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ក្រសួងផែនការ
អគ្គនាយ្រដ្ឋានផែនការ

នាយ្រដ្ឋានអត្តសញ្ឋាណ្រម្មកគរួសារក្ររីក្រ

សសៀវសៅផណនាំស្តរីពរី

នរីតិវិធរី	
អត្តសញ្ឋាណ្រម្ម	
កគរួសារក្ររីក្រ
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មាតិកា

អារម្ភ្រថា	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 iii

ជំពូ្រទរី១៖	តួនាទរី	និងការទទួលខុសតឋាូវ       ១

១.១. ថ្្ក់ជាតិ - កកសួងខែនការ         ១

១.២. ថ្្ក់ពកកាមជាតិ          ២

១.២.១. គណភៈកម្មា ធិការអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្ត ២

១.២.២. ពេខាធិការដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្ត ៣

១.២.៣. មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ ៤

១.២.៤. កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់         ៥

១.២.៥. កករុមការងារអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះឃុនំ សងាកា ត់  ៦

១.២.៦. កករុមការងារភូមិ          ៧

១.២.៧. អ្កពាក់េ័ន្ធដថទពទៀត         ៧

ជំពូ្រទរី២៖	ការជឋាើសរើស	និងការបណ្តុះបណ្តឋាល      ១១

២.១. ការពកជីសពរសីមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន និងមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស    ១១

២.១.១. ពេខាធិការដ្ឋា ន          ១១

២.១.២. មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស        ១២

២.១.៣. កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់         ១២

២.២. ការបណ្តុ ោះបណ្្ត េ          ១៤

២.២.១. ការបណ្តុ ោះបណ្្ត េថ្្ក់តនំបន់        ១៤

២.២.២. ការបណ្តុ ោះបណ្្ត េពៅថ្្ក់រាជធានី ពែត្ត      ១៤

២.២.៣. ការបណ្តុ ោះបណ្្ត េពៅថ្្ក់កករុង កសរុក ែណ្ឌ       ១៥

២.៣. កមមាវធិីសិកសាតាមកបេ័ន្ធពអឡិ្ កតរូនិ្        ១៥

ជំពូ្រទរី៣៖	ការអនុវត្តនរីតិវិធរី         ១៧

៣.១. ការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក        ១៧

៣.១.១. ជនំហានទី១៖ ការដ្ក់ពាក្យ និងការទទួេពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍    ១៩

៣.១.២. ជនំហានទី២៖ ការេិនិត្យ និងសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍    ២០

៣.១.៣. ជនំហានទី៣៖ ការសម្្សន៍កគរួសារ       ២២

៣.១.៤. ជនំហានទី៤៖ ការេិនិត្យ និងអនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក    ២៣

៣.១.៥. ជនំហានទី៥៖ ការពោោះេុម្ព និងែ្តេ់បណ្ណសមធម៌      ២៥

៣.២. ការពធវីប្ចេុប្បន្កមមាទិន្ន័យកគរួសារកកីកក       ២៦

៣.២.១. ការដកកគរួសារព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក       ២៦
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៣.២.២. ការខកសកមរួេេ័ត៌ម្នេម្ិតរបស់កគរួសារកកីកក     ២៩

ជំពូ្រទរី៤៖	ការតាមដន	និងតឋារួតពិនិតឋាយ	      ៣៣

៤.១. ការងារតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យការកគប់កគងនិងការអនុវត្តនីតិវធិី   ៣៣

៤.១.១  សកមមាភាេការតាមដ្នកតរួតេិនិត្យរបស់ថ្្ក់ជាតិ     ៣៣

៤.១.២. ពេខាធិការដ្ឋា ន         ៣៦

៤.១.៣. មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស       ៣៦

៤.២. ការតាមដ្នគុណភាេទិន្ន័យ       ៣៧

៤.២.១. កករុមការងារថ្្ក់ជាតិ        ៣៧

៤.២.២. ពេខាធិការដ្ឋា ន         ៣៨

៤.២.៣. មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស       ៣៩

ជំពូ្រទរី៥៖	ការគឋាប់គឋាងមតិជំទាស់	និងសំណូមពរ     ៤១

៥.១. អ្កខដេអា្ែ្តេ់មតិជនំទាស់និងសនំណូមេរ      ៤១

៥.២. មូេពេតុខដេអា្ែ្តេ់មតិជនំទាស់និងសនំណូមេរ     ៤១

៥.៣. មពធយោោយខដេអា្ែ្តេ់មតិទនំទាស់និងសនំណូមេរ     ៤២

ឧបសម្ព័ន្ធ           ៤៣

ទកមង់ខបបបទទី១៖ េិែិតអពញី្ញ       ៤៤

ទកមង់ខបបបទទី២.១៖ ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍កគរួសារ     ៤៥

ទកមង់ខបបបទទី២.២៖ ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក   ៤៦

ទកមង់ខបបបទទី២.៣៖ ពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នេម្ិតរបស់កគរួសារ   ៤៧

ទកមង់ខបបបទទី៣.១៖ រោយការណ៍ស្តីេីការសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍  ៤៨

ទកមង់ខបបបទទី៣.២៖ រោយការណ៍ស្តីេីការសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ  ៤៩

ទកមង់ខបបបទទី៤៖ រោយការណ៍ស្តីេីការអនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក  ៥០

ទកមង់ខបបបទទី៥៖ ពាក្យែ្ដេ់មតិជនំទាស់និងសនំណូមេរ     ៥១

ទកមង់ខបបបទទី៦៖ ពស្ក្តីខណនានំសកម្ប់អ្កសម្្សន៍     ៥២
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ការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះពៅកេោះរាជាណ្្កកកម្ពុជាកតរូវោន 

អនុវត្តតាមនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះរបស់កកសួងខែនការ និងម្ន 

ការ្ូេរមួេីកកសួង សាថា ប័ន អង្គការថដគូពាក់េ័ន្ធ និងរដឋាោេថ្្ក់ពកកាមជាតិ ដូ្ខាងពកកាម៖

១.១.	ថា្នឋា្រ់ជាតិ	-	កឋាសួងផឋានការ

ពដីម្បសីកមបសកមរួេ និងដរឹកនានំដនំពណីរការអនុវត្ដអត្ដសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយ 

រងពករោះ កកសួងខែនការោនែ្តេ់តួនាទី និងភារកិ្ចេដេ់នាយកដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក ថនអគ្គ 

នាយកដ្ឋា នខែនការ ដូ្ខាងពកកាម៖

ជំពូ្រទរី១

តួនាទរី	និងការទទួលខុសតឋាូវ

• ពរៀប្នំយុទ្ធសានស្ត និងខែនការសកមមាភាេកនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសាកកីកក និងជនងាយ រងពករោះ

• ពរៀប្នំ និងខកសកមរួេនីតិវធិី និងេក្ខណភៈវនិិ្្័យស្តីេីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជន  

 ងាយរងពករោះ

• ពរៀប្នំយុទ្ធសានស្តែ្សេវែសាយការយេ់ដរឹងដេ់កបជាេេរដឋាស្តីេី ការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណ   

 កគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ

• សកមបសកមរួេជាមួយសាថា ប័នពាក់េ័ន្ធ ពដីម្បកីបមូេ្ងកកងេ័ត៌ម្នអនំេីកកមិតភាេកកីកក   

 អកតាភាេកកីកក  និងភាេងាយពករោះរបស់កបជាេេរដឋា និងកគរួសាររបស់កបជាេេរដឋាសកម្ប់  

 ែ្តេ់កិ្ចេអន្តរាគមន៍ពសវារនំពារសង្គម និងជនំនួយសង្គមពែ្សងៗ

• តាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ

• ពរៀប្នំឯកសារចានំោ្់សកម្ប់ដនំពណីរការអត្ដសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ  

 ដូ្ជាឯកសារែ្សេវែសាយអប់រ នំ ពសៀវពៅខណនានំ ឯកសារបណ្ដុ ោះបណ្្ដ េ កមមាវធិីបណ្តុ ោះបណ្្ត េ  

 េី្ម្ងៃ យ និងទកមង់ខបបបទពែ្សងៗ

• ែ្ដេ់ឧបករណ៍សកម្ប់ដនំពណីរការអនុវត្ត (ឧបករណ៍ថ្ពបលេត និងឧបករណ៍ពែ្សងពទៀត) ដេ់អ្ក  

 អនុវត្តពៅថ្្ក់ពកកាមជាតិ

• កគប់កគងឧបករណ៍ថ្ពបលេត និងពធវីប្ចេុប្បន្កមមាកមមាវធិីជាពទៀងទាត់ ពដ្យពកបីកោស់ (Mobile  

 Device Management) និងឧបករណ៍បរកិា្ខ រពែ្សងពទៀតដេ់អ្កអនុវត្តពៅថ្្ក់ពកកាមជាតិ 

• បណ្តុ ោះបណ្្ត េេកងរឹងសមតថាភាេដេ់មនន្តីថ្្ក់ជាតិ សាថា ប័នពាក់េ័ន្ធ  មនន្តីថ្្ក់ពកកាមជាតិក្ុង 

 ពនាោះម្នមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន មនន្តីសកមបសកមរួេបព ច្េកពទស និងកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់

១



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

•  ែ្សេវែសាយេ័ត៌ម្ន និងែ្តេ់ទិន្ន័យកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះដេ់សាថា ប័នពាក់េ័ន្ធ  

 និងអង្គការថដគូែ្តេ់ពសវាសង្គមនានា

• ពធវីប្ចេុប្បន្កមមាទិន្ន័យកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះជាកបចានំ

• ពរៀប្នំ និងកគប់កគងកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះែ្តេ់  

 ទិន្ន័យតាមរយភៈAPI និងបពញចេញរោយការណ៍ជាកបចានំ

• ពរៀប្នំកបេ័ន្ធកគប់កគងមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ និងែ្ដេ់ការរនំកទបព្ចេកពទសអនំេីការ 

 ពដ្ោះកសាយមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរក្ុងករណីម្នសនំណូមេរេីថ្្ក់ពកកាមជាតិ

• ពោោះេុម្ពបណ្ណសមធម៌ និងខបងខ្កពៅឱ្យពេខាធិការដ្ឋា ន។

១.២.	ថា្នឋា្រ់កឋាឋាមជាតិ

រាជធានី ពែត្តនីមួយៗកតរូវបពងកាីតគណភៈកម្មា ធិការមួយសកម្ប់សកមបសកមរួេដនំពណីរការអនុវត្តអត្ត

សញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ (ពៅថ្ គណភៈកម្មា ធិការអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក 

និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្ត) ពដីម្បសីេការ និងរនំកទការអនុវត្តក្ុងខដនសមតថាកិ្ចេរបស់ែលេួន។

គណភៈកម្មា ធិការអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្ត កតរូវម្នពេខាធិ-

ការដ្ឋា នជាពសនាធិការសកម្ប់សកមបសកមរួេ និងដរឹកនានំការងារកបចានំថ្ងៃ។

១.២.១.	គណៈ្រមា្មឋាធិការអត្តសញ្ឋាណ្រម្មគឋារួសារកឋារីកឋា	និងជនងាយរងគឋាឋាះ		

	 	 រាជធានរី	ខឋាត្ត

ក- គណភៈកម្មា ធិការអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្តម្នភារកិ្ចេ  

     ដូ្ខាងពកកាម៖

• សកមបសកមរួេ និងែ្តេ់ការរនំកទរាេ់សកមមាភាេទានំងឡាយខដេពាក់េ័ន្ធនរឹងកិ្ចេដនំពណីរ  

 ការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះពៅក្ុងខដនសមតថាកិ្ចេរាជធានី ពែត្ត

• សកមបសកមរួេការខ្ករ នំខេកេ័ត៌ម្នជាមួយគណភៈអភិោេ និងកករុមកបរឹកសារាជធានី ពែត្ត  

 កករុង កសរុក ែណ្ឌ  ពេីការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ

• ទទួេរោយការណ៍េីពេខាធិការដ្ឋា នស្តីេីការតាមដ្នកតរួតេិនិត្យការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណ   

 កមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ និងេទ្ធែេពដ្ោះកសាយមតិជនំទាស់និងសនំណូមេរ 

 ពែ្សងៗ និងពធវីអន្តរាគមន៍ក្ុងករណីចានំោ្់ ពដីម្បធីានាោននូវដនំពណ្ោះកសាយទាន់ពេេពវលា

• ទទួេទិន្នយ័និងរោយការណ៍តាមដ្នកតរួតេិនិត្យការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក 

 េីពេខាធិការដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកករាជធានី ពែត្ត ជាកបចានំ

• ខណនានំ និងតាមដ្នការខ្កបណ្ណសមធម៌ដេ់កគរួសារកកីកក

២



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

ែ- គណភៈកម្មា ធិការអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្តម្នសម្ស  

     ភាេ ដូ្ខាងពកកាមពនោះ៖

- អភិោេរាជធានី ពែត្ត      ជាកបធាន

- អភិោេរងរាជធានី ពែត្តទទួេបន្ុកការងារខែនការ  ជាអនុកបធាន

- នាយករដឋាោេសាលារាជធានី ពែត្ត    ជាអនុកបធាន

- កបធានមន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្ត    ជាសម្ជិកអ្ិថនន្តយ៍

- សម្ជិក៖

• កបធានមន្ីរសង្គមកិ្ចេ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

• កបធានមន្ីរអប់រ នំ យុវជន និងកីឡា

• កបធានមន្ីរសុខាភិោេ

• កបធានមន្ីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

• កបធានមន្ីរកសិកមមា រុកា្ខ កបម្ញ់ និងពនសាទ

• កបធានមន្ីរខដនដី នគរូបនីយកមមា និងសនំណង់

• កបធានមន្ីរកិ្ចេការនារ ី

• កបធានមន្ីរការងារ និងបណ្តុ ោះបណ្្ត េវជ្ិាជីវភៈ

• កបធានមន្ីរពាក់េ័ន្ធពែ្សងៗពទៀត

• អភិោេកករុង កសរុក ែណ្ឌ  

• តនំណ្ងថដគូអភិវឌ្ឍ អង្គការសង្គមសីុវេិខដេម្នឆន្ភៈ្ូេរមួពដ្យសមា័កគ្ិត្ត

• … ។េ។

១.២.២.	លឋាខាធិការដ្ឋានអត្តសញ្ឋាណ្រម្មគឋារួសារកឋារីកឋា	និងជនងាយរងគឋាឋាះ		

	 	 	រាជធានរី	ខឋាត្ត

ពេខាធិការដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក  និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្តថនគណភៈកម្មា -  

ធិការអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្ត (ពៅកាត់ថ្ ពេខាធិការដ្ឋា ន)  

ម្នសិទ្ធិពកបីកោស់កតារបស់មន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្ត ពដីម្បបីនំពេញការងារកបចានំថ្ងៃរបស់ែលេួន។

ក- ពេខាធិការដ្ឋា នពនោះម្នភារកិ្ចេដូ្ខាងពកកាម៖

• ពកជីសពរសីមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជន  

 ងាយរងពករោះ

• ែ្ដេ់ការរនំកទទូពៅដេ់កិ្ចេដនំពណីរការអនុវត្តនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក  

 និងជនងាយរងពករោះរាជធានី ពែត្ត

• បណ្ដុ ោះបណ្្ដ េ និងែ្ដេ់ការរនំកទបព្ចេកពទសដេ់មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស  

 អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ

៣



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• សេការជាមួយមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស ពដីម្បបីណ្ដុ ោះបណ្្ដ េដេ់កករុម   

 ការងារអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះឃុនំ សងាកា ត់

• តាមដ្នកតរួតេិនិត្យដនំពណីរការអនុវត្តនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក

• តាមដ្នកតរួតេិនិត្យ និងកគប់កគងទិន្ន័យខដេកបមូេេីឃុនំ សងាកា ត់ពៅពេីកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា ន  

 ទិន្ន័យអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ

• ែ្ដេ់ការរនំកទបព្ចេកពទស និងពឆលេីយតប្នំពពាោះមតិជនំទាស់និងសនំណូមេរនានា ក្ុងករណី 

 ម្នការពស្ីសុនំេីមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស និងេីឃុនំ សងាកា ត់

• សកមបសកមរួេការពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្កគរួសារ និងជនងាយរងពករោះក្ុងភូមិសកម្ប់អត្ត  

 សញញាណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះពេីកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិ

• ពោោះេុម្ពបណ្ណសមធម៌ ពដីម្បខី្កជូនកគរួសារកកីកក (តាមតកមរូវការ)

• ពធវីរោយការណ៍អនំេីកិ្ចេដនំពណីរការអនុវត្តនីតិវធិី បញ្ហា កបឈម និងពមពរៀនបទេិពសាធន៍ 

 ខដេទទួេោនជូនកកសួងខែនការ។

ែ- សម្សភាេពេខាធិការដ្ឋា ន៖

• កបធានមន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្ត    ជាកបធាន

• អនុកបធានមន្ីរខែនការទទួេបន្ុកការងារខែនការ  ជាអនុកបធាន

• សម្ជិក៖

o  មនន្តីទទួេបន្ុកសកមបសកមរួេការងាររដឋាោេទូពៅ៖ កបធាន ឬអនុកបធានការយិាេ័យ  

    ថនមន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្ត (្នំនួន ១រូប តាមការចាត់តានំង)

o  មនន្តីតាមដ្នកតរួតេិនិត្យ និងកគប់កគងមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ៖ កបធាន ឬមនន្តីការយិា    

    េ័យតាមដ្នកតរួតេិនិត្យថនមន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្ត (្នំនួន ១រូប)

o  មនន្តីបព្ចេកពទសទទួេបន្ុកកគប់កគងទិន្ន័យ៖ កបធាន ឬអនុកបធានការយិាេ័យថន 

     មន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្ត (្នំនួន ១រូប)

១.២.៣.	មន្តឋារីសមឋាបសមឋារួលបច្ចឋា្រទឋាសអត្តសញ្ឋាណ្រម្មគឋារួសារកឋារីកឋា	និងជន		

	 	 ងាយរងគឋាឋាះ

ក- មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ (ពៅ 

កាត់ថ្ មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស) ម្នភារកិ្ចេដូ្ខាងពកកាម៖

• ពរៀប្នំកិ្ចេកបជុនំពកជីសពរសីកករុមការងារអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ  

 ឃុនំ សងាកា ត់សកម្ប់អនុវត្តអត្ដសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះក្ុងឃុនំ  

 សងាកា ត់នីមួយៗ

• រនំកទបព្ចេកពទសដេ់អ្កអនុវត្តពៅថ្្ក់ឃុនំ សងាកា ត់

• ែ្តេ់ការបណ្ដុ ោះបណ្្ដ េដេ់កករុមការងារអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយ រង 

 ពករោះឃុនំ សងាកា ត់ អនំេីនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកនិងជនងាយរងពករោះ ពដ្យ 
៤



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

 សេការជាមួយមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា នរាជធានី ពែត្ត

• ែ្ដេ់ការរនំកទបព្ចេកពទស ទទួេសនំណូមេរ និងពដ្ោះកសាយបញ្ហា ខដេពកីតពឡងីក្ុងអនំឡុង  

 ពេេអនុវត្តពៅថ្្ក់ឃុនំ សងាកា ត់។ ករណីខដេមិនអា្ពដ្ោះកសាយបញ្ហា ពនោះោន កតរូវពស្ី 

 សុនំជនំនួយេីមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន

• តាមដ្នកតរួតេិនិត្យ និងពធវីការេិភាកសាជាមួយកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ អនំេីវឌ្ឍនភាេ និង 

 បញ្ហា កបឈមថនការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះពៅឃុនំ សងាកា ត់

• ពឆលេីយតប្នំពពាោះមតិជនំទាស់និងសនំណូមេរខដេោនទទេួេីឃុនំ សងាកា ត់ ឬេីកបេ័ន្ធកគប់កគង  

 មតិជនំទាស់និងសនំណូមេរ 

• ធានាថ្កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ទទួេោនបណ្ណសមធម៌កគប់្នំនួន និងកតរឹមកតរូវទាន់ពេេ  

 ពវលា។

ែ- សម្សភាេ៖ 

-  មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសមួយរូបអា្ទទួេែុសកតរូវ ៤ពៅ៥ឃុនំ សងាកា ត់ អាកស័យ  

   ពេីទីតានំងភូមិសានស្ត។ កនំណត់សម្្គ េ់៖ ក្ុងកករុង កសរុក ែណ្ឌ នីមួយៗកតរូវម្នមនន្តីសកមប- 

   សកមរួេបព្ចេកពទសសរុបយា៉ា ងតិ្្នំនួន២រូប។

១.២.៤.	កឋាុមបឋាឹ្រឋាសាឃុំ	សងា្កឋាត់	

កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ម្នភារកិ្ចេដូ្ខាងពកកាម៖

• ្ូេរមួវគ្គបណ្ដុ ោះបណ្្ដ េថ្្ក់កករុង កសរុក ែណ្ឌ  (ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់)

• បនញ្្បេ័ត៌ម្នពៅដេ់គណភៈកម្មា ធិការនានារបស់ឃុនំ សងាកា ត់ (គណភៈកម្មា ធិការទទួេ  

 បន្ុកកិ្ចេការនារ ីនិងកុម្រ គណភៈកមមាការកគប់កគងមណ្ឌ េ សុែភាេ គណភៈកម្មា ធិការ  

 កសាង  ខែនការ និង្វកិា...) ពដីម្បែី្សេវែសាយបន្តពៅអ្កពាក់េ័ន្ធ

• ជូនដនំណរឹ ងអនំេីកាេបរពិ្្ទថនកិ្ចេកបជុនំកបចានំខែ ពដីម្បែី្តេ់ឱកាសឱ្យម្នការ្ូេរមួេីអ្ក 

 ពាក់េ័ន្ធដថទពទៀត

• ពកជីសពរសីសម្ជិកកករុមការងារអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះឃុនំ  

 សងាកា ត់

• េិនិត្យតាមដ្នការអនុវត្តការងាររបស់កករុមការងារអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជន  

 ងាយរងពករោះឃុនំ សងាកា ត់

• សកមបសកមរួេរាេ់ការងារខដេពាក់េ័ន្ធនរឹងការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និង 

 ជនងាយរងពករោះក្ុងខដនសមតថាកិ្ចេរបស់ែលេួន

• ធានាថ្រាេកិ់្ចេកបជុនំកបចានំខែរបស់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ម្នបនញ្្បការេិភាកសាអនំេីដនំពណីរ  

 ការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ (ការេិភាកសា និងសពកម្  

 ពេី ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ ពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្ន និងការេិនិត្យអនុម័ត្នំណ្ត់ 

 ថ្្ក់កគរួសារកកីកកខដេោនសម្្សន៍រួ្ )
៥



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• កបធានកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់កតរូវធានាសុវតថាិភាេទិន្នយ័ ពដ្យពររេតាមពរេការណ៍  

 ការពារទិន្ន័យរបស់កកសួងខែនការ 

• ្ុោះេតថាពេខា និងពោោះកតាពេីបណ្ណសមធម៌ (ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់)

១.២.៥.	កឋាុមការងារអត្តសញ្ឋាណ្រម្មគឋារួសារកឋារីកឋា	និងជនងាយរងគឋាឋាះឃុំ		 	

	 	 សងា្កឋាត់

ក- កករុមការងារអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកនិងជនងាយរងពករោះឃុនំ សងាកា ត់ (ពៅកាត់ថ្ កករុម  

    ការងារឃុនំ សងាកា ត់) ម្នភារកិ្ចេដូ្ខាងពកកាម៖

• ្ូេរមួវគ្គបណ្ដុ ោះបណ្្ដ េថ្្ក់កករុង កសរុក ែណ្ឌ  (សម្ជិកកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់)

• ជួយកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់អនុវត្តការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក និងជនងាយរង   

 ពករោះពៅក្ុងឃុនំ សងាកា ត់

• េិនិត្យ និងពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្កគរួសារក្ុងភូមិសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកពេី   

 ឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet)

• ទទួេពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ ពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នទានំងអស ់ 

 និងបញចេូ េពៅក្ុងឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) និងសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍

• រាយការណ៍ជូនអង្គកបជុនំកបចានំខែរបស់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ ពដីម្បេីិនិត្យពាក្យពស្ីសុនំ និង

 អនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក

• ពធវីរោយការណ៍ស្តីេីការសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ និងបិទែសាយជាសាធារណភៈ  

 ពេីកា្ត រេ័ត៌ម្នឃុនំ សងាកា ត់ ពេយីក្ុងករណីខដេអ្កដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំម្នេិការខភ្ក ឬម្ន     

 បញ្ហា ក្ុងការពមីេពៅកាន់កា្ដ រេ័ត៌ម្ន កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់នរឹង្ុោះពៅសួរសុែទុក្ខ កករុម   

 កគរួសារផ្្េ់ពដីម្បជូីនដនំណរឹ ងអនំេីេទ្ធែេពនាោះ

• កតរូវេិនិត្យឯកសារភស្តុតាងឱ្យោនកគប់ករន់ និងកតរឹមកតរូវសកម្ប់កគរួសារខដេដ្ក់ពាក្យ   

 ពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្ន (សនំបុកតកនំពណីត ពសៀវពៅកគរួសារ ឬពសៀវពៅ ស្ាក់ពៅ សនំបុកត   

 មរណភាេ និងសនំបុកតអាពាេ៍េិពាេ៍)

• ្ុោះសម្្សន៍កគរួសារតាមទីេនំពៅ

• បងាហា ញេទ្ធែេខដេោនេីការសម្្សន៍កគរួសារជូនអង្គកបជុនំកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ ពដីម្ប ី  

 េិនិត្យ និងការអនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក

• សកមបសកមរួេជាមួយពមភូមិ ពដីម្បខី្កបណ្ណសមធម៌ដេ់កគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ

• ពឆលេីយតប្នំពពាោះមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរខដេោនទទួេ។ ករណីមិនអា្ពដ្ោះកសាយ   

 ោន កតរូវពស្ីសុនំជនំនួយេីមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស។

៦



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

ែ- សម្សភាេកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់៖

- ឃុនំ សងាកា ត់ខដេម្នភូមិេី ១ ដេ់ ១០ភូមិ កតរូវពកជីសពរសី្នំនួន ៣នាក់ (ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់  

 ជាកបធាន និងសម្ជិក២រូប)

- ឃុនំ សងាកា ត់ខដេម្នភូមិេី ១១ ភូមិពឡងីពៅ កតរូវពកជីសពរសី្នំនួន ៤នាក់ (ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់  

 ជាកបធាន និងសម្ជិក ៣រូប)។

១.២.៦.	ក្រុមការងារភូមិ

ក- កករុមការងារភូមិម្នតួនាទីដូ្ខាងពកកាម៖

• ពរៀប្នំកិ្ចេកបជុនំែ្សេវែសាយេ័ត៌ម្នស្តីេីកិ្ចេដនំពណីរការអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និង

 ជនងាយរងពករោះ ពដីម្បឱី្យកបជាេេរដឋាក្ុងសេគមន៍ោនទទួេេ័ត៌ម្ន

• េិនិត្យ និងជួយ្ងកកងបញី្កគរួសារ និងជនងាយរងពករោះក្ុងភូមិសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណ  

 កមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ

• សកមបសកមរួេ និងជួយបនំពេញពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ពាក្យពស្ីសុនំដក ឬពាក្យពស្ីសុនំខក  

 សកមរួេេ័ត៌ម្នឱ្យកគរួសារ និងជនងាយរងពករោះយកពៅដ្ក់ជូនដេ់កករុមការងារ ឃុនំ សងាកា ត់

• ែ្តេ់េ័ត៌ម្នអនំេីកគរួសារខដេសង្សយ័ថ្កកីកកខដេមិនទាន់ម្នព ម្ា ោះក្ុងបញី្កគរួសារកកីកក  

 ការដកកគរួសារ និងការខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារដេ់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់

• ែ្តេ់េ័ត៌ម្នអនំេីេទ្ធែេថនការសពកម្របស់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ និងកករុមកបរឹកសាឃុនំ  

 សងាកា ត់ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក និងពាក្យ  

 ពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នេម្ិតកគរួសារកកីកក

• ្ូេរមួ និងែ្ដេ់េ័ត៌ម្នអនំេីសាថា នភាេជីវភាេរស់ពៅរបស់កគរួសារខដេោនដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំ  

 សម្្សន៍ក្ុងកិ្ចេកបជុនំជាសាធារណភៈរបស់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ កបសិនពបីម្ន ការ ពស្ីសុនំ

• សកមបសកមរួេដេ់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់  ក្ុងការពរៀប្នំពេេពវលា និងសម្្សន៍កគរួសារ 

 ពៅក្ុងភូមិរបស់ែលេួន

• ខ្កបណ្ណសមធម៌ពៅឱ្យកគរួសារកកីកក 

• កបមូេបណ្ណសមធម៌េីកគរួសារខដេកតរូវោនដកកគរួសារព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក

ែ- សម្សភាេកករុមការងារភូមិ៖ ម្នពមភូមិ អនុភូមិ និងសម្ជិកភូមិ។

១.២.៧.	អ្ន្រពា្រ់ពព័ន្ធដទឋាទៀត

ក- អ្កពាក់េ័ន្ធដថទពែ្សងពទៀតម្នភារកិ្ចេ ដូ្ខាងពកកាម៖

• ែ្តេ់អាសយដ្ឋា នទនំនាក់ទនំនងដេ់រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ ពដីម្បែី្តេ់េ័ត៌ម្ននិងទទួេការ  

 អពញី្ញ្ូេរមួ

• ្ូេរមួក្ុងកិ្ចេកបជុនំរបស់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ (តាមការអពញី្ញ)

៧



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• បពងកាីនការយេ់ដរឹងដេ់កករុមពរេពៅអនំេីដនំពណីរការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក  

 និងជនងាយរងពករោះេីរពបៀបដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ និងមតិជនំទាស់និងសនំណូមេរ

• អា្ជួយបនំពេញពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ពាក្យពស្ីសុនំដក ឬពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្ន  

 ឱ្យកគរួសារយកពៅដ្ក់ជូនដេ់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់

• អា្ែ្តេ់េ័ត៌ម្នអនំេីកគរួសារខដេសង្សយ័ថ្កកីកកខដេមិនទាន់ម្នព ម្ា ោះក្ុងបញី្កគរួសារ  

 កកីកក ការដកកគរួសារ និងការខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារដេ់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់

• អា្្ូេរមួតាមដ្នការសម្្សន៍កគរួសារសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជន  

 ងាយរងពករោះ និងធានាឱ្យម្នតម្លេ ភាេ

• អា្្ូេរមួសពងកាតកិ្ចេកបជុនំជាសាធារណភៈរបស់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់។

ែ- អ្កពាក់េ័ន្ធដថទពទៀតខដេ្ូេរមួពៅក្ុងដនំពណីរការពនោះ ម្នជាអាទិ៍៖ 

• រដឋាោេកករុង កសរុក ែណ្ឌ

• អាជាញា ធរមូេដ្ឋា ន (រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ និងគណភៈកម្មា ធិការនានា)

• នាយកសាលា កគរូបពកងៀន

• កបធាន ឬអនុកបធានមណ្ឌ េសុែភាេ បុគ្គេិកសុខាភិោេ

• នគរោេប៉ាុស្ដិ៍រដឋាោេ

• កករុមការងារពាក់េ័ន្ធនរឹងកិ្ចេការសង្គម (កករុមការងាររនំពារសង្គម កកសួង/មន្ីរសង្គមកិ្ចេ  

 អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងកកសួង/មន្ីរពាក់េ័ន្ធនានា...)

• តនំណ្ងអង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិោេ សង្គមសីុវេិ អ្កដរឹកនានំសាសនា និងតនំណ្ងសេគមន៍   

 ខដេពធវីការក្ុងឃុនំ សងាកា ត់ ... ។ េ។

 

៨



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៩



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

១០



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

ជំពូ្រទរី២

ការជឋាើសរើស											និង	ការបណ្តុះបណ្តឋាល

ការអនុវត្តនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះម្នការ្ូេរមួអនុវត្តេីថ្្ក់ជាតិ 

រេូតដេ់ថ្្ក់ពកកាមជាតិ។ អ្កអនុវត្តកតរូវោនពកជីសពរសី និងបណ្តុ ោះបណ្្ត េឱ្យម្នសមតថាភាេអនុវត្តនីតិ
វធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះកបកបពដ្យកបសិទ្ធភាេ។

កករុមការងារនាយកដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក ថនអគ្គនាយកដ្ឋា នខែនការកកសួងខែនការ

បណ្តុ ោះបណ្្ត េតាមតនំបន់ដេ់កគរូបពងា្គ េថ្្ក់តនំបន់។ កបធានមន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្តកតរូវពកជីសពរសី 

មនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន ឬមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសខដេម្នសមតថាភាេមក្ូេរមួវគ្គបណ្តុ ោះបណ្្ត េ

ពនោះ។

កគរូបពងា្គ េថ្្ក់តនំបន់បណ្តុ ោះបណ្្ត េបន្តដេ់មនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន និងមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស 

ពៅតាមរាជធានីពែត្តរបស់ែលេួន។ បន្ាប់មក មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសបណ្តុ ោះបណ្្ត េបន្តដេ់កករុម 

ការងារឃុនំ សងាកា ត់ និងអ្កពាក់េ័ន្ធមួយ្នំនួនពទៀត។

កករុមការងារថ្្ក់ជាតិកកសួងខែនការែេិតសម្្របណ្តុ ោះបណ្្ត េដូ្ជា វឌីីអូេន្យេ់ខណនានំេីនីតិវធិី
អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ និងការពកបីកោស់ App ។េ។ សកម្ប់ជាជនំនួយសាមា រតី
ដេ់អ្កអនុវត្តក្ុងការខសវងយេ់បខនថាម។  

២.១.	ការជឋាើសរើសមន្តឋារីលឋាខាធិការដ្ឋាន	និងមន្តឋារីសមឋាបសមឋារួលបច្ចឋា្រទឋាស

កបធានមន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្ត ម្នតួនាទីពកជីសពរសីមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន និងមនន្តីសកមបសកមរួេ 

បព្ចេកពទស។ មនន្តីខដេោនពកជីសពរសីទានំងអស់ទទួេោនការបណ្ដុ ោះបណ្្ដ េកសាងសមតថាភាេ ពដីម្ប ី

កគប់កគង សកមបសកមរួេ និងរនំកទពេីដនំពណីរការអនុវត្តអត្ដសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ  

និងែ្ដេ់េទ្ធភាេឱ្យេួករត់អា្បណ្ដុ ោះបណ្្ដ េបន្តដេ់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់។

២.១.១.	សលខាធិការដ្ឋាន

មនន្តីពេខាធិការដ្ឋា នកតរូវពកជីសពរសីអ្កខដេម្នបទេិពសាធន៍អនុវត្តនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារ 

កកីកកកនលេងមក និងម្នេក្ខណភៈសម្បត្តិកគប់ករន់ក្ុងការពកបីកោស់កបេ័ន្ធពអឡិ្ កតរូនិ្ ពដីម្បែី្តេ់ការ

រនំកទបព្ចេកពទសដេ់មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស និងអ្កពាក់េ័ន្ធក្ុងដនំពណីរការអនុវត្តនីតិវធិី។ គួរែ្ដេ់ 

អាទិភាេជូននស្ដី្ូេរមួជាមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា នក្ុងករណីម្នសមតថាភាេ។
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២.១.២.	មន្តឋារីសមឋាបសមឋារួលបច្ចឋា្រទឋាស

មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសកតរូវពកជីសពរសីព្ញេីមនន្តីមន្ីរខែនការរាជធានី ពែត្តខដេធាលេ ប់ម្ន 

បទេិពសាធន៍អនុវត្តនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកកនលេងមក និងអា្ពកបីកោស់ឧបករណ៍ពអឡិ្  

កតរូនិ្ (ថ្ពបលេត ឬសាមា តេវូន) ម្នសមតថាភាេបណ្តុ ោះបណ្្ត េ ម្នជនំនាញសកមបសកមរួេ និងរនំកទ 

បព្ចេកពទសដេ់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់។

២.១.៣.	កឋាុមការងារឃុំ	សងា្កឋាត់	

មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសកតរូវជួយពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់ពរៀប្នំកិ្ចេកបជុនំជាមួយសម្ជិកកករុមកបរឹកសា 

ឃុនំ សងាកា ត់ ពដីម្បេីន្យេ់េីពរេបនំណងថននីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ និង 

ជួយដេ់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ក្ុងការពកជីសពរសីសម្ជិកកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់។

មុនកិ្ចេកបជុនំ

• មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស កតរូវទនំនាក់ទនំនងជា មួយពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់ ពដីម្បពីរៀប្នំ   

 កាេវភិាគកបជុនំកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់។ ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់ កតរូវពធវីេិែិតអពញី្ញអ្ក្ូេរមួ  

 ក្ុងកិ្ចេកបជុនំពនោះ ពដ្យពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី១ (សូមពមីេឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រទី ៤៤)។   

 សម្សភាេខដេកតរូវអពញី្ញ្ូេរមួក្ុងកិ្ចេកបជុនំពនោះរមួម្ន៖

-   សម្ជិកកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ ពសមាៀន ជនំនួយការពសវាសង្គមឃុនំ សងាកា ត់ និងពមភូមិ

-   អ្កទទួេបន្ុកកិ្ចេការនារ ីនិងកុម្រឃុនំ សងាកា ត់

-   នាយក ឬនាយករងសាលា

-   កបធាន ឬអនុកបធានមណ្ឌ េសុែភាេ

-   នគរោេប៉ាុស្ដិ៍រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ 

-   តនំណ្ងអង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិោេ សង្គមសីុវេិ អ្កដរឹកនានំសាសនា និងតនំណ្ងសេគមន៍  

    ខដេពធវីការពៅក្ុងឃុនំ សងាកា ត់  ។េ។

ដនំពណីរការកិ្ចេកបជុនំ

• េន្យេ់េីពរេបនំណងថនអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក (សូមពមីេកបអប់ទី១ ខាងពកកាម)

• េន្យេ់ពដ្យសពង្ខបេីនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកខដេកតរូវអនុវត្តពៅក្ុងឃុនំ សងាកា ត់

• េន្យេ់េីការពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្កគរួសារក្ុងភូមិសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក

• េន្យេ់េីតួនាទី និងការទទួេែុសកតរូវរបស់សម្ជិកកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ (សូមពមីេ   

 ទនំេ័រទី៥)

• េន្យេ់េីេក្ខណភៈសម្បត្តិរបស់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ (សូមពមីេកបអប់ទី២ខាងពកកាម)

• េិភាកសា និងសពកម្ពកជីសពរសីសម្ជិកកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ខដេម្នសមតថាភាេ   

 កគប់ករន់

១២



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• អ្កទទួេបន្ុកកិ្ចេការនារ ីនិងកុម្រឃុនំ សងាកា ត់ខដេម្នេក្ខណភៈសម្បត្តិដូ្ម្នខ្ងក្ុង  

 កបអប់ទី២ គួរពកជីសពរសីជាសម្ជិកក្ុងកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់។

ពកកាយកិ្ចេកបជុនំ

• ពសមាៀនឃុនំ សងាកា ត់កតរូវពរៀប្នំកនំណត់ពេតុកិ្ចេកបជុនំពដ្យកតរូវសរពសរព ម្ា ោះសម្ជិកកករុមការងារ  

 ឃុនំ សងាកា ត់ ខដេកតរូវោនពកជីសពរសីែងខដរ។

បឋាអប់ទរី	១៖	គោលបំណងនឋាអត្តសញ្ឋាណ្រម្មគឋារួសារកឋារីកឋា

• កនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកកេិតកោកដពដ្យពកបីកោស់នីតិវធិីរមួមួយ

• ែេិតរោយការណ៍ និងែ្តេ់ទិន្ន័យកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះពៅតាម   

 តនំបន់ភូមិសានស្តនីមួយៗ

• ែ្តេ់បណ្ណសមធម៌ឱ្យកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះសកម្ប់ពធវីជាមូេដ្ឋា ន   

 ក្ុងការខសវងរកពសវារនំពារសង្គម។

 បឋាអប់ទរី	២៖	ល្រ្ខណៈសមឋាបត្តិដឋាលចាំបាច់សមឋាឋាប់ជឋាើសរើសសមាជិ្រ		

	 	 			កឋាុមការងារឃុំ	សងា្កឋាត់

• កតរូវខតព្ោះពកបីកោស់ឧបករណ៍ពអឡិ្ កតរូនិ្ (ទូរស័េ្សាមា តេវូន ថ្ពបលេត និងព្ោះ   

 ពកបីកា្ត រ្ុ្ភាសាខែមារ)

• ម្នកកមិតវប្បធម៌ ព្ោះអាន ព្មការងារឃុនំ សងាកា ត់រងារអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារ   

 កកីកកកនលេងមក

• ម្នឆន្ភៈ និងពេេពវលាកគប់ករន់ក្ុងការបនំពេញការងារ 

• អា្្ុោះពធវីការតាមភូមិក្ុងខដនសមតថាកិ្ចេឃុនំ សងាកា ត់ (រមួម្ន ការ្ុោះសម្្សន៍កគរួសារ  

 រស់ពៅតាមភូមិ ការខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារកកីកក និងការពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្   

 កគរួសារក្ុងភូមិ…។េ។)

• ែ្តេ់អាទិភាេជូនសម្ជិកកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ខដេធាលេ ប់ម្នបទេិពសាធនក៍ារងារ  

 អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកកនលេងមក

• ែ្ដេ់អាទិភាេជូននស្ដី និងកករុមបណ្្ត ញជនងាយរងពករោះ្ូេរមួជាសម្ជិកកករុម   

 ការងារឃុនំ សងាកា ត់។

១៣



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

២.២.	ការបណ្តុះបណ្តឋាល

២.២.១.	ការបណ្តុះបណ្តឋាលថា្នឋា្រ់តំបន់

កករុមការងារថ្្ក់ជាតិ ថននាយកដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកថនអគ្គនាយកដ្ឋា នខែនការ កកសួង 

ខែនការែ្តេ់ការបណ្តុ ោះបណ្្ត េតាមតនំបន់ដេ់កគរូបពងា្គ េថ្្ក់រាជធានី ពែត្ត។ 

• អ្ក្ូេរមួ៖ មនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន និងអ្កពាក់េ័ន្ធមយួ្នំនួនពទៀតខដេនរឹងកាលេ យជាកគរូ 

 បពងា្គ េ 

• អ្កបណ្តុ ោះបណ្្ត េ៖ កករុមការងារថ្្ក់ជាតិថននាយកដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក

• ពរេបនំណងវគ្គ៖ ែ្តេ់សមតថាភាេដេ់អ្ក្ូេរមួអា្បរយិាយអនំេីនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណ

 កមមាកគរួសារកកីកក និងការពកបីកោស់កមមាវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក (IDPoor App) និង      

 អា្អនុវត្តការបណ្តុ ោះបណ្្ត េបន្តដេ់មនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន និងមនន្តីសកមប សកមរួេបព្ចេក  

 ពទស។

• រយភៈពេេ៖ ៣ថ្ងៃ

• កបធានបទ៖ នីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក (ពដ្យម្នការបនញ្្បពយនឌ័រ ការ  

 ការពារទិន្ន័យ..) ការពកបីកោស់ឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) និងមុែងារពែ្សងៗរបស់  

 IDPoor App

២.២.២.	ការបណ្តុះបណ្តឋាលនៅថា្នឋា្រ់រាជធានរី	ខឋាត្ត

• អ្ក្ូេរមួ៖ មនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស និងអ្កពាក់េ័ន្ធ ពែ្សងពទៀត

• អ្កបណ្តុ ោះបណ្្ត េ៖ កគរូបពងា្គ េថ្្ក់រាជធានី ពែត្ត 

• ពរេបនំណងវគ្គ៖ ែ្តេ់សមតថាភាេដេ់អ្ក្ូេរមួអា្បរយិាយអនំេីនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណ 

 កមមាកគរួសារកកីកក និងការពកបីកោស់កមមាវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក (IDPoor App)  

 និងអា្អនុវត្តការបណ្តុ ោះបណ្្ត េបន្តដេ់អ្កអនុវត្តពៅឃុនំ សងាកា ត់

• រយភៈពេេ៖ ៣ថ្ងៃ

• កបធានបទ៖ នីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក  (ពដ្យម្នការបនញ្្បពយនឌ័រ ការ  

 ការពារទិន្ន័យ...) ការពកបីកោស់ឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) និងមុែងារពែ្សងៗរបស់  

 IDPoor App

 បឋាអប់ទរី	៣៖	ដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តឋាលថា្នឋា្រ់តំបន់	និងថា្នឋា្រ់រាជធានរី		

	 	 			ខឋាត្ត

• វគ្គបណ្តុ ោះបណ្្ត េពនោះកតរូវម្នកបធានបទនិងបញចេូ េវធិីសានស្តអនុវត្តជាក់ខស្តងអនំេី៖

-   នីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក

-   ការពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្កគរួសារក្ុងភូមិសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក

១៤



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

-   ការ្ុោះស្ាសន៍កគរួសារជាក់ខស្តង និង ការពកបីកោស់កមមាវធិី IDPoor App

-   ការពកបីកោស់ IDPoor Appសកម្ប់តាមដ្នកតរួតេិនិត្យ និងការកគប់កគងមតិ  

    ជនំទាស់និងសនំណូមេរ ។េ។

-   ការកបជុនំេិពករោះពយាបេ់ជាមួយអ្កភូមិ

-   ការបនញ្្បពយនឌ័រ

-   ការការពារកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យ

• ពៅថ្ងៃ្ុងពកកាយថនវគ្គពនោះកគរូបណ្តុ ោះបណ្្ត េកតរូវជួយសិកា្ខ កាមពរៀប្នំខែនការសកម្ប់  

 ការបណ្តុ ោះបណ្្ត េបន្ត។

២.២.៣.	ការបណ្តុះបណ្តឋាលនៅថា្នឋា្រ់កឋាុង	សឋាុ្រ	ខណ្ឌ	

• អ្ក្ូេរមួ៖ អភិោេ នាយករដឋាោេកករុង កសរុក ែណ្ឌ  មនន្តីការយិាេ័យខែនការរនំកទ  

 ឃុនំ សងាកា ត់ កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់ និងតនំណ្ងអង្គការពាក់េ័ន្ធ។

• អ្កបណ្តុ ោះបណ្្ត េ៖ មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទសម្នការរនំកទេីមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន

• រយភៈពេេ៖ ២ថ្ងៃ 

• ទីកខនលេង៖ សាលាកករុង កសរុក ែណ្ឌ  ឬកខនលេងខដេសមកសប

 បឋាអប់ទរី	៤៖	ដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តឋាលនៅថា្នឋា្រ់កឋាុង	សឋាុ្រ	ខណ្ឌ

• វគ្គបណ្តុ ោះបណ្្ត េពនោះកតរូវម្នកបធានបទ និងបញចេូ េវធិីសានស្តអនុវត្តជាក់ខស្តងអនំេី៖

- នីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក

- ការពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្កគរួសារក្ុងភូមិសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក

- ការកបជុនំេិពករោះពយាបេ់ជាមួយអ្កភូមិ

- ការពកបីកោស់កមមាវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក (IDPoor App) 

- ការ្ុោះសម្្សន៍កគរួសារជាក់ខស្តង

- េិនិត្យពេីេទ្ធែេថនការ្ុោះជាក់ខស្តង និងការែ្តេ់អនុសាសន៍កតឡប់ ពដីម្ប ី

 ខកេម្។

២.៣.	្រម្មវិធរីសិ្រឋាសាតាមបឋាពព័ន្ធអឋាឡិចតឋាូនិច

កករុមការងារថ្្ក់ជាតិថននាយកដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកថនអគ្គនាយកដ្ឋា នខែនការ កកសួង 

ខែនការោនពរៀប្នំឯកសារសកម្ប់ខណនានំេី្ម្ងៃ យខដេជាមុែងារមួយក្ុងកមមាវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារ  

កកីកក (IDPoor App) ពដីម្បជីាជនំនួយសាមា រតីដេ់អ្កអនុវត្តខសវងយេ់បខនថាម។ 

១៥



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

១៦



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

ជំពូ្រទរី៣

ការអនុវត្តនរីតិវិធរី

ដនំពណីរការអនុវត្តនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក កតរូវោនកនំណត់ដូ្ខាងពកកាម៖

• ការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក

• ការពធវីប្ចេុប្បកមមាកគរួសារកកីកក៖

- ការដកកគរួសារម្នជីវភាេកបពសីរព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក

- ការខកសកមរួេេ័ត៌ម្នរបស់កគរួសារខដេម្នបណ្ណសមធម៌ពៅម្នសុេេភាេ

ការអនុវត្តនីតិវធិីពនោះកតរូវអនុវត្តជាកបចានំពដ្យកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ ពដ្យម្នការជួយរនំកទេីមនន្តី
សកមបសកមរួេបព្ចេកពទស និងអ្កពាក់េ័ន្ធដថទពទៀត។ 

ការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណជាេក្ខណភៈបុគ្គេសកម្ប់អ្កែ្ុកពមពរាគពអដស៍ និងជនងាយរងពករោះពែ្សង 

ពទៀតខដេសថាិតក្ុងកគរួសារម្នជីវភាេកបពសីរ កតរូវអនុវត្តតាមនីតិវធិីខណនានំពដ្យខឡករបស់កកសួងខែនការ។

៣.១.	ការ្រំណត់អត្តសញ្ឋាណគឋារួសារកឋារីកឋា

ការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក គឺែ្តេ់ឱកាសយា៉ា ងទូេនំទូលាយដេ់កបជាេេរដឋាខដេរស់

ពៅក្ុងឃុនំ សងាកា ត់មកដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍សកម្ប់កនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក។ 

និយមនព័យគឋារួសារសមឋាឋាប់ការ្រំណត់អត្តសញ្ឋាណគឋារួសារកឋារីកឋា៖ 

សនំពៅដេ់ “មនុស្សខដេេូបោយឆ្្នំងខតមួយ ឬ្នំណ្យពេីមហាូបអាហាររមួជាមួយរ្”។ កគរួសារ 

សឋាច្រ្តរីសង្ខឋាបនឋានរីតិវិធរីអត្តសញ្ឋាណ្រម្មគឋារួសារកឋារីកឋា

ការ្រំណត់អត្តសញ្ឋាណគឋារួសារកឋារីកឋា

ដនំពណីរការែ្តេ់បណ្ណសមធម៌

ជនំហានទី១៖ ការដ្ក់ពាក្យ និងទទួេ
ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍

ជនំហានទី២៖ កករុមការងារ ឃុនំ សងាកា ត់ 
េិនិត្យ និងសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍

ជនំហានទី៣៖ កករុមការងារ ឃុនំ សងាកា ត់ ្ ុោះ
សម្្សន៍កគរួសារពដ្យពកបីឧបករណ៍ថ្ពបលេត

ជនំហានទី៤៖ កករុមកបរឹកសា ឃុនំ សងាកា ត់
េិនិត្យ និងអនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក

ជនំហានទី៥៖ ការែេិត ពោោះេុម្ព និង
ែ្តេ់បណ្ណសមធម៌

ការធ្វើបច្ចុបឋាបន្ន្រម្មទិន្ននព័យគឋារួសារកឋារីកឋា

ការដកកគរួសារព្ញេីបញី្

ជនំហានទី១៖ ការដ្ក់ពាក្យ និងទទួេពាក្យ
ពស្ីសុនំដកកគរួសារ

ជនំហានទី២៖ កករុមកបរឹកសា ឃុនំ សងាកា ត់េិនិត្យ និង
សពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ

ដកកគរួសារព្ញតាមសនំពណី ពធវីការសម្្សន៍
ពឡងីវញិ ឬបដិពសធពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ

ករណីសម្្សន៍ពឡងីវញិ៖ កតរូវអនុវត្តន៍ដូ្ជនំហាន 
ទី៣ និងទី៤ ក្ុងដនំពណីរែ្តេ់បណ្ណសមធម៌

ការខកសកមរួេេ័ត៌ម្នេម្ិត

ជនំហានទី១៖ ការដ្ក់ពាក្យ និងទទួេ
ពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្ន

ជនំហានទី២៖ កករុមកបរឹកសា ឃុនំ សងាកា ត់េិនិត្យ និង
សពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្ន

ករណីខកសកមរួេេ័ត៌ម្នពមកគរួសារ៖ 
កតរូវប្តូរបណ្ណសមធម៌្មាី

១៧



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

អា្រាប់បញចេូ េទានំងបុគ្គេ (ពៅេីវ ពពាោះម្៉ា យ ពមម្៉ា យ) ទានំងកករុមមនុស្សខដេរស់ពៅជាមួយរ្

ចាប់េី២នាក់ពឡងីពៅ (អា្ជាសា្់ញាតិ ឬមិនខមនជាសា្់ញាតិ)។ អា្រាប់ថ្ជាសម្ជិកកគរួសារោន 

េុោះកតាខត រ ស់ពៅជាកបចានំក្ុងកគរួសារ ឬពទីបខតអវត្តម្នេីកគរួសារតិ្ជាង ៦ខែ។ កុ្ងករណីកបជាេេរដឋា និង 

កគរួសារ កបជាេេរដឋា្នំណ្កកសរុក ឬផ្លេ ស់មករស់ពៅក្ុងភូមិជាអ្ិថនន្តយខ៍ដេពមភូមិមិន ទាន់ ោន ្ ុោះព ម្ា ោះ 

ក្ុងបញី្ជាែលេូវការពៅពឡយី ប៉ាុខន្តពមភូមិទទួេសា្គ េ់ថ្ជាកបជាេេរដឋា និងកគរួសារ កបជាេេរដឋា ក្ុងភូមិក៏ អា្ 

ចាត់ទុកជាកបជាេេរដឋា និងកគរួសារកបជាេេរដឋាពៅក្ុងភូមិសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកែងខដរ។

ការពរៀប្នំកិ្ចេកបជុនំភូមិ

បន្ាប់េីទទួេោនការខណនានំេីកិ្ចេកបជុនំែ្សេវែសាយ  និងពកជីសពរសីកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ មនន្តីសកមប 

ស កមរួ េ បព្ចេកពទសកតរូវជួយពមភូមិក្ុងការពរៀប្នំកិ្ចេកបជុនំជាមួយអ្កភូមិ ពដីម្បែី្សេវែសាយអនំេីកិ្ចេដនំពណីរការ 

អត្ត សញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងពកៀរគរការ្ូេរមួេីកបជាេេរដឋាែ្តេ់មតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ ពដីម្ប ី

ធានានូវកបសិទ្ធភាេ តម្លេ ភាេ និងគណពនយ្យភាេសង្គម។ កិ្ចេកបជុនំពនោះម្នរពបៀបវារភៈ ដូ្ខាងពកកាម៖

• បងាហា ញេីពរេបនំណងថនការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក

• ែ្សេវែសាយនីតិវធិី (ការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្ន  

 កគរួសារការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក ការែ្តេ់មតិជនំទាស់ និង  

 សនំណូមេរ...)

• ការេិនិត្យ និងជួយ្ងកកងបញី្កគរួសារក្ុងភូមិសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក

• ការេិនិត្យបញី្កគរួសារកកីកក (កគរួសារខដេកាន់បណ្ណសមធម៌ម្នសុេេភាេ) ពដីម្បែី្តេ់ 

 ឱកាសឱុ្យកបជាេេរដឋាែ្តេ់មតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ

ក. ការេិនិត្យ និង្ងកកងបញី្កគរួសារក្ុងភូមិសកម្ប់កនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក៖ 

ការពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្កគរួសារក្ុងភូមិពនោះ កតរូវេិនិត្យពែ្ៀងផ្្ត់េ័ត៌ម្នពាក់េ័ន្ធនរឹងកគរួសារម្ន 

ដូ្ជា៖

• ព ម្ា ោះ និងពេែកូដសម្្គ េ់ភូមិសានស្ត

• សាថា នភាេ ( កនំេុងពកបី/  មិនពកបី)

• ពេែកូដសម្្គ េ់កគរួសារ (ម្នខតមួយគត់និងមិនអា្ផ្លេ ស់ប្តូរឬជនំនួសកគរួសារដថទោនពឡយី)

• ពរត្តនាម និងនាមរបស់ពមកគរួសារ 

• ពភទរបស់ពមកគរួសារ 

• ពរត្តនាម និងនាមរបស់ប្តី ឬកបេន្ធរបស់ពមកគរួសារ 

• ្នំនួនសម្ជិកកគរួសារជាបុរស/ជានស្តី

កនំណត់សម្្គ េ់

ពមភូមិកតរូវេិនិត្យ និងពធវីប្ចេុប្បន្កមមាកគរួសារទានំងអស់ខដេរស់ពៅក្ុងភូមិ ពដ្យខែ្កពេីបញី្ខដេ 

ទទួេោនេីពេខាធិការដ្ឋា នរាជធានី ពែត្ត ជាពរៀងរាេ់ឆ្្ នំនូវេ័ត៌ម្ន ដូ្ខាងពកកាម៖

១៨



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• េិនិត្យពមីេអក្ខរាវរិុទ្ធ និងេ័ត៌ម្នពាក់េ័ន្ធនរឹងកគរួសារ និងពធវីការខកតកមរូវ (ពបីម្ន)

• ករណីម្នបខនថាមកគរួសារ្មាី កតរូវ្ុោះពេែកូដ្មាីបន្តេីពេែកូដ្ុងពកកាយបង្ស់ខដេម្ន  

 (មិនអនុញ្ញា តិឱ្យជនំនួសកគរួសារ្មាីជាមួយនរឹងពេែកូដកគរួសារខដេធាលេ ប់ម្នរួ្ ពេយីជាដ្្់ 

 ខាត)  និងកត់កតាសាថា នភាេកគរួសារថ្  “កនំេុងពកបី” 

• ករណីខដេម្នកគរួសារផ្លេ ស់ព្ញ ឬដកព្ញ កតរូវឆូតបន្ាត់ពនោះពចាេ និងកត់កតា សាថា នភាេ  

 កគរួសារថ្ មិនពកបី និងបញ្្ក់មូេពេតុក្ុងកនំណត់សនំរេ់(ឧទាេរណ៍ ផ្លេ ស់ប្តូរ ទីេនំពៅ  

 ឬកាត់ពៅភូមិពែ្សង ..។េ។)

ែ. បន្ាប់េីពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្កគរួសារក្ុងភូមិសកម្ប់អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកពនោះរួ្ ពមភូមិ 

កតរូវពែញាីមក៖

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់េិនិត្យ និងពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្ពនោះពេីឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) ឬ

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវពែញាីបញី្ពនោះបន្តមកពេខាធិការដ្ឋា នេិនិត្យ និងពធវីប្ចេុប្បន្កមមា  

 បញី្ពនោះពេីកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិ។

កនំណត់សម្្គ េ់៖ ក្ុងករណីខដេម្នកគរួសារបនំខបក្មាី ឬម្នកគរួសារ្មាីពទីបខតផ្លេ ស់្ូេមក 

រស់ពៅ ឬកគរួសារផ្លេ ស់ទីេនំពៅព្ញ ឬកគរួសារម្នសម្ជិកសាលេ ប់អស់ កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ 

កតរូវពធវីប្ចេុប្បន្កមមាបញី្កគរួសារក្ុងភូមិពនោះ ដូ្ការខណនានំខាងពេី។

៣.១.១.	ជំហានទរី១៖	ការដ្រ់ពា្រឋាយ	និងការទទួលពា្រឋាយស្នើសុំសមា្ភឋាសន៍

ក- កគរួសារ្មាីខដេដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍៖

ការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ម្នមពធយោោយ្នំនួន ២គឺ ទី១-ការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ពដ្យ 

ពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី២.១ (សូមពមីេក្ុងឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រទី ៤៥) និងទី២-ការដ្ក់ពាក្យតាមរ យភៈ 

Public IDPoor App។

Public IDPoor App ជាកមមាវធិីសាធារណភៈខដេកបជាេេរដឋា និងអ្កពាក់េ័ន្ធអា្ទាញយកមក     

ពកបីកោស់ោនពៅពេីកបេ័ន្ធកបតិបត្តិការ Android សកម្ប់ដ្ក់ពាក្យ ពស្ីសុនំសម្្សន៍ ការែ្តេ់មតិជនំទាស់  

និងសនំណូមេរ ពេយីទទួេេ័ត៌ម្នពែ្សងៗអនំេីនីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងការពកបីកោស់ បណ្ណ 

សមធម៌។េ។

ភាគីខដេម្នសិទ្ធិដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ តាមមពធយោោយទានំង២ខាងពេីគឺ៖

• កគរួសារខដេគិតថ្ែលេួនសថាិតក្ុងសាថា នភាេកកីកក៖

-   អា្ដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ពៅកាន់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់

-   អា្ដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ពៅកាន់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ តាមរយភៈពមភូមិ  

    ឬអ្កពាក់េ័ន្ធ

-   អា្ដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍តាមរយភៈ Public IDPoor App 

១៩



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• អ្កពាក់េ័ន្ធអា្សកមបសកមរួេ និងជួយបនំពេញពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ឫុតាមរយភៈ Public 

IDPoor App ។ អ្កពាក់េ័ន្ធទានំងពនាោះ រមួម្ន៖

- រដឋាោេកករុង កសរុក ែណ្ឌ

- អាជាញា ធរមូេដ្ឋា ន (រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ គណភៈកម្មា ធិការនានា កករុមការងារភូមិ ។េ។)

- នាយកសាលា កគរូបពកងៀន 

- កបធាន ឬអនុកបធានមណ្ឌ េសុែភាេ បុគ្គេិកសុខាភិោេ

- នគរោេប៉ាុស្ដិ៍រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ 

- កករុមការងារពាក់េ័ន្ធនរឹងកិ្ចេការសង្គម (កករុមការងាររនំពារសង្គម កកសួង/មន្ីរ  

 សង្គមកិ្ចេ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងកកសួង/មន្ីរពាក់េ័ន្ធនានា...)

- តនំណ្ងអង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិោេ សង្គមសីុវេិ អ្កដរឹកនានំសាសនា និងតនំណ្ង

 សេគមន៍ខដេពធវីការក្ុងឃុនំ សងាកា ត់ ... ។េ។

សកមមាភាេថនការដ្ក់ពាក្យ និងទទួេពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍

• អ្កពស្ីសុនំសម្្សន៍កតរូវពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី២.១ ពដ្យបនំពេញកគប់េក្ខែណ្ឌ   

 ទានំងអស់ខដេម្នពៅក្ុងពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ពនោះ។ 

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវទទួេរាេ់ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ រួ្ បញចេូ េេ័ត៌ម្នខដេម្ន 

 ពៅក្ុងពាក្យពស្ីសុនំទានំងពនាោះពៅក្ុងឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet)

ែ- កគរួសារម្នបណ្ណសមធម៌ជិតែុតសុេេភាេ៖

កគរួសារខដេកាន់បណ្ណសមធម៌ជិតែុតសុេេភាេ កបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យនរឹងបពងកាីតពាក្យ ពស្ីសុនំ 

សម្្សន៍សកម្ប់កគរួសារទានំងពនាោះ ពដ្យសវ័យកបវត្តិ។ បន្ាប់មក កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវកបជុនំេិនិត្យពេី 

ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍របស់កគរួសារនីមួយៗពៅក្ុងថ្ពបលេត ពដីម្បសីពកម្សម្្សន៍ ឬមិនសម្្សន៍ ។

៣.១.២.	ជំហានទរី២៖	ការពិនិតឋាយ	និងសមឋាឋាចលើពា្រឋាយស្នើសុំសមា្ភឋាសន៍

កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវេិនិត្យ និងសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ខដេទទួេោនពដ្យខែ្ក

ពេី េក្ខណភៈវនិិ្្័យដូ្បងាហា ញក្ុងកបអប់ខាងពកកាម៖

 បឋាអប់ទរី	៥៖

១. េក្ខណភៈវនិិ្្័យសកម្ប់កគរួសារខដេកតរូវសម្្សន៍

• កគរួសារកកីកកខដេកាន់បណ្ណសមធម៌ជិតែុតសុេេភាេ និងសថាិតក្ុង   

 សាថា នភាេកកីកក ឬខក្បរកក

• កគរួសារខដេម្នជីវភាេេនំោក និងកតរូវ្នំណ្យែ្ពស់ពៅពេីការខ្ទានំ

 សុែភាេពដ្យសារជនំងឺធងៃន់ធងៃរ ជនំងឺរុា នំថរ ៉ា សម្ជិកកគរួសាររងពករោះថ្្ក់ ឬ

 ធាលេ ក់ែលេួនេិការ

២០



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• កគរួសារខដេម្នសម្ជិកជាបពងា្គ េរកកោក់្នំណូេសកម្ប់កគរួសារោន

 ោត់បង់ជីវតិ 

• កគរួសារខដេម្នសម្ជិកោត់បង់ការងារ ឬសកមមាភាេរក្នំណូេ ឬកបឈម 

 នរឹងការ្យ្ុោះកោក់្នំណូេយា៉ា ងខាលេ នំងពដ្យសារមូេពេតុពែ្សងពទៀត

• កគរួសារខដេរងពករោះពដ្យជនំងឺរាតតបាត ឬមេន្ដរាយធមមាជាតិ(ពករោះរា នំងសងៃួត  

 ពករោះទរឹកជនំនន់ ែ្យេ់េ្ុយោះ... ) ឬរងពករោះពដ្យកតា្ត ពែ្សងពទៀត ។េ។

• កគរួសារខដេពទីបបពងកាីត្មាី ឬខេងេោះរ្ព្ញេីកគរួសារខដេម្នបណ្ណ

 សមធម៌ម្នសុេេភាេ

• កគរួសារងាយរងពករោះដថទពែ្សងពទៀតដូ្ជា៖ កគរួសារខដេម្នសម្ជិកែ្ុក 

 ពមពរាគពអដស៍ ជនម្នេិការភាេ នស្តីជាពមកគរួសារ ចាស់ជរា ជនជាតិពដីម  

 ភាគតិ្ និងកគរួសារ្េ័តរមា នែ្ោះសខម្បងរស់ពៅ ។េ។

២. េក្ខណភៈវនិិ្្័យសកម្ប់កគរួសារខដេមិនកតរូវពកជីសពរសីសម្្សន៍ 

• កគរួសារម្នពគេដ្ឋា ន ឬទីេនំពៅសមរម្យ ែ្ោះខេវង ែ្ោះ្មា ។េ។

• កគរួសារម្នកទេ្យសម្បត្តិខដេអា្ពមីេពឃញីពដ្យខភ្កផ្្េ់ដូ្ជា៖ ម្ន  

 រ្យន្ត ម្៉ា សីុនពោកកសរូវ ម្៉ា សីុនកិនកសរូវ ម្៉ា សីុនបញចេូ េអាគុយ  ពរយន្ត ។េ។

• កគរួសារម្នកោក់្នំណូេកបពសីរពឡងីេីសកមមាភាេការងារ អាជីវកមមា និង   

 ពសដឋាកិ្ចេកគរួសារ

• កគរួសារខដេម្នសាថា នភាេជីវភាេកបពសីរេីការេក់អ្េនកទេ្យ។ 

កនំណត់សនំរេ់៖

កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវយក្ិត្តទុកដ្ក់ជាេិពសស្នំពពាោះជនងាយរងពករោះ (ដូ្ជា ករណី 

ខដេពមកគរួសារជានស្តី ចាស់ជរា ជនម្នេិការភាេ អ្កែ្ុកពមពរាគពអដស៍ និងកុម្រកនំកពា)។ ការកនំណត់ 

អត្តសញ្ញា ណជនងាយរងពករោះជាេក្ខណភៈបុគ្គេនរឹងម្ននីតិវធិីពដ្យខឡក។

សកមមាភាេខដេកតរូវអនុវត្ត

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ កតរូវពបីកបញី្ពស្ីសុនំសម្្សន៍ខដេម្នពៅក្ុងឧបករណ៍ថ្ពបលេត 

 (Tablet)

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវកបជុនំេិភាកសា និងសពកម្សម្្សន៍ ឬ មិនសម្្សន៍។ ការ  

 សពកម្សម្្សន៍កតរូវខែ្កពេីេក្ខណភៈវនិិ្្័យដូ្ម្នខ្ងក្ុងកបអប់ទី៥ខាងពេី។  

 កនំណត់សម្្គ េ់៖ ក្ុងករណីខដេកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់មិនសា្គ េ់កគរួសារណ្មួយខដេ 

 ោនដ្ក់ពាក្យពសី្សុនំសម្្សន៍ កតរូវទនំនាក់ទនំនងជាមួយពមភូមិឬអ្កខដេសា្គ េ់ ពដីម្បសីាក 

 សួរអនំេីសាថា នភាេរស់ពៅរបស់កគរួសារពនាោះ មុនពេេសពកម្សម្្សន៍ ឬមិនសម្្សន៍។

២១



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវគូសធីកក្ុងកបអប់សម្្សន៍ (ករណីខដេោនសពកម្សម្្សន៍)  

 ឬកតរូវគូសធីកក្ុងកបអប់មិនសម្្សន៍ និងបញ្្ក់មូេពេតុឱ្យោន្បាស់លាស់ (ករណី  

 ខដេោនសពកម្មិនសម្្សន៍)។ េទ្ធែេថនការសពកម្ពនោះកតរូវបញចេូ េពៅក្ុងឧបករណ៍  

 ថ្ពបលេត។

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវកត់កតាពៅពេីរោយការណ៍ស្តីេី ការសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំ  

 សម្្សន៍ ពដ្យពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី៣.១ (សូមពមីេក្ុងឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រទី ៤៨)

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវបិទែសាយរោយការណ៍ស្តីេី ការសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍  

 ពៅពេីកា្ត រេ័ត៌ម្នឃុនំ សងាកា ត់។

៣.១.៣.	ជំហានទរី៣៖	ការសមា្ភឋាសន៍គឋារួសារ

កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវសម្្សន៍កគរួសារ ពដ្យពកបីកោស់ឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) ឱ្យោន 

រួ្ រាេ់ មុនកិ្ចេកបជុនំកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់េិនិត្យ និងអនុម័តពេីេទ្ធែេសម្្សន៍។

សកមមាភាេខដេកតរូវអនុវត្ត

មុនសម្្សន៍

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ កតរូវជូនដនំណរឹ ងដេ់ពមភូមិ ឬអនុភូមិ អនំេីកាេបរពិ្្ទ ពេេពវលា   

 និងកគរួសារខដេកតរូវសម្្សន៍

• ពមភូមិ ឬអនុភូមិកតរូវជូនដនំណរឹ ងដេ់កគរួសារខដេកតរូវសម្្សន៍ និងសកមបសកមរួេដនំពណីរ 

 ការសម្្សន៍ជាមួយកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់។ 

ដនំពណីរការសម្្សន៍

• អ្កសម្្សន៍កតរូវ្ុោះសម្្សន៍ដេ់ទីេនំពៅរបស់កគរួសារ

• ការសម្្សន៍កតរូវពធវីពឡងីជាមួយពមកគរួសារ ឬប្ដីកបេន្ធរបស់ពមកគរួសារ ឬសម្ជិកពេញវយ័ 

 ណ្ម្្ក់អាយុចាប់េី១៨ឆ្្នំ

• ការសម្្សន៍កតរូវកបមូេេ័ត៌ម្នេម្ិតរបស់សម្ជិកកគរួសារទានំងអស់

• ្នំពពាោះកគរួសារណ្ខដេម្នសម្ជិកជាជនម្នេិការភាេ៖

-   ករណីសម្ជិកពនាោះម្នបណ្ណសម្្គ េ់ជនម្នេិការភាេ អ្កសម្្សន៍កតរូវ្តពសកាន  

    សកម្ប់កបមូេេ័ត៌ម្នអនំេីេិការភាេរបស់សម្ជិកពនាោះ

-   ករណីសម្ជិកមិនទាន់ម្នបណ្ណសម្្គ េ់ជនម្នេិការភាេពៅពឡយី អ្កសម្្សន៍កតរូវ៖

 រ នំេងការកបមូេេ័ត៌ម្នអនំេីេិការភាេ (មិនទាន់កបមូេ) និងបន្តការសម្្សន៍  

 រេូតដេ់្ប់

 បន្ាប់មកអ្កសម្្សន៍កតរូវជូនដនំណរឹ ងពៅកករុមការងារកនំណត់អត្តសញ្ញា ណជនម្ន  

 េិការភាេឃុនំ សងាកា ត់ ពដីម្បសីម្្សន៍វាយតថមលេកកមិតេិការភាេរបស់សម្ជិកពនាោះ

២២



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

   ពកកាយេីសម្ជិកពនាោះម្នេ័ត៌ម្នអនំេីេិការភាេ កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវ  

 បញចេូ េេ័ត៌ម្នពនាោះ មកបនំពេញបខនថាមេ័ត៌ម្នេិការភាេក្ុងបញី្សនំណួរសកម្ប់ 

 អត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកខដេោនរ នំេងកនលេងមក

• អ្កសម្្សន៍កតរូវអនុវត្តតាមពស្ក្តីខណនានំសកម្ប់អ្កសម្្សន៍ដូ្ម្នក្ុងទកមង់ខបប  

 បទទី៦ ថនឧបសម្ព័ន្ធ ទនំេ័រទី៥២

• ពកកាយសម្្សន៍្ប់ អ្កសម្្សន៍កតរូវេិនិត្យេ័ត៌ម្នអនំេីសម្ជិកកគរួសារទានំងអស់ពឡងី 

 វញិ។

ការសម្្សន៍េិពសស៖

• ករណីអ្កសម្្សន៍រកពឃញីកគរួសារពែ្សងពទៀតខដេម្នជីវភាេកបហាក់កបខេេនរឹង  

 កគរួសារខដេកនំេុងខតសម្្សន៍កតរូវជួយបនំពេញពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ និងទាក់ទងមកកករុម  

 ការងារឃុនំ សងាកា ត់ ពដីម្បសីពកម្ថ្សម្្សន៍ ឬមិនសម្្សន៍

• ្នំពពាោះកគរួសារខដេម្នសាថា នភាេេនំោក ឬកករុមជនងាយរងពករោះពែ្សងពទៀត (ដូ្ជាជន  

 វបិ្បលាសសាមា រតី) ខដេកតរូវការរនំពារេិពសស ឬកតរូវសពនងា្គ ោះបន្ាន់ កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់   

 កតរូវជួយបនំពេញពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ និងសម្្សន៍កគរួសារពនាោះខតម្តង

• កគរួសារសាថា ប័ន (ចាស់ជរារស់ពៅតាមវត្តអារាម ឬមណ្ឌ េខ្ទានំមនុស្សចាស់ជរា មណ្ឌ េ  

 កុម្រកនំកពា មជ្ឈមណ្ឌ េសនំ្តថកេស្ពឺ ។េ។) កតរូវខសវងរកពសវាសង្គមជាបន្ាន់ដូ្ជា  

 កតរូវពៅទទួេពសវាសុែភាេ និងកតរូវ្ូេរមួជាអ្កទទួេែេថនគពកម្ងនានា ។េ។ 

• កគរួសារ្េ័តក្ុងខដនសមតថាកិ្ចេឃុនំ សងាកា ត់ (អ្ករមា នទីេនំពៅ្បាស់លាស់ រស់ពៅតាម

 ទីសាធារណភៈ ្ិពញចេ ីម្្េ់ រស់ពៅពកកាមសា្ព ន េូ កបឡាយ ។េ។)។

៣.១.៤.	ជំហានទរី៤៖	ការពិនិតឋាយ	និងអនុមព័តចំណត់ថា្នឋា្រ់គឋារួសារកឋារីកឋា

ការេិនិត្យ និងអនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកកកតរូវពធវីពឡងីតាមរយភៈកិ្ចេកបជុនំជាសាធារណភៈរបស់ 

កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់។ កិ្ចេកបជុនំពនោះ កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់កតរូវេិនិត្យេទ្ធែេសម្្សន៍ េិភាកសាផ្លេ ស់ប្តូរ

្នំណ្ត់ថ្្ក់ពដ្យខែ្កពេីសាថា នភាេេិពសសរបស់កគរួសារ និងអនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក។

កនំណត់សម្្គ េ៖់ ករណីម្នការសម្្សន៍កគរួសារសកម្ប់ការវាយតថមលេពឡងីវញិ កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ 

កតរូវអនុវត្តដូ្ខាងពេី។

សកមមាភាេខដេកតរូវអនុវត្ត

មុនកិ្ចេកបជុនំ

កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវពកតៀមនូវឯកសារពាក់េ័ន្ធដូ្ជា ពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ (ទកមង់ខបបបទទី 

២.១) រោយការណ៍ស្តីេីការសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ (ទកមង់ខបបបទទី៣.១) ្ នំនួនកគរួសារខដេ 

ោនសម្្សន៍ និងឧបករណ៍ថ្ពបលេត  (Tablet) សកម្ប់បងាហា ញក្ុងកិ្ចេកបជុនំជាសាធារណភៈរបស់កករុមកបរឹកសា

ឃុនំ សងាកា ត់។

២៣



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

ដនំពណីរការកិ្ចេកបជុនំ

• កបធានកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់៖

-   ជាកបធានអង្គកបជុនំ

-   ពបីកកមមាវធិីអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក (IDPoor App) និង្ូេពៅក្ុងជពកមីសជា     

    កបធានកករុមកបរឹកសា 

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ កតរូវពេីកយកេទ្ធែេថន្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកកខដេទទួេ 

 ោនេីការសម្្សន៍កគរួសារមកបងាហា ញជូនអង្គកបជុនំ

• កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ និងអ្កពាក់េ័ន្ធកតរូវេិនិត្យ េិភាកសាពៅពេីេទ្ធែេ្នំណ្ត់ថ្្ក់  

 កគរួសារកកីកកខដេោនបងាហា ញពៅពេីឧបករណ៍ថ្ពបលេត(Tablet) ។ ករណីមិនម្នសាថា ន  

 ភាេេិពសស កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់កតរូវអនុម័តេទ្ធែេ ន្ំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកកពនោះខតម្តង។

• ករណីម្នសាថា នភាេេិពសស កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់កតរូវេិភាកសាផ្លេ ស់ប្តូរ្នំណ្ត់ថ្្ក់ ពដ្យ  

 ខែ្កពេីសាថា នភាេេិពសសរបស់កគរួសារ និងអនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក។ ការអនុម័ត 

 ពនោះកតរូវម្នការឯកភាេរ្យា៉ា ងពហា្ណ្ស់សម្ជិក ២/៣ ថនកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់។ 

កនំណត់សម្្គ េ់៖ បន្ាប់េីការអនុម័តេទ្ធែេថនការសម្្សន៍រួ្  ទិន្ន័យខដេម្នពៅក្ុង 

ឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) នរឹងកតរូវបញូ្នពៅមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិ ពដ្យសវ័យកបវត្ត។ិ 

២៤

បឋាអប់ទរី៦	៖	សា្ថឋានភាពពិសឋាសរបស់គឋារួសារដឋាលកឋាុមបឋាឹ្រឋាសាឃុំ	សងា្កឋាត់		 	

	 	 តឋាូវធ្វើការពិចារណ

កតា្ត ខដេអា្ពធវីឱ្យជីវភាេធាលេ ក់្ុោះក្ុងភាេកកីកក

• ការោត់បង់កទេ្យសម្បត្តិ (ឧទាេរណ៍៖ ការែូ្ខាតដនំណ្នំដ្នំដុោះ សតវឈឬឺងាប់ 

 ពចារេួ្កទេ្យសម្បត្តិ េក់កទេ្យសម្បត្តិឬដីធលេីពដីម្បសីងបនំណុេ ពភលេីងពឆោះែ្ោះ...)

• ជួបពករោះមេន្ដរាយធមមាជាតិ(ទរឹកជនំនន់ ែ្យេ់េ្ុយោះ រា នំងសងៃួត…) ឬការកបមូេែេ 

 មិនោនេ្

• ការោត់បង់សម្ជិកខដេរក្នំណូេសកម្ប់កគរួសារពដ្យមូេពេតុពែ្សងៗ

• ែចេីបនំណុេពដីម្បយីកមកពដ្ោះកសាយជីវភាេកបចានំថ្ងៃ

• សម្ជិកកគរួសារម្នជនំងឺរុា នំថរ ៉ា អ្កែ្ុកពមពរាគពអដស៍ ជួបពករោះថ្្ក់ពែ្សងៗ 

• ពមកគរួសារជានស្តីពមម្៉ា យឬពពាោះម្៉ា យ ចាស់ជរា ជនម្នេិការភាេជនងាយរងពករោះ។

កតា្ត ខដេអា្ពេីកកម្ពស់ជីវភាេរស់ពៅ

• ជនំនួយខែ្កេរិញញាវតថាុ ឬជនំនួយមិនខមនេរិញញាវតថាុេីកបភេពែ្សងៗ

• ្ នំណូេេីការេក់ដីធលេី ឬកោក់្នំពណញេីការេក់ទនំនិញ។



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

ពកកាយកិ្ចេកបជុនំ

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ កតរូវពរៀប្នំរោយការណ៍ស្តីេីការអនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក 

 ពដ្យពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី៤ (សូមពមីេក្ុងឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រទី ៥០ )

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវសេការជាមួយពមភូមិ ពដីម្បបីិទែសាយរោយការណ៍ស្តីេី ការ  

 អនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកកពៅពេីកា្ត រេ័ត៌ម្នឃុនំ សងាកា ត់ និងកា្ត រេ័ត៌ម្នភូមិ ពដីម្ប ី 

 ធានាតម្លេ ភាេ និងែ្តេ់ឱកាសឱ្យកបជាេេរដឋាេិនិត្យ និងែ្តេ់មតិជនំទាស់និងសនំណូមេរ។

៣.១.៥.	ជំហានទរី៥៖	ការឋាបាះពុម្	និងែ្តល់បណ្ណសមធម៌

កបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះថ្្ក់ជាតិនរឹងែេិតបណ្ណសមធម៌ 

សកម្ប់ពោោះេុម្ព ពដីម្បខី្កជូនដេ់កគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ។

ករណីកគរួសារខដេកាន់បណ្ណសមធម៌ម្នសាថា នភាេជីវភាេកបពសីរ កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ម្នសិទ្ធិ 

ដក និងពធវីពម្ឃភាេបណ្ណទានំងពនាោះមុនពេេែុតសុេេភាេ។ 

សូមបញ្្ក់ថ្ បណ្ណសមធម៌ម្នសុេេភាេរយភៈពេេ ៣ឆ្្នំ គតិចាប់េីកាេបរពិ្្ទថនកិ្ចេកបជុនំ      

អនុម័ត្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកករបស់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់។ ជនណ្ក៏ពដ្យ មិនម្នសិទ្ធិពកបី-

កោស់ បណ្ណសមធម៌ែុតសុេេភាេោនពឡយី។ ករណីរកពឃញីកគរួសារណ្កាន់បណ្ណសមធមែុ៌ត

សុេេភាេមកទទួេពសវាពៅឃុនំ សងាកា ត់ កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ កតរូវដកនិងពធវីពម្ឃភាេបណ្ណទានំង

ពនាោះ។

កនំណត់សម្្គ េ់៖ ្នំពពាោះការកនំណត់អត្តសញ្ញា ណបុគ្គេជាជនងាយរងពករោះ    កកសួងខែនការអា្ 

ែ្តេ់ជូនដេ់អ្កពាក់េ័ន្ធ ជាអ្កពោោះេុម្ព និងខ្កជូនដេ់ជនងាយរងពករោះទានំងពនាោះ។ 

២៥



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

សកមមាភាេខដេកតរូវអនុវត្ត

នាយកដ្ឋា នអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកថនអគ្គនាយកដ្ឋា នខែនការ កកសួងខែនការ

• ទទួេែុសកតរូវក្ុងការពោោះេុម្ពបណ្ណសមធម៌ និងបញូ្នពៅពេខាធិការដ្ឋា ន

• ទទួេែុសកតរូវក្ុ ងៃងការកសាងសមតថាភាេខែ្កកគប់កគងទិន្ន័យ និងែេិតបណ្ណសមធម៌  

 ដេ់មនន្តីពេខាធិការដ្ឋា នទទួេបន្ុកកគប់កគងទិន្ន័យ។ 

ពេខាធិការដ្ឋា ន

• ទទួេបណ្ណសមធម៌េីកកសួងខែនការ និងខបងខ្កពៅមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស  

 ឱ្យោនទាន់ពេេពវលា និងកគប់្នំនួន

• ករណីចានំោ្់ ពេខាធិការដ្ឋា នអា្ពោោះេុម្ពបណ្ណសមធម៌ និងបញូ្នពៅមនន្តីសកមបសកមរួេ  

 បព្ចេកពទស។

មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស

• ទទួេបណ្ណសមធម៌េីមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន និងខបងខ្កពៅកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ឱ្យោន  

 ទាន់ពេេពវលា និងកគប់្នំនួន

• ករណីបណ្ណសមធម៌មិនកគប់្នំនួន ឬែុសេ័ត៌ម្ន កតរូវរាយការណ៍ពៅមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន។

កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់

• ពៅពេេទទួេបណ្ណសមធម៌េីមនន្តីសកមបសកមរួេបព ច្េកពទស កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវ  

 ពែ្ៀងផ្្ត់ ន្ំនួនបណ្ណសមធម៌ខដេទទួេោនជាមួយបញី្កគរួសារកកីកកខដេម្នពៅក្ុង 

 ផ្្នំងពែ្ៀងផ្្ត់្នំនួនបណ្ណសមធម៌

• ករណីខដេបណ្ណសមធម៌មិនកគប់្នំនួន ឬែុសេ័ត៌ម្នកតរូវរាយការណ៍ពៅមនន្តីសកមបសកមរួេ 

  បព្ចេកពទស

• ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់កតរូវ្ុោះេតថាពេខា និងពោោះកតាឃុនំ សងាកា ត់ពេីបណ្ណសមធម៌

• បញូ្នបណ្ណសមធម៌ខដេោន្ុោះេតថាពេខា និងពោោះកតារួ្ ពៅពមភូមិ ពដីម្បខី្កជូនដេ់ 

 កគរួសារកកីកក។

៣.២.	ការធ្វើបច្ចុបឋាបន្ន្រម្មទិន្ននព័យគឋារួសារកឋារីកឋា

ទិន្ន័យកគរួសារកកីកកកតរូវពធវីប្ចេុប្បន្កមមាជាកបចានំ។ កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ម្នសិទ្ធិេិនិត្យពមីេសាថា ន 

ភាេជីវភាេរស់ពៅរបស់កគរួសារកាន់បណ្ណសមធម៌ម្នសុេេភាេ ពដីម្បពីធវីការវាយតថមលេពឡងីវញិ។ កគរួសារ 

កកីកកខដេកាន់បណ្ណសមធម៌ម្នសិទ្ធិពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នេម្ិតរបស់កគរួសារែលេួន។

កិ្ចេដនំពណីរការពធវីប្ចេុប្បន្កមមាទិន្ន័យកគរួសារកកីកកកតរូវអនុវត្តដូ្ខាងពកកាម៖

៣.២.១.	ការដ្រគឋារួសារមានជរីវភាពបឋាសើរចឋាញពរីបញ្ជរីគឋារួសារកឋារីកឋា

ពដ្យសារម្នការវវិឌ្ឍន៍ខែ្កពសដឋាកិ្ចេ-សង្គមកិ្ចេជាកបចានំ អា្ពធវីឱ្យម្នការកបពសីរពឡងីនូវជីវភាេ

កគរួសារមួយ្នំនួនខដេកាន់បណ្ណសមធម៌ម្នសុេេភាេ។ ខែ្កពេីកតា្ត ខាងពេីពនោះ នីតិវធិីអត្តសញ្ញា ណ

២៦



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

កមមាកគរួសារកកីកកនរឹងែ្តេ់ឱកាសដេ់អ្កម្ន្នំខណកពាក់េ័ន្ធ្ូេរមួេិនិត្យ 

និងពស្ីសុនំដកកគរួសារខដេម្ន ជីវភាេកបពសីរព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកកពៅឃុនំ សងាកា ត់។ ការសពកម្ដ

កកគរួសារខដេម្នជីវភាេកបពសីរ ព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់កតរូវអនុវត្តតាមនីតិវធិី 

ដូ្ខាងពកកាម៖

៣.២.១.១.	ការដ្រ់ពា្រឋាយ	និងទទួលពា្រឋាយស្នើសំុដ្រគឋារួសារពរីបញ្ជរីគឋារួសារកឋារីកឋា

ការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារកកីកកខដេម្នជីវភាេកបពសីរព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក ម្នមពធយោ 

ោយ្នំនួន ២ គឺ ទី១-ការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ ពដ្យពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី២.២ (សូមពមីេ 

ក្ុងឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រទី ៤៦) និង ទី២-ការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារតាមរយភៈ Public IDPoor App។

ភាគីខដេម្នសិទ្ធិដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ តាមមពធយោោយទានំង ២ខាងពេីគឺ៖

• កគរួសារខដេគិតថ្ែលេួនម្នជីវភាេកបពសីរ ឬធូរធារអា្សមា័កគ្ិត្តដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំ ពដ្យ  

 ែលេួន ឯងផ្្េ់ពៅកាន់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ ឫុតាមរយភៈPublic IDPoor App

• អ្កពាក់េ័ន្ធដថទពទៀតអា្ដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារពៅកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ ឫុតាម  

 រយភៈ Public IDPoor App ។ អ្កពាក់េ័ន្ធទានំងពនាោះរមួម្ន៖

-   រដឋាោេកករុង កសរុក ែណ្ឌ

-   អាជាញា ធរមូេដ្ឋា ន (រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ គណភៈកម្មា ធិការនានា កករុមការងារភូមិ ។េ។)

-   នាយកសាលា កគរូបពកងៀន 

-   កបធាន ឬអនុកបធានមណ្ឌ េសុែភាេ បុគ្គេិកសុខាភិោេ

-   នគរោេប៉ាុស្ដិ៍រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ 

-   កករុមការងារពាក់េ័ន្ធនរឹងកិ្ចេការសង្គម (កករុមការងាររនំពារសង្គម កកសួង/មន្ីរសង្គម  

    កិ្ចេ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងកកសួង/មន្ីរពាក់េ័ន្ធនានា...)

-   តនំណ្ងអង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិោេ សង្គមសីុវេិ អ្កដរឹកនានំសាសនា និងតនំណ្ង

    សេគមន៍ខដេពធវីការក្ុងឃុនំ សងាកា ត់...។េ។

សកមមាភាេថនការដ្ក់ពាក្យ និងទទួេពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ

• អ្កពស្ីសុនំដកកគរួសារកតរូវពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី២.២ (សូមពមីេក្ុងឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រ 

 ទី ៤៦) ពដ្យកតរូវបនំពេញកគប់េក្ខែណ្ឌ ទានំងអស់ខដេម្ន 

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវទទួេរាេ់ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារ រួ្ បញចេូ េេ័ត៌ម្នទានំងពនាោះ  

 ពៅក្ុងឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet)

• ឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) នរឹងបងាហា ញបញី្កគរួសារខដេពស្ីសុនំដកកគរួសារសកម្ប់កករុម  

 កបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់េិនិត្យ និងសពកម្។

២៧



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៣.២.១.២.	ការពិនិតឋាយ	និងសមឋាឋាចលើពា្រឋាយស្នើសុំដ្រគឋារួសារ

ការេិនិត្យ និងសពកម្ពេីពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកកកតរូវពធវីពឡងីក្ុងកិ្ចេកបជុនំជា

សាធារណភៈរបស់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់។ ការសពកម្របស់កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់កតរូវខែ្កពេីេក្ខណភៈវនិិ្្័យ

ដូ្បងាហា ញក្ុងកបអប់ទី៧ ខាងពកកាម៖

ស្រម្មភាពនឋាការពិនិតឋាយ	និងសមឋាឋាចលើពា្រឋាយស្នើសុំដ្រគឋារួសារ

• ពៅក្ុងកិ្ចេកបជុនំ កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់កតរូវពធវីពស្ក្តីសពកម្ ដូ្ខាងពកកាម៖

1) អា្ដកព្ញភាលេ មក្ុងអង្គកបជុនំ៖ 

-្នំពពាោះកគរួសារសមា័កគ្ិត្តកបគេ់បណ្ណសមធម៌ម្នសុេេភាេជូនកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់វញិ

-្នំពពាោះកគរួសារកាន់បណ្ណសមធម៌ម្នសុេេភាេេិតជាម្នជីវភាេធូរធារ

2) អា្សម្្សន៍វាយតថមលេកគរួសារពឡងីវញិ កបសិនពបីកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់មិនទាន់្បាស ់ 

     លាស់េីសាថា នភាេជីវភាេរបស់កគរួសារពនាោះពៅពឡយី និង/ឬ ពដ្យខែ្កពេីសនំណូមេរ    

     អង្គកបជុនំ និង/ឬ ម្នមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរេីកគរួសារផ្្េ់។

3) អា្ពោោះបង់ការដកកគរួសារ ឬបដិពសធសនំពណីសុនំដកកគរួសារ កបសិនពបីអង្គកបជុនំគិតថ្   

     ពាក្យពស្ីសុនំដកកគរួសារកកីកកពនោះ មិនម្នភស្តុតាងឬមូេពេតុ្បាស់លាស់។

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវពរៀប្នំរោយការណ៍េទ្ធែេកិ្ចេកបជុនំដកកគរួសារ ពដ្យពកបីកោស់

 ទកមង់ខបបបទទី៣.២ (សូមពមីេក្ុងឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រទី ៤៩) និងបិទែសាយរោយការណ៍ 

 ពនោះពៅពេីកា្ត រេ័ត៌ម្នឃុនំ សងាកា ត់ និងកា្ត រេ័ត៌ម្នភូមិ ពដីម្បធីានាតម្លេ ភាេ និងែ្តេ់ឱកាស

 ឱ្យកបជាេេរដឋាេិនិត្យ ែ្តេ់មតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវសេការជាមួយពមភូមិ ពដីម្បជូីនដនំណរឹ ងស្តីេីេទ្ធែេថនកិ្ចេ 

 កបជុនំពនោះដេ់កគរួសារពាក់េ័ន្ធ

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវសេការជាមួយពមភូមិ កបមូេបណ្ណសមធម៌ម្នសុេេភាេ 

 េីកគរួសារខដេោនដកព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកកមកពធវីពម្ឃភាេ និងរកសាទុកពៅសាលា  

 ឃុនំ សងាកា ត់។

២៨

បឋាអប់ទរី៧៖	ល្រ្ខណៈវិនិច្ឆព័យសមឋាឋាប់ដ្រគឋារួសារចឋាញពរីបញ្ជរីគឋារួសារកឋារីកឋា

•   កគរួសារម្នពគេដ្ឋា ន ឬទីេនំពៅសមរម្យ ែ្ោះខេវង ែ្ោះ្មា។េ។

•   កគរួសារម្នកទេ្យសម្បត្តិខដេអា្ពមីេពឃញីពដ្យខភ្កផ្្េ់ដូ្ជា៖ ម្នរ្យន្តកគប់  

     កបពភទ ម្៉ា សីុនពោកកសរូវ ម្៉ា សីុនកិនកសរូវ ម្៉ា សីុនបញចេូ េអាគុយ ពរយន្ត។េ។

•   កគរួសារម្នកោក់្នំណូេកបពសីរពឡងីេីសកមមាភាេការងារ អាជីវកមមា និងពសដឋាកិ្ចេកគរួសារ

•   កគរួសារខដេម្នសាថា នភាេជីវភាេកបពសីរពឡងីេីការេក់អ្េនកទេ្យ ឬជនំនួយេីសា្់ញាតិ។



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៣.២.១.៣.	ការសមា្ភឋាសន៍ឡើងវិញ	និងការអនុមព័ត

ករណីខដេកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ោនសពកម្ឱ្យសម្្សន៍កគរួសារពឡងីវញិ កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ 

កតរូវពរៀប្នំអនុវត្តការសម្្សន៍ដូ្ម្នក្ុងជនំហានទី៣ (៣.១.៣)។ បន្ាប់មក កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ 

កតរូវពរៀប្នំកិ្ចេកបជុនំេិនិត្យ និងអនុម័តេទ្ធែេសម្្សន៍ដូ្ម្នក្ុងជនំហានទី៤ (៣.១.៤)។

កករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់នរឹងេិនិត្យសពកម្េទ្ធែេសម្្សន៍ដូ្ខាងពកកាម៖

• ករណីមិនម្នការខកបកបរួេេ័ត៌ម្នពមកគរួសារ និង្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកកពទ កតរូវរកសាទុក  

 កគរួសារពនាោះពៅក្ុងបញី្កគរួសារកកីកកដខដេ

• ករណីម្នការខកបកបរួេេ័ត៌ម្នពមកគរួសារ និង/ឬ ្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក កតរូវែ្ដេ់បណ្ណ 

 សមធម៌្មាីជូនកគរួសារទានំងពនាោះពឡងីវញិ

• ពបីេទ្ធែេថនការសម្្សន៍ពឡងីវញិមិនជាប់ក្ុង្នំណ្ត់ថ្្ក់កគរួសារកកីកក កករុមការងារឃុនំ  

 សងាកា ត់កតរូវសេការជាមួយពមភូមិ កបមូេបណ្ណសមធម៌េីកគរួសារទានំងពនាោះកតឡប់មកវញិ។

៣.២.២.	ការកឋាសមឋារួលពព័ត៌មានលម្អិតរបស់គឋារួសារកឋារីកឋា

សាថា នភាេេ័ត៌ម្នកគរួសារនីមួយៗម្នការខកបកបរួេជាកបចានំដូ្ជា ការពកីនសម្ជិក្មាី ការ្យ 

សម្ជិកកគរួសារ ការខកបកបរួេសាថា នភាេម្នេិការភាេ ការែុសព ម្ា ោះ អាយុ ពភទរបស់សម្ជិកកគរួសារ 

និងការផ្លេ ស់ប្ដូរពមកគរួសារ។េ។ ករណីម្នការខកបកបរួេេ័ត៌ម្នដូ្ោនពរៀបរាបខ់ាងពេី តកមរូវឱ្យកគរួសារ 

ផ្្េ់ និង/ឬ អ្កពាក់េ័ន្ធែ្ដេ់េ័ត៌ម្នពៅកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ ពដីម្បខីកតកមរូវ។

៣.២.២.១.	ការដ្រ់ពា្រឋាយ	និងទទួលពា្រឋាយស្នើសុំកឋាសមឋារួលពព័ត៌មាន	

ការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារកកីកកម្នមពធយោោយ្នំនួន ២ គឺ ទី១-ការដ្ក់ពាក្យ 

ពដ្យពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី២.៣ (សូមពមីេក្ុងឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រទី ៤៧) និង ទី២-ការដ្ក់ពាក្យតាម 

រយភៈ Public IDPoor App។

ភាគីខដេម្នសិទ្ធិដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំ តាមរយភៈមពធយោោយទានំង ២ខាងពេី គឺ៖

• កគរួសារខដេម្នសម្ជិកែលេួនឯងខកបកបរួេអា្ដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំពដ្យែលេួនឯងផ្្េ់ពៅ  

 កាន់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ ឫុតាមរយភៈ Public IDPoor App  

• អ្កពាក់េ័ន្ធអា្ជួយដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារមកកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត ់ 

 ឫុតាមរយភៈ Public IDPoor App ។ អ្កពាក់េ័ន្ធទានំងពនាោះ រមួម្ន៖

-   រដឋាោេកករុង កសរុក ែណ្ឌ

-   អាជាញា ធរមូេដ្ឋា ន (រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ គណភៈកម្មា ធិការនានា កករុមការងារភូមិ ។េ។)

-   នាយកសាលា កគរូបពកងៀន 

-   កបធាន ឬអនុកបធានមណ្ឌ េសុែភាេ បុគ្គេិកសុខាភិោេ

-   នគរោេប៉ាុស្ដិ៍រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់

២៩
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-   កករុមការងារពាក់េ័ន្ធនរឹងកិ្ចេការសង្គម(កករុមការងាររនំពារសង្គម កកសួង/មន្ីរសង្គមកិ្ចេ  

    អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងកកសួង/មន្ីរពាក់េ័ន្ធនានា...)

-   តនំណ្ងអង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិោេ សង្គមសីុវេិ អ្កដរឹកនានំសាសនា និងតនំណ្ង

    សេគមន៍ខដេពធវីការក្ុងឃុនំ សងាកា ត់...។េ។

សកមមាភាេថនការដ្ក់ពាក្យ និងទទួេពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្ន

• អ្កពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកតរូវពកបីកោស់ និងបនំពេញទកមង់ខបបបទទី២.៣ (សូមពមីេ 

 ក្ុងឧបសម្ព័ន្ធទនំេ័រទី ៤៧) និងភ្ាប់ឯកសារពាក់េ័ន្ធមកជាមួយ 

• កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ េិនិត្យនិងទទួេរាេ់ពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារ  

 និងឯកសារពាក់េ័ន្ធ រួ្ បញចេូ េេ័ត៌ម្នទានំងពនាោះពៅក្ុងឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet)

• ឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) នរឹងបងាហា ញបញី្កគរួសារខដេពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារ 

 សកម្ប់ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់េិនិត្យ និងសពកម្។

៣.២.២.២.	ការពិនិតឋាយ	និងសមឋាឋាចលើពា្រឋាយស្នើសុំកឋាសមឋារួលពព័ត៌មាន

• ការសពកម្របស់ពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់ពេីការខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារអា្ពធវីោនកគប់ពេេ  

 ពដ្យមិនចានំោ្់ឆលេងកិ្ចេកបជុនំកករុមកបរឹកសាឃុនំ សងាកា ត់ ករណីកគរួសារទានំងពនាោះម្នឯកសារ  

 និងភស្តុតាងកគប់ករន់

• បន្ាប់េីពមឃុនំ ពៅសងាកា ត់សពកម្ឯកភាេខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារណ្មួយពៅក្ុង  

 ឧបករណ៍ថ្ពបលេត (Tablet) រួ្  ទិន្ន័យនរឹងកតរូវបញូ្នពៅមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិពដ្យ  

 សវ័យកបវត្តិ។ 

• ករណីម្នការខកសកមរួេេ័ត៌ម្នពមកគរួសារ កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់កតរូវជូនដនំណរឹ ងមក  

 មនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស ឬមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន ពដីម្បពីោោះេុម្ពបណ្ណសមធម៌្មាីជូន 

 កគរួសារពនាោះវញិ។

កនំណត់សម្្គ េ់៖ ករណីអ្កសម្្សន៍្ុោះពៅសម្្សន៍ផ្្េ់ពៅតាមភូមិ និងទទួេោន 

េ័ត៌ម្នខកបកបរួេេីកគរួសារកកីកកណ្មួយ និងម្នភស្តុតាងបញ្្ក់្បាស់លាស់ អ្កសម្្សន៍ 

អា្ជួយបនំពេញពាក្យពស្ីសុនំខកសកមរួេេ័ត៌ម្នកគរួសារ និងបញចេូ េក្ុងឧបករណ៍ថ្ពបលេត 

(Tablet)។

៣០
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៣២៣២
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ជំពូ្រទរី៤

ការតាមដន	និងតឋារួតពិនិតឋាយ

ការតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យគឺម្នសារភៈសនំខាន់សកម្ប់ពធវីការវាយតថមលេេីដនំពណីរការ កនំណត់អត្ត 

សញ្ញា ណកគរួសារកកីកកក្ុងអនំឡុងពេេអនុវត្ត។ ការតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យនរឹងកបមូេេ័ត៌ម្ន អនំេីបទ 

េិពសាធន៍ និងបញ្ហា កបឈមខដេោនជួបកបទោះកនលេងមក។ េ័ត៌ម្នខដេកបមូេោននរឹងជួយេកងរឹង គណ ពនយ្យ 

ភាេ ខកេម្ការកគប់កគង ការសពកម្្ិត្ត បពងកាីតឱ្យម្នការពរៀនសូកតេីបទេិពសាធន៍ ធានាគុណភាេ និរន្តរ 

ភាេ កបសិទ្ធភាេ និងវឌ្ឍនភាេថនការអនុវត្ត។ 

ការតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យ គឺពផ្្ត តពៅពេី៖ 

• ការតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យការកគប់កគង និងការអនុវត្តនីតិវធិី
• គុណភាេទិន្ន័យ

៤.១.	ការតាមដន	និងតឋារួតពិនិតឋាយការគឋាប់គឋាង	និងការអនុវត្តនរីតិវិធរី	

៤.១.១		ស្រម្មភាពការតាមដនតឋារួតពិនិតឋាយរបស់ថា្នឋា្រ់ជាតិ

• ពរៀប្នំខែនការសកមមាភាេ្ុោះតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យតាម ន្ំនួនសនំណ្កខដេនរឹងពកជីសពរសី  

 ពដ្យថ្ដន្យេីមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិ 

• ្ុោះតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យតាមមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេររបស់កបជាេេរដឋា និងរោយ 

 ការណ៍េីភាេមិនកបកកតីខដេោនរកពឃញីពដ្យអ្កពាក់េ័ន្ធដថទពទៀត។ 

• ្ុោះជួបជាមួយមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន ពដីម្បកីបជុនំេិភាកសាេីវឌ្ឍនភាេការងារ និងេ័ត៌ម្ន  

 ខដេោនទទួេេី៖ 

-   កបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិ (្នំនួនពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ្នំនួនកគរួសារខដេ ោន  

    សម្្សន៍រួ្   ្នំនួនកគរួសារខដេោនអនុម័តថ្ជាកគរួសារកកីកក ្នំនួនកគរួសាខដេោន  

    ដក ព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក និង្នំនួនកគរួសារខដេខកសកមរួេេ័ត៌ម្នរបស់កគរួសារ)

-   មុែងារតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យតាមរយភៈកមមាវធិី IDPoor App

-   មតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរតាមរយភៈកមមាវធិី Public IDPoor App

• ពឆលេីយតបរាេ់ការសុនំជនំនួយបព្ចេកពទស និងបញ្ហា ពែ្សងៗក្ុងករណីខដេមនន្តីពេខាធិការ- 

ដ្ឋា នមិនអា្ពដ្ោះកសាយោន

៣៣
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• ្ុោះផ្្េ់ដេ់មូេដ្ឋា នបខនថាមពេីសនំណ្កថ្ដន្យក្ុងករណីរកពឃញីមតិជនំទាស់ និង  

 សនំណូមេរ តាមរយភៈកមមាវធិី Public IDPoor App និងភាេមិនកបកកតីខដេរកពឃញីពៅ 

 ក្ុងកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិ

• កតរូវពរៀប្នំរោយការណ៍តាមដ្នកតរួតេិនិត្យកបចានំកតីម្ស ពដ្យពធវីការបូកសរុបទិន្ន័យ 

 កនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកក និងជនងាយរងពករោះ កេមទានំងរោយការណ៍្ុោះមូេដ្ឋា ន 

 ខដេោនបនំពេញរួ្ សកម្ប់រាយការណ៍ជូនថ្្ក់ដរឹកនានំកកសួងខែនការ។

៤.១.២.	លឋាខាធិការដ្ឋាន

• កតរូវពរៀប្នំខែនការសកមមាភាេ្ុោះតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យតាមសនំណ្កខដេពកជីសពរសី 

 ពដ្យថ្ដន្យេីថ្្ក់ជាតិ និងពយាងពៅតាមមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេររបស់កបជាេេរដឋា  

 និងរោយការណ៍េីភាេមិនកបកកតីខដេោនរកពឃញីពដ្យអ្កពាក់េ័ន្ធដថទពទៀត

• ្ុោះជួបជាមួយកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ ពដីម្បកីបជុនំេិភាកសាេីវឌ្ឍនភាេការងារ និងេ័ត៌ម្ន  

 ខដេោនទទួេេី៖ 

-  កបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិ (្នំនួនពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ្នំនួនកគរួសារខដេោន  

   សម្្សន៍ ្នំនួនកគរួសារខដេោនអនុម័តជាកគរួសារកកីកក ្នំនួនកគរួសារខដេោនដក    

    ព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក និង្នំនួនកគរួសារខដេខកសកមរួេេ័ត៌ម្នរបស់កគរួសារ)

-   មតិជនំទាស់និងសនំណូមេរតាមរយភៈកមមាវធិី Public IDPoor App

• កតរូវពកបីកោស់មុែងារតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យតាមរយភៈកមមាវធិី IDPoor App សកម្ប់កបមូេ  

 កគប់េ័ត៌ម្ន និងបូកសរុបពធវីជារោយការណ៍

• ពឆលេីយតបរាេ់ការសុនំជនំនួយបព្ចេកពទស និងបញ្ហា ពែ្សងៗក្ុងករណីខដេកករុមការងារឃុនំ  

 សងាកា ត់មិនអា្ពដ្ោះកសាយោន

• កតរូវ្ុោះពៅផ្្េ់ដេ់មូេដ្ឋា នបខនថាមពេីសនំណ្កថ្ដន្យក្ុងករណីរកពឃញីមតិជនំទាស់  

 និងសនំណូមេរតាមរយភៈកមមាវធិី Public IDPoor App និងភាេមិនកបកកតីខដេពឃញីពៅ 

 ក្ុងកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យថ្្ក់ជាតិ

• កតរូវពរៀប្នំរោយការណ៍តាមដ្នកតរួតេិនិត្យកបចានំកតីម្ស ពដ្យពធវីការបូកសរុបទិន្ន័យ  

 កនំណត់អត្តសញ្ញា ណកគរួសារកកីកកកេមទានំងរោយការណ៍្ុោះមូេដ្ឋា នខដេោនបនំពេញ  

 រួ្ សកម្ប់រាយការណ៍ជូនគណភៈកម្មា ធិការអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក និងជនងាយ  

 រងពករោះរាជធានី ពែត្ត និងកករុមការងារថ្្ក់ជាតិ។

៤.១.៣.	មន្តឋារីសមឋាបសមឋារួលបច្ចឋា្រទឋាស

• កតរូវសេការជាមួយមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន្ុោះតាមដ្នកតរួតេិនិត្យការអនុវត្ដការងារអត្ដ 

 សញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកពៅតាមឃុនំ សងាកា ត់ខដេែលេួនទទួេែុសកតរូវជាកបចានំ

៣៦



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• កតរូវ្ុោះតាមដ្នកតរួតេិនិត្យពៅពេីការដ្ក់ពាក្យពស្ីសុនំ ការសម្្សន៍កគរួសារ ការអនុម័ត  

 កគរួសារកកីកក និងការដកកគរួសារខដេម្នជីវភាេកបពសីរព្ញេីបញី្កគរួសារកកីកក ។េ។

• កតរូវរាយការណ៍េីមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរពែ្សងៗខដេមិនអា្ពដ្ោះកសាយោនពៅកាន់  

 កបធានពេខាធិការដ្ឋា ន ពដីម្បពីដ្ោះកសាយ

• កតរូវពរៀប្នំរោយការណ៍កបចានំកតីម្សស្ដីេី េទ្ធែេតាមដ្នកតរួតេិនិត្យការអនុវត្ដអត្ដ  

 សញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកពៅក្ុងកករុង កសរុក ែណ្ឌ  ជូនកបធានពេខាធិការដ្ឋា ន។

៤.២.	ការតាមដនគុណភាពទិន្ននព័យ

ពរេបនំណង៖ ពដីម្បវីាយតថមលេគុណភាេ និងសុកករឹតភាេទិន្ន័យអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកក។ 

វធិីសានស្ត៖ កករុមការងារថ្្ក់ជាតិពកជីសពរសីសនំណ្កថ្ដន្យេីកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យកគរួសារ 

កកីកក (ទានំងកគរួសារម្នបណ្ណសមធម៌ ទានំងកគរួសាររមា នបណ្ណសមធម៌) សកម្ប់្ុោះេិនិត្យវាយ

តថមលេេីគុណភាេទិន្ន័យពដ្យកតរូវពធវីការសម្្សន៍។

៤.២.១.	កឋាុមការងារថា្នឋា្រ់ជាតិ

• ពកជីសពរសីសនំណ្កគនំរូថ្ដន្យេីកបេ័ន្ធមូេដ្ឋា នទិន្ន័យកគរួសារកកីកកក្ុងឃុនំ សងាកា ត់ពរេពៅ  

 សកម្ប់្ុោះេិនិត្យវាយតថមលេ 

• ពរៀប្នំខែនការសកមមាភាេ្ុោះអនុវត្តតាមេទ្ធែេថនការពកជីសពរសីសនំណ្កកគរួសារពដ្យ

 ថ្ដន្យេីមូេដ្ឋា នទិន្ន័យកគរួសារកកីកកថ្្ក់ជាតិ 

• ្ុោះជួបជាមយួមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន ពដីម្បកីបជុនំេិភាកសាអនំេីពរេបនំណងនរឹងវធិីសានស្ត  

 សកម្ប់ការេិនិត្យពមីេគុណភាេថនការកបមូេទិន្ន័យរបស់កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់៖ 

-   ការបងាហា ញេីពរេបនំណង និងវធិីសានស្ត (្នំនួនសនំណ្កកគរួសារ អាសយដ្ឋា នរបស់ 

    កគរួសាររពបៀបអនុវត្តការេិនិត្យគុណភាេ)

-   ខណនានំេីការពកបីកោស់ពេីមុែងារតាមដ្ន និងកតរួតេិនិត្យតាមរយភៈកមមាវធិី ID Poor   

    App ពដីម្បេីិនិត្យគុណភាេទិន្ន័យ

-   ពរៀប្នំខែនការរមួ ពដីម្បី្ ុោះអនុវត្តការងារេិនិត្យគុណភាេទិន្ន័យ

• ទទួេរោយការណ៌េទ្ធែេសម្្សន៍សនំណ្កកគរួសារេីមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន តាមរយភៈ  

 IDPoor App 

• ពធវីការវភិាគ និងពរៀប្នំរោយការណ៍ស្តីេី េទ្ធែេថនការេិនិត្យគុណភាេទិន្ន័យ

• ែ្សេវែសាយរោយការណ៌េទ្ធែេថនការេិនិត្យគុណភាេទិន្ន័យពនោះជូនថ្្ក់ដរឹកនានំ  

 កកសួងខែនការ និងអ្កពាក់េ័ន្ធដថទពទៀត។

៣៧



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤.២.២.	មន្តឋារីលឋាខាធិការដ្ឋាន

• ្ូេរមួកបជុនំខណនានំស្តីេី កិ្ចេដនំពណីរការេិនិត្យគុណភាេទិន្ន័យខដេពរៀប្នំពដ្យកករុមការងារ  

 ថ្្ក់ជាតិ

• ពរៀប្នំខែនការ្ុោះសម្្សន៍សនំណ្កកគរួសារខដេែ្តេ់ពដ្យកករុមការងារថ្្ក់ជាតិ ឬតាម   

 រយភៈកមមាវធិី IDPoor App

• កតរូវពកបីកោស់កមមាវធិី IDPoor App ពដីម្បសីម្្សន៍សនំណ្កកគរួសារថ្ដន្យ ពដ្យម្នការ  

 រនំកទេីមនន្តីសកមបសកមរួេបព្ចេកពទស

• កតរូវបញចេូ នរោយការណ៌ស្តីេីេទ្ធែេថនការសម្្សន៍សនំណ្កកគរួសារទានំងអស់ពៅមូេដ្ឋា ន   

 ទិន្ន័យកគរួសារកកីកកថ្្ក់ជាតិ

• ្ូេរមួកិ្ចេកបជុនំែ្សេវែសាយរោយការណ៌េទ្ធែេស្តីេីការេិនិត្យគុណភាេទិន្ន័យខដេពរៀប្នំ 

 ពដ្យកករុមការងារថ្្ក់ជាតិ។

៣៦៣៨



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤.២.៣.	មន្តឋារីសមឋាបសមឋារួលបច្ចឋា្រទឋាស

• ្ូេរមួកបជុនំខណនានំស្តីេី កិ្ចេដនំពណីរការេិនិត្យគុណភាេទិន្ន័យខដេពរៀប្នំពដ្យមនន្តីការងារ  

 ថ្្ក់ជាតិ

• ជួយមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា នពរៀប្នំខែនការ្ុោះសម្្សន៍សនំណ្កកគរួសារ

• ជួយមនន្តីពេខាធិការដ្ឋា ន្ុោះសម្្សន៍សនំណ្កកគរួសារ ពដ្យពកបីកោស់កមមាវធិី IDPoor  

 App

• ្ូេរមួកបជុនំែ្សេវែសាយរោយការណ៌េទ្ធែេស្តីេី ការេិនិត្យគុណភាេទិន្ន័យខដេ

 ពរៀប្នំពដ្យមនន្តីការងារថ្្ក់ជាតិ។

៣៧៣៩



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤០



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

ការបពងកាីតឱ្យម្នយន្តការកគប់កគងមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរពនោះម្នពរេបនំណង ពដីម្បធីានានូវ 

គណពនយ្យភាេ តម្លេ ភាេ និងេកងរឹងការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកមមាកគរួសារកកីកកឱ្យកាន់ខតម្នកបសិទ្ធភាេ។ 

រាេ់ការពឆលេីយតប គឺទាមទារឱ្យទាន់ពេេពវលា និងរកសាការសម្ងៃ ត់អនំេីអត្តសញ្ញា ណរបស់អ្កែ្តេ់មតិជនំទាស ់

និងសនំណូមេរ។ ការកគប់កគងមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរម្នដូ្ខាងពកកាម៖

៥.១.	អ្ន្រដឋាលអាចែ្តល់មតិជំទាស់	និងសំណូមពរ

• កបជាេេរដឋាកគប់រូបអា្ែ្ដេ់មតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ 

• អ្កពាក់េ័ន្ធដូ្ខាងពកកាមអា្ែ្ដេ់មតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ៖

-   រដឋាោេកករុង កសរុក ែណ្ឌ

-   អាជាញា ធរមូេដ្ឋា ន(រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់ គណភៈកម្មា ធិការនានា កករុមការងារភូមិ ។េ។)

-   នាយកសាលា កគរូបពកងៀន 

-   កបធាន ឬអនុកបធានមណ្ឌ េសុែភាេ បុគ្គេិកសុខាភិោេ

-   នគរោេប៉ាុស្ដិ៍រដឋាោេឃុនំ សងាកា ត់

-   កករុមការងារពាក់េ័ន្ធនរឹងកិ្ចេការសង្គម (កករុមការងាររនំពារសង្គម កកសួង/មន្ីរសង្គមកិ្ចេ    

    អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងកកសួង/មន្ីរពាក់េ័ន្ធនានា...)

-   តនំណ្ងអង្គការមិនខមនរដ្ឋា ភិោេ សង្គមសីុវេិ អ្កដរឹកនានំសាសនា និងតនំណ្ង

    សេគមន៍ខដេពធវីការក្ុងឃុនំ សងាកា ត់...។េ។

៥.២.	មូលហឋាតុដឋាលអាចែ្តល់មតិជំទាស់	និងសំណូមពរ

• ការមិនទទួេពាក្យពស្ីសុនំរបស់កគរួសារ

• ោនទទួេពាក្យពស្ីសុនំសម្្សន៍ ខតសពកម្មិនសម្្សន៍

• ោនសម្្សន៍រួ្ ពេយី ខតមិនោនទទួេេ័ត៌ម្នេីេទ្ធែេសម្្សន៍

• ោនដរឹងេទ្ធែេសម្្សន៍ថ្ជាប់រយភៈពេេពេីសេី ៣ខែពេយី ខតមិនទាន់ទទួេោន  

 បណ្ណសមធម៌

• អ្កធាលេ ប់ម្នបណ្ណសមធម៌ែុតសុេេភាេពឡងីតវា៉ា

• អាជាញា ធរមូេដ្ឋា នម្នការថ្្នំងថ្្ក់ជាមួយបុគ្គេ

ជំពូ្រទរី៥

ការគឋាប់គឋាងមតិជំទាស់	និងសំណូមពរ

៤១



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

• មិនសុែ្ិត្តឱ្យពគដកបណ្ណសមធម៌

• មិនោនដកបណ្ណសមធម៌េីកគរួសារខដេម្នជីវភាេកបពសីរ 

• ោត់បណ្ណសមធម៌

• េ័ត៌ម្នពៅពេីបណ្ណសមធម៌មិនកតរឹមកតរូវ (ែុសព ម្ា ោះ ែុសពភទ អាយុ ឆ្្ នំកនំពណីត ែវោះ  

 ឬពេីសសម្ជិក)

៥.៣.	មធឋាយោបាយដឋាលអាចែ្តល់មតិទំទាស់	និងសំណូមពរ

• ការែ្តេ់មតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ ពដ្យផ្្េ់ម្ត់ពៅកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ 

-   កបជាេេរដឋាកគប់រូប អង្គការនានា ឬបុគ្គេពែ្សងពទៀតខដេជាតនំណ្ងឱ្យកគរួសារក៏អា្    

    ែ្តេ់មតិជនំទាស់  និងសនំណូមេរពដ្យផ្្េ់ម្ត់ពៅកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់

-   កករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ កតរូវបញចេូ េមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរពៅក្ុង Public IDPoor    

    App ឬពគេទនំេ័រ IDPoor ។ េ័ត៌ម្នអនំេីមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរនរឹងបញូ្នពៅកបេ័ន្ធ 

    មូេដ្ឋា នទិន្ន័យកគប់កគងមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ ពដីម្បចីាត់ខ្ងកបគេ់ពៅដេ់  

    អ្កពាក់េ័ន្ធពដ្ោះកសាយ។

• ការែ្តេ់មតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ កតរូវពកបីកោស់ទកមង់ខបបបទទី៥ (សូមពមីេឧបសម្ព័ន្ធ  

 ទនំេ័រទី ៤៩) ខដេអា្រកោនេីសាលាឃុនំ សងាកា ត់ ឬសរពសរេ័ត៌ម្នពេីកកដ្សធមមាតា រួ្ ៖

-   ែ្តេ់ជូនកករុមការងារឃុនំ សងាកា ត់ 

-   ឬដ្ក់្ូេក្ុងកបអប់គណពនយ្យភាេឃុនំ សងាកា ត់

-   ឬដ្ក់្ូេពៅក្ុងការយិាេ័យកបជាេេរដឋាពៅកករុង កសរុក ែណ្ឌ

មនន្តីពាក់េ័ន្ធទានំងបី្នំណុ្ខាងពេី កតរូវបញចេូ េេ័ត៌ម្នទានំងពនោះពៅក្ុង Public IDPoor 

App ឬពគេទនំេ័រ IDPoor។ េ័ត៌ម្នអនំេីមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរនរឹងបញូ្នពៅកបេ័ន្ធ

មូេដ្ឋា នទិន្ន័យកគប់កគងមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរ ពដីម្បចីាត់ខ្ងកបគេ់ពៅដេ់អ្ក

ពាក់េ័ន្ធពដ្ោះកសាយ។

• កបជាេេរដឋាកគប់រូប ឬអ្កពាក់េ័ន្ធដថទពទៀតអា្បញចេូ េមតិជនំទាស់ និងសនំណូមេរទានំង 

 ពនោះពៅក្ុង Public IDPoor App ឬពគេទនំេ័រ IDPoor ពដ្យផ្្េ់ោន។

៤២



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

ឧបសម្ព័ន្ធ

៤៣



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤៤



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤៥



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤៦



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤៧



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤៨



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៤៩



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៥០



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៥១



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

៥២



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក



ស�ៀវសៅណែនា ំ�្តីពតីនតីតិវធិតីអត្�ញ្ញា ែកម្មគ រ្ួសារគកតីគក

េ័ត៌ម្នបខនថាម សូមទាក់ទង៖ កកសួងខែនការ អាររ្មាី ជាន់ទី៦ ែលេូវពេែ៣៦០ 

សងាកា ត់បរឹងពកងកង១ ែណ្ឌ បរឹងពកងកង រាជធានីភ្នំពេញ កេោះរាជាណ្្កកកម្ពុជា

ទូរស័េ្ពេែ៖ ០២៣ ៧២៦ ៨១៤   អីុខម៉ាេ៖  idpoorcambodia@gmail.com

គាទំ្រដោយ


