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សសច្រតីសទតើម 
 កន ងអំ្ឡ ងឈេលម្តននផ្ទឈពាុះ ឈេល្ម្រម្តល និងឈម្រកាយឈេល្ម្រម្តល គឺជាដំណាក់កាលដ៏្ំខាន់

កន ងការដែទាំ្  ខភាេរប្់ម្តតា ទារកឈទើបឈកើត និងក ម្តរ។ កន ងអំ្ឡ ងឈេលឈនុះ  ការអ្ន វតតទម្តែ ប់ដែទាំ
 ្ខភាេលអនឹងផ្តល់ផ្លវជិជម្តនដល់  ្ខភាេម្តតា ទារក និងក ម្តរ។ ឈដើមបើចូលរមួចំដណកឈ ែ្ើយតបចំឈពាុះ 

បញ្ហា ដែទាំ្  ខភាេ និងអាហារូបតាមភរប្់ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ ម្តា យកំេ ងបំឈៅកូន និងក ម្តរ រាជរដាឋ ភិបាល
កមព ជា បានដាក់ឱ្យអ្ន វតតកមមវធិើឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ  ឈៅនែៃ
ទើ០១ ដខមិែ នា ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រ្បតាមម្រកបខណឌ ឈោលនឈយាបាយជាតិោពំារ្ងគម ២០១៦-២០២៥។ 

ការដឹកនាកំារអ្ន វតតកមមវធិើឈនុះ ដចកឈចញជា ២ ដំណាក់កាល។ ដំណាក់កាលទើ១ ជាដំណាក់កាល
អ្នតរកាល ដដលដឹកនាំ និងអ្ន វតតកមមវធិើឈដាយម្រក្ួង  ្ខាភិបាល និងដំណាក់កាលទើ២ ដឹកនាំ 
និងអ្ន វតតកមមវធិើឈដាយម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា។  

កមមវធិើឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ ជាកមមវធិើជំនួយ្ងគម 
ដដលម្តនភាជ ប់លកខខណឌ  ឈដាយតម្រមូវឱ្យអ្នកទទួលផ្លមកទទួលឈ្វាដែទាំ្  ខភាេឈៅមូលដាឋ ន  ្ខា
ភិបាលាធារណៈ តាមឈេលឈវលាកំណត់្ម្រម្តប់ការដែទានំផ្ទឈពាុះ ឈេល្ម្រម្តល និងឈម្រកាយឈេល្
ម្រម្តល។ 

ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា បានដឹកនាឈំរៀបចំយនតការការងារ្ម្រម្តប់បនត
អ្ន វតតកមមវធិើ ឈដាយម្តនការចូលរមួោមំ្រទការអ្ន វតតេើម្រក្ួង ាា ប័នពាក់េ័នធ និងរដឋបាលថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ 
ជាេិឈ្្ មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ ដដលម្តនតួនាទើបនតការទទួលខ ្ម្រតូវឈលើការបញ្ហជ ក់ការ
អ្ន វតតលកខខណឌ រប្់អ្នកទទួលផ្លឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 

កមមវធិើឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ ម្តនឈោលបំណង
ឈលើកកមព្់  ្ខ ម្តលភាេម្តតា និងទារក ម្រេមទាំងរួមចំដណកឈដាុះម្រាយបញ្ហា កងវុះអាហារូបតាមភ
រប្់ក ម្តរកន ងម្រគួារម្រកើម្រក ចាប់តាងំកូនកន ងនផ្ទរហូតដល់អាយ ២ឆ្ន  ំ ឈដើមបើជំរ ញការលូតលា្់ ទាងំកាយ
្មបទា និងបញ្ហញ ាម រតើ។ 

ឈ្ៀវឈៅម្របតិបតតិ ឈោលឈនុះ គឺជាឯការដដលផ្តល់ការដណនាំលមអិតអំ្េើការអ្ន វតតកមមវធិើ
ឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន ។ំ ឈ្ៀវឈៅម្របតិបតតិឈោលឈនុះ ដចកឈចញ
ជា ៣ជំេូក ៖  

ជំេូកទើ១. ដំឈណើ រការននការអ្ន វតតកមមវធិើ  
ជំេូកឈនុះ បងាា ញអំ្េើលកខខណឌ ននការច ុះឈ ម្ ុះ ដំឈណើ រការននការច ុះឈ ម្ ុះ ការអ្ន វតតលកខខណឌ
េិនិតយ  ្ខភាេ និងការឈបើកផ្តល់ ឈដើមបើទទួលបានការឧបតាមភាច់ម្របាក់េើកមមវធិើ។ 
ជំេូកទើ២. ការេិនិតយតាមដានការអ្ន វតតកមមវធិើ 
ជំេូកឈនុះ បងាា ញអំ្េើដំឈណើ រការននការតាមដានការអ្ន វតតលកខខណឌ  ការឈដាុះម្រាយបណតឹ ង ការ
េិនិតយតាមដាន និងការវាយតនមែ ឈដើមបើបឈងេើនម្រប្ិទធភាេននការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 
ជំេូកទើ៣. យនតការននការអ្ន វតតកមមវធិើ 
ជំេូកឈនុះ បងាា ញអំ្េើតួនាទើ ភារកិចចរប្់អ្ងគភាេអ្ន វតត និងាា ប័នោមំ្រទ កន ងការេម្រងឹងយនតការ
្ម្រមប្ម្រមួលការម្រគប់ម្រគង និងការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 
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ជាំពូរទ្ី១ 
ដាំស ើ រោរផ្នោរអនុវតតរមមវិធី 

 

១.១. ោរច្ុោះស ម្ ោះ និងោរសរើរទតលស់លើរដាំរូង 
១.១.១. ឈោលបំណងននការច ុះឈ ម្ ុះ  

ឈោលបំណងននការច ុះឈ ម្ ុះ គឺផ្តល់លទធភាេឱ្យស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ
ដដលបំឈេញតាមលកខខណឌ  អាចច ុះឈ ម្ ុះចូលកន ងកមមវធិើ ឈដើមបើទទួលបានការឧបតាមភាច់ម្របាក់។ 
ការច ុះឈ ម្ ុះឈធវើឈឡើងជាម្របចា ំតាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 

១.១.២. លកខខណឌ ននការច ុះឈ ម្ ុះ  
ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ ម្រតូវច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើ ឈៅាលាឃ ំ ្ងាេ ត់ណា

មួយ។ ឈដើមបើអាចច ុះឈ ម្ ុះបាន ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំម្រតូវបំឈេញលកខខណឌ  និងភាជ ប់
មកជាមួយនូវឯការ ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

ក). ករណើ ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ 
 បានេិនិតយនផ្ទឈពាុះឈៅមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈយា៉ា ងតិច១ដង ឈដាយម្តនភាជ ប់មក
ជាមួយនូវឈ្ៀវឈៅ  ្ខភាេម្តតា និង 

 ម្រតូវម្តនប័ណណ្មធម៌ ឬប័ណណអាទិភាេ 
ខ). ករណើ ក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ
 ម្រតូវម្តនប័ណណ  ្ខភាេក ម្តរ(្ម្រម្តប់ក ម្តរដដលម្តត យបានច ុះឈ ម្ ុះចូលកន ងកមមវធិើរួច 
ក ម្តរឈនាុះម្រតូវបានច ុះឈ ម្ ុះជា្វ័យម្របវតតិ)  

 ម្រតូវម្តនប័ណណ  ្ខភាេក ម្តរ និងប័ណណ្មធម៌ ឬប័ណណអាទិភាេរប្់ម្រគួារក ម្តរ (្ម្រម្តប់
ក ម្តរដដលម្តត យមិនបានច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើ) 

១.១.៣. ការច ុះឈ ម្ ុះម្តត យដដលជាអ្នកទទួលផ្ល និងការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង 
 ឈមឃ  ំ ឈៅ្ងាេ ត់ ចាត់តាងំអ្នកទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ ឬ ឈៅ្ងាេ ត់រង ឬ 
ជំទប់ ឬឈ្មៀនឃ  ំ្ងាេ ត់ ឬប គគលិករប្់ខែួនណាម្តន ក់ ជាអ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ឱ្យទទួល
ខ ្ម្រតូវកន ងការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកទទួលផ្ល។ 

ការច ុះឈ ម្ ុះ និងការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូងម្រតូវអ្ន វតត ដូចខាងឈម្រកាម ៖  
 បញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនម្តត យជាអ្នកទទួលផ្ល ចូលឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
 បញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនននការអ្ន វតតលកខខណឌ ច ងឈម្រកាយឈគឈៅឈលើឈ្ៀវឈៅ  ្ខភាេម្តតា ឬប័ណណ

 ្ខភាេក ម្តរ ចូលឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
 បញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនអំ្េើប័ណណគណនើធនាោរឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
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 ែតរូបអ្នកទទួលផ្ល និងែត្ំឈៅឯការ្ម្រម្តប់ការច ុះឈ ម្ ុះ និងប័ណណគណនើធនាោរ
ចូលឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ឈមឃ ំ ឈៅ្ងាេ ត់ ម្រតូវេិនិតយឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ទិននន័យ និង្ំឈៅឯការននការច ុះឈ ម្ ុះរប្់
អ្នកទទួលផ្លឱ្យបានម្រតឹមម្រតូវ ឈដើមបើអ្ន ម័តការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង។ កន ងករណើ ដដល
ទិននន័យមិនទាន់ម្រគប់ម្រោន់ ឬខ ្ គ្ង ឈមឃ  ំឈៅ្ងាេ ត់ម្រតូវដណនាអំ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ
្ងាេ ត់ ឱ្យដកតម្រមូវឈឡើងវញិ 

 ផ្តល់ប័ណណគណនើធនាោរដល់អ្នកទទួលផ្ល និងដណនាកំារឈម្របើម្របា្់ប័ណណគណនើធនាោរ 
ការដែរកា ឈលខ្ម្តៃ ត់ ការឈបើកផ្តល់ និងទើតាងំឈបើកផ្តល់ 

 ាា ប័នឈបើកផ្តល់ ម្រតូវឈផ្ទរាច់ម្របាក់ភាែ មៗ ឈៅកន ងគណនើធនាោររប្់អ្នកទទួលផ្ល 
 អ្នកទទួលផ្លអាចឈៅដកម្របាក់េើភាន ក់ងារឈបើកផ្តល់ឈៅម្រគប់ទើកដនែងឈៅទូទាងំម្របឈទ្។ 

១.១.៤. ការច ុះឈ ម្ ុះស្ត ត្ើឈេល្ម្រម្តល និងឈម្រកាយ្ម្រម្តល 

 ស្ត្តើច ុះឈ ម្ ុះឈៅឈេល្ម្រម្តលកូន ឬឈម្រកាយ្ម្រម្តល២្បាត ហ៍ េ័ត៌ម្តនននការអ្ន វតតលកខខណឌ  
ននការ្ម្រម្តលកូន ឬេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តលឈលើកទើ១ (នែៃទើ៧ឈម្រកាយ្ម្រម្តល) ឬេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តល
ឈលើកទើ២(នែៃទើ១៤ឈម្រកាយ្ម្រម្តល) ម្រតូវកត់ចូលឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនតាមការអ្ន វតត
លកខខណឌ ជាក់ដ្តង និងផ្តល់ការឈបើកផ្តល់។ ការឈលើកដលងឈនុះ ផ្តល់ឱ្កា្ឱ្យស្ត្តើ្ម្រម្តលកូនម្តន
ឈេលឈវលាម្រគប់ម្រោន់កន ងការច ុះឈ ម្ ុះ និងមិនបាត់បង់ផ្លម្របឈយាជន៍ដដលទទួលបានេើកមមវធិើ។  
 ដំឈណើ រការននការច ុះឈ ម្ ុះ និងការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង ្ម្រម្តប់ករណើ ស្ត្តើច ុះឈ ម្ ុះឈៅឈេល
្ម្រម្តលកូន ឬឈម្រកាយ្ម្រម្តល២្បាត ហ៍ ម្រតូវអ្ន វតតដូចកន ងចំណ ច ១.១.៣. ការច ុះឈ ម្ ុះម្តត យដដលជា
អ្នកទទួលផ្ល និងការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង។ 

១.១.៥. ការច ុះឈ ម្ ុះក ម្តរដដលម្តត យមិនបានច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើ និងការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង 
 ចំឈពាុះក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ កន ងម្រគួារម្រកើម្រក ដដលម្តត យមិនបានច ុះឈ ម្ ុះចូលកន ងកមមវធិើ ក៏
អាចច ុះឈ ម្ ុះចូលកន ងកមមវធិើបានផ្ងដដរ។ ចំឈពាុះក ម្តរ ដដលជាកូនឈភាែ ុះ ម្រតូវច ុះឈ ម្ ុះជាអ្នកទទួលផ្ល
ទាងំអ្្់។ អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ ម្រតូវទទួលខ ្ម្រតូវកន ងការច ុះឈ ម្ ុះ ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 បញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនក ម្តរដដលជាអ្នកទទួលផ្លចូលឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
 បញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនននការអ្ន វតតលកខខណឌ ច ងឈម្រកាយឈគឈៅឈលើប័ណណ  ្ខភាេក ម្តរចូលឈៅកន ង
ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 បញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនអំ្េើប័ណណគណនើធនាោរឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
 ែតរូបក ម្តរដដលជាអ្នកទទួលផ្ល និងែត្ំឈៅឯការ្ម្រម្តប់ការច ុះឈ ម្ ុះ និងប័ណណ
គណនើធនាោរចូលឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ឈមឃ  ំ ឈៅ្ងាេ ត់ ម្រតូវេិនិតយឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ទិននន័យ និង្ំឈៅឯការននការច ុះឈ ម្ ុះរប្់អ្នក
ទទួលផ្លឱ្យបានម្រតឹមម្រតូវ ឈដើមបើអ្ន ម័តការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង។ កន ងករណើ ដដលទិននន័យ
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មិនទាន់ម្រគប់ម្រោន់ ឬខ ្ គ្ង ឈមឃ  ំឈៅ្ងាេ ត់ម្រតូវដណនាអំ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ 
ឱ្យដកតម្រមូវឈឡើងវញិ 

 ផ្តល់ប័ណណគណនើធនាោរដល់ម្តត យ(ករណើ ដដលក ម្តរម្តនម្តត យ) ឬ ឪេ ក ឬអាណាេាបាល 
រប្់ក ម្តរ(ករណើ ដដលក ម្តរមិនម្តនម្តត យ ឬមិនឈៅជាមួយម្តត យ) និងដណនាកំារឈម្របើម្របា្់
ប័ណណគណនើធនាោរ ការដែរកា ឈលខ្ម្តៃ ត់ ការឈបើកផ្តល់ និងទើតាងំឈបើកផ្តល់ 

 ាា ប័នឈបើកផ្តល់ម្រតូវឈផ្ទរាច់ម្របាក់ភាែ មៗឈៅកន ងគណនើធនាោររប្់អ្នកទទួលផ្ល 
 អ្នកទទួលផ្លអាចឈៅដកម្របាក់េើភាន ក់ងារឈបើកផ្តល់ឈៅម្រគប់ទើកដនែងឈៅទូទាងំម្របឈទ្។  

១.១.៦. ការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកទទួលផ្លឈៅតំបនដ់ាច់ម្រ្យាល 
 ការច ុះឈ ម្ ុះស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំកន ងម្រគួារម្រកើម្រក ឈៅតំបន់ដាច់ម្រ្យាល 
ដដលម្តនចម្តៃ យេើាលាឃ  ំ្ងាេ ត់ឈលើ្េើ២០គើឡូដម៉ាម្រត អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ ម្រតូវច ុះ
ឈៅដល់ភូមិរប្់ម្រកុមឈោលឈៅ ឈដើមបើឈធវើការច ុះឈ ម្ ុះចូលកន ងកមមវធិើ។ ដំឈណើ រការននច ុះឈ ម្ ុះម្តនដូច
ខាងឈម្រកាម ៖ 

 ឈមភូមិម្រតូវផ្ាល់េ័ត៌ម្តនជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងម្តត យ ឪេ ក ឬអាណាេាបាលរប្់ក ម្តរ
អាយ ឈម្រកាម ២ឆ្ន  ំកន ងម្រគួារម្រកើម្រកអំ្េើកមមវធិើ និងតម្រមូវការឯការនានា្ម្រម្តប់ការច ុះឈ ម្ ុះ 

 ឈមភូមិម្រតូវផ្តល់េ័ត៌ម្តនដល់អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់អំ្េើចំនួនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និង
ក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំកន ងម្រគួារម្រកើម្រក ដដលម្តនលកខខណឌ ម្រគប់ម្រោន់្ម្រម្តប់ការច ុះឈ ម្ ុះ  

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ ំ ្ងាេ ត់ េិភាកាជាមួយឈមភូមិ ឈដើមបើកំណត់ឈេលឈវលា និង
ទើកដនែង្ម្រម្តប់ការច ុះឈ ម្ ុះ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់  ឈរៀបចំកាលវភិាគជាមួយឈមភូមិ ឈដើមបើច ុះឈ ម្ ុះតាមភូមិ 
 ឈមភូមិផ្ាល់េ័ត៌ម្តនដល់ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងម្តត យ ឪេ ក ឬអាណាេាបាលរប្់ក ម្តរអាយ 
ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ កន ងម្រគួារម្រកើម្រក ដដលម្តនលកខខណឌ ម្រគប់ម្រោន់្ម្រម្តប់ការច ុះឈ ម្ ុះ ឈដើមបើមក
ច ុះឈ ម្ ុះ តាមកាលវភិាគកំណត់ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ ំ ្ងាេ ត់ម្រតូវឈធវើការច ុះឈ ម្ ុះ តាមដំឈណើ រការ ដូចកន ងចំណ ច
១.១.៣.ការច ុះឈ ម្ ុះម្តត យដដលជាអ្នកទទួលផ្ល និងការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង ឬ ១.១.៤. 
ការច ុះឈ ម្ ុះស្ត្តើឈេល្ម្រម្តល និងឈម្រកាយ្ម្រម្តល ឬចំណ ច១.១.៥.ការច ុះឈ ម្ ុះក ម្តរ
ដដលម្តត យមិនបានច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើ និងការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង។ 

១.២. ោរអនុវតតលរខែ ឌ  និងោរសរើរទតល ់
១.២.១. ដំណាក់កាល និងកាលវភិាគននការឈបើកផ្តល់ 

បនាទ ប់េើបានច ុះឈ ម្ ុះចូលកន ងកមមវធិើ អ្នកទទួលផ្លម្រតូវអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ ឈដើមបើ 
ទទួលបានការឧបតាមភាច់ម្របាក់តាមដំណាក់កាល ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 
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ដំណាក់កាលទើ១ ៖ ផ្តល់ការឧបតាមភចំនួន ៤០ ០០០ ឈរៀល កន ង១ដង ្ម្រម្តប់ការមកទទួលឈ្វា
េិនិតយនផ្ទឈពាុះ ដដលផ្តល់ជាអ្តិបរម្តចំនួន៤ដង ម នឈេល្ម្រម្តលកូន  

ដំណាក់កាលទើ២ ៖ ផ្តល់ការឧបតាមភចំនួន ២០០ ០០០ ឈរៀល ដត១ដងគត់ ឈៅឈេល្ម្រម្តលកូន  
ដំណាក់កាលទើ៣ ៖ ផ្តល់ការឧបតាមភចំនួន ៤០ ០០០ឈរៀល កន ង១ដង ដដលផ្តល់ជាអ្តិបរម្តចំនួន 

១០ដង កន ងឈនាុះ ៣ដង ឈៅឈេលមកទទួលឈ្វាេិនិតយ  ្ខភាេឈម្រកាយ
ឈេល្ម្រម្តលកូន និង៧ដងឈៅឈេលយកកូនមកទទួលថ្នន បំងាេ ររហូតដល់ 
អាយ ២ឆ្ន ។ំ 

 ឈដើមបើទទួលបានការឈបើកផ្តល់ ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ កន ងម្រគួារម្រកើម្រកម្រតូវ
អ្ន វតតតាមលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ តាមកាលវភិាគ ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

ដំណាក់កាល ឈ្វាេិនិតយ  ្ខភាេ ឈេលឈវលាទទលួឈ្វា 

ដំណាក់កាលទើ១ 

ការេិនិតយនផ្ទឈពាុះឈលើកទើ១ គភ៌ម្តនអាយ តិចជាង១២្បាត ហ៍ 
ការេិនិតយនផ្ទឈពាុះឈលើកទើ២ គភ៌ម្តនអាយ ២០ឈៅ២៤្បាត ហ៍ 
ការេិនិតយនផ្ទឈពាុះឈលើកទើ៣ គភ៌ម្តនអាយ ៣០ឈៅ៣២្បាត ហ៍ 
ការេិនិតយនផ្ទឈពាុះឈលើកទើ៤ គភ៌ម្តនអាយ ៣៦ឈៅ៣៨្បាត ហ៍ 

ដំណាក់កាលទើ២ ្ម្រម្តលកូន តាមកាលឈវលាជាក់ដ្តង 

ដំណាក់កាលទើ៣ 

ការេិនិតយឈម្រកាយ ម្្រម្តលឈលើកទើ១(េិនិតយទាងំម្តត យទាងំកូន) នែៃទើ៧ ឈម្រកាយ្ម្រម្តល 
ការេិនិតយឈម្រកាយ ម្្រម្តលឈលើកទើ២(េិនិតយទាងំម្តត យទាងំកូន) នែៃទើ១៤ ឈម្រកាយ្ម្រម្តល 
ការេិនិតយឈម្រកាយ ម្្រម្តលឈលើកទើ៣(េិនិតយទាងំម្តត យទាងំកូន) កូនម្តនអាយ ១ដខកនែុះ 
ការេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តលឈលើកទើ៤(េនិិតយ  ្ខភាេកូន) កូនម្តនអាយ ២ដខកនែុះ 
ការេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តលឈលើកទើ៥(េនិិតយ  ្ខភាេកូន) កូនម្តនអាយ ៣ដខកនែុះ 
ការេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តលឈលើកទើ៦(េនិិតយ  ្ខភាេកូន) កូនម្តនអាយ ៦ដខ 
ការេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តលឈលើកទើ៧(េនិិតយ  ្ខភាេកូន) កូនម្តនអាយ ៩ដខ 
ការេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តលឈលើកទើ៨(េនិិតយ  ្ខភាេកូន) កូនម្តនអាយ ១២ដខ 
ការេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តលឈលើកទើ៩(េនិិតយ  ្ខភាេកូន) កូនម្តនអាយ ១៨ដខ 
ការេិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តលឈលើកទើ១០(េិនតិយ  ្ខភាេកូន) កូនម្តនអាយ ២៤ដខ 

 
១.២.២. ការអ្ន វតតលកខខណឌ  និងការឈបើកផ្តល់ 
 ឈម្រកាយេើទទួលបានការច ុះឈ ម្ ុះចូលកន ងកមមវធិើ និងទទួលបានការឧបតាមភាច់ម្របាក់ឈលើកដំបូងរចួ 
អ្នកទទួលផ្លម្រតូវបនតអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេតាមកាលវភិាគកំណត់ ឈដើមបើទទួលបានការឧបតាមភ
ាច់ម្របាក់។ ករណើ ខកខានអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេតាមកាលវភិាគកំណត់ អ្នកទទួលផ្លមិន
ទទួលបានការឧបតាមភាច់ម្របាក់កន ងលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេឈនាុះឈឡើយ ឈលើកដលងដត ករណើ ការច ុះ
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ឈ ម្ ុះស្ត្តើឈៅឈេល្ម្រម្តល និងកន ងអំ្ឡ ងឈេលឈម្រកាយ១៤នែៃ ឈម្រកាយ្ម្រម្តល ដូចម្តនដចងកន ងចំណ ច 
១.១.៤។ ចំឈពាុះក ម្តរដដលជាកូនឈភាែ ុះរប្់ស្ត្តើដដលបានច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើនឹងទទួលបានការឧបតាមភ
ាច់ម្របាក់ទាងំអ្្់ រហូតដល់អាយ ២ឆ្ន ។ំ 
  ឃ  ំ្ងាេ ត់ មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា 
រាជធានើ ឈខតត និងម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ទទួលបានេ័ត៌ម្តនននការអ្ន វតត
លកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ និងដំឈណើ រការននការឈបើកផ្តល់ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនឈដាយ
្វ័យម្របវតតិ។ ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ និងដំឈណើ រការននការឈបើកផ្តល់ម្តនដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 អ្នកទទួលផ្លម្រតូវឈៅមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈណាមួយ ឈដើមបើទទួលឈ្វាេិនិតយ
 ្ខភាេតាមកាលវភិាគ ឈដាយយកមកជាមួយឈ្ៀវឈៅ  ្ខភាេម្តតា ឬប័ណណ  ្ខភាេក ម្តរ 

និងប័ណណគណនើធនាោរ  
 ប គគលិកមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈម្រតូវបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ កន ង
ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន រចួបញ្ជូ នឈៅម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ វជន និងយ វនើតិ
្មបទា 

 ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ វជន និងយ វនើតិ្មបទាបញ្ជូ នេ័ត៌ម្តនននការអ្ន វតតលកខខណឌ តាម 
ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនឈៅាា ប័នឈបើកផ្តល់ 

 ាា ប័នឈបើកផ្តល់ឈផ្ទរាច់ម្របាក់ភាែ មៗឈៅកន ងគណនើធនាោររប្់អ្នកទទួលផ្ល 
 អ្នកទទួលផ្លអាចឈៅដកម្របាក់េើភាន ក់ងារឈបើកផ្តល់ឈៅម្រគប់ទើកដនែងឈៅទូទាងំម្របឈទ្។ 



7 

 
ជាំពូរទ្ី២ 

ោរក្តួតពិនិតយោរអនុវតតរមមវិធី 

២.១. ោរតាមដានោរអនុវតតលរខែ ឌ ពិនតិយសែុភាពអនរទ្ទ្ួលទល 
ឃ ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវទទួលខ ្ម្រតូវកន ងការេិនិតយតាមដានការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេរប្់

អ្នកទទួលផ្លតាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈដើមបើជំរ ញអ្នកទទួលផ្លឱ្យអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ
 ្ខភាេឱ្យបានឈទៀងទាត់។ ការតាមដានការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេរប្់អ្នកទទួលផ្លឈៅថ្នន ក់

ឃ  ំ្ងាេ ត់ ដំឈណើ រការតាមជំហានដូចខាងឈម្រកាម ៖ 
 បនាទ ប់េើទទួលបានេ័ត៌ម្តនអំ្េើការខកខានននការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ២ដងជាប់
ោន រប្់អ្នកទទួលផ្លកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈមឃ  ំ ឈៅ្ងាេ ត់ម្រតូវឈលើកយក
បញ្ហា ឈនាុះដាក់ឈៅកន ងកិចចម្របជ ំរប្់គណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់  

 ដផ្អកតាមលទធផ្លកិចចម្របជ ំ អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ម្រតូវបញ្ហជ ក់កន ងម្របេ័នធបឈចចក
វទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈដើមបើដំឈណើ រការតាមដានការខកខានអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ 

 អ្នកទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ ្ងាេ ត់ម្រតូវ្ហការជាមួយឈមភូមិច ុះម្របមូលេ័ត៌ម្តន
អំ្េើមូលឈហត ននការខកខានកន ងការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ មិនឱ្យហួ្េើ២្បាត ហ៍ 
បនាទ ប់េើកិចចម្របជ ំ ឈដើមបើដ្វងរកដំឈណាុះម្រាយ និងជំរ ញអ្នកទទួលផ្លឱ្យអ្ន វតតលកខខណឌ
េិនិតយ  ្ខភាេឈឡើងវញិ 

 អ្នកទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ ្ងាេ ត់ម្រតូវរាយការណ៍េើ្កមមភាេ និងលទធផ្លនន
ការតាមដានការខកខានននការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេជូនគណៈកម្តម ធិការទទួល
បនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ កន ងកិចចម្របជ ំបនាទ ប់ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវបញ្ចូ លលទធផ្លននការតាមដានការខកខានននការ
អ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវបិទការតាមដានការខកខានននការអ្ន វតតលកខខណឌ
េិនិតយ  ្ខភាេឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈៅឈេលដដលអ្នកទទួលផ្ល
ម្រតឡប់មកអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេឈឡើងវញិ។ 

២.២. ោរសទៃៀងផ្ទៃ ត់ពត័៌មាន និងោរសរៀរច្ាំរាយោរ ៍  

 ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ម្រតូវបូក្រ បរបាយការណ៍ម្របចាដំខ ម្រតើម្ត្ 
្ម្ត្ ម្របាបួំនដខ និងម្របចាឆំ្ន េំើមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ឈដើមបើ
ដាក់ជូនម្រកុមការងារបឈចចកឈទ្អ្នតរម្រក្ួង និងម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម។ 
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២.២.១. ការឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់េ័ត៌ម្តន និងការឈរៀបចំរបាយការណ៍រប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើត
 យ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា  

ការឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់េ័ត៌ម្តន និងការឈរៀបចំរបាយការណ៍រប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វ
នើតិ្មបទា ម្រតូវអ្ន វតតឈដាយម្រកុមការងារ ដូចខាងឈម្រកាម៖  

ក). ម្រកមុការងារម្របតិបតតិកមមវធិើ  
 េិនិតយ និងឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់របាយការណ៍ម្របតិបតតិការម្របចានំែៃអំ្េើការច ុះឈ ម្ ុះ អ្ន វតតលកខខណឌ
េិនិតយ  ្ខភាេ និងការឈបើកផ្តល់ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 តាមដានេ័ត៌ម្តនអំ្េើបញ្ហា ដដលបានឈកើតឈឡើងពាក់េ័នធនឹងការអ្ន វតតកមមវធិើ ឈៅឈលើបណាត ញ 
្ងគម និងារេ័ត៌ម្តននានា ឈដើមបើឈដាុះម្រាយ 

 ឈរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាេននការអ្ន វតតកមមវធិើ ដដលបងាា ញអំ្េើអ្នកទទួលផ្ល និងការអ្ន វតត
លកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ ឈដាុះម្រាយពាកយបណតឹ ងតវា៉ា  ករណើ ដកែងបនែំ និងការម្របម្រេឹតតមិន
ម្រតឹមម្រតូវរប្់មស្តនតើ។ 

ខ). ម្រកមុការងារបណត ុះបណាត ល និងផ្សេវផ្ាយ 
 ឈរៀបចំទិននន័យបណត ុះបណាត ល និងការផ្សេវផ្ាយឈលើកកមព្់ការយល់ដឹង 
 ឈរៀបចំរបាយការណ៍បណត ុះបណាត ល ការផ្សេវផ្ាយ និង្កមមភាេបឈងេើនការយល់ដឹងឈផ្សង ឈៗទៀត។ 

គ). ម្រកមុការងារម្រគប់ម្រគងម្របេ័នធេ័ត៌ម្តន  
 ផ្តល់ទិននន័យអំ្េើចំនួនអ្នកទទួលផ្ល បណតឹ ងតវា៉ា  ការម្រគប់ម្រគងករណើ  និងការអ្ន វតតលកខខណឌ
េិនិតយ  ្ខភាេ ដលម់្រកុមការងារម្របតិបតតិកមមវធិើ 

 ឈបាុះេ មពរបាយការណ៍ម្របតិបតតិការម្របចានំែៃរប្់ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
 ទាញយកទិននន័យម្របតិបតតិការម្របចានំែៃេើម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈដើមបើរកាទ ក 
 រាយការណ៍អំ្េើភាេរអាក់រអួ្ល និងតម្រមូវឱ្យជួ្ជ លដែទាំ្ ម្រម្តប់ដំឈណើ រការរប្់ម្របេ័នធ។ 

ឃ). ម្រកមុការងារម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតា   
 ឈរៀបចំ្ំឈណើ  ្ំែវកិា ការដក្ម្រមួល ការេាករណ៍ចំណាយរេឹំងទ ក 
 ឈរៀបចំរបាយការណ៍ទូទាត់ និងការឈផ្ទរាច់ម្របាក់េើរតនាោរជាតិ 
 របាយការណ៍តាមដានការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ និងឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ការទូទាត់ជាមួយ
ាា ប័នឈបើកផ្តល់  

 បូក្រ ប និងឈរៀបចំរបាយការណ៍ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ហរិញ្ញវតា ។ 
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២.២.២. ការឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់េ័ត៌ម្តន និងការឈរៀបចំរបាយការណ៍រប្់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើត
 យ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត   

ការឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់េ័ត៌ម្តន និងការឈរៀបចំរបាយការណ៍រប្់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ
្មបទារាជធានើ ឈខតត ម្រតូវអ្ន វតតឈដាយមស្តនតើទទួលបនទ ក ដូចខាងឈម្រកាម៖ 

ក). មស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើ  
 ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់របាយការណ៍ម្របតិបតតិការម្របចានំែៃអំ្េើការច ុះឈ ម្ ុះ អ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ 
និងការឈបើកផ្តល់ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 តាមដានេ័ត៌ម្តនអំ្េើបញ្ហា  ដដលបានឈកើតឈឡើងពាក់េ័នធនឹងការអ្ន វតតកមមវធិើ ឈៅឈលើបណាត ញ 
្ងគម និងារេ័ត៌ម្តននានា ឈដើមបើឈដាុះម្រាយ 

 រាយការណ៍ជាបនាទ ន់នូវរាល់បញ្ហា ដដលមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា 
រាជធានើ ឈខតត មិនអាចឈដាុះម្រាយបាន មកម្រកុមការងារម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច 
អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា 

 ឈរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាេននការអ្ន វតតកមមវធិើ ដដលបងាា ញអំ្េើអ្នកទទួលផ្ល និងការអ្ន វតត
លកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ ឈដាុះម្រាយពាកយបណតឹ ងតវា៉ា  ករណើ ដកែងបនែំ និងការម្របម្រេឹតតមិន
ម្រតឹមម្រតូវរប្់មស្តនតើ។ 

ខ). មស្តនតើបណត ុះបណាត ល និងម្រគប់ម្រគងម្របេ័នធេ័ត៌ម្តន  
 ឈរៀបចំទិននន័យបណត ុះបណាត ល និងការផ្សេវផ្ាយឈលើកកមព្់ការយល់ដឹង 
 ឈរៀបចំរបាយការណ៍បណត ុះបណាត ល ការផ្សេវផ្ាយ និង្កមមភាេបឈងេើនការយល់ដឹងឈផ្សង ឈៗទៀត 
 ផ្តល់ទិននន័យពាក់េ័នធនឹងចំនួនអ្នកទទួលផ្ល បណតឹ ងតវា៉ា  ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ 
និងការតាមដានការអ្ន វតតលកខខណឌ ឈៅមស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើ 

 ឈបាុះេ មពរបាយការណ៍ម្របតិបតតិការម្របចានំែៃរប្់ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
 រាយការណ៍េើការោមំ្រទបឈចចកឈទ្ និងការឈដាុះម្រាយបញ្ហា កន ងការឈម្របើម្របា្់ម្របេ័នធបឈចចកវទិា
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់។ 

គ). មស្តនតើម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតា   
 បូក្រ ប និងឈរៀបចំរបាយការណ៍ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ហរិញ្ញវតា  
 របាយការណ៍តាមដានការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ និងឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ការទូទាត់ជាមួយ
ាា ប័នឈបើកផ្តល់។  
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២.៣. យនតោរផ្នោរសដាោះក្សាយវិវាទ្ និងរ តឹ ង  
២.៣.១. ការឈដាុះម្រាយវវិាទ និងបណតឹ ងរប្អ់្នកទទួលផ្ល 

ការឈដាុះម្រាយវវិាទម្តនឈោលបំណងផ្តល់ឱ្កា្ឱ្យអ្នកទទួលផ្លឈលើកយកវវិាទនានាពាក់េ័នធ 
នឹងការច ុះឈ ម្ ុះ ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ និងការឈបើកផ្តល់ ឈដើមបើឱ្យម្រក្ួង ាា ប័នពាក់េ័នធ
នឹងការអ្ន វតតកមមវធិើអាចចូលរមួឈដាុះម្រាយ។ 

ឃ  ំ ្ងាេ ត់ទទួលខ ្ម្រតូវបញ្ចូ លការបតឹងតវា៉ា  និងដំឈណាុះម្រាយ ម្រេមទាងំឈធវើបចច បបននភាេ និង
តាមដានដំឈណាុះម្រាយទាងំឈនាុះឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ ការទទួល និងឈដាុះម្រាយ
បណតឹ ងតវា៉ាម្តនដំឈណើ រការ ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

ក. វវិាទឈកើតឈឡើងកន ងអំ្ឡ ងឈេលច ុះឈ ម្ ុះ  
 អ្នកទទួលផ្លអាចបតឹងតវា៉ា  ឈដាយផ្ទទ ល់ម្តត់ ឬជាលាយលកខណ៍អ្កសរឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ឈដាយ
ផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈឈមភូមិ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ម្រតូវបញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនអំ្េើការបតឹងតវា៉ា ឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិា
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈហើយម្រតូវឈធវើការឈដាុះម្រាយភាែ មៗ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវេិនិតយឈមើលបណតឹ ងតវា៉ា ដដលមិនអាចឈដាុះម្រាយ 
ដាក់ឈៅកន ងកិចចម្របជ ំម្របចាដំខរប្់គណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ 
ឈដើមបើឈដាុះម្រាយ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ ំ ្ងាេ ត់ម្រតូវតាមដាន និងឈដាុះម្រាយភាែ មៗ បនាទ ប់េើកិចចម្របជ ំ
រប្់គណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ ំ ្ងាេ ត់ រួចបញ្ចូ លលទធផ្ល
ដំឈណាុះម្រាយឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 

 ពាកយបណតឹ ងតវា៉ាណាេ ំអាចឈដាុះម្រាយបានឈៅកម្រមិតឃ  ំ្ងាេ ត់ម្រតូវបញ្ជូ នឈៅមនទើរ្ងគមកិចច 
អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតតតាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 
មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ម្រតូវេិនិតយឈមើលវវិាទទាងំឈនាុះ 
កន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន និង្ហការជាមួយអ្នកពាក់េ័នធ ឈដើមបើឈធវើការឈដាុះម្រាយ
ឱ្យបានទាន់ឈេលឈវលា រចួបញ្ចូ លលទធផ្លដំឈណាុះម្រាយឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគង
េ័ត៌ម្តន។ 

 ករណើ  មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត មិនអាចឈដាុះម្រាយ
បញ្ហា ទាងំឈនាុះបាន ម្រតូវរាយការណ៍មកម្រកុមការងារម្របតិបតតិម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន 
និងយ វនើតិ្មបទា ឈដើមបើេិនិតយ និងឈដាុះម្រាយ។  

 ករណើ ម្រកុមការងារម្របតិបតតិម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា មិនអាចឈដាុះ
ម្រាយបានម្រតូវរាយការណ៍មកអ្គគឈលខាធិការដាឋ នននម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម ឈដើមបើេិនិតយ 
និងឈដាុះម្រាយ។  
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 ករណើ អ្គគឈលខាធិការដាឋ នននម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម មិនអាចឈដាុះម្រាយបាន អ្នកបតឹង
តវា៉ាអាចឈរៀបចំបណតឹ ងតវា៉ា ម្រ្បតាមនើតិវធិើចាប់ ឈដើមបើបញ្ជូ នឈៅត លាការ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ ម្រតូវជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលផ្ល តាមរយៈឈមភូមិ បនាទ ប់
េើវវិាទម្រតូវបានឈដាុះម្រាយរចួ។ 

ខ. វវិាទឈកើតឈឡើងកន ងការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ និងវវិាទឈកើតឈឡើងកន ងការឈបើកផ្តល់ 
 អ្នកទទួលផ្លអាចបតឹងតវា៉ា  ឈដាយផ្ទទ ល់ម្តត់ ឬជាលាយលកខណ៍អ្កសរឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ឈដាយ
ផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈឈមភូមិ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ម្រតូវបញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនអំ្េើការបតឹងតវា៉ា ឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិា
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈហើយម្រតូវឈធវើការឈដាុះម្រាយភាែ មៗ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវេិនិតយឈមើលបណតឹ ងតវា៉ា ដដលមិនអាចឈដាុះម្រាយ 
ដាក់ឈៅកន ងកិចចម្របជ ំម្របចាដំខរប្់គណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ 
ឈដើមបើឈដាុះម្រាយ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ ំ ្ងាេ ត់ម្រតូវតាមដាន និងឈដាុះម្រាយភាែ មៗ បនាទ ប់េើកិចចម្របជ ំ
រប្់គណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ ំ ្ងាេ ត់ រួចបញ្ចូ លលទធផ្ល
ដំឈណាុះម្រាយឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 

 ពាកយបណតឹ ងតវា៉ាណាេ ំអាចឈដាុះម្រាយបានឈៅកម្រមិតឃ  ំ្ងាេ ត់ ម្រតូវបញ្ជូ នឈៅមនទើរ្ងគមកិចច 
អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតតតាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 
មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ម្រតូវេិនិតយឈមើលបណតឹ ងតវា៉ា
ទាងំឈនាុះ កន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន និង្ហការជាមួយអ្នកពាក់េ័នធ ឈដើមបើឈធវើ
ការឈដាុះម្រាយឱ្យបានទាន់ឈេលឈវលា រួចបញ្ចូ លលទធផ្លដំឈណាុះម្រាយឈៅកន ងម្របេ័នធ
បឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 

 ករណើ  មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត មិនអាចឈដាុះម្រាយ
វវិាទទាងំឈនាុះបាន ម្រតូវរាយការណ៍មកម្រកុមការងារម្របតិបតតមិ្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន 
និងយ វនើតិ្មបទា ឈដើមបើេិនិតយ និងឈដាុះម្រាយ។ 

 ករណើ ម្រកុមការងារម្របតិបតតិម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា មិនអាច
ឈដាុះម្រាយបានម្រតូវរាយការណ៍មកអ្គគឈលខាធិការដាឋ នននម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម ឈដើមបើ
េិនិតយ និងឈដាុះម្រាយ។ 

 ករណើ អ្គគឈលខាធិការដាឋ នននម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម មិនអាចឈដាុះម្រាយបាន អ្នកបតឹង
តវា៉ាអាចឈរៀបចំបណតឹ ងតវា៉ាតាមនើតិវធិើចាប់បញ្ជូ នឈៅត លាការ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ ម្រតូវជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលផ្ល តាមរយៈឈមភូមិ បនាទ ប់
េើវវិាទណាមួយបានឈដាុះម្រាយរចួ។ 
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២.៣.២. ការឈដាុះម្រាយករណើ ដកែងបនែំរប្អ់្នកទទួលផ្ល 
ម្រប្ិនឈបើរកឈឃើញថ្ន អ្នកទទួលផ្លម្តនឈចតនាដកែងបនែំ កន ងអំ្ឡ ងឈេលច ុះឈ ម្ ុះ ឬម្របម្រេឹតតការ

ដកែងបនែំផ្ទ យនឹងឈោលការណ៍រប្់កមមវធិើ អ្នកទទួលផ្លឈនាុះនឹងម្រតូវដកឈចញេើកមមវធិើ។  
ការឈដាុះម្រាយឈលើករណើ ផ្តល់េ័ត៌ម្តនដកែងបនែំ ម្រតូវដំឈណើ រការដូចខាងឈម្រកាម ៖  
 ករណើ ម្តនការរាយការណ៍េើភាេមិនម្របម្រកតើរប្់អ្នកទទួលផ្លអ្ំេើការដកែងបនែំ អ្នករាយ
ការណ៍ឈនាុះម្រតូវរាយការណ៍ជូនអ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ ឈដាយភាជ ប់មកជាមួយនូវ
ភ្ត តាង។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវេិនិតយឈមើលឯការដដលបានរាយការណ៍ឈនាុះជា
បឋម។ ម្រប្ិនឈបើ  ្ងសយ័ម្តនការដកែងបនែំ អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ម្រតូវបញ្ជូ ន
ករណើ ឈនុះ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈៅមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និង
យ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត។ 

 មស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ឈធវើ
ការឈ  ្ើបអ្ឈងេត ឈដាយច ុះឈៅជួបេិភាកាជាមួយអ្នកទទួលផ្លដដល្ងសយ័ឈនាុះ និងម្របមូល
េ័ត៌ម្តនេើប គគលពាក់េ័នធ។ អំ្ឡ ងឈេលននការឈ  ្ើបអ្ឈងេត មស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់មនទើរ ម្រតូវ
ផ្តល់េ័ត៌ម្តនតាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន មកម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន 
និងយ វនើតិ្មបទា ឈដើមបើឈ្នើ  ្ ំផ្ទអ កការឈបើកផ្តល់ជាបឈណាត ុះអា្ននរប្់អ្នកទទួលផ្ល ។ 

 បនាទ ប់េើឈ  ្ើបអ្ឈងេតរចួ មស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់មនទើរម្រតូវផ្តល់េ័ត៌ម្តនអំ្េើលទធផ្លននការ
ឈ  ្ើបអ្ឈងេតដល់ឃ  ំ ្ងាេ ត់ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ លទធផ្លឈ  ្ើបអ្ឈងេត
ឈនុះ ជាលទធផ្លាា េរ។ 

 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវជួបផ្ទទ ល់ជាលកខណៈប គគលជាមួយអ្នកទទួលផ្ល
ឈនាុះ ឈដើមបើផ្តល់េ័ត៌ម្តនអំ្េើលទធផ្លននការឈ  ្ើបអ្ឈងេត។ អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ
្ងាេ ត់ ជូនដំណឹងមកម្រក្ួង ថ្នបានផ្តល់េ័ត៌ម្តនដល់អ្នកទទួលផ្លរចួឈហើយ តាមម្របេ័នធប
ឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។   

 បនាទ ប់េើទទួលបានេ័ត៌ម្តនេើឃ  ំ ្ងាេ ត់ តាម MIS ម្រក្ួងផ្តល់ការអ្ន ញ្ហញ តឈបើកផ្តល់ឈឡើង
វញិភាែ មៗតាមតារាងឈេលឈវលាននការេិនិតយ  ្ខភាេ ដដលមិនបានឈបើកផ្តល់កន ងអំ្ឡ ងឈេល
ឈ  ្ើបអ្ឈងេត កន ងករណើ ដដលមិនម្តនការដកែងបនែំ ឬ្ឈម្រមចឱ្យអ្នកទទួលផ្លចាកឈចញេើកមម
វធិើ កន ងករណើ ដដលម្តនការដកែងបនែំ។ 
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២.៣.៣. ការឈដាុះម្រាយករណើ កំហ ្ម្របម្រេឹតតឈដាយមស្តនតើកមមវធិើ 
 ឈៅឈេលដដលម្តនការ្ងសយ័អំ្េើការម្របម្រេឹតតមិនម្របម្រកតើរប្់មស្តនតើកមមវធិើ ម្រតូវអ្ន វតតតាមនើតិវធិើ 
ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 អ្នកបតឹងម្រតូវដាក់ពាកយបណតឹ ងជាលាយលកខណ៍អ្កសរឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ ឬមនទើរ្ ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន 
និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ឬម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ឈដាយ
ដាក់កន ងឈម្រាម្ំប ម្រតបិតជិត។ 

 បនាទ ប់េើទទួលបានពាកយបណតឹ ង ឃ  ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវបញ្ជូ នពាកយបណតឹ ងឈនាុះឈៅមនទើរ្ងគមកិចច 
អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត។ 

 បនាទ ប់េើទទួលបានពាកយបណតឹ ងេើឃ  ំ ្ងាេ ត់ ឬអ្នកបតឹង មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និង 
យ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតតម្រតូវបញ្ជូ នពាកយបណតឹ ងទាងំឈនាុះឈៅម្រកុមការងារកមមវធិើជំនួយ
្ងគមរាជធានើ ឈខតត ឈដើមបើម្របជ ំឈដាុះម្រាយ។ 

 ករណើ ពាកយបណតឹ ងទាងំឈនាុះមិនអាចឈដាុះម្រាយបាន ម្រកុមការងារកមមវធិើជំនួយ្ងគមរាជធានើ 
ឈខតត ម្រតូវបញ្ជូ នបណតឹ ងទាងំឈនាុះ ឈដាយភាជ ប់មកជាមួយរបាយការណ៍លទធផ្លម្របជ ំអំ្េើការ
ឈដាុះម្រាយ មកម្រកុមការងារម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ
្មបទា។ 

 ម្រកុមការងារម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ម្រតូវ
ឈរៀបចំកិចចម្របជ ំឈដើមបើេិនិតយ និងឈដាុះម្រាយបណតឹ ងដដលបញ្ជូ នមកេើម្រកុមការងារកមមវធិើជំនួយ
្ងគមរាជធានើ ឈខតត ឬបណតឹ ងដដលបតឹងឈៅថ្នន ក់ម្រក្ួង។  

 ករណើ ពាកយបណតឹ ងទាងំឈនាុះ មិនអាចឈដាុះម្រាយបានឈដាយម្រកុមការងារម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់
ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ
្មបទាម្រតូវរាយការណ៍ជូនម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម ឈដើមបើចាត់វធិានការតាមនើតិវធិើចាប់
ដដលម្តនជាធរម្តន។ 

២.៤. ោរចារសច្ញពីរមមវិធី 
ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ កន ងម្រគួារម្រកើម្រក ដដលបានច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើរចួ នឹង

បនតទទួលបានការឧបតាមភាច់ម្របាក់ ឈទាុះបើជាម្រគួាររប្់អ្នកទទួលផ្លឈនាុះ ដលងកំណត់ជាម្រគួារ
ម្រកើម្រក តាមរយៈការឈធវើបចច បបននភាេអ្តត្ញ្ហញ ណកមមម្រគួារម្រកើម្រកក៏ឈដាយ។ 

អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់ ម្រតូវេិនិតយ ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់េ័ត៌ម្តន និងឈធវើបចច បបននភាេជាម្របចាំ
អំ្េើឈ ម្ ុះអ្នកទទួលផ្លដដលបាន និងម្រតូវចាកឈចញេើកមមវធិើ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 

េ័ត៌ម្តនននការចាកឈចញេើកមមវធិើរប្់អ្នកទទួលផ្លម្រតូវបញ្ជូ ន តាមរយៈមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើត
យ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត មកម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ឈដើមបើ
អ្ន ម័តការចាកឈចញេើកមមវធិើ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ 
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អ្នកទទួលផ្លម្រតូវចាកឈចញេើកមមវធិើ កន ងករណើ  ៖ 
 រលូតកូន ការឧបតាមភាច់ម្របាក់ម្រតូវបានផ្តល់ជូន ៖ 

✓ ៤០ ០០០ ឈរៀល ដត ១ដងគត់ កន ងករណើ គភ៌អាយ ឈម្រកាម ១២្បាត ហ៍ 
✓ ៤០ ០០០ ឈរៀល កន ង១ដង ដដលផ្តល់ជាអ្តិបរម្តចំនួន២ដង កន ងករណើ គភ៌អាយ េើ

 ១២្បាត ហ៍ ដល់២៤្បាត ហ៍។ 
 រលូំតកូន ការឧបតាមភាច់ម្របាក់ម្រតូវបញ្ឈប់ ឈហើយអ្នកទទួលផ្លម្រតូវឱ្យចាកឈចញេើកមមវធិើ 
 កូនាែ ប់ឈេល្ម្រម្តល ឬឈម្រកាយឈេល្ម្រម្តល ការឧបតាមភាច់ម្របាក់ម្រតូវបនតផ្តល់ជូន ៖ 

✓ ២០០ ០០០ ឈរៀល ឈៅឈេល្ម្រម្តល 
✓ ៤០ ០០០ ឈរៀល កន ង១ដង ដដលផ្តល់ជាអ្តិបរម្តចំនួន៣ដង ឈៅឈេលមកទទួលឈ្វាេិនិតយ 

 ្ខភាេឈម្រកាយឈេល្ម្រម្តលកូន។  
 ម្តត យាែ ប់ឈៅឈេល្ម្រម្តល ការឧបតាមភាច់ម្របាក់ម្រតូវបនតផ្តល់ជូនអាណាេាបាលម្រ្ប
ចាប់ ឬអ្នកដដលម្តន្ិទធិម្រ្បចាប់ ឬអ្នកដដលនាកូំនមកទទួលឈ្វា ៖ 
✓ ២០០ ០០០ឈរៀល ្ម្រម្តប់ការ្ម្រម្តល 
✓ ៤០ ០០០ឈរៀលកន ង១ដង ដដលផ្តល់ជាអ្តិបរម្តចំនួន១០ដង ឈៅឈេលយកកូនមកទទួល 
ឈ្វាដែទាំ្  ខភាេរហូតដល់កូនអាយ ២ឆ្ន ។ំ 

 ការចាកឈចញឈដាយ្ម័ម្រគចិតត ៖ អ្នកទទួលផ្លអាច្ឈម្រមចចិតតចាកឈចញេើកមមវធិើ ឈដាយជូន
ដំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្កសរឈៅអ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ ំ ្ងាេ ត់។ អ្នកទទួលបនទ ក
កមមវធិើឈៅឃ ំ ្ងាេ ត់ េិនិតយ ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងឈធវើបចច បបននភាេឈ ម្ ុះអ្នកទទួលផ្លតាមម្របេ័នធ
បឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ការដកែងបនែំ ៖ អ្នកទទួលផ្លដដលផ្តល់េ័ត៌ម្តនមិនេិត ឬដកែងបនែំម្រតូវល បឈចញេើកមមវធិើ 
ឈហើយម្រតូវបញ្ឈប់ការឈបើកផ្តល់។ ដំឈណើ រការល បឈ ម្ ុះអ្នកទទួលផ្លឈចញេើកមមវធិើឈនុះ ម្រតូវ
ឈ  ្ើបអ្ឈងេតតាមនើតិវធិើ ដូចម្តនឈៅកន ងចំណ ច២.៣.២។ េ័ត៌ម្តនឈនុះម្រតូវឈធវើបចច បបននភាេ
តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ក ម្តរម្តនអាយ ឈលើ្េើ២ឆ្ន  ំ ៖ ក ម្តរដដលបានច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើ ឈៅឈេលដដលម្តនអាយ 
ឈលើ្េើ២ឆ្ន  ំ ម្រតូវបានចាកឈចញេើកមមវធិើឈដាយ្វ័យម្របវតតិឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគង
េ័ត៌ម្តន។  

២.៥. ោរពិនិតយតាមដាន និងោរវាយតផ្មៃរមមវិធី  
ម្រកបខ័ណឌ េិនិតយតាមដាន និងវាយតនមែ គឺជាមូលដាឋ ន្ម្រម្តប់ការេិនិតយតាមដាន និងការវាយ

តនមែការអ្ន វតតកមមវធិើ។ ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ម្រតូវឈរៀបចំម្រកបខ័ណឌ េិនិតយ
តាមដាន  និងវាយតនមែកមមវធិើ ឈដាយដផ្អកឈលើទិននន័យដដលបានកត់ម្រតាកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគង
េ័ត៌ម្តន និងបញ្ហា ម្របឈមនានា ដដលបានជួបម្របទុះឈៅកន ងដំឈណើ រការននការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 



15 

២.៥.១. ការេិនិតយតាមដាន 
 ការេិនិតយតាមដានការអ្ន វតតកមមវធិើម្រតូវឈធវើឈឡើង ឈដាយដផ្អកឈលើរបាយការណ៍ទទួលបានេើម្របេ័នធ
បឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន និងការច ុះម្របមូលេ័ត៌ម្តនឈៅតាមឃ  ំ្ងាេ ត់ មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ 
និង្ហគមន៍។ ការេិនិតយតាមដាន ម្តនដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

ក). ការេិនិតយតាមដានរប្់ឃ  ំ្ងាេ ត់ 
 អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ ម្រតូវ្ហការជាមួយគណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចនារ ើ និង
ក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ ឈដើមបើេិនិតយតាមដានការអ្ន វតតកមមវធិើ ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

ការេិនិតយតាមដានឈផ្ទត តឈលើ ៖ 
 ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ កន ងម្រគួារម្រកើម្រកដដលមិនទាន់បានច ុះឈ ម្ ុះកន ង
កមមវធិើ 

 អ្នកទទួលផ្លខកខានមិនបានអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេតាមកាលវភិាគេិនិតយ  ្ខភាេ 

 ការេិនិតយតាមដាន ម្រតវូឈធវើឈឡើងឈដាយ ៖ 
 ឈមភូមិនើមួយៗ រាយការណ៍េើស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំដដលម្តនឈៅកន ងភូមិ
ដដលមិនទាន់បានច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើចូលឈៅកន ងកិចចម្របជ ំគណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចការ
នារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ ឈដើមបើដាក់ឈចញដផ្នការ្កមមភាេផ្សេវផ្ាយឈលើកកមព្់ការយល់ដឹង
េើកមមវធិើ។ 

 តាមរបាយការណ៍កន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់
រាយការណ៍ជូនកិចចម្របជ ំរប្់គណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់អំ្េើ
ការខកខានមិនបានអ្ន វតតលកខខណឌ តាមកាលវភិាគេិនិតយ  ្ខភាេរប្់អ្នកទទួលផ្ល 
ឈដើមបើឱ្យអ្នកទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ និងឈមភូមិច ុះម្របមូលេ័ត៌ម្តនអំ្េើមូល
ឈហត ននការខកខានកន ងការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ ដ្វងរកដំឈណាុះម្រាយ និង
ជំរ ញអ្នកទទួលផ្លឱ្យអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេឈឡើងវញិ។ 

ខ). ការេិនិតយតាមដានរប្់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត 
 មស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត 
ទទួលខ ្ម្រតូវកន ងការេិនិតយតាមដានជាម្របចានូំវការអ្ន វតតកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ និងមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាល
ាធារណៈ ឈដើមបើផ្តល់ការោមំ្រទ និងការដកលមអការអ្ន វតតកមមវធិើឱ្យម្តនម្រប្ិទធភាេ។  

ការេិនិតយតាមដានឈផ្ទត តឈលើ ៖ 
 ដំឈណើ រការននការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកទទួលផ្លឈៅតាមឃ  ំ ្ងាេ ត់(ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់េ័ត៌ម្តនអ្នកទទួលផ្ល 
ដំឈណើ រការននការច ុះឈ ម្ ុះ និងបញ្ហា ម្របឈមនានា) 

 ដំឈណើ រការននការបញ្ហជ ក់ និងការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេរប្់អ្នកទទួលផ្លឈៅតាម
មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ 
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 ដំឈណើ រការម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន(ការឈម្របើម្របា្់តាដបែត“Tablet”ម្របេ័នធអ្ ើនធឺ
ដណត)  

 ដំឈណើ រការឈដាុះម្រាយបណតឹ ងតវា៉ា  និងការដកែងបនែំរប្់អ្នកទទួលផ្លឈៅតាមឃ  ំ្ងាេ ត់ 

 ការដកម្របាក់រប្់អ្នកទទួលផ្ល(ឈ្វាឈបើកផ្តល់ និងបញ្ហា ម្របឈម)  

 ការេិនិតយតាមដាន ម្រតវូឈធវើឈឡើងឈដាយ ៖  
 តាមរយៈម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ការច ុះម្របមូលេ័ត៌ម្តនឈៅតាមឃ  ំ្ងាេ ត់ មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ និង្ហគមន៍ 

 ឈរៀបចំកិចចម្របជ ំ តាមការចាបំាច់ជាមួយឃ  ំ ្ងាេ ត់ ឬមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈមួយ
ចំនួន ឈដើមបើេិភាកាអំ្េើបញ្ហា  និងវធិានការឈដាុះម្រាយ 

 ឈរៀបចំម្របេ័នធទូរ្័េទ ឬបណាត ញទំនាក់ទំនង្ម្រម្តប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឃ ំ ្ងាេ ត់ និង
មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ ឈដើមបើឈ ែ្ើយតប្ំណួរ ឬបញ្ហា នានា។ 

 ការឈម្របើម្របា្់លទធផ្លននេិនិតយតាមដាន  
 ករណើ  េិនិតយឈឃើញថ្ន េ័ត៌ម្តនកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនមិនម្រតឹមម្រតូវ មស្តនតើ
ម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ម្រតូវជូន
ដំណឹងដល់ឃ  ំ្ងាេ ត់ និងមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ ឈដើមបើដកតម្រមូវឱ្យបានទាន់ឈេល
ឈវលា។ 

 ច ុះេិភាកាជាមួយឃ  ំ ្ងាេ ត់ ឬមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ ឈដើមបើេិភាកាដ្វងរកវធិាន 
ការណ៍ឈដាុះម្រាយនូវបញ្ហា ដដលឈកើតម្តនឈឡើង ឈដើមបើបឈងេើនម្រប្ិទធភាេននការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 រាយការណ៍ជូនគណៈកមមការបឈចចកឈទ្រប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ
្មបទា ឈដើមបើដ្វងរកដំឈណាុះម្រាយ ្មម្រ្ប និងដកលមអកមមវធិើ។ 

គ). ការេិនិតយតាមដានរប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា 
ម្រកុមការងារម្របតិបតតិកមមវធិើរប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ទទួលខ ្ម្រតូវ

កន ងការេិនិតយតាមដានជាម្របចានូំវការអ្ន វតតកមមវធិើឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ 
ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំឈដើមបើផ្តល់ការោមំ្រទ និងការដកលមអការអ្ន វតតកមមវធិើឱ្យម្តនម្រប្ិទធភាេ។  

ការេិនិតយតាមដានឈផ្ទត តឈលើ ៖ 
 ដំឈណើ រការ និងការម្រគប់ម្រគងននកមមវធិើ(ម្របតិបតតិកមមវធិើ ហរិញ្ញវតា  ការឈបើកផ្តល់ កិចច្ហការ 
និងការកាង្មតាភាេ) 

 វឌ្ឍនភាេននលទធផ្លឈោលឈៅម្របចាឆំ្ន នំនការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 

 ការេិនិតយតាមដាន ម្រតវូឈធវើឈឡើងឈដាយ ៖  
 េិនិតយឈមើលរបាយការណ៍ តាមរយៈម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
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 ការច ុះម្របមូលេ័ត៌ម្តនរប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ការងារ
បឈចចកឈទ្អ្នតរម្រក្ួង និងអ្គគឈលខាធិការដាឋ នម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម 

 ម្របជ ំ្ ែ ុះបញ្ហច ងំការអ្ន វតតកមមវធិើពាក់កណាត លឆ្ន  ំនិងម្របចាឆំ្ន ។ំ 

 ការឈម្របើម្របា្់លទធផ្លននការេិនិតយតាមដាន  
 ដកលមអការអ្ន វតតកមមវធិើ(បញ្ហា ម្របឈមជាអ្នតរវ ិ្ ័យ)ឱ្យកាន់ដតម្តនម្រប្ិទធភាេ 

 វាយតនមែភាេចាបំាច់នានា ឈដើមបើឈ្នើ  ្ ំដក្ម្រមួលឈោលការណ៍ និងនើតិវធិើអ្ន វតតកមមវធិើ េើ
ម្រក្ួង ាា ប័នពាក់េ័នធ និងម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម។ 

២.៥.២. ការវាយតនមែ 
ការ្ិកាវាយតនមែឈលើកដំបូង ម្រតូវឈរៀបចំឈៅកន ងឆ្ន ទំើ២ននការអ្ន វតតកមមវធិើ ឈដើមបើផ្តល់ធាត ចូល

្ម្រម្តប់ដកលមអដំឈណើ រការអ្ន វតត និងយនតការោមំ្រទការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 
ការវាយតនមែេើផ្លប៉ាុះពាល់រប្់កមមវធិើម្រតូវឈរៀបចំឈឡើងឈៅឆ្ន ទំើ៥ននការអ្ន វតតកមមវធិើ ឈដើមបើេម្រងឹង

យនតការអ្ន វតត។ 
ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទាម្រតូវឈធវើការជាមួយម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម 

ឈដើមបើឈធវើការវាយតនមែឈលើកដំបូង និងការវាយតនមែេើផ្លប៉ាុះពាល់រប្់កមមវធិើ។ 
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ជាំពូរទ្ី៣ 
យនតោរផ្នោរអនុវតតរមមវិធី 

 

កមមវធិើឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ  គឺជាកមមវធិើរប្់
រាជរដាឋ ភិបាល។ ការម្រគប់ម្រគង ការដឹកនា ំ និងការ្ម្រមប្ម្រមួលការអ្ន វតតកមមវធិើនឹងឈម្របើម្របា្់រចនា
្មព័នធាា ប័នដដលម្តនម្រាប់ ឈដើមបើធានានិរនតរភាេ និងការឈលើកកមព្់ម្រប្ិទធភាេការចំណាយ
ទាងំឈៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ។  

 ឈៅថ្នន ក់ជាតិ ម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគមម្តនតួនាទើជាឈ្នាធិការរប្់រាជរដាឋ ភិបាលកន ងការ 
្ម្រមប្ម្រមួល និងការតម្រមង់ទិ្ជាយ ទធាស្ត្តរមួឈលើការងារឈរៀបចំឈោលនឈយាបាយោពំារ្ងគម ដដល
ម្តនលកខណៈម្រគប់ម្រជុងឈម្រជាយ។ អ្គគឈលខាធិការដាឋ នននម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម ជាឈ្នាធិការឱ្យ 
គណៈកម្តម ធិការម្របតិបតតិ និងម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម កន ងការ្ម្រមប្ម្រមួលជាមួយម្រក្ួង ាា ប័ន
ពាក់េ័នធនឹងការអ្ន វតតកមមវធិើឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន ។ំ  
 ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទាជាាា ប័នទទួលខ ្ម្រតូវដឹកនា ំនិងម្រគប់ម្រគង
ការអ្ន វតតកមមវធិើ ឈដាយ្ហការជាមួយម្រក្ួងមហានផ្ទ ម្រក្ួង  ្ខាភិបាល ម្រក្ួងឈ្ដឋកិចច និងហរិញ្ញវតា  
និងម្រក្ួងដផ្នការ។  

ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទាម្រតូវបឈងេើតម្រកុមការងារបឈចចកឈទ្អ្នតរម្រក្ួង 
ឈដើមបើទទួលខ ្ម្រតូវ និងធានាដល់ការអ្ន វតតកមមវធិើឱ្យម្តនម្រប្ិទធភាេ។ ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន 
និងយ វនើតិ្មបទា ជាម្របធានម្រកុមការងារ ដដលម្តនតំណាងមកេើម្រក្ួងមហានផ្ទ ម្រក្ួង  ្ខាភិបាល 
ម្រក្ួងឈ្ដឋកិចច និងហរិញ្ញវតា ម្រក្ួងដផ្នការ និងអ្គគឈលខាធិការដាឋ នននម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម 
ជា្ម្តជិកកន ងម្រកុមការងារ។  

ឈៅថ្នន ក់រាជធានើ ឈខតត រដឋបាលរាជធានើ ឈខតត ឈរៀបចំឱ្យម្តនយនតការោមំ្រទការអ្ន វតតកមមវធិើឈៅ
ថ្នន ក់រាជធានើ ឈខតត ឈដើមបើ្ ម្រមប្ម្រមួល និងេម្រងឹងកិចច្ហការរប្់មនទើរពាក់េ័នឋ រមួម្តន មនទើរ្ងគមកិចច 
អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត មនទើរ  ្ខាភិបាលរាជធានើ ឈខតត និងមនទើរដផ្នការរាជធានើ 
ឈខតត កន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ និងឈដាុះម្រាយបញ្ហា នានា។  

មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ជាាា ប័នទទួលខ ្ម្រតូវឈលើការ
ដឹកនា ំ ការអ្ន វតត និងការតាមដានការអ្ន វតតកមមវធិើ ឈដាយម្តនការោំម្រទេើមនទើរ  ្ខាភិបាលរាជធានើ 
ឈខតត ឈដើមបើធានាការផ្តល់ឈ្វា  ្ខភាេឈៅមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈម្របកបឈដាយគ ណភាេ និង
ឈដាុះម្រាយបញ្ហា  កន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 
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ឈៅថ្នន ក់ឃ  ំ ្ងាេ ត់ ឈមឃ  ំ ឈៅ្ងាេ ត់ដឹកនាកំារអ្ន វតតកមមវធិើ ឈដាយចាត់តាងំឱ្យម្តនអ្នកទទួល
បនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ ដដលអាចឈម្របើម្របា្ម់្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ គណៈកម្តម ធិការទទួល
បនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ ជាយនតការោមំ្រទ និងឈដាុះម្រាយបញ្ហា នានាកន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 

មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈម្តនតួនាទើបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ តាម
ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន និង្ហការជាមួយឃ  ំ ្ងាេ ត់ ឈដើមបើឈដាុះម្រាយបញ្ហា នានា ដដល
ឈកើតម្តនឈឡើងកន ងអំ្ឡ ងឈេលននការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 

ាា ប័នឈបើកផ្តល់ ្ហការជាមួយម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា កន ងការ
ផ្តល់ឈ្វាឈបើកាច់ម្របាក់ឈៅទូទាងំម្របឈទ្្ម្រម្តប់កមមវធិើឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរ
អាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន ។ំ 

៣.១. ក្រសងួ សាថ រ័នសៅថ្នន រ់ជាតិ 
៣.១.១. ម្រកមុម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម 
 ម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម ម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 ្ម្រមប្ម្រមួលកិចច្ហការជាមួយម្រក្ួង ាា ប័នពាក់េ័នធកន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ  
 ផ្តល់ការតម្រមង់ទិ្ដផ្នកឈោលនឈយាបាយ និងយ ទធាស្ត្តកន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ 
 េិនិតយតាមដាន និងផ្តល់ឈយាបល់ឈលើវឌ្ឍនភាេននការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 

៣.១.២. ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា  
ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទាជាាា ប័នទទួលខ ្ម្រតូវដឹកនា ំនិងម្រគប់ម្រគង

ការអ្ន វតតកមមវធិើ ដដលម្តននាយកដាឋ ន  ្ខ ម្តលភាេ្ងគមជាឈ្នាធិការកន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ។  

ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ឈរៀបចំគណៈកមមការបឈចចកឈទ្ ឈដើមបើអ្ន វតត
កមមវធិើ។ គណៈកមមការបឈចចកឈទ្ម្តនម្រកុមការងារម្របតិបតតិកមមវធិើ ម្រកុមការងារបណត ុះបណាត ល និង
ផ្សេវផ្ាយ ម្រកុមការងារម្រគប់ម្រគងម្របេ័នធេ័ត៌ម្តន និងម្រកុមការងារម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតា  ។ 

ក). ម្រកមុការងារម្របតិបតតិកមមវធិើ 
ម្រកុមការងារម្របតិបតតិកមមវធិើទទួលខ ្ម្រតូវឈលើ្កមមភាេ ដូចខាងឈម្រកាម ៖  
 ម្រតួតេិនិតយឈមើលការអ្ន វតត្កមមភាេការងារម្របចានំែៃពាក់េ័នធនឹងកមមវធិើ 
 ឈរៀបចំ និងដឹកនាកំារម្របជ ំម្របចាំ្ បាត ហ៍ ម្របចាដំខ និងម្របចាមំ្រតើម្ត្្តើេើវឌ្ឍនភាេរប្់កមមវធិើ 
 ោមំ្រទ និងផ្តល់ការដណនាដំល់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត 
ឈដើមបើឈរៀបចំ និងអ្ន វតតដផ្នការឈៅថ្នន ក់ឈខតត 

 េិនិតយតាមដានការច ុះឈ ម្ ុះ ការបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ និងការឈបើកផ្តល់  
 ធានាថ្ន ទិននន័យម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនបានឈធវើបចច បបននភាេទាន់ឈេលឈវលាទាងំ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ 
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 ធានាថ្នការឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនអ្នកទទួលផ្លបានទាន់ឈេលឈវលា បនាទ ប់េើការឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់
ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ 

 េិនិតយឈឡើងវញិនូវរបាយការណ៍តាមដានម្របចាដំខ ឈដើមបើដកលមអការអ្ន វតតឈៅកន ងរាជធានើ ឈខតត 
 េិនិតយ្ំឈណើ រប្់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ឈដើមបើផ្ទអ ក 
ឬបញ្ឈប់ការឈបើកផ្តល់ឈលើករណើ ដកែងបនែំរប្់អ្នកទទួលផ្ល និងការចាកឈចញេើកមមវធិើ 

 ឈរៀបចំរបាយការណ៍អំ្េើករណើ ននការរាយការណ៍េើភាេមិនម្របម្រកតើ ឬការដកែងបនែំរប្់មស្តនតើ
អ្ន វតតកមមវធិើជូនម្របធានគណៈកមមការបឈចចកឈទ្  

 បឈងេើត និងអ្ន វតតម្រកបខ័ណឌ  និងដផ្នការេិនិតយតាមដាន និងវាយតនមែកមមវធិើ 

ខ). ម្រកមុការងារបណត ុះបណាត ល និងផ្សេវផ្ាយ 
ម្រកុមការងារបណត ុះបណាត ល និងផ្សេវផ្ាយម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 
 ឈរៀបចំយ ទធាស្ត្ត និងដផ្នការបណត ុះបណាត ល និងការអ្ប់រផំ្សេវផ្ាយ 
 ្ម្រមប្ម្រមួលជាមួយាា ប័នពាក់េ័នធ និងផ្តល់ការបណត ុះបណាត លដល់មស្តនតើថ្នន ក់ជាតិ និង
ថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ 

 ឈរៀបចំឈ្ចកតើដណនាលំមអិត និងឯការបណត ុះបណាត ល 
 ោមំ្រទមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ឈដើមបើផ្តល់វគគបណត ុះ 
បណាត ល តាមការចាបំាច់ 

 តាមដានម្រតួតេិនិតយការបណត ុះបណាត ល និងការផ្សេវផ្ាយ 
 ឈរៀបចំរបាយកាណ៍លទធផ្លបណត ុះបណាត ល និងការផ្សេវផ្ាយ 

គ). ម្រកមុការងារម្រគប់ម្រគងម្របេ័នធេ័ត៌ម្តន 
ម្រកុមការងារម្រគប់ម្រគងម្របេ័នធេ័ត៌ម្តន ម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 
 ដឹកនា ំម្រតួតេិនិតយ និង្ម្រមប្ម្រមួលការឈរៀបចំម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន  
 ឈរៀបចំ និងឈធវើឈត្តម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនរប្់កមមវធិើ 
 េិនិតយឈមើលការតឈមែើង ទ កដាក់ និងម្រគប់ម្រគងឈ  ្ើឈវ ើ(Server)រប្់ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគង
េ័ត៌ម្តន 

 ឈធវើ្ម្តហរណកមមជាមួយម្របេ័នធទិននន័យអ្តត្ញ្ហញ ណកមមម្រគួារម្រកើម្រក ទិននន័យការអ្ន វតត
លកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេអ្នកទទួលផ្ល ឬម្របេ័នធផ្តល់ឈ្វាឈបើកផ្តល់ 

 ឈរៀបចំឯការបណត ុះបណាត ល និងចូលរួមផ្តល់ការបណត ុះបណាត លដល់អ្នកពាក់េ័នធឈៅ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ 

 ឈដាុះម្រាយបញ្ហា ពាក់េ័នធនឹងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន ឈដើមបើធានាឱ្យម្តនការភាជ ប់
ទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងម្របេ័នធ្ំខាន់ៗ ដដលបានឈធវើ្ម្តហរណកមមឈៅម្រគប់កម្រមិត 

 រកា តាមដាន និងឈធវើបចច បបននភាេឈ  ្ើឈវ ើ(Server)ជាម្របចា ំឈដើមបើការពារឈមឈរាគ និងហានិភ័យ 
 ម្រគប់ម្រគងឈលើបូរណភាេទិននន័យ  ឯកជនភាេ និង្នតិ  ្ខននទិននន័យផ្ទទ ល់ខែួន 
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 ធានាថ្ន ឃ  ំ្ងាេ ត់ និងមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត អាច
ចូលឈៅឈម្របើម្របា្់ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន  

 ឈរៀបចំឱ្យម្តនការបម្រមុងទ កទិននន័យឈរៀងរាល់នែៃ/្បាត ហ៍ឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគង
េ័ត៌ម្តន។ 

ឃ). ម្រកមុការងារម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតា  
ម្រកុមការងារម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតា ម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 
 ្ម្រមប្ម្រមួលឈលើការងារហរិញ្ញវតា ទាងំអ្្់រប្់កមមវធិើ 
 បំឈេញតួនាទើជាអ្ងគភាេបឈងាគ ល្ម្រម្តប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្តល់ឈ្វាឈបើកផ្តល់ 
 ឈរៀបចំដផ្នការែវកិាម្របចាឆំ្ន ំ្ ម្រម្តប់កមមវធិើ ឈដាយបញ្ចូ លចំណាយម្របតិបតតិការឈៅថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ  

 ឈរៀបចំដផ្នការអ្ន វតតែវកិាម្របចាំ្ ម្ត្្ម្រម្តប់ការអ្ន វតតកមមវធិើ ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ និង្ម្រមប្ម្រមួល 
ការទូទាត់ជាម្របចាដំខ តាមរយៈការម្របមូល និងការវភិាគទិននន័យ ដដលបានេើម្របេ័នធបឈចចកវទិា
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន និងអ្នកផ្តល់ឈ្វាឈបើកផ្តល់ 

 េិនិតយ និងដក្ម្រមួលលកខខណឌ ្ម្រម្តប់ការផ្តល់ែវកិា ដផ្អកតាមការឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ម្របចាដំខ និងការ
េាករណ៍ទ កអំ្េើការដបងដចកែវកិាទូទាត់ 

 ឈរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា អំ្េើការទូទាត់ ភាេខ ្ោន  និងការផ្ទែ ្់បតូរចំនួនដដលម្រតូវទូទាត់
ជាឈរៀងរាល់ម្រតើម្ត្។ 

៣.១.៣. ម្រក្ួងមហានផ្ទ 
 ម្រក្ួងមហានផ្ទ ជាាា ប័នោមំ្រទ និង្ម្រមប្ម្រមួលការអ្ន វតតកមមវធិើ។ ម្រក្ួងមហានផ្ទ្ម្រមប
្ម្រមួលជាមួយរដឋបាលថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ ឈដើមបើឈរៀបចំយនតការកន ងការោមំ្រទការអ្ន វតតកមមវធិើ។ ម្រក្ួង
មហានផ្ទ ម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 ឈរៀបចំ និងេិនិតយដក្ម្រមួលលិខិតបទដាឋ នគតិយ តតនានា ឈដើមបើបឈងេើនម្រប្ិទធភាេកន ងការ
អ្ន វតតតួនាទើរប្់អ្ងគភាេពាក់េ័នធថ្នន ក់ជាតិ និងរដឋបាលថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ កន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 ្ហការជាមួយម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា និងម្រក្ួងពាក់េ័នធកន ង
ការឈរៀបចំ និងផ្តល់វគគបណត ុះបណាត លដល់រដឋបាលថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិ  

 េម្រងឹងយនតការដដលម្តនម្រាប់ឈៅរដឋបាលថ្នន ក់ឈម្រកាមជាតិកន ងការេិនិតយតាមដាន និងោមំ្រទ
ការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 ្ហការកន ងការេិនិតយតាមដាន វាយតនមែ និងឈដាុះម្រាយបញ្ហា នានាននការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 
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៣.១.៤. ម្រក្ួង  ្ខាភិបាល  
ម្រក្ួង  ្ខាភិបាល ឈដើរតួនាទើកន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ ដូចខាងឈម្រកាម ៖  
 ឈរៀបចំ និងេិនិតយដក្ម្រមួលលិខិតបទដាឋ នគតិយ តតនានា ឈដើមបើបឈងេើនម្រប្ិទធភាេកន ងការអ្ន វតត
កមមវធិើ តាមការចាបំាច់ 

 ្ហការជាមួយម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា និងម្រក្ួងពាក់េ័នធកន ង
ការឈរៀបចំ និងផ្តល់វគគបណត ុះបណាត លពាក់េ័នធការអ្ន វតតកមមវធិើដល់មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាល
ាធារណៈ  

 ្ហការជាមួយម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា និងម្រក្ួង ាា ប័នពាក់
េ័នធ កន ងការផ្តល់ទិននន័យពាក់េ័នធនឹងការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 ជំរ ញមនទើរ  ្ខាភិបាលរាជធានើ ឈខតត និងមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ ឈដើមបើេម្រងឹងការ
បញ្ហជ ក់ននការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេរប្់អ្នកទទួលផ្ល តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិា
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ចូលរមួេិនិតយតាមដាន វាយតនមែ និងឈដាុះម្រាយបញ្ហា ម្របឈមនានា កន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 

៣.១.៥. ម្រក្ួងឈ្ដឋកិចច និងហរិញ្ញវតា  
 ម្រក្ួងឈ្ដឋកិចច និងហិរញ្ញវតា ្ម្រមប្ម្រមួលការឈផ្ទរែវកិា្ម្រម្តប់ោំម្រទការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 
ម្រក្ួងឈ្ដឋកិចច និងហរិញ្ញវតា  ម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖  

 ម្រតួតេិនិតយ ផ្តល់ឈយាបល់ និង្ឈម្រមចឈលើគឈម្រម្តងែវកិា្ម្រម្តប់ការអ្ន វតតកមមវធិើ 
 វភិាជន៍ែវកិា្ម្រម្តប់ការឈបើកផ្តល់របបឧបតាមភជូនអ្នកទទួលផ្ល 
 េិនិតយរបាយការណ៍្កមមភាេការងារ ហរិញ្ញវតា  និង្មិទធកមមរប្់កមមវធិើ 
 ចូលរមួេិនិតយតាមដាន វាយតនមែ និងឈដាុះម្រាយបញ្ហា ម្របឈមនានា កន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 

៣.១.៦. ម្រក្ួងដផ្នការ 
 ម្រក្ួងដផ្នការ ោមំ្រទ និងផ្តល់នូវទិននន័យអ្តត្ញ្ហញ ណកមមម្រគួារម្រកើម្រក។ ម្រក្ួងដផ្នការម្តន
តួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 ផ្តល់ទិននន័យម្រគួារម្រកើម្រក ដដលម្តន  ្េលភាេ្ម្រម្តប់ដាក់បញ្ចូ លកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិា
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ផ្តល់ការោមំ្រទដផ្នកបឈចចកឈទ្ ឈដើមបើបញ្ចូ លទិននន័យម្រគួារម្រកើម្រកជាមួយនឹងកមមវធិើម្របេ័នធ
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន  

 ្ម្រមប្ម្រមួល និងឈលើកកមព្់កិចច្ហការជាមួយម្រក្ួង ាា ប័ន និងនដគូអ្ភិវឌ្ឍនានា 
ឈដើមបើោមំ្រទការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 ចូលរមួកាង្មតាភាេ េិនិតយតាមដាន វាយតនមែ និងឈដាុះម្រាយបញ្ហា ម្របឈមនានា កន ង
ការអ្ន វតតកមមវធិើ។ 
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៣.១.៧. ម្រកមុការងារបឈចចឈទ្អ្នតរម្រក្ួង  
 ម្រកុមការងារបឈចចកឈទ្អ្នតរម្រក្ួង ម្តន្ម្ត្ភាេ មកេើ ៖ 

១. តំណាងម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា  ម្របធាន 
២. តំណាងម្រក្ួង  ្ខាភិបាល ្ម្តជិក 
៣. តំណាងម្រក្ួងមហានផ្ទ ្ម្តជិក 
៤. តំណាងម្រក្ួងឈ្ដឋកិចច និងហរិញ្ញវតា  ្ម្តជិក 
៥. តំណាងម្រក្ួងដផ្នការ ្ម្តជិក 
៦ .តំណាងអ្គគឈលខាធិការដាឋ នននម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម ្ម្តជិក 
៧. តំណាងនដគូអ្ភិវឌ្ឍន៍ ្ម្តជិក 

ម្រកុមការងារឈនុះ ម្តនតួនាទើ និងភារកិចចម្តនដូចខាងឈម្រកាម ៖ 
 ្ម្រមប្ម្រមួលការអ្ន វតតកមមវធិើ  
 ្ម្រមប្ម្រមួលកន ងការអ្ភិវឌ្ឍ្មតាភាេ និងការផ្សេវផ្ាយឈដាយម្តនកិចច្ហម្របតិបតតិការ
េើម្រក្ួង ាា ប័នពាក់េ័នធ 

 ោំម្រទការផ្តល់ និងការឈធវើ្ម្តហរណកមមទិននន័យអ្តត្ញ្ហញ ណម្រគួារម្រកើម្រករប្់ម្រក្ួង
ដផ្នការ 

 ោំម្រទការឈផ្ទរទិននន័យ ការឈធវើ្ម្តហរណកមមទិននន័យ និងការបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតតលកខខណឌ
េិនិតយ  ្ខភាេរប្់អ្នកទទួលផ្លេើម្រក្ួង  ្ខាភិបាល  

 ម្រតួតេិនិតយ និងបូក្រ បរបាយការណ៍លទធផ្លការងារម្របចាដំខ ម្រតើម្ត្ ្ម្ត្ ម្របាបួំនដខ 
និងម្របចាឆំ្ន  ំឈដើមបើដាក់ជូនរដឋមស្តនតើម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា និង
ម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម។ 

៣.២. អងគភាព និងរដឋាលថ្នន រ់សក្ោមជាតិ 

៣.២.១. រដឋបាលរាជធានើ ឈខតត 
 រដឋបាលរាជធានើ ឈខតតឈរៀបចំយនតការោមំ្រទការអ្ន វតតកមមវធិើឈៅថ្នន ក់រាជធានើ ឈខតត។ រដឋបាលរាជធានើ 
ឈខតតម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 ្ម្រមប្ម្រមួលជាមួយមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត មនទើរ
ពាក់េ័នធ និងរដឋបាលម្រកុង ម្រ្ុក ខណឌ  ឈដើមបើោមំ្រទឃ  ំ្ងាេ ត់ កន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 ្ម្រមប្ម្រមួល និងចូលរមួផ្តល់វគគបណា ុះបណាា លដល់រដឋបាលម្រកុង ម្រ្ុក ខណឌ  ឃ  ំ្ងាេ ត់  
 ដឹកនាកិំចចម្របជ ំឈៅថ្នន ក់រាជធានើ ឈខតត ឈដើមបើឈដាុះម្រាយបញ្ហា កន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ 
 េិនិតយ និងផ្តល់ឈយាបល់ឈលើរបាយការណ៍បូក្រ បលទធផ្លការងារម្របចាដំខ ម្រតើម្ត្ ្ម្ត្ 
ម្របាបួំនដខ និងម្របចាឆំ្ន  ំ ដដលឈរៀបចំឈដាយមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា 
រាជធានើ ឈខតត។ 
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៣.២.២. មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត 
មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត ជាអ្ងគភាេអ្ន វតតកមមវធិើ និងផ្តល់

ការោមំ្រទបឈចចកឈទ្ដល់ឃ ំ ្ងាេ ត់។ មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត 
ម្រតូវបឈងេើតម្រកុមការងារ ឈដើមបើអ្ន វតតកមមវធិើ ដដលម្តន្ម្ត្ភាេ ដូចខាងឈម្រកាម ៖  

ក. មស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើ 
ខ. មស្តនតើបណត ុះបណាត ល និងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
គ. មស្តនតើម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតា   
្ម្តជិកម្រកុមការងារនើមួយៗ ម្តនតួនាទើ និងភារកិចចជាក់លាក់រប្់ខែួន។ ្ម្តជិកម្រកុមការងារ

នើមួយៗ អាចឈ្នើឱ្យម្តនមស្តនតើោមំ្រទ តាមទំហកំារងារចាបំាច់។ 
ក). មស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើ  
 មស្តនតើម្របតិបតតិកមមវធិើម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 ដឹកនា ំម្រគប់ម្រគង និង្ម្រមប្ម្រមួលការអ្ន វតតកមមវធិើម្របចានំែៃ 
 ឈរៀបចំដផ្នការ្កមមភាេ និងែវកិា ្ម្រម្តប់ការអ្ន វតតកមមវធិើ ដូចជា កាង្មតាភាេ 
ការផ្សេវផ្ាយ ការេិនិតយតាមដាន និងការឈដាុះម្រាយបណតឹ ងតវា៉ា  

 កាង្មតាភាេ និងោមំ្រទបឈចចកឈទ្ដល់ឃ  ំ្ងាេ ត់ និងមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ 
កន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 េិនិតយតាមដានដំឈណើ រការច ុះឈ ម្ ុះ និងបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេរប្់
អ្នកទទួលផ្ល តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ្ហការជាមួយរដឋបាលរាជធានើ ឈខតត មនទើរ  ្ខាភិបាល និងរដឋបាលឃ ំ ្ងាេ ត់ ឈដើមបើ
ឈដាុះម្រាយបញ្ហា នានាកន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 ្ហការជាមួយាា ប័នឈបើកផ្តល់ ឈដើមបើឈដាុះម្រាយបញ្ហា ពាក់េ័នធនឹងការឈបើកផ្តល់ 
 ដឹកនាកិំចចម្របជ ំម្របចាំ្ បាត ហ៍រប្់ម្រកុមការងាររប្់មនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ
្មបទារាជធានើ ឈខតត ឈដើមបើឈដាុះម្រាយបញ្ហា នានាកន ងការអ្ន វតតកមមវធិើ 

 ច ុះេិនិតយតាមដានការអ្ន វតតកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ និងមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ និង
្ហគមន៍ 

 ោមំ្រទ និងឈដាុះម្រាយបណតឹ ងតវា៉ា  និងការដកែងបនែំរប្់អ្នកទទួលផ្ល ដដលឈ្នើឈឡើងឈដាយ
ឃ  ំ្ងាេ ត់  

 បញ្ជូ នករណើ អំ្េើការម្របម្រេឹតតមិនម្រតឹមម្រតូវរប្់មស្តនតើពាក់េ័នធនឹងការអ្ន វតតកមមវធិើឈៅមនទើរាមើ 
ឬគណៈកមមការបឈចចកឈទ្រប្់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា ឈដើមបើ
ឈដាុះម្រាយ  

 ឈរៀបចំរបាយការណ៍បូក្រ បលទធផ្លការងារម្របចាដំខ ម្រតើម្ត្ ្ម្ត្ ម្របាបួំនដខ និងម្របចាំ
ឆ្ន  ំនិងឈផ្ញើជូនរដឋបាលរាជធានើ ឈខតត និងម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា។ 
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ខ). មស្តនតើបណត ុះបណាត ល និងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 មស្តនតើបណត ុះបណាត ល និងម្រគប់ម្រគងម្របេ័នធេ័ត៌ម្តន ម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 
 ឈរៀបចំដផ្នការ្កមមភាេ និងែវកិា្ម្រម្តប់ការបណត ុះបណាត ល និងការផ្សេវផ្ាយ 
 ្ហការជាមួយរដឋបាលរាជធានើ ឈខតត និងមនទើរពាក់េ័នធ កន ងការផ្តល់ការបណត ុះបណាត ល និង
ការផ្សេវផ្ាយ  

 ោមំ្រទឃ  ំ្ងាេ ត់ និងមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ កន ងការអ្ប់រផំ្សេវផ្ាយ   
 េិនិតយតាមដានវឌ្ឍនភាេននការអ្ន វតត្កមមភាេបណត ុះបណាត ល និងអ្ប់រផំ្សេវផ្ាយ 
 ឈដាុះម្រាយបញ្ហា ជាម្របចាអំំ្េើការឈម្របើម្របា្់ ឬការរអាក់រអួ្លរប្់ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគង
េ័ត៌ម្តន 

 េិនិតយគ ណភាេទិននន័យដដលបានបញ្ចូ ល និងផ្តល់េ័ត៌ម្តនម្រតឡប់ដល់ឃ ំ ្ងាេ ត់ និង
មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ  

 បូក្រ បរបាយការណ៍អំ្េើ្កមមភាេវគគបណត ុះបណាត ល និងអ្ប់រផំ្សេវផ្ាយ។ 

គ). មស្តនតើម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតា  

  មស្តនតើម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវតា  ម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 
 ឈរៀបចំដផ្នការែវកិាម្របចាឆំ្ន  ំបា៉ា ន់ម្របម្តណតម្រមូវការែវកិាម្របចាមំ្រតើម្ត្្ម្រម្តប់ម្របតិបតតិការ 
និងការឈបើកផ្តល់ដល់អ្នកទទួលផ្ល  

 ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ការឈបើកផ្តល់ជាឈរៀងរាល់ដខ និងដក្ម្រមួលតម្រមូវការែវកិា្ម្រម្តប់ការឈបើកផ្តល់
ឈរៀងរាល់៣ដខបនាទ ប់ 

 ឈរៀបចំរបាយការណ៍ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ។ 

៣.២.៣. មនទើរ  ្ខាភិបាលរាជធានើ ឈខតត 
 មនទើរ  ្ខាភិបាលរាជធានើ ឈខតត ោមំ្រទ និង្ម្រមប្ម្រមួលជាមួយមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ 
កន ងការផ្តល់ឈ្វា  ្ខភាេ ការបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេរប្់អ្នកទទួលផ្ល េម្រងឹង
្មតាភាេ និងឈដាុះម្រាយបញ្ហា នានាដដលពាក់េ័នធនឹងវ ិ្ ័យ  ្ខាភិបាល។  

៣.២.៤. មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ 
 មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ ម្តនតួនាទើ និងភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 ផ្តល់ឈ្វាេិនិតយនផ្ទឈពាុះម នឈេល្ម្រម្តល ្ម្រម្តល េិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តល និងផ្តល់ថ្នន បំងាេ រ
ដល់ក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំកន ងម្រគួារម្រកើម្រក ឈដើមបើម្តនឈ្ៀវឈៅ  ្ខភាេម្តតា ឬប័ណណ  ្ខភាេ
ក ម្តរយកមកច ុះឈ ម្ ុះកន ងកមមវធិើឈលើកដំបូង ឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ 

 បញ្ហជ ក់ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយនផ្ទឈពាុះម ន្ម្រម្តល ្ម្រម្តល េិនិតយឈម្រកាយ្ម្រម្តល និង
ផ្តល់ថ្នន បំងាេ រដល់ក ម្តរ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
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 ឈធវើបចច បបននភាេការាែ ប់រប្់កូន ឬម្តតា ដដលជាអ្នកទទួលផ្លឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចក
វទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន កន ងករណើ ាែ ប់ឈៅមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈ 

 កត់ម្រតា និងរាយការណ៍ឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនអំ្េើការរលូតកូន និងរលូំតកូន 
 ្ហការជាមួយនឹងឃ ំ ្ងាេ ត់ កន ងការឈដាុះម្រាយបញ្ហា  និងបណតឹ ងតវា៉ា  ដដលពាក់េ័នធនឹង
ការផ្តល់ឈ្វា  ្ខាភិបាល។ 

៣.២.៥. រដឋបាលឃ  ំ្ងាេ ត់ 
 ឈៅថ្នន ក់ឃ  ំ ្ងាេ ត់ ឈមឃ  ំ ឈៅ្ងាេ ត់ ដឹកនាកំារអ្ន វតតកមមវធិើ ឈដាយចាត់តាងំឱ្យម្តនអ្នកទទួល
បនទ កកមមវធិើឈៅឃ ំ ្ងាេ ត់ ដដលអាចឈម្របើម្របា្់ម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន។ ឃ ំ ្ងាេ ត់ម្តន
តួនាទើ និង ភារកិចច ដូចខាងឈម្រកាម ៖ 

 អ្ប់រផំ្សេវផ្ាយអំ្េើកមមវធិើដល់្ហគមន៍ 
 ដណនាំអ្នកទទួលផ្លអំ្េើនើតិវធិើននការច ុះឈ ម្ ុះ ការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ 
ការឈបើកផ្តល់ ការឈដាុះម្រាយបណតឹ ងតវា៉ា  និងការចាកឈចញេើកមមវធិើ 

 ច ុះឈ ម្ ុះ និងអ្ន ម័តស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំកន ងម្រគួារម្រកើម្រកចូលកន ងកមមវធិើ 
 ឈដាុះម្រាយបណតឹ ងតវា៉ា  និងការដកែងបនែំេ័ត៌ម្តនរប្់អ្នកទទួលផ្ល ឈដាយកត់ម្រតាករណើ ទាងំ
ឈនាុះឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 បញ្ជូ នពាកយបណតឹ ងតវា៉ា  ដដលមិនអាចឈដាុះម្រាយរួចឈៅមនទើរ្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និង
យ វនើតិ្មបទារាជធានើ ឈខតត តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 ឈធវើបចច បបននភាេការាែ ប់រប្់កូន ឬម្តតា ដដលជាអ្នកទទួលផ្លឈៅកន ងម្របេ័នធបឈចចកវទិា
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

 េិនិតយតាមដានការអ្ន វតតលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ តាមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 
ឈដើមបើកំណត់រកអ្នកទទួលផ្ល ដដលេ ំបានអ្ន វតតតាមលកខខណឌ េិនិតយ  ្ខភាេ 

 ឈរៀបចំដផ្នការ និងអ្ន វតត្កមមភាេផ្សេវផ្ាយ និងជំរ ញស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរឈៅទទួល
ឈ្វាដែទាំ្  ខភាេ 

 េម្រងឹងគណៈកម្តម ធិការទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរឃ  ំ្ងាេ ត់ ឈដើមបើចូលរមួអ្ន វតតកមមវធិើ 
 បញ្ចូ លរបាយការណ៍្តើេើការអ្ន វតតកមមវធិើចូលឈៅកន ងរបាយការណ៍បូក្រ បលទធផ្លការងារ
ឃ  ំ្ងាេ ត់ 

 ដាក់បញ្ចូ ល្កមមភាេោមំ្រទការអ្ន វតតកមមវធិើឈៅកន ងកមមវធិើវនិិឈយាគបើឆ្ន រំកិំល និងគឈម្រម្តង 
ែវកិាម្របចាឆំ្ន រំប្់ឃ  ំ្ងាេ ត់។  
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៣.៣. សាថ រ័នសរើរទតល ់
ការឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន មំ្រតូវបានឈបើកផ្តល់តាមគណនើ 

ធនាោររប្់អ្នកទទួលផ្ល។ ាា ប័នឈបើកផ្តល់ ម្រតូវម្តនភាន ក់ងារឈបើកផ្តល់ឈៅតាមឃ  ំ ្ងាេ ត់។  ាា ប័ន
ឈបើកផ្តល់ ម្តនតួនាទើ ភារកិចចដូចខាងឈម្រកាម ៖  

 ្ហការកន ងការឈធវើ្ម្តហរណកមមម្របេ័នធបឈចចកវទិាម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តនរប្់កមមវធិើ 
 ផ្តល់ប័ណណគណនើធនាោរដល់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា  
 ឈបើកគណនើធនាោរដល់អ្នកទទួលផ្ល  
 ដណនា ំនិងផ្តល់ខិតប័ណណអំ្េើការឈម្របើម្របា្់ប័ណណគណនើធនាោរ និងទើតាងំឈបើកផ្តល់  
 ដាក់ឱ្យឈម្របើម្របា្់ទូរ្័េទទាន់ឈហត ការណ៍្ម្រម្តប់កមមវធិើ ឈដើមបើឈដាុះម្រាយបញ្ហា  
 ដណនាភំាន ក់ងារឈបើកផ្តល់អំ្េើនើតិវធិើឈបើកម្របាក់ដល់អ្នកទទួលផ្លននកមមវធិើ 
 ្ហការកន ងការឈដាុះម្រាយបញ្ហា ម្របឈមនានា  
 ឈផ្ទរាច់ម្របាក់ចូលឈៅកន ងគណនើធនាោររប្់អ្នកទទួលផ្លភាែ មៗបនាទ ប់េើទទួលបាន
ការអ្ន ម័ត  

 ជូនដំណឹងដល់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទាជាបនាទ ន់ ករណើ ម្តន
ការេនារឈេល  

 ផ្តល់របាយការណ៍អំ្េើការឈផ្ទរាច់ម្របាក់ដដលឈជាគជ័យ និងមិនឈជាគជ័យ។ ករណើ ការឈផ្ទរ
ាច់ម្របាក់មិនបានឈជាគជ័យម្រតូវបញ្ហជ ក់េើមូលឈហត   

 ផ្តល់របាយការណ៍ននការដកម្របាក់ឈចញេើគណនើធនាោររប្់អ្នកទទួលផ្ល 
 ោមំ្រទដល់ដំឈណើ រការឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ ការទូទាត់ ឈដាយផ្តល់ទិននន័យដល់ម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើត
យ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា  និងម្រក្ួងឈ្ដឋកិចច និងហរិញ្ញវតា ។ 



28 

ឧរសមព័នធទ្ី១. ោរពនយល ់រយគនៃឹោះ 
 

១. ប័ណណ្មធម៌ ្ំឈៅដល់ប័ណណដដលឈចញឈដាយម្រក្ួងដផ្នការ  តាមរយៈការកំណត់
អ្តត្ញ្ហញ ណម្រគួារម្រកើម្រក តាមជ ំម្របមូលទិននន័យ ឬតាមការឈ្នើ  ្ ំ។ 

២. ប័ណណអាទិភាេ ្ំឈៅដល់ប័ណណដដលឈចញឈដាយមនទើរឈេទយ្ម្រម្តប់ទទួលឈ្វា  ្ខភាេ
ាធារណៈ និងប័ណណដដលឈចញឈដាយមណឌ ល  ្ខភាេ ្ម្រម្តប់ស្ត្តើម្រកើ
ម្រកម្តននផ្ទឈពាុះ និងកូនអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន ។ំ 

៣. ឈ្ៀវឈៅ  ្ខភាេ
ម្តតា 

្ំឈៅដល់ឈ្ៀវឈៅដដលឈចញឈដាយម្រក្ួង  ្ខាភិបាល្ម្រម្តប់ជាកំណត់
ឈហត តាមដានឈេលម្តននផ្ទឈពាុះ ឈេលឈឈឺពាុះ្ម្រម្តល ្ម្រម្តលកូន រហូត
ដល់ឈម្រកាយ្ម្រម្តល ឈដើមបើរកឱ្យឈឃើញនូវ្ញ្ហញ ឈម្រោុះថ្នន ក់ និងឈធវើការដែទាមំ្តត
យ និងទារកឱ្យម្តនម្រប្ិទធភាេ។ 

៤. ប័ណណ  ្ខភាេក ម្តរ ្ំឈៅដល់ប័ណណ  ្ខភាេក ម្តរា ឬប័ណណ  ្ខភាេក ម្តរ ើ ដដលឈចញឈដាយ
ម្រក្ួង  ្ខាភិបាល្ម្រម្តប់ជាកំណត់ឈហត តាមដានការលូតលា្់រប្់
 ទារក/ទារកិា ក ម្តរា/ក ម្តរ ើ អាហារូបតាមភ និងការផ្តល់ថ្នន បំងាេ រ។ 

៥. ាា ប័នឈបើកផ្តល់ ្ំឈៅដល់ធនាោរ ឬម្រគឹុះាា នហរិញ្ញវតា ដដលម្តនចាប់អ្ន ញ្ហញ ត ដដលបាន
ច ុះអ្ន ្ារណៈឈយាគយល់ជាមួយម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វ
នើតិ ្មបទា ឈដើមបើផ្តល់ឈ្វាឈផ្ទរាច់ម្របាក់ដល់អ្នកទទួលផ្លរប្់កមមវធិើ
ឧបតាមភាច់ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ។ 

៦. ភាន ក់ងារឈបើកផ្តល់ ្ំឈៅដល់ភាន ក់ងាររប្់ធនាោរ ឬម្រគឹុះាា នហរិញ្ញវតា ដដលបានច ុះអ្ន ្ារ
ណៈ ឈយាគយល់ជាមួយម្រក្ួង្ងគមកិចច អ្តើតយ ទធជន និងយ វនើតិ្មបទា 
ឈដើមបើ ផ្តល់ឈ្វាឈបើកាច់ម្របាក់ដល់អ្នកទទួលផ្លរប្់កមមវធិើឧបតាមភាច់
ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ ឈៅតាមឃ ំ្ ងាេ ត់។ 

៧. ប័ណណគណនើធនាោរ ្ំឈៅដល់ប័ណណឈបើកម្របាក់រប្់អ្នកទទួលផ្លដដលឈចញឈដាយធនាោរ ឬ
ម្រគឹុះាា នហិរញ្ញវតា  ដដលផ្តល់ឈ្វាឈផ្ទរាច់ម្របាក់ននកមមវធិើឧបតាមភាច់
ម្របាក់ជូនស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន ។ំ 

៨. មូលដាឋ ន  ្ខាភិបាល
ាធារណៈ 

្ំឈៅដល់មនទើរឈេទយបដងអកដដលផ្តល់ឈ្វា្ំណ ំ ្កមមភាេបស្តងគប់ និង
មណឌ ល  ្ខភាេដដលផ្តល់្ំណ ំ ្កមមភាេអ្បបបរម្ត។ 

៩. ម្របេ័នធបឈចចកវទិា
ម្រគប់ម្រគងេ័ត៌ម្តន 

្ំឈៅដល់កមមវធិើកន ងតាដបែត(Tablet) ឬក ំេយូទ័រ្ម្រម្តប់ការម្រគប់ម្រគង 
េ័ត៌ម្តនរប្់កមមវធិើ  តាមរយៈការកត់ម្រតា ការបញ្ចូ ល ការបញ្ជូ ន  
ការទ កដាក់ និងការរាយការណ៍។ 

១០. ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ 
និងក ម្តរអាយ 
ឈម្រកាម២ឆ្ន  ំ 

្ំឈៅដល់ស្ត្តើម្តននផ្ទឈពាុះ និងក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន នំនម្រគួារម្រកើម្រក ដដល
ម្តនប័ណណ្មធម៌ ឬប័ណណអាទិភាេ។ 
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ឧរសមព័នធទ្ី២. សសងខរដាំស ើ រោររមមវិធី 
 

គំនូសបំព្រួញទី១. ការច ុះឈ ម្ ុះ និងការឈបើកផ្តល់ឈលើកដំបូង 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ស្ត ត្ើម្តននផ្ទឈពាុះឈៅច ុះឈ ម្ ុះ 
ឈៅាលាឃ  ំ្ងាេ ត់ 

អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់បញ្ចូ លទិននន័យ 
ែតរូប និងឯការកន ង MIS 

ក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន ឈំៅ 
ច ុះឈ ម្ ុះឈៅាលាឃ  ំ្ងាេ ត់ 

ឈមឃ  ំឈៅ្ងាេ ត់ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងអ្ន ម័តឈលើ 
ការច ុះឈ ម្ ុះចូលកមមវធិើកន ង MIS 

អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើ 
ឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ផ្តល់ប័ណណគណនើ 
ធនាោរនិងដណនាកំារឈម្របើម្របា្់ 

 
 

ាា ប័នឈបើកផ្តល់បឈងេើត 
គណនើ និងឈផ្ទរម្របាក់ចូល 
គណនើអ្នកទទួលផ្ល  

អ្នកទទួលផ្លអាចឈបើកម្របាក់ 
េើភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 
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គំនូសបំព្រួញទ២ី. ការអន វត្តលកខខណ្ឌ  នងិការឈបើកផ្តល ់
 
 

ស្ត ត្ើម្តននផ្ទឈពាុះឈៅេិនិតយនផ្ទឈពាុះ
ឈៅមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាល 

ក ម្តរអាយ ឈម្រកាម២ឆ្ន ឈំៅចាក់ថ្នន ំ
បងាេ រឈៅមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាល 

ប គគលិកមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធារណៈេិនិតយ 
 ្ខភាេ និងបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតតលកខខណឌ តាម MIS 

 

ាា ប័នឈបើកផ្តល់ឈផ្ទរាច់ម្របាក់ 
ចូលគណនើរប្់អ្នកទទួលផ្ល 

អ្នកទទួលផ្លអាចឈបើកម្របាក់ 
េើភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ បញ្ជូ នេ័ត៌ម្តនននការអ្ន វតត 
លកខខណឌ តាម MIS ឈៅាា ប័នឈបើកផ្តល់ 



31 

គំនូសបំព្រួញទី៣. ការតាមដានការអន វត្តលកខខណ្ឌ រិនតិ្យស ខភារ 

  

 

 

 

 

 

 

អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ ្ងាេ ត់  
បិទការតាមដានការខកខានននការអ្ន វតត

លកខខណឌ  កន ងMIS 

MIS ផ្តល់េ័ត៌ម្តនអ្ំេើ 
ការមិនអ្ន វតតលកខខណឌ

ចាប់េើ២ដង 
 

ឈមឃ  ំឈៅ្ងាេ ត់ដាក់ 
បញ្ហា ឈនុះឈៅកិចចម្របជ ំ 
ម្របចាដំខរប្់ គ.ក.ន.ក 

អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ 
បញ្ហជ ក់កន ង MIS ឈដើមបើដំឈណើ រការ 

តាមដានការខកខាន 

អ្នកទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរ 
ច ុះម្របមូលេ័ត៌ម្តនអ្ំេើមូលឈហត  
ខកខាន ឈដើមបើឈដាុះម្រាយ 

អ្នកទទួលបនទ កកិចចការនារ ើ និងក ម្តរ  
រាយការណ៍លទធផ្លតាមដាន 
ជូន គ.ក.ន.ក កន ងកិចចម្របជ ំបនាទ ប់ 

 

អ្នកទទួលបនទ កកមមវធិើឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ 
បញ្ចូ លលទធផ្លននការតាមដាន 
ការខកខានឈៅកន ង MIS 
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គំនូសបំព្រួញទី៤. ការឈដាុះព្ាយ វ វា ទ និងបណ្ត ឹងរបសអ់នកទទួលផ្ល 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្នកទទួលផ្លអាចបតឹងតវា៉ា  ឈដាយ
ផ្ទទ ល់ម្តត់ ឬជាលាយលកខណ៍អ្កសរ  

ឃ  ំ្ងាេ ត់ បញ្ចូ លេ័ត៌ម្តនអំ្េើការបតឹង 
តវា៉ាកន ង MIS ឈហើយឈដាុះម្រាយភាែ មៗ 

ឃ  ំ្ងាេ ត់ ដាកប់ណតឹ ងតវា៉ាមិនអាច 
ឈដាុះម្រាយកន ងកចិចម្របជ មំ្របចាដំខ  
គ.ក.ន.ក ឈដើមបើឈដាុះម្រាយ 

ឃ  ំ្ងាេ តត់ាមដាន និងឈដាុះម្រាយភាែ មៗ 
បនាទ បេ់ើកិចចម្របជ  ំរចួបញ្ចូ ល 

លទធផ្លដំឈណាុះម្រាយ កន ងMIS  
 

ឃ  ំ្ងាេ តេ់ិនតិយលទធផ្លអ្េំើបណតឹ ងដដល
បានឈដាុះម្រាយរចួ តាមMIS រចួ 
ផ្តល់េ័ត៌ម្តនដល់អ្នកទទួលផ្ល 

ឃ  ំ្ងាេ ត់ម្រតូវបញ្ជូ នឈៅមនទើរ .្អ្.យ.  
តាមMIS នូវពាកយបណតឹ ងតវា៉ា  

ដដលឃ  ំ្ងាេ ត់េ ំអាចឈដាុះម្រាយបាន 
មនទើរ ្.អ្.យ. ្ហការជាមួយអ្នកពាក់
េ័នធ ឈដើមបើឈដាុះម្រាយ  រចួបញ្ចូ លលទធ

ផ្លដំឈណាុះម្រាយកន ង MIS 

មនទើរ ្.អ្.យ. រាយការណ៍នូវបណតឹ ង 
មិនអាចឈដាុះម្រាយបាន តាមMIS មក 

ម្រក្ួង្.អ្.យ.ឈដើមបើេិនិតយ នងិឈដាុះម្រាយ 
 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ. រាយការណ៍នូវបណតឹ ង
មិនអាចឈដាុះម្រាយបានមកអ្គគឈលខា 
ធិការដាឋ ន ឈដើមបើេិនិតយ នងិឈដាុះម្រាយ 

 

អ្គគឈលខាធកិារដាឋ ន មិនអាចឈដាុះម្រាយ
បាន អ្នកបតឹងតវា៉ាអាចឈរៀបចបំណតឹ ងតវា៉ា  

ឈៅត លាការ។ 
 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ. ្ហការជាមយួម្រក្ួង 
ពាក់េន័ធ ឈដើមបើឈដាុះម្រាយ រចួបញ្ចូ ល 
លទធផ្លដំឈណាុះម្រាយកន ង MIS 
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គំនូសបំព្រួញទី៥. ការឈដាុះព្ាយករណ្កី្កែងបនែ រំបសអ់នកទទួលផ្ល 
 

 

 

បនាទ ប់េើទទួលបានេ័ត៌ម្តនតាមMISថ្ន ឃ  ំ្ងាេ ត់ 
បានជូនដំណឹង ដល់អ្នកទទួលផ្លរចួឈហើយ 
ម្រក្ួង្ឈម្រមចឱ្យអ្នកទទួលផ្លចាកឈចញ 
េើកមមវធិើតាមMIS កន ងករណើ ម្តនការដកែងបនែំ 

ទទួលបានការរាយការណ៍េើការដកែង
បនែំរប្់អ្នកទទួលផ្លឃ ំ ្ងាេ ត់
ម្រតូវេិនិតយករណើ ឈនុះជាបឋម 

មនទើរ ្.អ្.យ. ឈ្នើ  ្ ំម្រក្ួង 
្.អ្.យ. ផ្ទអ កការឈបើកផ្តល ់
ជាបឈណាត ុះអា្នន តាមMIS 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ. ឈធវើការផ្ទអ ក 
ការឈបើកផ្តល់ជាបឈណាត ុះអា្នន តាមMIS 

កន ងអ្ំឡ ងឈេលឈ  ្ើបអ្ឈងេត 

បនាទ ប់េើទទួលបានេ័ត៌ម្តនតាមMISថ្ន  
ឃ  ំ្ងាេ ត់បានជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលផ្ល 
រចួឈហើយ ម្រក្ួងផ្តល់ការឈបើកផ្តល់ឈឡើងវញិ  
តាមMIS កន ងករណើ េ ំម្តនការដកែងបនែំ 

ឃ  ំ្ងាេ តប់ញ្ចូ ល និងបញ្ជូ នឈ្ចកតើ 
រាយការណ៍ឈនាុះឈៅមនទើរ ្.អ្.យ.  
តាម MIS ឈដើមបើេិនតិយ និងឈ  ្ើបអ្ឈងេត  

ឃ  ំ្ងាេ តេ់ិនិតយលទធផ្លឈ  ្ើបអ្ឈងេតកន ង  
MIS រចួជូនដណឹំងដល់អ្នកទទួលផ្ល  
បនាទ ប់មក រាយការណ៍កន ង MIS 

មនទើរ ្.អ្.យ. ឈធវើការឈ  ្ើបអ្ឈងេត  
និងបញ្ជូលលទធផ្ល 

ឈ  ្ើបអ្ឈងេតឈៅកន ង MIS 
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គំនូសបំព្រួញទី៦. ការឈដាុះព្ាយករណ្ីកហំ សព្បព្រឹត្តឈដាយមន្តនតកីមម វ វធ ី
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឃ  ំ្ងាេ ត់ បញ្ជូ នពាកយបណតឹ ង
ឈនាុះឈៅមនទើរ ្.អ្.យ. 

អ្នកបតឹងម្រតូវដាក ់
ពាកយបណតឹ ង 

ជាលាយលកខណ៍អ្កសរ 

មនទើរ ្.អ្.យ. បញ្ជូ នពាកយបណតឹ ងទាងំ
ឈនាុះឈៅម្រកុមការងារកមមវធិើជំនួយ្ងគម 
រាជធានើ ឈខតត ឈដើមបើម្របជ ំឈដាុះម្រាយ។ 

 

ម្រកុមការងារកមមវធិើជនំួយ្ងគមរាជធានើ 
ឈខតត ម្របជ ំឈដាុះម្រាយ។ បណតឹ ងមនិអាច
ឈដាុះម្រាយបញ្ជូ នមកម្រក្ួង ្.អ្.យ 

បណតឹ ងដដលបានឈដាុះម្រាយរចួ
ម្រតូវបញ្ជូ នឈៅមនទើរ ឬរដឋបាល 

ពាក់េ័នធ ឈដើមបើចាត់វធិានការដកលមអ 

ម្រកមុការងារម្របតិកមមវធិើម្របជ ំឈដាុះម្រាយ 
 បណតឹ ងមិនអាចឈដាុះម្រាយ រាយការណ៍

ជូនម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម  

បណតឹ ងដដលបានឈដាុះម្រាយ 
ម្រតូវបញ្ជូ នឈៅម្រក្ួងពាក់េ័នធ  
ឈដើមបើចាត់វធិានការដកលមអ 

ម្រកុមម្របឹកាជាតិោពំារ្ងគម  
ឈដើមបើចាត់វធិានការតាមនើតិវធិើចាប់ 
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គំនូសបំព្រួញទ៧ី. ការចាកឈចញរីកមម វ វធ ី
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការរលូត្កូន 
ឈព្កាម១២សប្តត ហ៍ 

ការរលូត្កូនឈលើស១២សប្តត ហ៍ 
និងឈព្កាម២៤សប្តត ហ៍ 

អ្នកទទួលផ្លរាយការណ៍អំ្េើ 
ការរលូតឈៅមូលដាឋ ន  ្ខាភិ

បាលាធារណៈ 

អ្នកទទួលផ្លរាយការណ៍ 
ការរលូតឈៅមូលដាឋ ន 
 ្ខាភិបាលាធារណៈ 

ប គគលិក  ្ខាភិបាលបញ្ហជ ក់ 
ការររលូតកូនកន ង MIS 
ឈៅម្រក្ួង ្.អ្.យ 

 
 

ប គគលិក  ្ខាភិបាលបញ្ហជ ក់
ការររលូតកូនកន ង MIS 
ឈៅម្រក្ួង ្.អ្.យ 

 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ បញ្ជូ េត័៌ម្តន
ឈៅាា បន័ឈបើកឈដើមបើ 

ឈផ្ទរម្របាក់ឈៅអ្នកទទួលផ្ល 
 

អ្នកទទួលផ្លម្រតូវចាកឈចញេើ 
កមមវធិើឈដាយ វ្័យម្របវតតិ 

ប គគលិក  ្ខាភិបាលបញ្ហជ ក់ការ
អ្ន វតតលកខខណឌ តាមMIS  
ឈៅម្រក្ួង ្.អ្.យ 

អ្នកទទួលផ្លឈៅេិនិតយ 
 ្ខភាេឈលើកទើ២ 

អនកទទួលផ្លចាក
ឈចញរីកមម វ វធីឈដាយ

សវ ័យព្បវត្ត ិ 
 

អ្នកទទួលផ្លអាចឈបើកម្របាក់ 
េើភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 

 

អ្នកទទួលផ្លអាចឈបើក
ម្របាក់េើភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 

 

អ្នកទទួលផ្លអាចឈបើក
ម្របាក់េើភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 

 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ បញ្ជូ េត័៌ម្តន
ឈៅាា បន័ឈបើកឈដើមបើឈផ្ទរម្របាក់

ឈៅអ្នកទទួលផ្ល 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ បញ្ជូ េត័៌ម្តន 
ឈៅាា បន័ឈបើកឈដើមបើ 

ឈផ្ទរម្របាក់ឈៅអ្នកទទួលផ្ល 
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ការាែ ប់កូន 
ឈរលឈកើត្ 

ប គគលិកមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាល 
ាធាណៈ បញ្ហជ ក់ការាែ បកូ់ន  
កន ង MIS ឈៅម្រក្ួង្.អ្.យ 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ.បញ្ជូ នេ័ត៌ម្តន 
ឈៅាា ប័នឈបើកផ្តល់ ឈដើមបើឈផ្ទរាច់ 
ម្របាក់ចូលគណនើអ្នកទទួលផ្ល 

អ្នកទទួលផ្លឈៅេិនិតយ
 ្ខភាេឈម្រកាយ

្ម្រម្តលឈលើកទើ១ 

អនកទទួលផ្លព្ត្ូវ 
ចាកឈចញរីកមម វ វធី
ឈដាយសវ ័យព្បវត្ត ិ 

 

អ្នកទទួលផ្ល 
ឈបើកម្របាក់េើ  

ភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 
 

ប គគលិក  ្ខាភិបាលេិនិតយ  ្ខភាេឈម្រកាយ
្ម្រម្តលឈលើកទើ១ និងបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតត
លកខខណឌ កន ងMISឈៅម្រក្ួង ្.អ្.យ 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ.បញ្ជូ នេ័ត៌ម្តន 
ឈៅាា ប័នឈបើកផ្តល់ ឈដើមបើឈផ្ទរាច់ 
ម្របាក់ចូលគណនើអ្នកទទួលផ្ល 

អ្នកទទួលផ្លឈៅេិនិតយ
 ្ខភាេឈម្រកាយ

្ម្រម្តលឈលើកទើ២ 

អ្នកទទួលផ្ល 
ឈបើកម្របាក់េើ  

ភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 
 

ប គគលិក  ្ខាភិបាលេិនិតយ  ្ខភាេឈម្រកាយ
្ម្រម្តលឈលើកទើ២ និងបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតត
លកខខណឌ កន ងMISឈៅម្រក្ួង ្.អ្.យ 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ.បញ្ជូ នេ័ត៌ម្តន 
ឈៅាា ប័នឈបើកផ្តល់ ឈដើមបើឈផ្ទរាច់ 
ម្របាក់ចូលគណនើអ្នកទទួលផ្ល 

អ្នកទទួលផ្ល 
ឈបើកម្របាក់េើ  

ភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 
 

អ្នកទទួលផ្លឈៅេិនិតយ
 ្ខភាេឈម្រកាយ

្ម្រម្តលឈលើកទើ៣ 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ.បញ្ជូ នេ័ត៌ម្តន 
ឈៅាា ប័នឈបើកផ្តល់ ឈដើមបើឈផ្ទរាច់ 
ម្របាក់ចូលគណនើអ្នកទទួលផ្ល 

អ្នកទទួលផ្ល 
ឈបើកម្របាក់េើ  

ភាន ក់ងារឈបើកម្របាក់ 
 

ប គគលិក  ្ខាភិបាលេិនិតយ  ្ខភាេឈម្រកាយ
្ម្រម្តលឈលើកទើ៣ និងបញ្ហជ ក់ការអ្ន វតត
លកខខណឌ កន ងMISឈៅម្រក្ួង ្.អ្.យ 
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 ការាែ ប់ម្តត យកន ុងឈរល
សព្ម្តល 

ប គគលិកមូលដាឋ ន  ្ខាភិបាលាធាណៈ 
បចច បបននភាេអ្ំេើការាែ បម់្តត យឈេល 
្ម្រម្តល រចួបញ្ជូ នមម្រក្ួងតាមMIS 

ម្រក្ួង ្.អ្.យ.បញ្ជូ នេ័ត៌ម្តន 
ឈៅាា បន័ឈបើកផ្តល់ ឈដើមបើឈផ្ទរាច ់
ម្របាក់ចូលគណនើអ្នកទទួលផ្ល 

កូនឈកើតមក ម្រតូវឈធវើការច ុះឈ ម្ ុះ 
ឈៅឃ  ំ្ងាេ ត់ឈដាយដាក់ 
អាណាេាបាលក ម្តរែមើ 

ឃ  ំ្ងាេ ត់ម្រតូវឈធវើបចច បបននភាេ 
អាណាេាបាលក ម្តរ កន ង MIS 

ក ម្តរអនកទទួលផ្លទទួលប្តន 
ការឧបត្ថមភាច់ព្ប្តក់ជាអត្ិបរ វ

ម្ត 
១០ឈលើក ឈៅឈរលមករិនិត្យស ខ

ភារ 


