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បុព្វកថ:.....………….…..……....……………………………………………………………………………….. ០១ 

ជំពូកទី១ (អំពីមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី):.....………….…..……....……………………………………………០២ 

• ទស នៈវស័ិយ:……………………………..……..…………..………….…………..…………......០២ 

• េបសកកមមៈ.…………………………………..…………..…………….….…………………………០២ 

• េគលបំណង:……………………………..…..…………..………………….……...…………......០២ 

• គុណតៃម្លៈ…………………………..……………….……..……………….……..…………….......០២ 

ជំពូកទី២ (បទបបញញត្តិទូេទ)….....................………………….……………………………………….០៣ 

• េគលបំណង: .……………………………..……..…………..………………..…..…………......០៣ 

• ជំហរនេយបយ:……………………………………..…………..………….……...………….....០៣ 

• វ ិ លភពៈ ……………………………………..…………...……………….……...……..…......០៣ 

ជំពូកទី៣ (ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលកិ): .………………….……......................................................០៣ 

•  លកខណៈវនិិចឆ័យស្រមប់េបកខជនៈ…………………….…………..……………..…………..….០៣ 

• ្របភពៃនករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកៈ..………..…………………………………………….………..០៤ 

• ករ្របកសេ្រជើសេរ ើសៈ..…………….……………………………………………………..………០៤ 

• ឯក រស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសៈ..…………………………………………………………………០៤ 

• ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសៈ.………………………..………………………….………………….……..០៤ 

• គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកៈ.……….……………..……………………………………….០៥ 

• ភរកិចចរបស់គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើសៈ..….…………….………………………………..……..០៦ 

• ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តៈ..……………………………….……………………………….……...០៦ 

• ករ កសួរអនកធនៈ.……….……………………..………………………………….….….…...០៦ 

• ករទទួលយក ឬបដិេសធេបកខជនៈ……………………………..………………………………០៧ 

• ករេចញលិខិតែដលទទួលយកឲយេធ្វើករងរ .…………………..…….……………………..០៧ 

• ករចុះកិចចសនយករងរៈ..…………………………..………………………..…..……………....០៧ 

• ករត្រមង់ទិសករងរៈ..………………………..…………..……………………………………...០៧ 

• រយៈេពល កលបងករងរៈ.……….……..…………..…………….…………..………..…....០៧ 

• ករេផទរកែន្លង ករផ្ល ស់ប្តូរបុគគលិក និងករដកហូតៈ.….………………………..……..…….០៨ 

• ករេរៀបចំឯក របុគគលិកៈ..…………………………………………………..……..……..…....០៨ 



ជំពូកទី៤ (លកខខណ្ឌ ទូេទៃនករងរ)……………………………….…………………..…..……..…....០៩ 

• េពលេម៉ងេធ្វើករងរៈ..…………………………..…………..……………………..…………......០៩ 

• វន័ិយ សីលធម៌ៈ.……….…………………..………………….………….…………..…………......០៩ 

ជំពូកទី៥ (ករឈប់ស្រមក)……………..………………..……..………………..…………..……..…....០៩ 

• ករឈប់ស្រមក្របចំសប្ត ហ៍ៈ.………………….……...............................…………......០៩ 

• ករឈប់ស្រមកបុណយជតិ-អន្តរជតិៈ………….……...............................….……….....១០ 

• ករឈប់ស្រមក្របចំឆន ំៈ………….……...............................………………….……….....១០ 

• ករឈប់ស្រមកពិេសសៈ ………….……................................………….…….……….....១០ 

• ករឈប់ស្រមកមតុភពៈ………………................................………….…….….…….....១០ 

• ករឈប់សំ កេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ៈ..............................………...…….……….....១១ 

• ករឈប់ស្រមកេពលឈឺៈ..............................………...…….…………….…………….....១១ 

• ករឈប់ស្រមកេដើមបីពិនិតយៃផទេពះ្របចំែខៈ..………...…….…………….…………….....១២ 

• នីតិវធីិៃនករឈប់ស្រមកៈ..…………………………..…………….….……………………......១២ 

• អវត្តមនគម នចបប់ៈ.…………………………..….………..……………….……..….………......១៣ 

ជំពូកទី៦ (កិចចសនយករងរ) ……………………………………………..…………..……………..…….១៣ 

• កិចចសនយករងរៈ..…………………………..…………..…………………………………..……..១៣ 

• ្របេភទៃនកិចចសនយករងរៈ..……………..…………..…………………………………..……..១៣ 

• ករសំុពយួរកិចចសនយករងរៈ…..……………..………..…………………………….…….…......១៤ 

• នីតិវធីិសំុពយួរកិចចសនយករងរៈ.……………..………..…………………………….…….…......១៤ 

• ករេសនើសំុរ ំ យកិចចសនយែដលមនកំណត់ថិរេវ ពិត្របកដៈ..……………….…......១៤ 

• ករជូនដំណឹងអំពីករផុតរលត់ៃនកិចចសនយកំណត់ថិរេវ ជក់ ក់ៈ…………………១៥ 

• ករេសនើសំុរ ំ យកិចចសនយែដលមនថិរេវ មិនកំណត់ៈ………………………………….១៥ 

• រយៈេពលៃនករ ក់សំុរ ំ យកិចចសនយកិចចសនយែដលមនថិរេវ មិនកំណត់ៈ…..១៥ 

• ្របក់បំ ច់បេណ្ត ញេចញពីករងរៈ…………………………….…………………….…......១៦ 

• ករតមកល់ទុកកិចចសនយករងរៈ………..……..………….………………..……………….......១៦ 

ជំពូកទី៧ (ករ យតៃម្ល)………………….……………………………….…………………….……........១៦ 

• ករ យតៃម្លចំេពះបុគគលិក កលបងករងរៈ…………….………….....……….…….......១៦ 

• ករេផ្ត តេទេលើករ យតៃម្លៈ…………………………….………..………...…………………..១៧ 

• នីតិវធីិៃនករ យតៃម្លៈ…………………………………..….…………………...……….……......១៧ 

• ករ យតៃម្ល្របចំឆន ំៈ.………………..……………..….…………………...……………………..១៨ 

• ករេផ្ត តេទេលើករ យតៃម្ល:…………………………….…………………...…………………..១៨ 



• នីតិវធីិៃនករ យតៃម្ល្របចំឆន ំៈ..……………………………………………...……….…….......១៩ 

• ភពសមង ត់ៃន្រពឹត្តិប្រតពិនទុ:…………………………………………………....……….…….......១៩ 

ជំពូកទី៨ (ករ្របតិបត្តិ និង ករទទួលខុស្រតូវរបសប់ុគគលកិ)..……..………..……………....២០ 

• ករ្របឆំងនឹងអំេពើពុករលួយៈ..…………………………..…………..…………..…….…….....២០ 

• ករ្របឆំងនឹងករេរ ើសេអើងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍  និងអនកជំងឺេអដស៍ៈ…………២០ 

• ព័ត៌មនសមង ត់ និង កបបកិរយិចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ៈ……………………………………២០ 

• ករេលើកទឹកចិត្ត និងមិនេរ ើសេអើងចំេពះជនពិករ..…………….……………..………….….២០ 

• ករេលើកកមពស់សមភពេយនឌ័រៈ..…………….……………..………….…….…………….....២១ 

• ករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន និងេ្រគ ង្រសវងឹៈ..…………………………..…………..…….….២១ 

• ករយយីផ្លូវេភទៈ..……………………………………….……..………………….…………….....២១ 

• ករប៉ះពល់ផល្របេយជន៍ និងេករ ្តិ៍េឈម ះ……………..………………….……………….....២១ 

• ករេគរពេ យ កបបកិរយិ ភ  និងកយវកិរៈ…………..…………. …………….....២១ 

• ករ្រប្រពឹត្ដៈ.……………………….. …………………………………………………………………២១ 

• ករទទួលខុស្រតូវៈ.…………..….. ………………………………………………………………..២២ 

• កបបកិរយិគំ មគំែហងៈ..…….. ………………………………………………………………២២ 

• ករផ យព័ត៌មនៈ………..…………...…………..…………………………...……….…….......២២ 

• ស ្ត ប់ធន ប់ ករសន ំសំៃច និងអនម័យៈ..………………………………..…….…….......២២ 

• ករបង់វភិគទនៈ...…………………………………………………………………………………………………………..២៣ 

• ករបង់ពនធេលើ្របក់េបៀវត រៈ៍..…………………………………………………………………….២៤ 

• ករចុះេបសកកមមៈ………..….…………..………………………………………………………….២៤ 

ជំពូកទី៩ (ផល្របេយជន៍ស្រមប់បុគគលកិ) …………………………………………………………..២៦ 

• ករឈប់ស្រមកៈ…..………..….……………….……………………….………....…….……....២៦ 

• ៃថ្លេធ្វើដំេណើ រ្របចំែខៈ……….…...….……………….......................................................២៦ 

• ្របក់ឧបតថមភបុណយចូលឆន ំែខមរៈ…………………….………….………………………………….២៦ 

• េស ទំនក់ទំនងៈ…………..…..……………………….…………………………………………..២៧ 

• ករផ្តល់្របក់បំ ច់ៈ…..….…………..……..…………....………………..………..…………២៧ 

• ករក ងសមតថភពបុគគលិកៈ…………..………………....………………..………..………..២៨ 

• ករែស្វងរកពិេ ធន៍ និង ជំនញៈ…..…………………………………………………………..២៨ 

• ករេធ្វើគំេ ងកមមវធីិពិេសស ឬកមមវធីិែដលមនរយៈេពលខ្លីៈ......................................២៩ 
• ករឧបតថមភសុខភព និងេ្រគះថន ក់េផ ងៗ……………….…..……...…....……………........២៩ 

• ករបត់បង់សមតថភពពលកមមជអចិ្រន្តយ៍ និងមរណភពៈ...…………………......….....២៩ 

• និតិវធីិអនុវត្ដេនេពលបុគគលិកមនជមងឺៈ……...………………………………………....….....២៩ 



ជំពូកទី១០(្របក់េបៀរវត រ)៍.……………………..………………………………………………………….៣០ 

• ករេបើក្របក់េបៀវត រៈ៍...………..……..…………………..….…………………………………..៣០ 

• ករពិនិតយេសើេរ ើ្របក់េបៀវត រៈ៍.……..…………………..….…………………....…….…..…...៣០ 

• ករតេម្លើង្របក់េបៀរវត រ្៍របចំឆន ំៈ..………………………………....………..…………………៣០ 

• ករខចី្របក់េបៀវត រៈ៍..………………..…………………..….………..…………………………….៣០ 

ជំពូកទី១១ (ករេលើកទឹកចិត្ដ)………….…...……………………………………………………………..៣១ 

• ករេលើកទឹកចិត្តៈ..……….…...…..………………………………………………………………..៣១ 

• លកខណៈសមបត្តិកនុងករទទួលរង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តៈ....................................................៣១ 
• សំភរៈស្រមប់ករេលើកទឹកចិត្តៈ.............................................................................៣១ 

ជំពូកទី១២ (ទំនសផ់ល្របេយជន៍)……..……….………………..….……………….….…………....៣១ 

• េគលករណ៍ទូេទៈ.……..…………………..…………………..………………….…….……....៣១ 

• តំែណងករងរៈ.…..……..…………………..…………………..………...……….…….……....៣២ 

• ករទិញ/ជួលសមភ រៈេ្របើ្របស់ៈ….…………………...……..….………………………………៣២ 

• និតិវធីិៃនករេ ះ្រ យទំនស់ផល្របេយជន៌ៈ...……..….…………..…….…….……...៣២ 

ជំពូកទី១៣ (និតិវិធីេ ះ្រ យវិ ទ)……..……..……………..….………………….…….……....៣២ 

• េគលបំណងៈ..…..……..…..………………..…………………...………………….…….…......៣២ 

• វ ិ លភពៃនពកយបណ្តឹ ងៈ..…..……..…..………………..….………………….…….……...៣២ 

• អនកែដល្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ងៈ……..…..….…………………………..………….…….……..៣៣ 

• ពកយបណ្តឹ ងៈ……..…..….…………………………..……………………….……….…….……..៣៣ 

• សុវតថិភពកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ងៈ...…………..………..……………………….……….…….……..៣៣ 

• និតិវធីិៃនករ ក់ពកយបណ្តឹ ងៈ.……………..….……………….……………………………….៣៤ 

• គណៈកមមករៃនករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងៈ…………..…….…..….……………………..៣៥ 

• ករផ្តល់ពត៌មន្រតឡប់ពីគណៈកមម ករៈ………………………………....…….…….……...៣៥ 

• កររក ភពសមង ត់េនកនុងេរឿងវ ិ ទៈ…………………….………….…....…….…….……....៣៥ 

• សមតថកិចចកនុងករ ក់ពិន័យៈ……………………………….….....…….……………….……....៣៥ 

• សិទធិេធ្វើបណ្តឹ ងត ៉ៈ……………………..…………………………..…….…....…….…….……...៣៦ 

• សិទធិករពរៈ………………………………………………………....…….…....…….…….……....៣៦ 

• សុពលភពៃនភស្តុ ងៈ……………………………………………………………………………៣៦ 

ជំពូកទី១៤ (្របតិភូបុគគលកិ )…………………….……..……………..….………………….…….……....៣៧ 

• ្របតិភូបុគគលិកៈ………………….……..……………..….…………………..……….…….……...៣៧ 

• ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្របតិភូៈ…………….……..….………………………………………..៣៧ 



• ករងររបស់្របតិភូៈ…………….……..……………...….………………………….…….……...៣៧ 

• ណត្តិរបស់្របតិភូៈ…………….……..…………...….………………………….…….….….....៣៨ 

• ករបញច ប់ ណត្តិរបស់្របតិភូេ យនិេយជកៈ.….………………………………………….៣៨ 

• ករបញច ប់ ណត្តិរបស់្របតិភូេ យនិេយជិតៈ.….………………………………………….៣៨ 

• សិទធិប្តឹងេដើមបីទទួលបនករេ ះ្រ យបញ្ហ ៈ………………………………………………៣៨ 

• កររក ករសមង ត់កនុងបណ្តឹ ងៈ……………………….…….…………………………………….៣៩ 

ជំពូកទី១៥(េទសបបញញត្តិ)...…………………………………………………………………………………៣៩ 

• េគលករណ៍ទូេទៈ......…………………………………………………………………………….៣៩ 

• ក្រមិតៃនកំហុសៈ...…………………………………………………………………………………..៣៩ 

• ករអនុវត្តន៍ ក់ពិន័យៈ…..…………………………………………………………………………៤១ 

ជំពូកទី១៦(អវ នបបញញត្តិ) ……………………………………………………………………………….៤២ 

• អវ នបបញញត្តិៈ………………………………………………………………………………………៤២ 

 

ឧបសមព័នធ ៖ 

• ករេចញលិខិតែដលទទួលយកឲយបេ្រមើករងរ (១) 

• កិចចសនយករងរ(២) 

• ករត្រមង់ទិសបុគគលិកថមី (៣) 

• ទ្រមង់ស្រមប់សំុចបប់ (៤) 

• ទ្រមង់ស្រមប់សំុពយួរករងរ(៥) 

• ទ្រមង់ស្រមប់ យតែម្លករអនុវត្តន៍ កលបងករងរ(៦) 

• ទ្រមង់ស្រមប់ យតែម្លករអនុវត្តន៍្របចំឆន ំ(៧) 

• ករ្របឆំងអំេពើពុករលួយ (៨) 

• ទ្រមង់ៃនពកយបណ្តឹ ង(៩) 

• ទ្រមង់សំភសន៍េនេពលបុគគលិក ឈប់ (១០) 

• បំែណងែចកករងរបុគគលិក(១១) 

ឯក រេយងៈ 

• PDP- Staff policy 2005 

• CDP- Internal Rules 2006 

• Cambodian-Labor law 2007 
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បុព្វកថ 

 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីកន់ែតមនករអភិវឌ ចំេពះសមតថភពបុគគលិក និងកមមវធីិករងររបស់ 

ខ្លួនជលំ ប់ពីមួយៃថងេទមួយៃថង។ទនទឹមនឹងករអភិវឌ េនះមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីក៏កំពុតជួប្របទះបញ្ហ  

មួយចំនួនេនកនុងករ្រគប់្រគងធនធនមនុស  ្រពមទំងខ្វះខតឯក រជមូល ្ឋ ន្រគឹះមួយចំនួន 

ជពិេសសឯក រែដលមន្រ ប់ត្រមូវឲយមនករែកលំអរ្រសប មកររកីចេ្រមើនេនះផងែដរ ។   

េហតុេនះមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីសេ្រមចែចងបែនថម និង ែកលំអនូវចំណុចមួយចំនួនៃនេគល 

នេយបយបុគគលិករមួមន ៖ លកខខណ្ឌ -បរ ិ ថ នករងរ ករេលើកទឹកចិត្ត  ករបណ្តុ ះប ្ត ល  ករ 

វភិគេទេលើករងររបស់បុគគលិក  ករ យតៃម្ល្របចំឆន ំ  វ ិ លភពករងរ និងត្រមូវករមនុស

ផងែដរ ែដលេធ្វើយ៉ង ឲយបុគគលិកមនសមតថភព មនករទទួលខុស្រតូវ មនទំនក់ទំនងល្អ 

មនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់េដើមបី ចក្ល យជ ថ ប័នមួយ ែដលមនករទទួល គ ល់ពីអនកពក់ 

ពនធ័នន ជពិេសសនឹងមនឱកសកនុងករបេ្រមើឲយចកខុវស័ិយ េបសកមមរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 

ករែកស្រមួលេនះ គឺបនផ្ល ស់ប្តូរពីេគលនេយបយបុគគលិកមកជេគលនេយបយ្រគប់

្រគងធនធនមនុស វញិ េហើយបន ក់បែនថមនូវចំណុចសំខន់ៗមួយចំនួនស្រមប់ឲយបុគគលិកយក

េទ្របតិបតិ្តករងរឲយកន់ែតមន្របសិទ្ឋភពខពស់ េហើយបុគគលិកទំងអស់្រតូវែតេគរពនូវអ្វីែដល

បនែចងកនុងេសៀវេភេគលនេយបយ្រគប់្រគងធនធនមនុស េនះ េហើយ ក៏ជមូល ្ឋ នគតិយុត្ត

មួយេដើមបីឲយមនេគលករណ៍ចបស់ ស់ និងករដឹកនំ្របកបេ យតម្ល ភពនិងយុត្តិធម៌ស្រមប់

បុគគលិកទំងអស់  ពិេសសេនកនុងេគលនេយបយេនះ គឺ ្រសបជមួយនឹងចបប់ស្តីពីករងរៃន

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលអនុម័តេនៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ំ២០០៧កន្លងមកេនះ ។ 

ឯក រេគលនេយបយ្រគប់្រគងធនធនមនុស េនះនឹងមនផ្តល់ជូនេទ្រគប់ករយិល័យ

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីស្រមប់អនុវត្តករងរេនកនុងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 
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ជំពូកទី១ 
អំពី 

ទស នវសិយ័ េបសកកមម េគលបំណង  និងគណុតៃម្ល  

ក. ទស នវិសយ័ៈ 

មជឈមណ្ឌ ល្របជពលរដ្ឋេដើមបីអភិវឌ ន៍ និងសន្ដិភពចង់េឃើញសងគមមួយអភិវឌ ន៍

្របកបេទេ យភពរងុេរឿង និងសុខដុមរមយន។  

ខ. េបសកកមម 

 េបសកកមមរបស់េយើង គឺេដើមបី ថ បនគំនិត្របជធិបេតយយេសរ ី េ យមនករេគរពសិទធិ

មនុស   តម្ល ភព អភិបលល្អ ្រពមទំងករេលើកសទួយសុខុមលភព ករបន ុ ំបែ្រមប្រមួល កស

ធតុ និងសមភពេយនឌ័រ កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋសហគមន៍ (បុរស ្រស្តី និងយុវជន្រកី្រក និង 

បត់បង់សិទធិ)ទំងេនទី្រកុង និងជនបទ មរយៈករព្រងឹងទំនក់ទំនង ករចូលរមួ ករសេ្រមចចិត្ត 

ករចង្រកងប ្ត ញ និងសមតថភពរបស់ពួកេគ។ 

គ- េគលបំណងៈ 

  បេងកើតសងគម្របជធិបេតយយសំ ប់ែខមរជំនន់ថមី្របកបេ យករេគរពសិទធិមនុស  និងតម្ល

ភព ្រពមទំងេលើកកំពស់សុខុមលភពសងគម ។   

ឃ. គុណតៃម្លៈ 

   មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីមនគុណតៃម្លដូចខងេ្រកមៈ 

• ករចូលរមួ ៖ េយើងេជឿជក់ថករចូលរមួនឹងនំឱយមនគំនិតល្ៗអ ជេ្រចើន

មនភពមច ស់ករ តម្ល ភព និងករចូលរមួទទួលខុស្រតូវ ។ ្រគប់ករងរ

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រតូវ្របកន់នូវេគលករណ៍េនះ េហើយមជឈមណ្ឌ ល

ភីឌីភីនឹងេលើកទឹកចិត្ដឲយមនករេបើកចំហដល់ករចូលរួមពីបុគគលិកសមជិក 

និងអនកពក់ព័នធ។ 

• េយនឌ័រ៖េយើងមនករេជឿជក់ថសមភព និងសមធម៌េយនឌ័រគឺេធ្វើឲយសិទធិ

អំ ចរបស់្រកុមងយរងេ្រគះ្រតូវេគេគរព និងផ្ដល់ឧិកស ។ ្រគប់ករងរ

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រតូវែតអនុវត្ដេគលករណ៍េនះ។ 

• មិនេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នខុសចបប់ និងេវៀរចកេ្រគ ង្រសវងឹ៖ មជឈមណ្ឌ ល

ភីឌីភីមិនអនុញញ តឲយបុគគលិក និងសមជិកេ្របើ្របស់ ឬជួញដូរេ្រគ ងេញ ន

ខុសចបប់ជ ច់ខត ្រពមទំងជំរញុ និងេលើកទឹកចិត្ដឲយេវៀរចកេ្រគ ង

្រសវងឹេដើមបីធនបននូវសិទធិសុខភពរបស់ពួកេគ។  
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ជំពូកទី២ 
 បទបបញញតិ្តទូេទ 

្របករ ១ េគលបំណង 

េសៀវេភេគលនេយបយ្រគប់្រគងធនធនមនុស របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រតូវបន 

ែកស្រមួលេឡើងពីេគលនេយបយបុគគលិក កនុងេគលបំណងេដើមបីធនឲយមនដំេណើ រករ

ល្អ្របកបេទេ យរេបៀបេរៀបរយ ស ្ត ប់ធន ប់ ្របសិទធភពករងរ មគគីធម៌ៃផទកនុង 

និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ ពិេសសគឺមនតម្ល ភព, ករេជឿទុកចិត្ដ និងករទទួលខុស្រតូវ ។ េសៀវេភ

េគលនេយបយេនះ បេងកើតេទបើងេដើមបីជជំនួយឲយបុគគលិកទំងអស់យកេទ្របតិបត្ដិេ យ 

ផទ ល់កនុងករបំេពញករងររបស់ខ្លួនឲយទទួលបនេជគជ័យ និងមន្របសិទធភពខពស់ ។ 

្របករ ២ ជំហនេយបយ 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អពយ្រកឹតយពីគណបក នេយបយ 

និងរ ្ឋ ភិបល ។ ដូចេនះបុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី មិន្រតូវចូលរមួេធ្វើសកមមភព 

នេយបយកនុងនមមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ែដលនំឱយប៉ះពល់ដល់ជំហរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី 

ជ ច់ខត ។ បុ៉ែន្តបុគគលិក ចចូលរមួជលកខណៈឯកជន េហើយមិនសថិតេនកនុងេម៉ង 

ករងររបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 

្របករ ៣ វ ិ លភពៃនេគលនេយបយ 

េគលនេយបយ្រគប់្រគងធនធនមនុស េនះ មនវិ លភព្រគបដណ្ត ប់េទេលើែត

បុគគលិកេពញេម៉ងរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីែតបុ៉េ ្ណ ះ ។  

 ជរមួ េគលនេយបយេនះ គឺ្រតូវអនុវត្តន៍ឲយ្រសបជមួយេបសកកមម និងទស នៈ

វស័ិយរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី េហើយ្រតូវអនុវត្តេលើបុគគលិកែដលេធ្វើករឲយមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ 

ចំេពះបុគគលិកមិនេពញេម៉ង ឬអនកសម័្រគចិត្តនឹង្រតូវ្រគបដណ្ត ប់េ យេគលករណ៍ ឬកិចច

្រពមេ្រព ងេ យែឡក។ 

ជំពូកទី៣   
ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលកិ 

្របករ ៤ លកខណៈវនិិចឆ័យស្រមប់េបកខជន 

េបកខជនទំងអស់ ែដលមិនែមនជអនីតិជន ( យុេ្រកម១៨ឆន ំ) េហើយមនចំេណះ

ដឹង បទពិេ ធន៍ និងជំនញ្រគប់្រគន់ ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខខណ្ឌ ស្រមប់បំេពញ

ករងរឲយមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី គឺ ច ក់ពកយជេបកខជនស្រមប់ឲយេគេ្រជើសេរ ើសយកេទ

សមភ សន៍េដើមបីក្ល យជបុគគលិកបេ្រមើករងរេនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី េ យគម នករេរ ើសេអើង 

ឬបង់្របក់កនុងករ ក់ពកយេឡើយ ។ 
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្របករ ៥ ្របភពែនករេ្រជើសេរ ើស 

ក. ករេ្រជើសេរ ើសខងកនុងៈ ករេ្រជើសេរ ើសេនកនុងករណីេនះគឺមនពីរចំណុចរមួមន៖ 

• មរយៈករេលើកទឹកចិត្តៈេនេពលែដលមជឈមណ្ឌ ល្រតូវករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក

ឲយបេ្រមើករងរេនកនុងគេ្រមងកមមវធីិ មួយ ជដំបូង្រតូវផ្តល់ ទិភពដល់

បុគគលិកេនខងកនុងជមុនសិនេ យពិនិតយេមើលេទេលើសមតថភពរបស់បុគគលិក 

អនកសម័្រគចិត្ត និងសមជិកែដលសកមមករងរ ឬជអតីតបុគគលិករបស់មជឈ

មណ្ឌ លភីឌីភីែដលធ្ល ប់បេ្រមើករងរកន្លងមកេ យ ច់គេ្រមងមួយរយៈ េហើយ

តំែណងថមី ចេសមើ ឬខពស់ជងមុន និងសក្តិសមជមួយសមតថភពរបស់គត់ ។ 

• មរយៈករ្របកួត្របែជងខងកនុងៈ ែផនករដ្ឋបលនឹងេធ្វើករ្របកសជូនដំណឹងពីករ

េ្រជើសេរ ើសេនះេ យករផ ព្វផ យ គឺស្រមប់ែតកនុង្រកបខណ្ឌ េនកនុងចំេ ម

បុគគលិក អនកសម័្រគចិត្ត និងសមជិកែតបុ៉េ ្ណ ះ េដើមបីផ្តល់ឧិកសឲយបុគគលិក 

អនកសម្រគ័ចិត្ត សមជិកបនេធ្វើករ្របកួត្របែជងគន េ យយុត្តិធម៌  ។ 

ខ. ករេ្រជើសេរ ើសខងេ្រកៈ ្របជពលរដ្ឋកមពុជទំងអស់មកពី្រគប់មជ ្ឋ នកនុង

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ច ក់ពកយចូលរមួ្របកួត្របែជងបន ។ 

្របករ ៦ ករ្របកសេ្រជើសេរ ើស                        

ករយិល័យរដ្ឋបល ន ក់ករក ្ត ល ្រតូវចត់ែចងករ្របកសជូនដំណឹងស្តីពីករ    

េ្រជើសេរ ើសបុគគលិកជ ធរណៈឲយបនទូលំទូ យែដលមនរយៈេពលយ៉ងតិចចំនួន២

សប្ត ហ៍ ។ 

្របករ ៧ ឯក រស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើស 

សំណំុឯក រែដលេបកខជន្រតូវភជ ប់មកជមួយមនដូចខងេ្រកម៖ 

• លិខិតចប់ រមមណ៍របស់េបកខជន(Cover letter) 

• ្របវត្តិរបូែដលជ Curriculum Vitae (CV) ែដលមន ស័យ ្ឋ ន និងទូរស័ពទ

ទំនក់ទំនងចបស់ ស់ ។ 

្របករ ៨ ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស 

េបកខជន ែដល ក់ពកយសំុចូលរមួឲយេគសមភ សន៏េដើមបីបេ្រមើករងរេនមជឈមណ្ឌ ល

ភីឌីភី្រតូវឆ្លងកត់នីតិវធីិសំខន់ៗចំនួន៣ដំ ក់កលដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ករជ្រមុះ ( Short List ) ករជ្រមុះ្រតូវេធ្វើមុនេពលឈនចូលកនុងករសមភ សន៏

ជផ្លូវករ ។ ករសមភ សន៏ជផ្លូវករនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ងយូរមួយសប្ត ហ៍បនទ ប់ពីករ្របកស

លទធផលៃនករជ្រមុះ ។ 
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ខ. សំណួរសរេសរ ( Writing Test ) សំណួរនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងរយៈយ៉ងយូរពីរ  

េម៉ងពក់ព័នធនឹងវស័ិយៃនែផនកនីមួយៗ ែដល្រតូវករេ្រជើសេរ ើស។ េបកខជន ចនឹង

្រតូវបនជ្រមុះេនកនុងដំ ក់កលៃនសំណួរសរេសរ ។  

គ. ករសមភ សន៍ផទ ល់មត់ ( Oral Test ) ករសមភ សន៍ផទ ល់មត់នឹង្រតូវបនេផ្ត ត 

េទេលើ៖ 

• ករៈខងេ្រកៈ ករៈខងេ្រកនឹងពិនិតយេមើលេទេលើ កបបកិរយិ អត្តចរតិ 

ឥរយិបថ  និងករសែម្តងេចញមកខងេ្រករបស់េបកខជន ។ 

• ចំេណះដឹងែផនកករងរៈ ្រតូវសួរសំណួរែដលពក់ព័នធនឹងចំេណះដឹងជមូល ្ឋ ន 

ជមួយករងរែដលពួកេគនឹង្រតូវអនុវត្ត និងចំេណះដឹងទូេទបែនថមេទៀតែដល 

ពក់ព័ន្ឋករងរសងគម មុខជំនញ និងបទពិេ ធន៏ ្រពមទំងឆនទៈកនុងករបំេពញ

ករងរ ។ 

• ករេធ្វើករងរជគ្រមូៈ ្រតូវឲយេបកខជនេធ្វើករងរ កលបងបេ្រង ន ឬេធ្វើករងរ 

ែដលពក់ព័នធ ។  

• សមគ ល់ៈ និតិវធីិេនះ ចែកែ្រប ្រស័យេទេលើករកំណត់របស់គណៈកមម ករ

ករេ្រជើសេរ ើសេទ មមុខតំែណងនីមួយៗ ។ 

្របករ ៩ គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក 

គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រតូវែចកជពីរ(០២) ្របេភទ

េ យែផ្អកេទេលើមុខតំែណងរបស់និេយជិតែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើស ។ 

 និេយជិតចប់ពីមុខតំែណងជ្របធន ខ ម ខេខត្ត ឬម្រន្តីកមមវធីិែដល

េធ្វើករេនភនំេពញ គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើស្រតូវមនសមសភពដូចតេទៈ 

 ្របធនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី 

 ម្រន្តីកមមវធីិ និងែផនកពក់ព័នធដូចជៈ ម្រនី្តរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ 

 និងេលខធិករេដើមបីកត់្រ  និងសរេសររបយករណ៍ ។ 

 និេយជិតែដលមនមុខតំែណងជបុគគលិកកមមវធីិេន ខេខត្ត គណៈកមមករ

េ្រជើសេរ ើស្រតូវមនសមសភពដូចតេទៈ 

 ម្រន្តីកមមវធីិេនភនំេពញែដលពក់ព័នធ 

 បុគគលិករដ្ឋបលេនភនំេពញ និង ្របធន ខេខត្ត ។ 

ជរមួសមជិកគណៈកមមករេ្រជើសេរ ើស្រតូវមនសមជិកយ៉ងតិច៣(បី)របូ។ គណៈ

កមមករេ្រជើសេរ ើសេនះ ្រតូវសថិតេ្រកមករដឹកនំរបស់្របធន ឬម្រន្តីកមមវធីិេនភនំេពញ ឬ

បុគគលិករដ្ឋបលទី ន ក់ករក ្ត លភនំេពញ ។សមសភពគណៈកមមករេ្រជើសេរ ើស្រតូវមន

សមសភពបុរស និង្រស្តីចូលរមួជករ្របេសើរ ។ 
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្របករ ១០ ភរកិចចរបស់គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើស 

 ពិនិតយសំណំុែបបបទរបស់េបកខជនទំងអស់ស្រមប់មុខតំែណងនីមួយៗ 

 េរៀបចំជ្រមុះ េដើមបីេ្រជើសយកេបកខជនយកមកេធ្វើ សំណួរសរេសរ និងសមភ សន៏ 

 េរៀបចំេពលេវ ជក់ ក់ស្រមប់េធ្វើសំណួរសរេសរ 

និងករសមភ សន៍ផទ ល់មត់ ឬករបេ្រង ន កលបងផទ ល់ 

 េរៀបចំ្របជំុេធ្វើករពិនិតយ យតៃម្ល និងសេ្រមចចិត្ត អំពីករពនយ ឬបញច ប់ករ 

កលបង  

 កំណត់ពីនីតិវធីិលំអិតស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើស។ 

្របករ ១១ ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 

បនទ ប់ពីករសមភ សន៍រចួ  គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើស្រតូវេ្រជើសេរ ើសយកេបកខជន  ែដល 

មនសមតថភពយ៉ងតិចពីររូប កនុងមួយមុខតំែណងេ យសរេសរជរបយករណ៍សេងខបស្តីពី

លទ្ឋផលៃនករសមភ សន៍ និងហតថេលខបញជ ក់ពី្របធនគណៈកមម  ធិករេ្រជើសេរ ើសេដើមបី

ក់ជូនគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិសេ្រមចជចុងេ្រកយ ។ 

ករសេ្រមចចិត្តរបស់គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ    គឺែផ្អកេលើរបយករណ៍របស់្របធន  

គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើសេធ្វើករវនិិចឆ័យេ យផទ ល់ខ្លួនរបស់សមជិកគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ

មន ក់ៗ និងព័ត៌មនេផ ងៗែដលខ្លួនទទួលបន ។  

្របករ ១២ ករ កសួរអនកធន 

េ្រកយេពលសមភ សន៍ មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងេធ្វើករ កសួរ មរយៈទូរស័ពទេទ

កន់អនកធនរបស់ពួកេគេដើមបីទទួលបនព័ត៌មនបែនថមពក់ព័នធនឹង៖ 

o ទំនក់ទំនង 

o ករងរជ្រកុម 

o ករ្រគប់្រគងថវកិ 

o ករទទួលខុស្រតូវ 

o ចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ យ 

o មូលេហតុៃនករចកេចញពីកែន្លងចស់ ។ 

                *ករ កសួរ ចសួរេ្រកពីមនុស ែដលបនសរេសរេនកនុង្របវត្តិរបូ 

                *ករ កសួរពត៌មន្រតូវ កសួរមុនេពលផ្តល់ពត៌មនពីករេ្រជើសេរ ើសជបុគគលិក ។ 
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្របករ ១៣ ករទទួលយក ឬបដិេសធេបកខជន 

បនទ ប់ពីករសេ្រមចេ្រជើសេរ ើសយកេបកខជន មន ក់រចួេហើយ ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនជូន

ដល់ែផនករដ្ឋបលេដើមបីផ្តល់ដំណឹងដល់ មីខ្លួនយ៉ងយូរមួយសប្ត ហ៍ បនទ ប់ពីែថង្របជំុសេ្រមច 

េហើយបុគគលិករដ្ឋបល្រតូវឲយេបកខជនចុះហតថេលខេលើលិខិតែដលទទួលយកឲយបេ្រមើករងរ

( Offer letter ) ែដលេនកនុងលិខិតេនះ្រតូវបញជ ក់ឲយចបស់ពី៖ 

o រយៈេពលៃនករ កលបងករងរ 

o ្របក់េបៀវត រែ៍ដលទទួលបន 

o ផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី  

o កតព្វកិចចែដល្រតូវផ្តល់ដល់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 

្របករ ១៤ ករេចញលិខិតែដលទទួលយកឲយបេ្រមើករងរ( ( Offer letter ) 

េគលបំណងៃនករេចញលិខិតែដលទទួលយកឲយបេ្រមើករងរ(Offer letter ) េនះគឺ

េដើមបីឲយេបកខជនមនភស្តុ ង   និងមនទំនុកចិត្តេដើមបី ក់ពកយ ឈប់ពីកែន្លងចស់ ។ 

ចំណុចមួយេទៀត គឺេបកខជននឹងយល់ពីអ្វីែដលមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីផ្តល់ឲយគត់ និងអ្វីែដល

គត់្រតូវបំេពញ ។ េនេពលែដលេបកខជនចូលេធ្វើករជបុគគលិក គឺេបកខជន្រតូវចុះកិចចសនយ

ករងរ ែដលរមួបញចូ លករេធ្វើករងរ កលបងរយៈេពលបីែខ ។(ឧបសមព័នធទី១) 

្របករ ១៥ ករចុះកិចចសនយករងរ  

េ្រកយពីេធ្វើករសេ្រមចចិត្តរចួ ល់េហើយ     និេយជិតថមីនឹងជួបជមួយករយិល័យ  

រដ្ឋបល េដើមបី្របកដថភគីទំងពីរយល់ពី រៈសំខន់ៃនកិចចសនយករងរមុនេពលេធ្វើករ

ចុះហតថេលខ ។ មុននឹងចុះហតថេលខ្រតូវឲយនិេយជិក ន េហើយមនករ្រពមេ្រព ងទំង 

សងខង ។ (ឧបសមព័នធទី២) 

្របករ ១៦ ករត្រមង់ទិសករងរ 

អនក្រគប់្រគងែខ បេ ្ត យ និងបុគគលិករដ្ឋបល្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំេធ្វើ 

ករត្រមង់ទិសេ យបុគគលិករដ្ឋបលជអនកេរៀបចំរេបៀប រៈឲយបុគគលិកថមីបនជួបជមួយអនក

ពក់ពនធ័នន ែដលគត់នឹងេធ្វើករជមួយ។ ែបបបទៃនករត្រមង់ទិស សូមេមើលឯក រ 

ែដលមនភជ ប់េនកនុង(ឧបសមព័នធទី៣)។ 

្របករ ១៧ រយៈេពល កលបងករងរ 

េគលបំណងៃនករ កលបងករងរគឺេដើមបីេធ្វើករ ស់ែវងសមតថភព ករ ំងចិត្ត  

លទធភព និងចរតិលកខណៈរបស់និេយជិត ។ និេយជិតថមី្រតូវបេ្រមើករងរ កលបងរយៈ

េពល៣ែខ េ យែផ្អកេលើចបប់ករងរ (ម្រ ៦៨ ស្តីពីកិចចសនយករងរ) ។ កនុងរយៈេពល

កលបងករងរ និេយជិតទំងអស់មិន ចទទួលបនគុណ្របេយជន៍អ្វីទំងអស់េ្រកពី
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្របក់េបៀរវត រ ៍ លុះ្រ ែតរយៈេពល កល្បងករងរបញច ប់េ យេជគជ័យ 

េទើបនិេយជិត ចទទួលបនេបៀវត រ ៍ និងគុណ្របេយជន៍េយង មកិចចសនយករងរ 

និងេគលនេយបយបុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ 

្របករ ១៨ ករេផទរកែន្លង ករផ្ល ស់ប្តូរតំែណង និងករដកហូត 

្របធនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូ-េផទរបុគគលិកែដលមនតំែណង្រគប់្រគង

មួយ ែដលមនតំែណង្រប ក់្របែហលគន  េ យេយងេទេលើករ្របជំុសេ្រមចរបស់

គណៈកមមករ្របតិបត្តិ និងេ យមនសំេណើ ពី មីខ្លួនែដលមនបំណងចង់ដូរមុខតំែណង

េ យ រតំែណងេនេពលេនះ ហួសពីសមតថភព ឬទបជងសមតថភព ែដលបុគគលិក

កំពុងអនុវត្ត។ 

គណៈកមមករ្របតិបត្តិ ចដកហូតតំែណង មួយរបស់បុគគលិកកលេបើទទួលបន

ករេសនើសំុពីអនក្រគប់្រគងផទ ល់។ ករដកហូតេនះ ច្រប្រពឹត្តេទបនលុះ្រ ែតមនសំេឡង

២ភគ៣ េហើយកំហុសេនះ គឺជកំហុសែដលមនលកខណៈធងន់ធងរដូចជករ្រប្រពឹត្តអំេពើពុក

រលួយឬកំហុសមួយចំនួនេទៀតែដលមនែចងេនកនុងក្រមិតៃនកំហុសេនកនុងេសៀវេភេគល

នេយបយេនះ ។ 

្របករ ១៩ ករេរៀបចំឯក របុគគលិក 

បនទ ប់ពីចុះកិចចសនយ និងករត្រមង់ទិសដល់បុគគលិកថមីរចួេហើយ បុគគលិករដ្ឋបល

្រតូវេរៀបចំជឯក របុគគលិក ( Staff profile) េដើមបីងយ្រសួលេនកនុងករ្រគប់្រគងបុគគលិក។ 

ឯក របុគគលិកេនះ្រតូវេរៀបចំ២ចបប់គឺ០១ចបប់រក ទុកេនករយិល័យរដ្ឋបលេនភនំេពញ 

និង០១ចបប់េទៀតរក ទុកេនកែន្លងែដលបុគគលិកេធ្វើករផទ ល់។ ឯក របុគគលិក ែដល្រតូវ

មនគឺ៖ 

• ្របវត្តិរបូែដលផ្តល់ជូនេ យមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី       (ឯក រភជ ប់) 

• លិខិត ឬសញញ ប័្រតបញជ ក់ករសិក   (ចបប់ចម្លង) 

• លិខិតែតង ំង     (ចបប់ចម្លង) 

• លទធផលៃនករ យតៃម្ល    (ចបប់ចម្លង) 

• លិខិតបញជ ក់បទពិេ ធន៍ករងរ   (ចបប់ចម្លង) 

• អត្តសញញ ណបណ្ណ ឬសំបុ្រតកំេណើ ត  (ចបប់ចម្លង) 

• កិចចសនយបុគគលិក     (ចបប់ចម្លង) 

• បំែណងែចកករងរ    (ចបប់ចម្លង) 

• ឯក រេផ ងដូចជ លិខិតសេសើរ ឬលិខិត្រពមន (ចបប់ចម្លង) 

• របូថតែដលថមីបំផុត     (ចំនួន ០២ សន្លឹក) 
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ជំពូកទី៤ 
លកខខណ្ឌ ទូេទៃនករងរ 

្របករ ២០ េពលេម៉ងេធ្វើករងរ 

បុគគលិកបេ្រមើករងរេពញេម៉ងទំងអស់ ្រតូវបំេពញករងរ មករកំណត់ដូចខង 

េ្រកមៈ 

• កនុងមួយសប្ត ហ៍េធ្វើករ ៥ ៃថង ពីៃថង ច័នទ ដល់ៃថង សុ្រក 

• េពល្រពឹកចប់ពីេម៉ង ៨:០០ - ១២:០០  នទីៃថង្រតង់ 

• េពលរេសៀលចប់ពីេម៉ង២:០០ - ៥:០០នទី  ង ច 

• ករេរៀបចំសកមមភព ឬករបេ្រមើករងរែដលេរៀបចំៃថងស្រមកចុងសប្ត ហ៍ ៃថង 

បុណយជតិ បុណយអន្តរជតិ ្រតូវទុកជគុណសមបត្តិរបស់បុគគលិកកនុងេពល យ 

តៃម្ល ។ 

អនកសម័្រគចិត្ត ឬអនកជំនញករ្រតូវេធ្វើករេទ មេពលេវ ែដលបនកំណត់កនុងកិចច

សនយករងរ ច់េ យែឡក ។ 

្របករ ២១ វន័ិយ សីលធម៌  

 បុគគលិកទំងអស់្រតូវែតេគរពេពលេម៉ងេធ្វើករងរ មករកំណត់ឲយបន្រតឹម

្រតូវ មករែណនំ ។ 

 ្របកន់េគលជំហេ ម ះ្រតង់ និងសកមមេនកនុងករងរ ខិតខំេធ្វើឲយសេ្រមច 

េ យមនករទទួលខុស្រតូវខពស់ និង ហមត់ចត់ នូវ ល់ភរកិចច ឬ កិចចករ ែដល 

បន្របគល់ឲយ ។ 

 ្របកន់ កបបកិរយិទន់ភ្លន់ សុភព ប  ែតមឹុងម៉ត់្របកបេ យសុជីវធម៌ 

និងៃថ្លថនូរ និងេចះសហករករងរជមួយសហករេីផ ងៗ ។ 

 េជៀស ងករេ្របើពកយអសុេ ះ ស្រគម ឬករេដើរនិយយ យ្រប រ ឬបរ ិ

រេករ ្តិ៍បុគគលិក-ម្រន្តីនំឲយប៉ះពល់ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូរ កិត្តិយស មគគីៃផទកនុង ។ 

ជំពូកទី៥ 
ករឈបស់្រមក 

្របករ ២២ ករឈប់ស្រមក្របចំសប្ត ហ៍ 

បុគគលិកែដលេធ្វើករេពញេម៉ងទំងអស់ មនសិទធិឈប់ស្រមកចំនួនពីរៃថងកនុងមួយ 

សប្ត ហ៍គឺៃថងេ រ ៍ និងៃថង ទិតយ េហើយ្រតូវ មឃត់មិនឲយបុគគលិកែតមន ក់ដែដលៗេធ្វើ 

ករេលើសពី្របំៃថងកនុងមួយសប្ត ហ៍ ។ 
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្របករ ២៣ ករឈប់ស្រមកបុណយជតិ-អន្តរជតិ  

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី នឹងអនុវត្តករឈប់ស្រមកស្រមប់បុណយជតិ-អន្តរជតិ ម

្របតិទិនឈប់ស្រមកបុណយជតិ-អន្តរជតិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ 

្របករ ២៤ ករឈប់ស្រមក្របចំឆន  ំ

បុគគលិកមនសិទធិឈប់ស្រមក្របចំឆន ំជអតិបរម២១ៃថងេ យមិនរួមបញចូ លៃថងឈប់

ស្រមកបុណយជតិ-អន្តរជតិ ៃថងស្រមកចុងសប្ត ហ៍ និងៃថងឈប់ស្រមកពិេសសេឡើយ ។ បុគគ

លិកែដលេនកនុងែផនក ឬករយិល័យែតមួយមិន ចសំុចបប់ឈប់ស្រមក២នក់កនុងេពល

ែតមួយបនេទ ។ បុគគលិកែដលពក់ព័នធ និងមនករងរបនទ ន់មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយឈប់

ស្រមកេឡើយ លុះ្រ ែតបំេពញករងរេនះបនចប់សព្វ្រគប់េទើបអនុញញ តឲយឈប់ស្រមក 

បន។ ករសំុចបប់ឈប់ស្រមក្របចំឆន ំម្តងៗមិនឲយេលើសពី៥ៃថងេឡើយ ។ ករឈប់ស្រមក

្របចំឆន ំ ែដលមិនបនេ្របើ្របស់កនុងឆន ំមិន្រតូវបូកបន្តេទឆន ំបនទ ប់េឡើយ ។ 

្របករ២៥ ករឈប់ស្រមកពិេសស  

គឺជករឈប់ស្រមកែដលបុគគលិក្រគប់រូបមនធុរៈផទ ល់ខ្លួនឬកនុង្រគួ រ ឬ ច់ញតិ 

ឬមន្រពឹត្តិករណ៍ប៉ះពល់ផទ ល់ដល់្រកុម្រគួ រ ឬ ច់ញតិរបស់បុគគលិកេនះ ។  

 ករឈប់ស្រមកេនះមិន្រតូវេលើសពី៥ៃថងេឡើយ  ។  ្រពឹត្តិករណ៍ែដល្រតូវបន 

     អនុញញ តឲយឈប់ស្រមករមួមន៖ ្របពន្ឋស្រមលកូន 

 ករឈប់ស្រមកេនះមិន្រតូវេលើសពី៣ៃថងេឡើយ ។ ្រពឹត្តិករណ៍ែដល្រតូវបន  

                អនុញញ តឲយឈប់ស្រមករមួមន៖ 

- ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍កូន 

   - ប្តី ្របពនធ កូន ឪពុក ម្ត យ ច់ញតិ ២ មនជមងឺ ឬទទួលមរណភព។ 

 ករឈប់ស្រមកពិេសសមិន្រតូវបន ប់បញចូ លេនករស្រមក្របចំឆន ំរបស់ 

    បុគគលិកេឡើយ។  

្របករ ២៦ ករឈប់ស្រមកមតុភព 

បុគគលិក្រស្តី្រតូវទទួលបនសិទធិឈប់ស្រមកមតុភពរយៈេពល៩០ (េកសិប) ៃថង ។ 

អត្ត្របេយជន៍ែដលនឹងទទួលបនកនុងេពលឈប់ស្រមកលំែហរមតុភពរមួមន៖ 

 ចំេពះបុគគលិក ែដលបេ្រមើករឲយមជឈមណ្ឌ លបនមួយឆន ំេរៀងមក ្រតូវទទួលបន

្របក់េបៀរវត ១០០ (មួយរយ) ភគរយ ។ 

 បុគគលិកែដលបេ្រមើករបនេ្រកម១ឆន ំទទួលបន្របក់ែខ៥០%។  

                                                 
២ ច់ញតិៈ ជីដូន-ជី សងខង, ឳពុកម្ត យបេងកើត, ឳពុកម្ត យេកមក, បងប្អូនបេងកើត 
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 អនកមិនទន់ចប់ករ កលបងករងរមិនទទួលបនចំែណក មួយៃន្របក់ែខ

េឡើយ។ 

 មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងឧបតថមភថវកិ៥០ដុ ្ល ស្រមប់បុគគលិក្រស្តី ែដលឈប់ស្រមក

មតុភពម្តងៗ ។  

 ករឈប់ស្រមកមតុភពរយៈេពល៩០ៃថងេនះ ចអនុវត្តបនកនុងចេន្ល ះេពលមួយ

ែខមុនស្រមលនិងពីរែខេ្រកយេពលស្រមលកូនរចួ ឬក៏បីែខចប់ពីៃថងែដលបុគគលិក

ក់ពកយេសនើសំុ។  

 េ្រកយពីឈប់ស្រមករយៈេពល៩០ៃថងមក កនុងរយៈេពលពីរែខែដលបនចូលេធ្វើករ

្រតូវឲយ្រស្តីេធ្វើករ្រ លៗ 3។ 

 ្រតូវ មឃត់មិនឲយមនករបញឈប់្រស្តីស្រមលកូនេនេពលឈប់ស្រមកឆ្លងទេន្ល 

ឬ េនេពលៃថង មួយកនុងកំឡុងេពលស្រមលកូន េទះបីជជូនដំណឹងមុនក៏

េ យ 4 ។ 

 កនុងកំឡុងេពល១២ែខចប់ពីៃថងែដលស្រមលកូនរួច្រស្តី្រតូវអនុញញ តជូន១ៃថង១េម៉ង 

កនុងចេន្ល ះេម៉ងេធ្វើករេដើមបីបំេបេ ះកូន។ កនុងមួយេម៉ងេនះ ចែចកេចញជពីរ

វគគគឺ្រពឹកកន្លះេម៉ងេពលរេសៀលកន្លះេម៉ង5 ។ ឬ ចឈប់មួយេម៉ងេពញក៏បន ។ 

ករឈប់បំេបេ ះកូន្រតូវគិតេ យែឡកេហើយមិន្រតូវកត់េចញពីករឈប់ស្រមក

ននេទ ។ 

្របករ ២៧ ករឈប់ស្រមកេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 

 បុគគលិកែដលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍គឺ ច ក់ពកយសំុឈប់ស្រមករយៈេពល១សប្ដ ហ៏

េ យមិនកត់្របក់ែខេឡើយ េហើយបុគ្គលិករូបេនះនឹងទទួលបន្របក់ឧបតថមភចំនួន៣០

ដុ ្ល រពីមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ 

្របករ ២៨ ករឈប់ស្រមកេពលឈ ឺ

• ករឈប់ស្រមកេពលឈឺ ែដលមិនមនលិខិតបញជ ក់ពី្រគូេពទយ ្រតូវកត់េចញ 

ពីករស្រមក្របចំឆន ំ ។ 

• បុគគលិកមនជមងឺ េហើយមនសំបុ្រតេពទយមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងេបើក្របក់េបៀ

វត រេ៍នបំ ច់ែខ មរេបៀប ៖ 

 ១០០ ភគរយ ស្រមប់មួយែខដំបូង  

                                                 
3 ម្រ ១៨២ ចបប់ស្តីពីករងរ (ករងរស្រមប់្រស្តី) 
4 ម្រ ១៨២ ចបប់ស្តីពីករងរ (ករងរស្រមប់្រស្តី) 
5 ម្រ ១៨៤ ចបប់ស្តីពីករងរ (ករងរស្រមប់្រស្តី) 
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 ៥០ ភគរយ ស្រមប់ែខទីពីរ និងទីបី  

 េហើយមិនបន្តផ្តល់្របក់េបៀវត ន៍ចប់ពីែខទីបួនដល់ែខទី្របំមួយ ។ 

 មជឈមណ្ឌ លនឹងបញច ប់កិចចសនយករងរជមួយនិេយជិត  ែដលបនឈប់ 

ស្រមកេពលមនជមងឺេលើសពី្របំមួយែខ ។ 

ករផ្តល់ជូនេនះចំេពះបុគគលិក ែដលបនបេ្រមើករងរឲយមជឈមណ្ឌ លបន៥ឆន ំេរៀងមក  

េហើយបនអនុវត្តករងរបនលទធផលល្អ ។ 

្របករ ២៩ ករឈប់ស្រមកេដើមបីពិនិតយៃផទេពះ្របចំែខ 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងផ្តល់ករឈប់ស្រមកកនុង១ែខចំនួន១េពល(កន្លះៃថង)ចំេពះបុគគ

លិក្រស្តីែដលមនៃផទេពះ េដើមបីឲយបុគគលិកមនេពលេវ េទពិនិតយៃផទេពះជេរៀង ល់ែខ។

ករឈប់េនះមិនកត់ពីករឈប់ស្រមកពិេសស និងករឈប់ស្រមក្របចំឆន ំរបស់បុគគលិក

េទ ។ 

្របករ ៣០ នីតិវធីិៃនករសំុចបប់ឈប់ស្រមក 

• មុនេពលចប់េផ្តើមឈប់ស្រមកបុគគលិក្រតូវែតធនថ ល់ករងរែដលពក់

ព័នធបនេ ះ្រ យចប់ ឬបនេផទរេទបុគគលិករមួករងរ។ បុគគលិក្រតូវជូន 

ដំណឹងជមុនដូចតេទ៖ 

 ករសំុចបប់ឈប់ស្រមកតិចជង ៣ ៃថង ្រតូវជូនដំណឹងជមុន ៣ ៃថង 

 ករសំុចបប់ឈប់ស្រមកចប់ពី៣ៃថង្រតូវជូនដំណឹងជមុនយ៉ងេ ច ស់

មួយសប្ត ហ៍ ។  

• បុគគលិក ែដលេសនើសំុឈប់ស្រមក្របចំឆន ំ ្រតូវបំេពញពកយសំុឈប់ស្រមក 

(ឧបសមព័នធទី៤) 

 ករសំុចបប់ឈប់ស្រមកតិចជង៣ៃថង គឺអនក្រគប់្រគងផទ ល់ ចពិនិតយ និង 

សេ្រមច រចួបញជូ នបន្តេទតមកល់េនករយិល័យរដ្ឋបលេនភនំេពញ 

 ករសំុចបប់ឈប់ស្រមកចប់ពី៣ៃថង្រតូវបញជូ នេទកន់ករយិល័យរដ្ឋបល 

េដើមបីបញជូ នបន្តេទ្របធនេដើមបី ពិនិតយ សេ្រមច និងបញជូ ន្រតឡប់មកតមកល់ 

ទុកេនករយិល័យរដ្ឋបលវញិ ។ 

• បុគគលិកមិន ចសំុចបប់បែនថមកនុងេពលអវត្តមនេដើមបីបន្តករឈប់ស្រមកមុន

េពលែដលខ្លួនបន្រតឡប់មកកន់ករងរវញិេឡើយ ។ 

• បុគគលិកមិន ចសំុចបប់េនមុន ឬេ្រកយៃថងបុណយជតិ និងអន្តរជតិេដើមបីភជ ប់

ជមួយករឈប់ស្រមកបុណយជតិ ឬអន្តរជតិបនេទ ។ 

ល់ពកយសំុចបប់ឈប់ស្រមករបស់បុគគលិក   ្រតូវបញជូ នទុកេនករយិល័យរដ្ឋបល 
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ន ក់ករក ្ត ល េហើយករសំុចបប់ឈប់មិនែមនជករជូនដំណឹងេទ េហតុដូចេនះត្រមូវ

ឲយមនករយល់្រពមពីអនក្រគប់្រគងផទ ល់ជមុនសិន េទើបបុគគលិក ចឈប់ស្រមកបន ។ 

្របករ ៣១ អវត្តមនគម នចបប់ 

បុគគលិកអវត្តមនេ យគម នមូលេហតុេលើកទី២ នឹង្រតូវេធ្វើករ្រពមនេ យផទ ល់

មត់ ឬ យលកខណ៍អក រេ យ្របធនចប់ពីេលើកទី៣េឡើងេទ្រតូវកត់្របក់ែខ១េពល

២ដុ ្ល ។ ស្រមប់ករយឺតយ៉វម្តងមក លេពល្រពឹកចប់គិតពីេម៉ង៩:00នទី្រពឹក ង ចចប់

គិតពីេម៉ង៣:00នទីរេសៀលមិន្រតូវបន ប់បញជូ លថអវត្តមនេឡើយ ។ 

          ករសំុឈប់ស្រមកៃថងដែដលៗេលើសពីបីសប្ត ហ៍ជប់គន មិន្រតូវបនអនុញញ តជ

ច់ខត។ 

 

ជំពូកទី៦   
កិចចសនយករងរ 

្របករ ៣២ កិចចសនយករងរ 

  កិចចសនយករងរ្រតូវមនព័ត៌មនដូចតេទៈ 

o មុខតំែណង និងទីកែន្លងបំេពញករងរ 

o ្របក់េបៀរវត រ ៍

o លកខខណ្ឌ ករងរែដលបុគគលិកនឹងទទួលខុស្រតូវនិងរយៈេពលែដលបេ្រមើ 

ករងរ 

o ករបញច ប់កិចចសនយជយថេហតុ ឬេ យទេង្វើរបស់បុគគលិក 

o បញជ ក់ពីករែស្វងយល់ពីេសៀវេភ្រគប់្រគងរបស់ធនធនមនុស ៃនមជឈ 

មណ្ឌ លភីឌីភី និងកិចចសនយរបស់បុគគលិក និង្របប់ពី្របេភទៃនកិចចសនយ ។ 

្របករ ៣៣ ្របេភទៃនកិចចសនយករងរ 

 កិចចសនយករងរមនចំេពះបុគគលិកពីរ្របេភទគឺ៖ 

 បុគគលិកគេ្រមងៈ បុគគលិកគេ្រមងជទូេទ្រតូវទទួលបនកិចចសនយ្រតឹមែតរយៈេពល 

 ៃនគេ្រមងបុ៉េ ្ណ ះ។ បុគគលិគេ្រមងគឺជបុគគលិែដលេធ្វើករងរឲយគេ្រមងមួយ េ យទទួល

 ្របក់េបៀរវត រ១៍០០% ឬយ៉ងេ ចចប់ពី៨០%ពីគេ្រមង មួយ។ បុគគលិកគេ្រមង

 រមួមន៖ នយកកមមវធីិ ្របធនែផនកកមមវធីិ ម្រន្តីកមមវធីិ ជំនួយករកមមវធីិ ្រគូបេងគ ល។  

 បុគគលិកគំ្រទៈ គឺជបុគគលិកែដលទទួលបនកិចចសនយករងរកនុងរយៈេពលកំណត់ 

 មួយដូចគន  ែតមិន ចបញច ប់កិចចសនយេន្រតឹមរយៈេពលៃនគេ្រមង មួយេនះេទ។ បុគគលិក
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 គំ្រទគឺទទួលបន្របក់េបៀរវត រ ៍ មភគរយ។ ករបញច ប់កិចចសនយចំេពះបុគគលិគំ្រទែដល

 រួមមន្របធន គណេនយយ និងរដ្ឋបលលគិក កមមវធីិទំងមូលរបស់អងគករ្រតូវបនបញច ប់។   

្របករ ៣៤ ករសំុពយួរកិចចសនយករងរ 

• មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីផ្តល់សិទធិសំុពយួរកិចចសនយករងរ មិនយក្របក់េបៀវត ន៍ដល់

បុគគលិកយ៉ងយូរបំផុត្រតឹម ៦ ែខ6 ។(ឧបសមព័នធទី៥) 

• រយៈេពលៃនករពយួរនឹងមិនយកមកគណនកនុងអតីតភពករងរេឡើយ ។ 

• មូលេហតុែដល ចនំឲយបុគគលិក ចពយួរកិចចសនយករងរគឺ7 ៖ 

 ជប់កតព្វកិចចេយធករពរមតុភូមិ ែដលបញជ ក់េ យ ជញ ធរមនសមតថ

កិចច 

 មនេ្រគះថន ក់ ឬជមងឺ ឬ្រស្តីែដលមនជមងឺកនុងេពលមនគភ៌ និងជមងឺែដល

ប ្ត លមកពីករស្រមលែដលបញជ ក់ជផ្លូវករេ យ្រគូេពទយជំនញ ។ 

្របករ ៣៥ នីតិវធីិសំុពយួរកិចចសនយករងរ 

• មុនេពលសំុពយួរករងរ បុគគលិក្រតូវែតធនថ ល់ករងរ ែដលពក់ព័នធបន 

េ ះ្រ យចប់ ឬបនេផទរេទបុគគលិករមួករងរ ។ បុគគលិក្រតូវផ្តល់េសចក្តីជូន

ដំណឹងសំុពយួរករងរ ឲយបនមួយសប្ត ហ៍យ៉ងតិច ។  

• បុគគលិក ែដលេសនើសំុពយួរករងរ្រតូវបំេពញពកយសំុពយួរ មរយៈអនក្រគប់្រគង

ផទ ល់ និងបុគគលិករដ្ឋបលទី ន ក់ករក ្ត ល េដើមបីបញជូ នបន្តេទ្របធន ពិនិតយ 

សេ្រមច និងបញជូ ន្រតលប់មកតមកល់ទុកេនករយិល័យរដ្ឋបលវញិ ។ 

្របករ ៣៦ ករេសនើសំុរ ំ យកិចចសនយ ែដលមនកំណត់ថិរេវ ពិត្របកដ 8 

កិចចសនយ    ែដលមនកំណត់ថិរេវ     ្រតូវផុតរលត់ មធមម េនេពលដល់កល 

កំណត់។ បុ៉ែន្តកិចចសនយ ចរ ំ យមុនកលកំណត់ មករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគីទំងសង

ខងកនុងលកខខណ្ឌ ែដលករ្រពមេ្រព ងេនះេធ្វើេឡើងជ យលកខអក រ។ 

 បុ៉ែន្តេបើគម នករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគីទំងសងខងេទ កិចចសនយែដលមនថិរេវ  

ពិត្របកដ ចរ ំ យមុនកលកំណត់បនែតកនុងករណី   ែដលមនកំហុសធងន់ធងរ  ឬករណី 

 ្របធនស័ក្តិ ។ 

                                                 
6 ម្រ ៧១ ចបប់ស្តីពីករងរ (ករពយួរកិចចសនយករងរ) 
7 ម្រ ៧១ ចបប់ស្តីពីករងរ (ករពយួរកិចចសនយករងរ) 
8 ម្រ ៧៣ ចបប់ស្តីពីករងរ ( កិចចសនយករងរែដលមនកំណត់ថិរេវ ) 
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ែកស្រមួលេនឆន ំ២០១៤ ទពំ័រ 15 

 កិចចសនយករងរែដលេធ្វើេឡើងេ យមនកំណត់ថិរេវ ពិត្របកដ មិន ចមន

រយៈេពលេលើសពីពីរឆន ំេឡើយ ។ កិចចសនយេនះ ចបន្ត រជថមីម្តងេទៀត ឬេ្រចើនដងបន 

ដ ប ករបន្ត រជថមីេនះមនថិរេវ អតិបបរមមិនេលើសពី ពីរឆន ំ 9 ។ 

្របករ ៣៧ ករជូនដំណឹងអំពីករផុតរលត់ៃនកិចចសនយកំណត់ថិរេវ ជក់ ក់ 

 មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងជូនដំណឹងជមុនអំពីករផុតរលត់ៃនកិចចសនយ ែដលមន

កំណត់ថិរេវ  ។ េពលេវ ៃនករជូនដំណឹង្រតូវអនុវត្តដូចតេទ10 ៖ 

 េលើសពី ៦ ែខ   ១០ ៃថង 

 េលើសពី ១ ឆន ំ   ១៥ ៃថង 

 េនេពលបញច ប់កិចចសនយ មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងផ្តល់ឲយបុគគលិកនូវ្របក់បំ ច់ 

បញច ប់កិចចសនយេនះ ែដលសមម្រតនឹង្របក់ឈនួលយ៉ងតិចេសមើនឹង្របំភគ 

រយៃន្របក់ឈនួល
11។មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងេចញវញិញ បនប្រតជូនដល់បុគគលិក។ 

្របករ ៣៨ ករេសនើសំុរ ំ យកិចចសនយែដលមនថិរេវ មិនកំណត់ 

កិចចសនយែដលមនថិរេវ មិនកំណត់ ចរ ំ យ មឆនទៈភគីែតមខ ងបន។ករ 

រ ំ យកិចចសនយេនះ្រតូវអនុវត្តេទ មរេបៀបឲយដំណឹងមុនជ យលកខណ៍អក រ ែដលភគី

មនបំណងចង់រ ំ យកិចចសនយ្រតូវឲយេទភគីមខ ងេទៀត 12។ 

្របករ ៣៩ រយៈេពលករ ក់សំុរ ំ យកិចចសនយែដលមនថិរេវ មិនកំណត់ 

បុគគលិក្រតូវ ក់ពកយេសនើសំុ មេពលេវ ដូចតេទ13 ៖ 

 តិចជង ៦ ែខ    ០៧ ៃថង 

 ៦ ែខ ដល់ ២ ឆន ំ    ១៥ ៃថង 

 េលើសពី ២ ឆន ំ រហូតដល់ ៥ ឆន ំ  ៣០ ៃថង 

 េលើសពី ៥ ឆន ំ រហូតដល់ ១០ ឆន ំ  ៦០ ៃថង 

 េលើសពី ១០ ឆន ំ    ៩០ ៃថង 

 និេយជិតមិន ចេសនើសំុឈប់ស្រមក កនុងកំឡុងេពលៃនករេសនើសំុរ ំ យកិចច

សនយ េលើកែលងែតករេសនើសំុឈប់ស្រមកពិេសស។ 

                                                 
9 ម្រ ៦៧ ចបប់ស្តីពីករងរ ( ករចុះ និងករ្របតិបត្តិកិចចសនយករងរ) 
10 ម្រ ៧៣ ចបប់ស្តីពីករងរ ( កិចចសនយករងរែដលមនកំណត់ថិរេវ ) 
11 ម្រ ៧៣ ចបប់ស្តីពីករងរ ( កិចចសនយករងរែដលមនកំណត់ថិរេវ ) 
12 ម្រ ៧៤ ចបប់ស្តីពីករងរ ( កិចចសនយករងរមនថិរេវ មិនកំណត់) 
13 ម្រ ៧៥ ចបប់ស្តីពីករងរ ( កិចចសនយករងរមនថិរេវ មិនកំណត់) 
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ែកស្រមួលេនឆន ំ២០១៤ ទពំ័រ 16 

 បុគគលិក ចឈប់ស្រមក២ៃថងកនុង១សប្ត ហ៍ េដើមបីរកករងរថមី កនុងកំឡុងេពល

ៃនករជូនដំណឹងជមុនអំពីករផុតរលត់ៃនកិចចសនយ 14  េហើយកនុងេពលជមួយ 

គន េនះែដរ មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងេចញលិខិតបញជ ក់ (Recommendation letter) 

ជូនដល់បុគគលិក។ 

្របករ ៤០ ្របក់បំ ច់បេណ្ត ញេចញពីករងរ 

្របសិនេបើកិចចសនយករងរ្រតូវបញឈប់េ យឆនទៈរបស់និេយជកែតមខ ងែតកនុងករណី

ែដលបុគគលិកមនកំហុសធងន់ធងរ មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងផ្តល់ឲយបុគគលិក ែដលខ្លួនបញឈប់នូវ

្របក់បំ ច់បេណ្ត ញេចញ ែដលមនក្រមិតដូចតេទ15 

• ្របក់ឈនួល និង្របក់បនទ ប់សន ំចំនួន្របំពីរៃថង ចំេពះបុគគលិកែដលបនេធ្វើករ 

ជប់ជនិចចចប់ពី០៦ែខ ដល់ដប់ពីរែខ។ 

• ថិរេវ េធ្វើករេលើសពីដប់ពីរែខេទ ្របក់បំ ច់បេណ្ត ញេចញ្រតូវគណនេសមើ

នឹង្របក់ឈនួល ្រពមទំង្របក់បនទ ប់បន ំចំនួនដប់្របំៃថងកនុង១ឆន ំៃនករអនុវត្ត

ករងរ។ ្របក់បំ ច់បេណ្ត ញេចញអតិបបរម មិន ចេលើស្របក់ឈនួល និង

្របក់បនទ ប់បន ំ្របំមួយែខេឡើយ។ េបើថិរេវ េធ្វើករេលើសពីមួយឆន ំ េហើយ

មន្របភគថិរេវ  េធ្វើករចប់ពី្របំមួយែខេឡើង ្រតូវគិតេសមើនឹងមួយឆន ំេពញ ។ 

• ្របក់បំ ច់េនះក៏្រតូវេបើកេទឲយបុគគលិកែដរ កនុងករណីបញឈប់េ យមនជមងឺ។ 

្របករ ៤១ ករតមកល់ទុកកិចចសនយករងរ 

កិចចសនយបុគគលិក្រតូវេធ្វើចំនួន០២ចបប់ េ យមនករចុះហតថេលខពី មីខ្លួន និង

្របធន ថ ប័ន ។ កិចចសនយែដលបនចុះហតថេលខរួចេហើយ្រតូវតមកល់ទុកេនកនុងសំណំុឯក រ

របស់បុគគលិក េនែផនករដ្ឋបល និងមួយចបប់េទៀតរក ទុកេ យ មីខ្លួនបុគគលិក ។ 

ជំពូកទី៧ 
 ករ យតៃម្ល 

្របករ ៤២ ករ យតៃម្លចំេពះបុគគលិក កលបងករងរ 

ករយិល័យរដ្ឋបល្រតូវេធ្វើករ ម ន និងរលឹំកដល់អនក្រគប់្រគងផទ ល់េដើមបី យ

តៃម្ល និង យករណ៍េលើករ កលបងបំេពញករងររបស់បុគគលិកមន ក់ៗ។ ករ យតៃម្ល

បុគគលិក កលបង្រតូវេធ្វើេឡើងេទ មេពលេវ កំណត់េ យកិចចសនយ កលបងករងរ ។

(ឧបសមព័នធទី៦)  
                                                 
14 ម្រ ៧៩ ចបប់ស្តីពីករងរ ( កិចចសនយករងរមនថិរេវ មិនកំណត់) 
15 ម្រ ៨៩ ចបប់ស្តីពីករងរ ( ្របក់បេណ្ត ញេចញ ) 
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ែកស្រមួលេនឆន ំ២០១៤ ទពំ័រ 17 

្របករ ៤៣ ករេផ្ត តេទេលើករ យតៃម្ល 

ករ យតៃម្លេលើបុគគលិក កលបងគឺ្រតូវេផ្ត តសំខន់េទេលើ៖ 

 ករេគរពវន័ិយ 

 ករ្រគប់្រគងេពលេវ  

 ករឈប់ស្រមក 

 សមតថភពករងរ 

 ករេរៀបចំែផនករសកមមភព 

 ករអនុវត្តែផនករសកមមភព 

 ករ ម នែផនករសកមមភព 

 ករសរេសររបយករណ៍សកមមភព និងលទធផលករងរ 

 គំនិតផ្តួចេផ្តើម 

 ករបេងកើតនូវគំនិតថមីៗ 

 មគគីៃផទកនុង 

 ករ ្ត ប់េយបល់សហករ ីនិង ថន ក់ដឹកនំ 

 ករេលើកទឹកចិត្តដល់សហករឲីយបំេពញករងរេ យេជគជ័យ 

 កិចចសហករករងរ 

 ករែចករែំលក ឬេផទរចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ 

 សីលធម៌    

 មនដូចជឥរយិបថចំេពះសហករ ី។ 

្របករ ៤៤ នីតិវធីិៃនករ យតៃម្ល 

 ដំ ក់កលទី១ គឺេពលចូលេធ្វើករដំបូង បុគគលិក កលបង និងអនក្រគប់្រគង

ផទ ល់្រតូវេធ្វើករជែជកគន អំពីករងរ និងបំេពញទ្រមង់សូចនកររមួគន  ែដល្រតូវ

េធ្វើស្រមប់រយៈេពល៣ែខ។បនទ ប់ពី០២ែខេនះមក បុគគលិក កលបងករងរ្រតូវ 

្របគល់ទ្រមង់បំេពញេទអនក្រគប់្រគងផទ ល់េដើមបីជមូល ្ឋ នកនុងករ យតៃម្ល។ 

អនក្រគប់្រគងផទ ល់្រតូវបន្ត្រតង់ចំណុចផ្តល់េយបល់ និង្របគល់ទ្រមង់ យតៃម្ល

បន្តេទែផនករដ្ឋបលេដើមបីេរៀបចំ្របជំុគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ។ 

 ដំ ក់កលទី២ ែផនករដ្ឋបល្រតូវេរៀបចំឯក ររបស់បុគគលិក កលបង េហើយ

េរៀបចំករ្របជំុគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិេដើមបីេធ្វើករ យតៃម្លនិងសេ្រមចអំពីលទធ
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ផលៃនករ កលបងែដល ចជករបញច ប់ករ កលបងករងរែដលមិនេជគ 

ជ័យ ករពនយរករ កលបងករងរ ឬករទទួលបនេជគជ័យេដើមបីបន្តករ

រយៈេពលែវង។ បនទ ប់មកែផនករដ្ឋបល្រតូវេរៀបចំជលិខិតអំពីលទធផលេនះ េទះ 

បីជេជគជ័យ និងមិនេជគជ័យ។ កនុងករណីមិនេជគជ័យ គឺករពនយរករ ក

លបងករងរ្រតូវមនរយៈេពលបន្តមិនេលើសពី១(មួយ)ែខេទៀតេឡើយ។ សរុបរយៈ 

េពលដំ ក់កល កលបងករងរ គឺមនរយៈេពលែត៣ែខបុ៉េ ្ណ ះ។ 

្របករ ៤៥ ករ យតៃម្ល្របចំឆន  ំ

េ្រកពីរះិរកមេធយបយព្រងឹងសមតថភព និងករងររបស់បុគគលិក ករ យតៃម្ល

្របចំឆន ំ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណងរកឲយេឃើញពីភពសក្តិសមេដើមបីឲយបុគគលិកទទួលបន

នូវករែតង ំង ករផ្ល ស់ប្តូរ ករតេម្លើង ករេផទរកែន្លងេធ្វើករ។ រៈសំខន់ៃនករ យតៃម្ល

្របចំឆន ំគឺ៖ 

• ផ្តល់ឱកសដល់បុគគលិកកនុងករ យតៃម្លេទេលើករងរនេពលចុងឆន ំ េទះបីជ

បុគគលិកបនបំេពញករងរេទ មកររពឹំងទុករបស់ ថ ប័នក៏េ យ  

• ផ្តល់ករសេ្រមចចិត្តេទេលើករតេម្លើង្របក់េបៀវត រ ៍

• េធ្វើឱយកន់ែត្របេសើរេឡើង ករសេ្រមចបន និងែផនកររបស់ ថ ប័ន  

• សូមេមើលទំរង់ៃនករ យតំៃលេនកនុង(ឧបសមព័នធទី៧) 

្របករ ៤៦ ករ យតៃម្លបុគគលិក្របចំឆន ្ំរតូវេផ្ត តេទេលើ 

 វន័ិយ និងលទធផលករងរ 

 ករេរៀបចំែផនករសកមមភព 

 ករអនុវត្តែផនករសកមមភព 

 ករ ម នែផនករសកមមភព 

 ករសរេសររបយករណ៍សកមមភព និងលទធផលករងរ 

 ម រតីទទួលខុស្រតូវកនុងករងរ និងមនសិករវជិជ ជីវៈ 

 ករ ំងចិត្តបំេពញករងរ 

 ឆនទៈកនុងករេរៀនសូ្រតនូវអី្វែដលថមី 

 ករេគរពបទបញជ  និងវធិនេផ ងៗរបស់អងគករ 

 ករ្រគប់្រគងេពលេវ ។ 
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 មគគីធម៌ និងសីលធម៌កនុងកររស់េន 

 ករផ្តល់ និងទទួលេយបល់ចំេពះសហករ ី

 ឥរយិបថ អត្តចរកិចំេពះសហករ ីៃដគូករងរ 

 ករែចករែំលក ឬេផទរចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ 

 គុណតៃម្លេផ ងៗ ។ 

្របករ ៤៧ នីតិវធីិៃនករ យតៃម្ល 

• បុគគលិក្រតូវបំេពញករងររបស់ខ្លួនេទ មករែណនំកនុងទ្រមង់ របស់ែផនករដ្ឋ 

បល។ ទ្រមង់ៃនករ យតៃម្លេនះ គឺេផ្ត តសំខន់េទេលើបំែណងែចកករងរ 

របស់បុគគលិក។ 

• បនទ ប់ពី យតៃម្លេហើយ បុគគលិក្រគប់របូ្រតូវ្របគល់ទ្រមង់ យតៃម្លេទអនក្រគប់

្រគងផទ ល់។ អនក្រគប់្រគងផទ ល់្រតូវពិនិតយ ក់ពិនទុេលើចំណុចនីមួយៗ និង្របគល់

ទ្រមង់ យតៃម្លេទឲយែផនករដ្ឋបល។ បនទ ប់ពីករ ក់ពិនទរចួេហើយ េបើសិនជ

មនចំណុច មួយ ែដលមនពិនទុមិនេសមើគន  រដ្ឋបល្រតូវដឹកនំឲយមនករ្របជំុ

ជែជកគន  េហើយរដ្ឋបលេដើរតួនទីជ ក ីេនកនុងករជែជកគន េនះ។  

• េ្រកយពីករជែជកគន ពីចំណុច្រពមេ្រព ងរ ងបុគគលិក និងអនក្រគប់្រគងផទ ល់រចួ  

មក អនក្រគប់្រគងផទ ល់្រតូវសរេសរពីមូលវចិរ។ កនុងករណីែដលមនចំណុច  

មួយែដលមិន្រពមេ្រព ងគន កនុងករ ក់ពិនទុ គឺអនកទំងពីរ ចសរេសរបញជ ក់ពី 

ទស នៈែដលមិន្រពមេ្រព ងេនកនុងករ យតៃម្លេនះបន ។ ចំណុចែដលមិន

្រពមេ្រព ងគន នឹង្រតូវពិនិតយសេ្រមចចុងេ្រកយេ យគណកមម ធិករ្រគប់្រគង។ 

• េ្រកយពីដំេណើ រករ យតៃម្លបនចប់សព្វ្រគប់រចួេហើយែផនករដ្ឋបល្រតូវពិភក  

ជមួយែផនកហិរញញវតថុេដើមបីេរៀបចំបញជ ីពិនទុ និងបញជ ី្របក់េបៀវត ន៍ថមី ក់ជូន្របធន 

ពិនិតយ និងសេ្រមច។ កនុងករណីមនករែតង ំងផ្ល ស់ប្តូរ ករតេម្លើង ករេផទរ 

កែន្លងេធ្វើករ ែផនករដ្ឋបល្រតូវេរៀបចំេសចក្តីសេ្រមចេនះ េដើមបី ក់ជូន្របធន

ចុះហតថេលខ។ 

្របករ ៤៨ ភពសមង ត់ៃន្រពឹត្តិប្រតពិនទុ 

្រពឹត្តិប្រតពិនទុស្រមប់តេម្លើងថន ក់ ឬេបៀវត រទុ៍កជករសមង ត់ និង្រតូវរក ទុកេន 

ករយិល័យរដ្ឋបល ន ក់ករក ្ត ល មច ស់្រពឹត្តិប្រតពិនទុមនសិទ្ឋិថតចម្លងទុកជឯក រ 

ស្រមប់ផទ ល់ខ្លួនបន។ 
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ជំពូកទី ៨ 
ករ្របតិបត្តិ និង ករទទួលខុស្រតូវរបសប់ុគគលកិ 

្របករ ៤៩ ករ្របឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ 

បុគគលិក្រគប់រូប្រតូវេវៀចកពីអំេពើពុករលួយ និងែស្វងយល់ពីេគលនេយបយ្របឆំង 

អំេពើពុករលួយរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីែដលភជ ប់កនុង(ឧបសមព័នធទី៨)។ 

្របករ ៥០ ករ្របឆំងនឹងករេរ ើសេអើងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍  និងអនកជំងឺេអដស៍ 

បុគគលិកមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី របូ ែដលផទុកេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍្រតូវបន

េលើកទឹកចិត្តដូចជ៖ 

• ផ្តល់្របក់េបៀវត ន៍ដូចជបុគគលិកដៃទេទៀតកនុងតំែណងដូចគន  

• រក តួនទី ្របក់ឧបតថមភ ឱកសេទចូលរមួសកមមភពននទំងនូវកនុងនិងេ្រក

្របេទស ឬវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ដល់បុគគលិក មនផទុកេមេ គេអដស៍ដែដលកនុង

កំឡុងេពលែដលគត់ ចបំេពញករងរបន            

• ផ្តល់េពលេវ ្រគប់្រគន់កនុងករ ត់ជួបជមួយ្រគូេពទយ 

• ផ្តល់ករងរេធើ្វេទ មលទធភពែដល ចេធើ្វបន 

• ផ្តល់េពលេវ ឈប់ស្រមកឲយ្រគប់្រគន់េទ មករកំណត់របស់្រគូេពទយ ។ 

្របករ ៥១ ពត៌មនសមង ត់ និង កបបកិរយិចំេពះអនកជមងឺេអដស៍ 

• បុគគលិកមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រគប់របូមិនអនុញញ តឲយ្រប្រពឹត្តិ កបបកិរយិ ឬពកយ

សំដីទំង យ ែដលបង្ហ ញនូវករេរ ើសេអើងចំេពះបុគគលិក ែដលផទុកេមេ គ

េអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េឡើយ។ 

• បុគគលិក្រគប់រូប្រតូវែតរក ករសមង ត់ជលកខណៈឯកជនចំេពះបុគគលិកផទុកេមេ គ

េអដស៍    និងជំងឺេអដស៍។ 

• ករបង្ហ ញនូវ កបបកិរយិឬពកយសម្តីទំង យកនុងន័យេរ ើសេអើង មជឈមណ្ឌ ល 

ភីឌីភីនឹងអេញជ ើញបុគគលិកេនះមកែណនំេ យផទ ល់មត់ េហើយបុគគលិករបូេនះ 

(អនក្រប្រពឹត្តិ) ្រតូវេធើ្វករសំុេទសេ យផទ ល់មត់េទបុគគលិក ែដលផទុកេមេ គ

េអដស៍ និងជំងឺេអដស៍។ 

្របករ ៥២       ករេលើកទឹកចិត្តនិង មិនេរ ើសេអើងចំេពះជនពិករ 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី េគរពសិទធិជនពិករ។ ជនករនឹង្រតូវផ្តល់ឧិកសឲយចូលបេ្រមើករ

ងរេនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី មរយៈករ្របគួត្របែជងសមតថភពជទូេទ ។ តំែណងេនកនុង

ែផនកគណេនយយនិងរដ្ឋបលនឹង្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តស្រមប់ជនពិករែដលមនសមតថភព។  



មជឈមណ្ឌ លភីឌភី ី                                        េគលនេយបយ្រគប់្រគងធនធនមនុស          
  

ែកស្រមួលេនឆន ំ២០១៤ ទពំ័រ 21 

្របករ ៥៣ ករេលើកកមពស់សមភពេយនឌ័រ 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី នឹងធននូវករេលើកកមពស់សមភពេយនឌ័រ្រគប់ករងរទំងអស់  

ែបបបទនិងលកខខណ្ឌ ននស្តីពីករេលើកកមពស់េយនឌ័រ្រតូវបនកំណត់េនកនុងេគលនេយ 

បយេយនឌ័រ ច់េ យែឡក។ ករអនុវត្តេយនឌ័រេនះ គឺទំងករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកកមមវធីិ 

និងសកមមភពននែដលមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីកំពុងអនុវត្ត…។ 

្របករ ៥៤ ករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នេ្រគ ង្រសវងឹ និងបរ ី 

 មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ជកែន្លងមួយត្រមូវមិនឲយមនេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នខុសចបប់ 

េ្រគ ង្រសវងឹ និងបរេីទបើយ។ បុគគលិកមិន្រតូវជួញដូរ ឬេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នខុសចបប់ 

ននដូចជយ៉ម៉ យ៉ប េភៀន កញឆ ...។ល។ េទះេនកនុងឬេ្រកបរេិវណកររយិល័យ 

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ កនុងេនះែដរ មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីមិនអនុញញ តឲយបុគគលិកេ្របើ្របស់

េ្រគ ង្រសវងឹបរកីនុងេម៉ងេធ្វើករជ ច់ខត។ កររេំ ភបំពនលកខខណ្ឌ េនះ្រតូវផ្ដនទ េទស 

េ យបញឈប់ពីករងរភ្ល ម េហើយមិន្រតូវបនផ្ដល់្របក់េ ធននិវត្ដន៍ ឬ្របក់កៃ្រមអ្វីទំង 

អស់ ។ 

 េ យែឡកចំេពះបុគគលិកែដលបេ្រមើករេលើគេ្រមងេគលនេយបយេ្រគ ង្រសវងឹ

្រតូវបនេវៀរចកេ្រគ ង្រសវងឹ្រគប់កលៈេទសៈ េទះបីជករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសេនះេនេពល 

ក៏េ យ (្រគប់េម៉ងទំងអស់) គឺ្រតូវបញឈប់ពីករងរភ្ល ម។ 

្របករ ៥៥ ករយយីផ្លូវេភទ 

ករទំនក់ទំនងផ្លូវេភទែដលជជីវតិបុគគលឯកជន  បុគគលិក្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករ 

េ ះ្រ យខ្លួនឯងេ យមិន្រតូវេធើ្វឲយប៉ះពល់ដល់កិត្តិយសរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីេឡើយ ។ 

សកមមភពអនចរ អំេពើ ស ភស និងករេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស់្រគប់របូភពេន 

កនុងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រតូវ មឃត់ ច់ខត។ កនុងករណីមនសកមមភពែបបេនះ មជឈមណ្ឌ ល 

ភីឌីភី នឹងចត់វធិនករេទ មផ្លូវចបប់ជធរមន។ 

្របករ ៥៦ ករប៉ះពល់ផល្របេយជន៍ និងេករ ្តិ៍េឈម ះ 

បុគគលិកមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រគប់របូ មិន្រតូវេ្របើេឈម ះមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីេដើមបីរកកៃ្រម

ផទ ល់ខ្លួន ឬេធ្វើករងរ មួយេ្រក្រកបខណ្ឌ មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីែដលេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់ផល

្របេយជន៍ និងេករ ្តិ៍េឈម ះមជឈមណ្ឌ លេឡើយ ។ 

្របករ ៥៧ ករ្រប្រពឹត្ត 

 ករ្រប្រពឹត្ដេ យកយវកិរ/ពកយសំដីរបស់បុគគលិក ែដលេធ្វើឲយខូចកិត្ដិយសរបស់

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីេទះកនុងឬេ្រកេម៉ងេធ្វើករមិន្រតូវបនអនុញញ តជ ច់ខត។បុ៉ែន្ដបុគគលិក 

របស់មជឈមណ្ឌ លមនសិទធិបេញចញមតិរៈិគន់ជបុគគល ឬ្រកុមបនេ យេសរកីនុងេពល ្របជំុ
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្របចំែខ ឬ្របជំុ្របចំឆន ំ និងករ្របជំុេផ ងៗរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ កនុងេនះ ប់ បញចូ ល

ទំងេគលនេយបយដឹកនំ្រគប់្រគងរបស់្របធន  ករចត់ែចងហិរញញវតថុ និងភពអសកមម

េផ ងៗ។ 

 ចំេពះបុគគលិកែដលេដើរនិយយបងខូចកិត្ដិយសមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីេ្រកអងគ្របជំុនឹង្រតូវ

បញឈប់ពីករងរជស្វ័យ្របវត្ដិ។កនុងករណីធងន់ធងរមជឈមណ្ឌ លនឹងចត់វធិនករេទ មចបប់។  

្របករ ៥៨ ករទទួលខុស្រតូវ 

 បុគគលិកទំងអស់្រតូវែត្រប្រពឹត្ដអំេពើជគំរៃូនភពេ ម ះ្រតង់ និងេសចក្ដីសុចរតិខពស់

េ យមិន្រតូវរេំ ភេទេលើតួនទី ភរកិចច ែដលមនែចងកនុងបំែណងែចកករងរបុគគលិក

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីេទបើយ។ បុគគលិកមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីមិន ចេផទរករទទួលខុស្រតូវ 

របស់ខ្លួនេទឲយអនកដៃទេ យគម នករអនុញញ តពី្របធនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីឬពីអងគ្របជំុរបស់ 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីេឡើយ ។ 

្របករ ៥៩ ករេគរព   

 មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រតូវែត្រប្រពឹត្ដេទេលើបុគគលិកទំងអស់េ យេគរពេសមើភព និង

េ យេសចក្ដីៃថ្លថនូរ េហើយបុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រប្រពឹត្ដេទេលើមិត្ដរមួករងរដូច

គន េ យេគរព និងេសចក្ដីៃថ្លថនូរកនុងករ្រប្រស័យទក់ទងល្អជមួយគន  ។ 

្របករ ៦០ កបបកិរយិគំ មគំែហង   

 ករ យតប់េ យបុគគលិកេទេលើបុគគលិកកនុងបរេិវណទី ន ក់ករមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី 

ឬេនទី ំងែដលខ្លួនកំពុងបំេរ ើករងរឲ្យមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី បុគគលិករបូេនះនឹង្រតូវ

បេណ្ដ ញេចញពីករងរ  ។  

្របករ ៦១ ករផ យព័ត៌មន 

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ទូេទកនុងនមមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ចេធ្វើេទបើងមនែត្របធនមជឈ-

មណ្ឌ ល ន ក់ករក ្ដ ល ែដលមនទី ំងេនភនំេពញែតបុ៉េ ្ណ ះ ឬក៏អនកែដល្រតូវបនចត់

ំងេទបើងជ យលកខណ៍អក រឲយេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ និងជួបសមភ សន៏ជមួយអនក រពត៌

-មនេ យ្របធនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ន ក់ករក ្ដ ល ។ 

្របករ ៦២ ស ្ត ប់ធន ប់ ករសន ំសំៃច និងអនម័យ 

• េន ល់េពលចប់េម៉ងករងរ បុគគលិក្រគប់របូ្រតូវេរៀបចំ និងទុក ក់ឯក រឲយ

មនរេបៀបេរៀបរយ។ 

• រក អនម័យឲយបនល្អជ្របចំ។ 
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• រក បរយិកសសងប់ ង ត់ េជៀស ងករបងកសេម្លងអូ៊រអរ នំរខំនដល់ករយិ

ល័យ ឬែផនកជិតខង ្របសិនេបើទំេនរ្រតូវឧស ហ៍ពយយមស្វ័យសិក  និង

្រ វ្រជវេលើឯក រេផ ងៗេដើមបីបេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួន ។ 

• ្រតូវមន ម រតីជួយសន សំំៃចេ យេ្របើ្របស់មិនខជះខជ យឥត្របេយជន៍នូវចរន្ត

អគគិសនី ទឹក ទូរស័ពទ ទូរ រ ម៉សីុនេបះពុមព្រក ស និងសមភ រៈផគត់ផគង់ករយិ

ល័យ្រគប់្របេភទ ្រពមទំងបិទម៉សីុន្រតជក់ កង្ហ រ ម៉សីុនកំុពយូទ័រ និងេភ្លើងេន

ល់េពលផ្អ កករេ្របើ្របស់ ឬេចញពីករយិល័យ។ 

• ករេ្របើ្របស់សមភ រៈ និងបរកិខ រដូចជម៉សីុនេបះពុមព ម៉សីុនកំុពយូទ័រ ម៉សីុន

ថតចម្លង ម៉សីុន្រតជក់ យនយន្តបេ្រមើករ្រគប់្របេភទ និងឧបករណ៍េ្របើ្របស់

េផ ងៗេទៀតឲយ្រតឹម្រតូវ មលកខណៈបេចចកេទស ែដលមនករែណនំ្របកប

េ យ ម រតី្របុង្របយ័តនជនិចចចំេពះករខូចខត ឬករបត់បង់ជយថេហតុ ។ 

• ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍នីមួយៗខងេលើស្រមប់ែតផល្របេយជន៍ផទ ល់ៃនមជឈ

មណ្ឌ លភីឌីភីែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយេបើគម នករចំបច់មិន្រតូវរះុេរ ើ ឬេលើកេចញពី

កែន្លងេដើមេ យគម នករអនុញញ តជមុនពីបុគគលិកទទួលខុស្រតូវេឡើយ ។ 

្របករ ៦៣ ករបង់វភិគទន 

 បុគគលិកែដលទទួលបន្របក់េបៀវត រេ៍លើសពី២០០ដុ ្ល រេឡើងេទ្រតូវបង់្របក់វភិគ

ទន៥ដុ ្ល រកនុងមួយែខ។បុគគលិកែដលទទួលបន្របក់េបៀរវត រច៌ប់ពី១០០េទ២០០ ដុ ្ល  

្រតួវបង់៣ដុ ្ល រកនុងមួយែខ។ េ យែឡកបុគគលិកែដលទទួលបន្របក់េបៀវត រេ៍្រកម១០០ 

ដុ ្ល រ្រតូវបង់១ដុ ្ល កនុងមួយែខ។  

ថវកិបនមកពីករបង់វភិគទនទំងអស់្រតូវរក ទុកនូវគណនីេ យែឡក ែដល

េរៀបចំេ យគណេនយយករ។ គណេនយយករ ន ក់ករក ្ត ល្រតូវកត់្របក់វភិគទនរចួជ

េ្រសចេនេពលេបើក្របក់េបៀវត រជូ៍នបុគគលិកេរៀង ល់ែខ។ េលើកែលងែតបុគគលិក ែដលបន

េបើក្របក់ែខផទ ល់េនកនុងេខត្តរបស់ខ្លួន ្រតូវបង់ជូនគណេនយយករៃនកែន្លង ែដលខ្លួនកំពុង

បេ្រមើករងរ េហើយគណេនយយករ្រតូវបញជូ នថវកិេនះមកគណេនយយករ ន ក់ករក ្ត ល

េរៀង ល់ចុងែខនីមួយៗ។ ទឹក្របក់ទទួលបនពីករបង់វភិគទន គណេនយយកររបស់មជឈ-

មណ្ឌ លភីឌីភី្រតូវមនេគលករណ៍្រតឹម្រតូវកនុងករេ្របើ្របស់ និងរក ទុក ។ 

បុគគលិក្រគប់របូមិន ចទរយក្របក់បង់វភិគទនេនះេទវញិេនេពល ឈប់ ឬ

បញឈប់ ឬបញច ប់ករងរេនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីេឡើយ ។ មយ៉ងវញិេទៀតថវកិែដលបនមក

ពីវភិគទនទំងអស់មិន ចទមទរយកចយេ យគម នមូលេហតុចបស់ ស់េឡើយ ។ 
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ល់ករចំ យៃនថវកិវភិគទនេនះ ្រតូវសេ្រមចេ យគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីែតកនុងករណី ែដលមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីជួបបញ្ហ អស់មូលនិធិ្រទ្រទង់

ដំេណើ រករមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ឬបញ្ហ ចំបច់ មួយេកើតេឡើងជយថេហតុ េហើយពក់ព័នធ

នឹងផល្របេយជន៍របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី  េនះ ចសេ្រមចេ្របើ្របស់ថវកិេនះបនេ យ 

អងគ្របជំុរបស់គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ ។ 

្របករ ៦៤ ករបង់ពនធេលើ្របក់េបៀវត រ ៍

ករអនុវត្តបង់ពនធេលើ្របក់េបៀវត រ ៍  មចបប់ៃន្របេទសកមពុជ  ជកតព្វកិចចរបស់ 

និេយជិតមន ក់ៗ ។ ែផនកហិរញញវតថុ្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើករ្របមូលពនធេលើ្របក់េបៀវត រ។៍ 

បនទ ប់ពីករ្របមូលពនធ ែផនកហិរញញវតថុ្រតូវបញជូ នពនធេនះេទកន់ករយិល័យពនធរបស់ ជ

រ ្ឋ ភិបល ។ 

្របករ ៦៥ ករចុះេបសកកមម 

ក. រនិងករ ន ក់េនៈ  បុគគលិក ន ក់ករក ្ដ លចុះបំេពញេបសកកមមេទ ម 

ប ្ដ េខត្ដ/្រកុង្រតូវទទួលបន ១២ដុ ្ល រកនុង ១ ៃថងេលើៃថ្ល រ និង ១៥ ដុ ្ល រេលើៃថ្ល ន ក់

េនកនុងមួយយប់។ ចំេពះបុគគលិក ខេខត្ដ/្រកុងេទបើងមកភនំេពញ្រតូវទទួលបន១២ដុ ្ល រ

កនុង១ៃថងេលើៃថ្ល រ និង១២ដុ ្ល រេលើៃថ្ល ន ក់េនកនុងមួយយប់។  

ខ. ករេធ្វើដំេណើ រកនុង្របេទសៈ ករេធ្វើដំេណើ រកនុង្របេទស្រតូវេធ្វើេទ មអ្រ តៃម្ល ែដល 

 បនកំណត់មួយជក់ជក់ ែដលេធ្វើបចចុបបននភពេរៀង ល់ពីរឆន ំម្ដង។  ្រ តៃម្លេនះ្រតូវបន 

 កំណត់េទ មប ្ដ េខត្ដនីមួយៗដូចខងេ្រកម ៖ 

  ១- ភនំេពញ-ក ្ដ ល   ៦ ដុ ្ល រ 

  ២- ភនំេពញ- ែកវ   ៨ ដុ ្ល រ  

  ៣- ភនំេពញ-កំពត   ១០ ដុ ្ល រ 

  ៤- ភនំេពញ-្រកុង្រពះសីហនុ  ១២ ដុ ្ល រ 

  ៥- ភនំេពញ-េកះកុង   ២៥ ដុ ្ល រ 

  ៦- ភនំេពញ-កំពង់សពឺ   ៨ ដុ ្ល រ 

  ៧- ភនំេពញ- កំពង់ឆន ំង   ១២ ដុ ្ល រ 

  ៨- ភនំេពញ-េពធិ ត់   ១២ ដុ ្ល រ 

  ៩- ភនំេពញ-បត់ដំបង   ១២ ដុ ្ល រ  

  ១០- ភនំេពញ- បនទ យមនជ័យ  ១៥ ដុ ្ល រ 

  ១១- ភនំេពញ-េសៀម ប   ១២ ដុ ្ល រ    

  ១២- ភនំេពញ- កំពង់ធំ   ១១ ដុ ្ល រ 

  ១៣- ភនំេពញ- កំពង់ចម  ១០ ដុ ្ល រ 
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   ១៤- ភនំេពញ- ្វ យេរៀង  ១៥ ដុ ្ល រ 

   ១៥- ភនំេពញ- ៃ្រពែវង   ១៥ ដុ ្ល រ 

   ១៦- ភនំេពញ-្រកេចះ   ២០ ដុ ្ល រ  

   ១៧- ភនំេពញ- រតនគិរ ី   ៣០ដុ ្ល រ     

   ១៨- ភនំេពញ- ឧត្ដរមនជ័យ  ៤០ ដុ ្ល រ 

   ១៩- ភនំេពញ-្រពះវ ិ រ   ៣០ ដុ ្ល រ 

   ២០- ភនំេពញ- មណ្ឌ លគិរ ី  ២០ ដុ ្ល រ  

   ២១- ភនំេពញ- ៃប៉លិន   ៤០ ដុ ្ល រ 

   ២២- ភនំេពញ- ែកប   ១៣ ដុ ្ល រ 

   ២៣- ភនំេពញ-សទឹងែ្រតង  ៣៥ ដុ ្ល រ 

 ករេធ្វើដំេណើ រេនកនុងមូល ្ឋ ន ស្រមប់ពីទីរមួេខត្ដេទកន់តំបន់េគលេ េន ម 

ភូមិ ឬពីស ្ឋ គរេទកន់កែន្លងេធ្វើសកមមភពឬកែន្លង្របជំុគឺ៥ដុ ្ល រកនុងមួយៃថង។ ចំេពះ

ចមង យផ្លូវ ែដលេលើសពី៥គ.ម ករចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ្រតូវទូរទត់ មករចំ យ

ជក់ែស្ដង។ ចំេពះបុគគលិកេខត្ដ ែដលេឡើងមកភនំេពញនឹង្រតូវផ្ដល់ជូន៣ដុ ្ល រស្រមប់ករ

េធ្វើដំេណើ រកនុង ជធនីកនុងមួយៃថង។ 

  គ. រនឹង្រតូវបនកំណត់ដូចតេទៈ 

• ករេចញដំេណើ រៈ បុគគលិកែដលេចញដំេណើ រពីករយិល័យចប់ពីេម៉ង១០:០០ 

្រពឹក្រតូវេចញៃថ្ល រជូនបីេពល ចំែណកបុគគលិក ែដលេចញដំេណើ រេ្រកយ 

េម៉ង១០េទេម៉ង១:០០្រតូវជូន រពីរេពល។ ចំេពះករេចញដំេណើ រេ្រកយ 

េម៉ង១:០០នឹង្រតូវជូនៃថ្ល រែតមួយេពលបុ៉េ ្ណ ះ។  

• ករ្រតឡប់មកវញិៈ ករមកដល់ករយិល័យ្រតឹមេម៉ង១០:០០្រពឹក្រតូវផ្ដល់ជូនែត 

ៃថ្ល រេពល្រពឹកមួយេពលេហើយករមកដល់ករយិល័យេ្រកយេម៉ង ១:០០ 

រេសៀល្រតូវផ្ដល់ជូន រពីរេពល ។ កនុងករណីមកដល់ករយិល័យេ្រកយ 

េម៉ង៥:០០ ង ច្រតូវផ្ដល់ជូន របីេពល។   

 ករែបងែចកៃថ្ល រស្រមប់េពលនីមួយៗ  

- េពល្រពឹកៈ ៤ ដុ ្ល រ 

- េពលៃថង្រតង់ៈ ៤ ដុ ្ល រ 

- េពល ង ច : ៤ ដុ ្ល រ 

 ករទូទត់ៈ បុគគលិកចុះបំេពញេបសកកមម្រតូវ្របគល់របយករណ៍សកមមភពជូន 

ករយិល័យរដ្ឋបលនិងរបយករណ៍ថវកិជូនគណេនយយកររបស់មជឈមណ្ឌ ល 
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មិនេ យេលើសពី៣ៃថងបនទ ប់ពី្រតទបប់ពីបំេពញេបសកកមម។ េលើកែលងែតវកិកយ

ប្រតេធ្វើដំេណើ រ ន ក់េន និង រមិន្រតូវបនទួទត់េឡើយ។ ករចុះបំេពញ

េបសកកមមកនុង្របេទសរបស់បុគគលិក្រតូវែតមនលិខិតបញជ េបសកកមមរបស់មជឈ

មណ្ឌ លភីឌីភីភជ ប់មកជមួយជ ច់ខត េហើយេពលទូទត់គឺ្រតូវមនករសរ-

េសរបញជ ក់ពីករមកដល់ៃន ខេខត្តនីមួយៗ ។ 

ជំពូកទី ៩  
ផល្របេយជន៍ស្រមប់បុគគលកិ 

្របករ ៦៦ ករឈប់ស្រមក 

  បុគគលិកទំងអស់នឹងទទួលបនករឈប់ស្រមកននដូចជៈ 

• ករឈប់ស្រមក្របចំឆន ំ 

• ករឈប់ស្រមកពិេសស 

• ករឈប់់ស្រមកេពលបុណយជតិ និងអន្តរជតិ 

• ករឈប់ស្រមកេពលមនជំងឺ 

• ករឈប់ស្រមកេពលលំែហមតុភព ឬបិតុភព 

ចំេពះនីតិវធីិៃនករឈប់ស្រមក សូមេមើល្របករខងេលើ ។ 

្របករ ៦៧ ៃថ្លេធ្វើដំេណើ រ្របចំែខ  

• ្របធនៈ៦០ ដុ ្ល  

• ម្រន្ដីកមមវធីិៈ ៣០ ដុ ្ល  

• គណេនយយករៈ១៥ ដុ ្ល  

• ្របធន ខេខត្ដៈ២០ ដុ ្ល  

• ជំនួយករកមមវធីិ និង ្រគូបេងគ ល ខេខត្ដៈ១៥ ដុ ្ល  

• រដ្ឋបលៈ១៥ ដុ ្ល  

• ជំនួយករគណេនយយៈ១៥ ដុ ្ល  

• អនករត់សំបុ្រតៈ២០ ដុ ្ល  

្របករ ៦៨ ្របក់ឧបតថមភបុណយចូលឆន ែំខមរ 

 មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងផ្ដល់្របក់ឧបតថមភមួយដងកនុង១ឆន ំ េនេពលពិធីបុណយចូលឆន ំ

ែខមរ ្របក់ឧបតថមភេនះេសមើនឹង៣០ភគរយៃន្របក់ែខ  េហើយនឹង្រតូវបនគណន ម្របព័នធ
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សមម្រតជមូល ្ឋ ន។ ចំណុចេនះ ចែ្រប្របួលេ យេយងេទេលើ ថ នភពថវកិរបស់

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ 

បុគគលិកថមីទងំអស់ែដលសថិតេនកនុងដំ ក់កល កលបង គឺមិនទទួលបននូវ

ថវកិស្រមប់បុណយចូលឆន េំឡើយ ។ 

្របករ ៦៩ េស ទំនក់ទំនង 

 បុគគលិក្រគប់របូៃនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងទទួលបនថវកិស្រមប់េស ទូរសពទ័្របចំ 

ែខដូចកំណត់េនខងេ្រកម៖ 

• ្របធន ន ក់ករក ្ដ ល  ៤០ដុ ្ល រកនុង១ែខ 

• ្របធនែផនក  ឬ្របធន ខ ១០ដុ ្ល រកនុង១ែខ 

• ្រគូបេងក លនិង ជំនួយករ  ៥ដុ ្ល រកនុង១ែខ 

• បុគគលិករដខបល/គណេនយយ ៥ដុ ្ល រកនុង១ែខ 

• អនករត់សំបុ្រត   ៥ដុ ្ល រកនុង១ែខ 

 ្របករេនះ ចែ្រប្របួលបនេ យេយងេទេលើទំហំសកមមភព និង ថ នភពថវកិ

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ 

្របករ ៧០ ករផ្តល់្របក់បំ ច់ 

ករផ្តល់្របក់បំ ច់ស្រមប់បុគគលិកែដល្រតូវបនបញច ប់ករងរេ យកិចចសនយ

អស់ សុពលភពៈ 

• រយៈេពលបេ្រមើករងរចប់ពី៣ឆន ំេឡើងេទទទួលបន្របក់ឧបតថមភ១ ែខៃន្របក់ 

េបៀវត រចុ៍ងេ្រកយ 

• រយៈេពលបេ្រមើករងរចប់ពី៦ឆន ំេឡើងេទទទួលបន្របក់ឧបតថមភ ២ែខៃន្របក់  

េបៀវត រចុ៍ងេ្រកយ 

• រយៈេពលបេ្រមើករងរចប់ពី៩ឆន ំេឡើងេទទទួលបន្របក់ឧបតថមភ៣ ែខៃន្របក់ 

េបៀវត រចុ៍ងេ្រកយ ។ 

 ចំេពះបុគគលិក ែដលមនអតីតភពចប់ពី៣ឆន ំេឡើងេទ េហើយបន ក់ពកយសំុ

ឈប់ និងទទួលបនករងរេនកែន្លងេផ ង មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងផ្តល់្របក់បំ ច់ចំនួន

៥០%ៃន្របក់េបៀវត រចុ៍ងេ្រកយ ។  
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 ចំេពះបុគគលិក ែដលមនអតីតភពចប់ពី៣ឆន ំេឡើង េហើយបន ក់ពកយសំុឈប់  

េ យ របន្តករសិក  ឬអត់មនករងរេធ្វើ  េនះមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងផ្តល់្របក់បំ ច់

ចំនួន១០០%ៃន្របក់េបៀវត រចុ៍ងេ្រកយ ។ 

េដើមបីទទួលបន្របក់ឧបតថមភ បុគគលិកែដល្រតូវបនបញច ប់ករងរេ យ កិចចសនយ 

អស់សុពលភព និងបុគគលិកែដលសំុ ឈប់ពីករងរ្រគប់របូ្រតូវបំេពញករេផទរករងរេទ 

បុគគលិក ថមីឲយបនចប់សព្វ្រគប់ និងមនករបញជ ក់ពីបុគគលិកចូលថមីថ បនទទួលព័ត៌មន

និងករេផទរករងរេពញេលញផងែដរ ។ 

សមគ ល់ៈ ចំេពះបុគគលិក ែដលបញឈប់ពីករងរេ យមនករអនុម័តពីគណកមម ធិករ្របតិ

បត្ដិរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី និងបុគគលិកែដលបន ក់ពកយសំុឈប់ពីករងរែដលមនរយៈ

េពលតិចជងរយៈេពលែដលបនកំណត់ េនះបុគគលិកនឹងមិន្រតូវបនផ្ដល់្របក់បំ ច់អ្វីជូន

េឡើយ។  

្របករ ៧១ ករក ងសមតថភព  

 បុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី្រគប់របូនឹងទទួលបនឱកសេដើមបីអភិវឌ ន៍ជំនញ

្រសប មករងររបស់ខ្លួន្រគប់ៗគន  មរយៈករផ្ដល់េ យជ្រកុម ឬជបុគគលទំងេនកនុង

្របេទសនិងេ្រក្របេទស។ ចំេពះករក ងសមតថភពែដលផ្ដល់េ យេ យមជឈមណ្ឌ ល

ភីឌីភី េទះជេនកនុង្របេទស និង េ្រក្របេទសគឺ្រតឹមរយៈេពល៣ែខនឹងមិន្រតូវបនកត់

្របក់ែខេឡើយ។  ចំេពះករក ងសមតថភព ែដលេធ្វើេឡើង មរយៈបុគគលិកជបុគគល

េ យផទ ល់កនុងករទក់ទងេទចូលេរៀនវគគេផ ងៗ េលើសពីរយៈេពលបីែខេ យមិន ច

បំេពញករងរឱយមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីបនេនះ នឹង្រតូវកត់្របក់ែខទំង្រសុង។   

 បុគគលិក្រគប់របូ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ដកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញ និងបេងកើនសមតថ

ភពរបស់ខ្លួន មរយៈករចូលរមួវគគសិកខ  ករ្របជំុ និងវគគសិក េផ ងៗទំងកនុង និង

េ្រក្របេទស។ វគគសិក ទំងេនះ្រតូវែតពក់ព័នធេទនឹងមុខងរ និងភរកិចចទទួលខុស្រតូវ

របស់ខ្លួន។ បុគគលិកែដល្រតូវបនមជឈមណ្ឌ លបញជូ នឲយេទេរៀន េទះកនុងឬេ្រក្របេទសកនុង

្រតឹមរយៈេពល៣ែខ ្រតូវរក ្របក់ែខដែដល ។ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល េបើេលើសរយៈេពល៣ែខ 

ក៏នឹងផ្តល់្របក់េបៀវត ន៍្រតឹម៣ែខែដរ ។ 

្របករ ៧២ ករែស្វងរកពិេ ធន៍ និង ជំនញ 

 បុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ដេ យេធ្វើអនកផ្ដល់េយបល់ អនក

ផ្ដល់្របឹក  ឬករផ្ដល់ជំនញ ឬវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លននេ យអងគករ ឬវស័ិយេផ ងៗបន 

ែដលមិនេលើសពី២០ៃថងកនុងមួយឆន ំ។ េបើេលើសពីរយៈេពលេនះ្រតូវបង់ឲយមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី

៣០ភគរយស្រមប់ៃថងែដលេលើស។ 
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ែកស្រមួលេនឆន ំ២០១៤ ទពំ័រ 29 

្របករ ៧៣ ករេធ្វើគំេ ងកមមវធីិពិេសស ឬកមមវធីិែដលមនរយៈេពលខ្លី 

ករេធ្វើគំេ ងកមមវធីិពិេសសឬកមមវធីិែដលមនរយៈេពលខ្លីេលើសពី២០ៃថងកនុងមួយឆន ំ

ែដលទទួលបនកិចច្រពមេ្រព ងរ ងអងគករ ឬ ថ ប័នដៃទ ជមួយមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី នឹង្រតូវ

េលើកទឹកចិត្ដបុគគលិកេធ្វើ ែតមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងកត់៣០ភគរយៃន្របក់កៃ្រមស្រមប់្រទ 

្រទង់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។  

្របករ ៧៤ ករឧបតថមភសុខភព និងេ្រគះថន ក់េផ ងៗ      

 មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី នឹងទិញប័ណ្ណធន ៉ប់រងសុខភពនិងេ្រគះថន ក់្របចំឆន ំស្រមប់  

 ្រគប់បុគគលិកទំងអស់ ។ 

្របករ ៧៥ ករបត់បង់សមតថភពពលកមមជអចិ្រន្តយ៍ និងមរណភព 

 មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹង ៉ ប់រងេ្រគះថន ក់ដល់បុគគលិករបស់ខ្លួនកនុងេពលបំេពញករងរ

ឲយមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ ចំនួនទឹក្របក់សរបុ១០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ (មួយពន់ដុ ្ល រ

សហរដ្ឋ េមរកិ)្រតូវបនផ្ដល់ជូនឲយបុគគលិក ឬ្រកុម្រគួ របុគគលិកកនុងករណី ្ល ប់ ឬបត់

បង់សមតថភពពលកមមជអចិៃ្រន្ដយ៍។ ករបត់បង់សមតថភពពលកមមរមួមន ៖ 

  បត់បង់ែភនកទំងសងខង 

  ្រតូវថ្លង់ទំង្រសុង     

  បត់បង់អវយវៈទំងអស់ 

  មិន ចកេ្រមើកខ្លួនបនទំង្រសុង 

 េគលនេយបយេនះ គឺមិន្រគបដណ្ដ ប់េទដល់ករពិករភព ែដលមនមុនចូល 

មកេធ្វើករេនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីេនះេឡើយ េហើយមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងមិនបង់ឲយបុគគលិក

ទទួលមរណភពែដលេ្រកយពីករេសុើបអេងកតដឹងថជឧ្រកិដ្ឋជនេនះេទបើយ ។ 

្របករ ៧៦ និតិវធីិអនុវត្ដេនេពលបុគគលិកមនជំងឺ  

 េនេពលបុគគលិកមនជំងឺ បុគគលិក្រតូវែតែស្វងរកករពយបល មគ្លីនិក ឬមនទីរេពទយ

ធរណៈេ យខ្លួនឯង េហើយបនទ ប់មកបុគគលិក្រតូវែត យករណ៍េទ្រកុមហុ៊នធន ៉ប់ 

រងែដលមនេលខទូរសពទ័េនកនុងប័ណ្ណែដលបនែចកជូន។ មយ៉ងវញិេទៀតេបើបុគគលិកឈឺធងន់

មិន ចមកេធ្វើករបន ្រតូវផ្ដល់ដំណឹងជូនអនក្រគប់្រគងជបនទ ន់ េហើយអនក្រគប់្រគងផទ ល់

្រតូវផ្តល់ពត័មនដល់បុគគលិករដ្ឋបលេន ន ក់ករក ្ត ល្រកុងភនំេពញ ។ 
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ែកស្រមួលេនឆន ំ២០១៤ ទពំ័រ 30 

ជំពូកទី ១០ 
្របក់េបៀវត រ ៍

្របករ ៧៧ ករេបើក្របក់េបៀវត រ ៍

 បុគគលិក្រគប់របូ្រតូវទទួលបន្របក់េបៀរវត រេ៍ទ មមុខតំែណង ករទទួលខុស្រតូវ 

បទពិេ ធន៍ និងជំនញពក់ព័នធនន។ ងេបៀវត រម៍នកំណត់េនកនុងេគលនេយ

បយហិរញញវតថុ ។ ្របក់េបៀវត ររ៍បស់និេយជិត្រតូវេបើកេន ល់ចុងែខ េ យេផទរចូល 

គណនីរបស់និេយជិត ឬេបើកជ ច់្របក់ផទ ល់េន ម ខេខត្តនីមួយៗ ឬេទឲយ 

និេយជិតេ យផទ ល់។  

្របករ ៧៨ ករពិនិតយេសើេរ ើ្របក់េបៀវត រ ៍

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងេធ្វើករពិនិតយេសើេរ ើ្របក់េបៀវត រ ៍ ច់េ យែឡក ្របសិនេបើ

ពិនិតយេឃើញថ បុគគលិកេនះមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់េនកនុងករេធ្វើឲយ ថ ប័នមនករ 

រកីចំេរ ើននឹង្រតូវតេម្លើង្របក់េបៀវត រជូ៍ន។ 

្របករ ៧៩ ករតេម្លើង្របក់េបៀវត រ្៍របចំឆន  ំ

 ករតេម្លើង្របក់េបៀវត របុ៍គគលិកនឹង្រតូវគិតេទ ម នៈ និង ទំហំករងរបចចុបបនន

របស់បុគគលិក ែដលមនដូចខងេ្រកម ៖ 

• ្របធន ១២ % ៃន្របក់េបៀវត រជ៍មូល ្ឋ ន  

• ្របធនែផនក្រគប់ែផនកនឹងទទួលបន ១២% ៃន្របក់េបៀវត រមូ៍ល ្ឋ ន 

• បុគគលិក ន ក់ក ្ដ ល និង បុគគលិកជំនួយករកមមវធីិ១៣%ៃន្របក់េបៀវត រមូ៍ល ្ឋ ន  

• ្របធន ខេខត្ដ / ្រកុង ១៣% ៃន្របក់េបៀវត រជ៍មូល ្ឋ ន 

• បុគគលិក ខេខត្ដ/្រកុង និង បុគគលិកដៃទេទៀត ១៥% ៃន្របក់េបៀវត រមូ៍ល ្ឋ ន 

 ករតេម្លើង្របក់េបៀវត របុ៍គគលិកនឹង្រតូវេធ្វើេទបើង មខួបៃនឆន ំនីមួយៗ។ ករតេម្លើង

្របក់េបៀវត រេ៍នះ ចេធ្វើេទបន ្រស័យេលើមូលនិធិ ឬ្របក់ចំណូលែដលទទួលបន្រប- 

ចំឆន ំនីមួយៗ។  

្របករ ៨០ ករខចី្របក់េបៀវត រ ៍

  កនុងករណីមនធុរៈធងន់ជចំបច់   ឬ្រតូវករេធ្វើអ្វីជបនទ ន់ បុគគលិក ច ក់ពកយេសនើ 

សំុខចី្របក់េបៀវត រប៍ន។ ករខចី្របក់េបៀវត រេ៍នះមិន្រតូវឲយមនចំនួនេលើសពី្របក់េបៀវត រ ៍

ចំនួន២ែខេឡើយ។ រយៈេពលៃនករទូរទត់សងមិន ចេលើសពី៦ែខេឡើយ។នីតិវធីិៃនករ

ខចីថវកិេនះ្រតូវមនករយល់្រពមពី្របធនជមុនសិន េហើយ្រតូវ ក់លិខិតខចីែដលមនរយៈ

េពលយ៉ងតិចបំផុត្រតឹមចំនួន១សប្ត ហ៍ ។ 
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ែកស្រមួលេនឆន ំ២០១៤ ទពំ័រ 31 

ជំពូកទី១១ 
 ករេលើកទឹកចិត្ត 

្របករ ៨១ ករេលើកទឹកចិត្ត 

្របធនមមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ចផ្តល់រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តដល់បុគគលិកទំង យ  

ែដលបនសេ្រមចនូវលទធផលេលចេធ្ល កនុងករងររបស់ខ្លួន ។ 

្របករ ៨២ លកខណៈសមបត្តិកនុងករទទួលរង្វ ន់េលើកទឹកចិត្ត 

ចំេពះបុគគលិកែដល ចទទួលរង្វ ន់េលើកទឹកចិត្ត្រតូវមនលកខណៈសមបត្តិដូចខង 

េ្រកម៖ 

• បនចូលបេ្រមើករងរជមួយមជឈមណ្ឌ លយ៉ងតិច០១ឆន ំ 

• ន ៃដ្រតូវបនបុគគលិកជេ្រចើនសេសើរ ឬអនក្រគប់្រគងផទ ល់សេសើរ ឬលទធ

ផលៃនករ យតៃម្ល្របចំឆន ំេ យរមួបញចូ លទំងអនកពក់ពនធ័ននសេសើរ។ 

្របករ ៨៣ សមភ រៈស្រមប់ករេលើកទឹកចិត្ត 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងផ្តល់ករេលើកទឹកចិត្តដល់បុគគលិកែដលទទួលបនលទធផលល្អ 

្របចំឆន ំដូចជ៖ 

• ថវកិចំនួន៥០ដុ ្ល រ 

• បណ្ណ័ សេសើរ 

• ដំេឡើង្របក់ែខ  

• ដំេឡើងតួនទី និងករេទេរៀនេនេ្រក្របេទស ។ 

ជំពូកទី១២ 
ទំនសផ់ល្របេយជន៌ 

្របករ ៨៤ េគលករណ៍ទូេទ 

បុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីមិន្រតូវេ្របើេឈម ះមជឈមណ្ឌ លេដើមបីរកកំៃរផ៉ទ ល់ខ្លួន 

េហើយបុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីមិន ចេធ្វើករែដលទទួលបន្របក់េបៀវត រពី៍រកែន្លង

េឡើយ។ 
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្របករ ៨៥ តំែណងករងរ 

 េដើមបីេជៀស ងមនទំនស់ផល្របេយជន៍េនកនុងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី  មជឈមណ្ឌ ល

ភីឌីភីសេ្រមចេចញជេគលករណ៍៖   

• ចំេពះ ច់ញតិ ដូចជបងប្អូន ប្ដី ្របពនធ មិន ចេធ្វើករេនកនុងែផនកជមួយគន

បនេឡើយ ជពិេសសែផនកហិរញញវតថុ និងរដ្ឋបល ។  

• កនុងករណីប្ដី ឬ្របពនធជ្របធនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី មិន្រតូវយកបងប្អូន ឬ្របពនធ 

ឬប្ដីរបស់ខ្លួនឲយេធ្វើករែផនកហិរញញវតថុ និងរដ្ឋបលេឡើយ។ 

្របករ ៨៦ ករទិញ/ជួលករយិល័យ ឬសមភ រៈេ្របើ្របស់ 

្រគប់បុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីទំងអស់មិន្រតូវយកកែន្លងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីជ

កែន្លងស្រមប់កររកសីុរក្របក់ចំេណញេ យទក់ទញបុគគលិកមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីមកទិញ

ទំនិញរបស់ខ្លួនឬជួលផទះ សមភ រៈរបស់ខ្លួនេដើមបីបេ្រមើ ឬផគត់ផគង់ដំេណើ រករកមមវធីិនិងរដ្ឋបល

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីជ ច់ខត។កនុងករណីរកេឃើញេនករ្រប្រពឹត្តិអំេពើែបបេនះ ្របធន 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីនឹងមនសិទធិបញឈប់េ យស្វ័យ្របវត្តិ ។ 

្របករ ៨៧ និតិវធីិៃនករេ ះ្រ យទំនស់ផល្របេយជន៍ 

េនេពលែដលរកេឃើញបុគគលិកមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី មន ក់បន្រប្រពឹត្តិទក់ទងនឹង

ទំនស់ផល្របេយជន៍ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ គឺមជឈមណ្ឌ លនឹងអនុវត្តន៍េទ មេគល

ករណ៍ ែដលមនែចងេនកនុងេទសបបញញ ត្តិៃនេសៀវេភ្រគប់្រគងធនធនមនុស េនះ ។ 

ជំពូកទី១៣  
នីតិវិធីេ ះ្រ យវិ ទ 

្របករ ៨៨ េគលបំណង 

េគលបំណងៃនយន្តករេនះគឺេដើមបីបេងកើតនូវដំេណើ រករដ៏ចបស់ ស់ និងមនករ

ទទូលខុស្រតូវខពស់ស្រមប់េ ះ្រ យបណ្តឹ ង ែដលអនកពក់ពនធ័ទំង យ ចេ្របើ្របស់

យន្តករេនះ្របកបេ យសុវតថិភព។ 

្របករ ៨៩ វ ិ លភពៃនពកយបណ្តឹ ង 

បណ្តឹ ងេនះមនវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់េលើបុគគលិក សមជិក្រកុម្របឹក ភិបលរបស់

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 
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្របករ ៩០ អនកែដល្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ង 

 ជន្រគប់របូេនេពលែដលេឃើញបុគគល មន ក់ ឬេ្រចើននក់ េទះបីជបុគគលិករបស់

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីក្តីែដលយល់េឃើញថ បុគគលិករបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី មួយបន្រប្រពឹត្ត

បំពនេទនឹងេគលករណ៍របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ច ក់ពកយបណ្តឹ ងចូលមកមជឈមណ្ឌ ល

បន ។ 

្របករ ៩១ ពកយបណ្តឹ ង 

មនវធីិពីរយ៉ងស្រមប់េ្រជើសេរ ើសកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ងគឺ “ បណ្តឹ ងផទ ល់មត់ ” និង “បណ្តឹ ង

ជ យលកខណ៍អក រ”។ 

• បណ្តឹ ងផទ ល់មត់អនកពក់ព័នធែដលមិន ចបំេពញបណ្តឹ ងជ យលកខណ៏អក រ

េ យ រមិនេចះអក រ ឬទី ំងេនឆង យ ចេរៀប ប់បញ្ហ ែដលចង់េធ្វើបណ្តឹ ង

មរយៈអនកទទូលខុស្រតូវបណ្តឹ ងេ យអនកទទួលខុស្រតូវបំេពញបណ្តឹ ងេនះ

េទកនុងទ្រមង់ែបបបទមួយ ។  

• បណ្តឹ ងជ យលកខណ៏អក រ ៖ ទ្រមង់ែបបបទៃនបណ្តឹ ងជ យលកខណ៍អក រ

ស្រមប់បំេពញបណ្តឹ ងេនះ គឺមនែចកជូនេន មទីកែន្លងននៃនករយិល័យ

របស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។(ឧបសមព័នធទី៩) 

•  បណ្តឹ ងជ យលកខណ៍អក រ ចេធ្វើេឡើង មវធីិបួនយ៉ងគឺ ៖ 

 ចយកមក ក់កនុង្របអប់បណ្តឹ ងែដលមនេនែកបរទ្វ មុខករយិល័យ 

ភនំេពញ ។ 

 ចេផញើ មៃ្របសណីយ៍េទកន់ ៖ 

្របធនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី 

         ផទះ16 ផ្លូវេលខ160 ខណ្ឌ ទួលេគក ភនំេពញ 

         េផញើ មអីុែមល admin@pdpcenter.org  

 ចេផញើ មអីុែមល president@pdpcenter.orgេទកន់ករយិល័យ 

         ក ្ត លផទ ល់ ចំេពះបណ្តឹ ង  ែដលទក់ទងបុគគលិក្រគប់្រគង ។ 

្របករ ៩២ សុវតថិភពកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ង 

 បណ្តឹ ងែដលទក់ទងនិងករេ្របើអំ ចរេំ ភេលើករងរ អំេពើពុករលួយ្រតូវបន

េ ះ្រ យេ យករធននូវសុវតថិភពនិងករសមង ត់ចំេពះអនកេធ្វើបណ្តឹ ងនិងអនកពក់ព័នធ។ 

 

 



មជឈមណ្ឌ លភីឌភី ី                                        េគលនេយបយ្រគប់្រគងធនធនមនុស          
  

ែកស្រមួលេនឆន ំ២០១៤ ទពំ័រ 34 

្របករ ៩៣ និតិវធីិៃនករ ក់ពកយបណ្តឹ ង 

 ក. ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទអនក្រគប់្រគងផទ ល់ៈ ចំេពះវ ិ ទេនកនុងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី

រ ងបុគគលិក (ក) និងបុគគលិក(ខ) អនកប្តឹង ចនឹងេធ្វើពកយបណ្តឹ ងចូលេទអនកទទួលខុស្រតូវ

ផទ ល់េដើមបីឲយជួយេ ះ្រ យបន ។ កនុងករណីែដលអនកប្តឹងយល់ថ អនកទទួលខុស្រតូវ

េនះមិន ចេ ះ្រ យបនេ យ រខ្លួនមនវ ិ ទជមួយ េនះពកយបណ្តឹ ង ចេធ្វើ ក់

ជូនថន ក់េលើបនទ ប់េទៀតបន ។ 

 ខ.ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ្របធនៈ កនុងករណីអនកប្តឹងយល់េឃើញថ ដំេ ះ្រ យ 

ជមួយអនក្រគប់្រគងផទ ល់ពំុមនភពយុត្តិធម៌ស្រមប់ខ្លួន គឺអនកប្តឹង ចេធ្វើពកយបណ្តឹ ងចូល

មក្របធនផទ ល់ ឬសមជិកគណៈកមម ករ្របតិបត្តិ មន ក់បន ។ សមជិកគណៈកមម ករ

្របតិបត្តិ ចពិភក ជមួយ្របធន េហើយេ ះ្រ យេនកនុងអងគ្របជំុ ។ 

 គ.ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទសមជិក្រកុម្របឹក ភិបលៈ ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងេនះមន

ពីរករណី  

• ករណីទី១៖ ជេម្ល ះរ ងបុគគលិក និងបុគគលិកែដលបនទទួលករេ ះ្រ យ

ឬស្រមបស្រមួលពី្របធន ថ ប័ន េហើយភគី មួយមិនេពញចិត្តនឹងករេ ះ

្រ យេនះ ឬស្រមបស្រមួលេនះបុគគលិករបូេនះ ចេធ្វើពកយបណ្តឹ ងផទ ល់េទ

្រកុម្របឹក ភិបលបន។   

• ករណីទី២៖ គឺជេម្ល ះរ ង្របធន ថ ប័ន និងបុគគលិក េហើយបុគគលិកប្តឹងេទ

្របធនពីករណី មួយ គឺបុគគលិកេនះ្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទសមជិក្រកុម 

្របឹក ភិបលេដើមបីេ ះ្រ យ ។ 

 ចំ ំៈ  

• ចំេពះអនក្រគប់្រគងផទ ល់ េបើសិនជពកយបណ្តឹ ង មួយែដលខ្លួនមិនមនលទធ

ភពកនុងករេ ះ្រ យេទ េហើយភគីមួយេទៀតយល់េឃើញថករេ ះ្រ យ

េនះពំុមនភពយុត្តិធម៌គឺ ចប្តឹងបន្តេទថន ក់េលើបនទ ប់បនរហូតដល់តុ ករ។  

• កនុងករណីែដលអនកេ ះ្រ យេនះយល់េឃើញថ ករណីែដលខ្លួនេ ះ្រ យ 

េនះពក់ពនធ័នឹងករ ក់ពិន័យ ែដលមិនែមនសថិតេនេ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួន 

អនកេ ះ្រ យរបូេនះ ្រតូវបញជូ នេរឿងេនះេទ្របធនេដើមបីអនុវត្ត មេគល 

ករណ៍ ក់ពិន័យ។ 

• ឯក រជ យលកខណ៍អក ្រតូវថតចម្លង១ចបប់ផ្តល់ជូនបុគគលិកែដលជអនក

ប្តឹង និង១ចបប់េទៀតរក ទុកេនករយិល័យរដ្ឋបល។  
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្របករ ៩៤ នីតិវធីិ និងគណៈកមមករៃនករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង 

• ្រគប់ពកយបណ្តឹ ងជ យលកខណ៍អក រ ្រតូវចត់ករជបនទ ន់មិនឲយេលើសពី្របំ 

ពីរៃថងចប់ពីេពលទទួលពកយបណ្តឹ ង។  

• សមជិកគណៈកមមករៃនករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនះ គឺ ្រស័យេទ ម 

ទំហំនិង្របេភទៃនបណ្តឹ ង េបើបណ្តឹ ងរ ងបុគគលិក និងបុគគលិក គឺេ ះ្រ យ 

េ យមនករចូលរមួពីអនក្រគប់្រគងផទ ល់ទំងពីរ។ បុ៉ែន្តេបើសិនជបណ្តឹ ងមក 

ដល់្របធន គឺករេ ះ្រ យឬស្រមបស្រមួល ចេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមមករ

្របតិបត្តិ េហើយេបើសិនជបណ្តឹ ងឆ្លងេទដល់្រកុម្របឹក ភិបលករេ ះ្រ យ 

គឺមនករចូលរមួពីតំ ងគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិចំនួន០១របូ និងសមជិក

្រកុម្របឹក ភិបលពីររបូ ។ 

្របករ ៩៥ ករផ្តល់ពត៌មន្រតឡប់ពីគណៈកមមករ 

  បនទ ប់ពីទទួលបនពកយបណ្តឹ ងពីបុគគលិក មួយេហើយ គណៈកមមករេ ះ្រ យ 

្រតូវែតសរេសរលិខិតេឆ្លើយតបពីករទទួលពកយបណ្តឹ ង េហើយ ល់បណ្តឹ ងទំងអស់មិនែមន 

សុទធែតទទួលយកមកេ ះ្រ យេទគឺ្រតូវែតមនករពិនិតយជមុន មុននឹងេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

មួយ ។ 

្របករ ៩៦ កររក ភពសមង ត់េនកនុងេរឿងវ ិ ទ 

 េឈម ះរបស់អនកប្តឹងនឹង្រតូវរក ទុកជករសមង ត់ េលើកែលងែត មីុអនកប្តឹង្រពមឲយ 

បេញចញេឈម ះេ យខ្លួនឯង។ កមមវតថុៃនករប្តឹង្រតូវរក ករសមង ត់េនកនុងចំេ មអនកែដល

ពក់ពនធ័កនុងបណ្តឹ ង ។ 

 កររក ករសមង ត់េនះេធ្វើេឡើងែតចំេពះពកយបណ្តឹ ង ែដលពក់ពនធ័នឹងភពមិន្រប្រកតី 

ែតបុ៉េ ្ណ ះដូចជពកយបណ្តឹ ងពក់ពនធ័នឹងទំនស់ផល្របេយជន៍ អំេពើពុករលួយ កររេំ ភ 

អំ ច  ករបំេពញករងរមិនបន្រតឹម្រតូវ និងឥរយិបថខុសឆគងនន…។ 

្របករ ៩៧ សមតថកិចចកនុងករ ក់ពិន័យ  

• គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិៈ គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិមនអំ ចេសុើបអេងកត និង 

បេណ្ត ញេចញនូវបុគគលិក មន ក់ែដល្រតូវបនរកេឃើញថ បន្រប្រពឹត្តកំហុស

ធងន់ធងរដូចមនែចងេនកនុងេសៀវេភេគលនេយបយេនះ។ 

• ្របធនៈ មនអំ ចចត់ែចងេសុើបអេងកត ក់វន័ិយេ យ្រពមនជ យលកខ 

ណ៍អក រចំេពះបុគគលិក មន ក់ ែដលបនរកេឃើញថ បន្រប្រពឹត្តកំហុស 

មធយម។ ្រគប់ករណីបណ្តឹ ងទំងអស់ ែដលទក់ទងនឹងករ ក់ពិន័យបុគគលិក 
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្របធន្រតូវចត់ករឲយមនករេសុើបអេងកត។ កនុងករណីរកេឃើញថ កំហុសេនះ 

ជកំហុសធងន់ធងរ ្របធន្រតូវបញជូ នសំណំុេរឿងេនះេទគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ។ 

• អនក្រគប់្រគងផទ ល់ៈ អនក្រគប់្រគងផទ ល់ ច ក់ពិន័យបុគគលិកេនេ្រកមបងគ ប់ 

របស់ខ្លួន មន ក់ែដលបន្រប្រពឹត្តកំហុសតូច ច ែដលមនែចងេនកនុងក្រមិត

ៃនេទស  េហើយអនក្រគប់្រគងផទ ល់្រតូវមនករេសុើបអេងកតមុននឹង ក់េទស ។ 

• ្របធនែផនកៈ ្របធនែផនកមនសិទធិេធ្វើករ្រពមនជ យលកខណ៍អក រជេលើក 

ដំបូងចំេពះបុគគលិកេនេ្រកមែផនករបស់ខ្លួន។ ្របធនែផនកមនអំ ចេសើេរ ើ និង 

េសុើបអេងកតករណី ែដលបនបញជូ នមកខ្លួនេ យអនក្រគប់្រគងបនទ ប់ េហើយ

សេ្រមចថករណីេនះ្រតឹម្រតូវ មករេចទ្របកន់ែដរឬេទ មុននឹងបញជូ នសំណំុ 

េរឿងេនះេទ្របធន ។ 

្របករ ៩៨ សិទធិេធ្វើបណ្តឹ ងត ៉  

 កនុងករណីបុគគលិក ែដល ក់ពិន័យមិនយល់្រពមនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់អនក្រគប់ 

្រគងផទ ល់ ចប្តឹងេទ្របធនែផនក េហើយេបើមិនសុខចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្របធន

ែផនក គឺ ចប្តឹងេទ្របធន។ េបើមិនសុខចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្របធន គឺ ចប្តឹងេទ 

គណៈកមមករ្របតិបត្តិ េហើយេបើសិនជមិនសុខចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ គណៈកមមករ្របតិបត្តិ  

គឺ ចប្តឹងបន្តេទដល់្រកុម្របឹក ភិបល ។ 

្របករ ៩៩ សិទធិករពរ 

 ក. បុគគលិកែដល្រតូវេចទ្របកន់ពីកំហុសធងន់ធងរមនសិទធិៈ 

• បង្ហ ញភស្តុ ង 

• សិទធិមនទី្របឹក ចបប់ ចរកអនកចបប់ពីខងេ្រកេដើមបីករពរខ្លួន 

• ទទួលឯក រេចទ្របកន់ និងពិនិតយភស្តុ ង បនទ ប់ពីគណៈកមមករ 

េសុើបអេងកតសេ្រមចចិត្តេចទ្របកន់េហើយ  

• សិទធិទទួលដំណឹងពីករេចទៈករទទួលដំណឹងេនះយ៉ងតិច០៣ៃថង បនទ ប់

ពីមនករេចទ្របកន់ ។ 

  ខ. សិទធិេដញេ ល ក ីៈ កនុងេពល្របជំុជំរះរបស់គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ បុគគលិក  

 ែដលេចទ្របកន់ ចទមទរេដញេ លេទេលើ ក ីែដល្របឆំងនឹងខ្លួនបន ។  

្របករ ១០០ សុពលភពៃនភស្តុ ង 

 ភស្តុ ងទំង យ  ែដលមិនបនបង្ហ ញដល់បុគគលិកែដលបនេចទ្របកន់ 

មុនេពល្របជំុជំរះេសចក្តី េនះភស្តុ ងទំងេនះមិន ច ចទុកជមូល ្ឋ នៃនករេចទ 

្របកន់បនេទ ។ 
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ជំពូក ១៤  
្របតិភូបុគគលកិ16 

្របករ ១០១ ្របតិភូបុគគលិក 

្របតិភូគឺជតំ ងរបស់បុគគលិកេនកនុងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី េហើយចំេពះសហ្រគស

ែដលមនបុគគលិកចប់ពី៨-៥០នក់ គឺត្រមូវឲយមន្របតិភូេពញសិទធិ១នក់ និង្របតិភូជំនួយ

១នក់17 ។ ្របតិភូ្រតូវឆ្លងកត់ករេបះេឆន ត និងមនពីរថន ក់ ៖ 

• ្របតិភូេពញសិទធិ 

• ្របតិភូជំនួយ ។ 

្របករ ១០២ ករេបះេឆន ត្របតិភូៈ 

• ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្របតិភូេពញសិទធិ និង្របតិភូជំនួយ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យ 

សមង ត់ េហើយេរៀបចំេឡើងេនកនុងេម៉ងេធ្វើករ េ្រកមអធិបតីភពតំ ង្រកុម

្របឹក ភិបល ។ 

• បុគគលិកមនសិទធិេបះេឆន ត្រតូវមន យុយ៉ងតិច ១៨ ឆន ំ និងបនេធ្វើករកនុង 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីយ៉ងតិច៣ែខ និងបុគគលិករបូេនះ្រតូវបនេធ្វើករ កលបង 

ករងរទទួលបនេជគជ័យ ។ 

• បុគគលិកែដលមនសិទធិឈរេឈម ះជេបកខជនបន្រតូវមន យុយ៉ងតិច ២៥ ឆន ំ 

និងបនេធ្វើករកនុងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភីយ៉ងតិច៦ ែខ ។  

្របករ ១០៣ ករងរ្របតិភូៈ 

• េធ្វើរបយករណ៍ជូន្របធនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី អំពីបណ្តឹ ងៃនលកខខណ្ឌ ករងរ

បុគគលិកមន ក់ៗ ឬរមួគន ែដលទក់ទងនឹង្របក់េបៀវត រ ៍ ករអនុវត្តចបប់ករងរ 

ករេចញបទ បញជ  និងករអនុវត្តេគលនេយបយនន ។ 

• េធ្វើរបយករណ៍អេងកតជូនគណៈកមមករេ ះ្រ យវ ិ ទ អំពីបណ្តឹ ងរះិគន់ែដល

ពក់ព័នធដល់ករអនុវត្តចបប់ករងរ និងបទបញជ នន ។ 

• េលើកសំេណើ វធិនករណ៍ ែដលមន្របេយជន៍ដល់េលើកកំពស់សុខភពសុវតថិ- 

ភព និងលកខខណ្ឌ ករងរកនុងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់កនុងេពលេធ្វើេសចក្តី្រពងអំពី វធិនៃផទកនុង ឬេនេពលែដល 

មនករែកស្រមួលវធិនទំងេនះ ។ 

                                                 
16 េគលនេយបយ្រគប់្រគងធនធនមនុស ៃនធនគរវនិិេយគរងុេរឿង ភីអិលសីុ 
17  ចបប់ស្តីពីករងរ (តំ ងរបស់បុគគលិកេនកនុងសហ្រគស) 
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• ចូលរួមផ្តល់េយបល់កនុងេពលេធ្វើែផនករេដើមបីបញ ប់បុគគលិកេ យ រករកត់

បនថយសកមមភព ឬករេរៀបចំៃផទកនុងរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 

• ្របតិភូ្រតូវេធ្វើករយ៉ងតិច ២ េម៉ង កនុង ១ សប្ត ហ៍ េ យរក េបៀវត រ ៍និងផល 

្របេយជន៍ ធមម  ។  

្របករ ១០៤ ណត្តិរបស់្របតិភូៈ 

• ្របតិភូេពញសិទធិ និង្របតិភូជំនួយ្រតវូេ្រជើសេរ ើសឲយកន់តំែណងេនះរយៈេពល២ 

ឆន ំម្តង ។ 

• ករណី្របតិភូេពញសិទធិអវត្តមនជបេ ្ត ះ សនន ្របតិភូជំនួយ្រតូវមកកន់តំែណង

ជំនួស ។ 

• ករណី្របតិភូេពញសិទធិ ចកេចញពីមុខតំែណងជអចិៃ្រន្តយ៍ ្របតិភូជំនួយ្រតូវ 

េឡើងជំនួសរហូតផុត ណត្តិ ។ 

• ករណី្របតិភូេពញសិទធិ និង្របតិភូជំនួយ ចកេចញពីមុខតំែណងកនុងេពលែត 

មួយជមួយគន  ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្របតិភូបុគគលិកថមី ្រតូវែតេរៀបចំេឡើង 

អនុវត្ត មនីតិវធីិៃនចបប់ករងរ ។ 

្របករ ១០៥ ករបញច ប់ ណត្តិរបស់្របតិភូេ យនិេយជកៈ 

• ករបញឈប់េបកខជនឈរេឈម ះ ឬេបកខជនមិនជប់េឆន ត ្របតិភូ ឬអតីត្របតិភូ 

្រតូវមនករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ភិបល។ 

• ករបញច ប់ ណត្តិ ករផ្ល ស់ប្តូរ ឬេផទរករងររបស់្របតិភូែដលនំឲយមនករបត់

បង់តំែណងកនុង ណត្តិ ្រតូវមនករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ភិបល។ 

្របករ ១០៦ ករបញច ប់ ណត្តិរបស់្របតិភូេ យនិេយជិតៈ 

កនុងករណី ែដល្របតិភូមិនបនបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួន ឬបំេពញមិនបន្រតឹម្រតូវនិេយ 

ជិត ចេរៀបចំេបះេឆន តទម្ល ក់្របតិភូ ក៏បុ៉ែន្ត្រតូវបង្ហ ញលកខខណ្ឌ ភស្តុ ង ែដលខ្លួនមិន 

េពញចិត្ត ។ ករសេ្រមចបេណ្ត ញេចញេនះ្រតូវេធ្វើេឡើង មែបបបទដូចគន នឹងេពលេ្រជើស

េរ ើស។ េពល្របតិភូេពញសិទធិ្រតូវបញឈប់ពីតំែណង ្របតិភូជំនួយ្រតូវទទួលករងររហូតដល់

មន្របតិភូេពញសិទធិស្រមប់ ណត្តិថមី។ 

្របករ ១០៧ សិទធិៃនករប្តឹងេដើមបីទទួលបនករេ ះ្រ យបញ្ហ ៈ 

េនេពលែដល  បុគគលិកមន ក់   ឬទំងអស់យល់េឃើញថ  លកខខណ្ឌ ករងររបស់ខ្លួន  

្របក់េបៀវត រ ៍ករអនុវត្តចបប់ករងរ ករេចញបទបញជ  និងករអនុវត្តេគលនេយបយ្រតូវ

បនរតឹតបិត ឬរេំ ភបំពន ចេធ្វើពកយប្តឹងជ យលកខណ៍អក រេទ្របតិភូបន។ ពកយ

បណ្តឹ ង្រតូវបញជ ក់ពីករអនុវត្តែដលជកំហុសឲយបនចបស់ ស់ ។ 
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្របករ ១០៨ កររក ករសមង ត់កនុងបណ្តឹ ងៈ 

េឈម ះរបស់អនកប្តឹង្រតូវរក ទុកជករសមង ត់ េលើកែលងែត មីអនកប្តឹងយល់្រពម  

ឲយបេញចញេ យខ្លួនឯង ។ 

ជំពូកទី ១៤ 

 េទសបបញញត្តិ 

្របករ ១០៩ េគលករណ៍ទូេទៈ 

វធិន ក់ពិន័យនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងេគលបំណងធនករពរ ករ្របតិបត្តិ

េសៀវេភ្រគប់្រគងធនធនមនុស ឲយមន្របសិទធភព។ ករ ក់ពិន័យគឺេ្របើ្របស់េដើមបីែណ

នំ ែកលម្អ ឬ្រពមនដល់បុគគលិកទំង យ ែដលមនកំហុសឲយបេងកើនករទទួលខុស

្រតូវ ឬ បេណ្ត ញេចញនូវបុគគលិកែដល្រប្រពឹត្តខុសដែដលៗ ឬ ធងន់ធងរ។ 

្របករ ១១០ ក្រមិតៃនកំហុសៈ 

មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីបនកំណត់កំហុសជ៣ក្រមិតគឺ៖ 

• ធងន់ធងរ 

• មធយម  

• ្រ ល 

 ្របេភទៃនក្រមិតធងន់ធងរ 

 ករ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ បក ពួកនិយម និងកិបេកងពីមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី 

 ករទម្ល យព័ត៌មនសមង ត់ ឬ ថ៌កំបំងវជិជ ជីវៈ 

 ករសេ្រមចចិត្តេ យអត្តេនម័ត ឬករេធ្វស្របែហស ឬឥរយិបថេកងបន្លំ 

េបក្របស់ទំង យ ែដលប ្ត លឲយខូចខតដល់កិត្តិស័ពទរបស់មជឈ

មណ្ឌ លភីឌីភី 

 ករញុ៉ះញង់ ឬចក់រកុឲយបុគគលិកដៃទ្រប្រពឹត្តនូវអំេពើ ែដលប ្ត លឲយ 

ខូចខត ឬបត់បង់ផល្របេយជន៍មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី 

 ករេ្របើ្របស់ព័ត៌មនមិន្រតឹម្រតូវេដើមបីបនេធ្វើករងរ 

 ករគំ មកំែហង េជរ្របមថ ឬ យដំបុគគលិកដៃទេទៀតេនកនុងទីកែន្លងេធ្វើ

កររបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភី  

 ករនំយក វធុ ឬេ្រគ ងផទុះ្រគប់្របេភទចូលកនុងមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី ឬ្រប្រពឹត្ត

េលមើស ដូចមន មឃត់េ យចបប់ 
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 ករញុះញង់ឲយបុគគលិកដៃទេទៀត្រប្រពឹត្តកំហុសធងន់ធងរ 

 ជួញដូរ និងេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នខុសចបប់ 

 ជួញដូរេ្រគ ង្រសវងឹេនកនុងេម៉ងេធ្វើករ 

 េ្របើ្របស់េ្រគ ង្រសវងឹេនកនុងេម៉ងេធ្វើករ 

 ករចូលរមួសកមមភពេឃសន ឬបតុកមមគំ្រទដល់គណៈបក នេយបយ

មួយេនកនុងេម៉ងេធ្វើករ 

 ករ្រប្រពឹត្តបំពនដែដលៗនូវកំហុស ែដលមនែចងកនុងក្រមិតមធយមចំនួន

៣ដង។ 

 ក្រមិតមធយម 

 ករេ្របើពកយអសុេ ះ ស្រគម ឬករេដើរនិយយ យ្រប រ បរ ិ រេករ ្តិ៍ 

បុគគលិកែដលនំឲយប៉ះពល់ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូរ កិត្តិយស មគគីៃផទកនុង 

 ករេលងែលបងសីុសង ឬ្រសវងឹ្រ កនុងេពលេម៉ងេធ្វើករ 

 អវត្តមនេ យគម នចបប់េហើយគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវរយៈេពលចប់ពី៣ៃថង 

េឡើងេទ 

 ករមិនយកចិត្តទុក ក់ និងែណនំេនកនុងករបំេពញករងរ 

 ករេឆ្វស្របែហសេនកនុងករបំេពញករងរ 

 ករមិនេធ្វើ មករែណនំរបស់អនក្រគប់្រគងផទ ល់ េ យគម នមូលេហតុ ។ 

 ក្រមិត្រ ល 

 ករមិនេគរពេពលេវ ចូលេធ្វើករ  

 ករេដើរេចលកែន្លងេធ្វើករ េ យគម នករចំបច់ 

 ករបងកសំេឡងអូ៊អរនំរខំនដល់ករយិល័យជិតខង 

 ករខ្វះ ម រតីជួយសន ំសំៃច កនុងករេ្របើ ្របស់សមភ រៈ និងបរកិខ រ 

 ករបត់បង់ឯក រ 

 ឈប់អត់មនចបប់ 

 ករមិនេចះជួយែថរក អនម័យ ... ។ល។ 
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្របករ ១១១ ករអនុវត្ត ក់ពិន័យ 

 ករ្រពមនផទ ល់មត់ 

 ករ្រពមនផទ ល់មត់ ចេធ្វើេឡើងចំេពះ ក្រមិត្រ ល និងក្រមិតមធយម 

េ យអនក្រគប់្រគងផទ ល់របស់បុគគលិករបូេនះ។ 

 កំហុស្រ ល៣ដង ្រតូវទទួលករ្រពមនផទ ល់មត់១ដង ។ ករទទួលបន

ករ្រពមនផទ ល់មត់៣ដង កនុងកំឡុងេពល១ែខ្រតូវកត់្របក់េបៀវត រចំ៍នួន

៥ដុ ្ល រ។ 

 កំហុសមធយម១ដង ្រតូវទទួលករ្រពមនផទ ល់មត់១ដង។ ករទទួលបន

ករ្រពមនផទ ល់មត់ ១ ដង ្រតូវបនកត់្របក់េបៀវត រចំ៍នួន៥ដុ ្ល រ។ 

 ករ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ 

 ្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រចំេពះ  

o បុគគលិក ែដល្រតូវបនកត់្របក់េបៀវត រចំ៍នួន៥ដង េ យ រករ

្រប្រពឹត្តកំហុស 

o និេយជិតែដល្រប្រពឹត្តកំហុសកនុងបេចចកេទសករងរ។ 

 ករយិល័យរដ្ឋបល្រតូវេរៀបចំេចញលិខិត្រពមនជ យលកខណ៍អក រ

េ យផ្តល់សំេ ចម្លងដល់ មីខ្លួនពក់ព័នធ១ចបប់េទអនក្រគប់្រគងរបស់

មីជន១ចបប់ និង១ចបប់េទៀតរក កនុងសំណំុឯក របុគគលិក ។ 

 ករបេណ្ត ញេចញ 

 បុគគលិកែដល្រប្រពឹត្តកំហុសធងន់ធងរនឹង្រតូវបេណ្ត ញេចញ 

 ្រតូវអនុវត្តវធិនបេណ្ត ញេចញផងែដរ ចំេពះបុគគលិកែដល្រតូវទទួលបន 

ករ្រពមនជ យលកខណ៍អក រេលើកទី៣  

 លិខិតបេណ្ត ញេចញ្រតូវចុះហតថេលខេ យ្របធនមជឈមណ្ឌ លភីឌីភី បនទ ប់

ពីមនករ្របជំុសេ្រមចពីគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ ឬ្រកុម្របឹក ភិបល ។ 
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ជំពូកទី ១៦ 

 អវ នបបញញត្ត ិ

្របករ ១១២  

 បុគគលិក្រគប់របូរបស់មជឈមណ្ឌ លភីឌីភីតំរវូឲយេគរព មេគលនេយបយេនះ។   

កំហុសទំងទបយ  ែដលេកើតមនេទបើងេ យេហតុថមិនដឹងមិនឮចំេពះេគលនេយ

បយេនះមិន ចអត់ឱនេទសបនេទបើយ។ ល់ករអនុវត្ដផទុយពីេគលនេយបយ្រគប់្រគង 

ធនធនមនុស េនះចត់ទុកជេមឃៈ ។ 

                                       ជធនីភនំេពញ.ៃថងទី........ែខ...............ឆន ំ ២០១៤ 

          ្របធន 

     ជធនីភនំេពញ.ៃថងទី ...........ែខ .............ឆន ំ២០១៤ 

                         ជ.គណមម ធិករនយក 
     ្របធន 
                                                  យង់ គិមេអង 

            

 

                 វង  ្រសទីូច  

 

កែន្លងទទួល     

• សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល 

(េដើមបីជូន្រជប) 

• បុគគលិក ( េដើមបីអនុវត្ត ) 

• ឯក រកលបបវត្តិ                   
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