






 
 

'                                                                 &                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

)                                                                         (         

 

ក្រសួងមហាផ្ទៃ 

 

សសៀវសៅណែនាំ 

សតីពី  

សោលការែ៍ និងនីតិវិធីទតល់សសវារដ្ឋបាល 

តាមការិយាល័យក្ររសរញរូលណតមួយ 

ផ្នរដ្ឋបាលក្រុង ក្សុរ ខែឌ  

 

 

 

ណខមីន ឆ្ន ាំ២០២១ 



i 
 

 

  



ii 
 

 

Borin
Sticky Note
Color page



iii 
 

 

Borin
Sticky Note
Color page



iv 
 

មាតិកា 

សសររតីសទតើម ............................................................................................... ១ 

១. សោលការែ៍ផ្នការទតល់សសវារដ្ឋបាល ..........................................................៣ 

២. ការសរៀបរាំទីរណនែង និងការបាំពារ់សមាា រ បរិកាា រសក្មាប់ការទតល់សសវារដ្ឋបាល .......... ៨ 

២.១. ការររៀបចំទីកន្លែង .............................................................................៨ 
២.២. ការបំពាកស់ម្ភា រ បរកិាា រ ................................................................... ១១ 

៣. តួនទី ភាររិរច និងការសរៀបរាំការិយាល័យក្ររសរញរូលណតមួយ ..................... ១២ 

៣.១. តួនាទីភារកិចចរបស់ការយិាល័យច្ចករចញចូលន្តមយួ ......................... ១២ 
៣.១.១. ន្នែកជួរមុខ .......................................................................... ១៣ 
៣.១.២. ន្នែកជួររច្កាយ ...................................................................... ១៤ 

៣.២. ការររៀបចំបុគ្គលិកសច្ម្ភបក់ារនតល់រសវារដ្ឋបាលតាមការយិាល័យច្ចករចញ
ចូលន្តមយួ ............................................................................................ ១៦ 

៣.២.១. តួនាទី ភារកិចចរបស់ច្បធាលការយិាល័យច្ចករចញចូលន្តមយួ ...... ១៦ 
៣.២.២. តួនាទី ភារកិចចរបស់អលុច្បធាលការយិាល័យច្ចករចញចូលន្តមយួ . ១៨ 
៣.២.៣. ការររៀបចំបុគ្គលិកន្នែកជួរមុខ .................................................. ១៨ 
៣.២.៤. ការររៀបចំបុគ្គលិកន្នែកជួររច្កាយ ............................................ ២៣ 

៤. នីតិវិធីទដល់សសវារដ្ឋបាលតាមការិយាល័យក្ររសរញរូលណតមួយ  .................... ២៩ 

៤.១. ការនតល់ពត័ម៌្ភល លិងពាកយរសែើសំុរសវា ................................................ ២៩ 
៤.២. ការទទួលពាកយរសែើសំុ លិងសំណំុឯកសារភាា ប ់...................................... ៣២ 
៤.៣. ការបង ់លិងទទួលកម្ច្មរសវារដ្ឋបាល ................................................. ៣៤ 
៤.៤. ការពិលិតយ លិងការនដល់រយាបល់បរចចករទស ......................................... ៣៧ 
៤.៥. ការពិលិតយ លិងការសរច្មច ................................................................ ៣៨ 
៤.៦. ការនតល់លទធនលសរច្មច ................................................................. ៣៩ 

ឧបសមពល័ធទី១៖ រូបសញ្ញា ការយិាល័យច្ចករចញចូលន្តមយួ ................................ ៤០ 
ឧបសមពល័ធទី២៖ ផ្លែ កសម្ភគ ល់សច្ម្ភប់ដាកក់ែុង លិងរច្ៅការយិាល័យច្ចករចញចូលន្តមយួ
 .............................................................................................................. ៤១ 



v 
 

ឧបសមពល័ធទី៣៖ តារាងគ្ំរូកែុងការកំណតច់្កបខណឌ រពលរេលាជាកល់ាក់សច្ម្ភបក់ារនតល់
រសវា ....................................................................................................... ៤៤ 
ឧបសមពល័ធទី៤៖ ទច្មងគ់្ំរូច្តាលិខិតចូលម្លការយិាល័យច្ចករចញចូលន្តមយួ ......... ៤៦ 
ឧបសមពល័ធទី៥៖ ទច្មងគ់្ំរូកំណតប់ង្ហា ញលិខិតចូលម្លការយិាល័យច្ចករចញចូលន្តមយួ
 ............................................................................................................. ៤៧ 
ឧបសមពល័ធទី៦៖ ទច្មងគ់្ំរូបង្ហា ល់ម្ដ្ទទួលពាកយរសែើសំុរសវាម្លការយិាល័យច្ចករចញចូល
ន្តមយួ .................................................................................................... ៤៨ 
ឧបសមពល័ធទី៧៖ ទច្មងគ់្ំរូម្លកំណតប់ង្ហា ញររឿងរបស់ការយិាល័យច្ចករចញចូលន្តមយួ
 .............................................................................................................. ៤៩ 
ច្បកាសសតីពី រោលការណ៍ លិងលីតិេធិីនតល់រសវារដ្ឋបាលតាមការយិាល័យច្ចករចញចូល
ន្តមយួម្លរដ្ឋបាលច្កងុ ច្សកុ ខណឌ  ................................................................ ៥១  



1 

 

សេចក្តីស្តើម 

ការលលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពននការផ្តល់លសវាសាធារណៈ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាលោលរំណងដ៏្សំខាន់មួ្យររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ពុជា។ 
លដ្ើម្បើធានាដ្ល់ការសលប្ម្ចបាននូវលោលរំណងលនេះ កនុងប្ករខណឌ ននកំណណ
ទ្ប្ម្ង់វមិ្ជឈការ និងវសិហម្ជឈការ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានលតត តការយកចិតតទុ្កដ្ឋក់
យ៉ា ងខាល ងំលៅលលើការលផ្េរសទិ្ធិអំណាច មុ្ខងារ ធនធាន និងការទ្ទួ្លខុសប្តូវ
ពើប្កសួង សាា រ័នលៅថ្នន ក់ជាតិលៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន ក់លប្កាម្ជាតិ សំលៅរងខិតការ
លធវើលសចកតើសលប្ម្ចចិតតកនុងការផ្តល់លសវាសាធារណៈជាមូ្លដ្ឋឋ ន និងចបំាច់នានា
ឱ្យលៅលកៀកជិតប្រជាពលរដ្ឋ។  

កនុងន័យលនេះ នាលពលកនលងម្ក ការលផ្េរមុ្ខងារ ធនធាន និងការទ្ទួ្លខុស
ប្តូវពើប្កសួង សាា រ័នលៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន ក់លប្កាម្ជាតិកនុងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល
តាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតម្យួលៅថ្នន ក់ប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវបានលរៀរចំ 
និងដ្ឋក់ឱ្យដំ្លណើ រការជាជំហានៗចរ់តាងំពើឆ្ន ២ំ០០៥ ប្ពម្ទងំបានសិកា 
វាយតនម្ល ណកលម្អ និងពប្ងើកជារនតរនាត រ់។ ការលរៀរចំ និងដ្ឋក់ឱ្យដំ្លណើ រការ
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ គឺលដ្ើម្បើប្រមូ្លផ្តុ ំការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលឱ្យ
កាន់ណតមានភាពងាយប្សួល និងឆ្រ់រហ័សជូនប្រជាពលរដ្ឋលៅកណនលងណតមួ្យ 
តាម្នើតិវធិើសាម្ញ្ញ ប្រករលដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព តមាល ភាព គណលនយយភាព និង
អាចលជឿទុ្កចិតតបានពើសាធារណជន។  

ណផ្អកលលើលទ្ធផ្លជាវជិជមានននដំ្លណើ រការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ និងការវវិឌ្ឍននកម្មវធិើកំណណទ្ប្ម្ង់វមិ្ជឈការ និងវសិហម្ជឈការ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានសលប្ម្ចរលងកើត និងដ្ឋក់ឱ្យដំ្លណើ រការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យលៅប្គរ់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  ទូ្ទងំ
ប្រលទ្សតាម្រយៈអនុប្កឹតយលលខ១៨២ អនប្ក.រក ចុេះនងៃទ្ើ២ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  
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សតើពើមុ្ខងារ និងរចនាសម្ព័នធរដ្ឋបាលប្កុង អនុប្កឹតយលលខ១៨៣ អនប្ក.រក 
ចុេះនងៃទ្ើ២ ណខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៩  សតើពើមុ្ខងារ និងរចនាសម្ព័នធរដ្ឋបាលខណឌ នន
រាជធានើភនំលពញ និងអនុប្កឹតយលលខ១៨៤ អនប្ក.រក ចុេះនងៃទ្ើ២ ណខធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩ សតើពើមុ្ខងារ និងរចនាសម្ព័នធរដ្ឋបាលប្សុក។ អនុប្កឹតយទងំលនេះបាន
តប្មូ្វឱ្យលធវើសមាហរណកម្មការយិល័យជំនាញររស់ប្កសួង សាា រ័នលៅថ្នន ក់
ប្កុង ប្សុក ខណឌ  ចូលលៅកនុងរចនាសម្ព័នធងមើររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  ណដ្ល
ប្រការលនេះទម្ទរឱ្យមានការពិនិតយ និងណកសប្មួ្លល ើងវញិនូវលោលការណ៍ 
និងនើតិវធិើផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ ទូ្ទងំប្រលទ្ស។  

លដ្ើម្បើធានាដ្ល់ការលរៀរចំ និងដំ្លណើ រការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យលៅតាម្រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្សរ
តាម្មុ្ខងារ និងរចនាសម្ព័នធងមើររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  ប្កសួងម្ហានផ្េ
បានដ្ឋក់លចញនូវប្រកាសលលខ ៧៥១ប្រក ចុេះនងៃទ្ើ០៤ ណខម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
សតើពើលោលការណ៍ ណរររទ្ និងនើតិវធិើផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចក
លចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ។ ឈរលលើមូ្លដ្ឋឋ នគតិយុតតងមើៗ
ទងំលនេះ ប្កសួងម្ហានផ្េក៏បានលរៀរចំនូវលសៀវលៅណណនាសំតើពើលោលការណ៍ និង
នើតិវធិើផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាលប្កុង 
ប្សុក ខណឌ លនេះល ើងកនុងលោលរំណងផ្តល់ការណណនាលំម្អិតរណនាម្ដ្ល់អនក
អនុវតត លហើយណដ្លលសៀវលៅណណនាលំនេះមានណរងណចកជា៤ណផ្នក ដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

១. លោលការណ៍ននការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល 
២. ការលរៀរចំទ្ើកណនលង និងការរំពាក់សមាា រ ររកិាខ រសប្មារ់ការផ្តល់លសវា
រដ្ឋបាល 

៣. តួនាទ្ើ ភារកិចច និងការលរៀរចំការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ និង 
៤. នើតិវធិើផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ 
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១. សោលការណ៍នៃការ្តល់សេវារដ្ឋបាល 

ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវណផ្អកលលើលោលការណ៍សំខាន់ៗដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

• រាល់ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលនានាណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់
រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  ប្តូវអនុវតតតាម្ “ការយិល័យប្ចកលចញចូល
ណតម្យួ”  

• ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ សំលៅលៅលលើការលចញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ 
ឬរណណអនុញ្ញញ ត ឬការរញ្ញជ ក់នានាពើរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ លលើ
ប្រលភទ្លសវាទងំឡាយណាណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់ប្កុង 
ប្សុក ខណឌ តាម្ការលសនើសុំ 

• ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវសាិតលប្កាម្ការចត់ណចង ការទ្ទួ្លខុសប្តូវ និង
សិទ្ធិសលប្ម្ចររស់អភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  លលើកណលងណតករណើ
ណដ្លមានការកំណត់លដ្ឋយណ ក 

• អភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវប្រគល់សិទ្ធិសលប្ម្ចលលើការផ្តល់លសវា
រដ្ឋបាលមួ្យចំនួនឱ្យលៅអភិបាលរង និងម្ន្តនតើលផ្េងលទ្ៀត ប្សរតាម្
ចារ់ លិខិតរទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតជាធរមាន 

• រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំឱ្យមានទ្ើកណនលងផ្តល់លសវារដ្ឋបាល
តាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យលៅកនុងររលិវណសាលាប្កុង 
ប្សុក ខណឌ  ឬទ្ើកណនលងលផ្េងលទ្ៀតណដ្លសាធារណជនអាចប្បាប្ស័យ
ទក់ទ្ងបានលដ្ឋយងាយប្សួល និងមានររយិកាសលអសម្ប្សរ
សប្មារ់សាធារណជនម្កលសនើសុំ និងទ្ទួ្លលសវា 
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• រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវរំពាក់ឧរករណ៍ សមាា រ ររកិាខ រ និង
ម្លធោបាយសប្មារ់ោំប្ទ្ដ្ល់ដំ្លណើ រការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ ឱ្យបានសម្ប្សរលដ្ើម្បើធានាដ្ល់
ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលប្រករលដ្ឋយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព តមាល ភាព 
និងគណលនយយភាព 

• រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ អាចលរៀរចំឱ្យមានសាខាការយិល័យប្ចក
លចញចូលណតមួ្យលៅកណនលងលផ្េងលទ្ៀតតាម្ការចបំាច់ 

• រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចក
លចញចូលណតមួ្យប្សរតាម្ប្រលភទ្លសវា តនម្លលសវា រយៈលពល និង
សុពលភាពននការផ្តល់លសវាណដ្លបានកំណត់លៅកនុងលិខិតរទ្ដ្ឋឋ ន
គតិយុតតជាធរមាន 

• ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល និងការយកកនប្ម្លសវារដ្ឋបាលសាិតលប្កាម្
ណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ទងំឡាយណា ណដ្ល
លធវើល ើងលប្ៅការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវចត់ទុ្កជាអំលពើ
ខុសចារ់ 

• រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវប្គរ់ប្គង ចត់ណចង និងផ្តល់លសវារដ្ឋបាល
ណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់ខលួនតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូល
ណតមួ្យប្សរតាម្វធិានជាគនលឹេះចំនួនប្បា ំគឺ សាម្ញ្ញ សើលធម៌្វជិាជ ជើវៈ 
គណលនយយភាព ការលជឿទុ្កចិតត  និងតមាល ភាព (SMART- Simplicity, 
Morality, Accountability, Reliability, Transparency)៖ 
១. សាម្ញ្ញ សំលៅលលើការលរៀរចំនើតិវធិើ និងទ្ប្ម្ង់ណរររទ្សប្មារ់ផ្ដល់
លសវារដ្ឋបាលណដ្លមានលកខណៈខលើ ចាស់លាស់ និងងាយយល់។ 
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២. សើលធម៌្វជិាជ ជើវៈ សំលៅលលើការរំលពញការងារររស់រុគគលិកកនុងការ
ផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យណដ្លប្តូវ
ប្រតិរតតិតាម្សើលធម៌្វជិាជ ជើវៈដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 
− ប្តូវមានភកតើភាពចំលពាេះសាា រ័ន ចំលពាេះប្រជាពលរដ្ឋ និងចំលពាេះ
វជិាជ ជើវៈររស់ខលួន 

− ប្តូវលោរពវន័ិយការងារ លមា៉ា ងលធវើការ និងរទ្រញ្ញជ នផ្េកនុង 
− ប្តូវមានឥរយិរងជាអនកផ្តល់លសវាដ៏្មានប្រសិទ្ធភាព លដ្ឋយ
ប្តូវចត់ទុ្កលសចកតើប្តូវការររស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាអាទិ្ភាព
និងជាកាតពវកិចចររស់អនកផ្តល់លសវា ណដ្លប្តូវល ល្ើយតរប្រករ
លដ្ឋយអាករបកិរយិរសួរាយ រាក់ទក់ សុភាពរារសារ នងលងនូរ 
និងមឺុ្ងមា៉ា ត់កនុងការងារ 

− ប្តូវមានសាម្គគើភាព និងទំ្នាក់ទំ្នងលអកនុងចំលណាម្រុគគលិក
រំលពញការងារកនុងសាម រតើជាប្កុម្ និងយកចិតតទុ្កដ្ឋក់ខពស់ចំលពាេះ
ការងារ 

− ប្តូវផ្តល់លសវាលដ្ឋយមិ្នលរ ើសលអើង និងមិ្នប្រកាន់រកេពួក ប្ពម្
ទងំប្តូវលតដ តការយកចិតតទុ្កដ្ឋក់ចំលពាេះជនងាយរងលប្ោេះ ដូ្ច
ជាជនពិការ ចស់ជរា ន្តសតើមាននផ្េលពាេះ ន្តសតើមានកូនតូច និង
ជនជាតិលដ្ើម្ភាគតិច 

− មិ្នប្តូវយកលមា៉ា ងរដ្ឋបាលលៅប្រករមុ្ខរររលផ្េងលទ្ៀត 
− មិ្នប្តូវយកឥទ្ធិពល និងអំណាចលៅកនុងមុ្ខងារររស់ខលួនលៅ
លប្រើលដ្ើម្បើទញយកផ្លប្រលយជន៍អវើមួ្យ ឬលដ្ើម្បើសំ ុត គំរាម្
កំណហង រំពានសិទ្ធិររស់ប្រជាពលរដ្ឋ 
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− មិ្នប្តូវមានលចតនា ឬទ្ទួ្លរងាវ ន់ អំលណាយ ឬសគុណប្គរ់រូរ
ភាពជាងនូរនឹងការសលប្ម្ចកិចចការររស់ខលួន 

− មិ្នប្តូវលប្រើភាសាគំលរាេះគំលរ ើយ អសើលធម៌្ ឬណប្សក ូឡា
លៅកនុងរនេរ់លធវើការណដ្លនាំឱ្យរខំានដ្ល់អនកដ្នទ្ ឬចំលពាេះ
ប្រជាពលរដ្ឋណដ្លម្កលសនើសុំលសវា 

− មិ្នប្តូវហូរលប្គឿងប្សវងឹ ឬមានជាតិប្សវងឹ និងមិ្នប្តូវប្រប្ពឹតដ
ណលបងសុើសងប្គរ់ប្រលភទ្កនុងលមា៉ា ង និងកណនលងលធវើការងារ 

− មិ្នប្តូវជក់បារ ើលៅកណនលងលធវើការងារ។ 

៣.គណលនយយភាព សំលៅលលើរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវមាន
គណលនយយភាពលដ្ឋយតេ ល់ចំលពាេះប្រជាពលរដ្ឋ និងចំលពាេះ
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងប្កសួង សាា រ័នកនុងការរំលពញតួនាទ្ើ ភារកិចច
លលើការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលទងំអស់កនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់ខលួន 
ប្សរតាម្ចារ់ និងលិខិតរទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតជាធរមាន។ កនុងការ
លធវើគណលនយយភាពចំលពាេះប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ
ប្តូវធានាដ្ល់ការប្គរ់ប្គង និងចត់ណចងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល
លដ្ើម្បើល ល្ើយតរលៅនឹងតប្មូ្វការររស់ប្រជាពលរដ្ឋលៅកនុងណដ្ន
សម្តាកិចចររស់ខលួន ប្សរតាម្លោលកាណ៍ និងនើតិវធិើណដ្លបាន
កំណត់ លដ្ឋយមានការពិលប្ោេះលយរល់ និងទ្ទួ្លនូវលយរល់
ប្ត រ់ពើប្រជាពលរដ្ឋ។ ការលធវើគណលនយយភាពចំលពាេះរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
និងប្កសួង សាា រ័ន រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវទ្ទួ្លខុសប្តូវ
កនុងការអនុវតតតាម្លោលការណ៍ នើតិវធិើ និងសដង់ដ្ឋណដ្លបាន
កំណត់លៅកនុងចារ់ និងលិខិតរទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតជាធរមាន។ 
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៤. ការលជឿទុ្កចិតត សលំៅលលើការប្គរ់ប្គង ការចត់ណចងការផ្តល់លសវា
រដ្ឋបាលររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្រករលដ្ឋយតមាល ភាព 
តាម្ណរររទ្ នើតិវធិើ និងរទ្ដ្ឋឋ ននានាណដ្លបានកំណត់។ រដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំទ្ើកណនលងផ្ដល់លសវាឱ្យបានសម្រម្យ និង
មានសណាដ រ់ធាន រ់ លធវើរដិ្សណាឋ រកិចចចំលពាេះអនកលសនើសុំលសវា ផ្តល់
ព័ត៌មានចាស់លាស់ និងប្គរ់ប្ោន់ពាក់ព័នធនឹងលកខខណឌ ចបំាច់
នានាកនុងការលសនើសុំលសវា ផ្ដល់ជូនលទ្ធផ្លសលប្ម្ចតាម្លពលលវលា
កំណត់ និងសាវ គម្ន៍ចំលពាេះការផ្ដល់ព័ត៌មានប្ត រ់អំពើការផ្ដល់
លសវាររស់ខលួន។ 

៥. តមាល ភាព សំលៅលលើការប្គរ់ប្គងចត់ណចងកិចចការនានាកនុងការ
ផ្ដល់លសវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងការប្រមូ្លចំណូលពើការ
ផ្ដល់លសវារដ្ឋបាលប្សរតាម្លោលការណ៍ ណរររទ្ និងនើតិវធិើ
ណដ្លបានកំណត់។ រាល់ព័ត៌មាននានាពាក់ព័នធនឹងរលរៀររររ
រំលពញការងារ លពលលវលា លោលការណ៍ នើតិវធិើ ទ្ប្ម្ង់ណរររទ្ និង
លកខខណឌ ភាជ រ់ ប្រលភទ្លសវា តនម្លលសវា រយៈលពល និងសុពលភាពនន
លសវារដ្ឋបាលប្តូវបានផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈយ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ 
ទងំលៅទ្ើកណនលងផ្ដល់លសវា និងលៅទ្ើកណនលងសាធារណៈលផ្េងៗ
លទ្ៀតតាម្ម្លធោបាយនានាដូ្ចជា រុគគលិកផ្ដល់ព័ត៌មាន ខិតរណណ 
រណណផ្េពវផ្ាយ លគហទំ្ព័រ រណាដ ញសារព័ត៌មាននានា រណាដ ញ
ទំ្នាក់ទំ្នងសងគម្ និងម្លធោបាយលផ្េងៗលទ្ៀត។ 
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២. ការសរៀបចំទីក្ន្ៃែង ៃិងការបំពាក្់េម្ភារ  
បរិកាខារេម្រម្ប់ការ្តល់សេវារដ្ឋបាល 

២.១ ការររៀបចំទីកន្លែង 
រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំឱ្យមានទ្ើកណនលងផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្

ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យលៅកនុងររលិវណសាលាប្កុង ប្សុក ខណឌ  ឬ
ទ្ើកណនលងណដ្លសាធារណជនអាចប្បាប្ស័យទក់ទ្ងបានលដ្ឋយងាយប្សួល 
(ងាយសាគ ល់ ងាយល ើញ ងាយលចញចូល) និងមានររយិកាសលអសម្ប្សរ
សប្មារ់សាធារណជនម្កទ្ទួ្លលសវា។ 

កនុងការលប្ជើសលរ ើសទ្ើតាងំ និងការលរៀរចំទ្ើកណនលងផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវយកចិតត
ទុ្កដ្ឋក់លលើចំណុចសំខាន់ៗដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

✓ លប្ជើសលរ ើសយកទ្ើតាងំណដ្លប្រជាពលរដ្ឋអាចលម្ើលល ើញចាស់ និង
ងាយប្សួលទំ្នាក់ទំ្នង 

✓ មានផ្លូវលចញចូលងាយប្សួល 
✓ មានទ្ើធាល សប្មារ់ចំណតយនយនត 
✓ មានប្រព័នធទឹ្កសាអ ត អគគិសនើ និងប្រព័នធអុើនលធើលណត 
✓ មានរនេរ់ទឹ្កសប្មារ់រុគគលិក និងប្រជាពលរដ្ឋដ្ឋច់លដ្ឋយណ ក
ពើោន  និងមានការណរងណចក រនេរ់ទឹ្កសប្មារ់រុរស និងរនេរ់ទឹ្ក
សប្មារ់ន្តសតើប្រករលដ្ឋយអនាម័្យ និងររសិាា នលអ 

✓ លរៀរចំឱ្យមានលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធរូរវន័តសប្មារ់ជនពិការដូ្ចជា ជប្មាល
ប្ចកលចញចូលអោរ រងាក ន់នដ្ និងរនេរ់ទឹ្កសប្មារ់ជនពិការជាលដ្ើម្ 

✓ លរៀរចំឱ្យមានកាត រព័ត៌មានររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 
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✓ លប្រើប្បាស់រូរសញ្ញញ ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យលៅលលើអោរ
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ (ឧរសម្ព័នធទ្ើ១) 

✓ រិទ្តល កល ម្ េះទ្ើកណនលង និងតល កល ម្ េះមុ្ខតំណណងនានាលៅខាងកនុង 
និងខាងលប្ៅអោរការយិលយ័ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ (ឧរសម្ព័នធទ្ើ២) 

✓ រិទ្តារាងតនម្លលសវារដ្ឋបាលររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ លៅកនុង
អោរការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

ណផ្នកខាងកនុងននអោរការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ ប្តូវលរៀរចំណរង
ណចកឱ្យមាន៖ 

✓ ទ្ើកណនលងសប្មារ់ណផ្នកជួរមុ្ខ 
✓ ទ្ើកណនលងសប្មារ់ណផ្នកជួរលប្កាយ  
✓ តុពិលសសររស់ការយិល័យប្រជាពលរដ្ឋ 
✓ ទ្ើកណនលងសប្មារ់ប្រជាពលរដ្ឋរង់ច ំ 
✓ ទ្ើកណនលងសប្មារ់រំលពញពាកយលសនើសុំលសវា និងសំណំុឯកសារភាជ រ់
នានា។ 

ន្នែកជួរមុខ គឺជាកណនលងសប្មារ់ប្រជាពលរដ្ឋម្កប្បាប្ស័យទក់ទ្ងលដ្ឋយ
តេ ល់ លដ្ើម្បើទ្ទួ្លព័ត៌មាននានាអំពើការផ្ដល់លសវារដ្ឋបាល ការទ្ទួ្លពាកយលសនើ
សុំលសវា ការដ្ឋក់ពាកយលសនើសុំលសវា ការរង់ប្បាក់កនប្ម្លសវា និងការទ្ទួ្លលទ្ធផ្ល
សលប្ម្ចននការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល។ ណផ្នកជួរមុ្ខននការយិល័យប្ចកលចញចូល
ណតមួ្យអាចលរៀរចំឱ្យមានកណនលង និងរញ្ជ រដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

✓ កណនលងផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាកយលសនើសុំលសវា  
✓ រញ្ជ រទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារ 
✓ រញ្ជ រលរឡា 
✓ រញ្ជ រនើតោនុកូលកម្ម។ 
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ការលរៀរចំទ្ើកណនលង និងរញ្ជ រសប្មារ់ណផ្នកជួរមុ្ខ អាប្ស័យលលើការលរៀរចំ
រុគគលិកណផ្នកជួរមុ្ខ ប្ពម្ទងំភាពម្មាញឹកននការលសនើសំុលសវារដ្ឋបាល និង
តាម្សាា នភាពជាក់ណសតងននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ នើមួ្យៗ ដូ្ចមានកំណត់
លៅចំណុច ៤.២.៣ ននលសៀវលៅណណនាលំនេះ។ 

ទ្ើកណនលង និងរញ្ជ រទងំលនេះប្តូវលរៀរចំល ើងលដ្ឋយធានាឱ្យអនកលសនើសុំលសវា 
អនកផ្តល់លសវា និងរុគគលិករំលពញការងារតាម្ប្កុម្នើមួ្យៗអាចលម្ើលល ើញោន
លៅវញិលៅម្ក និងមានភាពងាយប្សួលកនុងការទំ្នាក់ទំ្នងោន ផ្ងណដ្រ។  

ន្នែកជួរររកាយ គឺជាកណនលងពិនិតយ និងផ្ដល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើ
សំណំុឯកសារលសនើសុំលសវា។ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ អាចលរៀរចំទ្ើកណនលងរំលពញ
ការងារសប្មារ់រុគគលិកណផ្នកជួរលប្កាយលៅតាម្ការយិល័យពាក់ព័នធនានា ឬលៅ
កនុងការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ កនុងការលរៀរចំទ្ើកណនលងរំលពញការងារ
សប្មារ់រុគគលិកណផ្នកជួរលប្កាយលនេះ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវធានាមិ្នឱ្យ
មានការជួរប្បាប្ស័យទក់ទ្ងលដ្ឋយតេ ល់រវាងរុគគលិកជំនាញរលចចកលទ្សណផ្នក
ជួរលប្កាយ និងប្រជាពលរដ្ឋណដ្លម្កលសនើសុំលសវាល ើយ។  

កនុងករណើ ណដ្លរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ មានភាពម្មាញឹកកនុងការផ្តល់
លសវារដ្ឋបាល រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ អាចលរៀរចំឱ្យមានសាខាការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យលៅកណនលងលផ្េងលទ្ៀត លដ្ើម្បើរងកលកខណៈងាយប្សួលដ្ល់
អនកលសនើសុំលសវា។ កនុងការលរៀរចំសាខាការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ រដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ អាចលរៀរចំឱ្យមានណតណផ្នកជួរមុ្ខ ឬមានទងំណផ្នកជួរមុ្ខ និង
ណផ្នកជួរលប្កាយសប្មារ់ផ្ដល់លសវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក 
ខណឌ ប្តូវលប្ជើសលរ ើសទ្ើតាងំ និងលរៀរចំទ្ើកណនលងរំលពញការងារឱ្យបានសម្ប្សរ
ដូ្ចការណណនាខំាងលលើ។ សាខាការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវសាិតលប្កាម្
ការប្គរ់ប្គងររស់ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញណតមួ្យននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក 
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ខណឌ ។ ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវចត់តាំងអនុប្រធាន
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យចំនួន០១រូរ លដ្ើម្បើជួយប្គរ់ប្គង ចត់ណចង
ការងារកនុងសាខាលនេះ។ ការលរៀរចំរលងកើតសាខាការយិល័យប្ចកលចញចូលណត
មួ្យប្តូវកំណត់លដ្ឋយលសចកតើសលប្ម្ចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ រនាេ រ់ពើ
ទ្ទួ្លបានការអនុម័្តពើប្កុម្ប្រឹកាននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ សាម្ើនើមួ្យៗ។ 

២.២. ការបំពាក់សម្ភា រ បរកិាា រ  
រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំរំពាក់សមាា រររកិាខ រ ឧរករណ៍ និង

ម្លធោបាយរំលពញការងារនានាឱ្យបានប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ោបំ្ទ្ដ្ល់ការរំលពញ
ការងារររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ លដ្ឋយណផ្អកលលើតប្មូ្វការ
ជាក់ណសដង និងទំ្ហកំារងារររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ នើមួ្យៗ។ 

រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំតរណាត ញកំុពយូទ័្រ (Computer 
Network) លដ្ើម្បើភាជ រ់ទំ្នាក់ទំ្នងកនុងការរំលពញការងារររស់រុគគលិកកនុង
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ 
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៣. តួនាទី ភារក្ិចច ៃិងការសរៀបចំការិយាល័យ 
ម្រចក្សចញចូលន្តមយួ 

៣.១. តួនាទី ភារកិចចរបស់ការយិាល័យរចករចញចូលន្តមួយ 
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវរំលពញតួនាទ្ើជាលសនាធិការឱ្យ

រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ លលើការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលនានាណដ្លសាិតកនុងណដ្ន
សម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ។  

ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតម្យួមានភារកិចចដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 
− ប្គរ់ប្គង ចត់ណចងកិចចការប្រចនំងៃពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល
នានាណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  

− ផ្តល់ព័ត៌មាននានា និងផ្េពវផ្ាយជាសាធារណៈពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់
លសវារដ្ឋបាល 

− ទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល  និងផ្តល់លទ្ធផ្លសលប្ម្ចននការផ្តល់
លសវារដ្ឋបាលជូនអនកលសនើសុំលសវា 

− ប្រមូ្ល និងរង់ប្បាក់កនប្ម្លសវារដ្ឋបាលតាម្លោលការណ៍ និងនើតិវធិើ
កំណត់  

− ទុ្កដ្ឋក់ ណងរកា និងប្គរ់ប្គងឯកសារ និងប្រព័នធប្គរ់ប្គងទិ្ននន័យ
ពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល 

− អនុវតតកិចចការលផ្េងលទ្ៀតតាម្ការប្រគល់ភារកិចចររស់អភិបាលប្កុង 
ប្សុក ខណឌ ។ 

ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំជាពើរណផ្នក គឺណផ្នកជរួមុ្ខ និងណផ្នកជរួលប្កាយ។ 
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៣.១.១ ន្នែកជួរមខុ 
ណផ្នកជួរមុ្ខជាកណនលងសប្មារ់ប្រជាពលរដ្ឋប្បាប្ស័យទក់ទ្ងលដ្ឋយតេ ល់ 

លដ្ើម្បើទ្ទួ្លព័ត៌មាននានាអំពើការផ្ដល់លសវារដ្ឋបាល ការទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំលសវា 
ការដ្ឋក់ពាកយលសនើសុំលសវា ការរង់ប្បាក់កនប្ម្លសវា និងការទ្ទួ្លលទ្ធផ្ល
សលប្ម្ចននលសវារដ្ឋបាលណដ្លបានលសនើសុំ។ ណផ្នកជួរមុ្ខមានតួនាទ្ើ ភារកិចចដូ្ច
ខាងលប្កាម្៖ 

− ផ្តល់ព័ត៌មានអំពើប្រលភទ្លសវា តនម្លលសវា រយៈលពលនិងសុពលភាពនន
ការផ្តល់លសវា លោលការណ៍ នើតិវធិើផ្តល់លសវា និងព័ត៌មានលផ្េងលទ្ៀត
ពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលលប្កាម្ណដ្នសម្តាកិចច ររស់រដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ  

− ផ្តល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលណដ្ល
មិ្នសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  

− ផ្តល់ពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់នានាជូនអនកលសនើសុំលសវា 
− ណណនា ំ ឬជួយរំលពញពាកយលសនើសុំ និងឯកសារពាក់ព័នធចំលពាេះអនក
លសនើសុំលសវាណដ្លពំុលចេះអកេរ ឬមានពិការភាពមិ្នអាចរំលពញពាកយ
លសនើសុំលសវា និងឯកសារភាជ រ់លដ្ឋយខលួនឯងបាន 

− ទ្ទួ្ល និងពិនិតយពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ ប្ពម្ទងំផ្តល់
ព័ត៌មានប្ត រ់ជូនអនកលសនើសុំលសវាអំពើភាពប្តឹម្ប្តូវ ឬចំណុចខវេះខាត
ននពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់តាម្ លកខខណឌ កំណត់ 

− ទ្ទួ្ល និងពិនិតយលលើឯកសារងតចម្លងលដ្ើម្បើរញ្ញជ ក់ភាពប្តឹម្ប្តូវនន
ការងតចម្លងតាម្ចារ់លដ្ើម្តាម្ការកំណត់ 
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− លចញរងាក ន់នដ្ទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំណដ្លកត់ប្តាអំពើកាលររលិចេទ្ននការ
ទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំ និងកំណត់កាលររលិចេទ្ណដ្លប្តូវម្កទ្ទួ្លយក
លទ្ធផ្លសលប្ម្ច 

− ទ្ទួ្លប្បាក់កនប្ម្លសវាពើប្រជាពលរដ្ឋ ប្ពម្ទងំលចញរងាក ន់នដ្រង់ប្បាក់
លៅតាម្តនម្លលសវាប្សរតាម្លិខិតរទ្ដ្ឋឋ នជាធរមាន 

− រញ្ជូ នពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ជូនប្រធានការយិល័យប្ចក
លចញចូលណតមួ្យលដ្ើម្បើចត់ណចងរញ្ជូ នលៅណផ្នកជួរលប្កាយតាម្វសិ័យ
ជំនាញនើមួ្យៗ 

− ផ្ដល់លទ្ធផ្លសលប្ម្ចជូនអនកលសនើសុំលសវា 
− ទុ្កដ្ឋក់ ណងរកា ធានាសុវតាិភាពសាច់ប្បាក់ និងរង់ចំណូលណដ្ល
ទ្ទួ្លបានពើការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលលៅតាម្លោលការណ៍ ណរររទ្ 
និងនើតិវធិើកំណត់ 

− លរៀរចំរបាយការណ៍អំពើចំនួនលសវា និងចំណូលជាលទ្ៀងទត់តាម្
លោលការណ៍កំណត់។ 

៣.១.២. ន្នែកជួរររកាយ 
ណផ្នកជួរលប្កាយ គឺជាណផ្នកណដ្លទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ និងផ្តល់

លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំណំុឯកសារលសនើសុំលសវារដ្ឋបាលតាម្វសិ័យនានា
ណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ។ ណផ្នកជួរលប្កាយ
មានតួនាទ្ើភារកិចចដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

− ពិនិតយ និងផ្ដល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំណំុឯកសារលសនើសុំ
លសវារដ្ឋបាលតាម្វសិ័យនានាលដ្ើម្បើដ្ឋក់ជូនអនកមានសិទ្ធិសលប្ម្ច 
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− ចុេះសិកា ឬអលងកតដ្ល់ទ្ើតាងំអាជើវកម្ម សិរបកម្ម ឬលសវាកម្មររស់
អនកលសនើសុំលសវា ប្សរតាម្លោលការណ៍កំណត់ 

− ផ្លិតអាជាា រណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត រណណអនុញ្ញញ ត លិខិតរញ្ញជ ក់ ឬ
លិខិតល ល្ើយតរចំលពាេះការលសនើសុំលសវា 

− ចុេះតាម្ដ្ឋន ប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លលលើការអនុវតតតាម្លិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ ឬរណណអនុញ្ញញ ត និងលលើកលយរល់ជូន
អភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  លដ្ើម្បើចត់វធិានការនានាចំលពាេះការមិ្ន
អនុវតតតាម្លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ ឬរណណអនុញ្ញញ ត និងសតង់ដ្ឋ
រលចចកលទ្ស 

− ចុេះប្សង់ទិ្ននន័យអាជើវកម្ម សិរបកម្ម លសវាកម្ម និងទិ្ននន័យពាក់ព័នធ
លដ្ើម្បើចងប្កងរញ្ជ ើលសវារដ្ឋបាល និងលធវើរចចុរបននភាពរញ្ជ ើលសវារដ្ឋបាល
លនេះជាលរៀងរាល់ឆ្ន  ំ

− លលើកសំលណើ ជូនអភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  លដ្ើម្បើចត់វធិានការ
ចំលពាេះមាច ស់អាជើវកម្ម សិរបកម្ម និងលសវាកម្មណដ្លពំុមានលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ 

− ទុ្កដ្ឋក់ និងណងរកាសំណំុឯកសារលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល និងឯកសារ
ទិ្ននន័យពាក់ព័នធនានាតាម្ការកំណត់ 

− លរៀរចំរបាយការណ៍តាម្លោលការណ៍កំណត់ររសរ់ដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក 
ខណឌ ។ 
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៣.២. ការររៀបចំបគុ្គលិកសរម្ភប់ការនតល់រសវារដ្ឋបាលតាមការយិាល័យ      
រចករចញចូលន្តមួយ 

ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវ
ដឹ្កនាលំដ្ឋយប្រធានមួ្យ (០១)រូរ និងអនុប្រធានយ៉ា ងលប្ចើនពើរ (០២)រូរ 
ជាជំនួយការ។ ការណតងតាងំ ការតល ស់រតូរ និងការរញ្ច រ់មុ្ខតំណណងប្រធាន 
និងអនុប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយដ្ើការរស់
រដ្ឋបាលថ្នន ក់លប្កាម្ជាតិប្សរតាម្ណរររទ្ និងនើតិវធិើននការប្គរ់ប្គងរុគគលិក
រដ្ឋបាលថ្នន ក់លប្កាម្ជាតិ។  

៣.២.១ តួនាទី ភារកិចចរបស់ររធាលការយិាល័យរចករចញចលូន្តមួយ 
ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យមានតួនាទ្ើជាលសនាធិការឱ្យ

អភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ កនុងការប្គរ់ប្គង ការចត់ណចង និងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល
ណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  និងមានភារកិចច
ដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

✓ ដឹ្កនា ំ ប្គរ់ប្គង ចត់ណចង និងទ្ទួ្លខុសប្តូវរមួ្លលើរាល់សកម្មភាព
ប្រចនំងៃររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យលដ្ើម្បើធានាឱ្យមាន
ដំ្លណើ រការលដ្ឋយរលូន ប្តឹម្ប្តូវ និងប្សរតាម្តួនាទ្ើ ភារកិចចណដ្ល
បានកំណត់ 

✓ ធានាថ្ន រុគគលិកទងំអស់ណដ្លរំលពញការងារលៅកនុងការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតម្ួយលោរពបានយ៉ា ងខាជ រ់ខជួននូវប្កម្សើលធម៌្
លពលលវលា និងរលរៀររររលធវើការងារណដ្លបានកំណត់ 

✓ អរ់រ ំហវកឹហាត់ជាប្រចដំ្ល់រុគគលិក និងណរងណចកភារកិចចជូនរុគគលិក
ប្សរតាម្រលរៀររររលធវើការងារររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណត
មួ្យ 



17 

 

✓ សហការ សប្ម្រសប្មួ្ល និងលធវើទំ្នាក់ទំ្នងជាមួ្យការយិល័យ
ពាក់ព័នធកនុងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលនានាណដ្លសាិតលប្កាម្ណដ្នសម្តាកិចច
ររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  

✓ សប្ម្រសប្មួ្លលដ្ឋេះប្សាយរញ្ញា នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័នធនឹង
ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលររសក់ារយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

✓ ជំរុញ សហការ សប្ម្រសប្មួ្លកនុងការប្រមូ្ល និងលធវើរចចុរបននភាព
ទិ្ននន័យមូ្លដ្ឋឋ នអាជើវកម្ម សិរបកម្ម លសវាកម្មតាម្វសិ័យនើមួ្យៗ
ណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ   

✓ ដឹ្កនា ំចត់ណចង និងលរៀរចំផ្េពវផ្ាយព័ត៌មាននានាពាក់ព័នធនឹងការ
ផ្តល់លសវារដ្ឋបាលររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យឱ្យបាន
ទូ្លំទូ្លាយ តាម្រយៈម្លធោបាយ និងឧរករណ៍ព័ត៌មានលផ្េងៗ 

✓ លលើកលយរល់ជូនអភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ កនុងការលធវើទំ្នាក់ទំ្នង  
និងការលលើកសំលណើ លៅប្កសួង សាា រ័នពាក់ព័នធលដ្ើម្បើពិនិតយ និង
ណកសប្មួ្លនើតិវធិើននការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលនានា និងលផ្េរមុ្ខងារផ្តល់
លសវារដ្ឋបាលរណនាម្លទ្ៀតម្កឱ្យរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  

✓ លរៀរចំណផ្នការសកម្មភាព និងងវកិាប្រចឆំ្ន រំរស់ការយិល័យប្ចក
លចញចូលណតមួ្យ 

✓ លរៀរចំណផ្នការរុគគលិក និងលកខខណឌ ការងាររុគគលិកននការយិលយ័
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

✓ លរៀរចំរបាយការណ៍ជាលទ្ៀងទត់តាម្លោលការណ៍កំណត់ 
✓ រំលពញកិចចការលផ្េងៗលទ្ៀតតាម្ការប្រគល់ភារកិចចពើអភិបាលប្កុង 
ប្សុក ខណឌ ។ 
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៣.២.២. តួនាទី ភារកិចចរបសអ់លុររធាលការយិាល័យរចករចញចូលន្តមួយ 
អនុប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ មានតួនាទ្ើជួយប្រធាន

ការយិល័យកនុងកិចចដំ្លណើ រការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ  និងមានភារកិចចដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

✓ ជួយប្រធានកនុងការចត់ណចង និងសប្ម្រសប្មួ្លកិចចការប្រចនំងៃ
ររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

✓ លលើកលយរល់ និងរាយការណ៍ជូនប្រធានលលើកិចចការងារណដ្លបាន
ណរងណចងឱ្យទ្ទួ្លខុសប្តូវ 

✓ ជំនួសប្រធានកនុងករណើ ប្រធានអវតដមានតាម្ការប្រគល់សិទ្ធិ   
✓ ជួយសប្ម្រសប្មួ្ល លដ្ឋេះប្សាយរញ្ញា នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័នធ
នឹងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាល តាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

✓ ចូលរមួ្លរៀរចំណផ្នការសកម្មភាព និងងវកិាប្រចឆំ្ន រំរស់ការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

✓ ចូលរមួ្លរៀរចំណផ្នការតប្មូ្វការរុគគលិក និងលកខខណឌ ការងារររស់
រុគគលិកកនុងការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

✓ ជួយប្រធានកនុងការលរៀរចំរបាយការណ៍ប្សរតាម្លោលការណ៍កំណត់ 
✓ រំលពញកិចចការលផ្េងលទ្ៀត តាម្ការប្រគល់ភារកិចចពើប្រធានការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ 

៣.២.៣. ការររៀបចំបគុ្គលិកន្នែកជួរមុខ 
ណផ្នកជួរមុ្ខប្តូវសាិតលប្កាម្ការប្គរ់ប្គង និងការទ្ទួ្លខុសប្តូវររសប់្រធាន

ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតម្យួ។  
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រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ អាចលរៀរចំរុគគលិកណផ្នកជួរមុ្ខយ៉ា ងលប្ចើនចំនួន
៤ប្កុម្ រមួ្មាន៖  

១. ប្កុម្រុគគលិកទ្ទ្លួរនេុកផ្ដល់ព័ត៌មាន 
២. ប្កុម្រុគគលិកទ្ទ្លួរនេុកទ្ទ្លួប្រគល់ឯកសារ  
៣. ប្កុម្រុគគលិកទ្ទ្លួរនេុកការងារនើតោនុកូលកម្ម និង 
៤. ប្កុម្រុគគលិកទ្ទ្លួរនេុកការងារលរឡា។  

កនុងការលរៀរចំ និងកំណត់ចំនួនប្កុម្រុគគលិកណផ្នកជួរមុ្ខ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក 
ខណឌ នើមួ្យៗប្តូវពិចរណាលលើលកខណៈវនិិចេ័យមួ្យចំនួនដូ្ចជា ១).ចំនួន
ប្រជាពលរដ្ឋណដ្លរារ់រញ្ចូ លទងំអនកសាន ក់លៅអចិនន្តនតយ ៍និងសាន ក់លៅរលណាត េះ
អាសននកនុងណដ្នដ្ើររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ នើមួ្យៗ ២).សកាត នុពលណផ្នក
លសដ្ឋកិចច និងពាណិជជកម្ម ណដ្លរមួ្មាន ចំនួនមូ្លដ្ឋឋ នអាជើវកម្ម សិរបកម្ម ឬ
លសវាកម្ម និងភាពម្មាញឹកននតប្មូ្វការលសវារដ្ឋបាល និង៣).ធនធានម្នុសេ
ននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ នើមួ្យៗ។ 

ណផ្អកតាម្សាា នភាពជាក់ណសតង និងលកខណៈវនិិចេ័យដូ្ចបានកំណត់ខាង
លលើ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំរុគគលិកណផ្នកជួរមុ្ខយ៉ា ងតិចចំនួន២
ប្កុម្ ណដ្លកនុងលនាេះប្កុម្រុគគលិកទ្ទ្លួរនេុកការងារលរឡាប្តូវលរៀរចំដ្ឋច់លដ្ឋយ
ណ កពើប្កុម្រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារលផ្េងលទ្ៀត។ ចំលពាេះរដ្ឋបាលប្កុង និង
រដ្ឋបាលខណឌ ប្តូវលរៀរចំរុគគលិកណផ្នកជួរមុ្ខយ៉ា ងលប្ចើនចំនួន៤ប្កុម្។ លដ្ឋយណ ក 
រដ្ឋបាលប្សុកប្តូវលរៀរចំរុគគលិកណផ្នកជួរមុ្ខយ៉ា ងលប្ចើនចំនួន៣ប្កុម្។  

រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារនើមួ្យៗអាចមានចំនួនលលើសពើមួ្យនាក់ 
អាប្ស័យលៅតាម្ទំ្ហកំារងារ និងភាពម្មាញឹកននការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលររស់
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ នើមួ្យៗ។ រដ្ឋបាល
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ប្កុង ប្សុក ខណឌ អាចលប្រើប្បាស់រុគគលិកជារ់កិចចសនោសប្មារ់ទ្ទួ្លរនេុក
ការងារផ្តល់ព័ត៌មាន ការងារប្រគល់ទ្ទួ្លឯកសារ និងការងារនើតោនុកូលកម្ម 
លលើកណលងណតការងារលរឡា។  

កនុងករណើ ចបំាច់ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ អាចលរៀរចំឱ្យមានប្កុម្
ការងារផ្តល់លសវារដ្ឋបាលចល័តលដ្ើម្បើចុេះលៅផ្តល់លសវារដ្ឋបាលលៅតាម្ទ្ើប្រជំុជន 
ឬលៅតាម្ភូមិ្  ុ ំ សងាក ត់ណដ្លមានទ្ើតាងំលៅឆ្ៃ យពើការយិល័យប្ចកលចញ
ចូលណតមួ្យ។ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលចល័ត
លដ្ឋយមានកិចចសហការជាមួ្យរដ្ឋបាល ុ ំ សងាក ត់ ឬអនកពាក់ព័នធនានាលដ្ើម្បើ
កំណត់អំពើកាលវភិាគននការចុេះផ្តល់លសវារដ្ឋបាលចល័ត និងផ្េពវផ្ាយព័ត៌មាន
ជូនប្រជាពលរដ្ឋអំពើទ្ើកណនលង និងលពលលវលាផ្តល់លសវា។ ការលរៀរចំប្កុម្ការងារ
ផ្តល់លសវារដ្ឋបាលចល័តប្តូវមានអនកទ្ទួ្លខុសប្តូវចាស់លាស់ និងមាន
សមាសភាពចូលរមួ្ពើរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារលរឡា រុគគលិកណដ្លអាចផ្តល់
ព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងប្រលភទ្លសវាណដ្លប្តូវផ្តល់តាម្ប្កុម្ការងារចល័ត និង/ឬ
តំណាងការយិល័យប្រជាពលរដ្ឋ។  

ការចត់តាងំរុគគលិកណផ្នកជួរមុ្ខប្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយលសចកតើសលប្ម្ចររស់
រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ។ 

ការលរៀរចំ ការចត់ណចង និងការលប្រើប្បាស់រុគគលិកទងំលនេះប្តូវលចៀសវាង
ដ្ឋច់ខាតនូវរញ្ញា ទំ្នាស់ផ្លប្រលយជន៍។  

រកមុបុគ្គលិកទទួលបលទុកនតល់ពត័៌ម្ភល មានតួនាទ្ើ ភារកិចចដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 
− លធវើរដិ្សណាឋ រកិចចសាវ គម្ន៍ប្រជាពលរដ្ឋណដ្លម្កកាន់ការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

− ផ្តល់ព័ត៌មានទូ្លៅពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលណដ្លសាិតកនុង
សម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាល ប្កុង ប្សុក ខណឌ  និងព័ត៌មានលសវារដ្ឋបាល
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លផ្េងលទ្ៀតណដ្លមិ្នសាិតកនុងសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាល ប្កុង ប្សុក ខណឌ  
− ណណនាបំ្រជាពលរដ្ឋលៅកាន់កណនលង ឬរញ្ជ រផ្តល់លសវាតាម្លំដ្ឋរ់
លំលដ្ឋយ ឬផ្តល់លលខលរៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋណដ្លម្កលសនើសុំ និង
ទ្ទួ្លលសវា 

− ផ្ដល់ពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់នានាជូនអនកលសនើសុំលសវា 
− ជួយពនយល់ណណនា ំ និងជួយរំលពញពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារ
ភាជ រ់សប្មារ់អនកលសនើសុំលសវា ណដ្លពំុលចេះអកេរ ឬមានពិការភាពមិ្ន
អាចរំលពញព័ត៌មានលលើឯកសារបានលដ្ឋយខលួនឯង 

− ផ្េពវផ្ាយព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័នធនឹងការផ្ដល់លសវារដ្ឋបាល
ររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ តាម្រយៈខិតរណណ រណណ
ផ្េពវផ្ាយ ទូ្រស័ពេ អុើណម្៉ាល លគហទំ្ព័រ រណាត ញសារព័ត៌មាន រណាត ញ
ទំ្នាក់ទំ្នងសងគម្នានា និងម្លធោបាយលផ្េងៗលទ្ៀត 

− រំលពញកិចចការលផ្េងលទ្ៀតតាម្ការប្រគល់ភារកិចចពើប្រធានការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ 

រកមុបុគ្គលិកទទួលបលទុកទទួលររគ្ល់ឯកសារ មានតួនាទ្ើ ភារកិចចដូ្ចខាង
លប្កាម្៖ 

− ទ្ទួ្ល និងពិនិតយពាកយលសនើសុំនិងសំណំុឯកសារភាជ រ់ពើអនកលសនើសុំលសវា 
ប្ពម្ទងំផ្ដល់ព័ត៌មានអំពើភាពប្តឹម្ប្តូវ ឬចំណុចខវេះខាតននពាកយលសនើសុំ 
និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ ប្សរតាម្លកខខណឌ ណដ្លបានកំណត់ 

− រញ្ចូ លទិ្ននន័យលសនើសុំលសវាលៅកនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងទិ្ននន័យប្សរតាម្
លោលការណ៍ណណនា ំ

− លចញរងាក ន់នដ្ទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំលសវា 
− ផ្ដល់លទ្ធផ្លសលប្ម្ចអំពើការផ្តល់លសវាជូនអនកលសនើសុំលសវា 
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− ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពើចំណាត់ការលលើសំណំុឯកសារលសនើសុំលសវា កនុងករណើ
ណដ្លមានការសាកសួរព័ត៌មានពើអនកលសនើសុំលសវា 

− លរៀរចំរបាយការណ៍អំពើលទ្ធផ្លននការផ្ដល់លសវាជូនប្រធានការយិលយ័
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យតាម្លោលការណ៍កំណត់ 

− រំលពញកិចចការលផ្េងលទ្ៀតតាម្ការប្រគល់ភារកិចចពើប្រធានការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ 

រកមុបុគ្គលិកទទួលបលទុកការងារលីតាលុកូលកមម មានតួនាទ្ើ ភារកិចចដូ្ចខាង
លប្កាម្៖ 

− ទ្ទួ្លការលសនើសុំលសវារញ្ញជ ក់លលើឯកសារងតចម្លងតាម្ចារ់លដ្ើម្ និង
ការលសនើសុំលចញលសចកតើចម្លងឯកសារអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន 

− រញ្ជូ នសំណំុឯកសារលសនើសុំរញ្ញជ ក់លលើឯកសារងតចម្លងតាម្ចារ់លដ្ើម្
ណដ្លបានពិនិតយរចួជូនអនកមានសិទ្ធិសលប្ម្ច 

− រញ្ជូ នសំណំុឯកសារលសនើសុំលចញលសចកតើចម្លងឯកសារអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន
ជូនរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន 

− ទុ្កដ្ឋក់ និងណងរកាឯកសារណដ្លបានលធវើលសចកតើរញ្ញជ ក់រចួលហើយ 
− លធវើរបាយការណ៍ជូនប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យតាម្
ការកំណត់ 

− រំលពញកិចចការលផ្េងលទ្ៀតតាម្ការប្រគល់ភារកិចចពើប្រធានការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ 

រកមុបុគ្គលិកទទួលបលទុកការងាររបឡា មានតួនាទ្ើ ភារកិចចដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 
− ទ្ទួ្លប្បាក់កនប្ម្លសវាពើអនកលសនើសុំលសវាលដ្ឋយលចញរងាក ន់នដ្រង់ប្បាក់
លៅតាម្តនម្លលសវាណដ្លបានកំណត់លដ្ឋយលិខិតរទ្ដ្ឋឋ នជាធរមាន 
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− រញ្ជូ នពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ជូនប្រធានការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យលដ្ើម្បើចត់ណចងរញ្ជូ នលៅណផ្នកជួរលប្កាយតាម្
ជំនាញនើមួ្យៗ 

− ទុ្កដ្ឋក់ និងណងរការងាក ន់នដ្រង់ប្បាក់ប្សរតាម្លោលការណ៍ និង
នើតិវធិើណដ្លបានកំណត់ 

− ទុ្កដ្ឋក់ ណងរកា និងធានាសុវតាិភាពសាច់ប្បាក់ណដ្លទ្ទួ្លបានពើ
ការផ្ដល់លសវាប្សរតាម្លោលការណ៍ និងនើតិវធិើណដ្លបានកំណត់ 

− រង់ចំណូលណដ្លទ្ទួ្លបានម្កពើការផ្ដល់លសវារដ្ឋបាលតាម្លោលការណ៍ 
និងនើតិវធិើណដ្លបានកំណត់ 

− លរៀរចំរបាយការណ៍អំពើចំនួនលសវា និងចំណូលលសវាជាលទ្ៀងទត់
តាម្លោលការណ៍កំណត់ 

− រំលពញភារកិចចលផ្េងលទ្ៀតតាម្ការប្រគល់ភារកិចចពើប្រធានការយិល័យ
ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ 

៣.២.៤. ការររៀបចំបុគ្គលកិន្នែកជួរររកាយ 
ណផ្នកជួរលប្កាយប្តូវសាិតលប្កាម្ការប្គរ់ប្គង និងការទ្ទួ្លខុសប្តូវររស់

ប្រធានការយិល័យពាក់ព័នធនានាចំណុេះរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ សាម្ើនើមួ្យៗ។ 
ណផ្អកតាម្តួនាទ្ើ ភារកិចចររស់ការយិល័យ និងអងគភាពនានាចំណុេះរដ្ឋបាល 

ប្កុង ប្សុក ខណឌ  និងមុ្ខងារនានាណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាល 
ប្កុង ប្សុក ខណឌ នាលពលរចចុរបននលនេះ ការយិល័យចំណុេះរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក 
ខណឌ ណដ្លប្តូវទ្ទួ្លខុសប្តូវណផ្នកជួរលប្កាយរមួ្មាន៖ 
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រដ្ឋបាលរសកុ៖ រមួ្មានការយិល័យពាក់ព័នធចំនួន០៦គឺ៖  
១ . ការយិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវតាុ៖ ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ 

និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវាលចញលសចកតើ
ចម្លងឯកសារអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន។  

២.  ការយិល័យអរ់រ ំយុវជន និងកើឡា៖ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ 
និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលកនុង
វសិ័យអរ់រ ំយុវជន និងកើឡា។  

៣ . ការយិល័យលរៀរចំណដ្នដ្ើ នគរូរនើយកម្ម សំណង់ និងភូមិ្បាល៖ 
ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើ
សំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលកនុងវសិ័យភូមិ្បាល និងសំណង់។  

៤ . ការយិល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងររសិាា ន៖ ទ្ទួ្លខុស
ប្តូវលលើការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់រលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវា
រដ្ឋបាលកនុងវសិ័យកសិកម្ម រុកាខ ប្រមាញ់ និងលនសាទ្ និងររសិាា ន។ 

៥ . ការយិល័យលសដ្ឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍៖ ទ្ទួ្លខុសប្តូវ
លលើការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំ
លសវារដ្ឋបាលកនុងវសិ័យណរ ៉ា ថ្នម្ពល ឧសាហកម្ម សិរបកម្ម
ពាណិជជកម្ម លទ្សចរណ៍ សាធារណការនិងដឹ្កជញ្ជូ ន និងលសវា
ចក់រំលពញអាចម៍្ដ្ើ។ 

៦ . ការយិល័យសងគម្កិចចនិងសុខុមាលភាពសងគម្៖ ទ្ទួ្លខុសប្តូវ
លលើការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវា
រដ្ឋបាលកនុងវសិ័យវរបធម៌្និងវចិិប្តសិលបៈ សុខាភិបាល ធម្មការ
និងសាសនា និងវសិ័យការងារ។ 
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រដ្ឋបាលរកងុ៖ រមួ្មានការយិល័យពាក់ព័នធចំនួន០៦គឺ៖  
១ . ការយិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវតាុ៖ ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ 

និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវាលចញលសចកតើ
ចម្លងឯកសារអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន។  

២. ការយិល័យអរ់រ ំយុវជន និងកើឡា៖ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ 
និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលកនុង
វសិ័យអរ់រ ំយុវជន និងកើឡា។  

៣ . ការយិល័យលរៀរចំណដ្នដ្ើ នគរូរនើយកម្ម សំណង់ និងភូមិ្បាល៖ 
ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់រលចចកលទ្សលលើ
សំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលកនុងវសិ័យភូមិ្បាល និងសំណង់។  

៤ . ការយិល័យសាធារណការ ដឹ្កជញ្ជូ ន អនាម័្យ ររសិាា ន និង
សណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ៖ ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ និងផ្តល់
លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលកនុងវសិ័យ
ររសិាា ន និងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូ ន។ 

៥ . ការយិល័យលសដ្ឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍៖ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើ
ការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវា
រដ្ឋបាលកនុងវសិ័យណរ ៉ា ថ្នម្ពល ឧសាហកម្ម សិរបកម្ម ពាណិជជកម្ម 
លទ្សចរណ៍ កសិកម្ម រុកាខ ប្រមាញ់និងលនសាទ្ និងលសវាចក់
រំលពញអាចម៍្ដ្ើ។ 

៦ . ការយិល័យសងគម្កិចចនិងសុខុមាលភាពសងគម្៖ទ្ទួ្លខុសប្តូវ
លលើការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ ណផ្នករលចចកលទ្សលលើការផ្តល់លសវា
កនុងវសិ័យវរបធម៌្និងវចិិប្តសិលបៈ សុខាភិបាល ធម្មការនិងសាសនា 
និងវសិ័យការងារ។ 
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រដ្ឋបាលខណ្ឌ ៖ រមួ្មានការយិល័យពាក់ព័នធចំនួន០៦គឺ៖ 
១ . ការយិល័យរដ្ឋបាល និងរុគគលិក៖ ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ 

និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវាលចញលសចកតើ
ចម្លងឯកសារអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន។  

២. ការយិល័យអរ់រ ំយុវជន និងកើឡា៖ ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ 
និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលកនុង
វសិ័យអរ់រ ំយុវជន និងកើឡា។  

៣ . ការយិល័យលរៀរចំណដ្នដ្ើ នគរូរនើយកម្ម សំណង់ និងភូមិ្បាល៖
ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់រលចចកលទ្សលលើ
សំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលកនុងវសិ័យភូមិ្បាល និងសំណង់។  

៤ . ការយិល័យសាធារណការ ដឹ្កជញ្ជូ ន អនាម័្យ ររសិាា ន និង
សណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ ៖ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើការពិនិតយ និងផ្តល់
លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលកនុងវសិ័យ
ររសិាា ន និងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូ ន។ 

៥ . ការយិល័យលសដ្ឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍៖ ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើ
ការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវា
រដ្ឋបាលកនុងវសិ័យណរ ៉ា ថ្នម្ពល ឧសាហកម្ម សិរបកម្ម ពាណិជជកម្ម 
លទ្សចរណ៍ កសិកម្ម រុកាខ ប្រមាញ់និងលនសាទ្ និងលសវាចក់
រំលពញអាចម៍្ដ្ើ 

៦ . ការយិល័យសងគម្កិចចនិងសុខុមាលភាពសងគម្៖ទ្ទួ្លខុសប្តូវលលើ
ការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ ណផ្នករលចចកលទ្សលលើការផ្តល់លសវាកនុង
វសិ័យវរបធម៌្និងវចិិប្តសិលបៈ សុខាភិបាល ធម្មការនិងសាសនា 
និងវសិ័យការងារ។ 
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រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ នើមួ្យៗអាចប្រគល់ភារកិចច និងការទ្ទួ្ល
ខុសប្តូវណផ្នកជួរលប្កាយឱ្យលៅការយិល័យ និងអងគភាពលផ្េងលទ្ៀតកនុងការពិនិតយ 
និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្វសិ័យនានា
លផ្េងលទ្ៀតណដ្លប្តូវបានលផ្េរលៅឱ្យរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  ប្សរនឹងតួនាទ្ើ 
ភារកិចច និងការទ្ទួ្លខុសប្តូវររស់ការយិល័យ ឬអងគភាពទងំលនាេះ។  

លដ្ើម្បើធានាដ្ល់ការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ
សុំលសវារដ្ឋបាលណដ្លសាិតលប្កាម្ការទ្ទួ្លខុសប្តូវររស់ការយិល័យជំនាញ
ពាក់ព័នធឱ្យបានឆ្រ់រហ័ស ប្រធានការយិលយ័អាចចត់តាងំរុគគលិកណដ្លមាន
សម្តាភាព និងជំនាញចាស់លាស់ឱ្យទ្ទួ្លរនេុកពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់
ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលតាម្វសិ័យជាក់លាក់ណាមួ្យ ឬ
លប្ចើនវសិ័យជំនួសខលួន។  

ការលរៀរចំរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្ស
លលើសំលណើ សុំលសវាតាម្វសិ័យជាក់លាក់ណាមួ្យ ឬលប្ចើនវសិ័យលនេះប្តូវកំណត់
លដ្ឋយលសចកតើសលប្ម្ចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  តាម្សំលណើ ររស់ប្រធាន
ការយិល័យនើមួ្យៗ។ 

លទេះរើមានការចត់តាងំរុគគលិកឱ្យទ្ទួ្លរនេុកពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់
ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ  សុំលសវារដ្ឋបាលតាម្វសិយ័ជាក់លាក់ណាមួ្យ ឬ
លប្ចើនវសិ័យជំនួសខលួនក៏លដ្ឋយ ក៏ប្រធានការយិល័យ សាម្ើ គឺជាអនកការទ្ទួ្ល
ខុសប្តូវរួម្លលើការអនុវតតការងារររស់រុគគលិកណដ្លបានចត់តាងំលនាេះតាម្
នើតិវធិើ និងតាម្លពលលវលាណដ្លបានកំណត់ជាធរមាន។  

រុគគលិកណដ្លប្តូវបានចត់តាងំឱ្យទ្ទួ្លរនេុកពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់
ណផ្នករលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលតាម្វសិ័យជាក់លាក់ណាមួ្យ ឬ
លប្ចើនវសិ័យប្តូវលធវើលសចកតើរាយការណ៍ជាប្រចអំំពើលទ្ធផ្ល និងរញ្ញា ប្រឈម្
ពាក់ព័នធនឹងការរំលពញការងារររស់ខលួនជូនប្រធានការយិល័យសាម្ើ។  
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ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យមានសិទ្ធិលធវើលសចកតើរាយការណ៍
ជូនប្រធានការយិល័យពាក់ព័នធអំពើភាពយឺតយ៉ា វ ឬភាពមិ្នប្រប្កតើននការ
អនុវតតការងារររស់រុគគលិកណដ្លប្តូវបានចត់តាងំឱ្យទ្ទួ្លរនេុកការងារតាម្
វសិ័យននណផ្នកជួរលប្កាយទងំលនាេះ លដ្ើម្បើមានវធិានការណកលម្អទន់លពលលវលា។ 

រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ អាចកំណត់រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកណផ្នកជួរលប្កាយ
តាម្វសិ័យនានាឱ្យម្ករំលពញការងារជាប្រចលំៅការយិល័យប្ចកលចញចូល
ណតមួ្យ ឬឱ្យលៅរំលពញការងារលៅតាម្ការយិល័យសាម្ើ លដ្ឋយណផ្អកតាម្
សាា នភាពជាក់ណសតងននតប្មូ្វការលសនើសុលំសវាតាម្វសិ័យទងំលនាេះលៅតាម្រដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ នើមួ្យៗ។ 

ចំលពាេះរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ណដ្លកំពុងលប្រើប្បាស់រុគគលិកររស់ប្កសួង 
សាា រ័នពាក់ព័នធកនុងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិលយ័ប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 
រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ សាម្ើប្តូវសប្ម្រសប្មួ្លកនុងការលផ្េររុគគលិកទងំលនាេះ
ឱ្យម្កសាិតលប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ តាម្ណរររទ្ 
និងនើតិវធិើជាធរមាន។  

កនុងករណើ ណដ្លរុគគលិកទងំលនាេះ មិ្នយល់ប្ពម្លផ្េរម្កសាិតលប្កាម្ការ
ប្គរ់ប្គងររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលរៀរចំ
រុគគលិកររស់ខលួនឱ្យបានសម្ប្សរ លដ្ើម្បើលផ្េរភារកិចច និងសម្តាភាពជំនាញពើ
រុគគលិកររស់ប្កសួង សាា រ័នពាក់ព័នធណដ្លកំពុងរំលពញការងារលនាេះ កនុងរយៈ
លពលកំណត់ជាក់លាក់មួ្យ។ 
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៤. ៃីតិវិធី្តល់សេវារដ្ឋបាលតាម 
ការិយាល័យម្រចក្សចញចូលន្តមួយ 

ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលតាម្ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវអនុវតតតាម្ជំហានដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

១. ការផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាកយលសនើសុំលសវា 
២. ការទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ 
៣. ការរង់ និងទ្ទួ្លកនប្ម្លសវារដ្ឋបាល 
៤. ការពិនិតយ និងការផ្ដល់លយរល់រលចចកលទ្ស 
៥. ការពិនិតយ និងការសលប្ម្ច 
៦. ការផ្តល់លទ្ធផ្លសលប្ម្ច ។ 

ប្ករខ័ណឌ លពលលវលាជាក់លាក់ននដំ្លណើ រការផ្តល់លសវាតាម្ជំហាននើមួ្យៗ
ប្តូវកំណត់លដ្ឋយលសចកតើសលប្ម្ចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ លដ្ឋយណផ្អក
តាម្ប្រលភទ្លសវានើមួ្យៗ និងសាា នភាពជាក់ណសតងននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  
និងលដ្ឋយមានការពិលប្ោេះលយរល់ជាមួ្យប្រធានការយិល័យពាក់ព័នធនានា។ 
កនុងការដ្ឋក់លចញលសចកតើសលប្ម្ចសតើពើការកំណត់លពលលវលាលនេះ រដ្ឋបាលប្កុង 
ប្សុក ខណឌ អាចលប្រើប្បាស់តារាងគំរូកនុងឧរសម្ព័នធទ្ើ៣ននលសៀវលៅណណនាលំនេះ។ 

៤.១. ការនតល់ពត័៌ម្ភល លិងពាកយរសែើសុំរសវា 
លៅលពលប្រជាពលរដ្ឋម្កទំ្នាក់ទំ្នងសាកសួរព័ត៌មានអំពើការផ្ដល់លសវា

រដ្ឋបាល រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកផ្តល់ព័ត៌មានប្តូវលធវើរដិ្សណាឋ រកិចចសាវ គម្ន៍
រាក់ទក់ និងជួរប្បាប្ស័យទក់ទ្ងជាមួ្យប្រជាពលរដ្ឋលដ្ឋយតេ ល់លៅកណនលង
ផ្ដល់ព័ត៌មានននការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកផ្តល់
ព័ត៌មានប្តូវមានភាពរសួរាយ រាក់ទក់ ទ្ន់ភលន់ និងលប្រើពាកយសម្តើសម្រម្យ។  
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រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកផ្តល់ព័ត៌មានប្តូវផ្តល់ព័ត៌មានតាម្ការលសនើសុំររស់
ប្រជាពលរដ្ឋ ណដ្លព័ត៌មានទងំលនាេះអាចពាក់ព័នធនឹងការលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល
ណដ្លសាិតកនុងសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  និងការលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល
លផ្េងលទ្ៀតណដ្លមិ្នសាិតកនុងសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ។ ព័ត៌មាន 
ណដ្លប្តូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្តូវមានភាពប្តឹម្ប្តូវ ចាស់លាស់ ខលើ និងងាយ
យល់។ 

ចំលពាេះប្រជាពលរដ្ឋណដ្លមានរំណងលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល ណដ្លសាិតកនុង
ណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  រុគគលិកទ្ទ្ួលរនេុកផ្ដល់
ព័ត៌មានប្តូវផ្តល់ពាកយលសនើសុំលសវា និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ជូនអនកលសនើសុំលសវា
លដ្ឋយឥតគិតនងល លលើកណលងណតមានការតប្មូ្វលដ្ឋយលិខិតរទ្ដ្ឋឋ នលដ្ឋយណ ក
លផ្េងពើលនេះ។ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកផ្ដល់ព័ត៌មានប្តូវពនយល់ណណនាលំម្អិតអំពើ
ការរំលពញពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ទងំលនាេះដ្ល់អនកលសនើសុំលសវា។  

កនុងករណើ ណដ្លអនកលសនើសុំលសវាមិ្នលចេះអកេរ ឬមានពិការភាពមិ្នអាច
រំលពញព័ត៌មានលលើពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់បានលដ្ឋយខលួនឯង រុគគលិក
ទ្ទួ្លរនេុកផ្តល់ព័ត៌មានប្តូវជួយរំលពញពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់
ទងំលនាេះ។ ការជួយរំលពញពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់លនេះមិ្នតប្មូ្វ
ឱ្យអនកលសនើសុំលសវារង់ប្បាក់កនប្ម្លសវាល ើយ។ 

រនាេ រ់ពើការរំលពញពាកយលសនើសុំលសវា និងសំណំុឯកសារភាជ រ់រចួលហើយ 
រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកផ្ដល់ព័ត៌មានប្តូវណណនាដំ្ល់អនកលសនើសុំលសវាឱ្យលៅកាន់រញ្ជ រ
ទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារ លដ្ើម្បើដ្ឋក់ពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ទងំលនាេះ។  

លដ្ឋយណ ក ចំលពាេះការផ្តល់លសវានើតោនុកូលកម្ម (ការរញ្ញជ ក់លលើឯកសារ
ងតចម្លងនានា) និងលសវាអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន (ការលចញលសចកតើចម្លងឯកសារ
អប្តានុកូលដ្ឋឋ ន) មិ្នតប្មូ្វឱ្យអនកលសនើសុំលសវារំលពញពាកយលសនើសុំល ើយ។ ការ
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លសនើសុំលសវាទងំពើរប្រលភទ្លនេះ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកផ្តល់ព័ត៌មានប្តូវអនុវតតតាម្
នើតិវធិើដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

• ការលសនើសំុលសវានើតោនុកូលកម្ម៖ ប្តូវណណនាឱំ្យអនកលសនើសំុលសវា
ងតចម្លងឯកសារណដ្លខលួនមានរំណងចង់រញ្ញជ ក់ភាពប្តឹម្ប្តូវឱ្យ
បានលលើសចំនួនណដ្លប្តូវការលប្រើប្បាស់ចំនួន១ចារ់ និងប្តូវភាជ រ់
ម្កជាមួ្យនូវឯកសារចារ់លដ្ើម្ លដ្ើម្បើប្រគល់ជូនរុគគលិកទ្ទួ្ល
រនេុកការងារនើតោនុកូលកម្ម។ 

• ការលសនើសុំលសវាអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន៖ ប្តូវណណនាឱំ្យអនកលសនើសុំលសវា
យកឯកសារចារ់លដ្ើម្ណដ្លមានរំណងលសនើសុំលចញលសចកតើចម្លង 
លដ្ើម្បើប្រគល់ជូនរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារនើតោនុកូលកម្ម។ 

លប្ៅពើការផ្តល់ព័ត៌មានតាម្រយៈការម្កជួរតេ ល់ជាមួ្យប្រជាពលរដ្ឋ លៅ
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ក៏អាចលរៀរចំឱ្យ
មានការផ្តល់ព័ត៌មាននានាពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលររស់ខលួនតាម្
ម្លធោបាយលផ្េងៗលទ្ៀតដូ្ចជា តាម្រយៈខិតរណណ រណណផ្េពវផ្ាយ លគហទំ្ព័រ 
ទូ្រស័ពេ អុើណម្៉ាល រណាត ញសារព័ត៌មាន និងរណាត ញទំ្នាក់ទំ្នងសងគម្ជាលដ្ើម្។ 

រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវណតធានាឱ្យមានពាកយលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល
ប្គរ់ប្ោន់លៅការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យសប្មារ់ផ្ដល់ជូនអនកលសនើសុំ
លសវាលៅកណនលងផ្តល់ព័ត៌មាន ឬលៅតាម្សាខាការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ។ 
លប្ៅពើលនេះ រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ក៏អាចលរៀរចំឱ្យមានការផ្ដល់ពាកយលសនើសុំ 
និងសំណំុឯកសារភាជ រ់សប្មារ់ការផ្តល់លសវារដ្ឋបាលណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចច
ររស់ខលួន លៅតាម្ទ្ើកណនលងលផ្េងលទ្ៀត ដូ្ចជាលៅសាលា ុ ំសងាក ត់ និងលគហទំ្ព័រ
ផ្លូវការររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ជាលដ្ើម្។ 
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៤.២. ការទទួលពាកយរសែើសុំ លិងសំណំុ្ឯកសារភាា ប ់
ការទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំលសវា និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ននការលសនើសុំលសវា

រដ្ឋបាលណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ប្តូវលធវើល ើង
លៅរញ្ជ រទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារកនុងណផ្នកជួរមុ្ខននការយិល័យប្ចកលចញចូល
ណតមួ្យ ឬសាខាការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ។  

រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ នើមួ្យៗអាចលរៀរចំឱ្យមានការទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំ 
និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ននការលសនើសុំលសវារដ្ឋបាលណដ្លសាិតកនុងណដ្នសម្តាកិចច
ខលួនតាម្រយៈប្រព័នធរលចចកវទិ្ោព័ត៌មានវទិ្ោ ឬតាម្រយៈយនដការប្ចកលចញចូល
ណតមួ្យ ុ ំសងាក ត់កនុងណដ្នសម្តាកិចចររស់ខលួន។ នើតិវធិើននការទ្ទួ្ល និងរញ្ជូ ន
ពាកយលសនើសុំលសវារដ្ឋបាលតាម្រយៈប្រព័នធរលចចកវទិ្ោព័ត៌មានវទិ្ោ ឬតាម្រយៈ
យនដការប្ចកលចញចូលណតមួ្យ ុំ សងាក ត់ ប្តូវកំណត់លដ្ឋយលសចកដើណណនាំ
ររស់អភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ សាម្ើនើមួ្យៗ។ 

លៅលពលទ្ទួ្លពាកយលសនើសំុ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ពើអនកលសនើសុំលសវា 
រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារប្តូវណតពិនិតយលលើពាកយលសនើសុំ និង
សំណំុឯកសារភាជ រ់ភាល ម្ៗ លដ្ឋយប្តូវលតត តការយកចិតតដ្ឋក់ដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

១. ពិនិតយលៅលលើភាពលពញលលញ ភាពប្តឹម្ប្តូវ និងភាពចាស់លាស់
ននការរំលពញពាកយលសនើសុំលសវា។ កនុងករណើ ណដ្លការរំលពញព័ត៌មាន
លលើពាកយលសនើសុលំសវាពំុមានលកខណៈលពញលលញ ឬពំុទន់ប្តឹម្ប្តូវ 
រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកប្តូវជប្មារជូន ឬផ្តល់ព័ត៌មានដ្ល់អនកលសនើសុំ
លសវាឱ្យរំលពញរណនាម្នូវចំណុចណដ្លខវេះខាត ឬណកតប្មូ្វព័ត៌មាន
ណដ្លរំលពញមិ្នទន់បានប្តឹម្ប្តូវល ើងវញិ។ ចំលពាេះការរំលពញ
រណនាម្ ឬការណកតប្មូ្វព័ត៌មានណដ្លមានលកខណៈតិចតួច អាចលធវើ
ល ើងភាល ម្ៗលៅរញ្ជ រទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារណតម្តង។ 
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២. ពិនិតយលៅលលើភាពប្គរ់ប្ោន់ និងភាពប្តឹម្ប្តូវននសំណំុឯកសារភាជ រ់
ប្សរតាម្លកខខណឌ កំណត់លៅកនុងពាកយលសនើសុំលសវាតាម្វសិ័យ
នើមួ្យៗ។ កនុងករណើ ណដ្លសំណំុឯកសារភាជ រ់ពំុទន់មានភាព
ប្តឹម្ប្តូវ ឬប្គរ់ប្ោន់តាម្លកខខណឌ កំណត់ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកប្តូវ
ជប្មារជូនអនកលសនើសុំលសវាឱ្យរំលពញឯកសារភាជ រ់ឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវ 
និងប្គរ់ប្ោន់។ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកទ្ទួ្លប្រគល់ប្តូវជប្មារជូន
អំពើឯកសារណដ្លលៅខវេះខាតទំងអស់កនុងលពលណតមួ្យ លដ្ើម្បើ
លជៀសវាងការផ្ដល់ព័ត៌មានទងំលនេះលប្ចើនលលើកលប្ចើនសារណដ្លនាឱំ្យ
មានការលបំាក និងចំណាយលពលលវលាលប្ចើនដ្ល់អនកលសនើសុំលសវា។ 
រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារមិ្នប្តូវទម្ទរឯកសារ
ភាជ រ់រណនាម្ពើអនកលសនើសុំលសវាលលើសពើលកខខណឌ ដូ្ចបានកំណត់កនុង
ពាកយលសនើសុំ និងលិខិតរទ្ដ្ឋឋ នជាធរមានល ើយ។ 

លៅលពលពិនិតយល ើញថ្ន ពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់មានលកខណៈ
លពញលលញ និងប្តឹម្ប្តូវ ប្សរតាម្លកខខណឌ កំណត់លហើយ រុគគលិកទ្ទួ្ល
រនេុកទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារប្តូវរំលពញណរររទ្រដ្ឋបាល ដូ្ចខាងលប្កាម្៖  

✓ លបាេះប្តាចូលលលើពាកយលសនើសុំលសវា ចុេះលលខ និងចុេះកាលររលិចេទ្ 
(ឧរសម្ព័នធទ្ើ៤) 

✓ ចុេះកនុងលសៀវលៅកត់ប្តាលិខិតចូល ឬលប្រើប្បាស់ប្រព័នធកត់ប្តា
ទិ្ននន័យររស់ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 

✓ លរៀរចំកំណត់រងាា ញលិខិតចូល (ឧរសម្ព័នធទ្ើ៥) 
✓ លចញរងាក ន់នដ្ទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំ (ឧរសម្ព័នធទ្ើ៦) 
✓ រញ្ជូ នសំណំុឯកសារលសនើសុំលសវាទំងលនេះលៅរញ្ជ រលរឡាលដ្ើម្បើ

រង់ប្បាក់។  
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ចំលពាេះការលសនើសុំលសវារដ្ឋបាលណដ្លបាន និងកំពុងអនុវតតតាម្ប្រព័នធ
រលចចកវទិ្ោព័ត៌មានវទិ្ោ ការផ្តល់ និងការទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំនិងសំណំុឯកសារ
ភាជ រ់ប្តូវអនុវតតលៅតាម្ណរររទ្ និងនើតិវធិើជាធរមាន។ 

កនុងករណើ ណដ្លរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារមានភាពមិ្ន
ចាស់លាស់ កនុងការពិនិតយពាកយលសនើសុំលសវា និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ រុគគលិក
លនាេះអាចលសនើសុំប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ លដ្ើម្បើឱ្យរុគគលិក
ជំនាញណផ្នកជួរលប្កាយននការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យជួយពិនិតយ និងផ្តល់
លយរល់។ 

លដ្ឋយណ ក ចំលពាេះការផ្តល់លសវានើតោនុកូលកម្ម និងលសវាអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន 
រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកលលើការងារនើតោនុកូលកម្ម ប្តវូលចញរងាក ន់នដ្ទ្ទ្លួពាកយ
ជូនអនកលសនើសុំលសវា និងណណនាអំនកលសនើសុំលសវាឱ្យលៅរង់កនប្ម្លសវាលៅរញ្ជ រ
លរឡា កនុងករណើ ណដ្លលសវាលនាេះតប្មូ្វឱ្យមានការរង់កនប្ម្លសវា។  

កនុងករណើ ណដ្លការផ្តល់លសវាទងំលនេះមិ្នតប្មូ្វឱ្យរង់កនប្ម្លសវា រុគគលិក
ទ្ទួ្លរនេុកការងារនើតោនុកូលកម្មប្តូវអនុវតតដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

• ចំលពាេះលសវានើតោនុកូលកម្ម៖ ប្តូវពិនិតយ លផ្េៀងតេ ត់ លដ្ើម្បើដ្ឋក់
ជូនអនកមានសិទិ្ធសលប្ម្ច 

• ចំលពាេះលសវាអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន៖ ប្តូវរញ្ជូ នឯកសារលៅរុគគលិកទ្ទួ្ល
រនេុកការងារអប្តានុកូលដ្ឋឋ នននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  លដ្ើម្បើ
ចត់ណចងតាម្នើតិវធិើននការផ្តល់លសវាអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន។ 

៤.៣. ការបង ់លិងទទួលកម្រមរសវារដ្ឋបាល 
ការរង់កនប្ម្លសវារដ្ឋបាលអាចលធវើល ើងតាម្រយៈការរង់សាច់ប្បាក់ ឬ

មូ្លរបទនរ័ប្តលដ្ឋយតេ ល់លៅរញ្ជ រលរឡាននការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ 
ឬតាម្រយៈការលផ្េរប្បាក់តាម្ប្រព័នធធនាោរ ឬតាម្រយៈការលផ្េរប្បាក់លដ្ឋយ
ភាន ក់ងារផ្តល់លសវាលផ្េរប្បាក់ណដ្លបានកំណត់។ 
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ចំលពាេះការរង់សាច់ប្បាក់ ឬមូ្លរបទនរ័ប្តលដ្ឋយតេ ល់លៅរញ្ជ រលរឡា 
រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារលរឡាប្តូវណផ្អកលលើរងាក ន់នដ្ទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំលសវា 
លដ្ឋយលផ្េៀងតេ ត់ជាមួ្យតារាងតនម្លលសវាលដ្ើម្បើលចញរងាក ន់នដ្រង់ប្បាក់ជូនអនក
លសនើសុំលសវា។ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារលរឡាប្តូវលប្រើប្បាស់រងាក ន់នដ្រង់ប្បាក់
ណដ្លកំណត់លដ្ឋយប្កសួងលសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតាុ លលើកណលងណតមានការកំណត់
លដ្ឋយលិខិតរទ្ដ្ឋឋ នលផ្េងពើលនេះ។  

ចំលពាេះការរង់កនប្ម្លសវារដ្ឋបាលតាម្រយៈប្រព័នធធនាោរ ឬភាន ក់ងារផ្តល់
លសវាលផ្េរប្បាក់ណដ្លបានកំណត់ អនកលសនើសុំលសវាប្តូវប្រគល់រងាក ន់នដ្រង់ប្បាក់
ណដ្លលចញលដ្ឋយធនាោរ ឬភាន ក់ងារផ្តល់លសវាលផ្េរប្បាក់ណដ្លបានកំណត់លនាេះលៅ
ឱ្យរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារលរឡា។ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកប្តូវយករងាក ន់នដ្
រង់ប្បាក់ចារ់លដ្ើម្លនេះកឹរភាជ រ់ជាមួ្យនឹងសំណំុឯកសារលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល និង
ងតចម្លងមួ្យចារ់លដ្ើម្បើរកាទុ្កលៅរញ្ជ រលរឡាសប្មារ់ការលរៀរចំរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតាុ។  

ការទរកនប្ម្លសវារណនាម្ពើអនកលសនើសុំលសវាលលើសពើកនប្ម្លសវា ណដ្លបាន
កំណត់លៅកនុងតារាងតនម្លលសវារដ្ឋបាលលប្កាម្លហតុផ្លលផ្េងៗប្តូវចត់ទុ្កថ្ន
ជាអំលពើខុសចារ់។ 

ការទុ្កដ្ឋក់ និងការណងរការងាក ន់នដ្រង់ប្បាក់ និងការប្គរ់ប្គងចំណូល
បានម្កពើការផ្ដល់លសវារដ្ឋបាលប្តូវអនុវតតតាម្លោលការណ៍ និងនើតិវធិើននការ
ប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតាុជាធរមាន។ 

លប្កាយពើទ្ទួ្លបានកនប្ម្លសវា និងលចញរងាក ន់នដ្រង់ប្បាក់ឱ្យអនកលសនើសុំ
លសវារួចលហើយ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារលរឡាប្តូវរញ្ជូ នពាកយលសនើសុំ និង
សំណំុឯកសារភាជ រ់នានាលៅប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យលដ្ើម្បើ
ពិនិតយ និងចត់ណចងរនត។ 
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លៅលពលទ្ទួ្លបានពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ ប្រធាន
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវពិនិតយភាល ម្ៗលលើពាកយលសនើសុំ និងសំណំុ
ឯកសារភាជ រ់ទងំលនាេះ លហើយប្តូវណរងណចកលៅឱ្យរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកណផ្នកជួរ
លប្កាយតាម្វសិ័យនានា លដ្ើម្បើពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្ស។ 

រយៈលពលននការពិនិតយ និងការរញ្ជូ នឯកសារពើណផ្នកជួរមុ្ខលៅណផ្នកជួរ
លប្កាយមិ្នប្តូវលធវើល ើងឱ្យលលើសពើ៤(រនួ)លមា៉ា ងល ើយ លលើកណលងណតប្រលភទ្
លសវារដ្ឋបាលណដ្លប្តូវផ្ដលត់ាម្ប្រព័នធរលចចកវទិ្ោព័ត៌មានវទិ្ោ។  

កនុងករណើ លសវារដ្ឋបាលមួ្យចំនួនណដ្លប្តូវផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋភាល ម្ៗ 
ឬលសវារដ្ឋបាលណដ្លមានរយៈលពលននការផ្តល់លសវាមិ្នលលើសពើ១នងៃ ពាកយ
លសនើសំុ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ទងំលនាេះប្តូវរញ្ជូ នភាល ម្ៗ លៅណផ្នកជួរលប្កាយ
លដ្ឋយមិ្នប្តូវទុ្កឱ្យដ្ល់រយៈលពល៤(រួន)លមា៉ា ងល ើយ។ 

កនុងការរញ្ជូ នឯកសារពើណផ្នកជួរមុ្ខលៅណផ្នកជួរលប្កាយ ប្តូវកំណត់អំពើ
អនកទ្ទួ្ល លមា៉ា ងទ្ទួ្ល កាលររលិចេទ្ទ្ទួ្ល និងហតាលលខាររស់អនកទ្ទួ្លឱ្យ
បានចាស់លាស់ តាម្រយៈការរំលពញព័ត៌មាននានាលលើកំណត់រងាា ញលិខិត
ចូលណដ្លមានភាជ រ់ជាមួ្យសំណំុឯកសារលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល។  

ចំលពាេះការផ្តល់លសវានើតោនុកូលកម្ម និងលសវាអប្តានុកូលដ្ឋឋ នណដ្លតប្មូ្វ
ឱ្យមានការរង់កនប្ម្លសវា រនាេ រ់ពើអនកលសនើសុំលសវាបានរង់ប្បាក់រចួរាល់លហើយ 
រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារលរឡាប្តូវអនុវតតតាម្នើតិវធិើដូ្ចខាងលប្កាម្៖ 

លសវានើតោនុកូលកម្ម៖ ប្តូវរញ្ជូ នឯកសារលៅរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកការងារ
នើតោនុកូលកម្ម លដ្ើម្បើពិនិតយ លផ្េៀតតេ ត់ និងដ្ឋក់ជូនអនកមានសិទ្ធិសលប្ម្ច។  

លសវាអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន៖ ប្តូវរញ្ជូ នឯកសារលៅរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុក
អប្តានុកូលដ្ឋឋ នននរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ លដ្ើម្បើចត់ណចងតាម្នើតិវធិើននការ
ផ្តល់លសវាអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន។ 
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៤.៤. ការពិលិតយ លិងការនដល់រយាបល់បរចចករទស 
រនាេ រ់ពើបានទ្ទួ្លពាកយលសនើសុំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់ តាម្រយៈប្រធាន

ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកណផ្នកជួរលប្កាយតាម្វសិ័យ
នើមួ្យៗប្តូវពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់លលើពាកយលសនើសុ ំ និងសំណំុឯកសារភាជ រ់
ទងំលនាេះ លដ្ឋយអនុលលាម្តាម្ប្ករខ័ណឌ លពលលវលាណដ្លបានកំណត់។  

កនុងការពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្ស រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុក
ណផ្នកជួរលប្កាយប្តូវអនុវតតលៅតាម្ណរររទ្ និងនើតិវធិើណដ្លបានកំណត់លដ្ឋយ
លសចកតើណណនា ំឬលោលការណ៍ណណនារំលចចកលទ្សជាធរមាន។ 

ចំលពាេះប្រលភទ្លសវារដ្ឋបាលមួ្យចំនួនណដ្លតប្មូ្វឱ្យរុគគលិកជំនាញ និង
អនកពាក់ព័នធចុេះប្តួតពិនិតយជាក់ណសតងដ្ល់ទ្ើតាងំររស់អនកលសនើសំុលសវាមុ្ននឹង
ផ្ដល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្ស អភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  ប្តូវលរៀរចំប្កុម្
ការងារលដ្ើម្បើចុេះប្តួតពិនិតយ និងលរៀរចំរបាយការណ៍ប្សរតាម្នើតិវធិើ និងណរររទ្
រលចចកលទ្សណដ្លបានកំណត់។  

រនាេ រ់ពើចុេះប្តួតពិនិតយ និងលរៀរចំរបាយការណ៍រចួ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុក
ការងារណផ្នកជួរលប្កាយប្តូវលរៀរចំ “កំណត់រងាា ញលរឿង” លដ្ឋយផ្តល់លយរល់
រលចចកលទ្សលលើសំលណើ សុលំសវាលនាេះ(ឧរសម្ព័នធទ្ើ៧) និងប្តូវផ្លិតលសចកដើប្ពាង
លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ កនុងករណើ ណដ្លការផ្ដល់លយរល់រលចចកលទ្ស
ឯកភាពលៅលលើការលសនើសុលំសវាលនាេះ ឬលរៀរចំលសចកដើប្ពាងលិខិតល ល្ើយតរ កនុង
ករណើ ណដ្លការផ្ដល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សមិ្នឯកភាពលៅលលើការលសនើសុំលសវា
លនាេះ។ កនុងករណើ ណដ្លការចុេះពិនិតយ និងផ្តល់លយរល់ណផ្នករលចចកលទ្សលលើ
សំលណើ សុំលសវាណាមួ្យមានភាពយតឺយ៉ា វលដ្ឋយសាររញ្ញា ប្រឈម្ ឬឧរសគគ
ជាក់លាក់នានាណដ្លតប្មូ្វឱ្យលប្រើប្បាស់នូវលពលលវលាសប្មារ់ការសិកាលម្អិត
រណនាម្ រុគគលិកទ្ទួ្លរនេុកណផ្នកជួរលប្កាយប្តូវលរៀរចំលសចកតើប្ពាងលិខិតជូន
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ដំ្ណឹងអំពើភាពយឺតយ៉ា វ លដ្ឋយរញ្ញជ ក់អំពើមូ្លលហតុឱ្យបានចាស់លាស់ 
សប្មារ់ដ្ឋក់ជូនប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យចត់ណចងរនតតាម្
នើតិវធិើជាធរមាន។  

លដ្ឋយណ ក ចំលពាេះការពិនិតយ និងការផ្ដល់លយរល់រលចចកលទ្សលលើប្រលភទ្
លសវារដ្ឋបាលណដ្លប្តូវផ្ដល់តាម្ប្រព័នធរលចចកវទិ្ោព័ត៌មានវទិ្ោប្តូវអនុវតតតាម្
នើតិវធិើណដ្លបានកំណត់។ 

៤.៥. ការពិលិតយ លិងការសររមច 

រនាេ រ់ពើទ្ទួ្លបានការផ្ដល់លយរល់ពើណផ្នកជួរលប្កាយរចួលហើយ ប្រធាន
ការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវលរៀរចំសំណំុឯកសារលសនើសុំលសវារដ្ឋបាល 
និងលសចកដើប្ពាងលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ ឬរណណអនុញ្ញញ ត ឬលិខិតរញ្ញជ ក់ 
ឬលិខិតល ល្ើយតរ លដ្ើម្បើដ្ឋក់ជូនលៅអភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  ឬអនកមានសិទ្ធិ
សលប្ម្ចតាម្រយៈនាយករដ្ឋបាលប្កងុ ប្សកុ ខណឌ ។  

កនុងករណើ ណដ្លអភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ បានប្រគល់សិទ្ធិពិនិតយសលប្ម្ច
ជូននាយករងរដ្ឋបាល ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវរញ្ជូ ន
សំណំុឯកសារលសនើសុំលសវាពាក់ព័នធលនាេះលៅនាយករងរដ្ឋបាលណដ្លបានទ្ទួ្ល
សិទ្ធិកនុងការពិនិតយសលប្ម្ចតេ ល់ណតម្តង។ 

រាល់ការលចញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ ឬរណណអនុញ្ញញ ត ឬលិខិត
រញ្ញជ ក់ ឬលិខិតល ល្ើយតរ ប្តូវលប្រើប្បាស់លលខលចញ និងប្តាររស់រដ្ឋបាលប្កុង 
ប្សុក ខណឌ ។ រនាេ រ់ពើការចុេះលលខ និងការលបាេះប្តារចួលហើយ ប្តូវរញ្ជូ នសំណំុ
ឯកសារ និងលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ ឬរណណអនុញ្ញញ ត ឬលិខិតរញ្ញជ ក់ ឬ 
លិខិតល ល្ើយតរណដ្លជាលទ្ធផ្លសលប្ម្ចលៅប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូល
ណតមួ្យលដ្ើម្បើចត់ណចងរនត។ 
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ចំលពាេះការពិនិតយ និងការសលប្ម្ចលលើប្រលភទ្លសវារដ្ឋបាលណដ្លប្តូវផ្ដល់តាម្
ប្រព័នធរលចចកវទិ្ោព័ត៌មានវទិ្ោប្តូវអនុវតតតាម្នើតិវធិើណដ្លបានកំណត់ជាធរមាន។ 

៤.៦. ការនតល់លទធនលសររមច  
រនាេ រ់ពើទ្ទួ្លបានសំណំុឯកសារ និងលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ ឬ

រណណអនុញ្ញញ ត ឬលិខិតរញ្ញជ ក់ ឬលិខិតល ល្ើយតរណដ្លបានសលប្ម្ចរចួលហើយ 
ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវរញ្ជូ នលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា រណណ 
ឬរណណអនុញ្ញញ ត ឬលិខិតរញ្ញជ ក់ ឬលិខិតល ល្ើយតរលៅឱ្យរុគគលិកទ្ទួ្លរនេុក
ទ្ទួ្លប្រគល់ឯកសារលៅណផ្នកជួរមុ្ខននការយិលយ័ប្ចកលចញចូលណតមួ្យលដ្ើម្បើ
ប្រគល់ជូនអនកលសនើសុំលសវា និងប្តូវរញ្ជូ នសំណំុឯកសារលសនើសុំលសវាលៅឱ្យរុគគលិក
ណផ្នកជួរលប្កាយទ្ទួ្លរនេុកតាម្វសិ័យជំនាញនើមួ្យៗ លដ្ើម្បើរកាទុ្ក លលើកណលង
ណតមានការកំណត់លដ្ឋយលិខិតរទ្ដ្ឋឋ នលផ្េងពើលនេះ។ 

ចំលពាេះសំលណើ សុំលសវារដ្ឋបាលណដ្លបានទ្ទួ្លលទ្ធផ្លសលប្ម្ចមុ្នរយៈ
លពលកំណត់ ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតមួ្យប្តូវចត់ណចងជូនដំ្ណឹង
ដ្ល់អនកលសនើសុំលសវា ឱ្យម្កទ្ទួ្លយកលទ្ធផ្លលនាេះឱ្យបានឆ្រ់រហ័ស តាម្
ម្លធោបាយណដ្លអាចលធវើបាន។ 

កនុងករណើ ណដ្លមានភាពយឺតយ៉ា វកនុងការផ្ដល់លទ្ធផ្លសលប្ម្ចជូន
ប្រជាពលរដ្ឋលៅតាម្ការកំណត់ ឬមិ្នអាចផ្ដល់លទ្ធផ្លសលប្ម្ចជូនអនកលសនើសុំ
លសវាបានតាម្លពលលវលាកំណត់បានលទ្ ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូល
ណតមួ្យប្តូវលរៀរចំចត់ណចងលធវើលិខិតជូនដំ្ណឹងលដ្ើម្បើផ្ដល់ព័ត៌មានប្ត រ់ជូន
អនកលសនើសុំលសវាវញិ លដ្ឋយរញ្ញជ ក់អំពើមូ្លលហតុននភាពយតឺយ៉ា វ ឬមូ្លលហតុ
ណដ្លនាឱំ្យរដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ មិ្នអាចផ្ដល់នូវលទ្ធផ្លសលប្ម្ចជូនអនក
លសនើសំុលសវាតាម្លពលលវលាណដ្លបានកំណត់។ លិខិតជូនដំ្ណឹងលនេះប្តូវចុេះ
ហតាលលខាលដ្ឋយអភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  ឬម្ន្តនតើណដ្លទ្ទួ្លបានការប្រគល់
សិទ្ធពិើអភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ ។  
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ឧបសមព័នធទី១៖ រូបសញ្ញា របស់ការិយាល័យក្ររសរញរូលណតមួយផ្នរដ្ឋបាលក្រងុ 

ក្សុរ ខែឌ  

 

  

ការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយ 

One Window Service Office 

Borin
Sticky Note
Color page
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ឧបសមព័នធទី២៖ គាំរូផ្លែ រសញ្ញា នន 

រ. ផ្លែ រសញ្ញា ននសក្មាបដ់ារ់រនងុការិយាលយ័ក្ររសរញរូលណតមួយ 

 

  
កតលែងរងច់ ាំ 
Waiting Area 

សមូរកាភាពចសងៀមស្ងង ែ់ 
Please Be Quiet 

 

ហាមជកប់ារ ី
No Smoking 

បលទបទ់ឹកជលពកិារ 
Toilet 

បលទបទ់ឹកបុរស 
Toilet 

បលទបទ់ឹកស្តសរ ី
Toilet 

តនែកជួរមខុ 
Front Office 

កតលែងនដលព់័ែ៌មាល 
Information 

ទទលួច្បគលឯ់កស្ងរ 
Application Submission 

ចបឡា 
Cashier 

 

លីែាលកុលូកមម ច្បធាលការយិាលយ័ 
 Chief 

អលុច្បធាលការយិាលយ័ 
Deputy Chief 

ែុពិចសសរបសក់ារយិាលយ័ច្បជាពលរដ្ឋ 
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ខ. ផ្លែ រសញ្ញា ននដារខ់ាងសក្ៅការិយាល័យក្ររសរញរូលណតមួយ 

  
បាំរាម 

កែងុករណីមាលការទាមទារ ឬបងក់ម្ច្មចសវាចលើសពកីារកាំណែ ់
សមូច្វើការទាំនាក់ទាំលងមកទូរសពទ័ចលខ៖ 

 
(អភិបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ )៖ (ប្រធានការយិល័យប្រជាពលរដ្ឋ)៖ 
(ប្រធានការយិល័យប្ចកលចញចូលណតម្ួយ)៖ (នាយករដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ )៖ 

 
ច្ែូវចែ់ទុកថាជាអាំចពើពុករលយួលិងមាលចទាសដ្ូរគ្នែ ទា ាំងអែកចនរើមគាំលិែ លិងអែកសមគាំលិែ 

ការយិាលយ័ច្បជាពលរដ្ឋ 
ជាយលរការអពាច្កឹែយសច្មាប់ទទួល លងិច ោះច្ស្ងយបណរឹ ង 

ការយិល័យប្រជាពលរដ្ឋននរដ្ឋបាលប្កងុ ប្សុក ខណឌ មានសម្តាកចិចលសុើរអលងកត រាយការណ៍ នងិផ្តល់អនុសាសន៍
ចំលពាេះរណតឹ ងរដ្ឋបាលណដ្លពាកព់័នធ៖ 

 លសចកតើសលប្ម្ចររស់រដ្ឋបាលប្កងុ ប្សុក ខណឌ ណដ្លផ្េុយនងឹលោលការណ៍ចារ ់នងិលិខិតរទ្ដ្ឋឋ នពាក់ពន័ធនងឹ
ការផ្ដល់លសវារដ្ឋបាល 

 ការរំលពញការងារ នងិអាករបកិរយិររស់រុគគលិកតាម្ការយិល័យ និងអងគភាពនានាររស់រដ្ឋបាលប្កងុ 
ប្សុក ខណឌ  

 ការប្គរ់ប្គង និងការលប្រើប្បាស់ហរិញ្ញវតាុ និងប្ទ្ពយសម្បតតិររស់រដ្ឋបាលប្កុង ប្សុក ខណឌ  
 ការផ្តល់លសវាសាធារណៈររស់រដ្ឋបាលប្កងុ ប្សុក ខណឌ ។  
លលខទូ្រសពេ័ប្រធានការយិល័យប្រជាពលរដ្ឋ៖ 
ប្រសិនប ើ បោក  បោកស្សីមិនបេញចតិ្តចបំ ោះការផ្តលប់សវារដ្ឋបាលរ ស់ការយិាលយ័ប្ចក

បចញចលូតត្មួយ   សូមផ្តលេ់័ត្ម៌ាន ឬដាក ់កយ ណ្តឹ ងបៅទបីនោះ។ 
 សូម្អរគុណ! 
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ម្ងងច្វើការ 
ម្ងងរលទ ដ្លម់្ងងសចុ្ក 

ប្ពឹក       ៖   ៧:០០ - ១១:៣០ 
រលសៀល   ៖ ១៤:០០ - ១៧:៣០ 

Working Hours 
Monday – Friday 

07:00AM – 11:30AM 
14:00PM – 17:30PM 
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 ឧបសមព័នធទ៣ី៖ 
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ឧបសមព័នធទី៤៖ គាំរូក្តាលិខតិរូល 
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ឧបសមព័នធទី៥៖ រាំែតប់ង្ហា ញលិខិតរូល 
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ឧបសមព័នធទី៦៖ គាំរូបង្ហា ន់ផ្ដ្ទទួលពារយសសនើស ាំសសវារដ្ឋបាល 
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ឧបសមព័នធទី៧៖ ទក្មង់គាំរូរាំែត់បង្ហា ញសរឿង
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