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សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
នីតិវធិី និងរបបៀបបំបេញសំណ ំ បបបបទច ុះបញ្ជ ិកា 

ប ីការអន វតតចាប់សតីេីកិចចការពារ និងប ីកកម្ពស់សិទធិជនេិការ 
សម្រាប់បោងចម្រក សហម្រាស វាយនភណឌ កាត់បេរសបម្លៀកបំពាក់ បសែកបជីងនិងកាបូប 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សម្រាប់បែ ម្កោ - ក ម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ (ប ែ ០១/២២)  
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មាតិកា 
១. ការច ុះបញ្ជ ិកា  

១.១.  នីតិវធីិននការច ុះបញ្ជ ិកា និងការបធវីអធិការកិចចបោយម្រកមុ្អធិការវសិ័យេិការភាេ 

១.២.  ការបំបេញពាកយបសនីស ំច ុះបញ្ជ ិកា 

១.៣.  ការបរៀបចំបែនការអន វតតនប៍ម្រជីសបរសីជនេិការម្របច ំ

១.៤.  ការបរៀបចំបសចកតីម្របកាសជូនេំណឹង សតីេីចំនួនកម្មករ-និបោជិតជាជនេិការ 

១.៥.  ការបរៀបចំបា នបោបាយ / បា ការណ៍បារេសិទធិជនេិការរបស់បោងចម្រក-សហម្រាស 

១.៦.  ការបរៀបចំតាកាឡ កការបងក កខណៈងាយម្រស ួេ ់ជនេិការ 

២. ការបងភ់ាគទាន និងការផាកេិនយ័ 

 ២.១ នីតិវធីិននការបងភ់ាគទាន 

 ២.២ នីតិវធីិននការផាកេិនយ័ 
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១. ការចុុះបញ្ជកិា  
១.១.  នី្តិវិធីនន្ការចុុះបញ្ជកិា និ្ងការសធវើអធិការកិ្ចច 

អនុលោមតាមច្បាបស់្តីពកីិច្បចការពារ និងលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ កដូ៏ច្បជាអនុក្កឹត្យលេខ ១០៨ ស្តីពីការកំណត្អ់ក្តា 
និងបបបបទ្ននការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្បេបលក្មើការងារ និងបទ្បញ្ញា ត្តិពាកព់ន័ធជាបនតបន្ទា បម់ក ក្កសួ្ងស្ងគមកចិ្បច អត្ីត្
យុទ្ធជន នងិយុវនីត្ិស្មបទា បានលច្បញលស្ច្បកតីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តកាត្ពវកចិ្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការឲ្យចូ្បេបលក្មើ
ការងាររចួ្បមក នីត្បិុគ្គេ (លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្) ក្ត្ូវល្វើការចុ្បុះបញ្ជ ិកាជាមយួរដឋបាេសិ្ទ្ធិជនពិការ ឬមនាីស្ងគមកិច្បច ោជ
ធានី/លខត្ត លដើមបោីយការណ៍អំពីការអនុវត្តកាត្ពវកិច្បច ក្បកាស្ជូនដំណឹងស្តីពីការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពកិារ និងការខកខានមនិ
បានបំលពញកាត្ពវកចិ្បច។  
 នីត្ិបគុ្គេ (លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្) បដេមានកមមករនិលោជតិ្ ចាបព់ី ៨០១ ន្ទកល់ ើងលៅ ក្ត្ូវលរៀបច្បំ និងបំលពញ
សំ្ណំុបបបបទ្ (លមើេលៅកនុងឧបស្មពន័ធ ១) ឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវតាមការកំណត្រ់បស់្រដឋបាេសិ្ទ្ធិជនពិការ បដេមានស្ថិត្
លៅកនុងក្កសួ្ងស្ងគមកិច្បច អត្តី្យុទ្ធជន នងិយុវនីត្ិស្មបទា។ លោយប ក ច្បំលពាុះ នីត្បិុគ្គេ (លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្)  
បដេមាននិលោជិត្ ចាបព់ី ៨០០ ន្ទកចុ់្បុះលក្កាម ក្ត្ូវលរៀបច្បំ និងបលំពញសំ្ណំុបបបបទ្ រចួ្បបញ្ជូ នមកកាន ់មនាីរស្ងគមកិច្បច 
អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិស្មបទា ោជធានី/លខត្ត។ បបនថមលេើស្ពីលនុះ នីត្បិុគ្គេ (លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្) ក្ត្ូវភ្ជជ បឯ់ក
សារមយួច្បំនួនដូច្បខាងលក្កាម៖ 

•  េិខិត្មកក្កសួ្ង ឬមនាីរ ស្ងគមកចិ្បច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិស្មបទា ោជធានី/លខត្ត                       
•  ពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិកា 
•  បែនការអនុវត្ត 
•  លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដំណឹងស្តីពីច្បនំួនកមមករនិលោជិត្ពិការ 
•  លស្ច្បកតីក្បកាស្ពីក្បាកប់ខអបបរមារបស់្កមមករ (ទ្ទ្ួេសាគ េ់ពីក្កសួ្ងការងារ)  
•  លាេនលោបាយ/លាេការណ៍លារពសិ្ទ្ធិជនពិការកនុងសាថ បន័ 
•  កាតា ុកការបងកេកខណៈងាយក្សួ្េដេ់ជនពកិារ (ACCESSIBLE CATALOG)  
•  ពាកយលស្នើសំុ្បងភ់្ជគ្ទាន (ករណីលស្នើសំុ្បង)់ 
•  បញ្ជ ីល ម្ ុះ និងក្បវត្តរិូបជនពិការ។ 

ម្របបភទស្ថា បន័ ចំននួកម្មករ
និបោជិត 

អងគភាេាន
សម្តាកិចច 

ឯកស្ថរភាជ ប ់

ម្រកសួង 
ស្ថា ប័នរេឋ និងនីតិ

ប គគ  

០ េ  ់
៨០០ នាក់ 

ម្នទីរសងគម្កិចច 
អតីតយ ទធជន និង

យ វនីតិ 
សម្ែទា 

•  ិែិតម្កម្រកសួង ឬម្នទីរ សងគម្កិចច អតីតយ ទធជន និងយ វនីតិសម្ែទា  ោជធានី/បែតត 
•  ពាកយបសនីស ំច ុះបញ្ជ ិកា 
•  បែនការអន វតត 
•  បសចកតីម្របកាសជូនេំណឹងសតីេីចំនួនកម្មករនិបោជិតេិការ 
•  បសចកតីម្របកាសេីម្របាក់បែអបែរារបស់កម្មករ (ទទួ ស្ថគ  ់េីម្រកសួងការងារ) 
•  បា នបោបាយ/បា ការណ៍បារេសិទធិជនេិការកន ងស្ថា ប័ន 
•  កាតាឡ កការបងក កខណៈងាយម្រសួ េ ់ជនេិការ (ACCESSIBLE CATALOG) 
•  ពាកយបសនីស ំបង់ភាគទាន (ករណីបសនីស ំបង់) 
•  បញ្ជ ីប ម្ ុះ និងម្របវតតិរូបជនេិការ។ 
  

៨០១ នាក់
បឡីងបៅ 

រេឋបា សិទធិជន
េិការ  
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បន្ទា បព់ី នតី្ិបគុ្គេ (លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្) បានលរៀបច្ប ំនិងបំលពញសំ្ណំុបបបបទ្រចួ្បោេ់ នងិបញ្ជូ នសំ្ណំុបបប
បទ្ខាងលេើមករដឋបាេសិ្ទ្ធិជនពិការ ឬមនាីស្ងគមកិច្បច ោជធានី/លខត្ត រចួ្បលហើយ  រដឋបាេសិ្ទ្ធិជនពិការ ឬមនារីស្ងគមកចិ្បច 
អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិស្មបទាោជធានី/លខត្ត និងល្វើការពិនិត្យ លហើយលរៀបច្បំបញ្ជូ នមកន្ទយកោឋ នសុ្ខុមាេភ្ជពជន
ពិការ លដើមបលីស្នើសំុ្ចុ្បុះវាយត្នមៃ ស្ក្មាបែ់តេ់េិខិត្បញ្ញជ កស់្តីពីការចុ្បុះបញ្ជ ិកា។ 

បន្ទា បព់ីទ្ទ្ួេបានសំ្ណំុបបបបទ្លស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិការបស់្នីត្ិបុគ្គេ (លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្) ពីរដឋបាេសិ្ទ្ធិជន
ពិការ ឬមនាីរស្ងគមកិច្បច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្សិ្មបទាោជធានី/លខត្ត ន្ទយកោឋ នសុ្ខុមាេភ្ជពជនពិការ នងឹលរៀបច្បំក្កុម
អ្ិការកិច្បច និងវាយត្នមៃ មនុនងឹលច្បញេិខិត្បញ្ញជ កស់្តីពីការចុ្បុះបញ្ជ ិកាដូច្បខាងលក្កាម៖ 

១. កក្មតិ្មាស្ (Gold Certificate) ែតេ់ជូនក្កសួ្ងសាថ បន័រដឋ និងនតី្ិបគុ្គេ បដេបំលពញតាមេកខខណឌ បដេ
ក្កុមអ្ិការកិច្បចវស័ិ្យពិការភ្ជព បានត្ក្មូវឱ្យអនុវត្តដូច្បជា៖ 

• លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដំណឹងស្តីពីកមមករនិលោជិត្ និងកមមករនិលោជិត្ពិការស្រុប 
• លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដំណឹងស្តីពីបែនការលក្ជើស្លរ ើស្កមមករនលិោជិត្ពិការក្បចាឆំ្ន  ំ
• ែៃូវមានជក្មាេឬបងាក នន់ដស្ក្មាបជ់នពិការ 
• តុ្ការោិេ័យ និងបលច្បចកលទ្ស្វទិ្ាជំនួយស្ក្មាបក់មមករនិលោជិត្ជនពិការ 
• ច្បំណត្ោនយនតស្ក្មាបក់មមករនលិោជិត្ពិការ 
• បនាប/់បងគនអ់ន្ទមយ័ស្ក្មាបក់មមករនិលោជតិ្ពកិារ 
• ឬបានលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការលេើស្ពី ១% ស្ក្មាបន់ីត្ិបគុ្គេ (លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្) ក្ពមទាងំ

េកខខណឌ លែេងៗលទ្ៀត្ បដេក្កុមអ្ិការកចិ្បចត្ក្មវូ។ 
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១.២.  ការបំសពញពាក្យសេនើេុចុំុះបញ្ជកិា 

លៅកនុងពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិកា លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ នឹងត្ក្មវូឲ្យបំលពញនូវពត័្ម៌ានដូច្បខាងលក្កាម៖ 

• ពត័្ម៌ានរបស់្ក្កុមហ ុន  
• ពត័្ម៌ានកមមករនិលោជិត្(ន្ទក)់  
• ពត័្ម៌ានលស្នើសំុ្អនុវត្តច្បាប ់ 
• ពត័្ម៌ានឯកសារជូនភ្ជជ ប ់ 
• លាេនលោបាយ/លាេការណ៍លារពសិ្ទ្ធិជនពិការកនុងសាថ បន័  
• ពត័្ម៌ានពាកព់ន័ធស្មាជិកភ្ជព និង 
• ហត្ថលេខា និងក្តារបស់្ក្កុមហ ុន។ 

សូ្មល្វើការពិនតិ្យ នងិបស្វងរកគ្ំរូនន ពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិកាលេើការអនុវត្តច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងលេើកកមពស់្
សិ្ទ្ធិជនពិការលៅកនុងបែនកបរសិិ្ដឋននលស្ច្បកតពីនយេ់គ្ត្ិយុត្តិលនុះ។ 

១.៣.  ការសរៀបចំផែន្ការអនុ្វតតន៍្ស្រើេសរ ើេរន្ពិការ្បចឆំ្ន  ំ

ជានិច្បចកាេ ច្បេន្ទននការលច្បញ-ចូ្បេ កមមករនិលោជិត្របមងបត្លកើត្មានល ើងក្គ្បល់ពេលវោ លោយប កត្ក្មូវការ
កមាៃ ងំពេកមមលៅកនុងលោងច្បក្កស្ហក្ាស្នីមយួៗ ជាលរឿយៗបត្ងបត្ជបួក្បទ្ុះ ដូលច្បនុះជាលរៀងោេ់ឆ្ន  ំ លោងច្បក្ក ស្ហ
ក្ាស្ នឹងក្ត្ូវលរៀបច្បបំែនការកនុងការលក្ជើស្លរ ើស្កមមករនិលោជិត្បបនថមលដើមបោីកប់លំពញលៅកបនៃងបដេខវុះច្បលន្ទៃ ុះ។ 
ទ្នាឹមនឹងលនុះ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ កក៏្ត្ូវពិនិត្យលៅលេើច្បំនួនកមមករនិលោជតិ្បដេមានពិការភ្ជពែងបដរ ពីលក្ពាុះលោង
ច្បក្ក ស្ហក្ាស្ទាងំអស់្មានកាត្ពវកិច្បចោកប់ែនការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការឲ្យចូ្បេបលក្មើការងារលៅកនុងលោងច្បក្កស្ហ
ក្ាស្របស់្ខៃួនជាលរៀងោេ់ឆ្ន ជូំនក្កសួ្ងឬមនាីរស្ងគមកិច្បច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិស្មបទា។ សូ្មល្វើការពិនតិ្យ និង
បស្វងរកគ្ំរនូន បែនការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្បេបំលពញការងារក្បចាឆំ្ន  ំ លៅកនុងបែនកបរសិិ្ដឋននលស្ច្បកតីពនយេ់គ្ត្ិយុត្តិ
លនុះ។ 

១.៤.  ការសរៀបចំសេចក្តី្បកាេរូន្ដំណឹង េតពីីចំនួ្ន្ក្ម្មក្រ-និ្សោរិតជារន្ពិការ 

លដើមបអីាច្បលរៀបច្បំលស្ច្បកតជូីនដំណឹងស្តីពីច្បំននួកមមករនិលោជិត្ជាជនពិការតាមក្បលេទ្ នងិកក្មតិ្ពកិារភ្ជពបាន 
េុុះក្តាបត្លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ បានល្វើការវាយត្នមៃបឋមលោយខៃួនឯងលៅលេើកមមករនិលោជតិ្ទាងំអស់្ជាមុនសិ្ន 
លោយប កច្បំលពាុះការវាយត្នមៃ ក្ត្ូវបែែកលេើខៃឹមសារ និងបទ្បបញ្ញា ត្តិននក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងលេខ ២៤៩២ ចុ្បុះនងៃទ្ី២២ បខ
វចិ្បឆិកា ឆ្ន ២ំ០១១ របស់្ក្កសួ្ងស្ងគមកិច្បច អត្តី្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិស្មបទា និងក្កសួ្ងសុ្ខាេបិាេ។ សូ្មល្វើការពិនិត្យ 
និងបស្វងរកគ្ំរូននលស្ច្បកតកី្បកាស្ជូនដំណឹងស្តីពីច្បនំួនកមមករ-នលិោជិត្ជាជនពិការ តាមក្បលេទ្ នងិកក្មតិ្ពិការភ្ជពលៅ
កនុងបែនកបរសិិ្ដឋននលស្ច្បកតីពនយេ់គ្ត្ិយុត្តិលនុះ។ 
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១.៥.  ការសរៀបចំសោលន្សោបាយ / សោលការណ៍សោរពេទិ្ធិរន្ពិការ 

លដើមបជីាមាក្ត្ោឋ នមយួស្ក្មាបក់ារអនុវត្តនែាកនុង ជាមយួបុពវលហតុ្ការពារ និងលេើកត្លមកើងសិ្ទ្ធិជូនជនមានពិការ
ភ្ជព លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ទាងំអស់្ត្ក្មូវឲ្យមាន លាេនិលោបាយ ឬ លាេការណ៍លារពសិ្ទ្ធិជនពិការស្ក្មាបល់ោង
ច្បក្ក ស្ហក្ាស្ របស់្ខៃួន។ សូ្មល្វើការពនិិត្យ និងបស្វងរកគ្ំរូននលាេនលោបាយ / លាេការណ៍លារពសិ្ទ្ធិជនពិការ
លៅកនុងបែនកបរសិិ្ដឋននលស្ច្បកតពីនយេ់គ្ត្ិយុត្តិលនុះ។ 

១.៦.  ការសរៀបចំកាតាឡកុ្ការបងកលក្ខណៈងាយ្េួលដលរ់ន្ពិការ 

លដើមបអីាច្បលរៀបច្បំកាតា ុកស្តីពីការបងកេកខណៈងាយក្សួ្េដេ់ជនពិការបាន លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវយេ់ដឹងអំពី
បទ្ោឋ នស្តងជ់ា្រមានននការលរៀបច្បំលហោឋ រច្បន្ទស្មពន័ធបដេបងកេកខណៈងាយក្សួ្េដេ់ជនពិការ។  

១.៦.១. ែៃូវស្ក្មាបជ់នមានពិការភ្ជព 

លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវលរៀបច្បែំៃូវស្ក្មាបក់ារល្វើដំលណើ រលៅមករបស់្ជនពិការ លោយអនុលោមតាមស្តងដូ់ច្បខាងលក្កាម
៖ 

▪ ទ្ទ្ឹងអបបបរមាស្ក្មាបក់្ច្បកែៃូវលដើរគ្ឺ ៩០០ម.ម ស្ក្មាបរ់លទ្ុះមយួ និងអនកលដើរខាងលក្កាយរលទ្ុះមាន ក ់
▪ ទ្ទ្ឹងអបបបរមាស្ក្មាបក់្ច្បកែៃូវលដើរគ្ឺ ១២០០ម.ម ស្ក្មាបរ់លទ្ុះមយួ និងអនកលដើរទ្នាឹមរលទ្ុះមាន ក ់
▪ ទ្ទ្ឹងអបបបរមាស្ក្មាបក់្ច្បកែៃូវលដើរគ្ឺ ១៨០០ម.ម ស្ក្មាបរ់លទ្ុះពីរ 

១.៦.២. សាៃ កស្ញ្ញា  

លដើមបែីដេ់ការបណន្ទនំិងែតេ់នូវពត័្ម៌ានលែេងៗបដេជនពិការអាច្បនងឹមានត្ក្មូវការ លោងច្បក្កស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវលរៀបច្បំ
សាៃ កស្ញ្ញា  បដេអានមានលក្ច្បើនក្បលេទ្ លក្ច្បើនទ្ហំំ លក្ច្បើនក្ទ្ងក់្ទាយ លក្ច្បើនពណ៌ និងមានខៃឹមសារកដូ៏ច្បជាលាេបំណង
លែេងៗាន  លហើយសាៃ កស្ញ្ញា ទាងំលន្ទុះក្ត្ូវោកត់ាងំលៅកនុងអារ ខាងលក្ៅអារ កនុងបនាប ់ ឬលក្ៅបនាបជ់ាលដើម។ សាៃ ក
ស្ញ្ញា បដេក្ត្ូវលរៀបច្បំលដើមបែីតេ់េកខណៈងាយក្សួ្េដេ់ជនពិការមានលក្ច្បើនក្បលេទ្ដូច្បជា៖   

▪ សាៃ កស្ញ្ញា បងាា ញពីទ្ិស្លៅ  
▪ សាៃ កស្ញ្ញា បងាា ញពត័្ម៌ាន  
▪ សាៃ កស្ញ្ញា បងាា ញពីទ្ីតាងំ  ល ម្ ុះ  លេខែៃូវ លេខបនាប ់និងបែនទ្។ីេ។  

ទ្នាឹមនឹងលនុះ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ក្ត្ូវលរៀបច្បំសាៃ កស្ញ្ញា លោយអនុលោមតាមស្តងោ់របស់្សាៃ កស្ញ្ញា ដូច្បខាងលក្កាម៖ 

ក. ស្ក្មាបស់ាៃ កស្ញ្ញា លៅខាងលក្ៅ  

▪ ក្ត្ូវោកក់មពស់្ ២០០០ម.ម ពដីី  
▪ ទ្ំហំត្ិច្បបែុំត្ ៣០០ម.ម x ៣០០ម.ម 
▪ ទ្ំហំអកេរ ១០០-១៧០ ម.ម (ទ្ំហំហវុងកនុងកុពំយុទ្រ័)   

ខ. ស្ក្មាបស់ាៃ កស្ញ្ញា លៅខាងកនុង  
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▪ ក្ត្ូវោកក់មពស់្ ១៤០០ម.មលៅ ១៦០០ម.ម ពដី ី  
▪ ទ្ំហំត្ិច្បបែុំត្ ១៥០ម.ម x ១៥០ម.ម 
▪ ទ្ំហំអកេរ ១៥-៥០ ម.ម (ទ្ំហំហវុងកនុងកុពំយុទ្រ័)  
▪ ជាអកេរដិត្ មានពណ៌លេច្បច្បាស់្នងិែុស្ល ើង ១-១.៥ ម.ម។   

២.៦.៣. ជក្មាេ 

លក្ៅពីការលរៀបច្បំែៃូវ កដូ៏ច្បជាោកស់ាៃ កស្ញ្ញា  លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ កត៏្ក្មូវឲ្យលរៀបច្បំនូវជក្មាេលៅតាមក្ច្បកលច្បញចូ្បេ
នីមយួៗតាមការចាបំាច្បែ់ងបដរ ពលីក្ពាុះការណ៍លនុះលដើមបបីងកេកខណៈងាយក្សួ្េដេ់ជនពិការស្ក្មាបល់្វើដំលណើ រល ើង
ចុ្បុះអារបដេមានេកខណៈខពស់្ែុត្ពីដី។ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវលរៀបច្បជំក្មាេលៅតាមបទ្ោឋ នស្តងោ់រដូច្បខាង
លក្កាម៖ 

▪ ស្ក្មាបជ់ក្មាេខៃីៗ ៖ ច្បំលោត្បដេស្មរមយ គ្មឺានអត្ិបរមា ១/១២ 
▪ ស្ក្មាបជ់ក្មាេបវងៗ ៖  ច្បំលោត្បដេេែបំែុត្គ្ឺ ១/២០ លៅលរៀងោេ់កមពស់្ ៧៥០ម.ម ក្ត្វូមានកបនៃង

ស្ក្មាកមតង បដេមានទ្ំហំ ១៥០០ម.ម 
▪ ទ្ទ្ឹងននជក្មាេអបបបរមា ១២០០ម.ម 
▪ ទ្ទ្ឹងននជក្មាេអបបបរមា ២៥០០ម.ម លៅក្ត្ងក់បនៃងបដេមមាញឹក 
▪ បងាក នន់ដជក្មាេក្ត្ូវមាន២ធាន ក ់៖  

✓ ធាន កខ់ាងលេើមានកមពស់្ ៩០០ម.ម - ១១០០ម.ម អងគត្ែ់ចិត្ទ្ំហំ ៤០ម.ម - ៥០ម.ម 

✓ ធាន កខ់ាងលក្កាមមានកមពស់្ ៦០០ម.ម - ៧៥០ម.ម អងគត្ែ់ចិត្ទ្ំហំ ២៥ - ៣២ ម.ម។ 

២.៦.៤. ទាវ រ និងនដទាវ រ 

ការលរៀបច្បំទាវ រ នងិនដទាវ រ កជ៏ាច្បំណុច្បបដេ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវយកច្បិត្តទុ្កោក ់នងិលរៀបច្បំឲ្យក្ស្បតាមបទ្ោឋ នស្ត
ងោ់រមានជា្រមានែងបដរ។ ខាងលក្កាមលនុះគ្ឺជាបទ្ោឋ នស្តងោ់រននការលរៀបច្បំទាវ រ និងនដទាវ រឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ៖ 

▪ ទ្ទ្ឹងតូ្ច្បបែុំត្ ៩០០ម.ម  
▪ កមពស់្ោ៉ា ងត្ិច្ប ២០០០ម.ម  

▪ នដទាវ រនិងលសារក្ត្ូវមានោងអកេរ L ឬ D បដេមានកមពស់្ពី ៨០០ម.ម លៅ ១០០០ម.ម 

▪ ច្បំលពាុះទ្ំនបខ់ណឌ មាត្ទ់ាវ រកមពស់្ខពស់្បំែុត្ ១២ម.ម។ កនុងករណីបដេលេើស្ពីលនុះក្ត្វូល្វើជាជក្មាេ 

២.៦.៥. ជលណតើ រ 

លោងតាម បទ្ោឋ នបលច្បចកលទ្ស្ លហោឋ រច្បន្ទស្មព័នធរូបវនតបងកេកខណៈងាយក្សួ្េស្ក្មាបជ់នមានពិការភ្ជព ក្ត្ូវបានចុ្បុះ
ហត្ថលេខា លៅនងៃទ្ី២៨ បខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨  តាមរយៈក្បកាស្អនតរក្កសួ្ង លេខ ២៤៨ ស្.អ.យ  ក្បក  រវាងក្កសួ្ង
ស្ងគមកិច្បច អត្ីត្យុទ្ធជន នងិយុវនីត្ិស្មបទា និងក្កសួ្ងលរៀបច្បំបដនដី នគ្រនូីយកមម នងិសំ្ណង ់នងិបានក្បកាស្ោកឲ់្យ
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អនុវត្តលក្បើក្បាស់្ជាែៃូវការ លៅនងៃទ្១ី៨ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ អារបដេបងកេកខណៈងាយក្សួ្េស្ក្មាបជ់នមានពិការ
ភ្ជពគ្ួរបត្មាន៖ 

▪ ែៃូវ  
▪ ជក្មាេ 
▪ ច្បំលោត្ 
▪ និងជលណតើ រ លៅជាមយួាន ឬលៅបកបរាន ។ 

ក. ស្តង់ោររបស់្ជលណតើ រ្មមតា 

▪ កាជំលណដើ រមានកមពស់្ ១៥០ម.ម នងិជលក្ៅចូ្បេលៅកនុង ៣០០ម.ម 
▪ ក្ត្ូវមានឆ្នូត្ទ្ទ្ងឹ ៥០ម.ម ក្ស្បតាមបលោត យកាជំលណតើ រលៅបគ្មខាងមខុននកាជំលណដើ រនីមយួៗ 
▪ ទ្ទ្ឹងកាជំលណដើ រនីមយួៗក្ត្វូមានក្បបវងខៃបីំែុត្ ១២០០ម.ម   
▪ កបនៃងស្ក្មាកតូ្ច្បបែុំត្ ១២០០ម.ម x ១២០០ម.ម លរៀងោេ់ ១០ កាជំលណតើ រ  
▪ លៅច្បំណុច្បចាបល់ែតើមនិងចុ្បងបញ្ចបន់នកាជំលណតើ រក្ត្វូមានឆ្នូត្ក្បាបជ់ាមនុ (ទំ្ហំ៣០០ម.ម x ៣០០ម.ម ) 

ខ. ស្តង់ោររបស់្ជលណតើ រលោង 

▪ ជលណតើ រលោងក្ត្ូវមានទ្ំហំ  ២០០០ម.ម  x ១៨០០ម.ម 
▪ ទ្ីធាៃ បដេទ្ំលនរលៅមុខទាវ រជលណតើ រលោងទ្ំហំ១៨០០ម.មx១៨០០ម.ម 
▪ ក្ត្ូវមានសំ្ល ងែតេ់នូវការបងកភ្ជពងាយក្សួ្េស្ក្មាបអ់នកលខោយគ្ំលហើញ 
▪ ប ូតុ្ងចុ្បច្បបញ្ញជ ជលណតើ រលៅខាងលក្ៅក្ត្ូវោកច់្បំងាយ៥០០ម.ម ពីជលណតើ រ កនុងកមពស់្៩០០ម.មលៅ១២០០ម

.មពីនែាបាត្ននជលណតើ រលោង 
▪ ប ូតុ្ងចុ្បច្បបញ្ញជ ក្ត្ូវមានអងកត្ែ់ចិត្ទ្ំហំ ៥០ម.ម x៥០ម.ម 
▪ ធាន កន់ដក្ត្ូវមានទ្ំហំ៣០-៤៥ម.មចាបទុ់្កច្បលន្ទៃ ុះ៣០-៥០ម.ម ពីជញ្ញជ ំង និងមានកមពស់្ពី ៨៥០-៩៥០ម

.ម 

២.៦.៦. ការលរៀបច្បំច្បំណត្ោនយនត 

ច្បំណត្ោនយនតជនពិការ គ្ឺមានេកខណៈខុស្ពីច្បំណត្ោនយនត្ មមតា។ ច្បំណត្ោនយនតក្ត្វូបត្អាច្បលក្បើក្បាស់្បាន
ងាយក្សួ្េ និងមានទ្ំហំស្មរមយតាមរយៈ ការឌីហោញក្បកបលោយវជិាជ ជីវៈ លដើមបលីឆ្ៃើយត្បលៅនិងត្ក្មូវការលក្បើក្បាស់្ 
របស់្ជនមានពិការភ្ជព។ ខាងលក្កាមលនុះគ្ឺជាបទ្ោឋ នស្តងោ់រ ននការសាងស្ងច្បំណត្ោនយនតស្ក្មាបជ់នពិការ៖ 

• កបនៃងច្បត្មយួក្ត្ូវមានទ្ទ្ឹងតូ្ច្បបែុំត្ ៣៦០០ ម.ម លៅ ៣៩០០ ម.ម 
• សាៃ បមាខ ងមានទ្ទ្ឹង ១២០០ ម.ម បដេអាច្បលៅច្បលន្ទៃ ុះរវាងច្បំណត្្មមតា២ 
• ស្ក្មាបច់្បំណត្ខាងកនុងបដេខពស់្ក្ស្ ុះ អាច្បច្បត្ឡានលទ្ស្ច្បរណ៍បានគ្ឺ ២៤០០ ម.ម  
• ស្ក្មាបក់បនៃងច្បត្លៅកាច្បក់្ជងុក្ត្វូបបនថមទ្ីធាៃ លៅបន្ទា ត្ចុ់្បងសាៃ បស្ក្មាបជ់នពិការ 
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• ច្បំណត្ោនយនតជនពិការក្ត្វូបបនថមទ្ំហំ១២០០ ម.ប ជុំវញិច្បំណត្ោនយនត្មមតាលដើមបទុី្កលបើកទាវ រឲ្យបាន្ំ
ងាយក្សួ្េស្ក្មាបជ់នពិការលក្បើក្បាស់្រលទ្ុះចុ្បុះល ើងោនយនត 

កំណត្ស់្មាគ េ់ 

• ច្បំណត្ តូ្ច្បជាង១០      ក្ត្ូវមានច្បំណត្ជនមានពិការភ្ជព ១កបនៃង 
• ច្បំណត្ តូ្ច្បជាង/លស្មើ៤០ ក្ត្ូវគ្ិត្ថា ១០ មានច្បណំត្ជនមានពិការភ្ជព ១កបនៃង (១/១០) 
• ច្បំណត្ ្ំជាង៤០         ក្ត្ូវគ្ិត្ថា ៨ មានច្បំណត្ជនមានពិការភ្ជព ១កបនៃង (១/៨) 

២.៦.៧. ទ្ំហំខាន ត្របស់្លក្គ្ឿងស្ងាា រមឹ នងិកបនៃងស្ក្មាក 

លដើមបែីតេ់ភ្ជពងាយក្សួ្េដេ់ជនមានពិការភ្ជពកនុងការលក្បើក្បាស់្លក្គ្ឿងស្ងាា រមឹ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ក្ត្ូវសាងស់្ង
លោយអនុវត្តនត៍ាមបទ្ោឋ នស្តងោ់រខាងលក្កាម៖ 

• តុ្ស្ក្មាបអ់ងគុយក្ត្ូមានកមពស់្ ៨០០ម.ម 
• ក្ត្ូវមានលៅអីឬបងល់ៅក្គ្បក់បនៃងស្ក្មាកទាងំអស់្ 
• ក្ត្ូវមានោកល់ៅអីទាបៗច្បក្មុុះមានកមពស់្ ៣៥០លៅ៤៨០ម.ម 
• កមពស់្ស្ក្មាបោ់កជ់ងគងចូ់្បេក្ត្ូវមានទ្ំហំពី ៦៥០ម.ម លៅ ៦៨០ម.ម 
• ជលក្ៅស្ក្មាបោ់កជ់ងគងក់្ត្ូវមានក្បបវងព ី២៨០ម.ម លៅ ៣០០ម.ម លៅខាងលក្កាមបញ្ជ រ 
• ក្ត្ូវធាន្ទឱ្យមានកបនៃងោកន់ដស្ក្មាកស្រលស្រ នងិកបនៃងបែែកលៅលេើបង/់លៅអ ី
• ក្ត្ូវធាន្ទឱ្យមានកបនៃងស្ក្មាបោ់ករ់លទ្ុះរុញ លៅស្ងខាងបង ់នងិលៅអ ី
• កបនៃងរលទ្ុះចូ្បេក្ត្វូមានទ្ទ្ងឹតូ្ច្បបំែុត្ ៩០០ម.ម 

២.៦.៨. ក្ច្បករលបៀង 

លៅតាមក្ច្បករលបៀង លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវលរៀបច្បំឲ្យមាន គ្នូំស្ឆ្នូត្ៗ ជាក្បលេទ្ច្បំណុច្បតូ្ច្បៗ លហើយក្ត្ូវមាន
ក្បបវង ៣០០ម.ម លោយក្ត្ូវោកគ់្ំោត្ ៣០០ម.ម មនុនិងលក្កាយក្ច្បកែៃូវចូ្បេជលណដើ រនិងជក្មាេ។ លោយប ក
ច្បំលពាុះកមពស់្ ឬកក្មាស់្ននគ្ំនូស្ឆ្នូត្ៗជាបន្ទា ត្ន់ងិគ្ំនូស្ឆ្នូត្ៗច្បំណុច្បតូ្ច្បៗ ក្ត្ូវមានកមពស់្ខពស់្បែុំត្គ្ឺក្ត្ឹមបត្ ៥ម
.ម បត្ប៉ាុលោណ ុះ។ 

កំណត្ស់្មាគ េ់៖ ទ្ំហំទ្ទ្ឹងលៅតាមក្ច្បករលបៀង៖ 

• ក្ច្បករលបៀងបដេមានភ្ជពមមាញឹក ក្ត្ូវមានទ្ំហំទ្ទ្ឹង ១៨០០ម.ម ដេ់២០០០ម.ម 
• ក្ច្បករលបៀងបដេមានេកខណៈទូ្ោយ ក្ត្ូវមានទ្ហំំទ្ទ្ឹង ១២០០ម.ម និង 
• ក្ច្បករលបៀងបដេមានេកខណៈម្យម ក្ត្ូវមានទ្ហំំទ្ទ្ឹង ១៥០០ម.ម។ 

២.៦.៩. ការលរៀបច្បំបងគន ់

ច្បំលពាុះការលរៀបច្បំបងគនល់ៅតាមបនាបទ់្ឹក និងកបនៃងងូត្ទ្ឹកបដេស្មក្ស្ប លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ គ្ួរបំពាក ់ បខេទាញ
លពេមាន អាស្ននច្បំនួន២ លោយ១ ោកល់ៅកបនៃងងូត្ទ្ឹក នងិ១លទ្ៀត្ោកល់ៅជតិ្ចានបងគន ់នងិអាច្បលក្បើបានកនុងករណី
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មានអនកដួេ។ ទ្នាឹមនឹងលនុះ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ កគ៏្ួរោកក់ងពណ៌ក្កហមច្បំនួន២បដេមានអងកត្ែ់ចតិ្៥០ម.ម លោយ
១ ោកល់ៅចុ្បងបញ្ចបន់នបខេ និង ១លទ្ៀត្ ោកល់ៅកមពស់្ពី ៨០០ម.ម លៅ១០០០ម.ម។  

ខាងលក្កាមលនុះគ្ឺជាបៃងប់ងគនប់ដេក្ត្វូលរៀបច្បំលដើមបឲី្យក្ស្បតាមបទ្ោឋ នស្តងោ់រ៖ 

• ធាន កន់ដបញ្ឈរមានអងកត្ែ់ចិត្ទ្ំហំ ៣៥ម.ម 
• ធាន កន់ដបដេអាច្បបត្ចុ់្បុះលក្កាមបានមានអងកត្ែ់ចិត្ទ្ំហំ ៣៥ម.ម 
• ចានបងគន ់
• អាងស្តុកទ្ឹកបងគនអ់ាច្បជាកបនៃងបបងែក 
• ល្នើរស្ក្មាបោ់កង់ងោ់មកកមពស់្ ៩៥០ម.ម 
• ធាន កន់ដលែតកមានអងកត្ែ់ចតិ្ទ្ំហំ ៣៥ម.ម 
• បខេទាញលពេមានអាស្នន 
• ល្នើរស្ក្មាបប់ុគ្គេលក្បើក្បាស់្ 
• កបនៃងពយួរឧបករណ៍អន្ទមយ័ោកល់ៅកមពស់្ពី ៧៥០ លៅ ១២០០ម.ម 
• ធាន កន់ដលែតកបដេជួយ កនុងការបិទ្លបើកទាវ រ 
• បបនថមបាសំាងោងនដ ោកប់ញ្ឈរបដេបគ្មខាងលេើមានកមពស់្ពី ៦៨០ លៅ ៧០០ម.ម  និងខាងលក្កាម អាច្បចូ្បេ

ជងគងប់ាន 
• បាសំាងោងនដ 

២.៦.១០. ការលរៀបច្បំរ ៉ាូប លីណនិងឡាវា៉ា បូ 

លដើមបែីតេ់ភ្ជពងាយក្សួ្េ និងសុ្វត្ថិភ្ជពជូនជនមានពិការភ្ជពកនុងការលក្បើក្បាស់្រ ៉ាូប លីណ និងឡាវា៉ា បូ លោងច្បក្ក ស្ហ
ក្ាស្ ក្ត្ូវលរៀបច្បំលោយអនុលោមតាមបទ្ោឋ នស្តងខ់ាងលក្កាម៖ 

• បគ្មខាងលេើក្ត្វូមានកមពស់្ខពស់្បែុំត្ ៧០០ម.ម-៨០០ម.ម 
• នែាស្ក្មាបោ់កជ់ងគង ់ក្ត្ូវមានជលក្ៅ ២០០ម.ម 
• នែាខាងលក្កាមចានោងនដ ក្ត្វូមានកមពស់្ ៦៥០-៦៨០ម.ម 
• គ្ួរលក្បើរ ៉ាូប លីណក្បលេទ្កាច្ប ់
• បគ្មខាងលក្កាមរបស់្កញ្ចក់ ក្ត្ូវមានកមពស់្ចាបព់ ី៩០០-១០០០ ម.ម គ្ិត្ពីនែាបាត្ 
• កញ្ចក ់ក្ត្ូវោកោ់ងលទ្រមកខាងមុខបនដចិ្ប។ 

៣. ការបង់ភាគទាន្ ន្ិងការផាក្ពិន្យ័ 

 ៣.១ ន្ីតិវិធីនន្ការបងភ់ាគទាន្ 

លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្បដេមនិបានបំលពញ ឬមនិអាច្បបំលពញកាត្ពវកចិ្បច តាមសាម រត្ចី្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងលេើ
កមពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ និងអនុក្កតឹ្យលេខ ១០៨ ចុ្បុះនងៃទ្៣ី០ បខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១០ ស្តីពីការកំណត្អ់ក្តា និងបបបបទ្នន
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ការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្បេបលក្មើការងារ ក្ត្ូវមានកាត្ពវកចិ្បចបងភ់្ជគ្ទាន ច្បំននួ ៤០ ភ្ជគ្រយ ននក្បាកល់បៀវត្េអបបបរមា
ក្បចាបំខរបស់្កមមករនិលោជតិ្ កនុងមយួបខស្ក្មាបក់មមករនិលោជិត្ជាជនពិការច្បំននួ ១ ន្ទក។់ 

ការបងភ់្ជគ្ទាន ល្វើតាមទ្ក្មងដូ់ច្បបដេបានកណំត្ល់ោយក្បកាស្លេខ ២៥៥ ស្.អ.យ ក្ប.ក ចុ្បុះនងៃទ្ី៣០ បខ
ឧស្ភ្ជ ឆ្ន ២ំ០១៨ លហើយក្ត្ូវគ្ណន្ទជារូបិយបណ័ណ ជាត្ិ ក្ស្បតាមអក្តាបតូរក្បាករ់បស់្្ន្ទារជាត្ិននកមពុជា និងក្ត្ូវល្វើ
ល ើងជាក្បចាបំខ ោ៉ា ងយូរ ១ ស្បាត ហ៍ននបខបន្ទា ប ់លោយគ្ិត្តាមច្បំនួនកមមករ និលោជតិ្ បែែកតាមតាោងលបើកក្បាកល់បៀវត្េ
ក្បចាបំខលន្ទុះ។ លេើេពីលនុះ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវបងភ់្ជគ្ទានលោយផ្ទា េ់ លៅមូេនិ្ិជនពិការ ឬចូ្បេលៅគ្ណនី
របស់្មូេនិ្ិជនពិការ កនុង្ន្ទារបដេបានការឯកភ្ជព ពីក្កសួ្ងលស្ដឋកិច្បច នងិហិរញ្ា វត្ថុ តាមលស្ច្បកតីជូនដំណឹងរបស់្
មូេនិ្ិជនពិការ។  

បន្ទា បព់ីបានបងក់្បាកភ់្ជគ្ទានលៅ្ន្ទាររចួ្បលហើយ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវលែញើបងាក នន់ដបដេមានបញ្ញជ កអ់ំពី
អត្តស្ញ្ញា ណ របស់្លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ពមទាងំកាេបរលិច្បឆទ្ននការបងភ់្ជគ្ទាន លច្បញលោយ្ន្ទារលន្ទុះ មកមូេនិ្ ិ
ជនពិការ។ លក្កាយពីទ្ទ្ួេបានបងាក នន់ដរចួ្បមក មូេនិ្ិជនពិការក្ត្វូលច្បញេិខិត្បញ្ញជ កអ់ពំីការទ្ទ្ួេក្បាកភ់្ជគ្ទាន ជូន
លៅលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្សាមវីញិ លោយច្បមៃងជូនរដឋបាេសិ្ទ្ធិជនពិការ លៅលរៀងោេ់ដំោច្បប់ខនមីយួៗ។ 

 ៣.២ ន្ីតិវិធីនន្ការផាក្ពិន្័យ 

ក្បសិ្នលបើលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ មនិបានបងក់្បាកភ់្ជគ្ទាន ោ៉ា ងយូរ ១ ស្បាត ហ៍ននបខបន្ទា ប ់ លោយគ្ិត្តាម
ច្បំនួនមន្រនតោីជការ កមមករ នលិោជិត្ បែែកតាមតាោងលបើកក្បាកល់បៀវត្េក្បចាបំខលន្ទុះលទ្  ក្ត្វូបងក់្បាកប់បនថមច្បនំួន ៥ ភ្ជគ្
រយននក្បាកភ់្ជគ្ទាន។  លេើស្ពីលនុះ ក្បសិ្នលបើខកខានមនិបានបងក់្បាកភ់្ជគ្ទានលេើស្ពីច្បំននួ ៣០នងៃ ក្ត្ូវពនិយ័អនតរ
ការណ៍ជាក្បាក ់ តាមវធិានការផ្ទកពិនយ័របស់្រដឋបាេសិ្ទ្ធិជនពិការ ជាទ្ឹកក្បាកព់ី ១០០. ០០០ លរៀេ លៅ 
១.០០០.០០០ លរៀេ ដូច្បមានបច្បងកនុងមាក្តា ៥៤ ននច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារនងិលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ បបនថមពីលេើ
ក្បាកភ់្ជគ្ទានបដេលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ក្ត្ូវបង។់ 

កនុងករណី លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ មនិបានលារពតាមការផ្ទកពិនយ័ខាងលេើ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ នឹងក្ត្ូវទ្ទ្ួេ
ការែតន្ទា លទាស្ ោកព់នធន្ទារពី ១ ឆ្ន  ំលៅ ៣ ឆ្ន  ំនិងពនិយ័ជាក្បាកព់ី ២.០០០.០០០ លរៀេ លៅ ៦.០០០.០០០ លរៀេ 
ក្ស្បតាមមាក្តា ១៨ ននអនុក្កតឹ្យលេខ១០៨ ចុ្បុះនងៃទ្ី ៣០ បខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 

ការខកខានកនុងការបកស្ក្មួេទ្ីកបនៃងសាធារណៈស្ក្មាបជ់នមានពិការភ្ជពលច្បញ-ចូ្បេ នឹងទ្ទ្ួេការពិនយ័ជា
ក្បាកព់ី ១០០.០០០ លរៀេ លៅ ១.០០០.០០០ លរៀេ៕ 
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ឯក្សារសោង 

• ច្បាបស់្តីពកីិច្បចការពារ និងលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធិជនពកិារ ចុ្បុះនងៃទ្ី០៣ បខកកកោ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 

• អនុក្កតឹ្យលេខ ១០៨ ចុ្បុះនងៃទ្ី៣០ បខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១០ ស្តីពីការកំណត្អ់ក្តា នងិបបបបទ្ននការលក្ជើស្លរ ើស្ជន
ពិការចូ្បេបលក្មើការងារ។ 

• អនុក្កតឹ្យលេខ ៥៤ ចុ្បុះនងៃទ្ី២៤ បខមនី្ទ ឆ្ន ២ំ០១១ ស្តីពីការលរៀបច្ប ំនិងការក្បក្ពតឹ្តលៅរបស់្ក្កសួ្ងស្ងគមកចិ្បច អត្ីត្
យុទ្ធជន នងិយុវនីត្ិស្មបទា។ 

• ក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងលេខ ២៤៩២ ចុ្បុះនងៃទ្២ី២ បខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ២ំ០១១ ស្តីពីការកំណត្េ់កខណវនិិច្បឆយ័ក្បលេទ្ និង
កក្មតិ្ពិការភ្ជព។ 

• សាោច្បរបណន្ទអំនតរក្កសួ្ងលេខ ០០៥ ចុ្បុះនងៃទ្២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ ស្តីពីការស្ក្មបស្ក្មួេស្មក្ស្បស្ក្មាប់
ការងាររបស់្ជនពិការ។ 

• ក្បកាស្លេខ ២៥៥ ចុ្បុះនងៃទ្ី៣០ បខឧស្ភ្ជ ឆ្ន ២ំ០១៨ ស្តីពីការបងភ់្ជគ្ទានច្បំលពាុះក្កសូ្ង សាថ បន័រដឋ និងនីត្ិបគុ្គេ 
បដេមនិបានបំលពញកាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្បេបលក្មើការងារ។ 

• លស្ច្បកតីជូនដំណឹងលេខ ០៧៦ ចុ្បុះនងៃទ្១ី២ បខមងុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៨ ស្តីពីការបងភ់្ជគ្ទានច្បលំពាុះក្កសូ្ង សាថ បន័រដឋ នងិ
នីត្ិបគុ្គេ បដេមនិបានបំលពញកាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្បេបលក្មើការងារ។ 

• ឯកសារបណន្ទលំាេស្តីពីនីត្ិវ ិ្ អី្ិការកចិ្បចលេើវស័ិ្យពិការភ្ជពននក្ពុះោជាោច្បក្កកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

• ក្បកាស្អនតរក្កសួ្ង ២៤៨ស្អយ.ក្បក ចុ្បុះនងៃទ្ី ២៨ បខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ ស្តីពីការោកឱ់្យអនុវត្តនូវបទ្ោឋ ន
បលច្បចកលទ្ស្លហោឋ រច្បន្ទស្មពន័ធ រូបវនតបងកេកខណៈងាយក្សួ្េស្ក្មាបជ់នមានពិការភ្ជព។ 
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បរេិដ័ឋ ១ 
ពាក្យសេនើេុចំុុះបញ្ជកិា 

ពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិកាលេើការអនុវត្ត 
ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 

ពត័្ម៌ានសាថ ប័ន 
(១) ល ម្ ុះសាថ បន័:                                                    ជាអកេរឡាតាងំ     
សូម្បធវីការបំបេញនូវប ម្ ុះរបស់បោងចម្រក សហម្រាស ជាភាស្ថបែមរ និង ភាស្ថឡាតាងំ 
(២) អាស្យោឋ នបច្បចុបបនន: 
សូម្បធវីការបំបេញនូវអាស័យោឋ នបេ បានច ុះបញ្ជ ីជាមួ្យ អគគនាយកោឋ នេនធោរ ឬម្រកសួងពាណិជជកម្ម 
(៣) ល ម្ ុះអនកតំ្ោង: (៤) លេទ្: (៥) ទូ្រស័្ពា: 
សូម្បធវីការបំបេញនូវប ម្ ុះ បភទ និងទូរស័េទរបស់អនកតំណាងបោងចម្រក សហម្រាស បេ អាចជាអនកទទួ បនទ ក រេឋបា  ម្រគប់ម្រគង
ធនធានម្ន សស ឬអនកបេ ទទួ បានការចត់តាងំ 
(៦) អាស្យោឋ នបច្បចុបបនន: 
សូម្បធវីការបំបេញនូវអាស័យោឋ នរបស់អនកតំណាងបេ បានបំបេញបៅកន ងចំណ ច (៣) 

(៧) ោជធានី/លខត្ត: 
សូម្បធវីការបំបេញនូវប ម្ ុះោជធានី/បែតត 
បេ បោងចម្រក សហម្រាសតាងំបៅ 

(៨) E-mail: 
សូម្បធវីការបំបេញនូវអាស័យោឋ ន
ស្ថរបអឡិចម្រតូនិចរបស់បោងចម្រក 
សហម្រាស 

(៩) បែនកស្កមមភ្ជពលស្ដឋកិច្បច: 
សូម្បធវីការបំបេញនូវសកម្មភាេអាជីវកម្ម
បេ ានបៅកន ងប័ណណបា៉ា តង ់

(១០) មាច ស់្/និលោជិកល ម្ ុះ 
សូម្បធវីការបំបេញប ម្ ុះរបស់ាច ស់ឬនិបោជកបេ ានច ុះបញ្ជ ីបៅកន ងប័ណណបា៉ា តង់ 

(១១) េិខិត្ឆ្ៃងបដនលេខ: 
សូម្បធវីការបំបេញប ែ ិែិតឆ្លងបេនរបស់
ប គគ បេ បានបំបេញបៅកន ងចំណ ច 
(១០) 

ពត័្ម៌ានកមមករនិលោជិត្(ន្ទក)់ 
(១២) ចំ្បនួនកមមករនិលោជិត្ស្រុប: 
សូម្បធវីការបំបេញចំនួនកម្មករសរ បឲ្យម្រសបនឹងចំនួនកម្មករសរ ប
បេ បានម្របកាសបៅម្រកសួងការងារ ឬបបឡាជាតិរបបសនតិស ែ
សងគម្ 

ក្សី្: 
េូចចំណ ច 
(១២) 

ក្បុស្: 
េូចចំណ ច (១២) 

(១៣) ចំ្បនួនកមមករនិលោជិត្ជាជនពិការស្រុប: 
សូម្បធវីការបំបេញចំនួនកម្មករនិបោជិតជាជនេិការសរ បបៅតាម្
ការវាយតនម្លនែទកន ងបឋម្របស់បោងចម្រក សហម្រាស បោយ
អន បោម្តាម្ម្របកាសអនតរម្រកសួងប ែ ២៤៩២ ច ុះនងៃទី២២ បែ
វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១១ 

ក្សី្: 
េូចចំណ ច 
(១៣) 

ក្បុស្: 
េូចចំណ ច (១៣) 

(១៥) កាយស្មបទា: 
េូចចំណ ច (១៣) 

(១៦) បេនក: 
េូចចំណ ច (១៣) 

(១៧) សាត ប ់និងនិោយ: 
េូចចំណ ច (១៣) 
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ពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិកាលេើការអនុវត្ត 
ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 

(១៨) ស្តិ្បញ្ញា : 
េូចចំណ ច (១៣) 

(១៩) ែៃូវចិ្បត្ត: 
េូចចំណ ច (១៣) 

(២០) លក្ច្បើនក្បលេទ្: 
េូចចំណ ច (១៣) 

ពត័្ម៌ានលស្នើសំុ្អនុវត្តច្បាប ់(សូ្មគូ្ស្ស្ញ្ញា ✓កនុងក្បអប់) 
(២១) បានអនុវត្ត:  
សូម្បធវីការគូសសញ្ញា កន ងម្របអប់ ោ ់ចំណ ចណាបេ បោងចម្រក សហម្រាសបាននិងកំេ ងអន វតតបោយអន បោម្តាម្ាម្រតាខាង
បម្រកាម្៖ 

- មាក្តា២១  ៖ ការបធវីជម្រា  ការបំពាក់ឧបករណ៍ធាន ក់នេបៅតាម្បនទប់ទឹក ការោក់ផាល កសញ្ញា នានា 
- មាក្តា២២  ៖ ាន ិែិតអន ញ្ញា តប ីគបម្រាងស្ថងស់ង ់ការស្ថងសងនិ់ងម្រតួតេិនិតយសំណង ់បេ ធានា កខណៈងាយ

ម្រសួ បចញចូ របស់ជនេិការតាម្ាម្រតា២១ 
- មាក្តា២៣  ៖ ការបរៀបចំ កខណៈងាយម្រសួ បចញចូ  សម្រាប់ជនេិការ ម្រសបតាម្បទោឋ នបបចចកបទសបហោឋ រចនាស

ម្ព័នធរូបវនតបងក កខណៈងាយម្រសួ សម្រាប់ជនានេិការភាេ 
- មាក្តា២៦  ៖ ការបរៀបចំឲ្យានចំណតោនយនតេិបសសសម្រាប់ជនេិការ បនទប់អនាម័្យសម្រាប់ជនេិការ  
- មាក្តា៣៣  ៖ ការបម្រជីសបរសីនិបោជិតានេិការភាេចូ បបម្រមី្ការងារ បោយាម នការបរសីបអីង 
- មាក្តា៣៤  ៖ ការបម្រជីសបរសីនិបោជិតានេិការភាេចូ បបម្រមី្ការងារ តាម្អម្រតាកំណត់ បោយអន បោម្តាម្អន ម្រកឹតយ

ប ែ ១០៨ ច ុះនងៃទី ៣០ បែសីហា ឆ្ន ២ំ០១០ 
- មាក្តា៣៥  ៖ ាម្រតាបនុះអន វតតចំបពាុះបតម្រកសួង ស្ថា ប័នរេឋ បតប៉ា បណាណ ុះ េូចបនុះ បោងចម្រក សហម្រាសេ ំចបំាច់គូសបនាុះ

បទ 
- មាក្តា៣៦  ៖ ការល វ្ើលស្ច្បកតីជូនដណឹំងជាលទ្ៀងទាត្់អំពីចំ្បនួនកមមករនិលោជិត្ល វ្ើការទាំងអស់្ និងកមមករនិលោជិត្ជា

ជនពិការ 
- មាក្តា៣៧  ៖ ការបងភ់្ជគ្ទាន ជនួំស្ឲ្យការបំលពញកាត្ពវកិច្បចតាមមាក្តា ៣៤ 
- មាក្តា៣៨  ៖ ការលរៀបចំ្បឲ្យមានការស្ក្មបស្ក្មួេស្មក្ស្បស្ក្មាបជ់នពិការោកព់ាកយសំុ្បលក្មើការងារ 
- មាក្តា៤០  ៖ មាក្តាលនុះអនុវត្តចំ្បលពាុះបត្ក្គឹ្ុះសាថ នអបរ់ ំបណតុ ុះបោត េ បលច្បចកលទ្ស្និងវជិាជ ជីវៈប៉ាុលោណ ុះ 
- មាក្តា៤៩  ៖ ការអនុវត្តបទ្បញ្ញា ត្តិទាងំឡាយននស្នធិស្ញ្ញា អនតរជាតិ្បដេទាកទ់្ងនឹងសិ្ទ្ធិជនពិការ 
- មាក្តា៥៩  ៖ ការអនុវត្តកាត្ពវកិច្បចតាមមាក្តា ៣៤ លៅកនុ ងរយៈលពេ១ ឆ្ន បំន្ទា បច់្បាបចូ់្បេជា្រមាន។ 
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(២៤) ចាបអ់នុវត្តកនុងឆ្ន :ំ 
សូ្មល វ្ើការបំលពញនូវ ឆ្ន  ំបដេលោងច្បក្កចាប់
លែតើមអនុវត្តកាត្ពវកិច្បច 

(២៥) កំពុងដំលណើ ការលរៀបចំ្ប: 
សូម្បធវីការគូសសញ្ញា កន ងម្របអប់ ោ ់ចំណ ចណាបេ បោងចម្រក សហម្រាសបាននិង
កំេ ងបរៀបចំបោយអន បោម្តាម្ាម្រតាខាងបម្រកាម្៖ 

- មាក្តា២១  ៖ ការបធវីជម្រា  ការបំពាក់ឧបករណ៍ធាន ក់នេបៅតាម្បនទប់
ទឹក ការោក់ផាល កសញ្ញា នានា 

- មាក្តា២២  ៖ ាន ិែិតអន ញ្ញា តប ីគបម្រាងស្ថងស់ង ់ការស្ថងសង់
និងម្រតួតេិនិតយសំណង ់បេ ធានា កខណៈងាយ
ម្រសួ បចញចូ របស់ជនេិការតាម្ាម្រតា២១ 

- មាក្តា២៣  ៖ ការបរៀបចំ កខណៈងាយម្រសួ បចញចូ  សម្រាប់ជន
េិការ ម្រសបតាម្បទោឋ នបបចចកបទសបហោឋ រចនាសម្ព័នធ
រូបវនតបងក កខណៈងាយម្រសួ សម្រាប់ជនានេិការ
ភាេ 

- មាក្តា២៦  ៖ ការបរៀបចំឲ្យានចំណតោនយនតេិបសសសម្រាប់ជន
េិការ បនទប់អនាម័្យសម្រាប់ជនេិការ  

- មាក្តា៣៣  ៖ ការបម្រជីសបរសីនិបោជិតានេិការភាេចូ បបម្រមី្ការងារ 
បោយាម នការបរសីបអីង 

- មាក្តា៣៤  ៖ ការបម្រជីសបរសីនិបោជិតានេិការភាេចូ បបម្រមី្ការងារ 
តាម្អម្រតាកំណត់ បោយអន បោម្តាម្អន ម្រកឹតយប ែ 
១០៨ ច ុះនងៃទី ៣០ បែសីហា ឆ្ន ២ំ០១០ 

- មាក្តា៣៥  ៖ ាម្រតាបនុះអន វតតចំបពាុះបតម្រកសួង ស្ថា ប័នរេឋ បតប៉ា បណាណ ុះ 
េូចបនុះ បោងចម្រក សហម្រាសេ ំចបំាច់គូសបនាុះបទ 

- មាក្តា៣៦  ៖ ការល វ្ើលស្ច្បកតីជូនដណឹំងជាលទ្ៀងទាត្់អំពីចំ្បនួនកមមករ
និលោជិត្ល វ្ើការទាងំអស់្ និងកមមករនិលោជិត្ជាជន
ពិការ 

- មាក្តា៣៧  ៖ ការបងភ់្ជគ្ទាន ជនួំស្ឲ្យការបំលពញកាត្ពវកិច្បចតាម
មាក្តា ៣៤ 

- មាក្តា៣៨  ៖ ការលរៀបចំ្បឲ្យមានការស្ក្មបស្ក្មួេស្មក្ស្បស្ក្មាប់
ជនពិការោក់ពាកយសំុ្បលក្មើការងារ 

- មាក្តា៤០  ៖ មាក្តាលនុះអនុវត្តចំ្បលពាុះបត្ក្គឹ្ុះសាថ នអបរ់ ំបណតុ ុះបោត េ 
បលច្បចកលទ្ស្និងវជិាជ ជីវៈប៉ាុលោណ ុះ 

- មាក្តា៤៩  ៖ ការអនុវត្តបទ្បញ្ញា ត្តិទាងំឡាយននស្នធិស្ញ្ញា អនតរជាតិ្
បដេទាកទ់្ងនឹងសិ្ទ្ធិជនពិការ 

- មាក្តា៥៩  ៖ ការអនុវត្តកាត្ពវកិច្បចតាមមាក្តា ៣៤ លៅកនុ ងរយៈលពេ១ 
ឆ្ន បំន្ទា បច់្បាប់ចូ្បេជា្រមាន។ 

(២៦) លស្នើសំុ្ពនាការអនុវត្តដេ់ឆ្ន :ំ (២៧) លស្នើសំុ្ពនាការអនុវត្ត: 
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ពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិកាលេើការអនុវត្ត 
ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 

សូ្មបំលពញនូវឆ្ន  ំបដេលោងច្បក្កច្បង់លស្នើ សំុ្ព
នា លោយពិចារោលៅលេើលពេលវោ 
បដេគិ្ត្ថាខៃួ ននឹងរចួ្បោេ់កនុ ងការ អនុវត្ត
កាត្ពវកិច្បច 

សូម្បធវីការគូសសញ្ញា កន ងម្របអប់ ោ ់ចំណ ចណាបេ បោងចម្រក សហម្រាសាន
បំណងកន ងការបសនីស ំេនារ បោយអន បោម្តាម្ាម្រតាខាងបម្រកាម្៖ 

- មាក្តា២១  ៖ ការបធវីជម្រា  ការបំពាក់ឧបករណ៍ធាន ក់នេបៅតាម្បនទប់
ទឹក ការោក់ផាល កសញ្ញា នានា 

- មាក្តា២២  ៖ ាន ិែិតអន ញ្ញា តប ីគបម្រាងស្ថងស់ង ់ការស្ថងសង់
និងម្រតួតេិនិតយសំណង ់ បេ ធានា កខណៈងាយ
ម្រសួ បចញចូ របស់ជនេិការតាម្ាម្រតា២១ 

- មាក្តា២៣  ៖ ការបរៀបចំ កខណៈងាយម្រសួ បចញចូ  សម្រាប់ជន
េិការ ម្រសបតាម្បទោឋ នបបចចកបទសបហោឋ រចនាសម្ព័នធ
រូបវនតបងក កខណៈងាយម្រសួ សម្រាប់ជនានេិការ
ភាេ 

- មាក្តា២៦  ៖ ការបរៀបចំឲ្យានចំណតោនយនតេិបសសសម្រាប់ជន
េិការ បនទប់អនាម័្យសម្រាប់ជនេិការ  

- មាក្តា៣៣  ៖ ការបម្រជីសបរសីនិបោជិតានេិការភាេចូ បបម្រមី្ការងារ 
បោយាម នការបរសីបអីង 

- មាក្តា៣៤  ៖ ការបម្រជីសបរសីនិបោជិតានេិការភាេចូ បបម្រមី្ការងារ 
តាម្អម្រតាកំណត់ បោយអន បោម្តាម្អន ម្រកឹតយប ែ 
១០៨ ច ុះនងៃទី ៣០ បែសីហា ឆ្ន ២ំ០១០ 

- មាក្តា៣៥  ៖ ាម្រតាបនុះអន វតតចំបពាុះបតម្រកសួង ស្ថា ប័នរេឋ បតប៉ា បណាណ ុះ 
េូចបនុះ បោងចម្រក សហម្រាសេ ំចបំាច់គូសបនាុះបទ 

- មាក្តា៣៦  ៖ ការល វ្ើលស្ច្បកតីជូនដណឹំងជាលទ្ៀងទាត្អំ់ពីចំ្បនួនកមមករ
និលោជិត្ល វ្ើការទាងំអស់្ និងកមមករនិលោជិត្ជាជន
ពិការ 

- មាក្តា៣៧  ៖ ការបង់ភ្ជគ្ទាន ជនួំស្ឲ្យការបំលពញកាត្ពវកិច្បចតាម
មាក្តា ៣៤ 

- មាក្តា៣៨  ៖ ការលរៀបចំ្បឲ្យមានការស្ក្មបស្ក្មួេស្មក្ស្បស្ក្មាប់
ជនពិការោក់ពាកយសំុ្បលក្មើការងារ 

- មាក្តា៤០  ៖ មាក្តាលនុះអនុវត្តចំ្បលពាុះបត្ក្គឹ្ុះសាថ នអបរ់ ំបណតុ ុះបោត េ 
បលច្បចកលទ្ស្និងវជិាជ ជីវៈប៉ាុលោណ ុះ 

- មាក្តា៤៩  ៖ ការអនុវត្តបទ្បញ្ញា ត្តិទាងំឡាយននស្នធិស្ញ្ញា អនតរជាតិ្
បដេទាកទ់្ងនឹងសិ្ទ្ធិជនពិការ 

- មាក្តា៥៩  ៖ ការអនុវត្តកាត្ពវកិច្បចតាមមាក្តា ៣៤ លៅកនុ ងរយៈលពេ១ 
ឆ្ន បំន្ទា បច់្បាប់ចូ្បេជា្រមាន។ 
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ពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិកាលេើការអនុវត្ត 
ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 

(២៨) មូេលហតុ្លស្នើសំុ្ពនា: 
សូ្មល វ្ើការបំលពញនូវមូេលហតុ្ននការលស្នើ សំុ្ពនាលពកអនុវត្តនល៍ោយបែែកលៅលេើ មាក្តា នីមយួៗ បដេលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្បាន
គូ្ស្លៅកនុ ងចំ្បនុច្ប ២៧ ខាងលេើ។ 
ចំ្បោ៖ំ មូេលហតុ្ននការលស្នើ សំុ្ពនាក្តូ្វមានលហតុ្ែេស្មរមយ និងស្មមូេនឹងមាក្តាច្បាបប់ដេបានគូ្ស្លៅកនុ ងចំ្បនុច្ប ២៧ 
ខាងលេើ។ 

(២៩) ពត័្ម៌ានឯកសារជូនភ្ជជ ប ់(សូ្មគូ្ស្ស្ញ្ញា ✓កនុងក្បអប់) 
សូ្មល វ្ើការគូ្ស្ស្ញ្ញា ✓ លៅកនុ ងក្បអប់ននចំ្បនុច្បោបដេលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ បានលរៀបចំ្បនិងោកភ់្ជជ បល់ៅកនុ ងសំ្ណំុបបបបទ្នន
ការលស្នើ សំុ្ចុ្បុះបញ្ជិកា។ 

1.  េិខិត្មកក្កសួ្ងស្ងគមកិច្បច អតី្ត្យុទ្ធជន និងយុវនីតិ្ស្មបទា                         
2.  ពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិការ 
3.  បែនការអនុវត្ត 
4.  លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដំណឹងស្តីពីចំ្បនួនកមមករនិលោជិត្ពិការ 
5.  លស្ច្បកតីក្បកាស្ពីក្បាកប់ខអបបរមារបស់្កមមករ (ទ្ទួ្េសាគ េ់ពីក្កសួ្ងការងារ)  
6.  លាេនលោបាយ/លាេការណ៍លារពសិ្ទ្ធិជនពិការកនុងសាថ បន័ 
7.  កាតា ុកការបងករេកខណៈងាយក្សួ្េដេ់ជនពិការ (ACCESSIBLE CATALOG)  
8.  តាោងបញ្ជ ីល ម្ ុះជនពិការស្រុប 
9.  ក្បវត្តិរូបជនពិការ 
10.  ពាកយលស្នើសំុ្បងភ់្ជគ្ទាន 

(៣០) លាេនលោបាយ/លាេការណ៍លារពសិ្ទ្ធិជនពិការកនុងសាថ ប័ន(មានបច្បង) (សូ្មគូ្ស្ស្ញ្ញា ✓កនុងក្បអប់) 
សូ្មល វ្ើការគូ្ស្ស្ញ្ញា ✓ លៅកនុ ងក្បអបន់នចំ្បនុច្បោបដេលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ បានលរៀបចំ្បនិងោក់ភ្ជជ បល់ៅកនុ ងលាេនលោបាយ/
លាេការណ៍លារពសិ្ទ្ធិជនពិការកនុ ងលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្របស់្ខៃួ ន។ 

1.  លាេបំណង 
2.  លាេនលោបាយ/លាេការណ៍និងបទ្បញ្ាត្តិទូ្លៅ  
3.  និយមនយ័ពិការភ្ជព 
4.  ការលបតជាញ ចិ្បត្តរបស់្ក្គឹ្ុះសាថ ន 
5.  នីតិ្វ ិ្ ីននការអនុវត្ត 
6.  ការលរ ើស្លអើងជាការក្បក្ពឹត្តកំហុស្ ៃ្ន់ ៃ្រ 
7.  ឥរោិបទ្ននការលរ ើស្លអើងមិនអនុញ្ញា តិ្ឲ្យលកើត្មានជាោច្បខ់ាត្ 
8.  ដំលណើ រការលក្ជើស្លរ ើស្កមមករនិលោជិត្ក្បកបលោយស្ម្ម៌ 
9.  េកខខណឌ ការងារជនពិការ 
10.  កក្មតិ្ការោកពិ់ន័យ (លទាស្ទ្ណឌ ) លពេមនិអនុវត្ត 
11.  យនតការលោុះក្សាយទំ្ន្ទស់្ជាមយួជនពិការ 

ពត័្ម៌ានពាកព់័នធស្មាជិកភ្ជព 
(៣១) ជាស្មាជិកស្មាគ្ម/អងគភ្ជព: 
សូ្មល វ្ើការបំលពញនូវល ម្ ុះរបស់្ស្មាគ្ម
បដេលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ចូ្បេរមួ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ស្មាគ្មលោងច្បក្កកាត្ល់ដរលៅកមពុជា (GMAC) 
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ពាកយលស្នើសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ិកាលេើការអនុវត្ត 
ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 

(៣២) មានបុក្ត្ស្មពន័ធ/ក្កុមហ ុនលក្កាម
បងាគ ប:់ 
សូ្មល វ្ើការបំលពញនូវពាកយ “មាន” កនុ ង
ករណីលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ មានក្កុមហ ុន
ជាបុក្ត្ស្មពន័ធ (មាច ស់្បត្មយួ) ឬក្កុមហ ុន
លក្កាមបងាគ ប ់(សាខា ឬក្កុមហ ុនលៅ៉ាកា)។ 

ឧទាហរណ៍៖ ាម ន (៣៣) ចំ្បនួនបុក្ត្ស្មពន័ធ: ០ 

(៣៤) ហត្ថលេខា និងក្តា 

សូ្មបញ្ញជ កនិ់ងធាន្ទអុះអាងថាព័ត្ម៌ានបដេបានោយការណ៍អំពីសាថ បន័ខាងលេើលនុះ ពិត្ជាក្តឹ្មក្តូ្វ។  

(៣៤) ហត្ថលេខា ល ម្ ុះ និងក្តាអនកោកព់ាកយ: 
សូ្មល វ្ើការបំលពញនូវល ម្ ុះរបស់្តំ្ោងលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ បដេទ្ទួ្េបានសិ្ទ្ធិ និងទ្ទួ្េ
បនាុ កលេើការកិច្បចការលស្នើ សំុ្ចុ្បុះបញ្ជិកាលនុះ។ បន្ទា បម់កលស្នើ សំុ្ឲ្យបុគ្គេមានសិ្ទ្ធិលន្ទុះចុ្បុះហតាថ
លេខា និងវាយក្តារបស់្លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្។ 

Date: 
សូ្មល វ្ើការបំលពញនូវកាេ
បរលិច្បឆទ្ លៅលពេបំលពញឯក
សាររចួ្ប ឬលៅលពេបដេយក
លៅោកល់ៅក្កសួ្ង ឬមនាីរ
ស្ងគមកិច្បច។ 

 

(៣៥) ហត្ថលេខាមន្រនតីទ្ទួ្េបនាុក: 
ចំ្បលពាុះចំ្បនុច្បលនុះ លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ មិនត្ក្មូវឲ្យបំលពញលន្ទុះលទ្។ 

Date: 
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បរេិដ័ឋ ២ 

ផែន្ការអន្ុវតតន្៍ស្រើេសរ ើេរន្ពិការ្បចឆំ្ន  ំ 

 

លាេលៅៈ ចូ្បេរមួអនុវត្តច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ នងិលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធជនពិការ 

ទ្ិស្លៅៈ ១. ចូ្បេរមួអនុវត្តតាត្ពវកិច្បចរបស់្ក្គ្ឹុះសាថ ន លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ងម់ាក្តា ៥១ ដេ់ មាក្តា៥៨ ននច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធជនពិការ 
            ២. បលងកើនការយេ់ដឹងរបស់្ក្គ្ុឹះសាថ ន លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ អំពីច្បាបស់្តីពកីិច្បចការពារ នងិលេើកកមពស់្សិ្ទ្ធជនពិការ 
            ៣. បលងកើនកិច្បចស្ហការ ជាមយួោជរោឋ េបិាេ លដើមបលី្វើបរោិបន័តជនពិការកនុងស្កមមភ្ជពលស្ដឋកិច្បច 
(១) ល ម្ ុះក្គ្ឹុះសាថ ន 
លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ 

(២) ច្បំនួនកមមករ និលោជិត្ស្រុប 
បដេក្ត្ូវលក្ជើស្លរ ើស្ 

(៣) ច្បំនួនកមមករ នលិោជិត្
ពិការ ស្រុបបដេក្ត្ូវលក្ជើស្
លរ ើស្ 

(៤) ទូ្រស័្ពាទ្ំន្ទកទ់្នំង 
ក្គ្ឹុះសាថ ន លោងច្បក្ក  
ស្ហក្ាស្ 

(៥) បែនកទ្ទ្ួេខុស្ក្ត្ូវ 
កនុងការលក្ជើស្លរ ើស្ 
ជនពិការបលំរ ើការ 

(៦) កាេបរលិច្បឆទ្ 
ទ្ទ្ួេពាកយ 

សូ្មល្វើការបំលពញនូវ
ល ម្ ុះរបស់្លោងច្បក្ក 
ស្ហក្ាស្ខៃួ ន 

សូ្មបំលពញច្បំនូនកមមករនិលោជិត្
ស្រុបបដេក្ត្ូវលក្ជើស្លរ ើស្បបនថម 
(ទាងំជនមិនមានពិការភ្ជព និងជន
មានពិការភ្ជព) 

សូ្មបំលពញច្បំនូនកមមករ
និលោជិត្មានពិការភ្ជព
ស្រុបបដេក្ត្ូវលក្ជើស្លរ ើស្
បបនថម 

សូ្មបំលពញលេទ្ទ្ំន្ទកទ់្ំនង
ោមយួបដេអាច្បភ្ជគី្បដេ
ពាកព់ន័ធអាច្បល្វើការទាកទ់្ង
បាន 

សូ្មបំលពញឲ្យច្បាស់្នូវ
បែនកបដេក្ត្ូវលក្ជើស្លរ ើស្
ជនពិការមកបំលពញ
ការងារ 

សូ្មបំលពញឲ្យច្បាស់្អំពី
កាេបរលិច្បឆទ្ននការចាបល់ែតើ
មទ្ទ្ួេពាកយសំុ្ចូ្បេ
បំលពញការងារ 
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បរេិដ័ឋ ៣ 

សេចក្តី្បកាេរូន្ដំណឹងេតពីីចំនួ្ន្ក្ម្មក្រ-និ្សោរិតជារន្
ពិការតាម្្បសេទ្ ន្ិងក្្ម្ិតពិការភាព 

 អងគភ្ជព...(១-ល ម្ ុះរបស់្លោងច្បក្កស្ហក្ាស្)..ជាក្គ្ឹុះសាថ នរបស់្លោងច្បក្ក/ស្ហក្ាស្.....(២-ដូច្បច្បំនុច្ប ១)...បែនក
ស្កមមភ្ជពលស្ដឋកិច្បច............(៣- ស្កមមភ្ជពអាជីវកមមបដេមានលៅកនុ ងបណ័ណ បា៉ា ត្ង)់....... ក្ត្ូវបានបលងកើត្តាងំពីឆ្ន .ំ(៤-ឆ្ន បំដេ
បានចុ្បុះបញ្ជិកាលបើក).និងចុ្បុះបញ្ជ ិការ ជាមយួក្កសួ្ងការងារ និងបណតុ ុះបោត េវជិាជ ជីវៈតាមរយៈេិខិត្លេខ: (៥-លេខ និង
កាេបរលិច្បឆទ្ សូ្មពិនិត្យលមើេលេើឯកសារបញ្ញជ កក់ារចុ្បុះបញ្ជី បដេលច្បញលោយក្កសួ្ងការងារ ឬសាថ បន័ទ្ទ្ួេបនាុ ក) ចុ្បុះនងៃទ្ី
......បខ... ឆ្ន .ំ................។ អងគភ្ជពក្បកាស្ជូនដំណឹងស្តីពីច្បនំួនកមមករ-និលោជតិ្ជាជនពិការស្រុបតាមក្បលេទ្ និង កក្មតិ្
ពិការភ្ជព ដូច្បខាងលក្កាម៖ 

ថាន កដ់ឹកន្ទ ំនិងកមមករនិលោជិត្ កមមករ និលោជតិ្ ក្បសុ្ ក្សី្ កក្មតិ្្ៃន ់ ស្រុប 
ច្បំនួនថាន កដ់ឹកន្ទ ំនិងកមមករនិលោជិត្ កមមករ និលោជិត្ស្រុប 
សូ្មល្វើការបំលពញច្បនំួនស្រុប លៅតាមច្បំននួបដេលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្
បានក្បកាស្ចុ្បងលក្កាយជូនក្កសួ្ងការងារ ឬបស្ស្ 

    

ច្បំនួនថាន កដ់ឹកន្ទ ំ និងកមមករនិលោជិត្ កមមករ និលោជិត្បដេមានពិការ
ភ្ជព 
សូ្មល្វើការបំលពញច្បនំួនជនមានពិការភ្ជពស្រុប លៅតាមច្បំនួនបដេមាន
ជាកប់ស្តងលៅកនុ ងច្បំលោមច្បនំួនបដេលោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្បានក្បកាស្
ចុ្បងលក្កាយជូនក្កសួ្ងការងារ ឬបស្ស្ 

    

តាោងបបងបច្បកបែនក ក្បលេទ្ និងកក្មតិ្ពិការភ្ជព 

លោងច្បក្ក ស្ហក្ាស្ ក្ត្ូវល្វើការវាយត្នមៃបឋម និងល្វើការលែាៀងផ្ទា ត្ល់ោយអនុលោមតាមក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងលេខ ២៤៩២ ចុ្បុះ
នងៃទី្២២ បខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ២ំ០១១ របស់្ក្កសួ្ងស្ងគមកិច្បច អតី្ត្យុទ្ធជន និងយុវនីតិ្ស្មបទា និងក្កសួ្ងសុ្ខាេិបាេ។  

បែនក ក្បលេទ្ពិការ 
ស្រុបរមួ 

ស្រុប 
ក្បសុ្ ក្សី្ 

ពិកា
របដ

េ
លយ

ើងល
ម ើេ

ល 
ើញ
លោ

យ
បេ
នក 

ពិការដងខៃួន (គ្ម ឬលវៀច្ប)    
ពិការនដមាខ ង (ោច្ប ់ឬស្វិត្)    
ពិការនដទាងំពីរ (ោច្ប ់ឬស្វិត្)    
ពិការលជើងមាខ ង (ោច្ប ់ឬស្វិត្)    
ពិការលជើងទាងំពីរ (ោច្ប ់ឬស្វិត្)    
ពិការមយួច្បំលហៀងខៃួន    
ពិការមយួកំោត្ខ់ៃួន    
ពិការអវយវៈទាងំបនួ    
ោច្បក់្មាមនដ ១-៣    
ោច្បក់្មាមនដ ៤-១០    
ក្មាមនដ ឬក្មាមលជើងលេើស្ ១-៥     
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ោច្បក់្មាមលជើង ២-៥    
ោច្បក់្មាមលជើង ៤-១០    
ក្មាមលជើងលេើស្ ២-៥    
បឆ្បមាត្ ់    
បឆ្បក្ច្បមុុះ    
ាម នស្ៃឹកក្ត្លច្បៀក ១-២    
ពក”ក” ទ្ំហំលេើស្ពីអងកត្ែ់ចិត្ ៥០ស្ងទ់្ីបម៉ាក្ត្    
ពិការបេនកមាខ ង (ងងតឹ្ខាៃ ងំ ឬលមើេមនិល ើញ
លសាុះ) 

   

ពិការបេនកទាងំពីរ (ងងតឹ្ខាៃ ងំ ឬលមើេមនិល ើញ
លសាុះ) 

   

ពិការលែេងៗលទ្ៀត្    
មានពិការលេើស្ពី ២ ឬលក្ច្បើនក្បលេទ្ខាងលេើ    

ពិកា
រម
និអា

ច្បល
ម ើេ

ល 
ើញ
លោ

យ
បេ
នក 

ពិការលស្រោីងគខាងកនុង    
ពិការគ្ (ក្ត្ឡាន ់ឬនិោយមនិលកើត្)    
ពិការលខោយស្ត្ិបញ្ញា     
ពិការកនុងការលរៀនសូ្ក្ត្    
ពិការ Autistic    
ពិការ Down Syndrome    
ពិការច្បេករខួរកាេ (CP)    
ពិការែៃូវច្បតិ្ត    
ពិការលែេងៗលទ្ៀត្    
មានពិការលេើស្ពី ២ ឬលក្ច្បើនក្បលេទ្ខាងលេើ    

*បញ្ញជ ក:់ ខញុ ំសូ្មស្នាថា ោេ់ពត័្ម៌ានបដេខញុ ំបាទ្/ន្ទងខញុ ំ ែតេ់ជូនពិត្ជាក្ត្មឹក្ត្ូវក្បាកដបមន។ 
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បរេិដ័ឋ ៤ 
សោលន្សោបាយ / សោលការណ៍សោរពេទិ្ធិរន្ពិការ 

១.សនិទានភាេ 

 េិការភាេបៅបតជាបញ្ញា ចម្ែងបៅម្របបទសកម្ព ជា ក៏េូចជាម្របបទសម្ួយចំននួបៅកន ងេិភេបោក។ ការបរសីបអីងជនេិការ
បៅបតបកីតានតាម្ម្រគប់រូបភាេ ជាេិបសសកន ងម្របបទសម្រកីម្រក កំេ ងអភិវឌ្ឍន៍ និងម្របបទសបទបីែ តេសីង្គ្ងាគ ម្។ បោងតាម្របាយ
ការណ៍បេ បានបចញែាយងមីបនុះបោយអងគការស ែភាេេភិេបោក និងធនាារេិភេបោកបានបា៉ា ន់ម្របាណថា ានជនេិការ
ម្របាណ ២.២៥ោននាក់បៅកន ងម្របបទសកម្ព ជា បសមីនឹង១៥%ននម្របជាជនសរ ប។ បម្រៅេីេិការេីកំបណីត និងេីសង្គ្ងាគ ម្ស ីវ ិនា
បេ កនលងម្ក ចំននួជនេិការានការបកីនបឡងីបេ បណាា  ម្កេីម្រាប់យ ទធភ័ណឌ  ស ់េសីង្គ្ងាគ ម្ ជំងឺោ នំរ ៉ា និងជាេិបសស
បណាា  ម្កេីបម្រាុះថាន កច់ោចរណ៍។ 

 ជនេិការបៅកម្ព ជាបាននិងកេំ ងម្របឈម្បញ្ញា ជាបម្រចីនកន ងសងគម្សម្រាប់ជីវភាេម្របចនំងៃ។ បសវាស្ថធារណៈេូចជា ការ
សិកាអប់រ ំស ែភាេ នងិបហោឋ រចនាសម្ព័នធស្ថធារណៈ  និងឯកជនម្រតូវបានស្ថងសង់បឡងីម្និទាន់បានគតិគូរម្រគប់ម្រជុងបម្រជាយ
សម្រាប់ម្របបោជន៍ជនេិការ។ ការងារានកំនរសម្រាប់ចិញ្ច ឹម្ជីវតិសម្រាប់ជនេិការទាងំកន ងម្រកបែណ័ឌ រេឋ វសិ័យឯកជន នងិអាជីវ
កម្មនានាម្រតូវបានបរសីបអីងបោយផាទ  ់ និងម្របបោ ចំបពាុះជនេិការ បេ បធវីឲ្យជនេិការែលុះ ម្រតូវម្របឈម្ម្ ែការកងវុះខាតអាហារ
ចិញ្ច ឹម្ជីវតិរហូតេ ់ចប់យករបរស ំទាន។ 

 ោជរោឋ ភិបា កម្ព ជា បានតាក់បតងនងឹអន ម្័តចាប់សាីេីកចិចការពារ និងប ីកកម្ពសជ់នេិការបែែកតាម្ ការអន ញ្ញា តអនតរ
ជាតិសាីេីជនេិការ បេ អន ម្័តបោយអងគការសហម្របជាជាតិ បៅនងៃទី១៣  បែធនូ ឆ្ន ២ំ០០៦ និងចូ ជាធរានបៅនងៃទី០៣  បែ
ឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ បនាទ ប់េទីទួ បានការែា ់សចច ប័នប ីកទី២០រចួម្ក។ ម្រសបបេ ជាម្ួយាន បនាុះ ម្រេុះម្ហាកសម្រតបានឡាយ
ម្រេុះហសាប ខាប ីចាប់សាេីី “កចិចការពារប ីកកម្ពស់ជនេិការ” នានងៃទី០៣ បែកកកោ ឆ្ន ២ំ០០៩។ បេីម្ែជីំរ ញ និងប ីកកម្ពស់
សិទធិជនេិការបៅកម្ព ជាឲ្យម្រតូវបានបារេបសមីាន កន ងនាម្ម្ន សសជាតិេូចជនទូបៅ ម្រគប់ស្ថា ប័ននានាគបែែីសេវែាយ បង្គ្ញ្ញជ ប និង
អន វតតនូវចាប់សាីេសីិទធិជនេិការបេ កម្ព ជាាន។ .......(ប ម្ ុះរបស់បោងចម្រក សហម្រាស)...... ជាបោងចម្រកសហម្រាសម្ួយ
បេ េំបណីរការបៅកន ងម្រសុក បតងបតម្របកាន់ខាជ បនូ់វការបារេសិទធិជនេិការម្រគប់រូបភាេ នងិម្រគប់ទកីបនលង។ 

 បេីម្ែបីានជាសាង់ោរម្ួយ សម្រាប់កម្មករនិបោជតិរបស់...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស)..... ម្រគប់ជំនាន់ ងាយ
ម្របតិបតតិតាម្ ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស)..... បបាជាា បរៀបចំបបងកីតឲ្យានបា នបោបាយសាីេី េិការភាេបនុះបឡងី។ 
ជាម្ួយកាីសងឃមឹ្ែពស់សហគម្ន៍បា បៅ នងិកម្មករនិបោជិតរបស់...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស)..... បេ បាននឹងកំេ ង
ម្របតិបតតិការប ីវសិ័យ ........វាយនភណឌ កាត់បេរ............. នឹងទទួ បានែ ម្របបោជនេ៍ីបា នបោបាយបនុះម្របកបបោយ
សម្ធម្៌។ 

២.បា បំណង 

...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស)..... បបាជាា ចិតត ចូ រមួ្ប ីកកម្ពស់ ែា ់សិទធអិំណាច និងឱកាសបេញប ញ និងបសមី
ភាេាន  េ ់ជនេិការ បេីម្ែចូី រមួ្ទាងំកំោងំកាយ កំោងំចិតត នងិចំបណុះេឹង កន ងការប ីកសទួយវសិ័យវាយនភណឌ កាត់បេរ ឲ្យ
រកីចបម្រម្ីនម្របកបបោយនិរនាភាេ។ 
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▪ បា នបោបាយបនុះ ានបា បំណងេូចខាងបម្រកាម្ៈ 
▪ បានជាឯកស្ថរបា នបោបាយម្ួយ សម្រាប់កម្មករនិបោជតិ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស)..... ម្របតិប

តិតតាម្ 
▪ ជាការបណនា ំនិងបម្រកីនរ ំឹកឲ្យយ ់ ាមំ្រទ និងបារេេ ់សិទធជិនេិការ 
▪ ជាឯកស្ថរបម្រកីនរ ំឹកេ ់កម្មករនិបោជិត ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស)..... កន ងការប ីកទឹកចតិត នងិ

ែា ់តនម្លេ ់ជនេិការ បេីម្ែភីាេបសមីាន េូចជន ទូបៅ កន ងការចូ រមួ្បរៀនសូម្រត េិភាកា សបម្ាងម្តិ សបម្រម្ចចិតត 
និងអន វតតសកម្មភាេបៅកន ងវសិ័យវាយនភណឌ កាត់បេរ 

▪ បានជាបា គំនិតសម្រាប់បង្គ្ញ្ញជ បបញ្ញា េិការភាេកន ងវេាននគបម្រាងរបស់...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហ
ម្រាស).....  

▪ ែា ់ឱកាសម្របកបបោយសម្ធម្៌ កន ងការម្របកួតម្របបជងការងារកន ងម្រកបែណឌ  ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហ
ម្រាស)..... 

▪ យកចិតតទ កោក់ និងែា ់ភាេងាយម្រសួ េ ់ជនេិការកន ងការទទ ួបានេត័៌ាន និងបរសិ្ថា នរូបវន័ាសម្ម្រសប
សម្រាប់ ជនេិការ។ 

៣.បា នបោបាយ នងិបទបញ្ញា តទូបៅ 

 ៣.១  និយម្ន័យេិការភាេ 

➢ េិការភាេគឺអនកបេ ានភាេបែាយ ឬបាត់បងក់ាយសម្ែទា សតិបញ្ញា  ែលូវអារម្មណ៍ជាម្ួយនងឹឧបសគគនានាបេ ោោងំ
េួកាតម់្ិនឲ្យានការចូ រមួ្ោ៉ា ងបេញប ញបាន (និយម្ន័យជាសក ) 

➢ ជនេិការសំបៅបៅប ីម្ន សសទាងំឡាយណាបេ ែវុះខាត បាតប់ង់ ែូចខាតសិរោីងគណាម្ួយ ឬសកម្មភាេនានាម្របចនំងៃ
េូចជា ជនេិការោងកាយ េិការបភនក េិការកន ងការស្ថា ប់ េិការសតិបញ្ញា  ម្នសិការសក  នងិម្របបភទេិការបែសងៗបទៀត
បេ នាឲំ្យាន កខែណៈម្ិនម្របម្រកតី (និយម្នយ័ជាតិ)។ 

ម្របបភទេិការភាេ 

❖ េិការកាយសម្ែទា 
▪ េិការកន ងការបធវីច នា ជនទាងំឡាយណាបេ ាន ទធភាេបធវចី នា (បោយោងកាយ) ផាល សទ់ីបោយ  
▪  ំបាក ឬ ំបាកកបម្រម្ីកបែនកណាម្ួយននោងកាយ ឬម្ិនអាចកបម្រម្ីកបាន។ 
▪ េិបាកកន ងការស្ថត ប់បាន ជនទាងំឡាយណាបេ េិបាកកន ងការស្ថា ប់ ឬ ទធភាេននការស្ថា ប់ច ុះបែាយ   
▪ ឬម្ិនអាចស្ថា ប់បាន (េីកំបណីត ឬបម្រាុះថាន កឬ់របសួឬជំងឺ ឬវយ័ចស់ជោ.........។ ។) 
▪ េិបាកកន ងការនិោយ ជនទាងំឡាយណាបេ េិបាកកន ងការនិោយ និោយម្ិនចាស់ ឬនោិយម្ិនរចួ 

ទា ់បតបស្ថុះ ឬអនកេនទេិបាកស្ថា ប់ (េីកំបណីត ឬបម្រាុះថាន ក់ឬរបួសឬជំងឺ ឬវយ័ចសជ់ោ.........។ ។) 
▪ េិបាកកន ងការបម្ី  ជនទាងំឡាយណាបេ ានគំបហញីច ុះបែាយ ឬម្និអាចបម្ី ប ញី  (េកីំបណីត 
▪ ឬបម្រាុះថាន ក់ឬរបួសឬជំងឺ ឬវយ័ចសជ់ោ.........។ ។) 
▪ េិការសិរោីងគខាងកន ង ជនទាងំឡាយណាបេ  បានវុះកាត់ សិរោីងគខាងកន ងសំខាន់ៗ  (បោយានការ    
▪ បញ្ញជ កេ់ីម្រគូបេទយជំនាញ) ឬបែាយសិរោីងគខាងកន ង ឬច ុះបែាយម្ ែងារននភាេស្ថ នំងិានជំងឺោ នំរ ៉ា....។ ។ 

❖ េិការសតិបញ្ញា  ជនទាងំឡាយណាបេ ានែ វបិាកកន ងការចងច ំបភលចបម្រចីន ឬម្ិនអាចបធវីេូចម្ន សស េនទបទៀត
បេ ានអាយ េំណា ាន  (េីកំបណីត ឬបម្រាុះថាន ក់ឬរបួសឬជំងឺ ឬវយ័ចសជ់ោ.........។ ។) 
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❖ េិការែលូវចិតត ជនទាងំឡាយណាបេ ានវបិតតិបែនកអាកបែកោិ អារម្មណ៍ នងិការគិតបេ បកីតបឡងីជា   ម្របចំ
បហយីរខំានេ ់ការបំបេញម្ ែងារម្របចនំងៃ។ 

 ៣.២  ការបបាជាា ចិតតរបស់...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស)..... 

ការែត ់ឱកាសការងារេ ់ជនេិការតាម្រយៈេំបណីការននការបម្រជីសបរសីកម្មករនិបោជិត និងបងក កខណៈងាយម្រសួ េ ់កម្មករ
និបោជិតបេ ានេិការភាេ។ 

 ៣.៣  ទិសបៅននបា នបោបាយៈ 

៣.៣.១ បេីម្ែ ី បបំបាត់វសិម្ភាេជនេិការបេ ទាក់ទងនឹងការទទួ បានការអប់រ ំ វគគបណា ុះបណាា   ជំនាញ
បបចចកបទស តាម្រយៈសកម្មភាេគបម្រាងរបស់...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស).....។ 

៣.៣.២ បេីម្ែបីក ម្ែម្រចកបចញចូ ស្ថធារណៈបេ កស្ថងបឡងីបោយគបម្រាងរបស់អងគការបអាយបាន ែម្របបសីរបេីម្ែី
បឆ្លីយតបបៅនឹងតម្រម្ូវការរបស់ជនេិការ។ 

៣.៣.៣  បេីម្ែ ី បបំបាត់ោ ់ទម្រម្ង់ននការបរសីបអីងម្របឆ្ងំនឹងជនេិការទាងំកន ង...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហ
ម្រាស)..... ។ 

៣.៣.៤  បេីម្ែេីម្រងឹងការចូ រមួ្ោ៉ា ងសកម្មរបស់ជនេិការបៅកន ងការប ីកកម្ពស់សកម្មភាេ នងិសម្ធម្៌របស់ជន
េិការ និងចាបស់ាីេកីិចចការពារ និងប ីកកម្ពស់ជនេិការ។ 

៤.នីតិវធិីននការអន វតត 

 ៤.១ ការបរសីបអីងជាការម្របម្រេឹតតកំហ សធៃន់ធៃរ 

        បា នបោបាយបនុះ នឹងម្ិនអត់ឱនចំបពាុះកម្មករនិបោជិតណា ឬតំណាងបេ ម្របម្រេឹតតទបងវបីរសីបអីងម្របឆ្ងំនឹង
ជនេិការកន ងទម្រម្ង់ ឬរូបភាេធៃន់ធៃរណាម្ួយ ទាងំកនង...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស)..... និងបៅកន ងឬបម្រៅបេនវសិ្ថ ភាេ
ននការអន វតតគបម្រាងរបស់...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស).....េូចានបចងបៅកន ងម្របការខាងបម្រកាម្។ ការរបោភបំពានណា
ម្ួយប ីជនេិការម្រតូវបានចត់ចតទ់ កជាកំហ សវជិាជ ជីវៈ។ 

ឥរោិបទននការបរសីបអីងម្និអន ញ្ញា តឲ្យបកីតានោច់ខាត 

▪ ការបែាីររូបភាេននជនេិការសម្រាប់ការសបាយ តាម្រយៈអ ីបម្៉ា  ឬទូរស័េទបៅាន  បៅវញិបៅម្កកន ងអំឡ ងបេ 
បា៉ា ងបធវីការបៅការោិ ័យ។ 

▪ បម្ី ងាយជនេិការ ជាម្ួយពាកយសម្ាីប ងបសីច ម្ិនគួរសម្ ឬម្រតាប់តាម្ ជាជនេិការកន ងចំបណាម្សាជិកកម្ម
ករនិបោជិត បេីម្ែឲី្យម្តិតរមួ្ការងារបម្ី ម្ាងបហយីម្ាងបទៀត។ 

▪ សរបសរ ឬគូររូបអាសអាភាសរបស់ជនេិការបៅប ីជញ្ញជ ងំ ឬបងាា ញកម្មករនិបោជិតអនកជ ំវញិែលួនបែសងបទៀត 
កន ងអំឡ ង                                               បេ បា៉ា ងបធវីការងារ។ 

▪ កន ងករណីានការបតងឹេីខាងបម្រៅ ទាក់ទងការរបំោភបំពានណាម្ួយបោយផាទ  ់ាត់នងិបោយោយ ័កខអកស
រ។ 

▪ របំោភប ីសិទិធជនេិការធៃនធ់ៃរប ីោងកាយ ែលូវបភទ និងការជួញេូរជនេិការ និងជួញេូរែលូវបភទ។   
▪ ការបកងបនលំអតាម្របបោជន៍ ឬកំោងំេ កម្មប ីជនេិការ កន ងទបងវអីវីម្ួយបេីម្ែែី ម្របបោជន៍របសែ់លួន។ 
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▪ កន ងករណី ានការបាងឹេីខាងបម្រៅទាក់ទងការរបំោភបំពានធៃន់ធៃរប ីសិទិធរបសជ់នេិការ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក 
សហម្រាស)..... នឹងបធវីការបស ីបអបងកត និងចត់វធិានការជាបនាទ ន់។ 

▪ កន ងករណីកម្មករនិបោជតិ បានទទួ ការម្រេានបោយោយ ័កខអកសរចំនួនេីរេងបហយី បតកម្មករនិបោជិត
ម្ិនបានអន វតតតាម្ ឬបកបម្របកំហ ស។ 

៤.២ េំបណីរការបម្រជីសបរសីកម្មករនិបោជតិបោយសម្ធម្ ៌

▪ ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស).....នឹងប ីកទឹកចតិតែត ឱ់កាសការងារ េ ់ជនេិការណា បេ ាន ទធ
ភាេអាចបំបេញការងារបាន កន ងបរបិទ និងស្ថា នភាេភូម្ិស្ថង្គ្សាការងាររបស់បោងចម្រក បេស ឹង បែម្បូ ។ 

▪ ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស).....នឹងជួយែា ់ការបណនា ំេ ់បបកខជនេិការ ម្ិនអាចាន ទធភាេបធវីការ 
បោងចម្រកបេស ឹង បែម្បូ បៅបោងចម្រកបែសងបទៀត បេ បផាា តប ីជនេិការ។ 

▪ ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស).....នឹងបញ្ចូ  ពាកយ “ ជនេិការម្រតូវបានប ីកទកឹចិតតឲ្យោកព់ាកយ ” បៅកន ង
បសចកតីម្របកាសបម្រជីសបរសីកម្មករនិបោជិត។ 

៤.៣ ការទទួ បានែ ម្របបោជន ៍

▪ ម្រគប់កម្មករនិបោជិត ទាងំេិការភាេ ឬម្ិនានេិការភាេ បេ កាន់តួនាទី នងិការទទួ ែ សម្រតវូេូចាន  នឹង
ទទួ បានអតាម្របបោជន៍បសមីាន បោយបោងតាម្បា នបោបាយកម្មករនិបោជតិរបស់...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក 
សហម្រាស).....។ 

▪ កន ងករណី ឬស្ថា នភាេចបំាច់ណាម្ួយ ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស).....នឹងានការាមំ្រទ និងឧបតាម្ភ
េិបសសេូចជា ការចំណាយប ីការបធវីេំបណីរ ឬបបនាម្កម្មករនិបោជតិជួយ......។ ។ 

 ៤.៤  កខែណឌ ការងារ 

▪ បោងចម្រក បេស ឹង បែម្បូ នងឹោក់បង្គ្ញ្ញជ បបញ្ញា របស់ជនេិការ បៅកន ងគបម្រាងអន វតតរបស់ែលួន នងិពានំាបំញ្ញា បែស
ងៗ ឬាមំ្រទេ ់ជនេិការ ឲ្យបានចូ កន ងប ីកបញ្ញា របស់ែលួន កន ងកម្មវធិីវនិិបោគ១ឆ្ន  ំរបស់   ំនងិបែនការវនិិ
បោគ ៣ឆ្ន  ំរកំិ របស់ម្រសុក/ម្រកុង។ 

▪ បោងចម្រក បេស ឹង បែម្បូ េាោម្បងក កខណៈសម្ម្រសប េ ់កម្មករនិបោជតិេិការកន ងការអន វតតនក៍ារងារេូច
ជាតំបន់បា បៅការងារ ម្បធាបាយបធវីេំបណីរ ។ ។ 

 ៤.៥ កម្រម្ិតការោក់េិន័យ  (បទាសទណឌ ) 

- កម្រម្ិតម្រស្ថ  

ករណីបេ កម្មករនិបោជិត ម្របម្រេតឹតេូចករណីេូចខាងបម្រកាម្ ម្រតូវបានទទួ ការសតីបបនាទ សបោយផាទ  ់ាត់។ 

• ការបែាីររូបភាេននជនេិការសម្រាប់ការសបាយ តាម្រយៈអ ីបម្៉ា  ឬទូរស័េទបៅាន បៅវញិបៅម្កកន ងអំឡ ងបេ 
បា៉ា ងបធវីការបៅការោិ ័យ។          

• បម្ី  ងាយជនេិការជាម្ួយពាកយសម្ាីប ងបសចីម្ិនគួរសម្ ឬម្រតាប់តាម្ជាជនេិការ 
• កន ងចំបណាម្សាជកិកម្មករនិបោជតិ បេីម្ែឲី្យម្តិតរមួ្ការងារបម្ី ម្ាងបហយីម្ាងបទៀត។ 

- កម្រម្ិតម្ធយម្ 

ករណីបេ កម្មករនិបោជិត ម្របម្រេតឹតេូចកន ងករណីខាងបម្រកាម្ម្រតូវបានទទួ ការម្រេានបោយោយ ័កខអកសរ។ 
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• សរបសរ ឬគូររូបអាសអាភាសរបស់ជនេិការបៅប ីជញ្ញជ ងំ ឬបងាា ញកម្មករនិបោជិតអនកជ ំវញិបែសងបទៀត កន ង
អំឡ ងបេ បា៉ា ងបធវីការងារ។ 

• កន ងករណី ានការបតឹងេីខាងបម្រៅទាក់ទងការរបំោភបំពានណាម្ួយ បោយផាទ  ់ាត់និងបោយោយ ័កខអកសរ។ 

- កម្រម្ិតធៃន់ធៃរ 

ករណីបេ កម្មករនិបោជិត ម្របម្រេតឹតេូចកន ងករណីខាងបម្រកាម្នឹងម្រតូវបញ្ចប់កចិចសនាការងារជាម្ួយ...... (ប ម្ ុះបោង
ចម្រក សហម្រាស).....។ 

• របំោភប ីសិទធិជនេិការ ធៃនធ់ៃរប ីោងកាយ ែលូវបភទ និងការជួញេូរជនេិការ និងជួញេូរែលូវបភទ។ 
• ការបកងបនលំអតាម្របបោជន៍ ឬកំោងំេ កម្មប ីជនេិការកន ងទបងវីអវីម្ួយបេមី្ែែី ម្របបោជន៍ែលួន។ 
• កន ងករណី ានការបតឹងេីខាងបម្រៅទាក់ទងការរបំោភបំពានធៃន់ធៃរប ីសិទធិរបសជ់នេិការ  
• ...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស).....និងបធវីការបស ីបអបងកត នងិចត់វធិានការជាបនាទ ន់។ 
• កន ងករណីកម្មករនិបោជតិ បានទទ ួការម្រេានបោយោយ ័កខអកសរ ចំននួេីរេងបហយីបត កម្មករនិបោជិតម្និ

បានអន វតតតាម្ ឬបកបម្របកំហ ស។ 
៤.៦ យនាការបោុះម្រស្ថយទំនាស ់

ម្រគប់យនាការបណាឹ ង និងបោុះម្រស្ថយទំនាស់ ម្រតូវអន បោម្តាម្បា នបោបាយ បោុះម្រស្ថយបណាឹ ងរបស់...... (ប ម្ ុះ
បោងចម្រក សហម្រាស).....។ 

៥.ឧបសម្ពន័ធ 

១- បា នបោបាយកម្មករនិបោជិត 

២- បា នបោបាយ យនាការបោុះម្រស្ថយបណាឹ ង 

៣- ម្របកាសអនារម្រកសួងសាេីីការកំណត ់កខណៈវនិិចឆយ័ម្របបភទេិការភាេ 

៤- ចាប់សាេីីកិចចការពារ និងប ីកកម្ពសស់ិទធិជនេិការ 

៦. ការបធវីរបាយការណ៍ 

...... (ប ម្ ុះបោងចម្រក សហម្រាស).....នឹងបធវីរបាយការណ៍សតីេីេ័ត៌ានកម្មករ និបោជិតជាជនេីការបៅកាន់ ម្រកសួង
សងគម្កចិច នងិយ វនិតិសម្ែទា និងបៅម្រកសួងការងារ និងបណត ុះបណាត  វជិាជ ជីវៈ បៅបែម្កោ ជាបរៀងោ ់ឆ្ន ។ំ  

បា ការណ៍បនុះចប់អន វតតេីនងៃទី  ១០ បែ  ត ោ ឆ្ន  ំ ២០១៩  បនុះតបៅ។ 

 
 


