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I. សេចក្តីស្តើម  
អង្គការ  ម្លប់ឬស្សី បានបងង្កើតយនតការបណ្តឹ ង្ងនេះង ើង្ង ើម្បីទទួលបានពត៌មានងសសង្ៗ
ទាក់ទង្ងៅនឹង្ការប្បតិបតតិការ និង្ការសតល់ងស្វាកម្មរបស់្អង្គការងៅអនកពាក់ព័នធ  ។  យនតការ
បណ្តឹ ង្ងនេះមិ្នប្តឹម្តតមានអតថប្បងោជន៍សំ្រាប់ងោយមានម្ងយោបាយកនុង្ការសតល់ពត៌មាន 
ប ុង ណ្ េះងទ តតវាោចជួយងោយមានការង េះស្រាយបញ្ហា ទាន់ងពលងេលា មានលកខណ្ៈ សលូេ
ការនិង្ចាស់្លាស់្  សតល់ទំនុកចិតត ល់អនកពាក់ព័នធងយវើការតកតប្បឬផ្លល ស់្បតូរទាន់ងពលងេលា 
ប្ពម្ទាំង្កាត់បនថយភាពតានតឹង្និង្ជំងលាេះ ។ 
 
និយមន័យៈ  យនតការបណ្តឹ ង្គឺជាការ ំងណ្ើ រការននការសតល់ព័ត៌មានប្ត ប់ពីការប្បប្ពឹតតរបស់្
បុគគល ឬាថ ប័នមួ្យកនុង្ភាពអេជិជមាន ង ើម្បតីកលម្អឬង េះស្រាយបញ្ហា ឲ្យមានភាពប្បងស្ើរង ើង្
ឬប្បសិ្ទធភាពកនុង្ការអនុេតតគងប្មាង្ លកខណ្ៈចាស់្លាស់្ និង្សលូ េការ។  
  

វសិាលភាព 

យនតការបណ្តឹ ង្ងនេះនឹង្ងប្បើប្បាស់្ងៅកនុង្អង្គការ (បុគគលិក) តំបន់ងោលងៅ និង្អនកពាក់ព័នធ 
 នទងទៀត។ ងៅកំ ុង្ងពលអនុេតតគំងរាង្  យនតការងនេះនឹង្ប្តូេបានយកងៅអនុេតត ងលើបណ្តឹ ង្
ននការអនុេតតការងារ និង្បណ្តឹ ង្ងលើបញ្ហា យងន់យងរ (រងំលាភបំពាន ងប្គឿង្ង ៀន ការងប្បើអំងពើហឹ
ង្ា……)។ យនតការបណ្តឹ ង្ងនេះនឹង្សតល់ឳកាស្ ល់បុគគលិកនិង្អនកពាក់ព័នធរបស់្អង្គការក៏ ូច
ជាគងប្មាង្កម្មេយីិ  កនុង្ការបតឹង្រួម្មានប្កុម្ប្បឹកាភិបាល បុគគលិក ស្ហគម្ន៍ ន គូអភិេឌ្ឍន៍ 
និង្អនកទទួលសល និង្អនកពាក់ព័នធ នទងទៀត។ 
 
យនតការងនេះមិ្នបានប្គប ណ្ត ប់ងៅងលើបណ្តឹ ង្អនាមិ្ក ជាបណ្តឹ ង្ត លមិ្នមានការពាក់ព័នធ
ស្កម្មភាពឬគងប្មាង្របស់្អង្គការ ឬករណី្ប្ពហមទណ្ឌ   ូចមានតចង្កនុង្នីតិេយីិប្ពហមទណ្ឌ នន
ប្ពេះរាជា្ចប្កកម្ពុជាងទ។ 

 

យន្តការបណ្តឹ ងរបសអ់ងគការ 
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II. នីតិេយីិកនុង្ការបតឹង្ ឬ ក់ពាកយបណ្តឹ ង្ 
អង្គការងលើកទឹកចិតតឲ្យអនកពាក់ព័នធទាំង្អស់្ ក់ពាកយបណ្តឹ ង្ឬបតឹង្ម្កអង្គការង ើម្បីងយវើការ
ង េះស្រាយនឹង្ង ល្ើយតបទាន់ងពលងេលា។ រាល់បណ្តឹ ង្ទាំង្ងនាេះមានលកខណ្ៈ ូចខាង្ងប្កាម្: 

 បណ្ដឹ ង្ទាក់ទង្ការអនុេតតការងារ (ការមិ្នអនុេតតតាម្គងប្មាង្ងៅកនុង្តំបន់ងោលងៅ
របស់្អង្គការ) 

 បណ្ដឹ ង្ទាក់ទង្ោកបបកិរោិបុគគលិក (រងំលាភសលូេងភទ ការងរ ើស្ងអើង្) 
 បណ្ដឹ ង្ទាក់ទង្ការប្បប្ពឹតតអំងពើពុករលួយ ឬការងកង្បនលំ 
 បណ្ដឹ ង្ទាក់ទង្ការប្បប្ពឹតតបទងលមើស្ (ខុស្ចាប់ជាតិ) ងៅកនុង្តំបន់ប្បតិបតតិការងារ

របស់្អង្គការ។ 
 បណ្តឹ ង្ទាក់ទង្ោ្ចារងលើកុមារងៅកនុង្តំបន់ប្បតិបតតិការងាររបស់្អង្គការ។  
 បណ្តឹ ង្ទាក់ទង្ការជួ  ូរកុមារងៅកនុង្តំបន់ប្បតិបតតិការងាររបស់្អង្គការ។ 
 បណ្តឹ ង្ទាក់ទង្ការងកង្ប្បេញ័្ញពលកម្មកុមារងៅកនុង្តំបន់ប្បតិបតតិការងាររបស់្អង្គការ។ 
 បណ្តឹ ង្ទាក់ទង្ការងប្បើអំងពើហឹង្ាងលើកុមារងៅកនុង្តំបន់ប្បតិបតតិការងាររបស់្អង្គការ។ 
 បណ្តឹ ង្ពាក់ព័នធនឹង្ការងប្ជើស្ប្កុម្ងោលងៅកនុង្តំបន់ប្បតិបតតិការរបស់្អង្គការ។ ល ។  
 

រាល់បណ្តឹ ង្ទាំង្ងនេះនឹង្ប្តូេងយវើតាម្រយៈ 
១. តាម្រយៈផ្លា ល់មាត់  (ទូរស័្ពា ជួបផ្លា ល់ កិចចប្បជំុ)  
២. លាយល័កខអកសរ ( ក់ពាកយបណ្តឹ ង្កនុង្ប្បអប់សំ្បុប្ត តាម្អីុងម្ ល ឬជាលិខិតម្ក
កាន់អង្គការ ឬ តាម្ងហវស្ប ុក) 

ង ើម្បីបង្ករលកខណ្ៈងាយស្រស្ួល ល់អនកត លចង់្បតឹង្ អង្គការបានបងង្កើតទប្ម្ង់្ពាកយបណ្តឹ ង្ 
(សូ្ម្ងម្ើលឧបស្ម្ព័នធ ក៖ ទប្ម្ង់្ននពាកយបណ្តឹ ង្) អនកត លមានបំណ្ង្ចង់្បតឹង្ សូ្ម្អស ជ្ ើញ
សៅរក្ទម្មង់ននពាក្យបណ្តឹ ងសនេះសៅក្ន្នែងន្ែលសៅជិតសោក្អនក្បំ្ុត។ 

 

III. យនតការទទួលបណ្តឹ ង្ 
អង្គការនឹង្ទទួលរាល់បណ្តឹ ង្ត លមានលកខណ្ៈ  ូចបានបងាា  កនុង្ចំនុច (III) ។  
អនកទទួលខុស្ប្តូេទទួលពាកយបណ្តឹ ង្ និង្កំណ្ត់ងពលងេលាសំ្រាប់ការប្តួតពិនិតយ និង្រកាការ
សំ្ងាត់សំ្រាប់អនកបតឹង្។ 
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អង្គការម្លប់ឫស្សីនឹង្ទទួលរាល់ពាកយបណ្តឹ ង្ត លពាក់ព័នធនឹង្ប្បតិបតតិការរបស់្អង្គការម្លប់
ឫស្សីតតប ុង ណ្ េះ  ។ កនុង្ករណី្មានការស្ង្ស័យ ូចជា ៖  

 អំងពើពុករលួយ ោកបបកិរោិមិ្នគបបី និង្ទំនាស់្សលប្បងោជន៍ ឬជាការរងំលាភ
បំពានងលើកុមារ ឬស្កម្មភាពទាំង្ឡាយ្ត លសាុយនិង្ងោលនងោបាយរបស់្អង្គ
ការម្លប់ឫស្សី ។  

 

ស្មាស្ភាពអនកទទួលពាកយបណ្តឹ ង្/រកាពាកយបណ្តឹ ង្និង្ងម្ើលពាកយបណ្តឹ ង្រួម្មាន៖  
១.  នាយកប្បតិបតតិ 
២. ប្បធានគណ្ងនយយ 
៣. ម្ន្តនតីយនធានម្នុស្ស 
៤. ប្បធានគងប្មាង្ (ជាពិងស្ស្ប្បធានត លពាក់ព័នធនិង្ស្កម្មភាពត លបានងកើតង ើង្) 
ម្ន្តនតីយនធានម្នុស្សជាអនកទទួលបណ្តឹ ង្ង យផ្លា ល់ ប ុតនតបណ្តឹ ង្និង្ប្តូេបានចំលង្ជូនងៅគ
ណ្ៈកម្មការពាក់ព័នធទាំង្អស់្ង ើម្បីតមាល ភាព ។ គណ្ៈកម្មការង េះស្រាយបណ្តឹ ង្ប្តូេមានការ
កំនត់តួនាទី និង្ការទទួលខុស្ប្តូេងោយបានចាស់្លាស់្ ពីការងសុ្ើបអងង្កត និង្ការប្បមូ្លព
ត៌មាន និង្ភស្តុតាង្ ។ បនាា ប់ពីទទួលបណ្តឹ ង្ងហើយ ប្តូេបញ្ជូ នងៅគណ្ៈកម្មការង ើម្បីង េះ
ស្រាយតាម្ប្បងភទបណ្តឹ ង្។ គណ្ៈកម្មការទទួលបណ្តឹ ង្ប្តូេបងង្កើតង យមានស្មាជិកពី ៣ 
ងៅ ៥នាក់ ។  រឯីពាកយបណ្តឹ ង្ប្តូេរកាទុកកនុង្ប្បព័នឋប្គប់ប្គង្ឯការ។  

 

IV. យនតការង េះស្រាយបណ្តឹ ង្ 
យនតការននការង េះស្រាយបណ្តឹ ង្ប្តូេបានងរៀបចំង ើម្បីប្គប់ប្គង្ទំនាស់្ងៅកនុង្អង្គការ និង្
ទទួលបាននូេការតកលំអឈានងៅរកការរកីចងប្ម្ើនងៅកនុង្អង្គភាព ងហើយង ើម្បីងាយស្រស្ួល
កនុង្ការង េះស្រាយបណ្តឹ ង្ ។ បណ្តឹ ង្គឺមាន២ប្បងភទ ៖ ប្បងភទខាង្កនុង្ (សំ្រាប់បុគគលិកទាំង្ប
ណ្តឹ ង្យងន់យងរ និង្ស្រាល) និង្ប្បងភទខាង្ងប្ៅ (អនកទទួលសល ស្ហគម្ន៍ និង្ន គូអភិេឌ្ឍន៍)។ 
បណ្តឹ ង្នឹង្ប្តូេបានង ល្ើយតបកនុង្រយៈងពល ពី៥ ងៅ៧នងង ។ គណ្ៈកម្មការនឹង្ជូន ំណឹ្ង្ ល់
អនកបតឹង្ពី ំងណ្ើ រការ និង្ងពលងេលាបតនថម្កនុង្ករណី្ចំាបាច់ ។ 
 
ជំហានននការង េះស្រាយបណ្តឹ ង្ប្តូេបានតចកងច ជាបីតំ្ក់កាល  ូចខាង្ងប្កាម្៖ 
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តំ្ក់កាលទី១ ៖ ប្តួតពិនិតយងម្ើលប្បងភទបណ្តឹ ង្ ងតើមានការពាក់ព័នធនិង្ម្លប់ឫស្សីឬមិ្នពាក់
ព័នធ ។ កនុង្ករណី្បណ្តឹ ង្ទាក់ទង្នឹង្អង្គការម្លប់ឫស្សី គណ្ៈកម្មការនឹង្ងយវើការង េះស្រាយតាម្
នីតិេយីិ ូចបានងរៀបរាប់ខាង្ងប្កាម្ ។ ប ុតនតងបើបណ្តឹ ង្ងនាេះហួស្ពីត នស្ម្តថកិចចរបស់្គណ្ៈកម្ម
ការ ងនាេះនឹង្ប្តូេបញ្ជូ នងៅាថ ប័នមានស្ម្តថកិចច ។  
តំ្ក់កាលទី២ ៖ សិ្កាអំពីឬស្គល់ននបណ្តឹ ង្ កនុង្រយៈងពលពី៥ ងៅ៧នងង 
តំ្ក់កាលទី៣ ៖ តស្វង្រកភស្តុតាង្កនុង្រយៈងពលពី៧ ងៅ១៤នងង។ 
តំ្ក់កាលទី៤ ៖ ប្បជំុបូកស្រុបលទឋសល និង្ស្ប្ម្បស្ប្មួ្លកនុង្រយៈងពល៧នងង។ 
 
បនាា ប់ពីបណ្តឹ ង្ប្តូេបានង េះស្រាយ គណ្ៈកម្មការប្តូេជូនលទឋសលងៅអនកបតឹង្កនុង្រយៈងពល១
តខតាម្រយៈអីុងម្ ល សំ្បុប្ត ទូរស័្ពា និង្ជួបផ្លា ល់។  
 

V. ការការពារអតតស្ញ្ហញ ណ្អនកបតឹង្ 
រាល់អតតស្ញ្ហញ ណ្និង្ទាំង្ពត៌មានងសសង្ៗរបស់្អនកបតឹង្ និង្ប្តូេបានរកាទុកជាការស្មាង ត់ ។ 
ងបើសិ្នមានករណី្តបកធាល យងនាេះនឹង្ប្តូេចាត់េធិានការណ៏្ងៅតាម្នីតីេយីីសលូេចាប់ នឹង្អនុេតត
តាម្ងោលនងោបាយ ។ 

 

VI. ការតកស្ប្ម្លួ 
យនតការបណ្តឹ ង្ោចតកតប្បបានងរៀង្រាល់២ឆ្ន ំម្តង្ ប្បសិ្នងបើមានករណី្ចាំបាច់ ងនាេះនឹង្ោចតក
តប្បមុ្នកាលកំណ្ត់ ។ អនកត លោចចូលរួម្តកតប្បបានគឺបុគគលិកទាំង្អស់្។  

 
 

 


