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យន្តការដ ោះស្រាយបណ្តឹ ង 

១. ដេចក្តីដ្តើម  

មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភីដ ើមបអីភិវឌឍន៍ និង សនតិភាពត្រូបានបដងកើរដ ើងដោយត្រុមយុវជ្ន
មួយត្រមុដ លធ្លា ប់បំដរ ើការងាររនុងចលនាយុវជ្នតំងពីឆ្ន ំ ១៩៩២ ។ ត្រុមដនេះមានគំនិរចង់
បដងកើរចលនាមនុសសថ្មីដោយចូលរមួស្ថា បនាសងគមដលើដននរ សិទ្ធិមនុសស ត្បជាធិបដរយយ     
សនតិភាព សុខមាលភាព និង ដសរភីាពរនុងសងគមរមពុជា ។ 
 ការបដងកើរមជ្ឈមណ្ឌ លត្បជាពលរ ឋដ ើមបីអភិវឌឍន៍ និងសនតិភាពដនេះដទ្ៀរដស្ថរ គឺ
ដ ើមបីចូលរមួដោេះស្រស្ថយនូវបញ្ហា មួយចំនួនដ លរំពុងដរញញីំត្បដទ្សរមពុជាោទ្ិ៍ គឺភាពត្រី
ត្រ អំដពើពុររលួយ អំដពើនីទ្ណ្ឌ ភាព ការបារ់បង់ ីធាី អំដពើជួ្ញ ូរស្រសតីនិងរុមារ ដត្គឿងដញៀន និង
រងវេះការធ្លនាសុខភាពសត្មាប់ត្បជាពរ ឋ..។ល។ 
 ការត្បឈមមុខ ៏ធងន់ធងរទំងដនេះ ដបើមិនរេិះររមដធោបាយបងាក រ និងទ្ប់ស្ថក រ់វានឹងបងក
មហនតរាយយ៉ាងធងន់ធងរ ល់សងគមរមពុជាដៅថ្ថ្ងអនាគរត្ពមទំងរញុត្ានត្បដទ្សរមពុជាដោយ
ធ្លា រ់ចូលដៅរនុងភាពត្រីត្រកាន់ដត្ៅដៅៗ ។ 
 គំនិរថ្មីដមើលដ ើញថា វធីិ ៏មានត្បសិទ្ធិភាព គឺត្រូវមានមានត្រុមមនុសសដ លមានការ 
ដបតជាា ជារិខ្ា ំងកាា រនុងការចូលរមួដោយស្រស្ថយទ្ប់ស្ថក រ់ដទ្ើបោចនំាមរនូវសងគមមួយ ដ ល
មានការដោរពោន  ដយគយល់អធោស្រស័យោន មានការធ្លនាសុខភាព និងោម នអំដពើពុររលួយ។ 
ដោយដហរុថា សងគមរមពុជាមានបញ្ហា ជាដត្ចើនដ លត្រូវដោេះស្រស្ថយដទ្ើប “មជ្ឈមណ្ឌ លត្បជា
ពលរ ឋដ ើមបីអភិវឌឍន៍ និងសនតិភាព” ត្រវូបានបដងកើរដ ើងដៅថ្ថ្ងទី្ ២០ ដខ វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៤ 
ដត្កាមការនតួចដនតើមរបស់អរីរ និងសមាជិ្រសមាជិ្កាសមាគមយុវជ្នដខមរដ ើមបបីនតឧរតមគរិថ្ន
ការដលើរមពស់ដសរភីាព និងរមាា ភាពរនុងសងគមរមពុជាជាបនតដទ្ៀរ ។ 
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២. មូលដេតុដែលបដងកើតដោយមាន្យន្តការដ ោះស្រាយបណ្តឹ ង 
 មជ្ឈមណ្ឌ លត្បជាពលរ ឋដ ើមបអីភិវឌឍន៍ និងសនតិភាព បដងកើរយនតការដោយេះស្រស្ថយ   
បណ្តឹ ងដនេះដ ើង គឺដ ើមបីជំ្រញុដោយមានអភិបាលរិចចលអ រមាា ភាព និងការដោយេះស្រស្ថយ
បញ្ហា រនុង និងដត្ៅអងគការត្បរបការទ្ទួ្លខុសត្រវូ និងជាដោលបំណ្ងសំខ្ន់ថ្នដននការយុទ្ធ
ស្ថស្រសតរបស់អងគការឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ ។  
 យនតការដោយស្រស្ថយបណ្តឹ ងដនេះ ជាត្បពនធ័ទ្ទួ្លខុសត្រូវចាស់លាស់ និងមានរមាា
ភាពសត្មាប់បុគគលិរ និងត្រុមទ្ទួ្លនលរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 
៣. ដោលបំណ្ង 
 យនតការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងដនេះ ជាវធិ្លនដ លបងាា ញដណ្នំាពី ំដណ្ើ រការចាស់លាស់
មួយថ្នការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងត្បរបដោយរមាា ភាព និងការទ្ទួ្លខុសត្រូវ មានការចូលរមួ
យ៉ាងដពញដលញ និងការស្ថា បនាោន ដៅវញិដៅមរពីភាគីពារ់ព័នធរនុងន័យពត្ងឹងគុណ្ភាព 
និងគណ្ដនយយភាពរបស់អងគការ ។  
៤. ដោលដៅ 

 អនុញរឱ្យជ្នត្គប់របូដ លជាប់ពារ់ព័នធនឹងមជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភីោចចូលរមួអនុវរតសិទ្ធិ 
នតល់ដយបល់ ដធវើបណ្តឹ ង ដលើរជាចំងល់ ឬ សំណូ្មពរដនសងៗ ដលើរាល់បញ្ហា អសរមម
នានារបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។  

 ដលើររមពស់រមាា ភាព និងគុណ្ភាពការងារ ត្ពមទំងចូលរមួចំដណ្រត្បឆ្ំងអំដពើពុរ
រលួយ ដ ើមបីធ្លនាគណ្នយយយភាពចំដពាេះត្គប់ជ្នពារ់ព័នធ (បុគគលិរ មាច ស់ ជំ្នួយ អងគ
ការថ្ គូ ជ្នទ្ទួ្លនល និងអនរពារ់ព័នធ)នឹងអងគការ។ 

 នដល់ព័រ៌មានពីភាពអសរមមដនសងៗ ដ ើមបោីយអងគការោចដររត្មវូបញ្ហា នានាទន់
ដពលដវលា។ 

៥. ន្ិយមន្័យ 
បណ្តឹ ងគឺជាការសដមតងដចញនូវ រងវល់ ឬ ការទមទរបញ្ហា រ់បងាា ញ ឬ ការមិនដពញចិរត 

ឬ ការសងសយ័ ឬ បដចចញដយបល់ ឬ ការដណ្នំា ឬ ការោំត្ទ្ ឬសំណូ្មពរ ឬ រេិះគន់ដរលំអ 
ដោយបុគគលណាមាន រ់ ឬ ត្រុមណាមួយ ដាទ្ត្បកាន់ដៅដលើបុគគលណាមាន រ់ ឬ មួយត្រុម/ ស្ថា ប័
នដធវើដ ើងតមរយៈផ្ទា ល់មារ់ ឬសរដសរជាលាយលរខអរសរ ទរ់ទ្ងនឹងការអនុវរតន៍មិនត្រឹម
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ត្រូវ បញ្ហា អសរមម ចំនុចខវេះខ្រ ភាពមិនត្បត្ររី ដទេះដចរនារដី ឬអដចរនារដី ថ្នការដធវើការងារ
សរមមភាព/គដត្មាង/រមមវធីិរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី។ 
៦. អ្នក្ដែលោច ក្់បណ្តឹ ង 

អនរដ លោចោរ់ពារយបណ្តឹ ងបានរមួមាន៖ 
 បុគគលិរ អនរសមត្គចិរត អនរហារ់ការ និងសមាជិ្រត្រុមត្បឹរាភិបាល មាច ស់ជំ្នួយ

បុគគលិរអងគការថ្ គូសហការ ឬបុគគលិរត្រមុហ ុនដ លសហការ/ដត្បើត្បាស់ ដស
វារមមមជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 

 អនរទ្ទួ្លនលដោយផ្ទា ល់និងមិនផ្ទា ល់ដៅរនុងរំបន់អនុវរតគដត្មាងរបស់
មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 

៧. បញ្ហា ដែលមិន្ស្រតវូបាន្ស្ររបែណ្ត ប់ដ យយន្តការបណ្តឹ ង 

យនដការដោេះស្រស្ថយបណ្ដឹ ងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភីដនេះ មិនមានវសិ្ថលភាពត្គប
 ណ្ដ ប់ ដលើបញ្ហា មួយចំនួន ូចខ្ងដត្កាមៈ 

 រាល់រិចចត្ពមដត្ពៀង ដ លបានដធវើដ ើងជាមួយអនរពារ់ព័នធ ។ ត្បសិនដបើមានការ
ដត្បត្បលួគួរមានការពិភារាោន ថ្មី ដ ើមបីដសវរររការត្ពមដត្ពៀងដ ើងវញិ ។  

 បណ្តឹ ងអនាមិរនានា ដ លមិនសំខ្ន់ទល់ដរដស្ថេះ មិនមានពរ៌មាន/ភសដុតង
ត្គប់ត្ោន់ ដហើយមជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី មិនោចទរ់ទ្ងត្បមូលពរ៌មាន និង/ឬ       
ភសដុតងបដនាមបាន ដហើយរ៏មិនោចនដល់ពរ៌មានពីលទ្ធនល ថ្នការដោេះ
ស្រស្ថយបណ្ដឹ ងដនេះបាន ដោយដ ើមបណ្ដឹ ងមិនបានបញ្ហា រ់បងាា ញមដធោបាយ
ទំ្នារ់ទំ្នង។ 

៨. ស្របដេទនន្បណ្តឹ ង 
យនតការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងដនេះដនអរដលើបណ្តឹ ងពីរត្បដភទ្គឺ បណ្តឹ ងដននរត្បរិបរតិការងារ 

និងបណ្តឹ ងងាយប៉ាេះទ្ងគិច ។ 

 បណ្តឹ ងដននរត្បរិបរតិការងារ: បណ្តឹ ងទំងឡាយណាដ លទរ់ទ្ងនឹងការដរៀបចំ
ដននការ ការអនុវរតន៍ការងារ និងការតមោនសរមមភាព និងគដត្មាងរបស់
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មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី គឺសាិរដៅរនុងត្បដភទ្បណ្តឹ ងដនេះ។ ឧទរហណ៍្ ការដលើរ       
គំដរាងថ្មីមួយ ឬការ អនុវរតន៍គំដរាងមួយ ដ លមិនដ្ាើយរបនឺងរំរវូការជារ់ដសដង
របស់ត្បជាពលរ ឋ ដនាេះត្បជាពលរ ឋោចបតឹងបាន។ 

 បណ្តឹ ងងាយប៉ាេះទ្ងគិច: បណ្តឹ ងទំងឡាយណាដ លទរ់ទ្ងនឹងការរដំលាភបំពាន 
ការដត្បើត្បាស់មិនត្រឹមត្រវូនូវអំណាចដ លត្បគល់ឲ្យ        គឺឋិរដៅរនុងត្បដភទ្ថ្ន     
បណ្តឹ ងដនេះ។ ឧទហរណ៍្ ការដរងត្បវច័ច នាូវដភទ្ អំដពើពុររលួយ ការត្បត្ពឹរតនិង
ដបៀរដបៀនដនសងៗ។ 

៩. ចរតិនន្បណ្តឹ ង 
៩.១ ដោយផ្ទា ល់មាត់ 

អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមិន្អាច ដ្វើបណ្តឹ ងជាលាយលកខណ៍្អ្កសរបាន្ ដោយសារដតអ្ន្កខរ-
ភាព ឬមិន្អាចយកទម្មង់បំដពញបណ្ដឹ ងបាន្ ឬដោយសារសាា ន្ភាពទីកដន្ែងដៅឆ្ងា យ មិន្
អាចបញ្ជូ ន្បណ្តឹ ងរបស់ខ្ែួន្ដៅកាន់្អ្នកទទួលខុ្សម្តូវបណ្តឹ ងបាន្។ ដោយដអែកដលើការ
សមាា សន៍្ជាមួយដែើមបណ្តឹ ង អ្នកទទួលខុ្សម្តូវបណ្ដឹ ងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី នឹ្ងបំដពញ 
ព័ត៌មាន្កនុងដបបបទសតង់ោរមួយ ដ ើយបណ្ដឹ ងដែលបំដពញចប់សពវម្រប់ នឹ្ងកាែ យដៅជា           
បណ្តឹ ងអែូវការ។ បណ្តឹ ងផ្ទា ល់មាត់អាចដ្វើដ ើងដោយជួ្បផ្ទា ល់ជាមួយបុរគលិកណាមាន ក់ ឬមក
កាន់្រណ្ៈកមមការដោោះស្រសាយបណ្តឹ ងកនុងមជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភីដោយផ្ទា ល់ ឬ តាមរយៈទូរស័ពា 
ដែលសាា ប័ន្បដងកើតឲ្យមាន្ និ្ងមាន្អ្នកទទួលខុ្សម្តូវចាស់លាស់។   

៩.២ ជាលាយលកខណ៍្អ្កសរ 

អ្នកបតឹងក៏អាចដ្វើបណ្តឹ ងជាលាយលកខអ្កសរបាន្ដែរ។ ទម្មង់ដបបបទបំដពញបណ្តឹ ងជា
អ្កសរដខ្មរនិ្ងជាភាសាអ្ង់ដរែសអាចរកបាន្ដៅការយិាល័យមជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី អាោះដលខ្ ៦៩ដប 
អែូវដលខ្ ១៨៦ សង្កក ត់ទឹកលែក់ទី៣ ខ្ណ្ឌ ទួលដោក រាជ្ធានី្ភនំដពញ ឬអាចទាញយកពីដរ 
ទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី http://www.pdpcenter.org ឬោក់ដៅតាមតំបន់្ដោលដៅរបស់
មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 

៩.៣ បណ្តឹ ងអ្នាមិក 

http://www.pdpcenter.org/
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បណ្តឹ ងអនាមិរ សំដៅដលើបណ្តឹ ងទំងឡាយណាដ លបានបតឹងដោយមិនបានបងាា ញ 
អរតសញ្ហា ណ្របស់មាច ស់បណ្តឹ ង។ ដទេះជាយ៉ាងណារ៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភីត្រូវពិារណា
ទ្ទួ្លនូវបណ្តឹ ងអនាមិរមួយចំនួន ជាពិដសសបណ្តឹ ងអនាមិរណាទមទដោយមានការដោេះ
ស្រស្ថយជាបនាា ន់ ដហើយត្បសិនដបើមិនដោេះស្រស្ថយដទ្  វាោចនឹងដធវើឲ្យបញ្ហា ដនាេះកាន់ដរធងន់ធងរ
ដៅៗ ដហើយោចប៉ាេះពាល់ ល់ការអភិវឌឍ និងនិរនតរភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 
មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ដលើរទឹ្រចិរត ល់អនរដធវើបណ្តឹ ងទំងអស់ឲ្យបងាា ញអរតសញ្ហា ណ្របស់
ខាួន  ឬនដល់ការបញ្ហា រ់ជូ្ននូវមដធោបាយដ លោចដធវើទំ្នារទំ្នងបាន ដ ើមបធី្លនានូវបណ្ដឹ ង
មួយ ដ លដពញដលញ ោចមានការដសុើបអដងករហមរ់ចរ់ និងត្រឹមត្រូវ ត្ពមទំងការដ្ាើយរបពី
លទ្ធនលថ្នការដោេះស្រស្ថយបណ្ដឹ ង។ បណ្តឹ ងអនាមឹរពិបារនឹងដោេះស្រស្ថយ ពីដត្ពាេះការដសុើប
អដងករត្រូវពឹងដនអរដលើព័រ៌មាន ដហើយដពលណាព័រ៌មានមិនត្គប់ត្ោន់  និងមិនចាស់លាស់  
មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ពិរជាពិបាររនុងការដសវងររព័រ៌មានបដនាមបាន។  

៩.៤ រដបៀបោក់ពាកយបណ្តឹ ង 
បណ្ដឹ ងោចត្រវូដធវើដ ើងតមរយៈមដធោបាយណាមួយ ូចខ្ងដត្កាមដនេះ៖ 

 បណ្ដឹ ងដ លបានពំដពញចប់សពវត្គប់តមទ្ត្មង់ដបបបទ្បំដពញ បណ្តឹ ងោចត្រូវដធវើ
ដ ើងដោយ៖ 

 ដនាើមរកាន់ការយិល័យរណាដ ល ឬការយិល័យស្ថខ្ដខរតរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល ភី
ឌីភី ដោយមាច ស់បណ្តឹ ងមរដោយផ្ទា ល់ ឬដនាើតមរយៈបុគគលិររបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល
ភីឌីភី  ឬតមរយៈអនរនំាស្ថរ ដ លោចទុ្រចិរតបាន ឬដនាើតមថ្ត្បសណី្យតម
ោសយោឋ ន ូចរដៅ៖ 

o ការយិល័យភនំដពញ  
o ការយិល័យស្ថខ្ដខរត  

 ោរ់ចូលរនុងត្បអប់គណ្ដនយយភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី (ដៅតម
ការយិល័យ ឬតមរំបន់ដោលដៅ) 

 ដនាើរភាា ប់តមស្ថរអីុដមលមរកាន់ោសយោឋ ន៖  complaint@pdpcenter.org 

mailto:complaint@pdpcenter.org
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 មានបំណ្ងចង់ដធវើបណ្ដឹ ង ដរមិនទន់បានពំដពញបណ្ដឹ ងតមទ្ត្មង់ដបបបទ្បំដពញ     
បណ្តឹ ង ោចត្រូវដធវើដ ើងដោយ៖ 

 ដៅទូរស័ពាមកកាន់្ដលខ្ (០២៣ ៨៨៣ ៣០៤ ឬ ០១៥ ៦៨១ ៨៨០)  

 អនរដធវើបណ្ដឹ ងចូលដៅ រនុងដគហទំ្ព័រ http://www.pdpcenter.org ឬបណាដ ញពរ៌
មានសងគម (PDP-Center) ដ ើមបីបំដពញបណ្ដឹ ងផ្ទា ល់តមអនឡាញ (online), ឬ
សរដសរនដល់មរិដយបល់ ឬនដល់ពរ៌មានត្រ ប់ឬសំណូ្មពរដនសងៗ 

១០. ែំដណ្ើ រការ ន្ិងរណ្ៈក្មាា ការ នន្យន្តការដ ោះស្រាយបណ្តឹ ង 
១០.១  ំដណាេះស្រស្ថយទូ្ដៅ 
បណ្តឹ ងងាយប៉ាេះទ្ងគិច នឹងមិនត្រូវបានដោេះស្រស្ថយដោយដនអរដលើនីរិវធីិ ូចោន ដៅនឹង    

បណ្តឹ ងដននរត្បរិបរតិការងារដនាេះដទ្ ប៉ាុដនតវាត្រូវបានដោេះស្រស្ថយដោយររាការសមាង រ់បំនុរ។  

១០.១.១ គណ្ៈរមមការទ្ទួ្លបណ្តឹ ង និងដោេះស្រស្ថយ 
 គណ្ៈរមមការទ្ទួ្លបណ្តឹ ងដននរត្បរិបរតិការងារ រមួមានសមាសភាពចំនួន៣ ឬ៥

របូ ដ លមានរួនាទី្ទ្ទួ្ល ពិនិរយ និងដោេះស្រស្ថយរាល់ពារយបណ្តឹ ងដននរត្បរិបរតិការងារទំង     
អស់។ សមាជិ្រថ្នគណ្ៈរមមការដននរត្បរិបតិការ រមួមាន៖ 

 ត្បធ្លនដននររ ឋបាល 
 ត្បធ្លនរមមវធីិ 
 មន្រនតីគដត្មាង/រមមវធីិនានា 

បណ្តឹ ងដ លបានទ្ទួ្លរចួ គណ្ៈរមមការនឹងដធវើការសដត្មចចិរតពីរដបៀបរនុងការដសុើប
អដងករដលើបណ្តឹ ងដនាេះ។ ត្បសិនដបើបណ្តឹ ងដនាេះទរ់ទ្ងនឹងសមាជិ្រណាមួយថ្នគណ្ៈរមមការ 
សមាជិ្រដនាេះនឹងត្រូវ រដចញពីគណ្រមមការជាបដណាត េះោសននសិន ដហើយគណ្ៈរមមការនឹង
ដត្ជ្ើសដរ ើសសមាជិ្រថ្មី ដ ល សាិររនុងដននរការងារដរមួយោរ់បចចូ លជំ្នួស  ឬដ លដធវើរនុងដននរ
ការងារដនសងមរជំ្នួស។ ររណី្ត្រូវត្រូវបានដោេះស្រស្ថយចប់ ត្បធ្លនភីឌីភី ជាអនរចុេះហរាដលខ្
ដលើការសត្មចចុងដត្កាយ ។ 

http://www.pdpcenter.org/
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បនាា ប់ពីពិនិរយដ ើញថា ពារយបណ្តឹ ងដនាេះជាបណ្តឹ ងងាយប៉ាេះទ្ងគិច គណ្ៈរមមការដននរ
ត្បរិបរតិការនឹងបចាូ នបណ្តឹ ងដនាេះដៅកាន់គណ្ៈរមមការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងងាយប៉ាេះទ្ងគិចដ ើមបី
ដធវើការដោេះស្រស្ថយ។ 

គណ្រមមការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងងាយប៉ាេះទ្ងគិច រមួមានសមាសភាពចំនួន៥ ឬ៧របូ        
សំខ្ន់ៗ  ូចជា៖ 

 ត្បធ្លន 
 ត្បធ្លនរមមវធីិ 
 ត្បធ្លនដននររ ឋបាល និង ហិរចាវរាុ 
 ឬត្បធ្លន ឬរ៏សមាជិ្រត្រុមត្បឹរាភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី យ៉ាងរិច១របូ 

រណ្ៈកមមការដោោះស្រសាយបណ្តឹ ងង្កយប ោះែងកិច ទ្ទួ្លខុសត្រូវបដងកើរលរខខណ្ឌ សត្មាប់
ការដសុើបអដងករ និងសដត្មចដបងដចរការទ្ទួ្លខុសត្រូវ/ភាររិចចរបស់សមាជិ្រ ដោយរមួ ទំងថា 
ដរើអនរណាខាេះជាអនរដធវើការដសុើបអដងករដលើបណ្តឹ ងដនាេះ។ រនុងររណី្បណ្តឹ ងណាពារ់ព័នធនឹង
សមាជិ្រណាមួយថ្នគណ្ៈរមមការដនេះ សមាជិ្ររបួដនាេះនឹងត្រូវបាន រដចញពីសមាសភាព
គណ្រមមការ ដហើយសមាជិ្រគណ្ៈរមមការ ថ្ទ្ដទ្ៀរ នឹងដធវើការដត្ជ្ើសដរ ើសបុគគលិរ ឬបុគគល 
ណាមាន រ់មរជំ្នួស។ សមាជិ្រគណ្ៈរមមការ មានសិទ្ធិរនុងការដត្ជ្ើសដរ ើសអនរពារព័នធ  ថ្ទ្ដទ្ៀរ
ពីមួយរបូដៅបីរបូ ដ លមានជំ្នាញសំខ្ន់ៗទរ់ទ្ងររណី្រំពុងដរដោេះស្រស្ថយពីរនុង និង/ឬ
ដត្ៅស្ថា ប័ន ដ ើមបីចូលរមួសរមមភាពណាមួយថ្ន ំដណ្ើ រការដោេះស្រស្ថយបណ្ដឹ ង។ បណ្តឹ ងដលើ
បញ្ហា រដសើប/ង្កយប ោះទងគិច នឹងត្រូវដធវើការដសុើបអដងករដោយត្រុម ឬគណ្ៈរមមការអពោ  ត្រឹរយ
មួយ។ សមាជិ្រថ្នគណ្ៈរមមការ ត្រូវទ្ទួ្លខុសត្រូវបដងកើរលរខខណ្ឌ សត្មាប់ការដសុើបអដងករ 
និងសដត្មចដលើការទ្ទួ្លខុសត្រូវ/ភាររិចចរបស់សមាជិ្ររនុងការ ំដណ្ើ រការដោេះស្រស្ថយ
បណ្ដឹ ង ។ 

១០.១.២ ការទទួលនិ្ងអដល់ព័ត៌មាន្ែល់ដែើមបណ្តឹ ង  
អ្នកទទួលខុ្សម្តូវបណ្ដឹ ងនឹ្ងម្តូវដ្ែើយតបជូ្ន ល់ដ ើមបណ្ដឹ ង តាមរយៈការដអញើ

ជាសារ ឬជាលិខិ្ត ឬសារខ្ែីដអ្សអិ្មដអ្ស ឬការដនាើស្ថរអីុដមល ឬដៅតមទូ្រស័ពា ជូ្ន
 ំណឹ្ងថាបណ្តឹ ងដនាោះម្តូវបាន្ទទួល និ្ងដម្តៀមរចួសម្មាប់ដ្វើការដោោះស្រសាយ ដោយ
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បញ្ហា រ់ពីរយេះដពលដោេះស្រស្ថយោយបាន ចាស់លាស់។ ការបញ្ជជ ក់នដល់ព័រ៌មានដន្ោះ 
នឹ្ងម្តូវដ្វើដ ើងមិន្ឲ្យយូរជាងរយៈដពល៧ថ្ងាថ្ន្ថ្ងាដ្វើការបនាា ប់ពីបាន្ទទួលបណ្តឹ ង។  

១០.១.៣ ែំដណ្ើ រការថ្ន្ការដោោះស្រសាយបណ្តឹ ង 
បនាា ប់ពីទ្ទួ្លបានពារយបណ្តឹ ង និងនតល់ការបញ្ហា រ់ដៅ ល់អនរបតឹង គណ្រមមការ 

នឹងដធវើការាប់ដនតើមពិភារាពីនិរិវធីរនុងការដសុើបអដងករ និងដោេះស្រស្ថយដៅដលើបណ្តឹ ងដនាេះ  ូច
រដៅ៖  

 បណ្ដឹ ងបញ្ហា ត្បរិបរតិការងារ៖ សមាជិ្រថ្នគណ្ៈរមាម ធិការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងដននរ
ត្បរិបរិតការ ត្រូវដោេះស្រស្ថយបណ្ដឹ ងដលើដននរដនេះ ដោយចប់សពវត្គប់ថ្ន ំដណ្ើ រការ
ទំងមូល ដររនុងរយេះដពលយ៉ាងយូរ១៥ថ្ថ្ងថ្នថ្ថ្ងដធវើការងារ។ 

 បណ្ដឹ ងង្កយប ោះទងគិច/បញ្ហា រដសើប៖ សមាជិ្រថ្នគណ្ៈរមមការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ង
ងាយប៉ាេះ ងគិចដនេះ ត្រូវដោេះស្រស្ថយបណ្ដឹ ងដលើដននរដនេះដោយចប់សពវត្គប់ថ្ន ំដណ្ើ រការ
ទំងមូល ដររនុងរយេះដពលយ់ងយូរពីរដខ ាប់រាប់ពីថ្ថ្ងទ្ទួ្លបានពារយបណ្តឹ ង។ ប៉ាុដនត 
ដបើសិនជាបណ្ដឹ ងបញ្ហា រដសើបដនេះ ទមទររយៈដពលយូរជាងការរំណ្រ់ ដ ើមបដីធវើការ
ដសុើបអដងករដោយបានត្រឹងត្រូវត្គប់ត្ជ្ងុដត្ជាយ បណ្តឹ ងដនាេះនឹងត្រូវបាននតល់ព័រ៌មាន
 ល់ដ ើមបណ្ដឹ ងពីការរំណ្រ់រយៈដពលដវលាបដនាមសត្មាប់ ំដណ្ើ រការដោេះស្រស្ថយ។ 
ដររយៈដពលត្រូវដោេះស្រស្ថយបណ្ដឹ ងនីមួយៗដនេះ មិនត្រូវដលើសពីបួនដខដត្កាយពីថ្ថ្ង
ដ លបានទ្ទួ្លបណ្តឹ ងដនាេះដទ្។ 

ការអដល់ពត៌មាន្ពីលទធអលសដម្មចថ្ន្ការដោោះស្រសាយបណ្ដឹ ង៖ 
សមាជិ្រថ្នគណ្ៈរមមការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ង (ទំងបណ្ដឹ ងបញ្ហា ត្បរិបរតិការងារ 

និងបណ្ដឹ ងបញ្ហា រដសើប) ត្រូវជូ្ន ំណឹ្ងពីលទ្ធនលសដត្មចថ្នការដោេះស្រស្ថយបណ្ដឹ ង 
 ល់ដ ើមបណ្ដឹ ងរនុងរយេះដពលមិនដោយដលើសពី០៣ថ្ថ្ងថ្នថ្ថ្ងដធវើការងារ បនាា ប់ពីថ្ថ្ង
ត្បជំុ្សត្មចចុងដត្កាយដនាេះ។ ការជូ្ន ំណឹ្ងពីលទ្ធនល ត្រូវដធវើតមរយៈការដនាើលិខិរ 
ឬការដនាើស្ថរអីុដមល (ឬដៅតមទូ្រស័ពា ដបើមិនមានជ្ដត្មើសដនសង) ដោយបញ្ហា រ់ត្បាប់
 ល់ដ ើមបណ្ដឹ ង ពីការសដត្មចចិរតទំងស្រសងុ  វធិ្លនការបានអនុវរត អនុស្ថសន៍ ឬ/និង 
រិចចការ/ដននការបនាា ប់ ។ ដលើសពីដនេះដៅដទ្ៀរ ត្ពមទំងបញ្ហា រ់ត្បាប់ ល់ដ ើមបណ្ដឹ ង
នងដ រថា ត្បសិនដបើដ ើមបណ្ដឹ ងមិនសុខចិរតចំដពាេះការសដត្មចចិរតរបស់គណ្រមមការ
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បណ្ដឹ ងបញ្ហា រដសើបដនាេះ ដ ើមបណ្ដឹ ងោចដធវើការបតឹងបនត/ឧទ្ធរណ៍្ដៅដទ្ៀរបាន។ (ោន
បដនាមចំនុចការបតឹងបនត/ឧទ្ធរណ៍្) 
១០.២ ការបតឹងបន្ត 
ម្បសិន្ដបើដែើមបណ្ដឹ ងមិន្សុខ្ចិតតចំដពាោះការសដម្មចចិតតរបស់រណ្កមមការដោោះស្រសាយ

បណ្តឹ ងង្កយប ោះែងគិច ដនាោះដែើមបណ្ដឹ ង អាចដ្វើការបតឹងបន្ត/ឧទ្ធរណ៍្ដៅដទ្ៀរបានដៅកាន់្រ
ណ្ៈកមមការដោោះស្រសាយបណ្តឹ ងង្កយប ោះែងគិច ។ មានដរររណី្បណ្ដឹ ងបញ្ហា រដសើបដទ្ ដ ល
ោចបតឹងបនត/ឧទ្ធរណ៍្បាន។ ដរការបតឹងបនត/ឧទ្ធរណ៍្ដន្ោះម្តូវដ្វើដ ើងមិន្ឲ្យ ួសពីរយៈដពល ១
ដខ្ បនាា ប់ពីការសដម្មចរបស់រណ្ៈកមមការ ដោយត្ោន់ដរសរដសរជាលិខិរ ឬអីុដមលមរកាន់
រណ្ៈរមមការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងងាយប៉ាេះ ងគិច ។ អុតពីរយៈដពលដពលកំណ្ត់ទុកដអាយបតឹង
បនត/ឧទ្ធរណ៍្ដនេះ មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ចាត់ទុកថាករណី្បណ្ដឹ ងដនាោះនឹ្ងម្តូវរកាទុកឥតចាត់ការ
បនត។  

១០.២.១ រណ្ៈកមាម ្ិការឧទធរណ៍្ 
ត្បសិនដបើមានររណី្បណ្ដឹ ងណាមួយបានបតឹងបនត/ឧទ្ធរណ៍្ដនាេះ មជ្ឈមណ្ឌ ល     

ភីឌីភី ត្រូវបដងកើរគណ្ៈរមាម ការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍្មួយដ ើង។ សមាជិ្រថ្នគណ្រមម
ការឧទ្ធណ៍្ត្រូវមានចំនួន៥របូ រមួមាន ត្បធ្លននិង/ឬសមាជិ្រត្រុមត្បឹរាភិបាល យ៉ាងរិចចំនួន
១របូ ឬ/និងបុគគលិរមាច ស់ជំ្នួយដ លពារ់ព័នធយ៉ាងរិចចំនួន១របូ ឬ/និងរំណាងអងគការថ្ គូ/
អនរពារ់ពាន់យ៉ាងរិចចំនួន១របូឬ/និងទី្ត្បឹរាឯររាជ្យ ។  

គណ្ៈរមាម ធិការឧទ្ធរណ៍្នឹងដធវើការដោេះស្រស្ថយបណ្ដឹ ងដនាេះ ដោយដធវើការ
សដត្មចចិរតរនុងរយៈដពល២ដខបនាា ប់ពីបានទ្ទួ្លបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍្។ ការសដត្មចចិរតដនេះជាការ
សដត្មចចិរតចុងដត្កាយដៅរនុងមជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី។  

រនុងររណី្ដ ើមបណ្ដឹ ងមិនសុខចិរតនឹងការសដត្មចដនេះ ោចបតឹងបនតបានដៅ
រុលាការ ឬត្រុមត្បឹរាោជាា រណាត ល ឬស្ថា ប័នជារិណា ដ លមានសមរារិចច។ 

១១. ការរក្ាការេមាា ត់ 
មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ឹងថាការររាការសមាង រ់គឺមានស្ថរៈសំខ្ន់ណាស់ចំដពាេះលទ្ធនល ពី

ដត្ពាេះវាការពារនូវសុវរាិភាពផ្ទា ល់ខាួន និងសុវរាិភាពរបស់បុគគលពារ់ព័នធ។ ការពិរនិងត្បដភទ្ថ្ន
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បណ្តឹ ងអរតសញ្ហា ណ្របស់អនរចូលរមួសំខ្ន់ៗ និងរំណ្រ់ត្តការដសុើបអដងករ គឺត្រូវបានររា
ការសមាង រ់។  

ព័រ៌មានមិនគួរត្រូវបានបងាា ញជាស្ថធ្លរណ្ៈដនាេះដទ្ លុេះត្តដរអនរបតឹងអនុញ្ហា រជា 
លាយលរខណ៍្អរសរចាស់លាស់ឲ្យបងាា ញព័រ៌មានដនាេះជាស្ថធ្លរណ្ៈ។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភីោចអនុញ្ហា រឲ្យបងាា ញព័រ៌មានជាស្ថធ្លរណ្ៈបានដររនុងររណី្៖ 
o វាជារត្មូវការ ឬបានការអនុញ្ហា រពីចាប់ 
o វាជារត្មូវការរបស់គណ្ៈត្គប់ត្គងដ ើមបីជាត្បដយជ្ន៍ ល់ស្ថា ប័ន និងភាគីពារ់ 

ព័នធ។ 
បុគគលពារ់ព័នធណាដ លមានបំណ្ងនដល់ពរ៌មាន ឬបានបដចចញ/នសពវនាយពរ៌មាន 

ឬដធវសត្បដហសរនុងការទុ្រោរ់ពរ៌មាន ដ លទរ់ទ្ងនឹងររណី្បណ្ដឹ ងណាមួយ ដោយ
ដចរនារដី ឬដោយអដចរនារដី ទំងមុនដពល ឬរនុងរំ ុងដពល ឬដត្កាយដពល ថ្ន ំដណ្ើ រការ
ដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ង នឹងត្រូវទ្ទួ្លការោរ់ពិន័យ និងារ់វធិ្លនការតមរំររិដទសដ លបាន
ត្បត្ពឹរតិ  ូចដ លបានដចងរនុងបទ្បញ្ហា ថ្នារនុង បទ្ោឋ ន ដោលការណ៍្ដណ្នំា និងដោល
នដយបាយនានារបស់មជ្ឈមណ្ឌ លភីឌីភី ។ 
១២. ការដក្ដស្រប ន្ិងស្របេទិធិភាពអ្ន្ុវតដនន្យន្ដការបណ្ដឹ ង 
  យនតការដោេះស្រស្ថយបណ្តឹ ងដនេះ ោចដរដត្បបានតមររណី្ាំបាច់របស់មជ្ឈមណ្ឌ ល  
ភីឌីភី ោស្រស័យដៅដលើសដមាងដលើសពីពារ់រណាត ល ថ្នសមាជិ្រត្រុមត្បឹរាភិបាល ។ 
  យនដការបណ្ដឹ ងដនេះ មានត្បសិទ្ធភាព ាប់ពីថ្ថ្ងអនុម័រនិងចុេះហរាដលខ្ដនេះរដៅ ។ 

                 រាជ្ធ្លនីភនំដពញថ្ថ្ងទី្ ២៩ ដខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៥ 
រាជ្ធ្លនីភនំដពញថ្ថ្ងទី្ ២៩ ដខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៥   មជ្ឈមណ្ឌ លេីឌីេ ី
       ស្រក្ុមស្របឹក្ាេិបាល      ស្របធាន្ 
    ស្របធាន្ 
 
 
 
   វងស  ស្រសីទូ្ច     យង់ គិមដអង  

        


