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សេចក្តីស្្ើម 

 ចាប់តំាងពតីការសរាោះសឆ្នាតស្ជើេសរីេ្កុម្បឹក្សាឃំុ����េងាកាត់ឆ្នា២ំ០០២���្កេួងមហាន ្្ទ��និងគណៈកមាម្ា កិារជាតិ�
េ្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមផបប្បជា្ិបសតយ្យសៅថ្នាក់ស្កាមជាតិ�(គ.ជ.អ.ប)� សដាយមានការរំ្ទពតីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធ��
រានសរៀបចំឯកស្របសច្ចកសទេនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសេវាេង្គម������������សដើម្បតីអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព្កុម្បឹក្សាឃំុ����������េងាកាត់។��������ឯកស្រ�
បសច្ចកសទេទំាងសនាោះមិនទាន់មានលក្ខណៈ្បមូល្្នុសំៅស�ើយ� ផដលជាសហតុ�ស វ្ើឱ្យ្កុម្បឹក្សាឃំុ� េងាកាត់ជួបការលំរាកក្នុង
ការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម។� ដូសច្ោះសដើម្បតីស ល្ើយតបសៅនឹងបញ្ហ្ា បឈមខាងសលើ� ្កេួងមហាន ្្ទ� និងសលខា្ិការដាឋាន�
គ.ជ.អ.ប�រាន��េហការសរៀបចំសេៀវសៅផណនាំេ្តីពតី�ការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមឃុំ�េងាកាត់�ឱ្យ�មាន�លក្ខណៈ�ស្មញ្ញ�
និងងាយ្េួល�ស្បើ្រាេ់�។�

� សេៀវសៅផណនំាេ្តីពតីការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមឃំុ�េងាកាត់សរៀបចំស�ើងក្នុងសរលបំណងេ្មាប់្កុម្បឹក្សា

ឃំុ������េងាកាត់ស្បើ្ រាេ់ជាមូលដាឋានក្នុងការសរៀបចំ��និងការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម្បកបសដាយ្បេិទ្ធភាព�តមាលាភាព�និង�
េម្ម៌។� �
� �
� សេៀវសៅផណនំាសនោះបរិយាយអំពតីដំោក់កាលននការសរៀបចំ�និងការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមឃំុ�េងាកាត់សដាយ�
ផចកសចញជា៥ជំពូក។

ការវិភាគ និងការចាត់អាទិភាពននបញ្ហា
ជំពូកសនោះ� បរិយាយអំពតីដំសណើរការននការសរៀបចំផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ� សដើម្បតីកំណត់ត្មរូវការ�
អាទិភាពេ្មាប់ដាក់បញ្ចចូលសៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�និងកម្មវិ ត្ីវិនិសយាគបតីឆ្នារំំកិលឃំុ�េងាកាត់។

ជំពូកទតី១

ការសរៀបចំផ្នការេកម្មភាព និងថវិកា
ជំពូកសនោះបរិយាយអំពតីការសរៀបចំផ្នការេកម្មភាព�និងថវិកាសេវាេង្គមសដើម្បតីស ល្ើយតបសៅនឹង�
ត្មរូវការជាអាទិភាព។

ជំពូកទតី២

ការអនុវត្ ការតាមដានតតរួតពិនិតហាយ និងការវាយតនមលៃេកម្មភាពសេវាេង្គម
ជំពូកសនោះបរិយាយអំពតីការអនុវត្េកម្មភាព�ការស្បើ្រាេ់ថវិកា�ការតាមដាន្តរួតពិនិត្យ� និង�
ការវាយតនមលសលើេកម្មភាព�និងថវិកាសេវាេង្គមផដលរានអនុម័ត។

ជំពូកទតី៣

របាយការណ៍លទ្្ធ ល ននការ អនុវត្ េកម្មភាព និងថវិកាសេវាេង្គម
ជំពូកសនោះបរិយាយអំពតីការសរៀបចំររាយការណ៍បូកេរុបលទ្ធ្លននការអនុវត្េកម្មភាព� និង�
ថវិកាសេវាេង្គម។

ជំពូកទតី៤

យន្ការគំាតទក្នុងការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម
ជំពូកសនោះបរិយាយអំពតីតួនាទតី� ភារកិច្ច�របេ់អ្កពាក់ព័ន្ធក្នុងការរំ្ទដល់ដំសណើរការននការ�
សរៀបចំ�និងការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមឃុំ�េងាកាត់។

ជំពូកទតី៥

៛

១



ជំពូកសនះ បរិយាយអំពតីដំសណើរការននការសរៀបចំផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិសដើមហាបតីកំណត់ 

តតមរូវការអាទិភាពេតមាប់ដាក់បញ្ចូលសៅក្នុងផ្នការអភិវឌហាឍន៍        និងកម្មវិធតីវិនិសយាគ 

បតីឆ្ហាំរំកិលឃុំ េង្ហាត់។

ការវិភាគ និងការចាត់ 
អាទិភាពននបញ្ហា

ជំពូកទតី១
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ភូមិចាអ៊ុងចាន់�ឃុំចាអ៊ុង�្េុកអូរជុំ�សខត្រតនគតីរី
©�UNICEF�Cambodia�/2017/Antoine�Raab



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

 ១.១.១. េូចនាករទាក់ទងបញ្ហាេុខភាពមាតា ទារក និងអាហារូបត្ថម្ភ

� 0១.� ខ្ង្្ទោះមានសេ្តីមានន្្ទសពាោះមិនរានសៅពិនិត្យន្្ទសពាោះមុនសពលេ្មាល
� 0២.� ខ្ង្្ទោះមានសេ្តីមានន្្ទសពាោះមិនរានេ្មាលកូនសៅមូលដាឋាន�េុខាភិរាល�
� 0៣.� ខ្ង្្ទោះមានកុមារអាយុ១២-២៣ផខ�ផដលមិនរានចាក់ថ្នាំបងាការ្គប់
� 0៤.� ខ្ង្្ទោះមានកុមារេ្គមស្គាំងសៅអាយុស្កាម៥ឆ្នាំ
�
� ១.១.២. េូចនាករទាក់ទងបញ្ហាទឹកស្ហាត និងអនាម័យ

� ០៥.� ខ្ង្្ទោះរមានបង្គន់អនាម័យស្បើ្រាេ់
� ០៦.� ខ្ង្្ទោះមិនបរិសភាគទឹកមានេុវត្ថិភាព

 ១.១.៣. េូចនាករទាក់ទងបញ្ហាកិច្ការពារកុមារ

� ០៧.�ខ្ង្្ទោះផដលមានកុមារធាលាប់ទទួលរងអំសពើ�ហិង្សា
� ០៨.� ខ្ង្្ទោះមានកុមារងាយរងស្រោះចំសពាោះការផបកសចញពតី្គរួស្រ
� ០៩.� ខ្ង្្ទោះមានកុមារវិល្តលប់មកពតីមណ្ឌលកុមារកំ្ពារេ់សៅជាមួយ
� ១០.� ខ្ង ្្ទោះមានេមាជិក្គរួស្រផដលរមានេំបុ្តកំសណើត�ឬេំបុ្តបញ្ជាក់កំសណើត
 
 ១.១.៤. េូចនាករទាក់ទងបញ្ហាការអប់រំកុមារតូច

� ១១.� ខ្ង ្្ទោះមានកុមារអាយុ៣-៥ឆ្នាំ�មិនរានទទួល�ការអប់រំ្គប់ទ្មង់ននការអប់រំ��
� � កុមារ�តូច
� ១២.�ខ្ង្្ទោះមានកុមារសរៀនសៅបឋមេិក្សា� សហើយអាោព្យារាលមិនផដលរាន�
� � ជួបជាមួយ�តំោង���ស្លា�ឬ�្គរូ�

 ១.១.  បញ្ហាសេវាេង្គម

� បញ្ហា�សេវាេង្គមមួយចំនួនសៅឃុំ� េងាកាត់មាន�ដូចជា�េុខភាពមាតា�ទារក� និង�អាហារូបត្ថម្ភ�

អនាម័យ�និងទឹកស្អាត�កិច្ចការពារកុមារ�ការអប់រំកុមារតូច�និងភាពងាយរងស្រោះជាសដើម។�បញ្ហាទាំងសនាោះ��

េុទ្ធេឹងផតជាអាទិភាពត្មរូវឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ� ជាពិសេេ្កុម្បឹក្សាឃុំ� េងាកាត់� និងគណៈកមាមា្ិការ�

ទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�(គ.ក.ន.ក)�បសងកើនការយកចិត្ទុកដាក់ក្នុងការ្្ល់សេវា�

េង្គមឱ្យ�កាន់ផតមាន�្បេិទ្ធភាព�តមាលាភាព�និងេម្ម៌។�

� ខាងស្កាមសនោះ�គឺជាេូចនាករសេវាេង្គមផដល្តរូវយកចិត្ទុកដាក់៖

៤



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

 ១.១.៥. េូចនាករទាក់ទងបញ្ហាភាពងយរងសតគាះ

� ១៣.�ខ្ង្្ទោះមានអត្េញ្ញាណកម្ម្គរួស្រ្កតី្ក(ប័ណ្ណ្កតី្ក)�មានេុពលភាព�
� ១៤.� ខ្ង្្ទោះមានេមាជិកមានពិការភាព

 ១.២.  ការកំណត់បញ្ហាតាមរយៈផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ
� ផ្នទតីសេវាេង្គម��គឺជាឧបករណ៍មួយេ្មាប់េហគមន៍ចូលរួមកំណត់�និងគូេេមាគាល់សៅសលើផ្នទតីភូមិនូវ�
ខ្ង្្ទោះ�្ នធាន�និងសេវាកម្មនានា�្ ពមទាំង�កំណត់�រក�្គរួស្រ�្កតី្ក��និង�្គរួស្រ�ងាយ�រង�ស្រោះសដើម្បតី��ងាយ��្េួល�
ក្នុងការ្្ល់�សេវាេង្គម�្បកប�សដាយ�តមាលាភាព�េម្ម៌�និងមានការចូលរួមពតីភាគតីពាក់ព័ន្ធ។

� មុននឹងសរៀបចំផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ��សមឃុំ�សៅេងាកាត់���្ តរូវ្បមូលទិន្ន័យ�មួយចំនួនជាមូលដាឋានទាក់�ទង����
នឹងផ្្កេុខភាពមាតា�ទារក�និង�អាហារូបត្ថម្ភពតី�មណ្ឌលេុខភាព�និងទិន្ន័យស្្េងៗសទៀតពតីបុ៉េ្ិ៍នគររាលរដ្ឋរាល��
្ពមទាំង្បភពទិន្ន័យនានាសៅក្នុងភូមិ�ឬ�ឃុំ�េងាកាត់។��ទិន្ន័យទាំងសនោះ��្តរូវ្េង់ចូលក្នុង�ទ្មង់១�ដូចមាន�
ជាឧទាហរណ៍ខាងស្កាម�សដើម្បតី្បគល់ឱ្យសៅសមភូមិេ្មាប់ជាមូលដាឋានក្នុងការសរៀបចំផ្នទតីសេវាេង្គម��ភូមិ។

ទតមង់១៖
ទិន្ន័យ ពតីមណ្ឌលេុខភាព និងតបភពស ហ្ាេងៗ 

រដ្ឋបាលឃំុ េង្ហាត់……………តកុង តេុក ខណ្ឌ………រាជធានតី សខត្ ………………

ល.រ ស្មាោះភូមិ

មណ្ឌលេុខភាព ប៉ុេ្ិ៍នគររាល�និង្បភពស្្េងៗ

េរុប
សេ្តីមាន�
ន ្្ទសពាោះមិន�

រានសៅពិនិត្យ�
ន ្្ទសពាោះមុន�
សពលេ្មាល

សេ្តីមាន�
ន្្ទសពាោះមិន�
រានេ្មាល�
កូនសៅ�
មូលដាឋាន�

េុខាភិរាល

កុមារអាយុ
១២-២៣ផខ��
ផដល�មិន��
រានចាក់ថ្នា�ំ
បងាការ្គប់

កុមារេ្គម�
ស្គាំងសៅ�
អាយុស្កាម�

៥ឆ្នាំ

ពលកម្ម�
កុមារ

កុមារ
ចំោក�
�្េុក

ការជួញ�
ដូរកុមារ

ការរំសលាភ�
បំពានរាង�
កាយនិងការ��
រំសលាភបំពាន��
្លចូវសភទ

បញ្ហា
ស្្េងៗ
---------

១ ចាអ៊ុងសៅ

២ ្ួយអំពិល

៣ ្ួយទុំ

៤ ចាអ៊ុងសកត

៥ ចាអ៊ុងចាន់

េរុប

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........

អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់

៥



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

ផ្នទតីសេវាេង្គម្តរូវបសងកើតស�ើងតាមជំហានបន្បនាទាប់�ដូចខាងស្កាម៖��

 ក). ជំហាន១៖ ការសរៀបចំសេចក្តីតពាងតារាង  និងផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ

� េកម្មភាពេំខាន់ៗសៅក្នុងជំហាន១�រួមមាន៖

F��សមឃុំ� សៅេងាកាត់� ្តរូវ្បជុំជាមួយសមភូមិ�អនុ្បធានភូមិ�និងេមាជិកភូមិ� សដើម្បតីផណនាំ�
អំពតីសរលបំណង� ជំហានននការសរៀបចំផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ� ការកំណត់កាលបរិសចឆេទ��
ទតីកផនលង�ចំនួន្បជាពលរដ្ឋចូលរួម�និងផបងផចកតួនាទតីអ្កេ្មបេ្មរួលដំសណើរការគូេ�
ផ្នទតីសៅតាមភូមិនតីមួយៗ�្ពមទាំង្្ល់ទិន្ន័យពតីមណ្ឌលេុខភាព�ប៉ុេ្ិ៍នគររាល�និង�
្បភពស្្េងៗសទៀត�(ទ្មង់១)�ឱ្យសៅសមភូមិ

F��សមភូមិនតីមួយៗ�សរៀបចំសេចក្ត្ី ពាងផ្នទតីសេវាេង្គម������(ដូចមានជាឧទាហរណ៍ខាងស្កាមេ្តីពតី�
គំរូសេចក្ត្ី ពាងផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ)��សដាយមានបញ្ចចូលព័ត៌មានេំខាន់ៗដូចខាងស្កាម៖

	§� ស្មាោះភូមិ�ឃុំ�េងាកាត់�្កុង�្េុក�ខណ្ឌ�រាជធានតី�សខត្�
	§� កាលបរិសចឆេទ
	§� ្លចូវថ្ល់� ្េោះ�អណ្តូងទឹក�និងទតីតាំង្្ល់សេវាេង្គមេំខាន់ៗ�ដូចជាមណ្ឌលេុខភាព��
� � ស្លាសរៀន�និងស្លាឃុំ�េងាកាត់�។ល។
	§� ខ្ង្្ទោះ�និងសលខកូដខ្ង ្្ទោះ
	§� និមិត្េញ្ញា្រាប់ទិេផ្នទតី�សដាយស្បើខាងសលើជាទិេខាងសជើង
	§� និមិត្េញ្ញាកំណត់ចំោំេំខាន់ៗផដលមានសៅសលើផ្នទតី�

F��សមភូមិ្តរូវស្បើ្រាេ់ទ្មង់២� សដើម្បតីបំសពញសលខកូដខ្ង ្្ទោះ� និងស្មាោះសមខ្ង្្ទោះេ្មាប�់
យកសៅ្បជុំក្នុងជំហាន២។�

៦
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សលខកូដ��
ខ្ង្្ទោះ�
(១)

ស្មាោះសម្គរួស្រ�
តាមខ្ង្្ទោះ
(២)

េូចនាករសេវាេង្គម�(៣)�

(គូេេញ្ញា�√�ចំសពាោះខ្ង្្ទោះផដល្តរូវនឹងកតាតាចង្នុលបងាហាញបញ្ហានតីមួយៗ) េរុប�
�(៤)

០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥ ០៦ ០៧ ០៨ ០៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤

០០១ េំ�សញៀន

០០២ អ៊ុក�ផា

០០៣ សហង�េំរិត

០០៤ ហា៊ាង�ចំសរីន

០០៥ កុយ�េុភ័សក្

..... ................

..... ................

១១១ រ�កុម្ភៈ

េរុប

 � សបើេូចនាករបញ្ហាោ�ផដលមានខ្ង្្ទោះេរុបស្ចើនជាងសគ�(សមើលក្នុងជួរស្្កស្កាមសគបំ្ុត-�េរុបខ្ង្្ទោះតាមេូចនាករបញ្ហា�
នតីមួយៗ)�មានន័យថ្េូចនាករសនាោះ�គឺជាបញ្ហាអាទិភាពខាលាងំជាងសគ�ផដល្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់�និងសមភូមិ្តរូវ�ពិចារោក្នុងការ��
ដាក់�បញ្ចចូល�សៅក្នុង�កម្មវិ្តី�វិនិសយាគបតីឆ្នាំរំកិល�ឃុំ�េងាកាត់។

 � សបើខ្ង ្្ទោះោផដលមានចំនួនេរុបេូចនាករបញ្ហាស្ចើនជាងសគ(សមើលក្នុងកូសឡានទតី៤)�ឬមានត្មរូវការជំនួយបនាទាន់�មានន័យថ្�
ខ្ង ្្ទោះសនាោះមានភាពងាយរងស្រោះផដល�្កុម��្បឹក្សា��ឃំុ�េងាកាត់���និងសមភូមិ�្តរូវពិចារោក្នុងការ្្ល់អាទិភាពខ្េ់ជាងសគេ្មាប់�
កំណត់ជា្កុម��សរលសៅក្នុងការទទួលសេវាេង្គម។

 � ភូមិ�អាចបផន្ថមេូចនាករ�ថ្មតី�រាន�តាមការចាំរាច់��និងត្មរូវការរបេ់�នដគូអភិវឌ្ឍន៍�នានា�។

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នា.ំ......�.......េ័ក�ព.េ.២៥.....

ភូម…ិ…………នថងៃទតី…………�ផខ………�ឆ្នា…ំ………

សមភូមិ

ទតមង់២៖
តារាងទិន្ន័យសេវាេង្គមភូមិ

ភូមិចាអុ៊ងសៅ ឃំុចាអុ៊ង តេុកអូរជំុ សខត្រតនគិរី

៧
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044
11

089
11

103
11

104
11

105
11

ភូមិ�ៃឡ១

ភូមិ�ៃឡ២

ភូមិ�រ�ងជង

ភូមិធួយទុំ

�កុមែ�ស
េ�កៀង

ភមូភិ
��ំ

��យ

��េរៀន
ឆួយអំពិល
��េរៀន
ធួួយអំពិល

��េ�ងភូមិ��េ�ងភូមិ

ធ��រ�សូវធ��រ�សូវអណ��ងស�ប់អណ��ងស�ប់

ែផនទីេស�សង�ម ភូមិធួយអំពិល ឃុំ�អុ៊ង �សុកអូរជុំ េខត�រតនគិរ� ���ំ២០១៧

ជ

ត

ល ក

�ពំ�បទល់

ផ��វ

ខ�ងផ�ះ

អណ��ងលូ

អណ��ងស�ប់

បង�ន់អ�ម័យ

បុ៉ស���ប��រ�រភូមិ

��េរៀនធួយអំពិល

ធ��រ�សូវ

��េ�ងភូមិ

សុីែទនទឹក

ស���សំ�ល់

បុ៉ស���ប�
�រ�រភូមិ
បុ៉ស���ប�
�រ�រភូមិ

ភូម
ថិ

��

038 037
11,17

051
11

064
05,07,11

071
11

073
07

074
11

016
11,16,17

017
04,05
08,11

010
10,11

101
04,11

095
04,07,11

107
11

083
11 082

11

084
11

085
11

088
05,11,13

087
14

086
01,03,05,07

10,11,17
091
11

092

090
04,11

106
08,11

033
14,17

034
11

032
11

028
11

029
11

072
11

035
11 027

06,08,15

008
10,11

061
05,17

080
11

078
03,11,13

079
04,11
16,17

077
11 076

11

068
11

069
11

070
11

066
11

065
11,14

067
05,11

097
11,17

056
11

102
04,11

052
05,11

048
05,11

040

002
11

041
05,11

062
05

060

059
05

100
07 11

058
04 11

096

096
04,11

093
14

081

085
11

045
04,11

098
11,14

046
11

047
04,06,11

043
04,05,07
11,16,17

099
11

036
11,14,17

031
07,08,11

030

020026
05

025
11,14

023
11,17

024
11

021
11

018
14

022
04,05,08

16,17

019
11,17

108
04,11,14

015
07,10,11
13,16,17

013

014
11

011
04,05
08,11

006
07,09,11
12,13,14 004

04,06,09
11,14,17

012
10,11
13,17

007
02,06,11,13

14,16,17 003
03,06,09,11

13,16,17
009

04,05

005
04,11
14,17

001

042
11

050
11

039
14

049
05,11,13

053
05,07,11

055
04,11,17

054
05,11

057
11063

08,11

075
05,11

ខ). ជំហាន២៖ ការសរៀបចំផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ

� ផ្នទតីសេវាេង្គមសៅតាមភូមិនតីមួយៗសរៀបចំស�ើងស្កាមការដឹកនំា� និងការេ្មបេ្មរួលពតីសមភូមិ� សដាយ�
មានការចូលរួមពតីអនុ្បធានភូមិ� េមាជិកភូមិ� និង្បជាពលរដ្ឋជាសមខ្ង្្ទោះភាគស្ចើនផដលមកពតី្គប់្កុម�
្បជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ�ដូចជា�តំោងជនពិការ�យុវជន�សេ្តី�និងជនជាតិសដើមភាគតិច។ល។�្ពមទាំងមានការ�
រំ្ទពតីេមាជិក្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់� អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និងកុមារឃំុ�េងាកាត់� និងឬមសន្តីការិយាល័យ�
ផ្នការ�និងរំ្ទឃុំ�េងាកាត់។�ការសរៀបចំផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ�សមភូមិ្តរូវ៖

	�� បងាហាញអំពតីសរលបំណងននការសរៀបចំផ្នទតីសេវាេង្គម�

	�� េួរស ្្ទៀងផាទាត់អំពតីភាព្តឹម្តរូវននសេចក្ត្ី ពាងផ្នទតីសេវាេង្គមផដលរានសរៀបចំសៅក្នុងជំហាន១� និងផក�
� � ត្មរូវក្នុងករណតីមិនទាន់មានភាព្តឹម្តរូវ�

	�� ស្បើ្រាេ់េំណួរគនលឹោះដូចខាងស្កាម� សដើម្បតីជាជំនួយក្នុងការកំណត់រកខ្ង្្ទោះផដលមិនរានទទួលសេវា�
� � េង្គម�(្គប់េំណួរទាំងអេ់�េូមឱ្យ្បជាពលរដ្ឋសលើកនដ�សលើកផលងេំណួរក្នុងេូចនាករទតី៨)។

៨
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ល.រ េូចនាករ េំណួរគនលឹោះ

បញ្ហាេុខភាពមាតា ទារក និងអាហារូបត្ថម្ភ

០១ ខ្ង្្ទោះមានសេ្តីមានន្្ទសពាោះមិនរាន
សៅពិនិត្យន្្ទសពាោះមុនសពលេ្មាល

§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះផដលមានសេ្តីមានន្្ទសពាោះមិនរាន�
សៅពិនិត្យន្្ទសពាោះមុនេ្មាលក្នុង១២ផខ�ចុងស្កាយ?��

§���សតើមានដឹងថ្ខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀតផដលមានសេ្តីមានន្្ទសពាោះមិនរាន
សៅពិនិត្យន្្ទសពាោះមុនេ្មាល�ក្នុង១២ផខ�ចុងស្កាយ?

០២
ខ្ង ្្ទោះមានសេ្តីមានន ្្ទសពាោះមិនរាន
េ្មាលកូនសៅមូលដាឋានេុខាភិរាល

§���សតើខ្ង ្្ទោះោខលោះផដលមានសេ្តីមានន ្្ទសពាោះមិនរានេ្មាលកូនសៅ�
មូលដាឋាន�េុខាភិរាល�ក្នុង�១២�ផខ�ចុង�ស្កាយ�?���

§���សតើមានដឹងថ្ខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀតផដលមានសេ្តីមានន្្ទសពាោះមិនរាន
េ្មាលកូនសៅមូលដាឋាន�េុខាភិរាល�ក្នុង�១២ផខ�ចុងស្កាយ?

០៣
ខ្ង្្ទោះមានកុមារអាយុ១២-២៣ផខ�
ផដលមិនរានចាក់ថ្នាំបងាការ្គប់

§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះផដលមានកុមារអាយុ១២-២៣ផខ�
ផដលមិនរានចាក់ថ្នាំបងាការ្គប់?�

§���សតើមានដឹងថ្ខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀតផដលមានកុមារអាយុ១២-២៣ផខ�
ផដលមិនរានចាក់ថ្នាំបងាការ្គប់?

០៤
ខ្ង្្ទោះមានកុមារេ្គមស្គាំងសៅ�
អាយុស្កាម៥ឆ្នាំ

§��សតើខ្ង ្្ទោះោខលោះមានកុមារេ្គមស្គាងំសៅអាយុស្កាម៥ឆ្នា?ំ

§���សតើមានដឹងថ្ខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀតផដលមានកុមារេ្គមស្គាំងសៅ�
អាយុស្កាម៥ឆ្នាំ?

បញ្ហាទឹកស្ហាត និងអនាម័យ 

០៥ ខ្ង្្ទោះរមានបង្គន់អនាម័យស្បើ្រាេ់
§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះផដលរមានបង្គន់អនាម័យស្បើ�្រាេ់?���

§���សតើមានដឹងថ្ខ្ង ្្ទោះោខលោះសទៀត�ផដលរមានបង្គន់អនាម័យ�ស្បើ្ រាេ់?�

០៦ ខ្ង្្ទោះមិនបរិសភាគទឹកមានេុវត្ថិភាព
§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះផដលមិនបរិសភាគទឹកមានេុវត្ថិភាព?�

§���សតើមានដឹងថ្ខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀត�ផដលខ្ង្្ទោះមិនបរិសភាគទឹក�
មានេុវត្ថិភាព?�

បញ្ហាកិច្ការពារកុមារ

០៧
ខ្ង្្ទោះផដលមានកុមារធាលាប់ទទួលរងអំសពើ�
ហិង្សា

§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះផដលមានកុមារធាលាប់ទទួលរង�អំសពើហិង្សា្លចូវកាយ�
និង្លចូវចិត្ក្នុង១២ផខចុងស្កាយ?

§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀតផដលមានកុមារធាលាប់ទទួលរងអំសពើហិង្សា�
្លចូវកាយ�និង្លចូវចិត្ក្នុង១២ផខចុងស្កាយ?�

០៨
ខ្ង្្ទោះមានកុមារងាយរងស្រោះចំសពាោះ�
ការផបកសចញពតី្គរួស្រ

(េូមេរសេរចសមលើយជាលាយលក្ខណ៍អក្េរជំនួេសដាយការសលើកនដ)

§����សតើខ្ង ្្ទោះោខលោះផដលមានកុមារងាយរងស្រោះចំសពាោះការផបកសចញ
ពតី្គរួស្រ?�

§���សតើមានខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀតផដលមានកុមារងាយ�រងស្រោះ�
ចំសពាោះការផបកសចញពតី្គរួស្រ?�

បញ្តីេំណួរគនលៃះឹេតមាប់កំណត់បញ្ហាសេវាេង្គម

៩



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

ល.រ េូចនាករ េំណួរគនលឹោះ

០៩
ខ្ង្្ទោះមានកុមារវិល្តលប់មកពតី
មណ្ឌលកុមារកំ្ពារេ់សៅជាមួយ

§���សតើខ្ង ្្ទោះោខលោះផដលមានកុមារវិល្តលប់មកពតីមណ្ឌល

កុមារកំ្ពារេ់សៅជាមួយ?���

§���សតើមានខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀតផដលមានកុមារវិល្តលប់

មកពតីមណ្ឌលកុមារកំ្ពារេ់សៅជាមួយ�?

១០
ខ្ង្្ទោះមានេមាជិក្គរួស្រផដលរមាន
េំបុ្តកំសណើត�ឬេំបុ្តបញ្ជាក់
កំសណើត

§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះផដលមានេមាជិក្គរួស្ររមានេំបុ្ត�កំសណើត�
ឬេំបុ្តបញ្ជាក់កំសណើត?���

§���សតើមានខ្ង្្ទោះោខលោះសទៀត�ផដលមានេមាជិករមាន�េំបុ្ត��កំសណើត�
ឬេំបុ្តបញ្ជាក់កំសណើត?�

បញ្ហាការអប់រំកុមារតូច

១១
ខ្ង្្ទោះមានកុមារអាយុ៣-៥ឆ្នាំមិន
រានទទួល�ការអប់រំ្គប់ទ្មង់
ននការអប់រំ�កុមារ�តូច

§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះ�ផដលមានកុមារអាយុ៣-៥ឆ្នាំ�មិនរានទទួលការ�
អប់រំ្គប់ទ្មង់ននការអប់រំកុមារតូច?����������

§���សតើខ្ង ្្ទោះោខលោះសទៀត�ផដលមានកុមារអាយុ៣-៥ឆ្នា�ំមិន�
រានទទួលការអប់រំ្គប់ទ្មង់ននការអប់រំកុមារតូច?

១២
ខ្ង ្្ទោះមានកុមារសរៀនសៅបឋមេិក្សាសហើយ�
អាោព្យារាលមិនផដលរាន
ជួបជាមួយតំោងស្លា�ឬ្គរូ

§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះមានកុមារសរៀនសៅបឋមេិក្សា�សហើយ�
អាោព្យារាលមិនផដលរានជួបជាមួយតំោងស្លា�ឬ្គរូ?�

§���សតើខ្ង ្្ទោះោខលោះមានកុមារសរៀនសៅបឋមេិក្សា�សហើយ�
អាោព្យារាលមិនផដលរានជួបជាមួយតំោងស្លា�ឬ្គរូ?

បញ្ហាភាពងយរងសតគាះ

១៣
ខ្ង្្ទោះមានអត្េញ្ញាណកម្ម្គរួស្រ
្កតី្ក(ប័ណ្ណ្កតី្ក)មានេុពលភាព

§���សតើខ្ង្្ទោះោខលោះមានអត្េញ្ញាណកម្ម្គរួស្រ្កតី្ក��
(ប័ណ្ណ្កតី្ក)មានេុពលភាព?�

§���សតើមានខ្ង ្្ទោះោខលោះសទៀតមានអត្េញ្ញាណកម្្ម គរួស្រ្កតី្ក(ប័ណ្ណ
្កតី្ក)មានេុពលភាព?

១៤ ខ្ង្្ទោះមានេមាជិកមានពិការភាព
§��សតើខ្ង្្ទោះោខលោះមានេមាជិកមានពិការភាព?������������
§��សតើមានខ្ង្្ទោះោខលោះដនទសទៀតមានេមាជិកមាន
ពិការភាព?

	 �	�សលខាកត់្តា��ជាអ្កេរសេរសលខេូចនាករបញ្ហា�(២ខ្ទង់�សដាយស្បើបិ៊កពណ៌្កហម)�សលើខ្ង ្្ទោះផដល�
មានបញ្ហ្ា តរូវនឹងេូចនាករសនាោះសៅក្នុងផ្នទតីសេវាេង្គម។� ឧទាហរណ៍� សបើេួរសលើេូចនាករ�សលខ��០៥��
សលខាកត់្តា្តរូវេរសេរសលខ�០៥�សដាយស្បើបិ៊កពណ៌្កហម�សៅសលើខ្ង ្្ទោះោផដលរមាន�បង្គន់��អនាម័យ�
�ស្បើ�្រាេ់។�សលខាកត់្តា�ជាអ្កគូេេញ្ញា(√)ចូលក្នុងទ្មង់២។

	 �	�សមភូមិ�បូកេរុប�ផថលងអំណរគុណ�និងបិទអង្្គ បជំុ។

១០



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

គ). ជំហាន៣៖ តបមូលព័ត៌មានបផន្ថម និងបូកេរុបព័ត៌មានផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ

	 �		ក្នុងករណតីផដលមិនទាន់ទទួលរានព័ត៌មានេូចនាករបញ្ហា្គប់្រន់សៅសលើផ្នទតីសេវាេង្គមក្នុង�
ទ្មង់៣�សមភូមិ�អនុ្បធានភូមិ��និងេមាជិកភូមិ�្តរូវបន្�្បមូល�និងបញ្ចចូលព័ត៌មានបផន្ថមតាមខ្ង�្ ្ទោះ�
នតីមួយៗ

	 �		សមភូមិ��អនុ្បធានភូមិ��និង�េមាជិកភូមិ�្ បជំុបូកេរុបព័ត៌មានសេវាេង្គមសដាយស្បើ្ រាេ់ទ្មង់�២�និង�
សៅចុងបញ្ចប់ននការស វ្ើផ្នទតីសេវាេង្គម�សគនឹងបូកេរុបរាននូវព័ត៌មានសេវាេង្គមផដលមានលក្ខណៈ��
សពញសលញដូចមានគំរូបងាហាញ�សៅ�ក្នុង�ទ្មង់�៣�ជាឧទាហរណ៍មាន្ស្ប់ដូចខាងស្កាម៖

សលខកូដ
�ខ្ង្្ទោះ�
(១)

ស្មាោះ�
សមខ្ង្្ទោះ�
(២)

េូចនាករសេវាេង្គម��(៣)
(គូេេញ្ញា�√�ចំសពាោះខ្ង្្ទោះផដល្តរូវនឹងេូចនាករបញ្ហានតីមួយៗ) េរុប�

(៤)
០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥ ០៦ ០៧ ០៨ ០៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤

០០១ េំ�សញៀន √ √ √ √ ៤

០០២ អ៊ុក�ផា √ √ √ √ √ ៥

០០៣ សហង�េំរិត √ √ √ √ ៤

០០៤ ហា៊ាង�ចំសរីន √ √ √ ៣

០០៥ កុយ�េុភ័សក្ √ √ √ √ √ √ ៦

…….. ............... √ √ √ √ ៤
……… ............... √ √ √ √ √ √ √ ៧

១១១ រ�កុម្ភៈ √ ១

េរុប ៤ ០ ០ ៣ ៤ ៦ ៣ ២ ៣ ១ ៤ ១ ២ ១

�����សបើេូចនាករបញ្ហាោ�ផដលមានខ្ង្្ទោះេរុបស្ចើនជាងសគ�(សមើលក្នុងជួរស្្កស្កាមសគបំ្ុត-�េរុបខ្ង្្ទោះតាមេូចនាករបញ្ហា���នតីមួយៗ)�
មានន័យថ្�េូចនាករ��សនាោះ�គឺជាបញ្ហាអាទិភាពខាលាំងជាងសគផដល្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់�និងសមភូមិ្តរូវ�ពិចារោ�ក្នុង�ការ�ដាក់�បញ្ចចូល�សៅក្នុង�
កម្មវិ្តី�វិនិសយាគបតីឆ្នាំរំកិល�ឃុំ�េងាកាត់។

�����សបើខ្ង្្ទោះោផដលមានចំនួនេរុបេូចនាករបញ្ហាស្ចើនជាងសគ(សមើលក្នុងកូសឡានទតី៤)�ឬមានត្មរូវការជំនួយបនាទាន់�មានន័យថ្ខ្ង្្ទោះ
សនាោះមានភាពងាយរងស្រោះផដល�្កុម��្បឹក្សា��ឃុំ�េងាកាត់�និងសមភូមិ�្តរូវពិចារោក្នុងការ្្ល់អាទិភាពខ្េ់ជាងសគេ្មាប់កំណត់ជា្កុម
សរលសៅក្នុងការទទួលសេវាេង្គម។

������ភូមិ�អាចបផន្ថមេូចនាករ�ថ្មតី�រាន�តាមការចាំរាច់��និង�ត្មរូវការរបេ់�នដគូអភិវឌ្ឍន៍�នានា�។

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

ភូម.ិ...........នថងៃទតី..........�ផខ.......�ឆ្នាំ........

សមភូមិ

ទតមង់៣៖
តារាងទិន្ន័យសេវាេង្គមភូមិ

ភូមិចាអុ៊ងសៅ ឃំុចាអុ៊ង តេុកអូរជំុ សខត្រតនគិរី

១១



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

ឃ). ជំហាន៤៖ ការបូកេរុបទិន្ន័យសេវាេង្គមឃុំ េង្ហាត់
	 �		្បធានគណៈកមាមា្ិការទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និងកុមារឃំុ� េងាកាត់� ដឹកនាំ� និងេ្មបេ្មរួលកិច្ច�

្បជុំថ្នាក់ឃុំ�េងាកាត់��សដើម្បតីបូកេរុបទិន្ន័យសេវា�េង្គម

	 �		សមភូមិ�ឬអនុ្បធានភូមិ�ឬេមាជិកភូមិ�្គប់ភូមិក្នុងឃុំេងាកាត់�យកផ្នទតីសេវាេង្គម�ផដលរានគូេ�
និងលទ្្ធ ល�បូកេរុបទិន្ន័យសេវាេង្គមភូមិ�(ទ្មង់៣)�មករាយការណ៍ជូនកិច្្ច បជំុថ្នាក់ឃំុ�េងាកាត់��

	 �		អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�ពិនិត្យសមើលព័ត៌មានសលើផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ�និង�
លទ្ធ្លបូកេរុបទិន្ន័យសេវាេង្គមភូមិពតី្គប់ភូមិផដលរានរាយការណ៍។�ក្នុងករណតីផដលពិនិត្យ�
សឃើញមានភាពមិនេុតីេងាវាក់រនារវាងព័ត៌មានសលើផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ�និងក្នុងទ្មង់�៣�្ តរូវស្វើការផក�
ត្មរូវជា�មួយ�សមភូមិ�ឬអនុ្បធានភូមិ�ឬេមាជិក�ភូមិ�ស្មតី�នតីមួយៗ។

	 �		អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់� ស្វើការបូកេរុបទិន្ន័យសេវាេង្គមភូមិពតី្គប់ភូម�ិ
ទំាងអេ់ក្នុងទ្មង់�៣�សហើយបញ្ចចូលសៅក្នុងទ្មង់�៤�ដូចមានជាឧទាហរណ៍ខាងស្កាម៖

ទតមង់៤៖ 

តារាងបូកេរុបទិន្ន័យសេវាេង្គមឃំុ េង្ហាត់
ឃំុចាអុ៊ង តេុកអូរជំុ សខត្រតនគិរី

ល.រ
(១)

ស្មាោះភូមិ
(២)

ចំនួន�
ខ្ង្្ទោះ

េូចនាករសេវាេង្គម�(៣)
(្េង់យកចំនួនខ្ង្្ទោះេរុបតាមេូចនាករបញ្ហានតីមួយៗពតីទ្មង់១) េរុប��

(៤)
០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥ ០៦ ០៧ ០៨ ០៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤

១ ចាអ៊ុងសៅ ១១១ ៤ ០ ០ ៣ ៣ ៤ ២ ៣ ២ ១ ៤ ២ ៣ ១ ៣២

២ ្ូយអំពិល ៨៦ ១១ ១៣ ៥ ៧ ១៤ ៥៩ ២៣ ១៣ ០ ១ ១១ ១៣ ១ ១២ ១៨៣

៣ ្ូយទុំ ៦៩ ១ ១៤ ៦ ៨ ៦៩ ៦៩ ២៤ ១៤ ០ ០ ៣៨ ១៤ ១៤ ១ ៣១៥

៤ ចាអ៊ុងសកត ៥២ ៦ ១ ៧ ៩ ៣៨ ៤៨ ២ ១២ ០ ០ ២០ ១ ៤ ០ ១៤៨

៥ ចាអ៊ុងចាន់ ១០៦ ៦ ១ ៧ ៩ ៧ ៨០ ១៥ ១ ០ ៩ ២៤ ១ ១០ ៦ ១៧៦
េរុប ៤២៤ ២៨ ២៩ ២៥ ៣៦ ១៤៥ ២៨៩ ៦៦ ៤៣ ២ ១១ ៩៧ ៣១ ៣២ ២០

ចំោត់ថ្នាក់អាទិភាព�
េូចនាករបញ្ហា

១០ ៩ ១១ ៦ ២ ១ ៤ ៥ ១៤ ១៣ ៣ ៨ ៧ ១២

����សបើេូចនាករបញ្ហាោ�ផដលមានខ្ង ្្ទោះេរុបស្ចើនជាងសគ�(សមើលក្នុងជួរស្្ក�េរុបខ្ង ្្ទោះតាមេូចនាករបញ្ហានតីមួយៗ)�មានន័យថ្េូចនាករសនាោះ�
គឺជាបញ្ហាអាទិភាពខាលាងំជាងសគ� ផដល្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់� និងសមភូមិ្តរូវពិចារោក្នុងការដាក់បញ្ចចូលសៅក្នុងកម្មវិ ត្ីវិនិសយាគបតីឆ្នារំំកិលឃំុ�េងាកាត់។

����សបើខ្ង្្ទោះោផដលមានចំនួនេរុបេូចនាករបញ្ហាស្ចើនជាងសគ� (សមើលក្នុងកូសឡានទតី៤)� ឬ� មានត្មរូវការជំនួយបនាទាន់� មានន័យថ្ខ្ង្្ទោះ
សនាោះមានភាពងាយរងស្រោះផដល្កុម្បឹក្សាឃុំ� េងាកាត់� និងសមភូមិ� ្តរូវពិចារោក្នុងការ្្ល់អាទិភាពខ្េ់ជាងសគេ្មាប់កំណត់ជា្កុមសរល�
សៅក្នុងការទទួលសេវាេង្គម។

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....
នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........

អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ

រានសឃើញ�និង�ឯកភាព
នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
្បធាន�គ�.ក.ន.ក

១២



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

ង). ការសធវើបច្នុបហាបន្ភាពផ្នទតីសេវាេង្គមភូមិ

� ការស្វើបច្ចនុប្បន្ភាពផ្នទតីសេវាេង្គម� ្តរូវស្វើស�ើងសៅសរៀងរាល់ឆ្នាំ�ក្នុងសរលបំណងតាមដានវឌ្ឍនភាព��
និងផេវងរកបញ្ហានានាផដល្តរូវសដាោះ្ស្យ�សដើម្បតីដាក់បញ្ចចូលក្នុងកម្មវិ្តីវិនិសយាគបតីឆ្នាំរំកិលឃុំ��េងាកាត់សៅឆ្នាំ�
បនាទាប់។�ការស្វើបច្ចនុប្បន្ភាពផ្នទតីសេវាេង្គម្តរូវចាប់អនុវត្ពតី�ជំហាន១�រហូតដល់ជំហាន�៣�ស�ើងវិញ។

១.៣.  ការសរៀបចំតារាងវិភាគបញ្ហា តតមរូវការ និងដំសោះតសយ

	 �		្បធាន�គ.ក.ន.ក�្តរូវដឹកនំា�និងេ្មបេ្មរួលការ្បជំុសដាយមានការចូលរួមពតីគណៈកមាម្ា កិារ�
កស្ងផ្នការ�និងថវិកា�(គ.្.ថ)�និងអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�សដាយ�
មានការជួយបសច្ចកសទេពតីមសន្តីការិយាល័យផ្នការ�និងរំ្ទឃុំ�េងាកាត់��

	 �		អង្គ្បជុំពិនិត្យ�និង្េង់អាទិភាពននេូចនាករសៅក្នុងកូសឡានបញ្ហាក្នុងទ្មង់៥តារាងវិភាគ�
បញ្ហាត្មរូវការ�និងដំសោោះ្ស្យសដាយផ្្កតាមព័ត៌មានសេវាេង្គមឃុំ� េងាកាត់ផដលរាន�
បូកេរុបរួចក្នុងទ្មង់៤

	 �		ជាមួយរនាសនោះ្ងផដរអង្គ្បជំុបន្ការពិភាក្សាទតីតាំងននបញ្ហា�មូលសហតុននបញ្ហា�ត្មរូវការ�និង�
ដំសោោះ្ស្យរួចបញ្ចចូលក្នុងទ្មង់៥�តារាងវិភាគបញ្ហាត្មរូវការ��និងដំសោោះ្ស្យ�ដូចមាន�
ជាឧទាហរណ៍ខាងស្កាម

	 �		្បធាន� គ.ក.ន.ក� ្តរូវបន្ដឹកនាំ� និងេ្មបេ្មរួលការពិភាក្សាសរៀបចំត្មរូវការគស្មាង� ឬ�
េកម្មភាពសេវាេង្គមអាទិភាព��សដាយយកពតីកូសឡានដំសោោះ្ស្យក្នុងទ្មង់៥�សដើម្បតីសរៀបចំ

� � ស្មាោះេកម្មភាពក្នុងទ្មង់៦��

	 �		សមឃុំ� សៅេងាកាត់� ្តរូវផណនាំឱ្យ�គ.្.ថ�ពិនិត្យ�និងដាក់បញ្ចចូលបញ្ហាត្មរូវការ� ផដលទទួល�
រានពតីកិច្ច្បជុ ំខាងសលើសនោះសៅក្ នុងដំសណើរការននការសរៀបចំត្មរូវការគស្មាងអាទិភាព�
របេ់ឃុំ�េងាកាត់

	 �		គ.្.ថ�ពិនិត្យ�និងឯកភាពសៅសលើត្មរូវការេកម្មភាពសេវាេង្គមអាទិភាពផដល្តរូវសេ្ើស្បើ�
្រាេ់មូលនិ្ិឃុំ�េងាកាត់។

១៣



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

ទតមង់៥៖
តារាងវិភាគបញ្ហា តតមរូវការ និងដំសោះតសយ

បញ្ហា ទតីតាំងននបញ្ហា មូលសហតុនន�បញ្ហា ត្មរូវការ� ដំសោោះ្ស្យ ស្្េងៗ

សេ្តីមានន្្ទសពាោះេរុបចំនួន��២៩�ខ្ង្្ទោះ�
សៅក្នុងឃុំមិនរាន�េ្មាល�កូនសៅមូលដាឋាន�
េុខា�ភិរាល

្ួយទុំ�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត�
ចាអ៊ុងចាន់�
ចាអ៊ុងសៅ�

§��មណ្ឌលេុខភាពសៅឆ្ងាយ�
§��ស្ថានភាព្គរួស្រ្កតី្ក
§���មិនយល់ពតីស្រៈេំខាន់ននការេ្មាល�
កូនសដាយេុវត្ថិភាព

េ្មាលកូន�សដាយ�េុវត្ថិភាព

§���្ ្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភ��ឬនថលស្វើដំសណើរ�
�េ្មាប់សេ្តីមានន្្ទសពាោះ

§�����្ ្េពវ្្សាយពតីស្រៈេំខាន់ននការេ្មាល�
កូន�សដាយេុវត្ថិភាព

២៨៥�ក្នុងចំសោម�៤២៤��ខ្ង�្ ្ទោះ�សៅក្នុងឃុំ�
រមានទឹកស្អាត�ស្បើ្រាេ់�

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត

អណ្តូងេ្ប់ខូច�រមានឧបករណ៍��
រក្សាទឹកេ្មាប់�ស្បើ្រាេ់

មានទឹកស្អាតេ្មាប់ស្បើ្រាេ់

§��ជួេជុលអណ្តូងេ្ប់
§��ស្ងេង់អណ្តូងេ្ប់
§��្្ល់្ុងចស្មាោះ
§��តភាជាប់បោតាញទឹកស្អាត

១៤៥�ក្នុងចំសោម�៤២៤��ខ្ង�្ ្ទោះ�ក្នុងឃុំ�
រមានបង្គន់�អនាម័យ�

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងចាន់�

មិនយល់ពតីស្រៈេំខាន់ននការស្បើបង្គន�់
អនាម័យ�ខវោះ�ថវិកាេ្មាប់េង់បង្គន់

មានបង្គន់អនាម័យ�
េ្មាប់ស្បើ្រាេ់ក្នុង្គរួស្រ

§��្្េពវ្្សាយពតីការស្បើ្រាេ់បង្គន់អនាម័យ
§��្្ល់េមាភារេ្មាប់ការស្ង់េង�់

៩៧�ក្នុងចំសោម៤២៤ខ្ង�្ ្ទោះមានកុមារអាយុ៣-
៥ឆ្នាំ�មិនរានចូលសរៀនមសត្យ្យ

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល

រមាន្គរូមសត្យ្យ�
មាន្គរូមសត្យ្យសដើម្បតីដំសណើរការ�
បស្ងៀន�ថ្នាក់មសត្យ្យ

§��្្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យេហគមន៍

៧០�ក្នុងចំសោម៤២៤ខ្ង�្ ្ទោះ�សៅក្នុងឃុំ�
មានកុមារ�មកពតីមណ្ឌលកុមាកំ្ពាមកសៅ�
ជាមួយ្គរួស្រវិញ

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត

ពិរាករេ់សៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំ្ពា
ជួយរំ្ទដល់្គរួស្រ�កុមារឱ្យមាន�
លទ្ធភាពក្នុងការរេ់សៅជួបជុំរនា្បកប�
សដាយេុភមង្គល

§���្ ្ល់ការរំ្ទដល់្គរួស្រផដលមាន�
កុមាររានមកសៅជាមួយ្គរួស្រវិញ

១៤



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់
ជំពូកទតី១

បញ្ហា ទតីតាំងននបញ្ហា មូលសហតុនន�បញ្ហា ត្មរូវការ� ដំសោោះ្ស្យ ស្្េងៗ

សេ្តីមានន្្ទសពាោះេរុបចំនួន��២៩�ខ្ង្្ទោះ�
សៅក្នុងឃុំមិនរាន�េ្មាល�កូនសៅមូលដាឋាន�
េុខា�ភិរាល

្ួយទុំ�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត�
ចាអ៊ុងចាន់�
ចាអ៊ុងសៅ�

§��មណ្ឌលេុខភាពសៅឆ្ងាយ�
§��ស្ថានភាព្គរួស្រ្កតី្ក
§���មិនយល់ពតីស្រៈេំខាន់ននការេ្មាល�
កូនសដាយេុវត្ថិភាព

េ្មាលកូន�សដាយ�េុវត្ថិភាព

§���្ ្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភ��ឬនថលស្វើដំសណើរ�
�េ្មាប់សេ្តីមានន្្ទសពាោះ

§�����្ ្េពវ្្សាយពតីស្រៈេំខាន់ននការេ្មាល�
កូន�សដាយេុវត្ថិភាព

២៨៥�ក្នុងចំសោម�៤២៤��ខ្ង�្ ្ទោះ�សៅក្នុងឃុំ�
រមានទឹកស្អាត�ស្បើ្រាេ់�

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត

អណ្តូងេ្ប់ខូច�រមានឧបករណ៍��
រក្សាទឹកេ្មាប់�ស្បើ្រាេ់

មានទឹកស្អាតេ្មាប់ស្បើ្រាេ់

§��ជួេជុលអណ្តូងេ្ប់
§��ស្ងេង់អណ្តូងេ្ប់
§��្្ល់្ុងចស្មាោះ
§��តភាជាប់បោតាញទឹកស្អាត

១៤៥�ក្នុងចំសោម�៤២៤��ខ្ង�្ ្ទោះ�ក្នុងឃុំ�
រមានបង្គន់�អនាម័យ�

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងចាន់�

មិនយល់ពតីស្រៈេំខាន់ននការស្បើបង្គន�់
អនាម័យ�ខវោះ�ថវិកាេ្មាប់េង់បង្គន់

មានបង្គន់អនាម័យ�
េ្មាប់ស្បើ្រាេ់ក្នុង្គរួស្រ

§��្្េពវ្្សាយពតីការស្បើ្រាេ់បង្គន់អនាម័យ
§��្្ល់េមាភារេ្មាប់ការស្ង់េង�់

៩៧�ក្នុងចំសោម៤២៤ខ្ង�្ ្ទោះមានកុមារអាយុ៣-
៥ឆ្នាំ�មិនរានចូលសរៀនមសត្យ្យ

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល

រមាន្គរូមសត្យ្យ�
មាន្គរូមសត្យ្យសដើម្បតីដំសណើរការ�
បស្ងៀន�ថ្នាក់មសត្យ្យ

§��្្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យេហគមន៍

៧០�ក្នុងចំសោម៤២៤ខ្ង�្ ្ទោះ�សៅក្នុងឃុំ�
មានកុមារ�មកពតីមណ្ឌលកុមាកំ្ពាមកសៅ�
ជាមួយ្គរួស្រវិញ

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត

ពិរាករេ់សៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំ្ពា
ជួយរំ្ទដល់្គរួស្រ�កុមារឱ្យមាន�
លទ្ធភាពក្នុងការរេ់សៅជួបជុំរនា្បកប�
សដាយេុភមង្គល

§���្ ្ល់ការរំ្ទដល់្គរួស្រផដលមាន�
កុមាររានមកសៅជាមួយ្គរួស្រវិញ

១៥



ជំពូកទតី១

ទតមង់ទតី៦៖
តតមរូវការេកម្មភាពអាទិភាព

ល.រ ស្មាោះេកម្មភាព ទតីតាំង
លទ្ធ្ល

រយៈសពល
អ្កទទួល្ល តនមល��រា៉ាន់ស្មាន�

(សរៀល)
ស្្េងៗ

បរិមាណ ឯកតា េរុប ្េតី

១

្្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភ�ឬនថល��
ស្វើដំសណើរ�េ្មាប់សេ្តី��
មានន្្ទសពាោះ�ផដល�ងាយ�
រងស្រោះសៅ�ស្បើ្រាេ់សេវា�
ពិនិត្យន្្ទសពាោះ�និង�េ្មាល�
កូនសៅមណ្ឌលេុខភាព��
ឬ�មន្ទតីរសពទ្យបផង្ក

្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត�
ចាអ៊ុងចាន់�
ចាអ៊ុងសៅ�

៥ នាក់ ១២�ផខ ៥ ៥ ២០០.០០០

២

្្គត់្្គង់ទឹកស្អាតដល់្គរួស្រ�
ផដលងាយរងស្រោះបំ្ុត�
(ជួេជុលអណ្តូងទឹក�ភាជាប់
បោតាញទឹកស្អាតេ្មាប�់
្គរួស្រ្កតី្ក)

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត

១១ ្គរួស្រ ១២�ផខ ៥៥ ៣១ ៤៤០.០០០

៣

្្េពវ្្សាយអប់រំមាតាបិតា��
ស្វើចលនា�េហគមន៍�និង�
េកម្មភាព�សេវាមូលដាឋាន�
េ្តីពតីស្រៈេំខាន់�ននការ�
ស្បើ្រាេ់បង្គន់អនាម័យ

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងចាន់�

៤ វគ្គ ១២ផខ ២០០ ១៤៥ ៥៥២.០០០

៤
ស្ងេង់បង្គន់អនាម័យ�
ដល់្គរួស្រផដលងាយ�
�រងស្រោះបំ្ុត

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងចាន់�

២០ ្គរួស្រ ១២�ផខ ២០០ ១៤៥ ១.៦០០.០០០

៥
្្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យ�
េហគមន៍

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់

២ នាក់ ១២�ផខ ៥០ ៣៨ ១២.០០០.០០០

៦

្្គត់្្គង់េមាភារសរៀន��
និងបស្ងៀន�េមាភារ�
ទឹកស្អាត�និងអនាម័យ�
ដល់មសត្យ្យេហគមន៍

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់

២ ស្លា ១២�ផខ ៥០ ៣៨ ២០០.០០០

៧

្្ល់ការរំ្ទដល់�
្គរួស្រផដលមានកុមារ�
ផដលរានមករួមរេ់�
ជាមួយ្គរួស្រវិញ�

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងចាន់�

៧ នាក់ ១២�ផខ ៧ ៥ ៣.៣៦០.០០០

១៦



ជំពូក១

ជំពូកសនះនិយាយអំពតីការសរៀបចំផ្នការេកម្មភាព និងថវិកាសេវាេង្គម សដើមហាបតីស ល្ៃើយ 

តបសៅនឹងតតមរូវការអាទិភាពក្នុងជំពូក១។

ការសរៀបចំផ្នការ 
េកម្មភាព និងថវិកា

ជំពូកទតី២

៛
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24

ជំពូកទតី២

៛

គណៈកមាមា្ិការទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�្បជុំ�វិភាគ�និងសរៀបចំផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គម�������
ឃុំចាអ៊ុង�្េុកអូរជុំ�សខត្រតនគតីរី
©�UNICEF�Cambodia�/2017/Antoine�Raab
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១៩

ជំពូកទតី២

៛

២.១.  ការសរៀបចំផ្នការេកម្មភាព និងថវិកាសេវាេង្គម 
 តបចាំឆ្ហាំ
� សមឃុំ�សៅេងាកាត់្តរូវផណនាំអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់ក្នុងការពិនិត្យេកម្មភាពជា
អាទិភាពផ្្កសេវាេង្គមសៅក្នុងកម្មវិ ត្ីវិនិសយាគបតីឆ្នារំំកិលរបេ់ឃំុ�េងាកាត់� (ស្កាយេិកាខាស្លាេមាហរណកម្ម�
ផ្នការថ្នាក់្កុង�្េុក)�សដើម្បតីសរៀបចំផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គម្បចាំឆ្នាំ�(ទ្មង់៧)។�

� សមឃុំ�សៅេងាកាត់្តរូវផណនាំសេ្មៀនឃុំ�េងាកាត់�និងអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់ក្នុងការ
សរៀបចំផ្នការថវិកាសេវាេង្គម្បចាំឆ្នាំ�សដាយផ្្កតាមផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គម្បចាំឆ្នាំ�(ទ្មង់៨)។�

� សមឃុំ� សៅេងាកាត់្តរូវដាក់ផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គម្បចាំឆ្នាំ� (ទ្មង់៧)� និងផ្នការថវិកាសេវា�
េង្គម្បចាំឆ្នាំ(ទ្មង់៨)�ជូនកិច្ច្បជុំ�គ.ក.ន.ក�ពិនិត្យ�និងអនុម័ត។

២.២.  ការសរៀបចំផ្នការេកម្មភាព និងថវិកាសេវាេង្គម 
 តបចាំតតតីមាេ 
� សមឃុំ�សៅេងាកាត់្តរូវផណនាំអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�និងសេ្មៀនឃុំ�េងាកាត់ក្នុងការ�
សរៀបចំផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គម្បចាំ្តតីមាេ� (ទ្មង់៩)� និងផ្នការថវិកាសេវាេង្គម្បចាំ្តតីមាេ�
(ទ្មង់១០)�សដាយផ្្កតាមផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គម្បចាំឆ្នាំ�និងផ្នការថវិកាសេវាេង្គម្បចាំឆ្នាំ។
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២០

ជំពូកទតី២

៛

ល.រ េកម្មភាព លទ្្ធ លស្រង ទតីតាំង
អ្កទទួល�
្លផាទាល់

ផខ

ឯកតា ចំនួន េរុប ្េតី ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២

១

្្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភ�
ឬនថលស្វើដំសណើរ�េ្មាប់��
សេ្តីមានន្្ទសពាោះ�ផដល�
ងាយរងស្រោះសៅ�ស្បើ�
្រាេ់សេវាពិនិត្យ�
ន្្ទសពាោះ�និង�េ្មាល�
កូនសៅមណ្ឌល���េុខភាព�
ឬ�មន្ទតីរសពទ្យបផង្ក

នាក់ ៥

្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត�
ចាអ៊ុងចាន់
ចាអ៊ុងសៅ�

៥ ៥ x x x x x X x x x X

២

្្គត់្្គង់ទឹកស្អាតដល�់
្គរួស្រផដលងាយ��
រងស្រោះបំ្ុត(ជួេជុល��
អណ្តូងទឹក�ភាជាប់បោតាញ�
ទឹកស្អាតេ្មាប់�
្គរួស្រ្កតី្ក)

្គរួស្រ ១១

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត

៥៥ ៣១ x x x

៣

្្េពវ្្សាយអប់រំមាតាបិតា��
ស្វើចលនា�េហគមន៍�និង�
េកម្មភាព��សេវាមូលដាឋាន�
េ្តីពតីស្រៈ�េំខាន់ននការ�
ស្បើ្រាេ់បង្គន់អនាម័យ

វគ្គ ៤

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងចាន់�

២០០ ១៤៥ x x x x x x x x x x x x

៤
្្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យ
េហគមន៍

នាក់ ២
្ួយទុំ�

ចាអ៊ុងចាន់�
២ ២ x X x x x x x x x x x x

៥

្្គត់្្គង់េមាភារសរៀន�និង�
�បស្ងៀន�េមាភារទឹកស្អាត��
និង�អនាម័យដល់មសត្យ្យ��
េិក្សាេហគមន៍

ស្លា ២
្ួយទុំ�

ចាអ៊ុងចាន់�
៥០ ៣៨ X x x x x x x x x x

សខត្�៖������រតនគិរី

្េុក�៖������អូរជុំ

ឃុំ� ៖�������ចាអ៊ុង

ទតមង់៧៖
ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហា្្រសពត

ផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គមតបចំាឆ្ហា ំ២០១៧
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២១

ជំពូកទតី២

៛

ល.រ េកម្មភាព លទ្្ធ លស្រង ទតីតាំង
អ្កទទួល�
្លផាទាល់

ផខ

ឯកតា ចំនួន េរុប ្េតី ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២

៦
្្ល់ការរំ្ទដល់�្គរួស្រ�
ផដល�មានកុមាររានមករួម�
រេ់�ជាមួយ្គរួស្រវិញ�

្គរួស្រ ៧

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងចាន់�

២១ ១៤ x X x x x x x x x x x x

៧
តាមដានការអនុវត�្
េកម្មភាពសេវាេង្គម

ផខ ១២ ្គប់ភូមិ - - x X x x x x x x x x x x

៨
កិច្ចដំសណើរការ�
និងការ្បជុំ�របេ់�
ក.គ.ន.ក

្បជំុ ១២
ស្លា�
ឃុំចាអ៊ុង

២៤០ ១៨០ x X x x x x x x x x x x

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
សមឃុំ

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ
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២២

ជំពូកទតី២

៛

ល.រ មុខចំោយ ឯកតា ចំនួន
តនមលឯកតា�
(សរៀល)

តនមលេរុប�
(សរៀល)

ស្្េងៗ

១

្្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភ�ឬនថលស្វើដំសណើរេ្មាប់សេ្តីមាន�
ន្្ទសពាោះ�ផដល�ងាយរងស្រោះ�សៅស្បើ្រាេ់សេវា�
ពិនិត្យន្្ទសពាោះ�និង�េ្មាល���កូនសៅមណ្ឌលេុខភាព��
ឬ�មន្ទតីរសពទ្យបផង្ក

នាក់ ៥ ៤០.០០០ ២០០.០០០

២
្្គត់្្គង់ទឹកស្អាតដល់្គរួស្រផដលងាយរងស្រោះ�
បំ្ុត�(ជួេជុលអណ្តូងទឹកភាជាប់�បោតាញទឹកស្អាត�
េ្មាប់្គរួស្រ្កតី្ក)

្គរួស្រ ១១ ៤០.០០០ ៤៤០.០០០

៣
្្េពវ្្សាយនិងអប់រំមាតាបិតា�ស្វើចលនា�េហគមន៍�និងេកម្មភាពសេវា�មូលដាឋាន�
េ្តីពតីស្រៈេំខាន់�ននការស្បើ្រាេ់�បង្គន់អនាម័យ

៥៥២.០០០

�៣.១ អាហារេ្មន់ នាក់ ២០០ ១.០០០ ២០០.០០០

�៣.២ េមាភារ�និងឯកស្រេ្មាប់��្ ្េពវ្្សាយ�អប់រំ វគ្គ ៤ ៤០.០០០ ១៦០.០០០

៣.៣ នថលស្វើដំសណើររបេ់�ក.គ.ន.ក�(៤នាក់�៤វគ្គ) នាក់/វគ្គ ១៦ ១២.០០០ ១៩២.០០០

៤ ្្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យេហគមន៍�២នាក់ នាក់/ផខ ២៤ ៥០០.០០០ ១២.០០០.០០០

៥
្្គត់្្គង់េមាភារសរៀន�និងបស្ងៀន�េមាភារទឹកស្អាត�និង
អនាម័យដល់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍

ស្លា ២ ១០០.០០០ ២០០.០០០

៦
្្ល់ការរំ្ទដល់�្គរួស្រ�ផដលមានកុមាររាន�មក
រួមរេ់�ជាមួយ្គរួស្រវិញ�(៧�្គរួស្រ,�១២ផខ)

្គរួស្រ/ផខ ៨៤ ៤០.០០០ ៣.៣៦០.០០០

៧ តាមដានការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម ១៩២.០០០

៧.១ នថលស្វើដំសណើររបេ់គ.ក.ន.ក�(២នាក់�១២ផខ) នាក់/ផខ ២៤ ៨.០០០ ១៩២.០០០

ទតមង់៨៖
ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហា្្រសពត

សខត្�៖������រតនគិរី

្េុក�៖������អូរជុំ

ឃុំ� ៖�������ចាអ៊ុង

ផ្នការថវិកាសេវាេង្គមតបចំាឆ្ហា២ំ០១៧



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

២៣

ជំពូកទតី២

៛

ល.រ មុខចំោយ ឯកតា ចំនួន
តនមលឯកតា�
(សរៀល)

តនមលេរុប�
(សរៀល)

ស្្េងៗ

៨ កិច្ចដំសណើរការ�និងការ្បជុំ�របេ់�គ.ក.ន.ក ៨៤០.០០០

៨.១ អាហារេ្មន់ ្បជុំ ១២ ៤០.០០០ ៤៨០.០០០

៨.២ េមាភារ�និងឯកស្រ ផខ ១២ ២០.០០០ ២៤០.០០០

៨.៣
នថលស្វើដំសណើរេ្មាប់�គ.ក.ន.ក�សៅ្បជុំ��
សៅឃុំេងាកាត់�្េុក�្កុង�ឬខណ្ឌ

រួម ១ ១២០.០០០ ១២០.០០០

េរុបរួម ១៧.៧៨៤.០០០

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
សមឃុំ

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
សេ្មៀនឃុំ



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

២៤

ជំពូកទតី២

៛

ល.រ េកម្មភាព

លទ្ធ្ល�
រំពឹងទុក ទតីតាំង

អ្កទទួល�
្លផាទាល់

ផខមករា ផខកុម្ភៈ ផខមតីនា
អ្កទទួល
ខុ�េ្តរូវ

ឯកតា ចំនួន េរុប ្េតី ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤

១

្្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភឬនថលស្វើ�
ដំសណើរ�េ្មាប់សេ្តីមានន្្ទ�
សពាោះ��ផដល�ងាយរងស្រោះ�
សៅ�ស្បើ�្រាេ់សេវាពិនិត្យ�
ន្្ទ�សពាោះ�និង�េ្មាលកូន�
សៅមណ្ឌល���េុខភាព�ឬ�
មន្ទតីរសពទ្យបផង្ក

នាក់ ២

្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត�
ចាអ៊ុងចាន់�
ចាអ៊ុងសៅ�

២ ២ x x
§��គ.ក.ន.ក
§��មណ្ឌល�
េុខភាព

២

្្គត់្្គង់ទឹកស្អាតដល�់
្គរួស្រផដលងាយរងស្រោះ��
បំ្ុត(ជួេជុលអណ្តូងទឹក�
ភាជាប់�បោតាញទឹកស្អាត�
េ្មាប់�្គរួស្រ្កតី្ក)

្គរួស្រ ៣

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងចាន់�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងសកត

១៧ ១២ x x x x x x x x

§��្កុម�្បឹក្សាឃុំ
§��ការិយាល័យ��
អភិវឌ្ឍន៍�ជន�
បទ្េុក

៣

្្េពវ្្សាយ�និងអប់រំមាតា�
បិតាស្វើចលនា�េហគមន៍�
និងេកម្មភាពសេវាមូលដាឋាន�
េ្តីពតីស្រៈេំខាន់�ននការ�
ស្បើ្រាេ់បង្គន់�អនាម័យ

វគ្គ ៤

្ួយទុំ�
ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�
ចាអ៊ុងចាន់�

៥០ ៣៥ x x x x

§��គ.ក.ន.ក�������
§��ការិយាល័យ��
អភិវឌ្ឍន៍��ជន�
បទ្េុក

៤
្្ល់កិច្ចេន្យា�និង្្ល់��
្រាក់�ផខ្គរូមសត្យ្យ�
េហគមន៍

នាក់ ២
្ួយទុំ�

ចាអ៊ុងចាន់�
៥០ ៣៨ x x x x x x x x x x x x

§��្កុម្បឹក្សា
§��ការិយាល័យ�
អប់រំ្េុក

៥

្្គត់្្គង់េមាភារសរៀន�និង�
បស្ងៀន�េមាភារទឹកស្អាត�
និង��អនាម័យដល់មសត្យ្យ�
េិក្សា�េហគមន៍

ស្លា ២
្ួយទុំ�

ចាអ៊ុងចាន់�
៥០ ៣៨ x x

§��្កុម្បឹក្សា
§��ការិយាល័យ�
អប់រំ្េុក

ទតមង់៩៖
ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហា្្រសពត

សខត្�៖������រតនគិរី

្េុក�៖������អូរជុំ

ឃុំ� ៖�������ចាអ៊ុង

ផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គមតបចំាតតតីមាេទតី១ (មករា-មតីនា) ឆ្ហា ំ២០១៧



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

២៥

ជំពូកទតី២

៛

ល.រ េកម្មភាព

លទ្ធ្ល�
រំពឹងទុក ទតីតាំង

អ្កទទួល�
្លផាទាល់

ផខមករា ផខកុម្ភៈ ផខមតីនា
អ្កទទួល
ខុ�េ្តរូវ

ឯកតា ចំនួន េរុប ្េតី ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤

៦
្្ល់ការរំ្ទដល់�្គរួស្រ
�ផដល�មានកុមាររាន�មក
រួមរេ់�ជា�មួយ�្គរួស្រ�វិញ�

្គរួស្រ ៧
្ួយទុំ�

ចាអ៊ុងសកត�
្ួយអំពិល�

២១ ១៤ x x x x x x x x x x x x គ.ក.ន.ក

៧
ការតាមដានការអនុវត្�
េកម្មភាពសេវាេង្គម

ផខ ៣ ្គប់ភូមិ x x x x x x x x x x x x គ.ក.ន.ក

៨
កិច្ច្បជុំ្បចាំផខរបេ់
គ.ក.ន.ក

ផខ ៣ ស្លាឃុំ x x x គ.ក.ន.ក

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
សមឃុំ

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

២៦

ជំពូកទតី២

៛

ល.រ មុខចំោយ ឯកតា ចំនួន
តនមលឯកតា
(សរៀល)

តនមលេរុប
(សរៀល)

ស្្េងៗ

១

្្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភ�ឬនថលស្វើដំសណើរ�េ្មាប់�
សេ្តីមានន្្ទសពាោះ�ផដល�ងាយរងស្រោះ�
សៅ�ស្បើ្រាេ់�សេវាពិនិត្យន្្ទសពាោះ�និង�
េ្មាល��កូន�សៅ�មណ្ឌល�េុខភាព�ឬ�
មន្ទតីរសពទ្យ�បផង្ក

នាក់ ២ ៤០.០០០ ៨០.០០០

២

្្គត់្្គង់ទឹកស្អាតដល់្គរួស្រ�ផដល�
ងាយរងស្រោះបំ្ុត�(ជួេ�ជុល�
អណ្តូងទឹក�ភាជាប់បោតាញ�ទឹក�ស្អាត�
េ្មាប់្គរួស្រ្កតី្ក)

្គរួស្រ ៣ ៤០.០០០ ១២០.០០០

៣
្្េពវ្្សាយអប់រំមាតាបិតា�ស្វើចលនា�េហគមន៍�និងេកម្មភាពសេវាមូលដាឋាន�
េ្តីពតីស្រៈេំខាន់�ននការស្បើ្រាេ់បង្គន់អនាម័យ

១៧២.០០០

�៣.១ អាហារេ្មន់ នាក់ ៥០ ២.០០០ ១០០.០០០

�៣.២
េមាភារ�និងឯកស្រេ្មាប់�
្្េពវ្្សាយអប់រំ

វគ្គ ១ ៤០.០០០ ៤០.០០០

៣.៣ នថលស្វើដំសណើររបេ់�ក.គ.ន.ក�(៤នាក់) នាក់/វគ្គ ៤ ៨.០០០ ៣២.០០០

៤
្្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យេហគមន៍�
ចំនួន២នាក់

នាក់ ៦ ៥០០.០០០ ៣.០០០.០០០

៥
្្គត់្្គង់េមាភារសរៀន�និងបស្ងៀន�េមាភារ��
ទឹកស្អាត�និងអនាម័យដល់�មសត្យ្យ�
េិក្សាេហគមន៍

ស្លា ២ ១០០.០០០ ២០០.០០០

៦
្្ល់ការរំ្ទដល់�្គរួស្រ�ផដលមាន�
កុមាររាន�មករួមរេ់�ជាមួយ្គរួស្រវិញ�

្គរួស្រ ២១ ៤០.០០០ ៨៤០.០០០

៧ តាមដានការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម ៤៨.០០០

ទតមង់១០៖
ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហា្្រសពត

សខត្� ៖������រតនគិរី

្េុក�៖������អូរជុំ

ឃុំ� ៖�������ចាអ៊ុង

ផ្នការថវិកាតបចំាតតតីមាេទតី១ (មករា-មតីនា) ឆ្ហា ំ២០១៧



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

២៧

ជំពូកទតី២

៛

ល.រ មុខចំោយ ឯកតា ចំនួន
តនមលឯកតា
(សរៀល)

តនមលេរុប
(សរៀល)

ស្្េងៗ

៧.១
នថលស្វើដំសណើររបេ់�គ.ក.ន.ក��
(២នាក់�៣ផខ)

នាក់/ផខ ៦ ៨.០០០ ៤៨.០០០

៨
កិច្ចដំសណើរការ�និងការ្បជុំ��
របេ់�គ.ក.ន.ក

២៤០.០០០

៨.១ អាហារេ្មន់ ្បជុំ ៣ ៤០.០០០ ១២០.០០០

៨.២ េមាភារ�និងឯកស្រ ផខ ៣ ២០.០០០ ៦០.០០០

៨.៣
នថលស្វើដំសណើរេ្មាប់��
គ.ក.ន.ក�សៅ្បជុំសៅឃុំ�េងាកាត់��
្េុក�្កុង�ឬខណ្ឌ

សលើក ១ ៦០.០០០ ៦០.០០០

េរុបរួម ៤.៧០០.០០០

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
សមឃុំ

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
សេ្មៀនឃុំ
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ជំពូកសនះបរិយាយអំពតីការអនុវត្េកម្មភាព ការសតបើតបាេ់ថវិកា ការតាមដាន

តតរួតពិនិតហាយ និងការវាយតនមលៃសលើេកម្មភាព និងថវិកាសេវាេង្គមផដលបានអនុម័ត។

ការអនុវត្ ការតាមដាន 
តតរួតពិនិតហាយ និងការវាយតនមលៃ 

េកម្មភាពសេវាេង្គម

ជំពូកទតី៣
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៣០

៣.១.  កិច្ការេំខាន់ផដលតតរូវសធវើសៅក្នុងការអនុវត្
 េកម្មភាពសេវាេង្គម
� អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និងកុមារឃុំ� េងាកាត់� គឺជាអ្កទទួលខុេ្តរូវេំខាន់សៅក្នុងការអនុវត�្
េកម្មភាពសេវាេង្គម�និងកិច្ចការចាំរាច់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដូចខាងស្កាម៖�

§	ការស្បើ្រាេ់ខ្ទង់ថវិកា
§	ការសរៀបចំអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម
§	ការសរៀបចំេំសណើថវិកា
§	ការទូទាត់ថវិកា

៣.១.១. ការសតបើតបាេ់ខ្ទង់ថវិកា

� អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និងកុមារឃុំ� េងាកាត់្តរូវមានផ្នការថវិកាសេវាេង្គមេ្មាប់
ស្បើ្ រាេ់សៅក្នុងការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម���������និង្តរូវយល់ដឹងអំពតីមាតិកាចំោយថវិកាេ្មាប់�
ស្បើ្ រាេ់�សដើម្បតីសេ្ើេំុ�និងទូទាត់ថវិកាឱ្យរាន្តឹម្តរូវ្េបតាម្បព័ន្្ធ គប់្គងហិរញ្ញវត្ថនុឃំុ�េងាកាត់។�

ការកំណត់មាតិកាថវិកា� និងលិខិតយុត្ិការចំោយេ្មាប់ទូទាត់សេវាេង្គមសៅរដ្ឋរាលឃុំ�
េងាកាត់�មានភាជាប់សៅក្នុងឧបេម្័ន្ធទតី១។

៣.១.២. ការសរៀបចំអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម

� អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃំុ�េងាកាត់�្តរូវអនុវត្ផ្នការេកម្មភាព�និងថវិកា្បចំា�
ឆ្នាំ�និង្តតីមាេ�ផដលរានចុោះហត្ថសលខារួចពតីសមឃុំ�សៅេងាកាត់�ដូចខាងស្កាម៖

 § ពិនិត្យសមើលផ្នការេកម្មភាពសេវាេង្គម្បចាំ្តតីមាេ� ផដល្តរូវអនុវត្� និងេ្មប�
� េ្មរួលជាមួយអ្កពាក់ព័ន្ធ

 § សរៀបចំ�និងអនុវត្�តាមសេៀវសៅផណនាំេ្តីពតីការអនុវត្គស្មាងមូលនិ្ិឃុំ�េងាកាត់ចំសពាោះ�
� េកម្មភាពទាំងឡាយោផដលត្មរូវឱ្យអនុវត្តាមនតីតិវិ្តីចំោយ្ម្មតា

 § េហការសរៀបចំកិច្ចេន្យាជាមួយអ្ក្្ល់សេវាកម្ម�ដូចជា�្គរូមសត្យ្យេហគមន៍អ្ក�
� សរាេេំអាត� និងអ្កយាមសៅមណ្ឌលេុខភាព� និងជំនួយការរដ្ឋរាលឃុំ� េងាកាត�់
� (ទទួលបន្ទនុកកិច្ចការេង្គម)� សដើម្បតីដាក់ជូនសមឃុំ� សៅេងាកាត់ពិនិត្យ� និងេស្មចដូច�
� គំរូឧទាហណ៍ខាងស្កាម៖
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៣១

ជំពូកទតី៣

(ឧទាហរណ៍ទ្មង់កិច្ចេន្យា្្ល់សេវាបស្ងៀនមសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍)

ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហា្រ្សពត

សខត្� ៖������រតនគិរី

្េុក� ៖������អូរជុំ

ឃុំ� ៖�������ចាអ៊ុង

្ិរច្ចសន្យាផ្តល់សសវាបសពរៀនមសត្តយ្យសិ្្រសាសហគមន៍

� � កិច្ចេន្យាសនោះស្វើស�ើងសៅនថងៃទតី០១ ផខ�មករា    ឆ្នាំ�២០១៨ រវាងឃុំចាអ៊ុង� ្េុកអូរជុំ�
សខត្រតនគិរី� សៅកាត់ថ្� �ភាគតី"ក"� � និងសលាក្េតី� � អអឿន សុភាព� � អាយុ�៤៨ ឆ្នាំ� អាេយដាឋាន
សៅភូមិ្ួយទុំ�ឃុំចាអ៊ុង�្េុកអូរជុំ�សខត្រតនគិរី�សៅកាត់ថ្ភាគតី«ខ»�្គរូមសត្យ្យេហគមន៍។

ភាគតីទាំងពតីរ្ពមស្ពៀងរនាដូចតសៅ៖

១.�លក្ខខណ្ឌការងារ

ក.�ភាគតី��«ខ»�នឹងបំសពញការងារជូនដល់ឃុំ�េងាកាត់�ដូចខាងស្កាម៖
� -� ្្េពវ្្សាយ្បតិទិនេិក្សា្បចាំឆ្នាំរបេ់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍ដល់មាតាបិតាេិេ្េ
� -� �េហការជាមួយអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និងកុមារឃុំ� ក្នុងការអប់រំ្្េពវ្្សាយ� និងចលនា�

មាតាបិតាបញ្ចូនកូនមកសរៀន
� -� សរៀបចំចុោះស្មាោះកុមារេ្មាប់ការចូលសរៀនថ្នាក់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍
� -� សរៀបចំកិច្ចផតងការបស្ងៀន្បចាំនថងៃ�េ្មាប់ការបស្ងៀន
� -� �បស្ងៀនថ្នាក់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍ឱ្យរានសទៀងទាត់សៅតាម្បតិទិន�និងសពលសវលាផដលរាន�

ឯកភាព
� -� អនុវត្វិ្តីស្សេ្បស្ងៀនសៅតាមការផណនាំរបេ់្កេួង�ឬមន្ទតីរអប់រំ�យុវជន�និងកតីឡា
� -� សរៀបចំទុកដាក់េមាភារ�និងឧបករណ៍បស្ងៀនឱ្យរាន្តឹម្តរូវ�និងគង់វង្េ
� -� ចូលរួមសរៀបចំកម្មវិ្តីមសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍�ការបណ្តោះបោតាល�និងេិកាខាស្លា
� -� តាមដាន្តរួតពិនិត្យ�និងចុោះវត្មានរបេ់េិេ្េ្បចាំនថងៃ
� -� សរៀបចំររាយការណ៍្បចាំផខេ្តីពតីការបស្ងៀនថ្នាក់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍។

ខ.�ភាគតី�«ខ»�នឹងស្វើការងារស្កាមការ្គប់្គងផាទាល់របេ់សមឃុំ។

គ.�ភាគតី�«ខ»�នឹងបស្មើការងារសៅក្នុងភូមិ្ួយទុំ�ឃុំចាអ៊ុង�្េុកអូរជុំ�សខត្រតនគិរី។

២.�រយៈសពលននកិច្ចេន្យា

� �កិច្ចេន្យាសនោះស្វើស�ើងេ្មាប់រយៈសពល១២ផខ�ចាប់ស្្ើមសៅនថងៃទតី០១� ផខមករា�ឆ្នាំ២០១៨� ដល់�
នថងៃទតី៣១�ផខ្្ចូ�ឆ្នាំ២០១៨។
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៣២

៣.�្រាក់ឧបត្ថម្ភ

 ភាគតី«ក»������ នឹងសបើកជូនភាគតី«ខ» នូវ្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន� ៥០០.០០០� សរៀល� (ហាេិបមុឺនសរៀលគត់)
� ក្នុងមួយផខ។�� ការទូទាត់្រាក់នឹងស្វើស�ើង�សៅដំោច់ផខនតីមួយៗ� បនាទាប់ពតី� ភាគតី«ខ» ដាក់ជូន
� ររាយការណ៍្បចាំផខ� េ្តីពតីការបស្ងៀនថ្នាក់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍� និងររាយការណ៍តាមដាន
� វត្មានេិេ្េ្បចាំផខ។

៤.�សមា៉ាងការងារ

� ភាគតី�«ខ»   នឹងបសងៀនថ្នាក់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍ចំនួន�៣សមា៉ាង�ក្នុង១នថងៃ�និង�៥នថងៃ��ក្នុង១េរាតាហ៍�
� ពតីនថងៃចន្ទដល់នថងៃេុ្ក។� សពលសមា៉ាងបស្ងៀនថ្នាក់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍� គឺចាប់ពតី� សមា៉ាង៧្ពឹក
�� ដល់សមា៉ាង១០្ពឹក�និងឬ�ចាប់ពតីសមា៉ាង១រសេៀល�ដល់សមា៉ាង�៤រសេៀល។

៥.�ការឈប់េ្មាកបុណ្យជាតិ�និងការឈប់េ្មាកពិសេេ

� ភាគតី�«ខ» មានេិទ្ធឈិប់េ្មាកបុណ្យជាតិ� តាម្បតិទិនឈប់េ្មាកជា ល្ចូវការរបេ់រាជរដាឋាភិរាល

� កម្នុជា។

� ភាគតី�«ខ» មានេិទ្ធិឈប់េ្មាកពិសេេ� ក្នុងឱកាេមាន្ពឹត្ិការណ៍ផដលប៉ោះពាល់ផាទាល់ដល់

� ្គរួស្រននបុគ្គលិកសនាោះ។

� �ចំសពាោះ�ភាគតី�«ខ»         ជាសេ្តីមានេិទ្ធិឈប់េ្មាកលំផហមាតុភាពរយៈសពល�០៣�ផខ�សដាយទទួលរាននូវ

� ្រាក់ឧបត្ថម្ភ្បចាំផខ។

៦.�ការបញ្ចប់កិច្ចេន្យា

� �ភាគតីោមួយក៏អាចបញ្ចប់កិច្ចេន្យាសនោះសពលោក៏រាន� សដាយ្រន់ផតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍�
អក្េរសៅភាគតីមាខាងសទៀតចំនួន៣០នថងៃជាមុន។

� �ក្នុងករណតី្តរូវរានបសណ្ញសចញពតីការងារសដាយស្រការ្ប្ពឹត្កំហុេ្្គង្ងៃន់្ងៃរ� កិច្ចេន្យា្តរូវ�
បញ្ចប់សដាយចូលជា្រមានភាលាម។

៧.�ការសដាោះ្ស្យវិវាទ

� �វិវាទោមួយផដលសកើតស�ើងទាក់ទងនឹងកិច្ចេន្យាសនោះ្តរូវដាក់ជូនសៅ្កុម្បឹក្សាឃុំ� សដើម្បតីពិនិត្យ��
និងេស្មច។

� �កិច្ចេន្យាសនោះ� ្តរូវស វ្ើស�ើងចំនួន០៣ច្បាប់� សហើយ្តរូវរក្សាទុកសៅភាគតីទំាងពតីរ� និងបញ្ចូនសៅរតនាររ�
សខត្មួយច្បាប់។

� សដើម្បតីជាេក្ខតីភាពសៅសលើកិច្ចេន្យាបស្មើការងារសនោះ�ភាគតីទាំងពតីររានចុោះហត្ថសលខាដូចខាងស្កាម៖

�� ���������������������ភាគតី�«ក» � � � � � �����������������ភាគតី�«ខ»

� � � �������� ��������សមឃុំ



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

៣៣

ជំពូកទតី៣

ឧទាហរណ៍ទ្មង់កិច្ចេន្យា្្ល់សេវា

ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហា្រ្សពត

�����សខត្� ៖������រតនគិរី

����្េុក�៖������អូរជុំ

����ឃុំ� ៖�������ចាអ៊ុង

្ិរច្ចសន្យាផ្តល់សសវា្ិរច្ចការពារ្ុរមារ

� � កិច្ចេន្យាសនោះស វ្ើស�ើងសៅនថងៃទតី០១  ផខមករា ឆ្នា២ំ០១៨ រវាងឃំុចាអុ៊ង ្េុកអូរជំុ�
សខត្រតនគិរី  � សៅកាត់ថ្� ភាគតី�"ក"� និងសលាកសលាក្េតី� ក  អាយុ ២៥ឆ្នាំ��� ផដលមាន
អាេយដាឋានសៅភូមិចាអ៊ុងអកត  ឃុំចាអ៊ុង ្េុកអូរជុ ំ សខត្រតនគិរី េ្មាប់្្ល់
សេវារំ្ទដល់កុមារងាយរងស្រោះ�និងរងស្រោះសដាយអំសពើហិង្សាសៅកាត់ថ្�‘ភាគតី�«ខ»។

ភាគតីទាំងពតីរ្ពមស្ពៀងរនាដូចតសៅ៖

១.�លក្ខខណ្ឌការងារ

ក.�ភាគតី�«ខ»�នឹងបំសពញការងារជូនដល់ឃុំដូចខាងស្កាម៖

� �-� �្បមូលទិន្ន័យអំពតីកុមារផដលងាយរងស្រោះ�ឬកុមាររងស្រោះសដាយអំសពើហិង្សា�ឬការរំសលាភបំពាន��
ការជួញដូរទ្មង់្ងៃន់្ងៃរននពលកម្មកុមារ។ល។

� -� រាយការណ៍និងបញ្ចូនកុមាររងស្រោះសៅកាន់សេវាតាមត្មរូវការ�និងការយល់្ពមរបេ់កុមារ
� -� �ស្វើការរា៉ាន់្បមាណពតីត្មរូវការ�ស្វើការបញ្ចូនកុមារសៅកាន់សេវាពិនិត្យតាមដាន��ការទទួលរាន�

សេវាេ្មាប់កុមាររងស្រោះសដាយអំសពើហិង្សាឬការរំសលាភបំពាន� និងកុមារផដលរានប្ងរួបប្ងរួម�
ជាមួយ្គរួស្របនាទាប់ពតីចាកសចញពតីមណ្ឌលកុមារកំ្ពា�

� -� �អប់រំ� ្្េពវ្្សាយ� សលើកកម្េ់ការយល់ដឹងអំពតីបញ្ហាកិច្ចការពារកុមារ� ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្មាន��
េិទ្ធិរបេ់កុមារផដលមានទំនាេ់ជាមួយច្បាប់។ល។

� -� ចូលរួម�និងរំ្ទការអនុវត្កម្មវិ្តីបផងវរេ្មាប់កុមារផដលមានទំនាេ់នឹងច្បាប់
� -� �ចូលរួម�និងរំ្ទយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់អំសពើហិង្សាសលើកុមារ�និងការបំផបកកុមារសចញពត្ី គរួស្រសដាយ�

មិនចាំរាច់
� -� �េហការជាមួយអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�អនុវត្គស្មាងការពារកុមារសៅ�

ក្នុងឃុំ�និងរាយការណ៍ពតីបញ្ហា្បឈមនានា�សដើម្បតីសលើកក្នុងកិច្ច្បជុំ�គ.ក.ន.ក។

ខ.�ភាគតី��«ខ»�នឹងស្វើការងារស្កាមការ្គប់្គងផាទាល់របេ់សមឃុំ�។

គ.�ភាគតី��«ខ»�នឹងបស្មើការងារសៅក្នុង�ឃុំចាអ៊ុង�្េុកអូរជុំ�សខត្រតនគតីរី។



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

ជំពូកទតី៣

៣៤

២.�រយៈសពលននកិច្ចេន្យា

� ��កិច្ចេន្យាសនោះស្វើស�ើងេ្មាប់រយៈសពល១២ផខ� ចាប់ស្្ើមសៅនថងៃទតី ០១ ផខមករា ឆ្នា២ំ០១៨  

� ដល់នថងៃទតី៣១  �ផខធ្នូ    ឆ្នា២ំ០១៨   ។

៣.�្រាក់ឧបត្ថម្ភ

� �ភាគតី�«ក»�នឹងសបើកជូនភាគតី�«ខ»�នូវទឹក្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ៥០០.០០០ សរៀល�(ហាេិបមុឺនសរៀលគត់)��
ក្នុងមួយផខ។� ការទូទាត់្រាក់នឹងស្វើស�ើងសៅដំោច់ផខនតីមួយៗ� បនាទាប់ពតីភាគតី«ខ»� ដាក់ជូន�
ររាយការណ៍្បចាំផខេ្តីពតីការលទ្ធ្លការងារជូនរដ្ឋរាលឃុំ�។

៤.�សមា៉ាងការងារ

� �ភាគតី«ខ»� នឹងបំសពញការងារចំនួន ៨សមា៉ាងក្នុង១នថងៃ� និង៥នថងៃក្នុងមួយេរាតាហ៍� ពតីនថងៃចន្ទ� ដល់�
នថងៃេុ្ក។� សមា៉ាងការងារគឺចាប់ពតីសមា៉ាង០៧:០០� ដល់សមា៉ាង១១:៣០� សពល្ពឹក� និងឬ� ចាប់ពតី�
សមា៉ាង១៤:០០�ដល់សមា៉ាង១៧:៣០�សៅសពលរសេៀល។

៥.�ការឈប់េ្មាកបុណ្យជាតិ�និងការឈប់េ្មាកពិសេេ

 �� ភាគតី��៉ខ���៉មានេិទ្ធិឈប់េ្មាកតាម្បតិទិនឈប់េ្មាក្បចាំឆ្នាំរបេ់រាជរដាឋាភិរាលកម្នុជា។
	��� ភាគតី��៉ខ����៉មានេិទ្ធិឈប់េ្មាកពិសេេក្នុងឱកាេមាន្ពឹត្ិការណ៍ផដលប៉ោះពាល់ផាទាល់ដល�់

� ្គរួស្រននបុគ្គលិកសនាោះ។
	�� �ចំសពាោះភាគតី���៉ខ���៉�ជាសេ្តី�មានេិទ្ធិឈប់េ្មាកលំផហមាតុភាពរយៈសពល០៣ផខ�សដាយទទួលរាន�

នូវ្រាក់ឧបត្ថម្ភ្បចាំផខ។

៦.�ការបញ្ចប់កិច្ចេន្យា

 �� ភាគតីោមួយក៏អាចបញ្ចប់កិច្ចេន្យាសនោះសៅសពលោក៏រានសដាយ្រន់ផតជូនដំណឹងជា�
� � លាយលក្ខណ៍អក្េរសៅភាគតីមាខាងសទៀតចំនួន៣០នថងៃជាមុន។
	�� �ក្នុងករណតី្តរូវរានបសណ្ញសចញពតីការងារ� សដាយស្រការ្ប្ពឹត្កំហុេ្្គង្ងៃន់្ងៃរ� កិច្ចេន្យា�

្តរូវបញ្ចប់សដាយចូលជា្រមានភាលាម។

៧.�ការសដាោះ្ស្យវិវាទ

 �� វិវាទោមួយផដលសកើតស�ើងទាក់ទងនឹងកិច្ចេន្យាសនោះ្តរូវដាក់ជូនសៅ្កុម្បឹក្សាឃុំសដើម្បតី�
� � ពិនិត្យ�និងេស្មច។
	�� �កិច្ចេន្យាសនោះ� ្តរូវស្វើស�ើងចំនួន០៣ច្បាប់� សហើយ្តរូវរក្សាទុកសៅភាគតីទាំងពតីរ�និងបញ្ចូនសៅ�

រតនាររសខត្មួយច្បាប់។
	�� សដើម្បតីជាេក្ខតីភាពសៅសលើកិច្ចេន្យាបស្មើការងារសនោះ�ភាគតីទំាងពតីររានចុោះហត្ថសលខាដូចខាងស្កាម៖
� � � �
� � � � � ភាគតី�«ក»       ភាគតី�«ខ»

                                                សមឃុំ� � � � �



៣.១.៣. ការសរៀបចំេំសណើេំុថវិកា

§�� អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃំុ�េងាកាត់�្តរូវស វ្ើេំសណើថវិកាេ្មាប់អនុវត្េកម្មភាព
� សេវាេង្គមរបេ់ខលលួន� ឬភាជាប់េំសណើេុំរបេ់ស្មតីខលលួន� អាោព្យារាល� ឬតំោង�

���� ជនរងស្រោះ
§�� បនាទាប់ពតីទទួលរានេំសណើេុំថវិកា� សេ្មៀនឃុំ� េងាកាត់្តរូវស្វើេំសណើេុំសរលការណ�៍
���ចំោយសៅអាោប័ក�ឬអ្កទទួលរានការស្្ទរេិទ្ធិពតីអាោប័ក
§	ស្កាយពតីទទួលរានសរលការណ៍ចំោយ����������សេ្មៀនឃំុ���������������េងាកាត់្តរូវសបើក្រាក់ជូនអ្កទទួល�

� បន្ទនុកកិច្ចការនារីនិងកុមារឃំុ����������េងាកាត់សដាយចុោះហត្ថសលខាបញ្ជាក់សលើេក្ខតីប័្តអំពតីចំនួន�
� ទឹក្រាក់ផដលរានទទួល

§	អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃំុ��េងាកាត់្តរូវ្្ល់្រាក់ជូនស្មតីខលលួន��ឬ្តរូវ្បជំុជាមួយ�
� ភាគតីពាក់ព័ន្ធ�សដើម្បតីអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម្េបតាមសរលការណ៍�និងនតីតិវិ្ តី។�

៣.១.៤.  ការទូទាត់ថវិកា

§� �អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�និងភាគតីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្េកម្ម
ភាពសេវាេង្គម�្តរូវសរៀបចំឯកស្រសយាងចំោយស្្េងៗេ្មាប់ការទូទាត់

§� �អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់��្តរូវរក្សាទុកឯកស្រសយាងចំោយ�
ស្្េងៗេ្មាប់ការទូទាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងេកម្មភាពសេវាេង្គមផដលរានអនុវត្រ ួច�
ឱ្យរាន្តឹម្តរូវនិង្បគល់ឱ្យសេ្មៀនឃុំ��េងាកាត់។

៣.២.  ការតាមដានតតរួតពិនិតហាយេកម្មភាពសេវាេង្គម
� � ការតាមដាន្តរួតពិនិត្យ� គឺជាកិច្ចការមួយយា៉ាងេំខាន់េ្មាប់ឃុំ� េងាកាត់សៅក្នុងការ្តរួតពិនិត្យរាល�់
ដំសណើរការននការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមសដើម្បតីធានាឱ្យមានការស ល្ើយតប�និងសដាោះ្ស្យត្មរូវការ្បជាពលរដ្ឋ�
ឱ្យរានទាន់សពលសវលា្បកបសដាយ្បេិទ្ធភាព�និងេម្ម៌។�េកម្មភាពសនោះ្តរូវមានការចូលរួមពតីភាគតីពាក់ព័ន្ធ

ដូចខាងស្កាម៖

§� �អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់� �និងឬមសន្តីបសងាគាលតាមដាន្តរួតពិនិត្យ�និង�
វាយតនមលឃំុ�េងាកាត់�ចុោះ្តរួតពិនិត្យ�និងេមាភាេជាមួយអ្កទទួល្លពតីេកម្មភាពសេវាេង្គម

§� �អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�និងឬមសន្តីបសងាគាលតាមដាន្តរួតពិនិត្យ�និង�
វាយតនមលឃំុ�េងាកាត់�សរៀបចំររាយការណ៍េ្តីពតីការ្តរួតពិនិត្យ�ជូនដល់្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់�និង�
ភាគតីពាក់ព័ន្ធដនទសទៀត

§� �អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និងកុមារឃំុ�េងាកាត់� និងឬមសន្តីបសងាគាលតាមដាន្តរួតពិនិត្យ� និងវាយ�
តនមលឃុំ�េងាកាត់� សដាយមានការចូលរួមេហការពតីការិយាល័យផ្នការ�និងរំ្ទឃុំ�េងាកាត់��
្េុក�្កុងចុោះវាយតនមលេកម្មភាពសេវាេង្គម្បចាំឆ្នាំ�និងសរៀបចំររាយការណ៍

§� �្បធាន�គ.ក.ន.ក� ដឹកនាំកិច្ច្បជុំ្បចាំផខ� និង្តតីមាេ� សដើម្បតីពិភាក្សាអំពតីការរីកចស្មើន�
បញ្ហា្បឈម�និងផេវងរកដំសោោះ្ស្យទាក់ទងនឹងការងារអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម។

�

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

៣៥

ជំពូកទតី៣



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

ជំពូកទតី៣

៣៦

ទតមង់១១៖
តារាងតាមដានការចំោយថវិកាេកម្មភាពសេវាេង្គម

តបចំាតតតីមាេទតី១ ឆ្ហា២ំ០១៧

ឃុចំាអ៊ុង   ្េុកអូរជុំ   សខតរ្តនគិរី  

ល.រ េកម្មភាព/
មុខចំោយ

ថវិកាស្រង�
ក្នុង្តតីមាេ��

ការចំោយ
សៅេល់
៥=១-៤កនលងមក ្តតីមាេសនោះ បូកសយាង�េរុប�

៤=២+៣

១

្្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភ�ឬនថលស្វើដំសណើរ�េ្មាប់�
សេ្តីមានន្្ទសពាោះ�ផដល�ងាយរងស្រោះសៅ�ស្បើ�
្រាេ់�សេវា��ពិនិត្យន្្ទសពាោះ�និង�េ្មាល��កូន�
សៅ�មណ្ឌល��េុខភាព�ឬ�មន្ទតីរសពទ្យ�បផង្ក

៨០.០០០ ០ ៨០.០០០ ៨០.០០០ ០

២
្្គត់្្គង់ទឹកស្អាតដល់្គរួស្រ�ផដល�ងាយរង�
ស្រោះបំ្ុត(ជួេ�ជុល�អណ្តូងទឹក�ភាជាប់
បោតាញ�ទឹក�ស្អាត�េ្មាប់្គរួស្រ្កតី្ក)

១២០.០០០ ០ ១១៥.០០០ ១១៥.០០០ ៥.០០០

៣
្្េពវ្្សាយ�និងអប់រំមាតាបិតា�ស្វើ�ចលនា��
េហគមន៍�និងេកម្មភាព�សេវាមូលដាឋានេ្តី�
ពតីស្រៈេំខាន់���ននការស្បើ�្រាេ់បង្គន់អនាម័យ

១៧២.០០០ ០ ១២៥.០០០ ១២៥.០០០ ៤៧.០០០

៤ ការ�្ ្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យេហគមន៍ ៣.០០០.០០០ ០ ៣.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ 0

៥
្្គត់្្គង់េមាភារសរៀន�និងបស្ងៀន�េមាភារ�
ទឹកស្អាត�និងអនាម័យ�ដល់មសត្យ្យ�េិក្សា�
េហគមន៍

២០០.០០០ 0 ១៨៧.០០០ ១៨៧.០០០ ១៣.០០០

៦
្្ល់ការរំ្ទដល់�្គរួស្រផដលមានកុមារ�
រាន�មករួមរេ់�ជាមួយ្គរួស្រវិញ

៨៤០.០០០ 0 ៨៤០.០០០ ៨៤០.០០០ 0

៧ ការតាមដានការអនុវត្េកម្មភាព�សេវាេង្គម ៤៨.០០០ 0 ៤៨.០០០ ៤៨.០០០ 0

៣.៣. ការតាមដានតតរួតពិនិតហាយថវិកាសេវាេង្គម
� អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�និងសេ្មៀនឃុំ��េងាកាត់�្តរូវតាមដាន្តរួតពិនិត្យការ�
ចំោយថវិកាសៅក្នុងការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម� សដាយស្វើការកត់្តារាល់ចំោយ្បចាំ្តតីមាេ�ដូច�
ឧទាហរណ៍ក្នុងទ្មង់១១ខាងស្កាម៖
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៣៧

ជំពូកទតី៣

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
សមឃុំ

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ

ល.រ េកម្មភាព/
មុខចំោយ

ថវិកាស្រង�
ក្នុង្តតីមាេ��

ការចំោយ
សៅេល់
៥=១-៤កនលងមក ្តតីមាេសនោះ បូកសយាង�េរុប�

៤=២+៣

៨ កិច្ចដំសណើរការ�និងការ្បជុំរបេ់�គ.ក.ន.ក ២៤០.០០០ 0 ២២៩.០០០ ២២៩.០០០ ១១.០០០

េរុប ៤.៧០០.០០០ 0 ៤.៦២៤.០០០ ៤៦២.៤០០០ ៧១.០០០
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ជំពូកននះបរិយាយអំពីការនរៀបចំរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលននការអនុវត្ត

សកម្មភាពនិងថវិកានសវាសង្គម។

របាយការណ៍លទ្ធ្ល 
ននការអនុវត្េកម្មភាព និង

ថវិកាសេវាេង្គម

ជំពូកទតី៤
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ជំពូកទតី៤

កុមារមសត្យ្យេហគមន៍អនុវត្អនាម័យសដាយលាងេមាអាតនដនឹងស្ប៊ូ
ភូមិកាន�ពតី�ឃុំកាន������្េុកអូរជុំ�សខត្រតនគតីរី�
©�UNICEF�Cambodia�/2017/Antoine�Raab
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ជំពូកទតី៤

៤០

ទតមង់១២៖
ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហា្្រសពត

ល.រ េកម្មភាព
លទ្ធ្ល

ចំនួនអ្កទទួល�
្ល បញ្ហា

ដំសោោះ្ស្យ�
ឬ�អនុស្េន៍

ឯកតា ស្រង េស្មចរាន េរុប� ្េតី

១

្្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភឬនថលស្វើដំសណើរ�
េ្មាប់�សេ្តីមានន្្ទសពាោះ�ផដល�
ងាយរងស្រោះ�សៅ�ស្បើ�្រាេ់�
សេវាពិនិត្យន្្ទសពាោះ�និង�េ្មាល�
កូនសៅមណ្ឌល���េុខភាព�ឬ�
មន្ទតីរសពទ្យបផង្ក

នាក់

២

្្គត់្្គង់ទឹកស្អាតដល់្គរួស្រ�
ផដលងាយរងស្រោះបំ្ុត�
(ជួេជុលអណ្តូងទឹក�និងភាជាប់�
បោតាញទឹក�ស្អាតេ្មាប់�
្គរួស្រ្កតី្ក)

្គរួស្រ

៣

្្េពវ្្សាយនិងអប់រំមាតាបិតា�
ស្វើចលនា�េហគមន៍�និង�
េកម្មភាពសេវាមូលដាឋានេ្តីពតី�
ស្រៈេំខាន់�ននការស្បើ្រាេ់�
បង្គន់�អនាម័យ

វគ្គ

រាជធានតី�សខត…្………………..………�
្កុង�្េុក�ខណ្ឌ……………………

ឃុំ�េងាកាត…់………………………………�

របាយការណ៍បូកេរុបលទ្្ធ លេកម្មភាពសេវាេង្គមតបចំា...............

	§� �អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និងកុមារឃំុ�េងាកាត់� ្តរូវេហការជាមួយមសន្តីបសងាគាលតាមដាន្តរួតពិនិត្យ� និង�
វាយតនមលឃំុ� េងាកាត់� និងភាគតីពាក់ព័ន្ធ� សដើម្បតីសរៀបចំររាយការណ៍បូកេរុបលទ្្ធ លននការអនុវត្េកម្មភាព�
សេវាេង្គម្បចាំផខ�និង្បចាំឆ្នាំ(ទ្មង់១២)

	§� �សេ្មៀនឃុំ� េងាកាត់� ្តរូវេហការជាមួយអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និងកុមារឃុំ� េងាកាត់� សដើម្បតីសរៀបច�ំ
ររាយការណ៍លទ្ធ្លននការអនុវត្ថវិកាសេវាេង្គម្បចាំផខ�និង្បចាំឆ្នាំ(ទ្មង់១៣)

	§� �ររាយការណ៍ទាំងពតីរខាងសលើសនោះ�្តរូវដាក់ជូនកិច្ច្បជុំ�គ.ក.ន.ក�ពិនិត្យ�និងអនុម័ត។�សមឃុំ�សៅេងាកាត់�
និងជា្បធាន�គ.ក.ន.ក�្តរូវរាយការណ៍ជូន្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត់សៅក្នុងកិច្ច្បជុំ្បចាំផខ។
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៤១

ជំពូកទតី៤

ល.រ េកម្មភាព
លទ្ធ្ល

ចំនួនអ្កទទួល�
្ល បញ្ហា

ដំសោោះ្ស្យ�
ឬ�អនុស្េន៍

ឯកតា ស្រង េស្មចរាន េរុប� ្េតី

៤
្្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យ�
េហគមន៍

នាក់

៥
្្គត់្្គង់េមាភារសរៀន�និង�បស្ងៀន��
េមាភារ�ទឹកស្អាត�និង�អនាម័យ�
ដល់មសត្យ្យ�េហគមន៍

ស្លា

៦
្្ល់ការរំ្ទដល់�្គរួស្រ�
ផដល�មាន�កុមារ����រាន�មករួម�
រេ់�ជាមួយ្គរួស្រវិញ�

្គរួស្រ

៧ តាមដានេកម្មភាពសេវាេង្គម ផខ

៨
កិច្ចដំសណើរការ�និងការ្បជុំ��
របេ់�ក.គ.ន.ក

្បជុំ

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
សមឃុំ�សៅេងាកាត់

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........
អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ��េងាកាត់
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ជំពូកទតី៤

៤២

ទតមង់១៣៖
ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហា្្រសពត

ល.រ� េកម្មភាព�និងលទ្ធ្ល
ថវិកាស្រងសរៀល
(គិតជា�សរៀល)

ការចំោយេរុបសរៀល េមតុល្យ

១

្្ល់្រាក់ឧបត្ថម្ភ�ឬ�នថលស្វើដំសណើរ�េ្មាប់សេ្តីមាន�
ន្្ទសពាោះ�ផដល�ងាយរងស្រោះ�សៅស្បើ្រាេ់សេវា�
ពិនិត្យន្្ទសពាោះ�និង�េ្មាល�កូនសៅមណ្ឌល�
េុខភាព�ឬ�មន្ទតីរសពទ្យបផង្ក

២០០.០០០ ១៩៨.០០០ ២.០០០

២
្្គត់្្គង់ទឹកស្អាតដល់្គរួស្រផដលងាយរងស្រោះ�
បំ្ុត(ជួេជុលអណ្តូងទឹក�ភាជាប់�បោតាញ�ទឹក�
ស្អាត�េ្មាប់�្គរួស្រ្កតី្ក)

៤៤០.០០០ ៤៣៧.០០០ ៣.០០០

៣
្្េពវ្្សាយអប់រំមាតាបិតា�ស្វើចលនា�េហគមន៍�
និង�េកម្មភាពសេវាមូលដាឋានេ្តីពតី�ស្រៈេំខាន់��
ននការស្បើ្រាេ់បង្គន់អនាម័យ

៥៥២.០០០ ៥៣០.០០០ ២២.០០០

៤ ្្ល់កិច្ចេន្យា្គរូមសត្យ្យេហគមន៍ ១២.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ 0

៥
្្គត់្្គង់េមាភារសរៀន�និងបស្ងៀន�េមាភារទឹកស្អាត��
និងអនាម័យដល់មសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍ ២០០.០០០ ១៩៦.០០០ ៤.០០០

៦
្្ល់ការរំ្ទដល់�្គរួស្រ�ផដល�មាន�កុមារ�រាន��
មករួមរេ់�ជាមួយ្គរួស្រវិញ� ៣.៣៦០.០០០ ៣.៣៦០.០០០ 0

៧ តាមដានការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គម ១៩២.០០០ ១៨០.០០០ ១២.០០០

៨ កិច្ចដំសណើរការ�និងការ្បជុំរបេ់�គ.ក.ន.ក ៨៤០.០០០ ៨២០.៥០០ ១៩.៥០០

េរុប ១៧.៧៨៤.០០០ ១៧.៧២១.៥០០ ៦២.៥០០

រាជធានតី�សខត…្………………..………�
្កុង�្េុក�ខណ្ឌ……………………

ឃុំ�េងាកាត…់………………………………�

របាយការណ៍ថវិកាសេវាេង្គមតបចំាឆ្ហា.ំ...........

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........

សមឃុំ�សៅេងាកាត់

នថងៃ.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........��........េ័ក�ព.េ.២៥.....

នថងៃទតី.......�ផខ.......�ឆ្នាំ........

សេ្មៀនឃុំ�េងាកាត់�
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៤៥

ជំពូកទតី៥

៥.១.  រដ្ឋបាលរាជធានតី សខត្

� F��ដាក់បញ្ចចូលបញ្ហា�និងត្មរូវការនានារបេ់សេ្តី�យុវជន�កុមារ�និងជនងាយរងស្រោះ� ផដលសេ្ើ�
ស�ើងសដាយ្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត់(តាមរយៈ្កុង�្េុក�ខណ្ឌ)�សៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�និង�
កម្មវិ្តីវិនិសយាគបតីឆ្នាំរំកិលរាជធានតី�សខត្

� F��ជួយេ្មបេ្មរួលជាមួយមន្ទតីរ� អង្គភាព� ការិយាល័យជំនាញ� អង្គការេង្គមេុតីវិល� និងអ្ក�
ពាក់ព័ន្ធសដើម្បតីផេវងរកការរំ្ទផ្្កបសច្ចកសទេ�និងថវិកាដល់ឃុំ�េងាកាត់�ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្្ក�
សេវាេង្គម។

� F�ជំរុញទតីចាត់ការផ្នការ�និងវិនិសយាគ�អង្គភាព�និងទតីចាត់ការពាក់ព័ន្ធ�ក្នុងការ៖
� � �� �្ ្េពវ្្សាយ�និងអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពសដើម្បតីបសងកើនេមត្ថភាពដល់្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត�់

�គ.ក.ន.ក�អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់�និងភាគតីពាក់ព័ន្ធនានា
� � �� �ជំរុញ�និងរំ្ទដល់ឃុំ�េងាកាត់�ក្នុងការ្្េពវ្្សាយព័ត៌មាន�និងការអនុវត្ផ្្កេង្គម�

សៅក្នុងឃុំ�េងាកាត់របេ់ខលលួន
� � �� �េ្មបេ្មរួលជាមួយមន្ទតីរ� អង្គភាពជំនាញ� អង្គការេង្គមេុតីវិលនិងអ្កពាក់ព័ន្ធក្នុង�

ការជួយ្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត់
� � �� �តាមដាន� ្តរួតពិនិត្យ� និងវាយតនមលការអភិវឌ្ឍផ្្កេង្គមនិងបូកេរុបររាយការណ�៍

វឌ្ឍនភាពសេវាេង្គម្បចាំផខ�និងរាយការណ៍ជូនអភិរាលរាជធានតី�សខត្។

� F�្្ល់ការរំ្ទដល់គណៈកមាម្ា កិារពិស្រោះសយាបល់កិច្ចការសេ្តី�និងកុមាររាជធានតី�សខត្�ក្នុងការ�៖
� � �� �ផេវងរកការរំ្ទពតីស្ថាប័ន�និងមន្ទតីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ�សដើម្បតីចូលរួមសដាោះ្ស្យបញ្ហាសេ្តី�

យុវជន�កុមារ�និងជនងាយរងស្រោះ�ផដល្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់មិនអាចសដាោះ្ស្យរាន

� � �� �ព្ងឹងទំនាក់ទំនង��និងកិច្ចេហ្បតិបតិ្ការរវាង��គ.ក.េ.ក��របេ់្កុម្បឹក្សារាជធានតី��
សខត្�្កុង�្េុក�ខណ្ឌ�ជាមួយនិង�គ.ក.ន.ក�និងអ្កពាក់ព័ន្ធ�សដើម្បតីសដាោះ្ស្យបញ្ហា�
សេ្តី�យុវជន�កុមារ�និងជនងាយរងស្រោះសៅថ្នាក់ឃុំ�េងាកាត់

� � �� �ចូលរួមតាមដាន្តរួតពិនិត្យ�និងវាយតនមលការអនុវត្េកម្មភាពអភិវឌ្ឍផ្្កសេវាេង្គម

� � � សៅឃុំ�េងាកាត់�និងផចករំផលកព័ត៌មានដល់រដ្ឋរាលឃុំ�េងាកាត់។

ការរំ្ទ� និងេ្មបេ្មរួលរបេ់ភាគតីពាក់ព័ន្ធនានាសៅក្នុងដំសណើរការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមឃុំ��
េងាកាត់ជាយន្ការដ៏េំខាន់ក្នុងការជំរុញឱ្យកាន់ផតមានភាពេកម្ម�រលូន�និង្បេិទ្ធភាព។��ការអនុវត្េកម្មភាព
សេវាេង្គម� ពិតផមនផតជាការទទួលខុេ្តរូវរបេ់្កុម្បឹក្សាឃុំ� េងាកាត់� ប៉ុផន្ទាមទារនូវការរំ្ទ� និង�
េ្មបេ្មរួលបផន្ថមសទៀតពតីភាគតីពាក់ព័ន្ធ�ដូចខាងស្កាម៖
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៤៦

៥.២.  រដ្ឋបាលតកុង តេុក ខណ្ឌ

� F��ដាក់បញ្ចចូលបញ្ហា�និងត្មរូវការនានារបេ់សេ្តី�យុវជន�និងកុមារ�និងជនងាយរងស្រោះផដលរាន�
សេ្ើស�ើងសដាយ្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត់� សៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�និងកម្មវិ្តីវិនិសយាគបតីឆ្នាំរំកិល�
្កុង�្េុក�ខណ្ឌ

� F��ជួយេ្មបេ្មរួលជាមួយការិយាល័យ�និងអង្គភាពជំនាញ�អង្គការេង្គមេុតីវិល�និងអ្កពាក់ព័ន្ធ�
សៅថ្នាក់្កុង� ្េុក� ខណ្ឌ� សដើម្បតីផេវងរកការរំ្ទផ្្កបសច្ចកសទេ� និងថវិកាដល់ឃុំ� េងាកាត�់
ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្្កសេវាេង្គម

� F��ជំរុញការិយាល័យផ្នការ�និងរំ្ទឃុំ�េងាកាត់�អង្គភាព�និងការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ�ក្នុងការ៖

� � �� �្ ្េពវ្្សាយ�និងអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពសដើម្បតីបសងកើនេមត្ថភាពដល់្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត�់
គ.ក.ន.ក�អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ�េងាកាត់���និងភាគតីពាក់ព័ន្ធ

� � �� �ជំរុញ�និងរំ្ទដល់ឃុំ�េងាកាត់�ក្នុងការ្្េពវ្្សាយព័ត៌មាន�និងការអនុវត្ផ្្កេង្គម�
សៅក្នុងឃុំ�េងាកាត់របេ់ខលលួន

� � �� �េ្មបេ្មរួលជាមួយការិយាល័យជំនាញ� អង្គការេង្គមេុតីវិល� និងអ្កពាក់ព័ន្ធក្នុង�
ការជួយ្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត់

� � �� �តាមដាន� ្តរួតពិនិត្យ� និងវាយតនមលការអភិវឌ្ឍផ្្កេង្គម�និងបូកេរុបររាយការណ�៍
វឌ្ឍនភាពសេវាេង្គម្បចាំផខ�និងរាយការណ៍ជូនអភិរាល្កុង�្េុក�ខណ្ឌ។

 F�្ ្ល់ការរំ្ទដល់គណៈកមាមា្ិការពិស្រោះសយាបល់កិច្ចការសេ្តី� និងកុមារ្កុង� ្េុក� ខណ្ឌ��
� � ក្នុងការ៖

� � �� �ផេវងរកការរំ្ទពតីស្ថាប័ន�និងការិយាល័យជំនាញពាក់ព័ន្ធ� សដើម្បតីចូលរួមសដាោះ្ស្យ�
បញ្ហាសេ្តី� យុវជន� កុមារ� និងជនងាយរងស្រោះ� ផដល្កុម្បឹក្សាឃុំ� េងាកាត់មិនអាច�
សដាោះ្ស្យរាន

� � �� �ព្ងឹងទំនាក់ទំនង� និងកិច្ចេហ្បតិបត្ិការរវាង� គ.ក.េ.ក� របេ់្កុម្បឹក្សា្កុង�
្េុក� ខណ្ឌ� ជាមួយនឹង� គ.ក.េ.ក� របេ់្កុម្បឹក្សារាជធានតី� សខត្� និង� គ.ក.ន.ក�
និងអ្កពាក់ព័ន្ធ� សដើម្បតីសដាោះ្ស្យបញ្ហាសេ្តី�យុវជន� កុមារ� និងជនងាយរងស្រោះសៅ�
ថ្នាក់ឃុំ�េងាកាត់

� � �� �ចូលរួមតាមដាន្តរួតពិនិត្យ� និងវាយតនមលការអនុវត្េកម្មភាពអភិវឌ្ឍផ្្កសេវាេង្គម
� � � សៅឃុំ�េងាកាត់�និងផចករំផលកព័ត៌មានដល់រដ្ឋរាលឃុំ�េងាកាត់។

៥.៣.  មន្ទតីរេុខាភិបាល

 F��្ ល់្ការរំ្ទដល់គស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ផ្្កសេវាេង្គម� ផដលរានសលើកស�ើងសៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�
និងកម្មវិ ត្ីវិនិសយាគបតីឆ្នារំំកិលឃំុ�េងាកាត់



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

៤៧

ជំពូកទតី៥

� F��ព្ងឹង� និងជំរុញការិយាល័យ្េុក្បតិបតិ្� និងមណ្ឌលេុខភាពក្នុងការជួយ្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់�
និង�គ.ក.ន.ក�សដើម្បតីអនុវត្េកម្មភាពសលើកកម្េ់េុខភាពមាតា�និងទារក

� F��្ ល់្សយាបល់� និងជំនួយបសច្ចកសទេដល់្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់� គ.ក.ន.ក� និងអ្កទទួលបន្ទនុក�
កិច្ចការនារី�និងកុមារឃំុ�េងាកាត់�ក្នុងការសលើកកម្េ់េុខភាពមាតា�និងទារក

� F��តាមដាន្តរួតពិនិត្យ�និងវាយតនមលការអនុវត្េកម្មភាពសលើកកម្េ់េុខភាពមាតា�និងទារក

� F��រំ្ទការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមនានាតាមសរលការណ៍ផណនំា� និងឯកស្រស្្េងៗសទៀត�
ផដលពាក់ព័ន្ធ។

៥.៤.  មន្ទតីរអប់រំយុវជន និងកតីឡា

 F��្ ល់្ការរំ្ទដល់គស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ផ្្កសេវាេង្គម� ផដលរានសលើកស�ើងសៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�
និងកម្មវិ្តីវិនិសយាគបតីឆ្នាំរំកិលឃុំ�េងាកាត់

� F��ព្ងឹង�និងជំរុញការិយាល័យអប់រំ�យុវជននិងកតីឡា�្កុង�្េុក�ខណ្ឌ�និងនាយកស្លាបឋម�
េិក្សាក្នុងការជួយ្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត់��គ.ក.ន.ក��និងភាគតីពាក់ព័ន្ធសដើម្បតីសរៀបចំ�និងដំសណើរ�
ការមសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍

� F��្ េ្ពវ្ ស្ាយ�និងបណ្តោះបោតាល្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់�គ.ក.ន.ក�និងអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី��
និងកុមារឃំុ�េងាកាត់��ទាក់ទងនឹងការសរៀបចំ�និងដំសណើរការមសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍

� F�តាមដាន្តរួតពិនិត្យ�និងវាយតនមលដំសណើការមសត្យ្យេិក្សាេហគមន៍

� F�រំ្ទការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមនានាតាមសរលការណ៍ផណនំា� និងឯកស្រស្្េងៗសទៀត�
�� � ផដលពាក់ព័ន្ធ។

៥.៥.  មន្ទតីរអភិវឌហាឍន៍ជនបទ
� F��្ ល់្ការរំ្ទដល់គស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ផ្្កសេវាេង្គម� ផដលរានសលើកស�ើងសៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�

�និងកម្មវិ ត្ីវិនិសយាគបតីឆ្នារំំកិលឃំុ�េងាកាត់

� F��ព្ងឹង�និងជំរុញការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្នុងការជួយ្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់� និង�គ.ក.ន.ក�
អនុវត្េកម្មភាពសលើកកម្េ់អនាម័យសៅមូលដាឋាន

� F��្ េ្ពវ្ ស្ាយ�និងអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់�គ.ក.ន.ក�អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និង�
កុមារឃំុ�េងាកាត់��និង្បជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងការសលើកកម្េ់អនាម័យសៅមូលដាឋាន

� F��្ ល់្សយាបល់� និងជំនួយបសច្ចកសទេដល់្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់� គ.ក.ន.ក� និងអ្កទទួលបន្ទនុក�
កិច្ចការនារី�និងកុមារឃំុ�េងាកាត់��ក្នុងការសលើកកម្េ់អនាម័យសៅមូលដាឋាន

� F�តាមដាន�្តរួតពិនិត្យ�និងវាយតនមលការអនុវត្េកម្មភាពសលើកកម្េ់អនាម័យសៅមូលដាឋាន



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

ជំពូកទតី៥

៤៨

� F��រំ្ទការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមនានាតាមសរលការណ៍ផណនំានិងឯកស្រស្្េងៗសទៀត
ផដលពាក់ព័ន្ធ។

៥.៦.  មន្ទតីរកិច្ការនារី
 F��្ ល់្ការរំ្ទដល់គស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ផ្្កសេវាេង្គម� ផដលរានសលើកស�ើងសៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�

និងកម្មវិ្តីវិនិសយាគបតីឆ្នាំរំកិលឃុំ�េងាកាត់

� F��ព្ងឹង�និងជំរុញការិយាល័យកិច្ចការនារីក្នុងការជួយ្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត់�និង����គ.ក.ន.ក���សដើម្បតី�
អនុវត្េកម្មភាពសលើកកម្េ់េមភាពសយនឌ័រ�និងបសងកើនភាពអង់អាចដល់សេ្តី

� F��្ េ្ពវ្ ស្ាយ� និងអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់�គ.ក.ន.ក� អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី� និង�
កុមារឃំុ�េងាកាត់� និង្បជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងការសលើកកម្េ់េមភាពសយនឌ័រ� និងបសងកើនភាព�
អង់អាចដល់សេ្តី

� F��្ ល់្សយាបល់��និងជំនួយបសច្ចកសទេដល់្កុម្បឹក្សាឃំុ��េងាកាត់�គ.ក.ន.ក��និងអ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ច�
ការនារី�និងកុមារឃំុ�េងាកាត់�ក្នុងការសលើកកម្េ់េមភាពសយនឌ័រ�និងបសងកើនភាពអង់អាចដល់សេ្តី

� F��តាមដាន�្តរួតពិនិត្យ�និងវាយតនមលការអនុវត្េកម្មភាពសលើកកម្េ់េមភាពសយនឌ័រ�និងបសងកើនភាព�
អង់អាចដល់សេ្តី

� F��រំ្ទការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមនានាតាមសរលការណ៍ផណនំា� និងឯកស្រស្្េងៗសទៀត�
ផដលពាក់ព័ន្ធ។

៥.៧.  មន្ទតីរេង្គមកិច្ អតតីតយុទ្ធជន និងយុវនតីតិេមហាបទា 
 F��្ ល់្ការរំ្ទដល់គស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ផ្្កសេវាេង្គម� ផដលរានសលើកស�ើងសៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�

និងកម្មវិ ត្ីវិនិសយាគបតីឆ្នារំំកិលឃំុ�េងាកាត់

� F��ព្ងឹង�និងជំរុញការិយាល័យេង្គមកិច្ច�អតតីតយុទ្ធជន�និងយុវនតីតិេម្បទា�ក្នុងការជួយ្កុម្បឹក្សាឃំុ�
េងាកាត់�និង�គ.ក.ន.ក�សដើម្បតីអនុវត្េកម្មភាពកិច្ចការពារកុមារ�និងជនងាយរងស្រោះ

� F��្ េ្ពវ្ ស្ាយ�និងអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព្កុម្បឹក្សាឃំុ�េងាកាត់�គ.ក.ន.ក�អ្កទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និង�
កុមារឃំុ�េងាកាត់�និង្បជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងេកម្មភាពកិច្ចការពារកុមារ�និងជនងាយរងស្រោះ

� F��្ ្ល់សយាបល់�និងជំនួយបសច្ចកសទេដល់្កុម្បឹក្សាឃុំ�េងាកាត់គ.ក.ន.ក�ក្នុងការសលើកកម្េ�់
កិច្ចការពារកុមារ�និងជនងាយរងស្រោះ

� F��តាមដាន�្ តរួតពិនិត្យ�និងវាយតនមលការអនុវត្េកម្មភាពកិច្ចការពារកុមារ�និងជនងាយរងស្រោះ

� F��ផេវងរកការរំ្ទពតី្កុម្បឹក្សាជាតិកម្នុជាសដើម្បតីកុមារថ្នាក់សខត្� ក្នុងការសដាោះ្ស្យបញ្ហានានា�
ផដលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ�និងជនងាយរងស្រោះ
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៤៩

ជំពូកទតី៥

� F��រំ្ទការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមនានាតាមសរលការណ៍ផណនំា� និងឯកស្រស្្េងៗសទៀត�
ផដលពាក់ព័ន្ធ។

៥.៨.  អង្គការេង្គមេុតីវិល
 F��្ ល់្ការរំ្ទដល់គស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ផ្្កសេវាេង្គម� ផដលរានសលើកស�ើងសៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍�

�និងកម្មវិ្ តីវិនិសយាគបតីឆ្នារំំកិលឃំុ�េងាកាត់

� F��ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា�ពិស្រោះសយាបល់��និងផចករំផលកព័ត៌មាននានាផដលពាក់ព័ន្ធនឹងដំសណើរការ�
សរៀបចំ�និងការអនុវត្េកម្មភាពសេវាេង្គមឃំុ�េងាកាត់

� F�ចូលរួម្្ល់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពដល់អ្កពាក់ព័ន្ធ�

� F�ចូលរួមរំ្ទផ្្ក្នធានថវិកា�េមាភារ�និងបសច្ចកសទេដល់ឃំុ�េងាកាត់។

៥.៩.  តបជាពលរដ្ឋ
 F��ចូលរួមយា៉ាងេកម្ម�និងសដាយេ្ម័្ គចិត្ក្នុងកិច្្ច បជំុពិស្រោះសយាបល់�វគ្្គ េ្ពវ្ ស្ាយ�ការកំណត់បញ្ហា�

�និងត្មរូវការសេវាេង្គមអាទិភាពនានាក្នុងភូមិ

� F�ចូលរួមយា៉ាងេកម្មក្នុងការតាមដាន្តរួតពិនិត្យ�និងវាយតនមលេកម្មភាពសេវាេង្គម។



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់ឧបសម្ព័ន

ឧបេម័្ន្ធ



សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសែវាសង្គមឃុំសង្កែត់

ការកំណត់មាតិកាថវិកានិងលិខិតយុត្ិការចំោយេតមាប់ទូទាត់ 
សេវាេង្គមសៅរដ្ឋបាលឃុំ េង្ហាត់

ឧបសម្ព័ន

៥១



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៥២



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៥៣



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៥៤



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៥៥



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៥៦



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៥៧



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៥៨



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៥៩



ជំពូកទតី១
ឧបសម្ព័ន

៦០



ជំពូកទតី១

អត្ថន័យននេូចនាករទំាង១៤

ល.រ េូចនាករ អត្ថន័យនន�េូចនាករ

បញ្ហាេុខភាពមាតា�ទារក�និងអាហារូបត្ថម្ភ
០១ ខ្ង្្ទោះមានសេ្តីមានន្្ទសពាោះមិនរាន

សៅពិនិត្យន្្ទសពាោះមុនសពលេ្មាល
§		ខ្ង្្ទោះផដល�មាន្េតី្មានន្្ទសពាោះមានាក់��ឬស្ចើននាក់មិនរានទទួលការពិនិត្យ�

ផថទាំន្្ទសពាោះសដាយ្្មបជំនាញមុនសពលេ្មាល�ឬ

§		ខ្ង្្ទោះ�ឬ្គរួស្រផដលមានសេ្តីសទើបេ្មាលមានាក់�ឬស្ចើននាក់���
មិនផដលរានទទួលការពិនិត្យផថទាំន្្ទសពាោះមុនសពលេ្មាលសស្ោះ��
ក្នុងអំ�នុងសពលមានន្្ទសពាោះចុងស្កាយ។

០២ ខ្ង្្ទោះមានសេ្តីមានន្្ទសពាោះមិនរាន�
េ្មាលកូនសៅមូលដាឋានេុខាភិរាល�

§		ខ្ង្្ទោះមានសេ្តីសទើបេ្មាលមានាក់�ឬស្ចើននាក់�មិនរានសៅេ្មាលកូន�
សៅមូលដាឋានេុខាភិរាល�(ស្ធារណៈ�ឬឯកជន្េបច្បាប់)សពល�
េ្មាលកូនចុងស្កាយ

០៣ ខ្ង្្ទោះមានកុមារអាយុ១២-២៣ផខ�
ផដលមិនរានចាក់ថ្នាំបងាការ្គប់

§		ខ្ង្្ទោះមានកុមារអាយុ�១២-២៣ផខ�ផដលមិនរានទទួលថ្នាំបងាការ្គប់�
(ថ្នាំបងាការជមងៃឺរសបង�១ដូេ�ថ្នាំបងាការជមងៃឺរលាកសថលើម្បសភទសប�សពលសកើត�
១ដូេ�ថ្នាំបងាការជមងៃឺ្គុនេវិតនដសជើងតាមមាត់�៣ដូេ�និងចាក់�១ដូេ�
ថ្នាំបងាការជមងៃឺខាន់ស្លាក់-សតតាណូេ-ក្កមាន់-រលាកសថលើម្បសភទសប-
រលាកស្ស្មខួរ�៣ដូេ�ថ្នាំបងាការជមងៃឺរលាកេួត/រលាកស្ស្មខួរ�៣ដូេ�
ថ្នាំបងាការជមងៃឺរលាកខួរក្បាល�១ដូេ�ថ្នាំបងាការជមងៃឺកសញ្ឹល-េ្ចូច�២ដូេ)�
សដាយផ្្កសលើ៖

�����១.��ប័ណ្ណសលឿង�(ប័ណ្ណថ្នាំបងាការ)
�����២.�តាមរយៈការស្កេួរ។

០៤ ខ្ង្្ទោះមានកុមារេ្គមស្គាំង�
សៅអាយុស្កាម៥ឆ្នាំ

ខ្ង្្ទោះមានកុមារអាយុស្កាម�៥�ឆ្នាំផដល៖
�����១.�មានទមងៃន់ទាបស្ៀបនឹងកម្េ់�ឬ
�����២.�មានវិជ្ឈមា្តពាក់កោតាលសដើមនដតិចជាង�១១.៥េ.ម�ឬ
�����៣.�សមើលសៅទំនងេ្គមខាលាំង។

បញ្ហាទឹកស្អាត�និងអនាម័យ�

០៥ ខ្ង្្ទោះរមានបង្គន់អនាម័យស្បើ្រាេ់ §	ខ្ង ្្ទោះផដលរមានបង្គន់អនាម័យស្បើ្ រាេ់រួមទំាងបង្គន់េងៃលួតចាក់ស្ោះ្ងផដរ។

០៦ ខ្ង្្ទោះមិនបរិសភាគទឹកមានេុវត្ថិភាព §		ខ្ង្្ទោះផដលបរិភាគទឹកសដាយមិនស្បើ្រាេ់វិ្តីស្សេ្ស្វើទឹកឲ្យមាន�
េុវត្ថិភាព�រួមមាន៖�ដាំទឹកឲ្យពុោះ�ស្បើ្រាេ់្ុងចស្មាោះទឹក�ទឹកពិស្ដប/
្ុង២០លតី្ត�្ចកទឹកដាក់ដបហាលនថងៃ�ឬក៏ស្បើថ្នាំកលរីន។

បញ្ហាកិច្ចការពារកុមារ

០៧ ខ្ង្្ទោះផដលមានកុមារធាលាប់ទទួលរង
អំសពើ�ហិង្សា

§		ខ្ង្្ទោះ��ផដលមាន�កុមារ�រងអំសពើហិង្សា�្ លចូវ�កាយ�្លចូវ�សភទ��្លចូវចិត្��និង�
ការមិនសអើសពើ��(េូមសមើលឧបេម្័ន្ធទតី៣)។

ឧបសម្ព័ន

៦១



ជំពូកទតី១

ល.រ េូចនាករ អត្ថន័យនន�េូចនាករ

០៨ ខ្ង្្ទោះមានកុមារងាយរងស្រោះ�
ចំសពាោះការផបកសចញពតី្គរួស្រ

ខ្ង្្ទោះផដលមាន�កុមារ�រេ់�សៅ�ក្នុង�្គរួស្រ្កតី្ក��ផដល៖
�����១.�មានផតឪពុក��ឬមាតាយ
�����២.�ឪពុកមាតាយមិន�រេ់សៅជាមួយ
�����៣.�្គរួស្រមានអំសពើហិង្សាជា្បចាំ
�����៤.��្គរួស្រស្បើ្រាេ់ស្គឿង្េវឹង�សលងផល្បងេុតីេងនិងការ�

ស្បើ្រាេ់ស្គឿងសញៀន�
�����៥.�្គរួស្រកំពុងមានជមងៃឺរា៉ាំនរៃ�និងមានពិការភាព។

០៩ ខ្ង្្ទោះមានកុមារវិល្តលប់មកពតី�
មណ្ឌលកុមារកំ្ពារេ់សៅជាមួយ

§		ខ្ង្្ទោះផដលរានទទួលកូន�ឬ�កុមារ�ពតីមណ្ឌលកុមារកំ្ពា�ឬមណ្ឌល�
ផថទាំកុមារមករេ់សៅជាមួយ។

១០ ខ្ង្្ទោះមានេមាជិក្គរួស្រ�
ផដលរមានេំបុ្តកំសណើត�ឬ�
េំបុ្តបញ្ជាក់កំសណើត

§		ខ្ង្្ទោះផដលមានេមាជិកមានាក់�ឬស្ចើននាក់�ពុំមានេំបុ្តកំសណើត�
ឬេំបុ្តបញ្ជាក់កំសណើត�

§		េំបុ្តកំសណើត�ឬេំបុ្តបញ្ជាក់កំសណើតខូចខាត��ដូចជា�រផហក�រលុប�
មិនអាចស្បើ្រាេ់រាន�ឬរាត់បង់�(ស្មុតីខលលួន�ឬអាោព្យារាលអាច�
សៅសេ្ើេុំសេចក្តីចមលងេំបុ្តកំសណើត�ឬេំបុ្តបញ្ជាក់កំសណើតពតីមសន្តី�
អ្តានុកូលដាឋានរាន�សដាយមិនចាំរាច់ចុោះបញ្តីម្ងសទៀតសទ)។

បញ្ហាការអប់រំកុមារតូច

១១ ខ្ង្្ទោះមានកុមារអាយុ៣-៥ឆ្នាំ��
មិនរានទទួល�ការអប់រំ្គប់ទ្មង់�
ននការអប់រំ�កុមារ�តូច

§		ខ្ង្្ទោះផដលមានកុមារអាយុ៣��-៥ឆ្នាំ�ផដលមិនរានចូលសរៀនសៅ�
ស្លាមសត្យ្យរដ្ឋ�មសត្យ្យឯកជន�មសត្យ្យេហគមន៍�
ឬការអប់រំតាមខ្ង្្ទោះ។

១២ ខ្ង្្ទោះមានកុមារសរៀនសៅបឋមេិក្សា��
សហើយអាោព្យារាលមិនផដលរានជួប
ជាមួយតំោងស្លា�ឬ្គរូ

§		ខ្ង្្ទោះផដលមានកុមារចូលសរៀនសៅស្លា�បឋមេិក្សា�(ថ្នាក់ទតី១-៦)���
ប៉ុផន្មាតាបិតា�ឬអាោព្យារាលមិនផដលរានជួបពិភាក្សា�ឬ្បជុ�ំ
ជាមួយ្គរូ�ឬនាយកស្លាអំពតីបញ្ហាស្្េងៗ�(ឧទាហរណ៍៖�លទ្ធ្ល�
េិក្សារបេ់កុមារ�ការអភិវឌ្ឍស្លាសរៀន…)។

បញ្ហាភាពងាយរងស្រោះ

១៣ ខ្ង្្ទោះមានអត្េញ្ញាណកម្ម្គរួស្រ�
្កតី្ក(ប័ណ្ណ្កតី្ក)មានេុពលភាព

§		ខ្ង្្ទោះផដលមាន្គរួស្រមានអត្េញ្ញាណកម្ម្គរួស្រ្កតី្ក�
(ប័ណ្ណ្កតី្ក)មានេុពលភាព។

១៤ ខ្ង្្ទោះមានេមាជិកមានពិការភាព §		ខ្ង្្ទោះផដលមានេមាជិក�មានការ�លំរាកក្នុងការសមើល�ស្តាប់�បំលាេ់ទតី��
ឬលំរាកក្នុងការស្បើ្រាេ់ផ្្កោមួយននរាងកាយ�ការចងចាំ�ការគិត��
ការនិយាយេ្តី�ការសមើលផថសដាយខលលួនឯង�។ល។�ផដលបងកការលំរាកក្នុង�
ការចូលរួម��និងស្វើេកម្មភាពនានាក្នុងេង្គម�និងជតីវិត្បចាំនថងៃ។

ឧបសម្ព័ន

៦២



ជំពូកទតី១

ឯកសរជំនួយស្ហារតតី េ្តីពតីតបសភទននអំសពើហិងហាសាសលើកុមារ

� ទ្មង់ននការស្បើអំសពើហិង្សាសលើកុមារ� មានដូចជា៖� អំសពើហិង្សា្លចូវកាយ� អំសពើហិង្សា្លចូវសភទ� អំសពើហិង្សា�
្លចូវចិត្� និងការមិនសអើសពើ� រួមទាំង�ការសកង្បវ័ញ្ចនានា� ផដលការបងកសអាយមានស្រោះថ្នាក់� ឬការរំសលាភបំពាន�
ដល់កុមារផដល្តរូវរានទទួលស្គាល់ជាេកល។�

� េ្មាប់្បសទេកម្នុជា� ទ្មង់ននអំសពើហិង្សាសៅសលើកុមារមាន� ៤្បសភទ� សដាយក្នុងសនាោះមានដូចជា�
(១)�អំសពើហិង្សា្លចូវកាយ�(២)�អំសពើហិង្សា្លចូវសភទ�(៣)�អំសពើហិង្សា្លចូវចិត្�និង�(៤)ការមិនសអើសពើ។�្បសភទ�
ស្្េងសទៀតននការរំសលាភបំពាន្តរូវរានសគកំណត់� និងទទួលស្គាល់ដូចជា�ការសកង្បវ័ញ្ច្លចូវសភទសលើកុមារ�
ពលកម្មកុមារ� និងការជួញដូរកុមារ� គឺជាការផេ្ងសចញនូវភាពេ្មនុ្គស្មាញ� ឬការរួមបញ្ចចូលនន្បសភទអំសពើ�
ហិង្សាទាំង៤។� ្បនពណតីទំសនៀមទមាលាប់ខលោះ� និងការអនុវត្សដាយស្រោះថ្នាក់ខលោះ្តរូវរានសគទទួលស្គាល់កាន់ផត�
ស្ចើនស�ើងៗថ្ជាការរំសលាភបំពាន។�្បសភទទាំង៤�ននអំសពើហិង្សាសលើកុមារមានដូចខាងស្កាម៖

១.� �អំសពើហិង្សា្លចូវកាយ៖�ការបងកស្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយកុមារសដាយសចតនាពតីអ្កដនទ១� ផដលអាច្តរូវរាន�
សគសៅថ្�ទណ្ឌកម្មសលើរូបរាងកាយ�(ឧទាហរណ៍៖�ការវាយតប់�អ្ងរួនឱ្យកុមារភិតភ័យ�ការចាប់្គវាត់�
ការដុត� ឬស្វើឱ្យរលាក� ការពនលង់ទឹក� ឬការស្វើឱ្យថប់ដសងហើម� ការបងកស្រោះថ្នាក់ស្្េងៗសទៀត� រួមមាន�
ការបង្ខឱ្ំយកុមារលុតជង្គង់�ឬឈររយៈសពលយូរជាសដើម�ឬក៏េកម្មភាពហិង្សាដនទសទៀតសៅសលើរាងកាយ២។�

២.� �អំសពើហិង្សា្លចូវសភទ៖�ការបង្ខំ� ឬល្បលួងកុមារឱ្យរួមសភទ� សទាោះបតីជាកុមារសនាោះមានការយល់ដឹង� ឬមិនយល�់
ដឹងពតីអវតីផដលរានសកើតស�ើង�ឬកុមារសនាោះយល់្ពមក៏សដាយ។�ទសងវើទាំងសនោះអាចប៉ោះពាល់ដល់រូបរាងកាយ�
ដូចជាការសបៀតសបៀនសករ្តិ៍ខាមាេ់� និងការរំសលាភ្លចូវសភទ។� វាក៏អាចជាេកម្មភាពផដលមិនប៉ោះពាល់ដល�់
រាងកាយរបេ់កុមារដូចជា�ការឱ្យកុមារសមើលសរឿងអាេអាភាេ�ឬ្លិតេមាភារ�ឬឧបករណ៍អាេអាភាេ�
ឬសមើលេកម្មភាពរួមសភទ�ឬសលើកទឹកចិត្ឱ្យកុមារមានអាកប្បកិរិយាទាក់ទងនឹង្លចូវសភទមិនេមរម្យ៣។

៣.� �អំសពើហិង្សា្លចូវចិត្៖�ការស្វើរាប្លចូវអារម្មណ៍របេ់កុមារផដលនាំឱ្យកុមារមាន្លប៉ោះពាល់្ងៃន់្ងៃរ� និងយូរ�
អផងវងសៅសលើការអភិវឌ្ឍ្លចូវអារម្មណ៍របេ់កុមារ។�ទសងវើទាំងសនោះរួមមានដូចជា�ការបងាហាញ្រាប់កុមារថ្�
ពួកសគរមានតនមល� និងរមានអ្កឱ្យ្េលាញ់� រមានេមត្ថភាព្គប់្រន់� ឬមានតនមល្គប់្រន់ដូចផដល�
បុគ្គលោមានាក់្តរូវការសនាោះសទ។� វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុ� ឬការរំពឹងទុកមិនេមរម្យកាន់ផតសកើនស�ើង�
ចំសពាោះកុមារ�ឬបោតាលឱ្យកុមារមានអារម្មណ៍ភ័យខាលាច�ឬមានស្រោះថ្នាក់ញឹកញាប៤់។

៤.� �ការមិនសអើសពើ៖�ការមិនស្លើយតបសៅនឹងត្មរូវការជាមូលដាឋានរបេ់កុមារទាំង្លចូវកាយ�និងឬ្លចូវចិត្�ផដល
អាចនាំឱ្យប៉ោះពាល់្ងៃន់្ងៃរដល់ការអភិវឌ្ឍរូបរាងកាយ៥។

១�មា្តា២១៧�្កម្ពហ្មទណ្ឌនន្ពោះរាជាោច្កកម្នុជា២០០៩
២�របកគំសហើយននការេិក្សា្ស្វ្ជាវេ្តីពតី�អំសពើហិង្សាសលើកុមារក្នុង្បសទេកម្នុជា�ឆ្នាំ២០១៣�
៣�របកគំសហើយននការេិក្សា្ស្វ្ជាវេ្តីពតី�អំសពើហិង្សាសលើកុមារក្នុង្បសទេកម្នុជា�ឆ្នាំ២០១៣�
៤�របកគំសហើយននការេិក្សា្ស្វ្ជាវេ្តីពតី�អំសពើហិង្សាសលើកុមារក្នុង្បសទេកម្នុជា�ឆ្នាំ២០១៣�ទំព័រទតី១៧
៥�របកគំសហើយននការេិក្សា្ស្វ្ជាវេ្តីពតី�អំសពើហិង្សាសលើកុមារក្នុង្បសទេកម្នុជា�ឆ្នាំ២០១៣�

ឧបសម្ព័ន

៦៣



ជំពូកទតី១

ឯកសរជំនួយស្ហារតតី េ្តីពតីការសធវើឲហាយតបសេើរស�ើងនូវការផថទំាកុមារសៅតាមតគរួសរ 
និងការសធវើេមាហរណកម្មកុមារ ពតីមណ្ឌលផថទំាកុមារ សៅកាន់តគរួសរតបកបសដាយេុវត្ថភិាព 

េតមាប់គណៈកម្ាហាធិការទទួលបន្ទនុកកិច្ការនារី និងកុមារឃំុ េង្ហាត់(គ.ក.ន.ក)

� ឯកស្រសនោះបញ្ជាក់អំពតីតួនាទតីរបេ់� គ.ក.ន.ក� ក្នុងការសលើកកម្េ់ចំសណោះដឹង� និងេមត្ថភាពសដើម្បតី�
កិច្ចការពារកុមារសៅក្នុងឃំុ�េងាកាត់� និងការអនុវត្ផ្នការេកម្មភាពសដើម្បតីស វ្ើឲ្យ្បសេើរស�ើងនូវការផថទំាកុមារ។��
ការស្វើេមាហរណកម្មកុមារ� វាមានស្រៈេំខាន់សដាយស្រមានកុមារស្ចើនហួេ្បមាណកំពុងរេ់សៅក្នុង�
មណ្ឌលផថទាំកុមារ� (កុមារចំនួន� ១៦.៥៧៩នាក់� កំពុងរេ់សៅក្នុងមណ្ឌលចំនួន� ៤០៦កផនលង� (មណ្ឌល�
កុមារកំ្ពា)� ទូទាំង្បសទេ)� និង� ៧៧%ននកុមារទាំងសនោះ�យា៉ាងសហាចោេ់មានឪពុក� ឬមាតាយមានាក់ផដល
សៅរេ់ផដលមានន័យថ្ពួកសគមិនគួរយកសៅដាក់ឲ្យរេ់សៅក្នុងមណ្ឌលផថទាំសនាោះសទ�ប៉ុផន្្គរួស្ររបេ់ពួកសគ�
គប្បតីទទួលរានការរំ្ទសដើម្បតីផថទំាកូនរបេ់ពួករត់។�មានការេិក្សា្ស្វ្ជាវក្មិតេកលជាស្ចើនទេ្េវត្េរ៍�
រានបងាហាញឱ្យដឹងថ្� ្គរួស្រ� និងការផថទំាតាម្គរួស្រ� គឺ្បសេើរបំ្ុតេ្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍រាងកាយ�អារម្មណ៍�
ស្មារតតីរបេ់កុមារក្នុងការេំសរចនូវេកាតានុពលសពញសលញរបេ់ពួកសគ។�“មណ្ឌលកុមារកំ្ពា”�គួរផតជាជស្មើេ�
ចុងស្កាយ�និងជាដំសោោះ្ស្យបសោតាោះអាេន្ប៉ុសោេោះ។�រាជរដាឋាភិរាលកម្នុជាទទួលស្គាល់�លទ្ធ្លននការ�
្ស្វ្ជាវសនោះ�និងសជឿថ្តួនាទតីបឋមក្នុងការការពារ�និងផថទំាកុមារ�គឺជាតួនាទតីរបេ់្គរួស្រ�និងេហគមន៍៦។�

� គណៈកមាមា្ិការទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃំុ��េងាកាត់�(គ.ក.ន.ក)��គប្បតី្តរួតពិនិត្យសលើស្ថានភាព�
ជារួមរបេ់កុមារផដលកំពុង្តរូវរានេមាហរណកម្មពតីមណ្ឌលផថទាំកុមារ�ជួយសកៀរគរ្នធាននានាសដើម្បតីជួយ�
រំ្ទដល់កុមារ� និង្គរួស្រ� � � រាយការណ៍ពតីស្ថានភាព� និងបញ្ហា្បឈមនានាសៅក្នុងកិច្ច្បជុំ្កុម្បឹក្សាឃុ�ំ
េងាកាត់ផដលស្វើស�ើងជាសរៀងរាល់ផខ។� ក្នុងសនាោះ្ងផដរ� គ.ក.ន.ក� គួរបងាហាញដល់្កុម្បឹក្សាឃុំ� េងាកាត់អំពតី�
ផ្នការេកម្មភាព�ជាពិសេេតួនាទតីេំខាន់ៗចំនួន�៣�គឺការបងាការ�ការទប់ស្កាត់��និងការប្ងរួបប្ងរួម្គរួស្រ
និងការស្វើេមាហរណកម្ម។�

៦���សេៀវសៅផណនាំេ្តីពតីការស្វើឲ្យ្បសេើរស�ើងនូវការផថទាំកុមារសៅតាម្គរួស្រ� និងការស វ្ើេមាហរណកម្មកុមារ� ចំនួន៣០%� � ពតីមណ្ឌលផថទាំកុមារ� សៅកាន់្គរួស្រ�
្បកបសដាយេុវត្ថិភាពេ្មាប់គណៈកមាមា្ិការទទួលបន្ទនុកកិច្ចការនារី�និងកុមារឃុំ/េងាកាត់(គ.ក.ន.ក)�ផខសមស្�ឆ្នាំ២០១៧
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ជំពូកទតី១

ការបង្ហារ ការទប់ស្ហាត់ ការសធវើេមាហរណកម្ម

គឺការរក្សាកុមារឲ្យសៅជួបជុំជាមួយ
្គរួស្ររបេ់រត់។�កុមារ្គប់រូប�មាន�
េិទ្ធិផដលមិនអាចកាត់ផាតាច់រាន�ក្នុងការ�
បន្រេ់សៅ្បកបសដាយេុវត្ថភិាពជាមួយ�
មាតាយ�និង/ឬ�ឪពុកបសងកើត�ក្នុងករណតី�
ផដលអាចស្វើសៅរាន។�

ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកមាតាយ�និងកូន�
គឺជាទំនាក់ទំនងមួយដ៏វិសេេវិស្ល�
ផដលមិនគប្បតីកាត់ផាតាច់ស�ើយ�លុោះ្តា
ោផតមានការគំរាមកំផហងចំសពាោះ�
េុវត្ថិភាពរបេ់កុមារ។�

ការបំផបកកុមារសចញពតី្គរួស្របសងកើត�
របេ់សគ�គួរ្តរូវរានពិចារោ�លុោះ្តា�
ោផត្គប់មស្្យារាយទាំងអេ់�្តរូវ�
រាន្បឹងផ្បងអេ់លទ្ធភាព។�

ក្នុងន័យសនោះ�សយើងអាចសលើកជាេំណួរ�
េួរថ្�សតើ�គ.ក.ន.ក��អាចស្វើអវតីរានខលោះ?�

គឺជាដំសណើរការបញ្ចូនកុមារ�និង្គរួស្រ�
សៅកាន់សេវា�ឬការផថទាំេម្េបនានា�
ក្នុងសរលបំណង�ក្មិត��ចំនួនននការ�
ទុកដាក់កុមារផដលមិនេម្េប�និង�
ចំនួនកុមារផដលចូលសៅរេ់សៅក្នុង�
“មណ្ឌលផថទាំកុមារ”។�

ដូចផដលមានផចងក្នុង�្បកាេេ្តីពតី�
នតីតិវិ្តីអនុវត្សរលនសយារាយេ្តីពតីការ�
ផថទាំជំនួេចំសពាោះកុមារ�និងផ្នការ�
ព្ងឹងការផថទាំកុមាររបេ់្កេួង�
េ.អ.យ�.�ក្នុងការផកលម្ការផថទាំកុមារ�
សគ្តរូវការឱ្យមានហត្ថសលខាពតី�គ.ក.ន.ក��
មុនសពលផដលកុមារ្តរូវរានទុកដាក់ឱ្យ
ស្នាក់សៅក្នុងមណ្ឌល�ដូសច្ោះ�គ.ក.ន.ក���
្តរូវពិនិត្យស�ើងវិញសដាយ្បុង្បយ័ត្
សៅសលើករណតីនតីមួយៗផដលសគរានសេ្ើ�
ស�ើង�សដើម្បតីធានាថ្រាល់ជស្មើេននការ�
ផថទាំជំនួេដនទសទៀតស្ៅពតីមណ្ឌល�
ផថទាំកុមារ្តរូវរានពិនិត្យអេ�់
លទ្ធភាព។�

សតើ្គរួស្ររានទទួលកិច្ចរំ្ទ�
េម្េប�ផដរឬសទ?�្បេិនសបើការ�
្្ល់កិច្ចរំ្ទេម្េបជូន្គរួស្រ�
បសងកើតមិនអាច្ប្ពឹត្សៅរាន��
សតើសគរានផេវងរកការផថទាំជំនួេ�
ជាលក្ខណ្គរួស្រ្ម៌�្គរួស្រស្ច�់
ញាតិ�និងជស្មើេដនទសទៀតសៅ�
េហគមន៍�ផដរឬសទ?

គ.ក.ន.ក��គប្បតីស្វើការ្តរួតពិនិត្យ�និង�
បសងកើតឧបករណ៌វាេ់ផវង�សដើម្បតីធានា�
ថ្កុមារ្គប់រូប�ផដលរានស្វើ�
េមាហរណកម្មពតីមណ្ឌល�្បមូល�
្នធាននានា��និង�តាមដានសៅសលើ�
សេចក្តី្តរូវការរបេ់ពួកសគ។

គ.ក.ន.ក��គួរចុោះសមើលកុមារទាំងសនោះ�
និងរាយការណ៍សៅការិយាល័យ�េ.អ.យ��
ឬ�មន្ទតីរ�េ.អ.យ�អំពតីស្ថានភាពរបេ់�
កុមារ�សដាយ្្ល់មតិសយាបល់អំពតី�
ចំោត់ការជាបនាទាន់�សដើម្បតីរំ្ទកុមារ�
ផដល្បឈម�ស្កាយសពលស វ្ើការប្ងរួប�
ប្ងរួមជាមួយ្គរួស្ររបេ់ពួកសគ។��
កុមារនឹង្តរូវការឱ្យមានកិច្ចរំ្ទជា�
េមាភារៈ�និងកិច្ចរំ្ទក្នុងទ្មង់ជាការ�
្្ល់មតិសយាបល់ដនទសទៀតសៅ�ក្នុង�
ដំសណើរការេមារហរណកម្មសនោះ។��
្បេិនសបើចាំរាច់េូមភាជាប់ទំនាក់ទំនង�
ពួកសគជាមួយអ្ក្្ល់សេវាពាក់ព័ន្ធ។�

គ.ក.ន.ក�គួរផចករំផលកព័ត៌មានអំពតី
កុមារផដលរានស្វើេមាហរណកម្មរួច�
ជាមួយ�គ.ក�.េ.ក�្េុក�សដើម្បតីសគអាច
ផចករំផលកព័ត៌មានទាំងសនោះក្នុងកិច្ច្បជុ�ំ
្តតីមាេជាមួយ�និង្កុមេមាហរណកម្ម�
សៅថ្នាក់សខត្ក្នុងសខត្នតីមួយៗ�និងតាម
ដានសលើេកម្មភាពផដលរានពិភាក្សា�
និងអនុវត្�។
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