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ផ្នែកទី១
សញ្ញាណទូទៅ
១. ទសច្កតីទនតើម
ឧេាហក្មម បដិេណ្ឋ
ឌ ក្ិ ចចរបត្ិ បត្ថិ ក្បុងបរិបទសេវាក្មម ណដលបានសធវើសឡើងខុ េៗោបពីឧេាហក្មម ដនទសទៀត្។ សេ
បានក្ត្់ េមគល់ ពី ការសតថត្ចំណ្ឋប់ អារមម ណ៍ដើបូងបងអេ់សដ្ឋយអត្ិ ថិជនសៅសលើសេវាក្មម ណដលបសរមើសភញ ៀវសដ្ឋយតធល់
មនដូចជាសេវាក្មម អាហារ និងសភេជជៈ ស្នបក្់ សៅ ដឹក្ជញ្ជ ូន និងការក្មានថ។ល។ណដលរត្ូវពឹ ងណផអក្សលើោពសជឿជាក្់ និង
ការផថល់ទំនុក្ចិត្ថ។ វាេឺ ជាការរេប់ រេងតាមណបបអារមម ណ៍ សដើមផីធានបានថា អត្ិ ថិជនបានទទួលនូវេុ ណោពសេវាក្មម
និងផលិ ត្ផលរបក្បសដ្ឋយក្រមិ ត្ខព េ់។ ជានិចចជាកាល ការផគត្់ផគងៀសេវាក្មម សៅក្ប ុងេមផទាសទេចរណ៍ននទទួលបាន
សជាេជ័យោេសរចើនពឹងណផអក្សៅសលើេមត្ទ ោពបុ េគ លិក្ណដលបានឆលងកាត្់ វេគ បណថុោះបណ្ឋ
ថ លរត្ឹ មរត្ូវ មនេុ ណោព និង
េមត្ទ ោពេមរេបតាមសោលការណ៍ណណនំការបណថុោះបណ្ឋ
ថ លពិត្របាក្ដ។

ក្តាថសនោះមនស្នរៈេំ ខាន់ ណ្ឋេ់ ក្ប ុងការ

ជើរញ
ុ ឲ្យកាន់ ណត្មនោពទាក្់ ទាញសភញ ៀវកាន់ ណត្ខាលំងសឡើងណថមមួ យក្រមិ ត្សទៀត្េរមប់ ការជួយពនារដល់ ការស្នបក្់ សៅ
របេ់ សទេចរ រពមទាំងជួយសលើក្ក្មព េ់ សមទនោព និងរបនពណីជាត្ិ សលើពិភពសលាក្ផងណដរ។
អាជីវក្មម សលើេមផទាសទេចរណ៍ជារបសភទអាជីវក្មម ណដលសតថត្េំ ខាន់ ចបា
ំ ច់ សៅសលើសេវាបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចខពេ់
និងជាមុ ខរបរណដលសបើក្ទាវរទទួលសភញ ៀវជារបចំ និងសរៀងរាល់ នថៃ។ បុ េគ លិក្បសរមើការងារសៅក្ប ុងអាជីវក្មម របសភទសនោះមន
ចរិត្លក្ខ ណៈសដ្ឋយណឡក្ និងពិសេេចំស ោះសភញ ៀវសរចើនជាងបុ េគ លិក្សៅក្ប ុងវិេ័យ ណិជជក្មម សផេងសទៀត្។ សភញ ៀវណត្ងណត្
ក្ត្់ េមគល់ ថាសរៅពីការស្នវេមន៍ និងការបសរមើ សៅមនោពេល ូត្បូ ត្ ោពរួេរាយរាក្់ ទាក្់ និងស្នបមញញឹមណដលបសងកើន
នូវោពក្ក្់ សៅថ រពមទាំងអត្ថ ចរិត្ណដលេំ ណដងសចញពីរបនពណីតធល់ ខល ួន។ លក្ខ ណៈទាំងអេ់ សនោះទាមទារឱ្យបុ េគ លិក្រេ
ប់ ៗរូបរបកាន់ យក្។ បុ េគ លិក្រត្ូវមនចិ ត្ថអំណត្់ អត្់ ធមត្់ សចោះត្េូ មនលក្ខ ណៈេមផត្ថិ លអ និងមនការសរៀបចំ លអ ទាំងខាង
ណផបក្លក្ខ ណៈទូសៅ និងណផបក្េមត្ទ ោពជើនញ។ សភញ ៀវជាត្ិ

និ ងអនថ រជាត្ិ រត្ូវការសេវាបសរមើណដលមនក្រមិ ត្េមរមយ

សហើយណដលរត្ូវផថល់ឱ្យសេតាមរយៈបុ េគ លិក្សនោះឯង។
ការសោរព ឬការជរមបេួ រ េឺ ជាោរវក្ិ ចចរបេ់ បុ េគ លិក្រេប់ រូបចំស ោះសភញ ៀវណដលជាេក្មម ោពននបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចច
ដ៏លអមួ យេរមប់ បុ េគ លិក្ក្ប ុងការេណមឋ ងចំស ោះសភញ ៀវទាំងអេ់ សដ្ឋយមិ នរបកាន់ វយ
័
ពណេមផុរ ឋានៈ ឬនិនបការណ្ឋ
មួ យសឡើយ។

មិ នណត្ប៉ាុ សណ្ឋ
ត ោះ សយើងមិ នណមនស្នវេមន៍ណត្ចំស ោះអត្ិ ថិជនតធល់ របេ់ សយើងសទ ណត្េឺ ចំស ោះរេប់ អត្ិ ថិជន

ទាំងអេ់ េូ មផីណត្អប ក្ណដលរោន់ ណត្មក្ស្នក្េួ រដើណឹង ឬព័ត្មនអំ ពីសយើងបនថិចបនថួចក្៏ រត្ូវបានទទួលសដ្ឋយោពក្ក្់ សៅឋ
ផងណដរ។

មិ នថាសភញ ៀវរបសភទណ្ឋសនោះសទឱ្យណត្ចូលមក្ក្ប ុងេមផទារបេ់ សយើង ឬក្ប ុងរបសទេរបេ់ សយើង ដ្ឋច់ ខាត្រត្ូវ

ណត្ទទួលស្នវេមន៍ពួក្សេតាមរយៈបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចសនោះ។
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២. ន្ិយមន្័យ
បដិសណ្ឋ
ា រកិច្ច េឺ ជាទីក្ណនលង ឬជាការផថល់សេវាក្មម អាហារនិងសភេជជៈ សេវាស្នបក្់ សៅ ដឹក្ជញ្ជ ូន និងក្មានថ
រពមទាំងសេវាក្មម សផេងៗដនទសទៀត្ចំ ស ោះសភញ ៀវណដលចក្សចញពី លំសៅដ្ឋឌនអចិ ន្នថយ៍របេ់ សេ

សដ្ឋយរត្ូវពឹ ងណផអក្សលើ

ោពសជឿជាក្់ និងការផថល់ទំនុក្ចិត្ថសដើមផីឲ្យសភញ ៀវបានទទួលេុ ណោពសេវាក្មម ឬផលិ ត្ផលរបក្បសដ្ឋយក្រមិ ត្ខព េ់។

៣. កមមវតថុ
សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអក្បុងវិេ័យសទេចរណ៍ណដលបានសរៀបចំសឡើងសនោះក្ប ុងចក្ខ ុវេ
ិ ័ យមួ យសដើមផី
ជើរញ
ុ ឲ្យវិេ័យសទេចរណ៍សៅក្មព ុជា

មនការរីក្ចសរមើនខាលំងក្ប ុងការណណនំសទេចរឲ្យបានស្នគល់ ពី បដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចច

របនពណីដ៏លអផូរផងៀរបក្បសដ្ឋយោពទន់ ភលន់របេ់ ជនជាត្ិ ណខម រ
សភញ ៀវណដលចូលមក្ក្មានថ

ជាពិសេេ

និង

បសងកើត្នូវសោលការណ៍ណណនំេរមប់ បំ សពញត្រមូវចិ ត្ថ

សដើមផីពនារការស្នបក្់ សៅរបេ់ សទេចរអនថរជាត្ិ ណដលចូលមក្ក្មានថសៅក្ប ុង

របសទេក្មព ុជាឲ្យបានយូ រ។
សោលបំ ណងបសងកើត្សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអក្បុងវិេ័យសទេចរណ៍សនោះ េឺ ណផអក្សលើក្មម វត្ទ ុមួយចំនួន
ដូចជា៖


ជើរញ
ុ

និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់ អប ក្វិនិសោេឲ្យខិ ត្ខំ របឹ ងណរបងអភិ វឌណន៍ េមផទាសទេចរណ៍របេ់ ខល ួនរបក្បសដ្ឋយ

សោលការណ៍ណណនំរត្ឹ មរត្ូវ សដើមផីទាក្់ ទាញសភញ ៀវជាត្ិ និងអនថជាត្ិ


ផថល់ជូនសភញ ៀវនូវទំនុក្ចិត្ថសលើេនថិេុខ

េុ វត្ទិ ោព

និ ងតេុ ក្ោពក្ប ុងអំ ឡុងសពលណដលសេសរបើរបាេ់ សេវាក្មម

សទេចរណ៍


អភិ រក្េវបផធម របនពណីរបេ់ ជនជាត្ិ ណខម រ និងសធវើការផេពវផាយសៅកាន់ ពិភពសលាក្ទាំងមូ ល



បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ ណដលសធវើការសៅតាមបណ្ឋ
ថ េមផទាសទេចរណ៍ននត្រមូវឲ្យឆល ងកាត្់ វេគ បណថុោះបណ្ឋ
ថ លឲ្យបាន
រត្ឹ មរត្ូវ និងធានបាននូវជើនញចបេ់ លាេ់ សៅតាមវិជាជជីវៈរបេ់ ខល ួន។
ឯក្ស្នរសោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចសនោះនឹងសរបើជាឯក្ស្នរសោលេរមប់ រេប់ េមផទាសទេចរណ៍ទាំង

អេ់ យក្មក្អនុវត្ថ តាមសដ្ឋយការទទួលខុ េរត្ូវ និងសោរពតាមលក្ខ ខណឍណដលបានក្ំ ណត្់ សដើមផីបងាាញដល់ សភញ ៀវពីេុណ
ោព និងសេវាក្មម ណដលមនសោលការណ៍ណណនំ។

ទំព័រ
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ផ្នែកទី២
ទោលការណ៍ផ្ណនាំបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចលក
អ ង
ែុ វិស័យទទសច្រណ៍

“សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអក្បុងវិេ័យសទេចរណ៍” រត្ូវបានសរៀបសរៀងសឡើងក្ប ុងសោលបំ ណងសធវើោ៉ាង
ណ្ឋឲ្យេមផទាសទេចរណ៍ក្ប ុងរបសទេក្មព ុជាសធវើការរបក្បអាជីវក្មម សដ្ឋយោពរត្ឹ មរត្ូវតាមបទដ្ឋឌនណដលបានក្ំ ណត្់ ជូន។
វារត្ូវបានណបងណចក្ជា៥របសភទ េឺ សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចេណ្ឋ
ឌ ោរ សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចច
សោជនីយដ្ឋឌន

សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចេប៉ានិងម៉ាេា

សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចទីោបក្់ ងារ

សទេចរណ៍ និងសោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចហាងលក្់ វត្ទ ុអនុេាវរីយ៍សទេចរណ៍។
ោរក្ិ ចចចមផងរបេ់ សយើង េឺ បំសពញនូវរេប់ ត្រមូវការរបេ់ សភញ ៀវ

និ ងណថទាំសេឱ្យបានដិត្ដល់ ។ សយើងរត្ូវណថទាំ

សភញ ៀវឱ្យបានលអិ ត្លអ ន់ រហូ ត្ដល់ សេចត្់ ទុក្ ឬទទួលអារមម ណ៍ថាទីសនោះជាលំ សៅដ្ឋឌនរបេ់ សេ។ បណ្ឋ
ថ េក្មម ោពលអ ឬ
អារក្ក្់ របេ់ សយើងនឹងផឋល់ជាលទនផលសៅសពលខាងមុ ខ។

១. ទោលការណ៍ផ្ណនាំបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចលផ្អ នែកសណ្ឋ
ា ោរ ន្ិងទសវាស្នែក់ទៅ
េមផទាសទេចរណ៍ទាំងអេ់ ណដលបសរមើវេ
ិ ័ យសទេចរណ៍េឺ ជានដេូ ដ៏េំខាន់ ក្បុងការចូលរួមចំណណក្ជាមួ យរាជ
រដ្ឋឌភិ បាល ជាពិសេេរក្េួ ងសទេចរណ៍ក្ប ុងការអភិ វឌណវិេ័យសទេចរណ៍របក្បសដ្ឋយោពរត្ឹ មរត្ូវ មនេុ ណោព និ ង
មននិរនថរោព រពមទាំងេថ ងៀដ្ឋរត្ឹ មរត្ូវរេបតាម ក្យរបេិ ទននម “ទីរក្ុងស្នអត្ រមនីយដ្ឋឌនស្នអត្ សេវាលអ បដិេណ្ឋ
ឌ រ
ក្ិ ចចលអ”

។

សដើមផីឲ្យសេវាសទេចរណ៍មួ យទទួលបានការទទួលស្នគល់ េុ ណោពណផបក្សេវាក្មម

រក្េួ ងសទេចរណ៍បាន

សរៀបសរៀងចងរក្ងនូវសោលការណ៍ណណនំសនោះសឡើងសដើមផីឲ្យអាជីវក្មម េណ្ឋ
ឌ ោរ និងសេវាស្នបក្់ សៅទាំងអេ់ អនុវត្ថ តាម
ដូចខាងសរកាម៖

១.១.ទោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ត ី

លកខខណឌតប្មូវ

បរិស្នថន្ ន្ិងភាពស្នអត
បរិស្នទនខាងក្ប ង
ុ

មនោពស្នអត្ និងមនអនម័ យជារបចំ
មនក្ណនលងទទួលសភញ ៀវធំទូលាយ និងខយល់ សចញចូលរេប់ រោន់
មនដ្ឋក្់ តលក្េញ្ញដហាមឃាត្់ ការជក្់ បារីសៅក្ណនលងទទួលសភញ ៀវ ក្ណនលងទទួលទាន
អាហារ និងសភេជជៈ

១.២.ទោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ត ី

លកខខណឌតប្មូវ

ការតុបផ្តងលមអ
សរេឿងេងាារិមមនត្ុ សៅអី សធវើពីឫេេី សតថ ក្ំ សតលក្ ក្ក្់ ណដក្ សឈើ ឬវលល ិ៍ណដល
សរេឿងេងាារិម និងសរេឿងបរិកាខរ

សរបើរបាេ់ ផលិ ត្ផលក្ប ុងរេុក្
េមារៈ ឬសរេឿងបរិកាខរសរបើរបាេ់ ជាផលិ ត្ផលក្ប ុងរេុក្ដូចជាចន ោជន៍ ក្ំ ប៉ាុង
ណដលសធវើពីក្អម រត្សោក្ដូង បំ ពងៀឫេេី។ល។
ទំព័រ
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ការត្ុ បណត្ងលមអ

រេប់ ទីតាំងសៅក្ប ុងេមផទារត្ូវសរៀបចំ ឲ្យមនោពទាក្់ ទាញតាមណបបណខម រ
ក្ណនលងទទួលសភញ ៀវរត្ូវមនដ្ឋក្់ តាំងបងាាញនូ វរូបចមលក្់ េំ នូរ ឧបក្រណ៍សភល ងណខម រ
ឬឧបក្រណ៍សផេងៗដូចជាអរងុត្ លអី ក្ណ្ញ្ច ងណដលបងាាញពីវបផធម េិ លផៈ
របនពណីណខម រ

១.៣.ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខណ វិន្ិច្ឆ័យនន្ការវាយតនមៃ

សតីពអ
ី នម័យ
ក្ណនលងស្នធារណៈ

មនការេមអត្បរិសវណ និងទីធាលននមណឍលទាំងក្ប ុង និងសរៅឲ្យបានស្នអត្លអ
ក្ណនលងណដលសភញ ៀវក្មានថ និងទទួលទានរត្ូវេមអត្ជារបចំ
ោមនេត្វ លអិត្ចនរងសៅទីធាល និងបរិសវណេមផទាទាំងក្ប ុង និងសរៅ
មនបិ ត្ ក្យសស្នលក្ណដលោំរទដល់ ការេមអត្ និងោពអនម័ យ
មនបិ ត្រូបោពណដលបងាាញពីោពស្នអត្ក្ប ុងេណ្ឋ
ឌ ោរ

បនធប់ចមអិ នអាហារ

មនការេមអត្ជារបចំ
មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នេរមប់ ចមអិ នអាហាររត្ឹ មរត្ូវ
េមារៈសរបើរបាេ់ ក្ប ុងផធោះបាយមនការេមអត្ឲ្យបានស្នអត្ជានិចច
ោមនេត្វ លអិត្ចនរងណដលបងកឲ្យមនជមៃឺ ឆលងក្ប ុងបនធប់ចមអិ នអាហារ
ោមនក្លិ នជោះសចញសៅខាងសរៅ

ក្ណនលងសធវសើ ភេជជៈ

មនការេមអត្ជារបចំ
បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវ
មនការលាងេមអត្េមារៈសធវើសភេជជៈឲ្យបានស្នអត្ និងអនម័ យលអ ជានិចច

បងគន់អនម័ យ

បងគន់អនម័ យមនអនម័ យលអ េៃ ួត្ និងោមនក្លិ ន
ណបងណចក្បងគន់អនម័ យរវាង្េថី និងបុ រេ បុ េគ លិក្ និងសភញ ៀវដ្ឋច់ សដ្ឋយណឡក្ពីោប
មនការេមអត្បងគន់អនម័ យជារបចំ
មនក្ណនលងលាងនដ ណដលមនស្នបូ ក្ញ្ច ក្់ឆលុោះ រក្ដ្ឋេអនម័ យ ឬក្ណនេង

ក្ណនលងេថ ក្
ុ កាក្េំ ណល់

មនធុងេំ រាមឲ្យបានរេប់ រោន់
មនការណបងណចក្េំ ណល់ រឹង និងេំ ណល់ រាវ
មនការរក្ាកាក្េំ ណល់ ឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ និងមិ នឲ្យមនក្លិ នមុ នសពលអប ក្របមូ ល
េំ រាមមក្យក្
េំ ណល់ រត្ូវឆល ងកាត្់ អាងរបរពឹ ត្ថក្មម មុ នបសញ្ច ញសចល

១.៤.ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ
ទំព័រ
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សតីពីការទទួលទ្ញៀវ
ោរវក្ិ ចចទទួលសភញ ៀវ

មនការសធវើោរវក្ិ ចចេំពោះសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹម រួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពល
សភញ ៀវមក្ដល់
មនការសធវើោរវក្ិ ចចេំពោះលាសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹមរួេរាយ សៅសពល
សភញ ៀវចក្សចញសៅវិញ

ការទាក្់ ទាញសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នជាេសមល ៀក្បំ

ក្់ របនពណីណខម រ សៅសពលសធវើការបសរមើ

សេវាក្មម ដល់ សភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនចរិោេមផត្ថិ នថលថបូរ ចរិត្េុ ោពរាបស្នរ
ការណថទាំសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្ណថរក្ាសេវាក្មម ឬទំនិញឱ្យសៅដណដលទាំងបរិមណ ទាំងេុ ណោព សៅ
សពលណដលសភញ ៀវបានក្ក្់ សេវាក្មម ឬទំនិញសនោះរួចសហើយ
ស្នគល់ ចិត្ថសភញ ៀវ យល់ ដឹងពីចំណងៀចំណូលចិត្ថ និងណេវ ងយល់ ពី ត្រមូវការរបេ់ សភញ ៀវឲ្យ
បានចបេ់ លាេ់
ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវសៅសពលណដលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ ឬមនការចំបាច់ ណ្ឋមួ យ
ជួយសដ្ឋោះរស្នយបញ្ញារបេ់ សភញ ៀវសៅសពលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ
ក្ប ុងក្រណីសរើេបានរបេ់ របរណដលសភញ ៀវសភល ច ឬរជុោះបាត្់ រត្ូវរក្ាទុក្ជូនសភញ ៀវវិញ ឬ
សធវើការទំនក្់ ទំនងសៅកាន់ មចេ់ វត្ទ ុ
ទទួលខុ េរត្ូវការ រេុ វត្ទិ ោពរបេ់ សភញ ៀវអំ ឡុងសពលផថល់សេវាក្មម
មនោពរួេរាយរាក្់ ទាក្់ ចំស ោះសភញ ៀវ និងមិ នសរើេសអើង
សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយការរបុងរបយ័ ត្ប និ ងរហ័ េរហួ ន
ផថល់ក្ិ ត្ិថយេ និងយក្ចិត្ថទុក្ដ្ឋក្់ ចំស ោះសភញ ៀវ និងមិ នសរើេសអើង
មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ សយើងចំស ោះ
សភញ ៀវ
សចោះស្នក្េួ រសភញ ៀវបណនទមសដើមផីបំសពញនូវរាល់ ចំណុចខវ ោះខាត្ ក្ប ុងសពលបសរមើសេវា
ក្មម
សចោះទទួលខុ េរត្ូវនូ វរាល់ ក្ំ ហុេណដលសក្ើត្មនសឡើងសៅសពលក្ំ ពុងបសរមើសេវាក្មម
ជូនសភញ ៀវ និងសធវើការេុំ សទាេសភញ ៀវសដ្ឋយការេួ រេម
ទទួលយក្នូវរាល់ ការរិោះេន់ របេ់ សភញ ៀវ សដើមផីណក្លមអ រាល់ ក្ងវោះខាត្

១.៥.ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពន
ី លិតនល
ន្ិងទសវាកមម
អាហារជាអាហារណខម រ មនការត្ុ បណត្ងរបក្បសដ្ឋយសស្នភ័ ណោព
សេវាក្មម និងសភេជជៈ

អាហារ និងសភេជជៈដ្ឋក្់ លក្់ មនដ្ឋក្់ ត្នមល ចបេ់ លាេ់
លក្់ សភេជជៈផលិ ត្ក្ប ុងរេុក្សរចើនជាងសភេជជៈនំចូលមក្ពី បរសទេ
ទំព័រ
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សភេជជៈផលិ ត្ក្ប ុងរេុក្រត្ូវមនបិ ត្ស្នលក្េញ្ញដ ឬម៉ាក្ឲ្យបានចបេ់ លាេ់
សេវាក្មម ដក្
ឹ ជញ្ជន
ូ

សេវាក្មម ដឹក្ជញ្ជ ូនណដលបសរមើឲ្យសភញ ៀវរត្ូវធានឲ្យបាននូវសោលការណ៍ណណនំេុវត្ទិ
ោព មនលក្ខ ណៈស្នអត្លអ តេុ ក្ោព និងោមនណផេងបារី
អប ក្សបើក្បរោនយនថសោរពសពលសវលាក្ប ុងសពលបសរមើសេវាក្មម ដល់ សភញ ៀវ មិ នទុក្ឲ្យ
សភញ ៀវរងៀចំ
ការដឹក្ជញ្ជ ូនមនការក្ំ ណត្់ ត្នមល ចបេ់ លាេ់

សេវាក្មម ស្នបក្់ សៅ

បនធ ប់ស្នបក្់ សៅទាំងអេ់ រត្ូវមនរចនប័ ទម និងការត្ុ បណត្ងណបបលក្ខ ណៈណខម រ
ក្ប ុងបនធប់ស្នបក្់ សៅមនពយួររូបេំ នូរេិ លផៈ វបផធម និងរបនពណីណខម រ
សេវាក្មម ស្នបក្់ សៅរេប់ របសភទរត្ូវមនអនម័ យ និងបរិស្នទនលអ ធានបាននូវតេុ ក្
ោពដល់ សភញ ៀវ
បនធប់ស្នបក្់ សៅមនដ្ឋក្់ ត្នមល ចបេ់ លាេ់

១.៦.ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពត
ី នមៃ
ក្ំ ណត្់ ត្នមល សេវាក្មម

មនការក្ំ ណត្់ ត្នមល សេវាក្មម នីមួយៗសៅក្ប ុងេណ្ឋ
ឌ ោរឲ្យបានចបេ់ លាេ់
មនការក្ំ ណត្់ ត្នមល សៅក្ប ុងរដូវកាលមនសភញ ៀវសរចើន និងមនសភញ ៀវត្ិ ចឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ
មិ នទូទាត្់ របាក្់ សភញ ៀវសលើេពីត្នមល ណដលបានដ្ឋក្់ បងាាញសលើសេវាក្មម
រាល់ ត្នមល បនធប់ សភេជជៈ សេវាក្មម ដឹក្ជញ្ជ ូនរត្ូវសរបើរប
ូ ិ យប័ ណតជាត្ិ ជាសោល
មិ នត្សមល ើងនថលសៅសពលមនពិធីបុណយសផេងៗ

១.៧.ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

បុគ្ល
គ ិក
លក្ខ ណៈេមផត្ថិ របេ់

មនចរិោេមផត្ថិ លអ អាក្បផក្ិ រោ
ិ លអ និងនថលថបូរ

បុ េគលិក្

មនោពបុិ នរបេប់ ក្ប ុងការបសរមើ និងការយក្ចិត្ថសភញ ៀវ
ត្ុ បណត្ងខល ួនរបាណឲ្យបានេមរមយ
មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករហួ េសហត្ុ ក្បុងសពលបំ សពញការងារ
មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនេុ ខោពលអ មនការរត្ួត្ពិនិត្យេុ ខោពមុ នសពលចូ លបសរមើការងារ
មិ នជក្់ បារីក្បុងសម៉ាងសធវើការ មិ នរបរពឹត្ថអំសពើសពេាចរ
មិ ន ក្់ ព័នននឹងបទឧរក្ិ ដឌសផេងៗ ជាពិសេេមិ នណមនជាអប ក្ណចក្ចយ និងសរបើរបាេ់
សរេឿងសញៀន
បុ េគ លិក្មនេុ ជីវធមលអ ចំស ោះសភញ ៀវ
ចំស ោះបុ េគ លិក្នរីមិនេួ រត្ុ បណត្ងខល ួនហួ េសហត្ុ
បុ េគ លិក្សរបើរបាេ់ ទឹក្អប់ ណដលោមនក្លិ នឆួលខាលំង
ទំព័រ
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ោពសស្នមោះរត្ងៀរបេ់

បុ េគ លិក្របាប់ សភញ ៀវពីការពិត្ សៅសពលសភញ ៀវេួ រព័ត្មនអវី មួយ

បុ េគលិក្

បុ េគ លិក្រក្ាទុក្ឥវាឿន់ ឲ្យសភញ ៀវ សៅសពលសេសភល ចវត្ទ ុអវីមួ យ
បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យនិសោជក្
បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យេហការីក្បុងការងារ

លក្ខ ណៈេមផត្ថិ ក្បង
ុ អាជីព

មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ
េសមល ៀក្បំ

ក្់ រត្ូវអុ ត្ឱ្យសរៀបសេម ើលអ

មិ នជណជក្ោបសពលក្ំ ពុងសធវកា
ើ រសៅចំស ោះវត្ថ មនសភញ ៀវ
មនឥរិោបថេមរមយ មិ នលូ ក្នដសក្ោះអាចម៍ រចមុ ោះ ឬខាវរអាចម៍ រត្សចៀក្សៅ
ចំស ោះមុ ខសភញ ៀវ
ចំសណោះដឹង និងជើនញ

មនជើនញវិជាជជីវៈពិត្របាក្ដក្ប ុងអាជីពការងារ
មនេញ្ញដបរត្ ឬវិញ្ញដបនបរត្បញ្ញជក្់ ពីជើនញវិជាជជីវៈ
មនចំសណោះដឹងោស្នបរសទេ

អនម័ យរូបរាងកាយ

ការណថទាំខលួនរបាណសដ្ឋយងូត្ទឹក្ ដុេណក្អ លេមអត្ការ រក្ុំ ឱ្យមនក្លិ នខល ួន
េក្់ រត្ូវក្ក្់ ស្នបូ ជារបចំ
កាត្់ េក្់ ឱ្យបានខលី ចំស ោះបុ រេ ចំ ស ោះនរីរត្ូវបួ ងឬចង
កាត្់ រក្ចក្នដឱ្យបានខលី សចៀេវាងមនអាចម៍ រក្ចក្
រត្ូវដុេសធមញជារបចំ ក្ុំ ឱ្យមនធុំក្លិនមត្់
សរាមរចមុ ោះនិងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឱ្យបានខលី ឬសការឱ្យបានស្នអត្លអ

ទំព័រ
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២. ទោលការណ៍ផ្ណនាំបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចលផ្អ នែកទភាជន្ីយដ្ឋាន្
េមផទាសទេចរណ៍ទាំងអេ់ ណដលបសរមើវេ
ិ ័ យសទេចរណ៍េឺ ជានដេូ ដ៏េំខាន់ ក្បង
ុ ការចូលរួមចំណណក្ជាមួ យរាជរដ្ឋឌភិ បាល ជាពិសេេរក្េួ ងសទេចរណ៍ក្ប ុងការអភិ វឌណវិេ័យសទេចរណ៍របក្បសដ្ឋយោពរត្ឹ មរត្ូវ មនេុ ណោព និ ង
មននិរនថ រោព រពមទាំងេថ ងៀដ្ឋរត្ឹ មរត្ូវរេបតាម ក្យរបេិ ទននម “ទីរក្ុងស្នអត្ រមណីយដ្ឋឌនស្នអត្ សេវាលអ បដិេណ្ឋ
ឌ រ
ក្ិ ចចលអ”

។

សដើមផីឲ្យសេវាសទេចរណ៍មួ យទទួលបានការទទួលស្នគល់ េុ ណោពណផបក្សេវាក្មម

រក្េួ ង សទេចរណ៍បាន

សរៀបសរៀងចងរក្ងនូវសោលការណ៍ណណនំសនោះសឡើងសដើមផីឲ្យអាជីវក្មម សទេចរណ៍ណផបក្សោជនីយដ្ឋឌនទាំងអេ់ អនុវត្ថ តាមដូច
ខាងសរកាម៖

២.១.ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពប
ី រិស្នថន្ន្ិងភាពស្នអត
បរិស្នទនខាងក្ប ង
ុ

មនោពស្នអត្ មនអនម័ យ និងេមអត្ជារបចំ
រត្ូវដ្ឋក្់ តលក្េញ្ញដហាមឃាត្់ ការជក្់ បារីសៅក្ណនល ងទទួលសភញ ៀវ និ ងក្ណនលង
ទទួលទានអាហារ និងសភេជជៈ

២.២ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពកា
ី រតុបផ្តងលមអ
េមារៈ ឬសរេឿងបរិកាខរសរបើរបាេ់ ក្ប ុង សោជនីយដ្ឋឌនជាផលិ ត្ផលក្ប ុងរេុក្ដូចជា
ចន ោជន៍ ក្ំ ប៉ាុងណដលសធវើ ពីក្អម រត្សោក្ដូង បំ ពងៀ ឫេេី។ល។
មនការដ្ឋក្់ តាំងបងាាញនូវរូបចមលក្់ េំ នូរ ឧបក្រណ៍សភល ងណខម រ ឬឧបក្រណ៍សផេងៗ
ដូចជាអរងុត្ េិ លផៈ លអី ក្ណ្ញ្ច ងណដលបងាាញពីវបផធមរបនពណីណខម រ

២.៣ ទោលការណ៍

លកខខណឌតប្មូវ

ផ្ណនាំសីព
ត អ
ី នម័យ
ក្ណនលងស្នធារណៈ

មនការេមអត្បរិសវណ និងទីធាលននសោជនីយដ្ឋឌនទាំងក្ប ង
ុ និងសរៅឲ្យបានស្នអត្លអ
ក្ណនលងណដលសភញ ៀវក្មានថ និងទទួលទានរត្ូវេមអត្ជារបចំ
រត្ូវទុក្ដ្ឋក្់ េំ រាមឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវក្ុំ ឲ្យមនក្លិ ន
ោមនេត្វ លអិត្ចនរងសៅទីធាល និងបរិសវណ
េមផទាទាំងក្ប ុង និងសរៅ
រត្ូវមនបិ ត្ ក្យសស្នលក្ណដលោំរទដល់ ការេមអត្ និងោពអនម័ យ
មនបិ ត្រូបោពណដលបងាាញពីោពស្នអត្ក្ប ុង
េមផទា

បនធប់ចមអិ នអាហារ

មនការេមអត្ជារបចំ
មនេសមល ៀក្បំ

ក្់ េរមប់ ចមអិ នអាហាររត្ឹ មរត្ូវ
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េមារៈសរបើរបាេ់ ក្ប ុងផធោះបាយរត្ូវេមអត្ឲ្យបានស្នអត្ជានិ ចច
ោមនេត្វ លអិត្ចនរងណដលបងកឲ្យមនជមៃឺ ឆលងក្ប ុងបនធប់ចមអិ នអាហារ
ោមនក្លិ នជោះសចញសៅខាងសរៅ
ក្ណនលងសធវសើ ភេជជៈ

មនការេមអត្ជារបចំ
បុ េគ លិក្រត្ូវមនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវ
លាងេមអត្េមារៈសធវើសភេជជៈឲ្យបានស្នអត្ជារបចំ មនោពេៃ ួត្ និងអនម័ យលអ ជា
និចច

បងគន់អនម័ យ

បងគន់អនម័ យរត្ូវមនអនម័ យលអ េៃ ួត្ និងោមនក្លិ ន
ណបងណចក្បងគន់អនម័ យរវាង្េថី និងបុ រេ បុ េគ លិក្ និងសភញ ៀវដ្ឋច់ សដ្ឋយណឡក្ពីោប
រត្ូវេមអត្បងគន់អនម័ យជារបចំ
រត្ូវមនក្ណនលងលាងនដ ណដលមនស្នបូ និងក្ញ្ច ក្់ឆលុោះ

ក្ណនលងេថ ក្
ុ កាក្េំ ណល់

រត្ូវមនធុងេំ រាមឲ្យបានរេប់ រោន់
រត្ូវណបងណចក្េំ ណល់ រឹង និ ងេំ ណល់ រាវ
រក្ាេំ ណល់ ឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ និងមិ នឲ្យមនក្លិ នមុ នសពលអប ក្របមូ លេំ រាមមក្យក្

២.៤ ទោលការណ៍

លកខខណឌតប្មូវ

ផ្ណនាំសីព
ត កា
ី រទទួល
ទ្ញៀវ
ោរវក្ិ ចចទទួលសភញ ៀវ

សធវើោរវក្ិ ចចេំពោះសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹម រួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពលសភញ ៀវមក្
ដល់
សធវើោរវក្ិ ចចេំពោះលាសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹម រួេរាយសៅសពលសភញ ៀវចក្
សចញសៅវិញ

ការទាក្់ ទាញសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នជាេសមល ៀក្បំ

ក្់ របនពណីណខម រ សៅសពលសធវើការបសរមើសេវា

ក្មម ដល់ សភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនចរិោេមផត្ថិ នថលថបូរ ចរិក្រមទមយ េុ ោពរាបស្នរ
ការណថទាំសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្ណថរក្ាសេវាក្មម ឬទំនិញឱ្យសៅដណដលទាំងបរិមណ ទាំងេុ ណោព សៅ
សពលណដលសភញ ៀវបានក្ក្់ សេវាក្មម ឬទំនិញសនោះរួចសហើយ
ស្នគល់ ចិត្ថសភញ ៀវ យល់ ដឹងពីចំណងៀចំណូលចិត្ថសភញ ៀវ ចបេ់ លាេ់
ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវសៅសពលណដលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ ឬមនការចំ បាច់ ណ្ឋមួ យ
ផថល់ការជួយេស្ងាគោះបឋមោលមៗ សៅសពលសភញ ៀវមន បញ្ញាសក្ើត្សឡើង
មនេណ្ឋ
ថ នទឹក្ចិត្ថលអក្បុងការជួយសភញ ៀវណេវ ងរក្របេ់ ណដលបានបាត្់ អំ ឡុងសពលេទិ ត្
សៅក្ណនលងសធវើការរបេ់ ខល ួន
ទទួលខុ េរត្ូវការ រេុ វត្ទិ ោពរបេ់ សភញ ៀវអំ ឡុងសពលផថល់សេវាក្មម
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ោពសពញចិត្ថរបេ់ សភញ ៀវ

ផឋល់សេវាក្មម របក្បសដ្ឋយេឋ ងៀដ្ឋ និងជើនញវិជាជជីវៈដល់ សភញ ៀវ
សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយការរបុងរបយ័ ត្ប ទំនួលខុ េរត្ូវ និងរហ័ េរហួ ន
ផថល់ក្ិ ត្ិថយេ និងយក្ចិត្ថទុក្ដ្ឋក្់ ចំស ោះសភញ ៀវមិ នសរើេសអើង
មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ សយើងចំស ោះសភញ ៀវ
សចោះស្នក្េួ រសភញ ៀវបណនទមសដើមផីបំសពញនូវរាល់ ចំណុចខវ ោះខាត្ ក្ប ុងសពលបសរមើសេវា
ក្មម
សចោះទទួលខុ េរត្ូវនូ វរាល់ ក្ំ ហុេណដលសក្ើត្មនសឡើង សៅសពលក្ំ ពុងបសរមើសេវាក្មម
ជូនសភញ ៀវ និងសធវើការេុំ សទាេសភញ ៀវសដ្ឋយការេួ រេម និងទទួលយក្នូវរាល់ ការរិោះេន់
របេ់ សភញ ៀវ សដើមផីណក្លមអ នូវរាល់ ក្ងវោះខាត្

២.៥ ទោលការផ្ណនាំសី ត

លកខខណឌតប្មូវ

ពីនលិតនល ន្ិង
ទសវាកមម
សេវាក្មម អាហារ

អប ក្ចមអិ នអាហាររត្ូវមនជើនញចបេ់ លាេ់ និងឆលងកាត្់ នូវវេគ បណថុោះបណ្ឋ
ថ ល
មនបសរមើអាហារណបបណខម រ និងត្ុ បណត្ងរបក្បសដ្ឋយសស្នភ័ ណោព
សរេឿងផេំក្បុងការចមអិ នអាហារជាផលិ ត្ផលក្ប ុងរេុក្

សេវាក្មម សភេជជៈ

អប ក្សធវ ើសភេជជៈរត្ូវមនជើនញចបេ់ លាេ់ និង បានឆលងកាត្់ នូវវេគ បណថុោះបណ្ឋ
ថ ល
ដ្ឋក្់ លក្់ សភេជជៈផលិ ត្ក្ប ុងរេុក្សរចើនជាង
សភេជជៈនំចូលមក្ពីបរសទេ
សភេជជៈផលិ ត្ក្ប ុងរេុក្រត្ូវមនបិ ត្ស្នលក្េញ្ញដ ឬម៉ាក្ឲ្យបានចបេ់ លាេ់

២.៦ ទោលការណ៍

លកខខណឌតប្មូវ

ផ្ណនាំសីព
ត ត
ី នមៃ
បងាាញត្នមល សេវាក្មម សផេងៗ សធវើការក្ំ ណត្់ ត្នមល មា ូប និងសភេជជៈនីមួយៗឲ្យបានចបេ់ លាេ់ និងបិ ត្បងាាញឲ្យសភញ ៀវ
ស

ើញ

មិ នមនការសឡើងចុោះត្នមល តាមអំ សពើចិត្ថ (សៅនថៃបុណយជាត្ិ ឬសពលមនរពឹត្ថិការណ៍
ធំៗ)
មិ នទូទាត្់ របាក្់ សភញ ៀវសលើេពីត្នមល ណដលបានដ្ឋក្់ បងាាញសលើត្នមល មា ូបអាហារ ឬសភេជជៈ

២.៧ ទោលការផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

បុគ្ល
គ ិក
លក្ខ ណៈេមផត្ថិ របេ់

មនចរិោេមផត្ថិ លអ និងអាក្បផក្ិ រោ
ិ លអ
ទំព័រ
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បុ េគលិក្

មនោពបុិ នរបេប់ ក្ប ុងការបសរមើ និងការយក្ចិត្ថសភញ ៀវ
ត្ុ បណត្ងខល ួនរបាណឲ្យបានេមរមយ
មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ
មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនេុ ខោពលអ មនការរត្ួត្ពិនិត្យេុ ខោពមុ នសពលចូ លបសរមើការងារ
មិ នជក្់ បារីក្បុងសម៉ាងសធវើការ មិ នរបរពឹត្ថអំសពើសពេាចរ
មិ ន ក្់ ព័នននឹងបទឧរក្ិ ដឌសផេងៗ ជាពិសេេមិ នណមនជាអប ក្ណចក្ចយ និងសរបើរបាេ់
សរេឿងសញៀន
បុ េគ លិក្មនេុ ជីវធមលអ ចំស ោះសភញ ៀវ
ចំស ោះនរីមិនេួ រតត្់ មុ ខមត្់ ខាលំងសពក្
បុ េគ លិក្សរបើរបាេ់ ទឹក្អប់ ណដលោមនក្លិ នឆួលខាលំង

ោពសស្នមោះរត្ងៀរបេ់

បុ េគ លិក្របាប់ សភញ ៀវពីការពិត្ សៅសពលសភញ ៀវេួ រព័ត្មនអវី មួយ

បុ េគលិក្

បុ េគ លិក្រក្ាទុក្ឥវាឿន់ ឲ្យសភញ ៀវ សៅសពលសេសភល ចវត្ទ ុអវីមួ យ។
បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យនិសោជក្
បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យេហការីក្បុងការងារ

លក្ខ ណៈេមផត្ថិ ក្បង
ុ

មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ

អាជីព

េសមល ៀក្បំ

ក្់ រត្ូវអុ ត្ឱ្យសរៀបសេម ើលអ

មិ នជណជក្ោបសពលក្ំ ពុងសធវកា
ើ រសៅចំស ោះវត្ថ មនសភញ ៀវ
មិ នលូ ក្នដសក្ោះអាចម៍ រចមុ ោះ ឬខាវរអាចម៍ រត្សចៀក្សៅចំស ោះវត្ថ មនសភញ ៀវ
ចំសណោះដឹង និងជើនញ

មនជើនញវិជាជជីវៈពិត្របាក្ដក្ប ុងអាជីពការងារ
មនេញ្ញដបរត្ ឬវិញ្ញដបនបរត្បញ្ញជក្់ ពីជើនញវិជាជជីវៈ
មនចំសណោះដឹងខាងវបផធម របនពណី និងទំសនៀមទមលប់ ណខម រ
មនចំសណោះដឹងោស្នបរសទេ

អនម័ យរូបរាងកាយ

ការណថទាំខលួនរបាណសដ្ឋយងូត្ទឹក្ ដុេណក្អ លេមអត្ការ រក្ុំ ឱ្យមនក្លិ នខល ួន
េក្់ រត្ូវក្ក្់ ស្នបូ សរៀងរាល់ នថៃ មិ នឱ្យមនអណងគ
កាត្់ េក្់ ឱ្យបានខលី ចំស ោះបុ រេ ចំ ស ោះនរីរត្ូវបួ ងឬចង
កាត្់ រក្ចក្នដឱ្យបានខលី សចៀេវាងមនអាចម៍ រក្ចក្
មត្់ រត្ូវដុេសធម ញជារបចំ ក្ុំ ឱ្យមនធុំក្លិនមត្់
សរាមរចមុ ោះ និងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឱ្យបានខលី ឬសការឱ្យបានស្នអត្លអ

ការបណថោះុ

បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ រត្ូវមនជើនញចបេ់ លាេ់ តាមណផបក្នី មួយៗ

បណ្ឋ
ថ លបុ េគលិក្

មចេ់ អាជីវក្មម េមផទាសទេចរណ៍រត្ូវផថល់ឲ្យបុ េគ លិក្រេប់ ណផបក្ទាំងអេ់ នូ វវេគ បណថុោះ
បណ្ឋ
ថ លតាមជើនញនីមួយៗ
បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ ឆលងកាត្់ វេគ បណថុោះបណ្ឋ
ថ ល និងមនវិញ្ញដបនបរត្រត្ឹ មរត្ូវ

ទំព័រ
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៣. ទោលការណ៍ផ្ណនាំបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចលផ្អ នែកហាងលក់វតថអ
ុ ន្ុសាវរីយ៍ទទសច្រណ៍
េមផទាសទេចរណ៍ទាំងអេ់ ណដលបសរមើវេ
ិ ័ យសទេចរណ៍េឺ ជានដេូ ដ៏េំខាន់ ក្បុងការចូលរួមចំណណក្ជាមួ យរាជ
រដ្ឋឌភិ បាល ជាពិសេេរក្េួ ងសទេចរណ៍ក្ប ុងការអភិ វឌណវិេ័យសទេចរណ៍របក្បសដ្ឋយោពរត្ឹ មរត្ូវ មនេុ ណោព និ ង
មននិរនថរោព រពមទាំងេថ ងៀដ្ឋរត្ឹ មរត្ូវរេបតាម ក្យរបេិ ទននម “ទីរក្ុងស្នអត្ រមណីយដ្ឋឌនស្នអត្ សេវាលអ បដិេណ្ឋ
ឌ រ
ក្ិ ចចលអ”។

សដើមផីឲ្យសេវាសទេចរណ៍មួ យទទួលបានការទទួលស្នគល់ េុ ណោពណផបក្សេវាក្មម

រក្េួ ងសទេចរណ៍បាន

សរៀបសរៀងចងរក្ងនូវសោលការណ៍ណណនំសនោះសឡើងសដើមផីឲ្យអាជីវក្មម សទេចរណ៍ណផបក្ហាងលក្់ វត្ទ ុអនុេាវរីយ៍ទាំងអេ់
អនុវត្ថ តាមដូចខាងសរកាម៖

៣.១ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពីប រិស្នថន្ ន្ិងភាពស្នអត
បរិស្នទនខាងក្ប ង
ុ

មនោពស្នអត្ និងមនអនម័ យជារបចំ
មនក្ណនលងទទួលសភញ ៀវធំទូលាយ និងខយល់ សចញចូលរេប់ រោន់

៣.២ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពអ
ី នម័យ
បរិសវណហាងលក្់ វត្ទ អ
ុ នុ

មនការេមអត្បរិសវណ និងទីធាលននទីតាំងទាំងក្ប ុង និងសរៅឲ្យបានស្នអត្លអ

េាវរីយ៍

ោមនេត្វ លអិត្ចនរងសៅទីធាល និងបរិសវណេមផទាទាំងក្ប ុង និងសរៅ
មិ នមនការសបាោះេំ រាមសចល េវាល េកាល

បងគន់អនម័ យ

បងគន់អនម័ យរត្ូវមនអនម័ យលអ េៃ ួត្ និ ងោមនក្លិ ន
ណបងណចក្បងគន់អនម័ យរវាង្េថី និងបុ រេ បុ េគ លិក្ និងសភញ ៀវដ្ឋច់ សដ្ឋយណឡក្ពីោប

៣.៣ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពកា
ី រទទួលទ្ញៀវ
ោរវក្ិ ចចទទួលសភញ ៀវ

សធវើោរវក្ិ ចចេំពោះសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខ
ញញឹមរួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពលសភញ ៀវមក្ដល់
សធវើោរវក្ិ ចចេំពោះលាសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹមរួេរាយ សៅសពលសភញ ៀវចក្
សចញសៅវិញ

ការទាក្់ ទាញសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នជាេសមល ៀក្បំ

ក្់ របនពណីណខម រ សៅសពលសធវើការបសរមើសេ

វាក្មម ដល់ សភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនចរិោេមផត្ថិ នថលថបូរ ចរិក្រមទមយ េុ ោពរាបស្នរ
ការបសរមើសេវាក្មម របេ់ បុ េគ លិក្មនោពរហ័ េរហួ ន និងទទួលបានលទនផលឆាប់
រហ័ េ
ទំព័រ
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ក្ប ុងក្រណីមនសភញ ៀវក្ំ ពុងអងគយ
ុ រងៀចំ រត្ូវមនដើសណ្ឋោះរស្នយជានិ ចចចំស ោះពួ ក្ោត្់
មិ នទុក្ឲ្យពួក្ោត្់ រងៀចំយូរ
ការណថទាំសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្ណថរក្ាសេវាក្មម ឬទំនិញឱ្យសៅដណដលទាំងបរិមណ ទាំងេុ ណោព សៅ
សពលណដលសភញ ៀវបានក្ក្់ សេវាក្មម ឬទំនិញសនោះរួចសហើយ
ស្នគល់ ចិត្ថសភញ ៀវ យល់ ដឹងពីចំណងៀចំណូលចិត្ថសភញ ៀវចបេ់ លាេ់
ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវសៅសពលណដលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ ឬមនការចំ បាច់ ណ្ឋមួ យ
មនេណ្ឋ
ថ នទឹក្ចិត្ថលអក្បុងការជួយសភញ ៀវណេវ ងរក្របេ់ ណដលបានបាត្់ អំ ឡុងសពល
េទិ ត្សៅក្ណនលងសធវើការរបេ់ ខល ួន
ក្ប ុងក្រណីសរើេបានរបេ់ របរណដលសភញ ៀវសភល ច ឬរជោះុ បាត្់ រត្ូវរក្ាទុក្ជូនសភញ ៀវវិញ ឬ
សធវើការទំនក្់ ទំនងសៅកាន់ មចេ់ វត្ទ ុ

ោពសពញចិត្ថរបេ់ សភញ ៀវ

បំ សពញរាល់ សេវាក្មម ណដលសភញ ៀវចងៀបាន
មនោពរួេរាយរាក្់ ទាក្់ ចំស ោះសភញ ៀវមិ នសរើេសអើង
បសរមើសភញ ៀវសដ្ឋយមិ នសរើេសអើង
សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយការរបុងរបយ័ ត្ប និ ងរហ័ េរហួ ន
ផថល់ក្ិ ត្ិថយេ និងយក្ចិត្ថទុក្ដ្ឋក្់ ចំស ោះសភញ ៀវមិ នសរើេសអើង
មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ សយើងចំស ោះសភញ ៀវ
សចោះស្នក្េួ រសភញ ៀវបណនទមសដើមផីបំសពញនូវរាល់ ចំណុចខវ ោះខាត្ ក្ប ុងសពលបសរមើសេវាក្មម
សចោះទទួលខុ េរត្ូវនូ វរាល់ ក្ំ ហុេណដលសក្ើត្មនសឡើង សៅ សពលក្ំ ពុងបសរមើសេវា
ក្មម ជូនសភញ ៀវ និងសធវើការេូ មសទាេសភញ ៀវសដ្ឋយការេួ រេម
ទទួលយក្នូវរាល់ ការរិោះេន់ របេ់ សភញ ៀវ សដើមផីណក្លមអ នូវរាល់ ក្ងវោះខាត្

៣.៤ ទោលការណ៍ផ្ណសតីពី

លកខខណឌតប្មូវ

តនមៃ
បងាាញត្នមល ផលិ ត្ផល

រាល់ មុ ខទំនិញ ឬសេវាក្មម នី មួយៗសធវើការក្ំ ណត្់ ត្នមល ឲ្យបានចបេ់ លាេ់
មនការបិ ត្បងាាញពីត្នមល សលើក្ញ្ច ប់សេវាក្មម នីមួយៗ
សពលេិ ត្របាក្់ ទូទាត្់ ពីសភញ ៀវមិ នេិ ត្សលើេពីត្នមល ណដលបានដ្ឋក្់ បងាាញសលើ
ផលិ ត្ផល

រក្ាត្នមល សេវាក្មម ឬទំនិញសថរ

ោមនការសឡើងចុោះត្នមល តាមចិត្ថរបេ់ អាជីវក្រមិ នថានថៃធមម តា បុ ណយជាត្ិ និង
រពឹត្ថិការណ៍ណ្ឋមួ យ

៣.៥ ទោលការណ៍ផ្ណនាំសី ត

លកខខណឌតប្មូវ

ពីបុគ្ល
គ ិក
លក្ខ ណៈេមផត្ថិ របេ់

មនចរិោេមផត្ថិ លអ និងអាក្បផក្ិ រោ
ិ លអ

បុ េគលិក្

មនោពបុិ នរបេប់ ក្ប ុងការបសរមើ និងការយក្ចិត្ថសភញ ៀវ
ទំព័រ
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ត្ុ បណត្ងខល ួនរបាណឲ្យបានេមរមយ
មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ
មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនេុ ខោពលអ មនការរត្ួត្ពិនិត្យេុ ខោពមុ នសពលចូ លបសរមើការងារ
មិ ន ក្់ ព័នននឹងបទឧរក្ិ ដឌសផេងៗ ជាពិសេេមិ នណមនជាអប ក្ណចក្ចយ និងសរបើ
របាេ់ សរេឿងសញៀន
បុ េគ លិក្មនេុ ជីវធមលអ ចំស ោះសភញ ៀវ
ចំស ោះនរីមិនេួ រតត្់ មុ ខមត្់ ខាលំងសពក្
បុ េគ លិក្សរបើរបាេ់ ទឹក្អប់ ណដលោមនក្លិ នឆួលខាលំង
បុ េគ លិក្មិ នមនការទាររបាក្់ ក្នរមសជើងស្នរ ឬនថលទឹក្ណត្ពីសភញ ៀវបណនទមសលើត្នមល នន
ក្ញ្ច ប់សេវាក្មម
ោពសស្នមោះរត្ងៀរបេ់ បុ េគលិក្

បុ េគ លិក្របាប់ សភញ ៀវពីការពិត្ សៅសពលសភញ ៀវេួ រព័ត្មនអវី មួយ
បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យនិសោជក្
បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យេហការីក្បុងការងារ
ការបសរមើសេវាក្មម មិ នមនោពលំ សអៀង

លក្ខ ណៈេមផត្ថិ ក្បង
ុ អាជីព

មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ
េសមល ៀក្បំ

ក្់ រត្ូវអុ ត្ឱ្យសរៀបសេម ើលអ

មិ នជណជក្ោបសពលក្ំ ពុងសធវកា
ើ រសៅចំស ោះមុ ខសភញ ៀវ
មិ នលូ ក្នដសក្ោះអាចម៍ រចមុ ោះ ឬខាវរអាចម៍ រត្សចៀក្សៅចំស ោះមុ ខសភញ ៀវ
ចំសណោះដឹង និងជើនញ

មនជើនញវិជាជជីវៈពិត្របាក្ដក្ប ុងអាជីពការងារ
មនចំសណោះដឹងខាងវបផធម របនពណី និងទំសនៀមទមលប់ ណខម រ
មនចំសណោះដឹងោស្នបរសទេ

អនម័ យរូបរាងកាយ

ការណថទាំខលួនរបាណសដ្ឋយងូត្ទឹក្ ដុេណក្អ លេមអត្ការ រក្ុំ ឱ្យមនក្លិ នខល ួន
េក្់ មិ នឱ្យមនអណងគ ឬនច
កាត្់ េក្់ ឱ្យបានខលី ចំស ោះបុ រេ ចំ ស ោះនរីរត្ូវបួ ងឬចង
កាត្់ រក្ចក្នដឱ្យបានខលី សចៀេវាងមនអាចម៍ រក្ចក្
មត្់ រត្ូវដុេសធមញជាមួ យរចេ និងថាបំដុេសធមញជារបចំ ក្ុំ ឱ្យមនធុំក្លិនមត្់
សរាមរចមុ ោះ និងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឱ្យបានខលី ឬសការឱ្យបានស្នអត្លអ

ការបណថោះុ បណ្ឋ
ថ ល បុ េគលិក្

បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ រត្ូវមនជើនញចបេ់ លាេ់ តាមណផបក្នី មួយៗ
មចេ់ អាជីវក្មម េមផទាសទេចរណ៍រត្ូវផថល់ឲ្យបុ េគ លិក្រេប់ ណផបក្ទាំងអេ់ នូ វវេគ ប
ណថុោះបណ្ឋ
ថ ល តាមជើនញនីមួយៗ

ទំព័រ
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៤. ទោលការណ៍ផ្ណនាំបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចលផ្អ នែកសប
៉ា ន្ិងមា៉ាសា
េមផទាសទេចរណ៍ទាំងអេ់ ណដលបសរមើវេ
ិ ័ យសទេចរណ៍េឺ ជានដេូ
ជាមួ យរាជរដ្ឋឌភិ បាល

ដ៏េំខាន់ ក្បុងការចូលរួមចំណណក្

ជាពិសេេរក្េួ ងសទេចរណ៍ក្ប ុងការអភិ វឌណវិេ័យសទេចរណ៍របក្បសដ្ឋយោពរត្ឹ មរត្ូវ

មន

េុ ណោព និងមននិរនថរោព រពមទាំងេថ ងៀដ្ឋរត្ឹ មរត្ូវរេបតាម ក្យរបេិ ទននម “ទីរក្ុងស្នអត្ រមនីយដ្ឋឌនស្នអត្ សេវាលអ
បដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអ”។

សដើមផីឲ្យសេវាសទេចរណ៍មួ យទទួលបានការទទួលស្នគល់ េុ ណោពណផបក្សេវាក្មម

រក្េួ ង

សទេចរណ៍បានសរៀបសរៀងចងរក្ងនូវសោលការណ៍ណណនំសនោះសឡើងសដើមផីឲ្យអាជីវក្មម សទេចរណ៍ណផបក្េប៉ា

និងម៉ាេា

ទាំងអេ់ អនុវត្ថ តាមដូចខាងសរកាម៖
៤.១ ទោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ត ី

លកខខណឌតប្មូវ

បរិស្នថន្ន្ិងភាពស្នអត
បរិស្នទនខាងក្ប ង
ុ

មនោពស្នអត្ និងមនអនម័ យជារបចំ
មនសស្នភ័ ណោពលអ របក្បសដ្ឋយតេុ ក្ោពសៅក្ប ុងទីតាំងេ៉ា ប
មនក្ណនលងទទួលសភញ ៀវធំទូលាយ និងខយល់ សចញចូលរេប់ រោន់
ក្ណនលងទទួលទានសភេជជៈ និងក្ណនល ងអងគុយសលងរត្ូវមនធុ ងេំ រាម
របក្បសដ្ឋយអនម័ យ
មនបនធប់ ឬទីក្ណនលងេរមប់ សភញ ៀវជក្់ បារី

៤.២ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពអ
ី នម័យ
ក្ណនលងស្នធារណៈ

មនការេមអត្បរិសវណ និងទីធាលននទីតាំងទាំងក្ប ុង និងសរៅឲ្យបានស្នអត្លអ
ោមនេត្វ លអិត្ចនរងសៅទីធាល និងបរិសវណ
េ៉ា បទាំងក្ប ុង និងសរៅ
មិ នមនការសបាោះេំ រាមសចល េវាល េកាល

បងគន់អនម័ យ

បងគន់អនម័ យរត្ូវមនអនម័ យលអ េៃ ួត្ និ ងោមនក្លិ ន
ណបងណចក្បងគន់អនម័ យរវាង្េឋី និងបុ រេ បុ េគ លិក្ និងសភញ ៀវដ្ឋច់ សដ្ឋយណឡក្ពីោប

៤.៣ ទោលការណ៍ផ្ណនាំសី ត

លកខខណឌតប្មូវ

ពីទទួលទ្ញៀវ
ោរវក្ិ ចចទទួលសភញ ៀវ

សធវើោរវក្ិ ចចេំពោះសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹមរួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពលសភញ ៀវ
មក្ដល់
សធវើោរវក្ិ ចចេំពោះលាសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹមរួេរាយសៅសពលសភញ ៀវចក្
សចញសៅវិញ
ទំព័រ
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ការទាក្់ ទាញសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នជាេសមល ៀក្បំ

ក្់ របនពណីណខម រ សៅសពលសធវើការបសរមើ

សេវាក្មម ដល់ សភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនចរិោេមផត្ថិ នថលថបូរ ចរិក្រមទមយ េុ ោពរាបស្នរ
ក្ប ុងក្រណីមនសភញ ៀវក្ំ ពុងអងគយ
ុ រងៀចំរត្ូវមនដើសណ្ឋោះរស្នយជានិ ចចចំស ោះពួ ក្ោត្់
មិ នទុក្ឲ្យពួក្ោត្់ រងៀចំយូរ
ការណថទាំសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្ណថរក្ាសេវាក្មម ឬទំនិញឱ្យសៅដណដលទាំងបរិមណ ទាំងេុ ណោព សៅ
សពលណដលសភញ ៀវបានក្ក្់ សេវាក្មម ឬទំនិញសនោះរួចសហើយ
ស្នគល់ ចិត្ថសភញ ៀវ យល់ ដឹងពីចំណងៀចំណូលចិត្ថសភញ ៀវចបេ់ លាេ់
ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវសៅសពលណដលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ ឬមនការចំ បាច់ ណ្ឋមួ យ
ផថល់ការជួយេស្ងាគោះបឋមោលមៗ សៅសពលសភញ ៀវមនបញ្ញាសក្ើត្សឡើង
មនេណ្ឋ
ថ នទឹក្ចិត្ថលអក្បុងការជួយសភញ ៀវណេវ ងរក្របេ់ ណដលបានបាត្់ អំ ឡុងសពល
េទិ ត្សៅក្ណនលងសធវើការរបេ់ ខល ួន
ក្ប ុងក្រណីសរើេបានរបេ់ របរណដលសភញ ៀវសភល ច ឬរជោះុ បាត្់ រត្ូវរក្ាទុក្ជូនសភញ ៀវវិញ
ឬសធវើការទំនក្់ ទំនងសៅកាន់ មចេ់ វត្ទ ុ
ទទួលខុ េរត្ូវការ រេុ វត្ទិ ោពរបេ់ សភញ ៀវអំ ឡុងសពលផថល់សេវាក្មម

ោពសពញចិត្ថរបេ់ សភញ ៀវ

បំ សពញរាល់ សេវាក្មម ណដលសភញ ៀវចងៀបាន
មនោពរួេរាយរាក្់ ទាក្់ ចំស ោះសភញ ៀវសដ្ឋយមិ នសរើេសអើង
សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយការរបុងរបយ័ ត្ប និ ងរហ័ េរហួ ន
ផថល់ក្ិ ត្ិថយេ និងយក្ចិត្ថទុក្ដ្ឋក្់ ចំស ោះសភញ ៀវមិ នសរើេសអើង
មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ សយើងចំស ោះ
សភញ ៀវ
សចោះស្នក្េួ រសភញ ៀវបណនទមសដើមផីបំសពញនូវរាល់ ចំណុចខវ ោះខាត្ ក្ប ុងសពលបសរមើសេ
វាក្មម
សចោះទទួលខុ េរត្ូវនូ វរាល់ ក្ំ ហុេណដលសក្ើត្មនសឡើង សៅសពលក្ំ ពុងបសរមើសេវា
ក្មម ជូនសភញ ៀវ និងសធវើការេូ មសទាេសភញ ៀវសដ្ឋយការេួ រេម
ទទួលយក្នូវរាល់ ការរិោះេន់ របេ់ សភញ ៀវសដើមផីណក្លំ អនូវរាល់ ក្ងវោះខាត្

៤.៤ ទោលការណ៍ផ្ណនាំសី ត

លកខខណឌតប្មូវ

ពីនលិតនល ន្ិងទសវាកមម
ផលិ ត្ផល

សស្នមោះរត្ងៀចំស ោះសភញ ៀវេរមប់ សោលសៅសទេចរណ៍ដូចអវី ណដលបានសរៀបចំក្បុង
ក្ញ្ច ប់សេវាក្មម
ផលិ ត្ផលមនការដ្ឋក្់ ត្នមល ជារូបិយ
ប័ ណតជាត្ិ េឺ របាក្់ សរៀល

សេវាក្មម

មនបិ ត្បញ្ជី រាយនមសេវាក្មម សៅក្ណនលងទទួលសភញ ៀវ
ទំព័រ
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សេវាក្មម មនការដ្ឋក្់ ត្នមល ជារូបិយ
ប័ ណតជាត្ិ េឺ របាក្់ សរៀល

៤.៥ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពត
ី នមៃ
បងាាញត្នមល សេវាក្មម ឬទំនិញ រាល់ មុ ខទំនិញ ឬសេវាក្មម នីមួយៗសធវើការក្ំ ណត្់ ត្នមល ឲ្យបានចបេ់ លាេ់
នីមួយៗ

មនការបិ ត្បងាាញពីត្នមល សលើទំនិញនីមួយៗ
សពលេិ ត្របាក្់ ទូទាត្់ ពីសភញ ៀវមិ នេិ ត្សលើេពីត្នមល ណដលបានដ្ឋក្់ បងាាញសលើសេវាក្មម
ឬទំនិញនីមួយៗ

រក្ាត្នមល សេវាក្មម ឬទំនិញ

ោមនការសឡើងចុោះត្នមល តាមចិត្ថរបេ់ អាជីវក្រមិ នថានថៃធមម តា បុ ណយជាត្ិ និង

សថរ

រពឹត្ថិការណ៍ណ្ឋមួ យ

៤.៦ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពប
ី ុគ្ល
គ ិក
លក្ខ ណៈេមផត្ថិ របេ់

មនចរិោេមផត្ថិ លអ និងអាក្បផក្ិ រោ
ិ លអ

បុ េគលិក្

មនោពបុិ នរបេប់ ក្ប ុងការបសរមើ និងការយក្ចិត្ថសភញ ៀវ
ត្ុ បណត្ងខល ួនរបាណឲ្យបានេមរមយ
មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ
មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនេុ ខោពលអ មនការរត្ួត្ពិនិត្យេុ ខោពមុ នសពលចូ លបសរមើការងារ
មិ នជក្់ បារីក្បុងសម៉ាងសធវើការ មិ នរបរពឹត្ថអំសពើសពេាចរ
មិ ន ក្់ ព័នននឹងបទឧរក្ិ ដឌសផេងៗ ជាពិសេេមិ នណមនជាអប ក្ណចក្ចយ និងសរបើរបាេ់
សរេឿងសញៀន
បុ េគ លិក្មនេុ ជីវធមលអ ចំស ោះសភញ ៀវ
ចំស ោះនរីមិនេួ រតត្់ មុ ខមត្់ ខាលំងសពក្
បុ េគ លិក្សរបើរបាេ់ ទឹក្អប់ ណដលោមនក្លិ នឆួលខាលំង
បុ េគ លិក្មិ នមនការទាររបាក្់ ក្នរមសជើងស្នរ ឬនថលទឹក្ណត្ពីសភញ ៀវបណនទមសលើត្នមល នន
ក្ញ្ច ប់សេវាក្មម

ោពសស្នមោះរត្ងៀរបេ់

បុ េគ លិក្របាប់ សភញ ៀវពីការពិត្ សៅសពលសភញ ៀវេួ រព័ត្មនអវី មួយ

បុ េគលិក្

បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យនិសោជក្
បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យេហការីក្បុងការងារ
ការបសរមើសេវាក្មម មិ នមនោពលំ សអៀង
មិ នមនការលួ ចេមារៈសភញ ៀវ

ទំព័រ
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លក្ខ ណៈេមផត្ថិ ក្បង
ុ អាជីព

មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ
េសមល ៀក្បំ

ក្់ រត្ូវអុ ត្ឱ្យសរៀបសេម ើលអ

មិ នជណជក្ោបសពលក្ំ ពុងសធវកា
ើ រសៅចំស ោះវត្ថ មនសភញ ៀវ
មិ នលូ ក្នដសក្ោះអាចម៍ រចមុ ោះ ឬខាវរអាចម៍ រត្សចៀក្សៅចំស ោះវត្ថ មនសភញ ៀវ
ចំសណោះដឹង និងជើនញ

មនជើនញវិជាជជីវៈពិត្របាក្ដក្ប ុងអាជីពការងារ
មនចំសណោះដឹងខាងវបផធម របនពណី និងទំសនៀមទមលប់ ណខម រ
មនចំសណោះដឹងោស្នបរសទេ

អនម័ យរូបរាងកាយ

ការណថទាំខលួនរបាណសដ្ឋយងូត្ទឹក្ ដុេណក្អ លេមអត្ការ រក្ុំ ឱ្យមនក្លិ នខល ួន
េក្់ រត្ូវក្ក្់ ស្នបូ សរៀងរាល់ នថៃ មិ នឱ្យមនអណងគ
កាត្់ េក្់ ឱ្យបានខលី ចំស ោះបុ រេ ចំ ស ោះនរីរត្ូវបួ ងឬចង
កាត្់ រក្ចក្នដឱ្យបានខលី សចៀេវាងមនអាចម៍ រក្ចក្
មត្់ រត្ូវដុេសធមញជាមួ យរចេ និងថាបំដុេសធមញជារបចំ ក្ុំ ឱ្យមនធុំក្លិនមត្់
សរាមរចមុ ោះនិងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឱ្យបានខលី ឬសការឱ្យបានស្នអត្លអ

ការបណថោះុ បណ្ឋ
ថ ល

បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ រត្ូវមនជើនញចបេ់ លាេ់ តាមណផបក្នី មួយៗ

បុ េគលិក្

មចេ់ អាជីវក្មម េមផទាសទេចរណ៍រត្ូវផថល់ឲ្យបុ េគ លិក្រេប់ ណផបក្ទាំងអេ់ នូ វវេគ បណថុោះ
បណ្ឋ
ថ ល តាមជើនញនីមួយៗ

៥. ទោលការណ៍ផ្ណនាំបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចទភា
ី ែ ក់ងារទទសច្រណ៍
េមផទាសទេចរណ៍ទាំងអេ់ ណដលបសរមើវេ
ិ ័ យសទេចរណ៍េឺ ជានដេូ
ជាមួ យរាជរដ្ឋឌភិ បាល

ដ៏េំខាន់ ក្បុងការចូលរួមចំណណក្

ជាពិសេេរក្េួ ងសទេចរណ៍ក្ប ុងការអភិ វឌណវិេ័យសទេចរណ៍របក្បសដ្ឋយោពរត្ឹ មរត្ូវ

មន

េុ ណោព និងមននិរនថរោព រពមទាំងេថ ងៀដ្ឋរត្ឹ មរត្ូវរេបតាម ក្យរបេិ ទននម “ទីរក្ុងស្នអត្ រមនីយដ្ឋឌនស្នអត្ សេវាលអ
បដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអ”។

សដើមផីឲ្យសេវាសទេចរណ៍មួ យទទួលបានការទទួលស្នគល់ េុ ណោពណផបក្សេវាក្មម

រក្េួ ង

សទេចរណ៍បានសរៀបសរៀងចងរក្ងនូ វសោលការណ៍ណណនំសនោះសឡើងសដើមផីឲ្យអាជីវក្មម សទេចរណ៍ទីោបក្់ ងារសទេចរណ៍
ទាំងអេ់ អនុវត្ថ តាមដូចខាងសរកាម៖

៥.១ ទោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ត ី

លកខខណឌតប្មូវ

បរិស្នថន្ ន្ិងភាពស្នអត
បរិស្នទនខាងក្ប ង
ុ

មនោពស្នអត្ និងមនអនម័ យជារបចំ
មនក្ណនលងទទួលសភញ ៀវធំទូលាយ និងខយល់ សចញចូលរេប់ រោន់

៥.២ ទោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ត ី

លកខខណឌតប្មូវ

អនម័យ
ក្ណនលងស្នធារណៈ

មនការេមអត្បរិសវណ និងទីធាលននទីតាំងទាំងក្ប ុង និងសរៅឲ្យបានស្នអត្លអ
ោមនេត្វ លអិត្ចនរងសៅទីធាល និងបរិសវណេមផទា
ទំព័រ
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បងគន់អនម័ យ

បងគន់អនម័ យរត្ូវមនអនម័ យ េៃ ួត្ និ ងោមនក្លិ នេអ ុយ
ណបងណចក្បងគន់អនម័ យរវាង្េថី និងបុ រេ បុ េគ លិក្ និងសភញ ៀវដ្ឋច់ សដ្ឋយ
ណឡក្ពីោប
រត្ូវមនក្ណនល ងលាងនដ ណដលមនស្នបូ ក្ញ្ច ក្់ឆល ុោះ ក្ណនេង ឬរក្ដ្ឋេអនម័ យ

ក្ណនលងេថ ក្
ុ កាក្េំ ណល់

រត្ូវមនធុ ងេំ រាមសៅតាមរបសភទឲ្យបានរេប់ រោន់

៥.៣ ទោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ត ី

លកខខណឌតប្មូវ

ការទទួលទ្ញៀវ
ោរវក្ិ ចចទទួលសភញ ៀវ

សធវើោរវក្ិ ចចេំពោះសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខ
ញញឹមរួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពលសភញ ៀវមក្ដល់
សធវើោរវក្ិ ចចេំពោះលាសភញ ៀវរបក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹមរួេរាយ សៅសពល
សភញ ៀវចក្សចញសៅវិញ

ការទាក្់ ទាញសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នេមរមយ និងអាចជាេសមល ៀក្បំ

ក្់ របនពណីណខម រ

សៅសពលសធវើការបសរមើសេវាក្មម ដល់ សភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនចរិោេមផត្ថិ នថលថបូរ ចរិក្រម
ទមយ េុ ោពរាបស្នរ
ក្ប ុងក្រណីមនសភញ ៀវក្ំ ពុងអងគយ
ុ រងៀចំ រត្ូវមនដើសណ្ឋោះរស្នយជានិ ចចចំស ោះ
ពួក្ោត្់ មិ នទុក្ឲ្យពួក្ោត្់ រងៀចំយូរ
ការណថទាំសភញ ៀវ

បុ េគ លិក្ណថរក្ាសេវាក្មម ឬទំនិញឱ្យសៅដណដលទាំងបរិមណ ទាំងេុ ណ
ោព សៅសពលណដលសភញ ៀវបានក្ក្់ សេវាក្មម ឬទំនិញសនោះរួចសហើយ
ស្នគល់ ចិត្ថសភញ ៀវ យល់ ដឹងពីចំណងៀចំណូលចិត្ថសភញ ៀវចបេ់ លាេ់
ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវសៅសពលណដលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ ឬមនការចំ បាច់ ណ្ឋមួ យ
ផថល់ការជួយេស្ងាគោះបឋមោលមៗ សៅសពលសភញ ៀវមនបញ្ញាសក្ើត្សឡើង
មនេណ្ឋ
ថ នទឹក្ចិត្ថលអក្បុងការជួយសភញ ៀវណេវ ងរក្របេ់ ណដលបានបាត្់ អំ ឡុង
សពលេទិ ត្សៅក្ណនលងសធវើការរបេ់ ខល ួន
ក្ប ុងក្រណីសរើេបានរបេ់ របរណដលសភញ ៀវសភល ច ឬរជុោះបាត្់ រត្ូវរក្ាទុក្ជូនសភញ ៀវ
វិញ ឬសធវើការទំនក្់ ទំនងសៅកាន់ មចេ់ វត្ទ ុ
ទទួលខុ េរត្ូវការ រេុ វត្ទិ ោពរបេ់ សភញ ៀវអំ ឡុងសពលផថល់សេវាក្មម

ោពសពញចិត្ថរបេ់ សភញ ៀវ

បំ សពញរាល់ សេវាក្មម ណដលសភញ ៀវចងៀបាន
មនោពរួេរាយរាក្់ ទាក្់ ចំស ោះសភញ ៀវ ផឋល់ក្ិ ត្ថិយេ និងមិ នសរើេសអើង
សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយការរបុងរបយ័ ត្ប និ ងរហ័ េរហួ ន
មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ សយើង
ចំស ោះសភញ ៀវ
ទំព័រ
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សចោះស្នក្េួ រសភញ ៀវបណនទមសដើមផីបំសពញនូវរាល់ ចំណុចខវ ោះខាត្ ក្ប ុងសពល
បសរមើសេវាក្មម
សចោះទទួលខុ េរត្ូវនូ វរាល់ ក្ំ ហុេណដលសក្ើត្មនសឡើង សៅសពលក្ំ ពុងបសរមើ
សេវាក្មម ជូនសភញ ៀវ និងសធវើការេូ មសទាេសភញ ៀវសដ្ឋយការេួ រេម
ទទួលយក្នូវរាល់ ការរិោះេន់ របេ់ សភញ ៀវសដើមផីណក្លមអ នូវរាល់ ក្ងវោះខាត្

៥.៤ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពន
ី លិតនល
ន្ិងទសវាកមម
សេវាក្មម អាហារ

សស្នមោះរត្ងៀចំស ោះសភញ ៀវេរមប់ សោលសៅសទេចរណ៍ដូចអវី ណដលបានសរៀបចំក្បុង
ក្ញ្ច ប់សេវាក្មម
មិ នមនការលក្់ ក្ប ុងត្នមល ណដលមិ នេមរមយ
ក្ញ្ច ប់សេវាក្មម មនការដ្ឋក្់ ត្នមល ជារូបិយ
ប័ ណតជាត្ិ េឺ របាក្់ សរៀល

សេវាក្មម ដក្
ឹ ជញ្ជន
ូ

សេវាក្មម ដឹក្ជញ្ជ ូនណដលបសរមើឲ្យសភញ ៀវរត្ូវធាន ឲ្យបាននូវសោលការណ៍ណណនំ
េុ វត្ទិ ោព
អប ក្សបើក្បរោនយនថដឹក្ជញ្ជ ូនសភញ ៀវមនប័ ណតសបើក្បរមនេុ ពលោពរត្ឹ មរត្ូវ
ការដឹក្ជញ្ជ ូនសធវើការក្ំ ណត្់ ឲ្យបានចបេ់ លាេ់ ពី សោលសៅ និងទីតាំងណដលសភញ ៀវសៅ
ក្មានថ េឺ មិននំសភញ ៀវសៅខុេសោលសៅ
សលើោនយនថ ននសេវាក្មម ដឹក្ជញ្ជ ូនទាំងអេ់ រត្ូវមន លក្ខ ណៈស្នអត្លអ និងតេុ ក្ោព
សេវាក្មម ដឹក្ជញ្ជ ូនទាំងអេ់ រត្ូវមនការសរៀបចំ ត្ុបណត្ងឲ្យបានស្នអត្តាមលក្ខ ណៈណខម រ
អប ក្ដឹក្ជញ្ជ ូនសភញ ៀវរត្ូវមនស្នមរត្ី ទទួលខុ េរត្ូវខព េ់ចំ ស ោះត្ួ នទីរបេ់ ខល ួន មន
េុ ជីវធមនិងរួេរាយរាក្់ ទាក្់
អប ក្សបើក្បរោនយនថសោរពសពលសវលាក្ប ុងសពលបសរមើសេវាក្មម ដល់ សភញ ៀវ មិ នទុក្
ឲ្យសភញ ៀវរងៀចំ
អប ក្សបើក្បរោនយនថសចោះជើនញេស្ងាគោះបឋម និងស្នគល់ ពីទីតាំងមនធីរសពទយ ឬេលី នីក្
ពាបាលជើងឺសៅតាមត្ំ បន់ នន
ការដឹក្ជញ្ជ ូនមនការក្ំ ណត្់ ត្នមល ចបេ់ លាេ់
ការដឹក្ជញ្ជ ូនដ្ឋក្់ ត្នមល ជារូបិយប័ ណតជាត្ិ េឺរបាក្់ សរៀល

៥.៥ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពត
ី នមៃ
ទំព័រ
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បងាាញត្នមល សេវាក្មម ឬទំនិញ មនការបិ ត្បងាាញពីត្នមល សលើក្ញ្ច ប់សេវាក្មម នីមួយៗ
នីមួយៗ

សពលេិ ត្របាក្់ ទូទាត្់ ពីសភញ ៀវមិ នេិ ត្សលើេពីត្នមល ណដលបានដ្ឋក្់ បងាាញសលើក្ញ្ច ប់សេវាក្មម

៥.៦ ទោលការណ៍ផ្ណនាំ

លកខខណឌតប្មូវ

សតីពប
ី ុគ្ល
គ ិក
លក្ខ ណៈេមផត្ថិ របេ់

មនចរិោេមផត្ថិ លអ និងអាក្បផក្ិ រោ
ិ លអ

បុ េគលិក្

មនោពបុិ នរបេប់ ក្ប ុងការបសរមើ និងការយក្ចិត្ថសភញ ៀវ
ត្ុ បណត្ងខល ួនរបាណឲ្យបានេមរមយ
មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ
មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
បុ េគ លិក្មនេុ ខោពលអ មនការរត្ួត្ពិនិត្យេុ ខោពមុ នសពលចូ លបសរមើការងារ
មិ នជក្់ បារីក្បុងសម៉ាងសធវើការ មិ នរបរពឹត្ថអំសពើសពេាចរ
មិ ន ក្់ ព័នននឹងបទឧរក្ិ ដឌសផេងៗ ជាពិសេេមិ នណមនជាអប ក្ណចក្ចយ និងសរបើរបាេ់
សរេឿងសញៀន
បុ េគ លិក្មនេុ ជីវធមលអ ចំស ោះសភញ ៀវ
ចំស ោះនរីមិនេួ រតត្់ មុ ខមត្់ ខាលំងសពក្
បុ េគ លិក្សរបើរបាេ់ ទឹក្អប់ ណដលោមនក្លិ នឆួលខាលំង
បុ េគ លិក្មិ នមនការទាររបាក្់ ក្នរមសជើងស្នរ ឬនថលទឹក្ណត្ពីសភញ ៀវបណនទមសលើត្នមល នន
ក្ញ្ច ប់សេវាក្មម

ោពសស្នមោះរត្ងៀរបេ់

បុ េគ លិក្របាប់ សភញ ៀវពីការពិត្ សៅសពលសភញ ៀវេួ រព័ត្មនអវី មួយ

បុ េគលិក្

បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យនិសោជក្
បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀជាមួ យេហការីក្បុងការងារ
ការបសរមើសេវាក្មម មិ នមនោពលំ សអៀង

លក្ខ ណៈេមផត្ថិ ក្បង
ុ អាជីព

មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ុងសពលបំ សពញការងារ
េសមល ៀក្បំ

ក្់ រត្ូវអុ ត្ឱ្យសរៀបសេម ើលអ

មិ នជណជក្ោបសពលក្ំ ពុងសធវកា
ើ រសៅចំស ោះវត្ថ មនសភញ ៀវ
មិ នលូ ក្នដសក្ោះអាចម៍ រចមុ ោះ ឬខាវរអាចម៍ រត្សចៀក្សៅចំស ោះវត្ថ មនសភញ ៀវ
ចំសណោះដឹង និងជើនញ

មនជើនញវិជាជជីវៈពិត្របាក្ដក្ប ុងអាជីពការងារ
មនចំសណោះដឹងខាងវបផធម របនពណី និងទំសនៀមទមលប់ ណខម រ
មនចំសណោះដឹងោស្នបរសទេ

អនម័ យរូបរាងកាយ

ការណថទាំខលួនរបាណសដ្ឋយងូត្ទឹក្ ដុេណក្អ លេមអត្ការ រក្ុំ ឱ្យមនក្លិ ន ខល ួន
េក្់ រត្ូវក្ក្់ ស្នបូ សរៀងរាល់ នថៃ មិ នឱ្យមនអណងគ
កាត្់ េក្់ ឱ្យបានខលី ចំស ោះបុ រេ ចំ ស ោះនរីរត្ូវបួ ងឬចង
ទំព័រ
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កាត្់ រក្ចក្នដឱ្យបានខលី សចៀេវាងមនអាចម៍ រក្ចក្
មត្់ រត្ូវដុេសធមញជាមួ យរចេ និងថាបំដុេសធមញជារបចំ ក្ុំ ឱ្យមនធុំក្លិនមត្់
សរាមរចមុ ោះនិងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឱ្យបានខលី ឬសការឱ្យបានស្នអត្លអ
ការបណថោះុ បណ្ឋ
ថ ល

បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ រត្ូវមនជើនញចបេ់ លាេ់ តាមណផបក្នី មួយៗ

បុ េគលិក្

មចេ់ អាជីវក្មម េមផទាសទេចរណ៍រត្ូវផថល់ឲ្យបុ េគ លិក្រេប់ ណផបក្ទាំងអេ់ នូ វវេគ បណថុោះ
បណ្ឋ
ថ ល តាមជើនញនីមួយៗ
បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ ឆលងកាត្់ វេគ បណថុោះបណ្ឋ
ថ ល និងមនវិញ្ញដបនបរត្រត្ឹ មរត្ូវ

ផ្នែកទី៣
យន្តការ ន្ិងន្ីតិ វិធីនន្ការប្បឡងប្បណ្ឋ ាំងបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចលក
អ ង
ែុ វិស័យទទសច្រណ៍
១.យន្តការនន្ការវាយតនមៃ
ការវាយត្នមល សដ្ឋយសភញ ៀវ ឬអត្ិ ថិជនណដលបានសរបើរបាេ់ សេវាននននេមផទាសទេចរណ៍សដ្ឋយក្រមងេំ ណួរសដ្ឋយ
តធល់ ឬតាមរបព័ននអនោញ online (www.cambodiabesthospitality.org)
២.ន្ិតិ វិធី
 ដើណ្ឋក្់ កាលទី១៖

សរៀបចំ េិកាខស្នលាពិសរោោះសោបល់

សដើមផីបងាាញពីណផនការននការរបឡងរបណ្ឋំងសោល

ការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអក្បុងវិេ័យសទេចរណ៍សដ្ឋយរក្េួ ងសទេចរណ៍ សដ្ឋយមនវត្ថ មនមចេ់ អាជីវក្មម
េមផទាសទេចរណ៍ ម្នថីរក្េួ ងសទេចរណ៍ ម្នថី រក្េួ ងេុ ខាភិ បាល ម្នថីមជឈមណឍលពនលត្់អេគិ ភ័យ ម្នថី
រក្េួ ងវបផធម ម្នថីរក្េួ ងបរិស្នទន និងយុ វជនននេហោពេហព័ននក្មព ុជា។ េិ កាខស្នលាសនោះមនសោលបំ ណង
សដើមផីបងាាញពី៖
 ការពិសរោោះសោបល់ ពី សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអក្បុងវិេ័យ
 េញ្ញដណទូសៅននការរបឡងរបណ្ឋំង
 សោលបំ ណងននការរបឡងរបណ្ឋំង
 បងាាញពី លក្ខ ខណឍត្រមូវទាំងោយេរមប់ ការវាយត្នមល
 ដើណ្ឋក្់ កាលទី២៖ េមផទាសទេចរណ៍ទាំងអេ់ រត្ូវចូ លរួមការរបឡងរបណ្ឋំងសដ្ឋយកាត្ពវក្ិចច។ រក្ុមការងារ
ននរក្េួ ងសទេចរណ៍នឹងសធវើការចុោះសៅណណនំដល់ េមផទាសទេចរណ៍នីមួយៗ។
 ដើណ្ឋក្់ កាលទី៣៖ ការេធ ងៀមត្ិ ពីការសពញចិត្ថរបេ់ អត្ិ ថិជនតាមរយៈក្រមងេំ ណួរ ក្៏ ដូចជាការវាយត្នមល តាម
របព័ននអនោញសដ្ឋយអត្ិ ថិជនសៅតាមបណ្ឋ
ថ េមផទាសទេចរណ៍នីមួយៗ។
 ដើណ្ឋក្់ កាលទី៤៖

របកាេជ័យលាភី ោបិ លទទួលស្នគល់ ននការរបឡងរបណ្ឋំងសដ្ឋយសោងតាមចំនួនពិនធុណដល

េមផទាសទេចរណ៍ទទួលបាន។ ចំស ោះេមផទាសទេចរណ៍ណដលទទួលបានពិនធុទាប (មិ នទទួលបាន នរងាវន់ និង
វិញ្ញដបនបរត្ទទួលស្នគល់ )

ប៉ាុ ណនថ អាចទទួលបានការរបឹ ក្ា

និងផថល់សោបល់ បណនទមសទៀត្ពី រក្េួ ងសទេចរណ៍

សដើមផីអាចបំ សពញលក្ខ ណវិនិចឆ័យណដលខវ ោះខាត្ និងអាចកាលយជាជ័យលាភី េរមប់ ការវិនិចឆ័យសរកាយ ៗសទៀត្។
 ដើណ្ឋក្់ កាលទី៥៖

រក្េួ ងសទេចរណ៍នឹងសធវើការសរៀបចំ ពិធីរបេល់

នរងាវន់ ជាផលូវការដល់ េមផទាសទេចរណ៍

ណដលទទួលបានោបិ លទទួលស្នគល់ សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអក្បុងវិេ័យសទេចរណ៍។
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៣. ជ័យលា្ី
វិញ្ញដបនបរត្ទទួលស្នគល់

និងោបិ លចំនួន០៣ក្រមិ ត្នឹងរត្ូវផថល់ជូនមូ លដ្ឋឌនអាជីវក្មម សទេចរណ៍ទាំងអេ់ ជា

អនុេមន៍នឹងចំនួនពិនធុណដលេមផទាសទេចរណ៍ទទួលបាន។

ការវាយត្នមល

និ ងវិញ្ញដបនបរត្នឹ ងរត្ូវអនុ ម័ត្សដ្ឋយរក្េួ ង

សទេចរណ៍។
ក្រមិ ត្A ស្នបមញញឹម

៖ និ ងរត្ូវរបេល់ ជូនមូ លដ្ឋឌនអាជីវក្មម សទេចរណ៍ណ្ឋណដលទទួលបានពិ នធុចសនលោះ

ពី៨៦% ដល់ ១០០%។
ក្រមិ ត្B ស្នបមញញឹម

៖ និ ងរត្ូវរបេល់ ជូនមូ លដ្ឋឌនអាជីវក្មម សទេចរណ៍ណ្ឋណដលទទួលបានពិ នធុចសនលោះ

ពី៧៦% ដល់ ៨៥%។
ក្រមិ ត្C ស្នបមញញឹម

៖ និ ងរត្ូវរបេល់ ជូនមូ លដ្ឋឌនអាជីវក្មម សទេចរណ៍ណ្ឋណដលទទួលបានពិ នធុចសនលោះ

ពី៦០% ដល់ ៧៥%។

គ្ាំរូឡាបិលទទួលស្នគល់

ទំព័រ
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គ្ាំរូ វិញ្ញាបន្បប្ត
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ឧបសមព័ន្ធទ១
ី
រទបៀបវាយតនមៃទដ្ឋយទប្បើ QR-Code
ក្ប ុងសោលបំ ណងវាយត្នមល ការអនុវត្ថ សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអក្បុងវិេ័យសទេចរណ៍ ការសរបើរបាេ់
បសចចក្វិទាព័ត្មនេរមប់ េរមួលេឺ ជាមសធាបាយទំសនើបទាន់ េម័ យផថល់នូ វលទនផលរហ័ េជាក្់ លាក្់ ។ របព័ ននវាយត្នមល
បដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចលអក្បុងវិេ័យសទេចរណ៍បសងកើត្សឡើងសដ្ឋយយក្សោលការណ៍ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចចជាមូ លដ្ឋឌន និងសរបើ
បសចចក្វិទា QR-Code សដើមផីផថល់ោពងាយរេួលដល់ អត្ិ ថិជនណដលសរបើរបាេ់ ស្នមត្ហវ ូន (Smart Phone) និង Mobile
App ចូលសៅរបព័ននវាយត្នមល សរជើេសរើេស្នទប័ ន និងវាយត្នមល តាមរយៈក្រមងេំ ណួរណដលដក្រេងៀសចញពី សោលការណ៍
ណណនំបដិេណ្ឋ
ឌ រក្ិ ចច។

រសបៀបសរៀបចំក្រមងេំ ណួរ
េំ ណួរណដលបានសរៀបចំេរមប់ ការរេងៀមត្ិ មនសរចើនរបសភទ និងសរចើនទរមងៀ ដូចជាេំ ណួរេរមប់ ការេធ ងៀ
មត្ិ តាមរក្ដ្ឋេ, ការេួ រេំ ណួរតធល់ មត្់ , េំ ណួរេួ រតាមរយៈរបព័ននអុីធីសណត្ (តាមស្នរទូរេ័ ពធ, របព័ ននទំនក្់ ទំនង
េងគម, របព័នន QR Codes, សផេងៗ...) អារេ័ យសៅតាមចសមល ើយណដលអប ក្េួ ររត្ូវការ។ េំ ណួរទាំងសនោះអាចសរៀបចំ បានពឹ ង
ក្់ សៅសលើសពលសវលាននការេួ រ (រយៈសពលប៉ាុ នមន), នរណ្ឋជាអប ក្េួ រេំ ណួរ និ ងសហត្ុ អវីបានជារត្ូវការព័ ត្មនសនោះ។

ការសរបើរបាេ់ ទូរេ័ ពធនដ និង QR-Code (Quick Response Code)
សេធ ើរណត្ ១០០% របេ់ របជាជនក្មព ុជា សរបើរបាេ់ ទូរេ័ ពធនដ។ ពួក្សេសរបើរបាេ់ វាេរមប់ ការរបារេ័ យទាក្់ ទង
ទទួលសឆលើយត្មណម៉ា ល សរបើរបាេ់ របព័ននអុីធឺណណត្ ក្៏ ដូចជាការជណជក្ក្មានថជាមួ យមិ ត្ថ ភក្ថិ ។
ជាធមម តា ោេសរចើនននទូរេ័ ពធនដណត្ងណត្មន ម៉ាេុី នថត្ (Camera) ោជប់ មក្ជាមួ យ។ មុ ខងារននម៉ាេុី នថត្ទាំង
សនោះបានអភិ វឌណន៍ខលួនសឡើងណដលអាចសរបើរបាេ់ ក្ប ុងការផថិត្យក្រូបោពរបព័នន QR Code ។ QR Code េឺ ជាបសចចក្វិជាជមួ យ
ណដលជារបសភទ 2D បសងកើត្សឡើងសដ្ឋយ Denso Wave (មនការណបងណចក្រក្ុមហុ ន Denso Corporation សៅសពល
សនោះ) និងបានសចញឲ្យសរបើរបាេ់ សៅឆាបំ ១៩៩៤ ជាមួ យេមេោពដើបូងក្ប ុងការផថិត្យក្រូបោពសរេឿងបរិកាខរ និង បក្
រស្នយោ៉ាងឆាប់ រហ័ េនូវព័ត្មនរបេ់ សរេឿងបរិកាខរសនោះ។ សោងតាម សវបស្នយ Denso Wave , QR Code (រូបោព
ខាងសរកាម)

មនទិនបន័យព័ត្មន

ទាំងណផបក្ឈរ

និងណផបក្សផថក្ណដលសលខក្ូ ត្ទូសៅមនទិនបន័យសៅណត្ណផបក្សផថក្ណត្

ប៉ាុ សណ្ឋ
ត ោះ។ ទនធឹមសនោះ QR Code អាចផធុក្ព័ត្មនទិនបន័យសរចើនជាងសលខបារក្ូ ត្ទូសៅ។
អប ក្សរបើរបាេ់ ទូរេ័ ពធនដមនោពងាយរេួលក្ប ុងការផថិត្យក្រូបោពោ៉ាងឆាប់ រហ័ េរបេ់ QR Code និង សធវើការ
ចូលសៅកាន់ សេហទំព័រសវបស្នយ ងាយរេួលសដ្ឋយមិ នចំបាច់ វាយបញ្ច ូល(URL)អក្េរដ៏ណវងរបេ់ សេហទំព័រ ។

ទំព័រ
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រូបោព QR Code និង សលខក្ូ ដទូសៅ

រសបៀបក្ប ង
ុ ការសរបើរបាេ់ QR-Code
ម្នថីអាចបសងកើត្សេហទំព័រមួ យ ណដលអាចឲ្យរបជាពលរដឌសផញើទិនបិន័យចូលសៅក្ប ុងសេហទំព័រសនោះ បនធប់ ពីពួក្សេផថិត្
យក្រូបោព QR Code រួចសហើយ និងេរសេរមត្ិ សៅសលើទរមងៀណដលបានបងាាញសៅក្ប ុងទូរេ័ ពធ។

ម្នថីអាចសរៀបចំ ៥

ចសមល ើយ ក្ប ុងការវាយត្នមល មួ យរួចជាសរេចណដលរបជាពលរដឌជាអប ក្សរជើេសរើេយក្ការវាយត្នមល ណ្ឋមួ យណដលមនោជប់
QR Code សៅក្ប ុងសនោះ។

ទំព័រ
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ឧបសមព័ន្ធទី២
កប្មងសាំណរួ វាស់សង
ទ ់ការទពញច្ិតរត បស់អតិថិជន្ច្ាំទ

ោះបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចរបស់សមបទាទទសច្រណ៍

សណ្ឋ
ា ោរ ន្ិងទសវាស្នែក់ទៅ
កប្មិតនន្ភាពទពញច្ិតត
(៥ ទពញច្ិតខ្
ត ៃ ាំងបាំនុត)
I. ការវាយត្នមល បរិស្នទន និងោពស្នអត្

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

១. មនោពស្នអត្ េណ្ឋ
ឋ ប់ ធាបប់ និងអនម័ យលអ សៅក្ប ង
ុ និងសរៅទីតាង
ំ
II. ការត្ុ បណត្ងលមអ
២. សរេឿងេងាារិមមនត្ុ សៅអី សធវ ើពីឬេេី សតថក្ំ សតលក្ ក្ក្់ ណដក្ សឈើ ឬវលល ិ៍ណដលសរបើរបាេ់
ផលិ ត្ផលក្ប ង
ុ រេុក្
III. ការវាយត្នមល អនម័ យ
៣.មនការេមអត្ជារបចំសៅតាមេណ្ឋ
ឌ ោរ
៤. មនការេមអត្ជារបចំសៅតាមបនធប់ចមអិ នអាហារ
៥. មនការេមអត្ជារបចំសៅក្ណនលងសធវ ើសភេជជៈ
៦. មនការេមអត្ជារបចំននបងគន់អនម័ យ
៧. មនក្ណនលងដ្ឋក្់ េំ រាម និងធុងេំ រាមរេប់ រោន់
VII. ការវាយត្នមល ការទទួលសភញ ៀវ
៨. បុ េគ លិក្សធវ ើោរវក្ិ ចចសដ្ឋយេំ ពោះ របក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹម និងរួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពល
អប ក្ចូ លមក្ដល់ និងសៅសពលចក្សចញ
៩. បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នសធវ ើការដូចណដលស្នទប័ នបានក្ំ ណត្់
១០. មនោពរួេរាយទាក្់ ទាក្់ ចំ ស ោះសភញ ៀវសដ្ឋយមិ នសរើេសអើង
១១. បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀ
១២. មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ បុ េគ លិក្ចំ ស ោះសភញ ៀវ
១៣. បុ េគ លិក្មនោពអំ ណត្់ សពលបំ សពញការងារ
១៤. បុ េគ លិក្ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវ សៅសពលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ
១៥. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរបុងរបយ័ ត្ប
១៦. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរហ័ េរហួ ន
V. សេវាក្មម ឬទំនិញ
១៧. អាហារជាអាហារណខម រ មនការត្ុ បណត្ងរបក្បសដ្ឋយសស្នភ័ ណោព
ទំព័រ
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១៨. សេវាក្មម ដឹក្ជញ្ជ ូនណដលបសរមើឲ្យសភញ ៀវរត្ូវធានឲ្យបាននូវសោលការណ៍ណណនំេុវត្ទិ ោព
មនលក្ខ ណៈស្នអត្លអ ជាេុ ក្ោព និងោមនណផេងបារី
១៩. បនធប់ស្នបក្់ សៅទាំងអេ់ រត្ូវមនរចនប័ ទម និងការត្ុ បណត្ងណបបលក្ខ ណៈណខម រ
VI. ត្នមល

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

២០. មនការក្ំ ណត្់ ត្នមល សេវាក្មម នីមួយៗសៅក្ប ុងេណ្ឋ
ឌ ោរឲ្យបានចបេ់ លាេ់
២១. មិ នមនការត្សមល ើងនថលសៅសពលមនពិធីបុណយសផេងៗ
VII. ការវាយត្នមល បុេគ លិក្
២២. ការសរៀបចំ ខលួនរបាណ (េក្់ រក្ចក្នដ ក្លិ នខល ួន ក្លិ នមត្់ ) របេ់ បុ េគ លិក្
២៣. មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករហួ េសហត្ុ ក្បង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២៤. មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
២៥. បុ េគ លិក្សរបើរបាេ់ ទឹក្អប់ ណដលោមនក្លិ នឆួ លខាលង
ំ
២៦. មនជើនញវិជាជជីវៈពិត្របាក្ដក្ប ុងអាជីពការងារ
២៧. កាត្់ េក្់ ឲ្យបានខលីេរមប់ បុ រេ និងនរីរត្ូវបួ ងចងេក្់ ឲ្យបានេមរមយ
២៨. បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២៩. បុ េគ លិក្មនចំ សណោះដឹងោស្នបរសទេរេប់ រោន់
៣០. សរាមរចមុ ោះ និងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឲ្យបានខលី ឬសការឲ្យបានស្នអត្លអ

ព័ត្មនរបេ់ អប ក្ (មិ នេិ ត្ពិនធ)ុ
១. សភទ

 រេី

 របុេ

២. អាយុ

 ១៨-២៥

 ២៦-៣៥

 ៣៦-៥០

 ៥០-៦៥

 ៦៥សឡើង

៣. ក្ំ រត្
ិ េិ ក្ាខព េ់បំ ផុត្របេ់ អប ក្
 បឋមេិ ក្ា

 វិទាល័ យ

 ថាបក្់ ឧត្ថ មេិ ក្ា

 ថាបក្់ សរកាយឧត្ថ មេិ ក្ា

 វិទាស្នទន ស្នលាបណថុោះបណ្ឋ
ថ លវិជាជជីវៈ

 សផេងៗ
៤. មុ ខរបរ
 ម្នថីស្នទប័ នរដឌ

 បុ េគ លិក្ឯក្ជន

 មនអាជីវក្មម តធល់ ខល ួន

 សផេងៗ

 បុ េគ លិក្អងគការសរៅរដ្ឋឌភិ បាល

៥. មត្ិ (សបើមន)

ទំព័រ
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កប្មងសាំណរួ វាស់សង
ទ ់ការទពញច្ិតរត បស់អតិថិជន្ច្ាំទ

ោះបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចរបស់សមបទាទទសច្រណ៍

ទភាជន្ីយដ្ឋាន្
កប្មិតនន្ភាពទពញច្ិតត
(៥ ទពញច្ិតខ្
ត ៃ ាំងបាំនុត)
I. ការវាយត្នមល បរិស្នទន និងោពស្នអត្

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

១. មនោពស្នអត្ េណ្ឋ
ឋ ប់ ធាបប់ និងអនម័ យលអ សៅក្ប ង
ុ និងសរៅទីតាង
ំ
II. ការត្ុ បណត្ងលមអ
២. សរេឿងេងាារិមមនត្ុ សៅអី សធវ ើពីឬេេី សតថក្ំ សតលក្ ក្ក្់ ណដក្ សឈើ ឬវលល ិ៍ណដលសរបើរបាេ់
ផលិ ត្ផលក្ប ង
ុ រេុក្
III. ការវាយត្នមល អនម័ យ
៣.មនការេមអត្ជារបចំសៅបរិសវណសោជនីយដ្ឋឌន
៤. មនការេមអត្ជារបចំសៅតាមបនធប់ចមអិ នអាហារ
៥. មនការេមអត្ជារបចំសៅក្ណនលងសធវ ើសភេជជៈ
៦. មនការេមអត្ជារបចំននបងគន់អនម័ យ
៧. មនក្ណនលងដ្ឋក្់ េំ រាម និងធុងេំ រាមរេប់ រោន់
VII. ការវាយត្នមល ការទទួលសភញ ៀវ
៨. បុ េគ លិក្សធវ ើោរវក្ិ ចចសដ្ឋយេំ ពោះ របក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹម និងរួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពល
អប ក្ចូ លមក្ដល់ និងសៅសពលចក្សចញ
៩. បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នសធវ ើការដូចណដលស្នទប័ នបានក្ំ ណត្់
១០. មនោពរួេរាយទាក្់ ទាក្់ ចំ ស ោះសភញ ៀវសដ្ឋយមិ នសរើេសអើង
១១. បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀ
១២. មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ បុ េគ លិក្ចំ ស ោះសភញ ៀវ
១៣. បុ េគ លិក្មនោពអំ ណត្់ សពលបំ សពញការងារ
១៤. បុ េគ លិក្ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវ សៅសពលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ
១៥. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរបុងរបយ័ ត្ប
១៦. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរហ័ េរហួ ន
V. សេវាក្មម ឬទំនិញ
១៧. អាហារជាអាហារណខម រ មនការត្ុ បណត្ងរបក្បសដ្ឋយសស្នភ័ ណោព
១៨. មនការដ្ឋក្់ បងាាញពីមាូបត្ំ ណ្ឋងឲ្យរបសទេណខម រ
១៩. ការរចន ណក្នចប បណងអមណដលជាបណងអមបងាាញពីអត្ថ េញ្ញដណជាត្ិ
ទំព័រ
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VI. ត្នមល

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

២០. មនការក្ំ ណត្់ ត្នមល សៅសលើបញ្ជី រាយនមមុ ខមា ូបរត្ឹ មរត្ូវ
២១. មិ នមនការត្សមល ើងនថលសៅសពលមនពិធីបុណយសផេងៗ
VII. ការវាយត្នមល បុេគ លិក្
២២. ការសរៀបចំ ខលួនរបាណ (េក្់ រក្ចក្នដ ក្លិ នខល ួន ក្លិ នមត្់ ) របេ់ បុ េគ លិក្
២៣. មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករហួ េសហត្ុ ក្បង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២៤. មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
២៥. បុ េគ លិក្សរបើរបាេ់ ទឹក្អប់ ណដលោមនក្លិ នឆួ លខាលង
ំ
២៦. មនជើនញវិជាជជីវៈពិត្របាក្ដក្ប ុងអាជីពការងារ
២៧. កាត្់ េក្់ ឲ្យបានខលីេរមប់ បុ រេ និងនរីរត្ូវបួ ងចងេក្់ ឲ្យបានេមរមយ
២៨. បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២៩. បុ េគ លិក្មនចំ សណោះដឹងោស្នបរសទេរេប់ រោន់
៣០. សរាមរចមុ ោះ និងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឲ្យបានខលី ឬសការឲ្យបានស្នអត្លអ

ព័ត្មនរបេ់ អប ក្ (មិ នេិ ត្ពិនធ)ុ
១. សភទ

 រេី

 របុេ

២. អាយុ

 ១៨-២៥

 ២៦-៣៥

 ៣៦-៥០

 ៥០-៦៥

 ៦៥សឡើង

៣. ក្ំ រត្
ិ េិ ក្ាខព េ់បំ ផុត្របេ់ អប ក្
 បឋមេិ ក្ា

 វិទាល័ យ

 ថាបក្់ ឧត្ថ មេិ ក្ា

 ថាបក្់ សរកាយឧត្ថ មេិ ក្ា

 វិទាស្នទន ស្នលាបណថុោះបណ្ឋ
ថ លវិជាជជីវៈ

 សផេងៗ
៤. មុ ខរបរ
 ម្នថីស្នទប័ នរដឌ

 បុ េគ លិក្ឯក្ជន

 មនអាជីវក្មម តធល់ ខល ួន

 សផេងៗ

 បុ េគ លិក្អងគការសរៅរដ្ឋឌភិ បាល

៥. មត្ិ (សបើមន)

ទំព័រ
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កប្មងសាំណរួ វាស់សង
ទ ់ការទពញច្ិតរត បស់អតិថិជន្ច្ាំទ

ោះបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចរបស់សមបទាទទសច្រណ៍

កែង
ុ ន្ុសាវរីយ៍
ុ ហាងលក់វតថអ
កប្មិតនន្ភាពទពញច្ិតត
(៥ ទពញច្ិតខ្
ត ៃ ាំងបាំនុត)
I. ការវាយត្នមល បរិស្នទន និងោពស្នអត្

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

១. មនោពស្នអត្ និងមនអនម័ យជារបចំ
២. មនក្ណនលងទទួលសភញ ៀវធំ ទលា
ូ យ និងខយល់ សចញចូ លរេប់ រោន់
II. ការវាយត្នមល អនម័ យ
៣.មនការេមអត្ជារបចំទាំងក្ប ុង និងសរៅហាង
៤. បងគន់អនម័ យរត្ូវមនអនម័ យលអ េៃ ួត្ និងោមនក្លិ ន
III. ការវាយត្នមល ការទទួលសភញ ៀវ
៥.បុ េគ លិក្សធវ ើោរវក្ិ ចចសដ្ឋយេំ ពោះ របក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹម និងរួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពល
អប ក្ចូ លមក្ដល់ និងសៅសពលចក្សចញ
៦. បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នសធវ ើការដូចណដលស្នទប័ នបានក្ំ ណត្់
៧. មនោពរួេរាយទាក្់ ទាក្់ ចំស ោះសភញ ៀវសដ្ឋយមិ នសរើេសអើង
៨. បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀ
៩. មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ បុ េគ លិក្ចំ ស ោះសភញ ៀវ
១០. បុ េគ លិក្មនោពអំ ណត្់ សពលបំ សពញការងារ
១១. បុ េគ លិក្ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវ សៅសពលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ
១២. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរបុងរបយ័ ត្ប
១៣. បុ េគ លិក្សធវកា
ើ ររបក្បសដ្ឋយោពរហ័ េរហួ ន
IV. ត្នមល
១៤. រាល់ ទំនិញ ឬសេវាក្មម នីមួយៗសធវ ើការក្ំ ណត្់ ត្នមល ឲ្យបានចបេ់ លាេ់
១៥. មនការបិ ត្បងាាញពីត្នមល សលើក្ញ្ជ ប់ក្ញ្ច ប់សេវាក្មម នីមួយៗ
១៦. មិ នមនការេិ ត្របាក្់ សលើលត្នមល ណដលបានដ្ឋក្់ បងាាញសលើផលិ ត្ផល
១៧. មិ នមនការត្សមល ើងនថលសៅសពលមនពិធីបុណយសផេងៗ
VII. ការវាយត្នមល បុេគ លិក្
១៨. ការសរៀបចំ ខលួនរបាណ (េក្់ រក្ចក្នដ ក្លិ នខល ួន ក្លិ នមត្់ ) របេ់ បុ េគ លិក្
១៩. មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករហួ េសហត្ុ ក្បង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២០. មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
២១. បុ េគ លិក្សរបើរបាេ់ ទឹក្អប់ ណដលោមនក្លិ នឆួ លខាលង
ំ
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២២. មនជើនញវិជាជជីវៈពិត្របាក្ដក្ប ុងអាជីពការងារ
២៣. កាត្់ េក្់ ឲ្យបានខលីេរមប់ បុ រេ និងនរីរត្ូវបួ ងចងេក្់ ឲ្យបានេមរមយ
២៤. បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២៥. បុ េគ លិក្មនចំ សណោះដឹងោស្នបរសទេរេប់ រោន់
២៦. សរាមរចមុ ោះ និងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឲ្យបានខលី ឬសការឲ្យបានស្នអត្លអ
២៧. ោពសស្នមោះរត្ងៀរបេ់ បុ េគ លិក្ចំ ស ោះអប ក្ និងសភញ ៀវដនទ
២៨. បុ េគ លិក្ទទួលខុ េរត្ូវនូវការងារណដលខល ួនបំ សពញ
២៩. បុ េគ លិក្អាចនិោយោស្នបរសទេបានោ៉ាងចបេ់ លាេ់
៣០. បុ េគលិក្មនចរិោេមផត្ថិ លអ និងអាក្បផក្ិ រោ
ិ លអ

ព័ត្មនរបេ់ អប ក្ (មិ នេិ ត្ពិនធ)ុ
១. សភទ

 រេី

 របុេ

២. អាយុ

 ១៨-២៥

 ២៦-៣៥

 ៣៦-៥០

 ៥០-៦៥

 ៦៥សឡើង

៣. ក្ំ រត្
ិ េិ ក្ាខព េ់បំ ផុត្របេ់ អប ក្
 បឋមេិ ក្ា

 វិទាល័ យ

 ថាបក្់ ឧត្ថ មេិ ក្ា

 ថាបក្់ សរកាយឧត្ថ មេិ ក្ា

 វិទាស្នទន ស្នលាបណថុោះបណ្ឋ
ថ លវិជាជជីវៈ

 សផេងៗ
៤. មុ ខរបរ
 ម្នថីស្នទប័ នរដឌ

 បុ េគ លិក្ឯក្ជន

 មនអាជីវក្មម តធល់ ខល ួន

 សផេងៗ

 បុ េគ លិក្អងគការសរៅរដ្ឋឌភិ បាល

៥. មត្ិ (សបើមន)
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កប្មងសាំណរួ វាស់សង
ទ ់ការទពញច្ិតរត បស់អតិថិជន្ច្ាំទ

ោះបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចរបស់សមបទាទទសច្រណ៍

ហាងសប
៉ា ន្ិងមា៉ាសា
កប្មិតនន្ភាពទពញច្ិតត
(៥ ទពញច្ិតខ្
ត ៃ ាំងបាំនុត)
I. ការវាយត្នមល បរិស្នទន និងោពស្នអត្

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

១. មនោពស្នអត្ េណ្ឋ
ឋ ប់ ធាបប់ និងអនម័ យលអ សៅក្ប ង
ុ និងសរៅទីតាង
ំ
២. មនក្ណនលងទទួលសភញ ៀវធំ ទលា
ូ យ និងខយល់ សចញចូ លរេប់ រោន់
៣. មនការដ្ឋក្់ តាំងតកលមអ ក្បង
ុ ហាង
II. អនម័ យ
៤. មនការេមអត្បរិសវណ និងទីធាលននទីតាំងទាំងក្ប ុង និងសរៅហាង
៥. មិ នមនការសបាោះេំ រាមសចល េវាល េកាល
៦. មិ នមនក្លិ នេអ ុយមិ នលអ សៅក្ប ុងហាងេប៉ា និងម៉ាេា
III. ការវាយត្នមល ការទទួលសភញ ៀវ
៧. បុ េគ លិក្សធវោ
ើ រវក្ិ ចចសដ្ឋយេំ ពោះ របក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹម និងរួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពល
អប ក្ចូ លមក្ដល់ និងសៅសពលចក្សចញ
៨. បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នសធវ ើការដូចណដលស្នទប័ នបានក្ំ ណត្់
៩. មនោពរួេរាយទាក្់ ទាក្់ ចំស ោះសភញ ៀវសដ្ឋយមិ នសរើេសអើង
១០. បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀ
១១. មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ បុ េគ លិក្ចំ ស ោះសភញ ៀវ
១២. បុ េគ លិក្មនោពអំ ណត្់ សពលបំ សពញការងារ
១៣. បុ េគ លិក្ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវ សៅសពលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ
១៤. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរបុងរបយ័ ត្ប
១៥. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរហ័ េរហួ ន
១៦. មនការស្នក្េួ រសភញ ៀវបណនទមពីោពខវ ោះខាត្ននការងាររបេ់ ខល ួន
IV. ផលិ ត្ផល និងសេវាក្មម
១៧. មិ នឆសបាក្សភញ ៀវចំ ស ោះសោលសៅសទេចរណ៍ណដលបានដ្ឋក្់ ក្ំ ណត្់ ត្នមល សៅក្ប ុងក្ញ្ច ប់
សទេចរណ៍
១៨. មិ នមនការសក្ងជើនិញសលើក្ញ្ច ប់ទេេនក្ិ ចចរបេ់ សភញ ៀវ
VI. ត្នមល
១៨. រាល់ មុ ខទំនិញ ឬសេវាក្មម នីមួយៗសធវ ើការក្ំ ណត្់ ត្នមល ឲ្យបានចបេ់ លាេ់
VII. ការវាយត្នមល បុេគ លិក្
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១៩. ការសរៀបចំ ខលន
ួ របាណ (េក្់ រក្ចក្នដ ក្លិ នខល ួន ក្លិ នមត្់ ) របេ់ បុ េគ លិក្
២០. មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករហួ េសហត្ុ ក្បង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២១. មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសពលបំ សពញការងារ
២២. បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២៣. បុ េគ លិក្មនចំ សណោះដឹងោស្នបរសទេ
២៤. សរាមរចមុ ោះ និងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឲ្យបានខលី ឬសការឲ្យបានស្នអត្លអ
២៥. មនោពបុិ នរបេប់ ក្ប ុងការបសរមើ និងយក្ចិ ត្ថសភញ ៀវ
២៦. មនេុ ខោពលអ និងមនក្មលំងរេប់ រោន់ រេបតាមលក្ខ ខណឍជើនញរបេ់ ខល ួន
២៧. យល់ ដឹងពីត្ំបន់ សទេចរណ៍ និងនិនបការសទេចរណ៍របេ់ របសទេណខម របានសរចើន
២៨. មិ នមនការទាក្នរមសជើងស្នរសលើត្នមល សេវាណដលមនរស្នប់
២៩. ស្នថប់ យក្ការត្អ ូញណត្អ របេ់ សភញ ៀវ និងសដ្ឋោះរស្នយសៅតាមេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ
៣០. មនេុ ជីវធមលអ និងអាក្បផក្ិ រោ
ិ លអ ក្បង
ុ សពលបំ សរើសភញ ៀវ (សពលេប៉ា ឬម៉ាេា)

ព័ត្មនរបេ់ អប ក្ (មិ នេិ ត្ពិនធ)ុ
១. សភទ

 រេី

 របុេ

២. អាយុ

 ១៨-២៥

 ២៦-៣៥

 ៣៦-៥០

 ៥០-៦៥

 ៦៥សឡើង

៣. ក្ំ រត្
ិ េិ ក្ាខព េ់បំ ផុត្របេ់ អប ក្
 បឋមេិ ក្ា

 វិទាល័ យ

 ថាបក្់ ឧត្ថ មេិ ក្ា

 ថាបក្់ សរកាយឧត្ថ មេិ ក្ា

 វិទាស្នទន ស្នលាបណថុោះបណ្ឋ
ថ លវិជាជជីវៈ

 សផេងៗ
៤. មុ ខរបរ
 ម្នថីស្នទប័ នរដឌ

 បុ េគ លិក្ឯក្ជន

 មនអាជីវក្មម តធល់ ខល ួន

 សផេងៗ

 បុ េគ លិក្អងគការសរៅរដ្ឋឌភិ បាល

៥. មត្ិ (សបើមន)
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កប្មងសាំណរួ វាស់សង
ទ ់ការទពញច្ិតរត បស់អតិថិជន្ច្ាំទ

ោះបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ចរបស់សមបទាទទសច្រណ៍

ទីភាែក់ងារទទសច្រណ៍
កប្មិតនន្ភាពទពញច្ិតត
(៥ ទពញច្ិតខ្
ត ៃ ាំងបាំនុត)
I. ការវាយត្នមល បរិស្នទន និងោពស្នអត្

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

៥

៤

៣

២

១

១. មនោពស្នអត្ និងមនអនម័ យជារបចំ
២. មនក្ណនលងទទួលសភញ ៀវធំ ទលា
ូ យ
II.អនម័ យ
៣. មនោពស្នអត្សៅក្ប ង
ុ បរិសវណទីោបក្់ ងារសទេចរណ៍
៤. មិ នមនក្លិ នេំ រាមេអ ុយសៅក្ប ុងហាង និងបរិសវណហាង
៥. បងគន់អនម័ យមនអនម័ យលអ េៃ ួត្ និងោមនក្លិ នេអ ុយ
៦. មនធុ ងេំ រាមរេប់ រោន់ ក្បង
ុ ការទុក្ដ្ឋក្់ េំ រាម
III. ការវាយត្នមល ការទទួលសភញ ៀវ
៧. បុ េគ លិក្សធវោ
ើ រវក្ិ ចចសដ្ឋយេំ ពោះ របក្បសដ្ឋយទឹក្មុ ខញញឹម និងរួេរាយរាក្់ ទាក្់ សៅសពល
អប ក្ចូ លមក្ដល់ និងសៅសពលចក្សចញ
៨. បុ េគ លិក្ទាំងអេ់ មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នសធវ ើការដូចណដលស្នទប័ នបានក្ំ ណត្់
៩. មនោពរួេរាយទាក្់ ទាក្់ ចំស ោះសភញ ៀវសដ្ឋយមិ នសរើេសអើង
១០. បុ េគ លិក្មនោពសស្នមោះរត្ងៀ
១១. មនស្នមរត្ី ចងចំបានលអ នូវេំ ណូមពររបេ់ សភញ ៀវ និងការេនារបេ់ បុ េគ លិក្ចំ ស ោះសភញ ៀវ
១២. បុ េគ លិក្មនោពអំ ណត្់ សពលបំ សពញការងារ
១៣. បុ េគ លិក្ជួយទុក្ខធុរៈសភញ ៀវ សៅសពលសភញ ៀវរត្ូវការជើនួយ
១៤. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរបុងរបយ័ ត្ប
១៥. បុ េគ លិក្សធវ ើការរបក្បសដ្ឋយោពរហ័ េរហួ ន
IV. ផលិ ត្ផល និងសេវាក្មម
១៦. សស្នមោះរត្ងៀចំស ោះសភញ ៀវេរមប់ សោលសៅសទេចរណ៍ដូចអវី ណដលបានសរៀបចំ ក្បង
ុ ក្ញ្ច ប់សេ
វាក្មម
១៧. មិ នមនការលក្់ ក្ប ង
ុ ត្នមល ណដលមិ នេមរមយ
១៨. ក្ញ្ជ ប់សេវាក្មម មនការក្ំ ណត្់ ត្នមល រត្ឹ មរត្ូវតាមរូបិយប័ ណតជាត្ិ
១៩. សេវាក្មម ដឹក្ជញ្ជ ូនរត្ូវណដលបសរមើឲ្យសភញ ៀវសទេចរណ៍រត្ូវធានបាននូវសោលការណ៍
ណណនំេុវត្ទិ ោព
២០. មនការសោរពសពលសវលាក្ក្ប ុងសពលបសរមើសេវាក្មម ដដល់ សភញ ៀវ មិ នទុក្ឲ្យសភញ ៀវរងៀចំ
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V. ត្នមល
២០. មនការបិ ទបងាាញពីត្នមល តាមក្ញ្ច ប់សេវាក្មម នីមួយៗចបេ់ លាេ់
VI. ការវាយត្នមល បុេគលិក្

៥

៤

៣

២១. ការសរៀបចំ ខលួនរបាណ (េក្់ រក្ចក្នដ ក្លិ នខល ួន ក្លិ នមត្់ ) របេ់ បុ េគ លិក្
២២. មិ នសរបើរបាេ់ សរេឿងអលងាករហួ េសហត្ុ ក្បង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២៣. មិ នទទួលទានអាហារ ឬសភេជជៈសៅមុ ខសភញ ៀវ
២៤. បុ េគ លិក្មនឯក្េណ្ឋ
ឌ នរត្ឹ មរត្ូវក្ប ង
ុ សពលបំ សពញការងារ
២៥. បុ េគ លិក្មនចំ សណោះដឹងោស្នបរសទេ
២៦. សរាមរចមុ ោះ និងពុក្មត្់ កាត្់ ត្រមឹ មឲ្យបានខលី ឬសការឲ្យបានស្នអត្លអ
២៧. មនោពបុិ នរបេប់ ក្ប ង
ុ ការបសរមើ និងយក្ចិ ត្ថសភញ ៀវ
២៨. មនចំ សនោះដឹងសរចើនទាក្់ ទងនឹងវបផធម អរិយធម និងទំសនៀបទំលាប់ របេ់ ណខម រ
២៩. ោពសស្នមោះរត្ងៀចំស ោះអប ក្ និងសភញ ៀវដនទ
៣០. យល់ ដឹងពីត្ំបន់ សទេចរណ៍ និងនិនបការសទេចរណ៍របេ់ របសទេណខម របានសរចើន

ព័ត្មនរបេ់ អប ក្ (មិ នេិ ត្ពិនធ)ុ
១. សភទ

 រេី

 របុេ

២. អាយុ

 ១៨-២៥

 ២៦-៣៥

 ៣៦-៥០

 ៥០-៦៥

 ៦៥សឡើង

៣. ក្ំ រត្
ិ េិ ក្ាខព េ់បំ ផុត្របេ់ អប ក្
 បឋមេិ ក្ា

 វិទាល័ យ

 ថាបក្់ ឧត្ថ មេិ ក្ា

 ថាបក្់ សរកាយឧត្ថ មេិ ក្ា

 វិទាស្នទន ស្នលាបណថុោះបណ្ឋ
ថ លវិជាជជីវៈ

 សផេងៗ
៤. មុ ខរបរ
 ម្នថីស្នទប័ នរដឌ

 បុ េគ លិក្ឯក្ជន

 មនអាជីវក្មម តធល់ ខល ួន

 សផេងៗ

 បុ េគ លិក្អងគការសរៅរដ្ឋឌភិ បាល

៥. មត្ិ (សបើមន)
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២

១

