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សសចក្តីសសងខេប
ទីភា្ន ក់ងារជួយគំាទទជនពិការ និងអ្នកផ្រល់ធសវា៉ាការងារសំរាប់មនុស្សដែលមានពិការភាព (អ្នកផ្រល់ធសវា) ដែលទតរូវ 
បានផ្រល់មូលនិ្ិធោយទកសួងផ្រល់ធសវាសង្គមរបស់រោ្ឋ េិបាលអូសសា្រ លី ទតរូវបានធគតំរវូធោយមានការធ្វើសវនកម្មជា 
ធរៀងរាល់ឆ្្ន ំធលើការធានាគុណភាព។ ធគាលបំណងមនការធ្វើសវនកម្មគឺធែើម្ីបងាហា ញថាពួកធគកំពុងផ្រល់នូវការជួយ 
ឧបត្ថម្ភគំាទទបានល្អបំផុតដែលោចធ្វើធៅបាន ធ�ើយទតរូវធៅតាម បទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ  
(National Standards for Disability Services)។ កូនធសៀវធៅតូចធនះពន្យល់ពីែំធណើ រការធានាគុណភាពនិងពិពណ៌ 
នាពីអវីដែលធកើតធ�ើង ធៅធពលធគធ្វើសវនកម្ម។

ការធានាគុណភាព
ធៅក្នុងអំ�ុងធពលធ្វើសវនកម្ម អ្នកផ្រល់ធសវាទតរូវបងាហា ញ – ធៅក្នុងចំធោមធរឿងែមទធទៀត – ពួកធគកំពុងផ្រល់នូវការ

 ឧបត្ថម្ភគំាទទទបកបធោយទបសិទ្ឋិភាព កំពុងទគប់ទគងកិច្ចទបតិបត្រិការរបស់ពួកធគទបកបធោយទបសិទ្ឋិភាព  
ធជៀសវាងនូវទំនាស់ខាងផលទបធោជន៍ កំពុងធទបើទបាស់បុគ្គលិកទបកបធោយជំនាញ និងកំពុងទគប់ទគងការតវា៉ានានា 
បានទតរឹមទតរូវ។

ការស្វើសវនកម្ម
ការធ្វើសវនកម្មជាប់ពាក់ព័ន្ឋនរឹងអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នកដែលទតរូវបំធពញការវាយតមមលៃផ្ទា ល់ខលៃួន ធ�ើយបនាទា ប់មក 
នរឹងមានការធ្វើទស្សនកិច្ចពីទករុមសវនកម្មធៅកដនលៃងដែលបុគ្គលិកនិងមនុស្សជាធទចើនដែលកំពុងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ 
គំាទទ នរឹងផ្រល់នូវមតិធោបល់។

មតិសោបល់ដែល្រ្រួលបានពតីអ្នកដែលកំពុង្រ្រួលបានការជួយ�ឧបត្ថម្ភគាទំ្រ
អ្នកដែលកំពុងទទួលបានការឧបត្ថម្ភគំាទទ មានជំធរ ើសធែើម្ីចូលរមួ – ធនះគឺជាការស្ម័ទគចិត្រធ�ើយទាមទារធោយមាន 
ែំធណើ រការយល់ទពមមួយ។ ទបសិនធបើធោកអ្នកសំធរចចិត្រ ធែើម្ីចូលរមួ ធោកអ្នកមានឱកាសធែើម្ីនិោយថាធតើការ 
ជួយឧបត្ថម្ភគំាទទដែលធោកអ្នកបានទទួលមានទបសិទ្ឋិភាពោ៉ាងែូចធម្រចសំរាប់ធោអ្នក។ រធបៀបនានាធែើម្ីចូលរមួ 
មានែូចជា ការនិោយធៅកាន់សមាជិកទករុមសវនកម្ម ឬអនុញ្ញា តធោយទករុមសវនកម្មពិនិត្យធមើលឯកសាររបស់ធោ 
កអ្នក។ធោកអ្នកោចធទជើសធរ ើសថាធតើទតរូវធ្វើតាមរធបៀបោមួយ ទតរូវធ្វើតាមរធបៀបទំាងពីរ 
ឬមិនធ្វើតាមរធបៀបទំាងធនះដតម្រង។

ធោកអ្នកោចមានជំនួយឧបត្ថម្ភគំាទទពីមនុស្សឯករាជ្យមា្ន ក់  (ឧទា�រណ៍ ពីសមាជិកទគរួសារមា្ន ក់ មិត្រេ័កក្រមា្ន ក់  
និងអ្នក ផ្រល់ធោបល់មា្ន ក់ ឬមនុស្សដែលជួយ ឧបត្ថម្ភគំាទទឯករាជ្យែមទមា្ន ក់) ធែើម្ីធ្វើធសចក្រីសំធរចចិត្រថាធតើទតរូវ 
ចូលរមួ ឬមិនចូលរមួ និងធែើម្ីជួយធោកអ្នកធៅក្នុងអំ�ុងធពលនិោយធៅកាន់ទករុមសវនកម្ម ទបសិនធបើធោកអ្ន

 
កទតរូវការ។ វាជាការសំខាន់ដែលធោកអ្នកធទជើសធរ ើសនរោមា្ន ក់ដែលសា្គ ល់អ្នកបានចបាស់ ក៏ប៉ាុដន្រមិនដមនជាអ្នកម 
កពីអ្នកផ្រល់ធសវាដែលកំពុងធ្វើសវនកម្មធ�ើយ។

ល្រ្ឋ្ល
ធៅចុងបញ្ច ប់មនការធ្វើសវនកម្ម ទករុមធ្វើសវនកម្មធ្វើធសចក្រីសំធរចចិត្រមួយថាធតើអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នកោចទតរូវ 
ធានាបញ្ជា ក់ ដែលធគទតរូវការធែើម្ីធោយពួកធគបន្រទទួលបានមូលនិ្ិ។ ទករុមសវនកម្ម ោច ផ្រល់អនុសាសន៍  
ឬការទាមទារតំរវូនានា អំពីការដកលម្អនានាដែលទតរូវធ្វើ ធៅមុនធពលធគធចញវញិ្ញា បនប័ទតធោយ។
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សសចក្តីស្្ើម
ទកសួងផ្រល់ធសវាសង្គម ទទួលខុសទតរូវក្នុងការពិនិត្យធមើលធលើការធានា គុណភាពធៅក្នុងរោ្ឋ េិបាលអូសសា្រ លី

 
ដែលបានផ្រល់មូលនិ្ិធោយ ទីភា្ន ក់ងារជួយគំាទទជនពិការនិងធសវាការងារនានាសំរាប់មនុស្សដែលមានភាពពិការ  
(អ្នកផ្រល់ធសវា)។ ទកសួងមានទបព័ន្ឋធានាគុណភាពធែើម្ីធានាថាអង្គភាពទំាងធនះ ផ្រល់នូវធសវានានាបានល្អបំផុត 
ដែលោចធ្វើធៅបានធៅែល់មនុស្សដែលមានភាពពិការដែលពួកធគជួយឧបត្ថម្ភគំាទទ។

ធែើម្ីទទួលបានការធានាបញ្ជា ក់ ទទួលបានវញិ្ញា បនប័ទតអនុវត្រតាមចបាប់តំរវូ (Certificate of Compliance) 
និងទទួលបានមូលនិ្ិពីទកសួង រាល់អ្នកផ្រល់ធសវាទំាងអស់ ទតរូវដតបងាហា ញតាមរយៈការធ្វើសវនកម្មឯករាជ្យមួយដែល 
ពួកធគទតរូវធ្វើធៅតាមបទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ។ សវនកម្មគឺជាប់ពាក់ព័ន្ឋជាមួយនរឹងការវាយតមមលៃ 
ធលើបោ្រ  អង្គភាពនានា មិនដមនមនុស្សដែលកំពុងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទពីអ្នកផ្រល់ធសវាធទ។

កូនធសៀវធៅធនះមានធគាលបំណងធែើម្ីជួយអ្នកដែលកំពុងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទធោយយល់ែរឹងអំពី 
ែំធណើ រការធ្វើសវនកម្ម អំពីតួនាទីរបស់ទករុមសវនកម្ម និងរធបៀបដែលពួកធគោចចូលរមួធៅក្នុងសវនកម្ម។

ការធានាគុណភាព 
ការធានាគុណភាព សំធៅធៅធលើការវាយតមមលៃជាទបព័ន្ឋ ែំធណើ រការនានាធៅក្នុងការវាយតមមលៃនិងការបញ្ជា ក់វញិ្ញា បនប័ទត 
ដែលធានាថាបោ្រ អង្គភាពនានាធ្វើទបតិបត្រិការតាមបទោ្ឋ នខ្ពស់មួយ ធោយផ្រល់នូវទគប់ទគងល្អនិងមានទបសិទ្ឋិភាព 
ដែលទតរូវធៅតាមលទ្ឋផលដែលបានតំរវូ ទាមទារ។

សំរាប់អ្នកផ្រល់ធសវា ការធានាគុណភាពធនះ ធ្វើទបតិបតិ្រការែូចជាែំធណើ រការទទួលសា្គ ល់ជាផលៃូវការមួយ ដែលបានវា 
ស់ដវងជាមួយនរឹងបទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ ដែលពួកធគទតរូវបងាហា ញថាពួកធគកំពុងអនុវត្របានោ៉ាង 
សមសសប។

ទិែ្ឋភាពសំខាន់នានាមនទបព័ន្ឋធានាគុណភាព រមួមានការធានាថាពួកធគៈ

•  ផ្រល់ការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទដែលទតរូវធៅតាមកម្មវត្ថុនានានិងជួយសំរលួការចូលរមួរបស់មនុស្សដែលមានភាពពិ
ការ 

•  ផ្រល់នូវេស្រុតាងមនការធរៀបចំឯកសារដែលបងាហា ញថាពួកធគមានទបព័ន្ឋទគប់ទគងល្អ 
មានធគាលនធោបាយចបាស់ោស់ និងការចូលរមួពីមនុស្សដែលមានភាពពិការ និងទគរួសារ/
អ្នកធមើលដែរកសារបស់ពួកធគ

•  ធជៀសវាងនូវទំនាស់ខាងផលទបធោជន៏ និងផ្រល់ោទិភាពែល់មនុស្សដែលមានភាពពិការ

 ធទជើសធរ ើសបុគ្គលិកដែលមានជំនាញនិងមានការ បណ្រុ ះបោ្រ លសមសសបធែើម្ីធ្វើការទបកបធោយ ទបសិទ្ឋិ 
ភាពជាមួយមនុស្សដែលមានភាពពិការដែលពួកធគជួយឧបត្ថម្ភគំាទទ ឬជួយ

•  ទគប់ទគងការតវា៉ានានាទល់នរឹងពួកធគធៅក្នុងរធបៀបមួយដែលធានាថាមនុស្សនានាទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគំា
ទទរបស់ពួកធគដែលោចធ្វើការតវា៉ាបានធោយធសរ ី ឬទំនាស់ោមួយទតរូវបានធោះសសាយ។

ព័ត៌មានថែមទ�ៀត

ព័ត៌មានដែមធទៀតស្រីអំពី បទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ ោចរកធមើលធ�ើញធៅធលើអីុន្័រដណត។  
បទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/standards-and-quality-assurance/new-national-standards-for-disability-services
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ការធានាគុណភាព និងែំសណើ រការស្វើសវនកម្ម
គុណភាពសំរាប់អ្នកផ្រល់ធសវា គឺដផ្អកធលើវែ្របីឆ្្ន ំម្រង និងមានទស្សនកិច្ចសវនកម្មធរៀងរាល់ឆ្្ន ំ។ 

ែំោក់នានាធៅក្នុងែំធណើ រការមានៈ

ការទរៀបចំ

-  បុគ្គលិកដែលផ្រល់ធសវាទតរូវធ្វើការវាយតមមលៃខលៃួនឯងមនការអនុវត្រន៏តាមបទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានា 
ែល់ជនពិការ។

-  ធោកអ្នកធ្វើការសំធរចចិត្រថាធតើធោកអ្នកចង់ ឬមិនចង់ចូលរមួធៅក្នុងការធ្វើសវនកម្ម  
ធ�ើយទបសិនធបើធោកអ្នកពិតជាចង់ ធនាះធោកអ្នកទទួលបានជំនួយគំាទទធែើម្ីធរៀបចំចាត់ដចងការ 
ចូលរមួរបស់ធោកអ្នក។

ការវាយតមមលៃទោយក្រុមសវន្ម្ម

- អ្នកផ្រល់ធសវាគឺ ទតរូវបានវាយតមមលៃធ្ៀបនរឹងបទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ។

-  ការធនះ រមួមាន មតិធោបល់ពីអ្នកដែលកំពុងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទរបស់ពួកធគ  
(មតិធោបល់ែំបូង ឬការអនុញ្ញា តធោយធមើលឯកសារនានា)។.

-  ការណ៍ធនះ ក៏រមួមានមតិធោបល់ពីបុគ្គលិករបស់អង្គភាព។

ការបញ្ជា ្់វិញ្ញា បនប័កត ឬរយៈទពលមនការថ្លម្អ

- អ្នកផ្រល់ធសវាោចទតរូវផ្រល់ធោយការធានាបញ្ជា ក់ ឬតំរវូធោយធ្វើការដកលម្អ។

- កិច្ចទបជំុធែើម្ីពិភាកសាពីការរកធ�ើញមនសវនកម្ម។

- រាយការណ៏អំពីការរកធ�ើញមនសវនកម្ម។

ធរឿងទំាងធនះ ទតរូវពន្យល់ពិសា្រ រែូចខាងធទកាម។
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1. ការសរៀបចំ
ធៅមុនធពលទស្សនកិច្ចរបស់ទករុមសវនកម្ម ធោកអ្នកនិងអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នក ទតរូវធរៀបចំសំរាប់ែំធណើ រការធ្វើ 
សវនកម្ម។ ធរឿងធនះោចជាប់ទាក់ទងខលៃះ ឬទាក់ទងទំាងអស់មនចំណុចែូចតធៅៈ 

•  អ្នកផ្រល់ធសវាដែលែរឹកនំាធ្វើការវាយតមមលៃខលៃួនឯងអំពីធគាលនធោយបាយនិងនីតិវ ិ្ ីផ្ទា ល់ខលៃួននានារបស់ពួកធគ 
– ធោកអ្នកោចទតរូវបានធស្នើធែើម្ីជួយ ធោយការពិភាកសាថាធតើអង្គភាពកំពុងធ្វើការបំធរ ើធោកអ្នកោ៉ាងែូចធម្រច 
ធោយផ្ទា ល់ ឬតាមរយៈការផ្រល់នូវមតិធោបល់សរធសរជាោយល័ក្ខអក្សរ។

• អ្នកផ្រល់ធសវាជូនែំណរឹ ងែល់ធោកអ្នកពីធគាលបំណងនិងការកំណត់ធពលធវោមនការធ្វើសវនកម្ម។

•  ធោកអ្នកធ្វើការធទជើសធរ ើសថាធតើចង់ ឬមិនចង់ចូលរមួធោយមានជំនួយក្នុងការសំធរចចិត្រពីមនុស្សឯករាជ្យ 
មា្ន ក់ ទបសិនធបើទតរូវការ (ធមើលដផ្នកស្រីពី ‘ជំនួយ’ សំរាប់ជាគំនិតថាធតើមនុស្សឯករាជ្យជានរោ)។

•  ធោកអ្នកទតរូវបានធគទាក់ទងធែើម្ីកំណត់ពីវ ិ្ ីសាសស្រ និងធពលធវោមនការចូលរមួរបស់ធោកអ្នក ទបសិនធបើ 
ធោកអ្នកធទជើសធរ ើសធែើម្ីចូលរមួ។

2.  ការវាយតមមលៃសោយទករុមសវនកម្ម
ធទកាយពីែំោក់កាលធរៀបចំទតរូវបានបញ្ច ប់ ែំោក់កាលបនាទា ប់មនែំធណើ រធៅក្នុងការធានាគុណភាពគឺការវាយតមមលៃ 
ធោយទករុមសវនកម្ម។ 

ធរឿងធនះជាប់ពាក់ព័ន្ឋនរឹងការធៅធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ទករុមសវនកម្មែល់អ្នកផ្រល់ធសវាោ៉ាងធោចោស់ម្រងក្នុងមួយឆ្្ន ំ 
ដែលោចជាទស្សនកិច្ចមួយមែងៃឬ ពីរបីមែងៃ ោសស័យធៅធលើថាធតើអង្គភាពធនាះ្ំប៉ាុនោ។ 

កបទេ�នានាមនការទ្វើសវន្ម្ម

ការធ្វើសវនកម្មទតរូវដតធ្វើបញ្ច ប់ជាធរៀងរាល់ឆ្្ន ំ។ ជាធរៀងរាល់បីឆ្្ន ំម្រង មានការបញ្ជា ក់វញិ្ញា បនប័ទត/ការបញ្ជា ក់វញិ្ញា បន 
ប័ទតសវនកម្មធ�ើងវញិ ធ�ើយធៅក្នុងអំ�ុងអន្ររាគមន៏ពីរឆ្្ន ំ មានសវនកម្មឃលៃ ំធមើល ធែើម្ីទតរួតពិនិត្យថាអ្នកផ្រល់ធសវា

 
បន្រអនុវត្រតាមបទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ។ សវនកម្មឃលៃ ំធមើលគឺជាទំរង់តូចមួយមនការបញ្ជា ក់វញិ្ញា ប 
នប័ទតសវនកម្ម។

ក្រុមសវន្ម្ម

ទករុមធ្វើសវនកម្ម គឺមកពីសា្ថ ប័នក្នុងការបញ្ជា ក់វញិ្ញា បនប័ទតឯករាជ្យមួយ មានន័យថាគា្ម នសមាជិកមនទករុមធ្វើសវនកម្ម 
ោមា្ន ក់ជាប់ទាក់ទង ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្រល់ធសវាធទ។ ការធ្វើែូចធនះ គឺធែើម្ី ធានាថាទករុមធ្វើសវនកម្ម 
ោចធ្វើការវនិិច្័យមួយធោយទតរឹមទតរូវនិងមិនលំធអៀង។

ទករុមធនះបធងកើតធ�ើងធោយមានសមាសភាពៈ

•  សវនករជាអ្នកែរឹកនំាមា្ន ក់

• អ្នកជំនាញបធច្ចកធទសអតិែិជន (ជាអ្នកមានពិការភាពដែលជួយទករុមសវនកម្មធែើម្ីយល់ែរឹងពីបទពិធសា្ន៏ 
 នានារបស់មនុស្សពិការ) និងដែលោចមាន

• សវនករែមទធទៀត (ចំនួនោសស័យធៅធលើទំ�ំមនធសវារបស់ធោកអ្នក)

សមាជិកទំាងអស់មនទករុមសវនកម្មមានការបណ្រុ ះបោ្រ លធៅក្នុងទបព័ន្ឋការធានាគុណភាពនិងែំធណើ រការសវនកម្ម។
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ដំទ�ើ រការសវន្ម្ម

ធៅក្នុងអំ�ុងធពលមនការវាយតមមលៃរបស់ពួកធគ ទករុមសវនកម្មទតរូវការមតិធោបល់ពីអ្នកដែលកំពុងទទួល
 

ការឧបត្ថម្ភគំាទទនិងពីបុគ្គលិកផ្រល់ធសវា។ ការធនះជាប់ទាក់ទង ទំាងមតិធោបល់ដែលផ្រល់ធោយជាែំបូង  

និងការវភិាគឯកសារដែលបានផ្រល់ធោយ។

ទករុមសវនកម្ម មានទំនាក់ទំនងធៅវញិធៅមកជាមួយអ្នកដែលកំពុងទទួលការឧបត្ថម្ភគំាទទៈ

• ទទួលបានមតិធោបល់ដែលផ្រល់ធោយជាែំបូង របស់ពួកធគតាមរយៈវ ិ្ ីសាសស្រផ្ទា ល់មាត់ 

 ឬ តាមរយៈការសរធសរជាោយល័ក្ខអក្សរ។

• ការវភិាគឯកសារនិងកំណត់ទតានានារបស់ពួកធគ

• ទករុមធ្វើសវនកម្មមានទំនាក់ទំនងធៅវញិធៅមកជាមួយបុគ្គលិករបស់អង្គភាពនិមួយៗ:

• ការវភិាគព័ត៌មានធលើការទគប់ទគងរបស់អង្គភាពធគាលនធោបាយនិងនីតិវ ិ្ ីនានានិងការធរៀបចំចាត់ដចងមូលនិ្ិ។

• ការទបជំុជាមួយបុគ្គលិកធែើម្ីពិភាកសាពីការ ធានាគុណភាពធៅក្នុងអង្គភាព។

វិ្ីសាសស្រវាយតមមលៃ

ឆលៃងតាមការធ្វើទំនាក់ទំនងធៅវញិធៅមកជាមួយ អ្នកដែលកំពុងទទួលការឧបត្ថម្ភគំាទទនិងបុគ្គលិករបស់ 
អង្គភាពនិមួយៗ ធគតំរវូធោយទករុមសវនកម្មវាយតមមលៃទល់នរឹងលក្ខណៈវនិិច្័យក្នុងការធានាគុណភាព។ លក្ខណៈ 
វនិិច្័យទតរូវសសបធៅតាមលក្ខណៈវនិិច្័យនិមួយៗរបស់បទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ។

ទករុមសវនកម្ម ោក់ពិនទាុធោយអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នកដផ្អកធៅធលើកទមិតបីពិនទាុ ថាធតើពួកធគទបតិបត្រិធ្វើតាមបានល្អ 

ឬមិនបានល្អចំធពាះបទោ្ឋ នជាតិ សំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ។

ការចូលរមួរបសទ់ោ្អ្ន្

ទករុមសវនកម្ម មិនទតរូវការធែើម្ីនិោយធៅកាន់មនុស្សទគប់គា្ន ដែលកំពុងទទួលការឧបត្ថម្ភគំាទទធទធៅក្នុងអំ�ុង
 

ធពលធ្វើសវនកម្ម។ ធោកអ្នកមានសិទ្ឋិធោយធសរធីែើម្ីយល់ទពម ឬមិនយល់ទពមធែើម្ីចូលរមួនិងមានសិទ្ឋិធោ 
យធសរធីែើម្ីមានមនុស្សឯករាជ្យមា្ន ក់ធែើម្ីជួយធោកអ្នកធៅក្នុងការធ្វើធសចក្រីសំធរចចិត្រធនះ ទបសិនធបើទតរូវការ  
(ធមើលដផ្នកស្រីពី ‘ជំនួយ’ សំរាប់ការធស្នើសំុនានាចំធពាះមនុស្សឯករាជ្យដែលោចមាន)។ 

ទករុមសវនកម្មធទជើសធរ ើសអ្នកដែលនរឹងចូលរមួពីបោ្រ មនុស្សទំាងធនាះដែលបានយល់ទពមធៅក្នុងការធ្វើ 
សវនកម្ម។ ពួកធគរមួមាន មនុស្សដែលមានភាពពិការ ោយុៈ និងទបវត្រិសាវតាវប្្ម៌ សា្ថ នភាពរស់ធៅ  
និងបទពិធសា្ន៏ធផ្សងៗ។
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រទបៀបនានាទដើម្ចីូលរមួ

ទបសិនធបើធោកអ្នកពិតជាចង់ចូលរមួធៅក្នុងការធ្វើ សវនកម្ម មានរធបៀបសំខាន់ពីរោ៉ាងសំរាប់ធោកអ្នកធែើម្ីចូល 
រមួ។

ធោកអ្នកោចផ្រល់មតិធោបល់ែំបូង តាមរយៈវ ិ្ ីសាសស្រមួយមនបោ្រ វ ិ្ ីសាសស្រែូចតធៅ (មានវ ិ្ ីសាសស្រខលៃះ  
ឬវ ិ្ ីសាសស្រទំាងអស់ធនះោចមាន):

• កិច្ចសមា្ភ សន៏ទល់មុខជាមួយនរឹងសមាជិកទករុមសវនកម្ម។

• កិច្ចសមា្ភ សន៏តាមទូរស័ពទាជាមួយនរឹងសមាជិកទករុមសវនកម្ម។

• ការធផ្្រ តជាទករុមជាមួយនរឹងអ្នកដែលកំពុងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទ។

• កទមងសំណួរនិង/ឬទទមង់ដបបបទផ្រល់ព័ត៌មានទត�ប់មកវញិ។.

• ការនិោយធលងធទរៅផលៃូវការជាមួយនរឹងសមាជិកទករុមសវនកម្មអំពីអវីដែលធោកអ្នកគិតពីធសវារបស់ធោកអ្នក។

ធោកអ្នកោចអនុញ្ញា តធោយទករុមធ្វើសវនកម្មធែើម្ីធមើលឯកសាររបស់ធោកអ្នកជាមួយនរឹងព័ត៌មានអំពីធោកអ្នក 
និងការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទដែលធោកអ្នកបានទទួល។ សូមធមើលដផ្នកខាងធទកាមសំរាប់ព័ត៌មានស្រីពីការសមាងៃ ត់ឯកជន 
និងការធទបើទបាស់ព័ត៌មានរបស់ធោអ្នក។

ការយលក់ពម ការសងំាត់ឯ្ជន  
និងការទកបើករាសព់័ត៌មានរបសទ់ោ្អ្ន្

ការចូលរមួធៅក្នុងែំធណើ រការធានាគុណភាព គឺស្ម័ទគចិត្រ ធ�ើយធោកអ្នកមិនតំរវូធោយចូលរមួធទ  
ទបសិនធបើធោកអ្នកមិនចង់។ ទបសិនធបើធោកអ្នកចង់ ធនាះទករុមសវនកម្មតំរវូធោយធោកអ្នកធ្វើការយល់ 
ទពមជាផលៃូវការធែើម្ីចូលរមួ។ ការធនះជា្ម្មតាទាក់ទងនរឹងការចុះ�ត្ថធលខាធលើទទមង់ដបបបទយល់ទពម  
ប៉ាុដន្រធបើកដនលៃងោមិនោចធ្វើបាន  មានរធបៀបែមទធទៀតដែលធគោចធទបើទបាស់បានដែលវាសមរម្យជាងធនះធទ។

ព័ត៌មានទំាងអស់ដែលទបមូលបានពីធោកអ្នក – មិនថាព័ត៌មានតាមរយៈមតិធោបល់ជាែំបូង  
ឬពីឯកសាររបស់ធោកអ្នក – ទតរូវបានការពារធោយវធិានការនានាទាក់ទងនរឹងការសមាងៃ ត់ឯកជននិងការសំងាត់។  
ធៅធពលដែលអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នកែរឹងថានរោបានចូលរមួ ធនាះទករុមធ្វើសវនកម្ម មិនបងាហា ញអត្រសញ្ញា ណព័ត៌
មានដែលបានទបមូលជាក់ោក់ពីធោកអ្នកធទ។ ព័ត៌មានទំាងអស់ទតរូវបានរាយការណ៏ជាមួយគា្ន ក្នុងរធបៀបមួយដែល 
មិនបងាហា ញអត្រសញ្ញា ណបុគ្គលនានាធទ ធ�ើយមិនមានធ ្្ម ះទតរូវបានោក់បញ្ចូ លធទ។

ទបសិនធបើធោកអ្នកយល់ទពមធ�ើយទករុមធ្វើសវនកម្មទបមូលព័ត៌មានអំពីធោកអ្នកពីឯកសាររបស់ធោកអ្នក 
ការណ៍ធនះទតរូវបានចាត់ទុកថាជាការរធស៊ើប ធ�ើយវាទតរូវបានធទបើទបាស់ដតធែើម្ីវាយតមមលៃថាធតើអ្នកផ្រល់ធសវារប 

ស់ធោកអ្នកមានធ្វើទតរូវធៅតាមបទោ្ឋ នជាតិនិមួយៗសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការឬធទធៅក្នុងករណីជាក់ោ 
ក់របស់ធោកអ្នក។ ព័ត៌មានមិនទតរូវបានធទបើទបាស់ក្នុងធគាលបំណងោមួយធលើសពីការធ្វើសវនកម្មធទ។ ការធ្វើរបា 
យការណ៏ទំាងអស់គឺជាការសំងាត់។

កបធានប�នានាថដលមាន្្ននុង្ិច្ចសមាភា សន៍ ក្រុមទោលទៅ 
ឬ្កមងស�ួំរនានា

ទបសិនធបើធោកអ្នកចូលរមួជាែំបូងធៅក្នុងែំធណើ រការមនការធានាគុណភាពតាមរយៈវ ិ្ ីសាសស្រោយលក្ខណ៍អក្សរ  
ឬវ ិ្ ីសាសស្រផ្ទា ល់មាត់ោមួយដែលបានកំណត់បញ្ជា ក់ខាងធលើ សំណួរនានាមានទាក់ទងនរឹងទបធេទមនទបធានបទ 
នានាែូចតធៅៈ
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• ធតើធោកអ្នកធពញចិត្រ ឬមិនធពញចិត្រោ៉ាងែូចធម្រចជាមួយនរឹងអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នក ធ�ើយធ�តុអវី។ 

• ធតើធោកអ្នកទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទពីអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នកែូចដែលធោកអ្នកចង់និង 

 ទតរូវការឬធទ។

• ធតើធោកអ្នកមានឱកាសធែើម្ីផ្រល់មតិធោបល់និងធ្វើការធទជើសធរ ើសនានាទាក់ទងនរឹងការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទដែល

 អ្នកទទួលបាន។.

• ធតើធោកអ្នកបានទទួលបានព័ត៌មាន ការអប់រ ំការធទបៀនទបធៅ ការធ្វើជាតំោងបានទបសិទ្ឋិភាពឬធទ  

 ទបសិនធបើធោកអ្នកទតរូវការ។

• ធតើធោកអ្នកមានការតវា៉ានានាធៅធលើអ្នកផ្រល់ធសវា៉ា វា និងថាធតើធោកអ្នកែរឹងពីែំធណើ រនានាធែើម្ីធ្វើការតវា៉ាឬធទ។

• ធតើអវីដែលធោកអ្នកចង់ផ្លៃ ស់ប្រូរឬចង់ដកលម្អធៅធលើ អ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នក។

ជំនួយ

ទបសិនធបើធោកអ្នកទតរូវការនរោមា្ន ក់ធែើម្ីជួយធោកអ្នកធៅក្នុងការចូលរមួធៅក្នុងការធ្វើសវនកម្ម 
 

ធរឿងធនះទតរូវបានធគអនញ្ញា តធោយ។ វាជាការសំខាន់ដែលធោកអ្នកធទជើសធរ ើសនរោមា្ន ក់ដែលសា្គ ល់ធោកអ្នកបានល្អ  

ក៏ប៉ាុដន្រមិនដមនជាអ្នកមកពីអ្នកផ្រល់ធសវាដែលកំពុងទតរូវបានធគធ្វើការសវនកម្មធ�ើយ។ ឧទា�រណ៍ខលៃះមនអ្នកដែលធោក 

អ្នកោចធទជើសធរ ើស រមួមាន សមាជិកទគរួសារ មិត្រេ័កក្រ អ្នកផ្រល់ធោបល់ពីទីភា្ន ក់ងារែមទធទៀត(ទបសិនធបើធោកអ្នកកំពុង 

ទទួលការជួយពិធទគាះធោបល់ពីទីភា្ន ក់ងារដែលកំពុងទតរូវបានធគធ្វើសវនកម្ម) ឬអ្នកជួយឧបត្ថម្ភគំាទទឯករាជ្យធផ្សងធទៀត។

3. ការបញ្ជា កវ់ញិ្ញា បនបទ័ត ឬរយៈសពលមនការដកលម្អ
ធទកាយពីទករុមសវនកម្មបានបញ្ច ប់ការវាយតមមលៃរបស់ខលៃួនធ�ើយ ពួកធគធ្វើធសចក្រីសំធរចចិត្រមួយថាធតើអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ 
ធោកអ្នកទតរូវធៅតាមបទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការធទ និងគួរទតរូវបានបញ្ជា ក់វញិ្ញា បនប័ទតធោយឬធទ។  

ពួកធគក៏ធ្វើទំនាក់ទំនងពីការរកធ�ើញរបស់ពួកធគធៅក្នុងអង្គទបជំុធៅឯចុងបញ្ច ប់មនការធ្វើសវនកម្មនិង របាយការណ៏ជា 
ោយលក្ខណ៍អក្សរទតរូវបានផ្រល់ជូនធទកាយការធ្វើសវនកម្ម។

ការបញ្ជា ្់វិញ្ញា បនប័កត
ទករុមធ្វើសវនកម្មធ្វើធសចក្រីសំធរចចិត្រថាធតើអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នកទតរូវផ្រល់វញិ្ញា បនប័ទតឬធទ។

ទបសិនធបើមានការបញ្ជា ក់វញិ្ញា បនប័ទតសវនកម្ម ធ�ើយទករុមសវនកម្មធ្វើធសចក្រីសំធរចថាពួកធគអនុវត្រតាមបទោ្ឋ នជាតិសំ 

រាប់ធសវានានាែល់ជនពិការ អ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នកទតរូវបានបញ្ជា ក់វញិ្ញា បនប័ទត ធ�ើយវញិ្ញា បនប័ទតអនុវត្រតាម 

ចបាប់តំរវូ ទតរូវបានធចញធោយ។ ធៅធពលោដែលមានការធ្វើសវនកម្មឃលៃ ំធមើល ធ�ើយពួកធគអនុវត្រតាមបទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ 

ធសវានានាែល់ជនពិការ វញិ្ញា បនប័ទតទតរូវបានរកសាទុក។ ការធស្នើសំុនានាសំរាប់ការដកលម្អតូចតាចោចទតរូវផ្រល់ជូន  

ក៏ប៉ាុដន្រអ្នកផ្រល់ធសវា៉ាវារបស់ធោកអ្នកមិន តំរវូធោយផ្លៃ ស់ប្រូរអវីធទ។ ពួកធគបន្រទទួលបានការផ្រល់មូលនិ្ិពីទកសួង។
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ទបសិនធបើទករុមធ្វើសវនកម្មសំធរចថាអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នក មិនអនុវត្រតាមបទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ 

ជនពិការ ធនាះ ការធ្វើសវនកម្មបញ្ជា ក់អំពីអវីដែលទតរូវដកតំរវូនិងផ្រល់កាលបរធិច្ទកំណត់ធៅធពលោដែលធសចក្រីទតរូវ 

ការធនះ ទតរូវធកើតមាន ធៅធពលដែលដផ្នកនានាមនបញ្ហា ទតរូវបានដកតំរវូធ�ើយវាទតរូវធៅតាមការតំរវូនានាសំរាប់ការផ្រល់ 

វញិ្ញា បនប័ទត ការផ្រល់មូលនិ្ិពីទកសួង នរឹងបន្រ។ ទបសិនធបើបញ្ហា មិនទតរូវបានធោះសសាយធទធៅក្នុងរយៈធពលដែលតំរវូ  
ធនាះអ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នក ោចបាត់បង់ការបញ្ជា ក់វញិ្ញា បនប័ទតរបស់ខលៃួន ធ�ើយការផ្រល់មូលនិ្ិពីទកសួងក្នុង 
ធពលអនាគត ោចជួបធទគាះេ័យ។

សំរាប់អ្នកដែលកំពុងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទខាងផ្រល់ធោបល់ ឬធសវាការងារ ធនះមានន័យថាមានទបព័ន្ឋមួយ 

ស្ថិតធៅជាធរៀងរាល់ឆ្្ន ំធែើម្ីធានាថាការដកលម្អ ទតរូវបានធ្វើចំធពាះគុណភាពនិងទបព័ន្ឋនានាដែលជួយគំាទទទតរូវបានែរឹកនំា

ធ្វើ។ ធោយសារដតអ្នកផ្រល់ធសវា មិនោចបញ្ជា ក់វញិ្ញា បនប័ទតបានធទ ទបសិនធបើវាមិនមានការដកលម្អចំាបាច់ទំាងអស់ 

ទតរូវបានធ្វើ។ ការធនះមានធគាលបំណងធែើម្ីធានាធោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទបានល្អបំផុតនិងសមរម្យដែលោចធ្វើធៅ

បានបំផុត ជាមួយនរឹងែំធណើ រការធកើតមានសំរាប់ការដកលម្អជាបន្របនាទា ប់។

្ិច្ចកបជនុំទដើម្បីងាហា ញពីការរ្ទ�ើញ

ទករុមធ្វើសវនកម្ម ធរៀបចំទបជំុមួយធៅធពលបញ្ច ប់ធសចក្រីសន្និោ្ឋ នមនការធ្វើសវនកម្មធែើម្ីបញ្ជា ក់និងពិភាកសាពី 

ការរកធ�ើញនានារបស់ពួកធគ។ បុគ្គលិកពីអង្គភាពចូលរមួការទបជំុធនះ។ ធោកអ្នកក៏ោចធទជើសធរ ើសធែើម្ីចូលរមួ  

ទបសិនធបើធោកអ្នកទបាថា្ន ចង់។ ោ៉ាងោក៏ធោយធនះមិនដមនជាការចំាបាច់ធនាះធទ។

ររាយការ�៏របសក់្រុមទ្វើសវន្ម្ម

ទករុមធ្វើសវនកម្ម ក៏ោចសរធសររបាយការណ៏មួយផងដែរ។ របាយការណ៏ធនះបញ្ជា ក់ពីការកំណត់កំរតិរបស់ពួកធគធៅធលើ
បទោ្ឋ នជាតិសំរាប់ធសវានានាែល់ជនពិការនិមួយៗ និងការវាយតមមលៃជារមួរបស់ពួកធគ។ របាយការណ៍បញ្ជា ក់ពីចំណុច 
ខាលៃ ំងនានារបស់អ្នកផ្រល់ធសវា ក៏ែូចជាដផ្នកនានាដែលការដកលម្អ ទតរូវបានធស្នើធ�ើង ឬទាមទារតំរវូ។ ទកសួងនិងអ្នកផ្រល់ 
ធសវាទទួលបានឯកសារចមលៃងមួយចបាប់មនរបាយការណ៏ធនះ។



11

ការតវា៉ា នានា
មនុស្សទំាងអស់ដែលកំពុងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភគំាទទមានសិទ្ឋិធែើម្ីធ្វើការតវា៉ាទំាងធៅធលើការអនុវត្រន៏របស់ទករុម 
សវនកម្ម ឬអំពីទីភា្ន ក់ងារជួយគំាទទជនពិការឬ អ្នកផ្រល់ធសវាការងារ។ ធលខទំនាក់ទំនងខាងធទកាមធនះគឺជាចំណុចចាប់ធផ្រើម
សំរាប់ធ្វើការតវា៉ានានា។

ការតវា៉ា អំពតីទករុមសវនកម្ម

ទបសិនធបើធោកអ្នកមានបំណងធែើម្ីធ្វើការតវា៉ាោមួយអំពីទករុមសវនកម្ម ធោកអ្នកគួរដតជូនែំណរឹ ងធៅ  
អ្នកផ្រល់ធសវារបស់ធោកអ្នក។

ការតវា៉ា អំពតី្រតីភា្ន កង់ារជួយ�គាទំ្រជនពិការ ឬអ្នក្្ល់សសវាការងារ

ទបសិនធបើធោកអ្នកមានបំណងធែើម្ីធ្វើការតវា៉ាោមួយអំពីអ្នកផ្រល់ធសវាធៅធោយនរោមា្ន ក់ធទរៅពីទីភា្ន ក់ងារ ឬធសវា
ឬទករុមសវនកម្មរបស់ធោកអ្នក ធនាះធោកអ្នកោចទាក់ទងមកៈ
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ការធោះសសាយការតវា៉ា និងធសវាបញជាូ នបន្រ 
(Complaints Resolution and Referral Service) 
ទូរស័ពទា: 1800 880 052


