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សផ្ងេបផ្សចក្ត ី
របាយការែ៍ង្នោះពិនិតយនូវែាំង្ែីរការអនុវតតននរុខងារអប់រ ាំណែលបានរបរល់ (ការអប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច 

ការអប់រ ាំបឋរសិក្ា និខការអប់រ ាំង្រៅរបព័នធ ែល់រែឋបាលរសុក្/រកុ្ខ ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ ង្ោខតារអនុ
រកឹ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤ ង្ចញកាលពីណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ ការរតួតពិនិតយរឺណអែក្ង្លីការសង្ខេតផ្ទទ ល់ ការ
សម្ភា សន៍ជារួយអនក្អតល់ព័ត៌ម្ភនសាំខាន់ៗននវសិ័យង្នោះង្ៅថ្នន ក់្ង្ខតត និខក្ររិតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ និខការ
វភិារននបទបបញ្ញតតិ/ង្ោលការែ៍ណែនាំណែលពាក់្ព័នធ។  របាយការែ៍ង្នោះក៏្ពិនិតយង្រីលពីសាា ប័នោាំរទ
ណែលចាាំបាច់សរម្ភប់ការអនុញ្ញ តឱ្យរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ អនុវតតរុខងារអប់រ ាំណែលបានរបរល់ង្ដ្ឋយង្ជារជ័្
យ។  ណអែក្ង្លីការរតួតពិនិតយង្នោះ របាយការែ៍បានសង្ខេបង្រង្រៀនសាំខាន់ៗណែលបានរក្ពីការរបរល់រុខ
ងារង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ និខអតល់នូវអនុសាសន៍ង្ោលនង្ោបាយពាក់្ព័នធសរម្ភប់
ការដ្ឋក់្ង្ចញនូវណបបបទននការរបរល់ក្នុខវសិ័យអប់រ ាំង្ៅកាន់ង្ខតតង្អសខង្ទៀតននរបង្ទស។ 

ការង្របីរបាស់ណបបបទននការរបរល់ក្នុខការង្អទររុខងារវសិ័យអប់រ ាំង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ក្នុខង្ខតត
បាត់ែាំបខ រឺជារាំនិតអតួចង្អតីរសាក្លបខរួយ៖ សរម្ភប់ង្ខតតង្អសខៗង្ទៀត ណបបបទននការង្ធែីរបតិភូក្រមរតូវ
បានង្របីរបាស់។ ជាការក្ត់សម្ភា ល់និខអាចសង្ខេតបាន ការរបរល់រុខងារអប់រ ាំរិនបានង្ធែីឱ្យង្សវាអប់រ ាំក្នុខ
វសិ័យង្នោះចុោះង្ខាយង្នោះង្ទ។ សរុបរក្ អនក្ចូលររួក្នុខការសិក្ាង្នោះបានទទួលយក្តួនទី និខការទទួល
ខុសរតូវថ្មីណែលភាជ ប់រក្ជារួយរុខងារណែលបានរបរល់។ ជាការជាក់្ណសតខ ែាំង្ែីរការផ្ទៃ ស់បតូរណបបង្នោះនឹខ
ររួបញ្ចូ លបញ្ា របឈរ និខឧបសរាណែលនឹខរតូវបានង្ដ្ឋោះរសាយ។ 

ទីរួយ ង្ោលការែ៍ណែនាំ និខង្សចក្តណីែនាំណអនក្រែឋបាលកាន់ណតម្ភនភាពចាស់លាស់រឺរតូវការ
ជាចាាំបាច់ង្ែីរបចីខែុលបងាា ញែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។  ការអនុវតតង្អសខោន ពីបណ្តត រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្បាន
បញ្ជ ក់្ថ្ន ម្ភនការណែនាំរិនចាស់លាស់ ង្ពលខៃោះអទុយោន  ែូចជារង្បៀបង្របីរបាស់រតា ការង្សនីសុាំឈប់
សរម្ភក្ ឬរង្បៀបង្ចញ/ណក្សររួលនីតិវធីិរែឋបាលង្ៅក្នុខការោិល័យអប់រ ាំជាង្ែីរ។ ទីពីរ សរម្ភប់ែាំណ្តក់្
កាលអនតរកាល យនតការោាំរទរឺរតូវការជាចាាំបាច់ង្ៅថ្នន ក់្ង្ខតត ណែលអាចង្ឆៃីយតបបានទាន់ង្ពលង្វលាង្ៅ
នឹខសាំែួររបសរ់ែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ង្ែីរបសីររបសររួលការទាំនក់្ទាំនខរវាខថ្នន ក់្ជាតិ និខថ្នន ក់្រសុក្។ ទីបី 
ការង្លីក្ក្រពស់ការយល់ែឹខែ៏ទូលាំទូលាយ និខការណចក្រ ាំណលក្ព័ត៌ម្ភនអាំពីការង្អទររុខងារវសិ័យអប់រ ាំ ង្ហយី
ការជាប់ពាក់្ព័នធរតូវបានបានង្ធែីង្ ខីង្ៅថ្នន ក់្រសុក្ និខថ្នន ក់្ឃុាំ។ ង្រៅពីង្នោះតររូវការង្ែីរបយីល់ែឹខ ការ
ង្រៀបចាំថ្មីៗ ង្រៅពីតររូវការក្នុខការណសែខយល់អាំពីការង្រៀបចាំថ្មី អនក្អនុវតតផ្ទទ ល់ និខអនក្ទទួលអលននែាំង្ែីរ
ការង្អទរ (ែូចជារស្រនតតីារណអនក្ រស្រនតីែនទង្ទៀតននរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ សម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ា។ល។) ចាាំបាច់រតូវ



 

ង្ជ្ឿជាក់្អាំពីអតារបង្ោជ្ន៍ ង្ែីរបពួីក្ង្របានង្រតៀរខៃួនជាង្រសចចូលររួចាំណែក្ក្នុខបរបិទថ្មីននការអតល់ង្ស
វាអប់រ ាំណែលជាណអនក្រួយននរបព័នធរបស់រែឋបាលឯក្ភាព។ ទីបួន ង្សៀវង្ៅណែនាំបង្ចចក្ង្ទសបែតុ ោះបណ្តត
លសតីពីរុខងារអប់រ ាំរតូវបង្ខេីតឲ្យបានឆ្ប់តារណែលអាចង្ធែីង្ៅបាន ង្ដ្ឋយសាររែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក្ាំពុខ
ទនទឹខរខចាាំឯក្សារង្នោះ ែូង្ចនោះពួក្ោត់អាចយក្ង្ៅអនុវតតង្លីទាំនួលខុសរតូវថ្មីរបក្បង្ដ្ឋយទាំនុក្ចិតតខពស់។ 
ជាចុខង្រកាយ ការក្សាខសរតាភាពរឺង្ៅណតជារនៃឹោះននភាពង្ជារជ័្យ។ រស្រនតីរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ង្ៅណតថ្មី
រិន រតឹរណតង្លីរុខងារអប់រ ាំប ុង្ណ្តណ ោះង្ទ ប ុណនតង្លីរុខងារ និខកិ្ចចការង្អសខង្ទៀតអខណែរណែលពួក្ោត់ក្ាំពុខ
អនុវតត។  រស្រនតីរតូវការទាាំខណអនក្បង្ចចក្ង្ទស និខចាំង្ែោះែឹខអនតរបុរាល។  ែូចោន អខណែរ អនក្តាំណ្តខជាប់
ង្ឆ្ន តរតូវយល់ែឹខពីអែីង្ៅជាអតាន័យននការរបរល់រុខងារអប់រ ាំែល់រកុ្ខ រសុក្ សរម្ភប់តួនទី និខការ
ទទួលខុសរតូវននរកុ្ររបឹក្ារូលដ្ឋឋ ន។  

ង្ទាោះបីថ្នង្ៅម្ភនក្ររិត ក៏្បទពិង្សាធន៍ណែលទទួលបានពីង្ខតតបាត់ែាំបខអាំពីការអនុវតតរុខងារវសិ័
យអប់រ ាំ រិនបានបងាា ញពីហានីភ័យ ឬឧបសរាធងន់ធងរណ្តរួយសរម្ភប់ការអនុវតតវសិ័យង្នោះង្នោះង្ទ។ 
ង្ទាោះជាោ ខក៏្ង្ដ្ឋយ រឺបានបងាា ញពីទិែឋភាពសាំខាន់ៗអាំពីរង្បៀបណែលសាា ប័នថ្នន ក់្ជាតិ និខថ្នន ក់្ង្ខតតរតូវ
ររប់ររខែាំង្ែីរការង្អទរ និខអតល់ការោាំរទ និខចខែុលបងាា ញអាំ ុខង្ពលែាំណ្តក់្កាលអនតរកាល។ 

  



 

១. ការដែន ំ 
១.១ ផ្ោលបំែង និងសាវតា 
របាយការែ៍ង្នោះសង្ខេបបានជាង្រង្រៀន និខបទពិង្សាធន៍អនុវតតពីការរបរល់រុខងារអប់រ ាំ ណែលរតូវ

បានង្អទរង្ៅែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ។ សាំែួរសាំខាន់ៗណែលរតូវបានណសែខយល់រឺជាអែី
ណែលបានអនុវតតោ ខលែរបង្សី ង្ហយីអែីណែលង្ៅរិនទាន់លែ និខចាាំបាច់រតូវណក្លរែទាាំខង្ៅក្នុខង្ខតតបាត់
ែាំបខ និខណអនការរតូវពរខីក្ង្ៅង្ខតតែនទង្ទៀត។  

ង្ៅនថ្ងទី២ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ឋឋ ភិបាលននរពោះរាជាណ្តចរក្ក្រពុជា បានដ្ឋក់្ង្ចញអនុរកឹ្តយង្លខ 
១៨២ និខ១៨៤ អនរក្.បក្ សតីពីរុខងារ និខរចនសរព័នធននរែឋបាលរកុ្ខ(១៨២) ង្ហយីរុខងារ និខរចន
សរព័នធននរែឋបាលរសុក្ (១៨៤)ដ្ឋច់ង្ដ្ឋយណ ក្ពីោន ។    

អនុរកឹ្តយទាាំខង្នោះម្ភនង្ោលបាំែខ ង្លីក្ក្រពស់របសិទធភាពននការររប់ររខរែឋបាល ការអតល់ង្សវា
សាធារែៈ និខការអភិវឌ្ឍន៍រូលដ្ឋឋ ន ង្ៅថ្នន ក់្រកុ្ខ រសុក្ ជារួយនឹខង្ោលង្ៅ ង្ែីរបកី្ាំែត់នូវរុខងារ 
រចនសរព័នធ តួនទី និខការទទួលខុសរតូវ ទាំនក់្ទាំនខការងារ និខរែង្នយយភាពរបស់រែឋបាលនីរួយៗ។ 
អនុរកឹ្តយទាាំខពីរក៏្បានបងាា ញអខណែរនូវវឌ្ឍនភាពសាំខាន់ៗននក្ាំណែទររខ់ក្នុខការអភិវឌ្ឍន៍លទធិរបជាធិប
ង្តយយង្ៅថ្នន ក់្ង្រការជាតិង្ដ្ឋយការង្អទរនូវរុខងារជាង្រចីន រាប់បញ្ចូ លទាាំខវសិ័យអប់រ ាំពីថ្នន ក់្ជាតិង្ៅថ្នន ក់្
ង្រការជាតិ ង្ៅែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ ការង្អទររុខងាររតូវបានង្ធែីង្ ខីតារពីររង្បៀប រឺការរបរល់ និខ
របតិភូរក្រម។ តារណបបននការរបរល់ រែឋបាលថ្នន ក់្ង្រការជាតិម្ភនអាំណ្តចង្ពញង្លញង្ែីរបរីរប់ររខ 
ង្ហយីអនុវតតរុខងារននណែលពួក្ោត់រតូវម្ភនការទទួលខុសរតូវ និខម្ភនរែង្នយយភាពចាំង្ពាោះរបជា
ពលរែឋក្នុខណែនសរតាកិ្ចចរបស់ខៃួនណែលក្ាំែត់ក្នុខចាប់សតីពីការររប់ររខរាជ្ធានី ង្ខតត រកុ្ខ រសុក្ ខែឌ  
ង្ចញក្នុខឆ្ន ាំ២០០៨។ តារណបបននការង្ធែីរបតិភូក្រម ង្ទាោះជាោ ខក៏្ង្ដ្ឋយ រែឋបាលថ្នន ក់្ង្រការជាតិ ម្ភន
កាតពែកិ្ចចអនុវតតរុខងារណែលបានក្ាំែត់ង្ដ្ឋយអខាភាពង្ធែីរបតិភូក្រម ង្ហយីពួក្ោត់រតូវទទួលខុសរតូវជា
ចរបខ ចាំង្ពាោះរក្សួខ ឬសាា ប័នទាាំខង្នោះ។  រុខងារវសិ័យអប់រ ាំរតូវបានង្អទរតារណបបរបតិភូក្ក្រមង្ៅឲ្យរាជ្
ធានី និខង្ខតតទាាំខអស់ទូទាាំខរបង្ទសក្រពុជា ង្លីក្ណលខណតង្ខតតបាត់ែាំបខណែលរុខងារអប់រ ាំចាំនួនបី ម្ភន៖ 
អប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច អប់រ ាំបឋរសិក្ា និខអប់រ ាំង្រៅរបព័នធ រតូវបានង្អទរតារណបបននការរបរល់។ 

ង្ខតតបាត់ែាំបខរតូវបានចាត់ទុក្ជាក្ណនៃខសាក្លបខសរម្ភប់អនុវតតង្ោលនង្ោបាយឆ្ន ាំ២០១៦សតី
ពីក្ាំណែទររខ់វរិជ្ឍការ និខវសិហរជ្ឍការង្លីវសិយ័អប់រ ាំបង្ខេីតង្ ខីង្ដ្ឋយរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្
ឡា។ ង្ោលបាំែខននង្ោលនង្ោបាយរឺង្ែីរបពីរខឹខសែ័យភាព និខការទទួលខុសរតូវរបស់រែឋបាលថ្នន ក់្



 

ង្រការជាតិ (ជាពិង្សសង្ៅថ្នន ក់្រែឋបាលង្រការជាតិ) ង្ហយីសាា ប័នអប់រ ាំសាធារែៈណែលពួក្ង្រអាចអតល់
រុែភាពង្សវាអប់រ ាំរបក្បង្ដ្ឋយតម្ភៃ ភាព និខសរភាពចាំង្ពាោះរបជាពលរែឋ។ ការង្អទររុខងារ និខធនធាន
ក្នុខវសិ័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា រតូវបានង្ធែីង្ ខីជាបង្ែតី រៗង្ដ្ឋយម្ភនការរបុខរបយត័ន។ ម្ភនការរ ាំពឹខ
ទុក្ថ្ន ពទពិង្សាធន៍ និខង្រង្រៀនណែលទទួលបានពីែាំង្ែីរការអនុវតតពីង្ខតតបាត់ែាំបខនឹខរតូវអតល់ការយល់
ែឹខែ៏ម្ភនតនរៃសរម្ភប់ការរបរល់រុខងារអប់រ ាំបានង្ពញង្លញនង្ពលអនរត ែល់រកុ្ខ រសុក្ និខបណ្តត
ង្ខតតែ៏នទង្ទៀតក្នុខរបង្ទសក្រពុជា។ 

 

១.២ វិធីសាស្រសត និងដដនក្ំែត្់ 
ការសិក្ាបានង្ធែីការសម្ភា សន៍ពាក់្ក្ណ្តត លអៃូវការជារួយអនក្ពាក់្ព័នធសាំខាន់ៗ (សូរង្រីល

ឧបសរព័នធទី១ និខបញ្ជ ីអនក្អតល់ព័តម្ភនសាំខាន់ៗ) និខបានពិនិតយឯក្សារចាប់ និខឯក្សារង្អសខង្ទៀត
ទាក់្ទខែាំង្ែីរការអនុវតតក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ។ ការសង្ខេតង្លីការអនុវតតង្ោលនង្ោបាយង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ 
រសុក្ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខក៏្រតូវបានង្ធែីង្ ខីក្នុខណខរិថុ្ន ឆ្ន ាំ២០២0 ែល់ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១។ ពីរួយង្ពលង្ៅ
រួយង្ពលអនក្អតល់ព័ត៌ម្ភនសាំខាន់ៗ រតូវបានង្សនីសុាំឲ្យណចក្រ ាំណលក្ការឆៃុោះបញ្ច ាំខរបស់ពួក្ង្រង្លីែាំង្ែីរការ
អនុវតត។  សិកាេ សាលាឆៃុោះបញ្ច ាំខថ្នន ក់្ជាតិរួយរតូវបានង្ធែីង្ ខីតារអិុនធឺែិតង្ៅនថ្ងទី២៩-៣០ ណខក្ក្េដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ២០២១។ សិកាេ សាលាឆៃុោះបញ្ច ាំខរួយង្ទៀតក៏្រតូវបានង្ធែីង្ ខីង្ៅនថ្ងទី២៤ ណខរិន ឆ្ន ាំ២០២២ (សូរ
ង្រីលព័ត៌ម្ភនលាំអិតក្នុខឧបសរព័នធ២)។ 

រួរក្ត់សម្ភា ល់ថ្ន ការរក្ង្ឃញីនិខការសង្ខេតង្លីរបាយការែ៍ង្នោះក៏្ម្ភននូវណែនក្ាំែត់ខៃោះៗ។ 
តាាំខពីអនុរកឹ្តយ១៨២-១៨៤រតូវបានអនុរ័តង្ៅចុខឆ្ន ាំ២០១៩ ការរាតតាតននជ្រងឺកូ្វែី-១៩បានជ្ោះឥទធិ
ពលប ោះពាល់ោ ខខាៃ ាំខែល់ការខិតខាំរបឹខណរបខរបស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ និខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡារបស់រកុ្ខ រសុក្ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ។  សាលាង្រៀនង្សទីរណតទាាំខអស់រតូវបានបិទទាែ រ ង្ហយីរតូវបានដ្ឋក់្
ង្ៅជារែឌ លចតាត  សី័ក្និខរែឌ លពាបាលកូ្វែី-១៩។ ណតង្ទាោះជាោ ខណ្ត ការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ជា
ចរបខរបស់ថ្នន ក់្ជាតិ និខថ្នន ក់្ង្រការជាតិរឺបានង្ផ្ទត តបណនារង្ទៀតង្ៅង្លីយនតការង្ឆៃីយតបណែលម្ភន
របសិទធភាពង្ៅនឹខក្រែីម្ភនអាសននណ្តរួយជាជាខរុខងារអប់រ ាំណែលបានរបរល់ឬង្អទរ។ រ ាខវញិង្ទៀត
ការអនុវតតរុខងារអប់រ ាំណែលបានង្អទរតាាំខពីង្ែីរឆ្ន ាំ២០២០បានង្កី្តង្ ខីក្នុខបរបិទោ ខជាក់្លាក់្ ង្ហយី
របណហលជារិនសាិតង្ៅក្នុខក្ររិតននការតាាំខចិតតណែលជាទូង្ៅអាចរ ាំពឹខទុក្ង្នោះង្ទ។ 



 

របាយការែ៍ង្នោះង្ផ្ទត តសាំខាន់ង្ៅង្លីបទពិង្សាធន៍ ការសង្ខេត និខការយល់ែឹខណែលរស្រនតីវសិ័យ
អប់រ ាំទទួលបានង្ៅថ្នន ក់្ង្ខតត និខថ្នន ក់្រកុ្ខ រសុក្។ ការទទួលខុសរតូវង្លរុីខងារអប់រ ាំទាាំខបីណែលរតូវបាន
របរល់ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្  ក៏្បានរបឈរង្ៅនឹខក្ខែោះខាតណអនក្នីតិវធីិរែឋបាល និខណអនក្ហរិញ្ញវតាុង្អស
ខៗ ណែលជាង្រឿយៗរិនទាន់រតូវបានង្ឆៃីយតបភាៃ រៗបាន។ របាយការែ៍ង្នោះបានង្លីក្យក្រក្បងាា ញពី
បញ្ា របឈរនន និខរង្បៀបណែលពួក្វាអាចរតូវបានង្ដ្ឋោះរសាយ (ឬង្ពលខៃោះរតូវបានទុក្ង្ចាលង្ដ្ឋយរិន
បានង្ដ្ឋោះរសាយ)។ របាយការែ៍ង្នោះរិនណរនជាការវាយតនរៃអលប ោះពាល់ ឬលទធអលននែាំង្ែីរការ
របរល់រុខងារអប់រ ាំង្ យី។ ង្ពាលរឺវារិនបានអតល់ចង្រៃីយ ថ្នង្តីបរមិ្ភែ និខរុែភាពននង្សវាអប់រ ាំរតូវ
បានណក្លរែ ឬធាៃ ក់្ចុោះបនទ ប់ពីការរបរល់រុខងារទាាំខង្នោះង្ៅែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ង្នោះង្ទ ង្ហយីវាក៏្
រិនណរនជាការង្របៀបង្ធៀបលទធអលននការង្អទររុខងារតាររង្បៀបណែលរតូវបានយក្រក្អនុវតតង្នោះង្ យី។  
 

១.៣ ផ្រោងននរបាយការែ៍ 
ជាបនតបនទ ប់ របាយការែ៍ង្នោះរតូវបានង្រៀបចាំង្ ខីែូចខាខង្រការ៖ 

• ណអនក្ទី២ អតល់នូវទិែឋភាពទូង្ៅននរក្បខ័ែឌ បទបបញ្ញតតិសរម្ភប់ការង្អទររុខងារអប់រ ាំ 
• ណអនក្ទី៣ វាយតនរៃការង្រៀបចាំរបស់សាា ប័ន និខពិពែ៌នអាំពីបញ្ា របឈរណែលបានរក្ង្ឃញី
ក្នុខអាំ ុខង្ពលអនុវតតការង្អទររុខងារអប់រ ាំង្ៅចង្នៃ ោះង្ែីរឆ្ន ាំ២០២០ ែល់ចុខឆ្ន ាំ២០២១  

• ណអនក្ទី៤ បងាា ញពីង្រង្រៀនណែលបានរក្ពីការសង្ខេត និខការវាយតនរៃ  
• ណអនក្ចុខង្រកាយ (ណអនក្ទី៥) អតល់នូវអនុសាសន៍រួយចាំនួនសរម្ភប់ការពិចារណ្ត។ 

  



 

២. រក្បខែឌចាប ់
ង្ោលនង្ោបាយអប់រ ាំ និខអនុរកឹ្តយរួយចាំនួនរតូវបានដ្ឋក់្សរម្ភប់ង្ធែីវរិជ្ឈការក្នុខវសិ័យអប់រ ាំង្ៅ

ក្រពុជា។ សាំខានជ់ាបាំអុតរឺអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤ ង្ចញអាយនណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ ង្លីសពីង្នោះ ក៏្
ម្ភនការអនុវតតបទបបញ្ញតតិរែឋបាលជាង្រចីនណែលរតូវបានបង្ខេីតង្ ខី ង្ែីរបងី្ឆៃីយតបង្ៅនឹខបទពិង្សាធន៍
អនុវតតជាក់្ណសតខរួយចាំនួន។ ណអនក្ង្នោះអតល់នូវទិែឋភាពទូង្ៅននង្ោលនង្ោបាយ បទបបញ្ញតតិ និខង្ោល
ការែ៍ណែនាំណែលពាក្់ព័នធ ង្ែីរបទីទួលបានការយល់ែឹខកាន់ណតចាស់អាំពីបរបិទចាប់ និខង្ោល
នង្ោបាយននវរិជ្ឈការក្នុខវសិ័យអប់រ ាំ។ 

 
២. ១ ផ្ោលការែ៍ដែនំផ្ោលនផ្ោបាយសំខាន់ៗ៖ ផ្ោលនផ្ោបាយសតីពី

ក្ំដែទរមង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការក្នុងវិស័យអប់រំ 
រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា បានបង្ខេីតង្ោលនង្ោបាយរបស់ខៃួនសតីពីក្ាំណែទររខ់វរិជ្ឈការ 

និខវសិហរជ្ឈការក្នុខវសិ័យអប់រ ាំ ង្ៅនថ្ងទី០៧ ណខក្ញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ ង្ែីរបពីរខឹខសែ័យភាព និខការទទួល
ខុសរតូវននរែឋបាលថ្នន ក់្ង្រការជាតិ និខសាា ប័នអប់រ ាំសាធារែៈ។ ង្ោលនង្ោបាយរតូវបានបង្ខេីតង្ ខី
ង្ែីរបសីង្ររចង្ោលង្ៅចាំនួន៤។ ទី១ រឺង្ែីរបបីង្ខេីតរក្បខែឌ ចាប់ចាាំបាច់ និខយនតការររប់ររខវសិ័
យអប់រ ាំ រសបជារួយនឹខក្ាំណែទររខ់វរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការង្ៅថ្នន ក់្ង្រការជាតិននរដ្ឋឋ ភិបាលននក្រពុ
ជា។ ទី២ ង្ោលនង្ោបាយ ម្ភនង្ោលបាំែខង្អទររុខងារអប់រ ាំ និខធនធានង្ៅឱ្យរែឋបាលថ្នន ក់្ង្រការជាតិ 
និខសាា ប័នអប់រ ាំ។ វាក៏្ង្ែីរបពីរខឹខសាា ប័ន និខរែឋបាលក្នុខការររប់ររខ និខអតល់ង្សវាអប់រ ាំអខណែរ។ ជាចុខ
ង្រកាយ រឺការង្លីក្ក្រពស់សរភាពសខារ បរោិប័នន ការចូលររួ និខការទទួលខុសរតូវពីបុរាលិក្អប់រ ាំ ម្ភតា
បិតា និខរបជាពលរែឋ ង្ែីរបអីតល់ និខទទួលយក្ង្សវាអប់រ ាំរបក្បង្ដ្ឋយរុែភាព។ 

ង្ៅក្នុខណអនការយុទធសាស្រសតរបស់ខៃួន (ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣) រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា បាន
បញ្ជ ក់្ង្ដ្ឋយសង្ខេបពីការង្បតជាា ចិតតរបស់ខៃួនចាំង្ពាោះក្ាំណែទររខ់វរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការ ង្ដ្ឋយង្លីក្
ង្ ខីពីការទទួលខុសរតូវសាំខាន់ៗរបស់សាា ប័នរួយចាំនួនែូចខាខង្រការ ៖ 

• រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ទទួលបនទុក្ពិនិតយរុខងារ និខធនធានណែលរតូវង្អទរង្ៅរែឋបាល
ថ្នន ក់្ង្រការជាតិ។ វាជាកាតពែកិ្ចចរបស់រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ង្ែីរបបីង្ខេីតង្ោលការែ៍
ណែនាំអៃូវចាប់ និខង្រជី្សង្រសី បែតុ ោះបណ្តត ល និខអភិវឌ្ឍររូបង្រខៀនថ្មី។ 

• រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត រឺជាអនតរការរីវាខរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ការោិល័យ
អប់រ ាំយុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ និខររឹសាា នអប់រ ាំ។ វាក៏្ង្ែីរបជួី្យែល់រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡា ង្ៅតារតួនទីណែលបានក្ាំែត់ (រតូវពិនិតយង្ដ្ឋយរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា រសប



 

តារក្ាំណែទររខ់វរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការ) ក្នុខការសររបសររួល និខោាំរទែល់
ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ និខររឹសាា នអប់រ ាំក្នុខការអនុវតតង្ោល
នង្ោបាយអប់រ ាំ។ ង្លីសពីង្នោះ វាក៏្ជួ្យែល់រែឋបាលរាជ្ធានី រកុ្ខ ង្ខតត ក្នុខនរសម្ភជិ្ក្រ
ែៈក្ម្ភម ធិការសររបសររួលបង្ចចក្ង្ទសអខណែរ។ 

• ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារសុក្/រកុ្ខ រឺជាអនតរការរីវាខរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា
និខររឹសាា នអប់រ ាំនន។ វារឺជួ្យសររបសររួល ោាំរទ និខរាយការែ៍ជូ្នរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន 
និខកី្ឡា ង្ៅតារតួនទីជាអខាភាពោាំរទណអនក្ខាខង្រកាយ ក្នុខការអតល់រុខងារអប់រ ាំ។ វារឺង្ែីរបី
សង្ខេតង្រីលការសង្ររចចិតតណ្តរួយ ណែលង្ធែីង្ ខីង្ដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ង្ៅក្នុខក្ាំណែទររខ់រុខ
ងាររែឋឯក្ភាព។ 

• សាា ប័នអប់រ ាំក្ាំពុខង្ែីរតួជាអខាភាពជួ្ររុខក្នុខការអតល់ង្សវាអប់រ ាំែល់របជាពលរែឋ។ រហូតរក្
ែល់ង្ពលង្នោះ ររឹោះសាា នអប់រ ាំ ម្ភនសែ័យភាពផ្ទទ ល់ខៃួនក្នុខការង្រៀបចាំណអនការ និខការររប់ររខ
ធនធានរបស់ពួក្ង្រ។ រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា បាន និខក្ាំពុខង្អទរថ្វកិាង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ង្ៅ
រែនីររឹោះសាា នអប់រ ាំតាាំខពីឆ្ន ាំ ២០០០។ 

 
២.២ ឧបក្រែ៍ចាបស់ំខាន់ៗ៖ អនុរក្ឹត្យផ្លខ ១៨២-១៨៤ អនរក្.បក្ 
អនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤ ចុោះនថ្ងទី០២ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពី "រុខងារ និខរចនសរព័នធ" របស់

រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ង្ធែីឱ្យកាន់ណតសុីជ្ង្រៅនូវង្ោលនង្ោបាយក្ាំណែទររខ់ការអភិវឌ្ឍតារណបបរបជាធិប
ង្តយយង្ៅថ្នន ក់្ង្រការជាតិ ង្ដ្ឋយង្អទរការទទួលខុសរតូវ និខធនធានសរម្ភប់រុខងារវសិ័យជាង្រចីនង្ៅកាន់
រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ង្ៅក្រពុជា។ អនុរកឹ្តយង្នោះក៏្ររួបញ្ចូ លការោិល័យវសិ័យជាង្រចីនចូលង្ៅក្នុខការររប់
ររខ និខភាពជាអនក្ែឹក្នាំរបស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ង្ហយីែូង្ចនោះបង្ខេីតរែឋបាលឯក្ភាពរួយង្ៅក្ររិតរកុ្ខ 
រសុក្។ សរម្ភប់ង្ខតតបាត់ែាំបខ ការង្រៀបចាំពិង្សសរតូវបានង្ធែីង្ ខីសរម្ភប់ការង្អទររុខងារអប់រ ាំតាររុខងារ
ណែលបានរបរល់ (ជ្ាំពូក្ទី៧ និខឧបសរព័នធទី៤) ង្បីង្ធៀបនឹខង្ខតតង្អសខង្ទៀតណែលរុខងារង្នោះរតូវបានង្អទរ
ជារុខងាររបតិភូក្រម។ 

ម្ភរតា ៥៩ ក្នុខជ្ាំពូក្ង្នោះ ណចខថ្ន "ការររប់ររខការអប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច ការររប់ររខបឋរសិក្ា និខការ
ររប់ររខការអប់រ ាំង្រៅរបព័នធរតូវបានរបរល់ឱ្យរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ននង្ខតតបាត់ែាំបខ ខែៈណែល "ការ
ររប់ររខការអប់រ ាំរធយរសិក្ា ការអភិវឌ្ឍន៍យុវជ្ន និខការអប់រ ាំកាយ និខកី្ឡារតូវបានរបតិភូក្រម"។ រុខ
ងាររខ និខសក្រមភាពននរុខងារណែលរតូវបានរបរល់ និខរបតិភូក្រម ក៏្រតូវបានបញ្ជ ក់្ង្ៅក្នុខអនុរកឹ្តយង្នោះ
អខណែរ។ ម្ភរតា ៦០ ណចខថ្ន ររឹោះសាា នរង្តតយយសាធារែៈ ររឹោះសាា នបឋរសិក្ាសាធារែៈ និខ
រជ្ឈរែឌ លសិក្ាសហររន៍របស់រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ង្ៅថ្នន ក់្រកុ្ខ និខរសុក្ រតូវដ្ឋក់្បញ្ចូ ល



 

ង្ៅក្នុខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ននរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ង្រៀខៗខៃួន។ រែៈក្ម្ភម ធិការជាតិសរម្ភប់
ការអភិវឌ្ឍន៍តារណបបរបជាធិបង្តយយង្ៅថ្នន ក់្ង្រការជាតិ (រ.ជ្.អ.ប) រតូវបានអនុញ្ញ តឱ្យង្រៀបចាំណអនការ 
ែឹក្នាំ សររបសររួល និខវាយតនរៃែាំង្ែីរការអនុវតត ង្ែីរបអីាចអតល់អនុសាសន៍ែល់រដ្ឋឋ ភិបាលននរពោះ
រាជាណ្តចរក្ក្រពុជាសរម្ភប់ង្រៀបចាំរង្បៀបរបបការងារង្ៅង្ពលអនរត។  
 

 

២.៣ បទបបញ្ញត្តិ/ផ្សចក្តីដែនំរដឋបាល 
ង្ៅក្នុខែាំង្ែីរការននការង្អទររុខងារអប់រ ាំង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ បទបបញ្ញតតិ និខង្ោលការែ៍

ណែនាំរែឋបាលរួយចាំនួនចាាំបាច់រតូវបង្ខេីតង្ែីរបងី្ដ្ឋោះរសាយបញ្ា ជាក់្ណសតខ។ ទាាំខង្នោះទាក់្ទខនឹខសាា ន
ភាពជាក់្លាក់្របស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ ណែលក្ាំពុខររប់ររខរុខងារអប់រ ាំណែលបានង្អទរ
ក្នុខទររខ់របរល់រុខងារ ខែៈង្ពលសាា ប័នង្អសខង្ទៀតបានង្ដ្ឋោះរសាយបញ្ា ទូង្ៅចាំង្ពាោះរែឋបាលរកុ្ខ 
រសុក្ទាាំខអស់ណែលររប់ររខរុខងារអប់រ ាំក្នុខរង្បៀបរបតិភូក្រមរុខងារ។ បទបបញ្ញតតិទាាំខង្នោះររួម្ភនែូចខាខ
ង្រការ៖ 

 
២.៣.១ រក្សួខរហានអទ៖ ង្សចក្តីណែនាំង្លខ ០៥៥ ស.ែ.ន 
រក្សួខរហានអទបានង្ចញង្សចក្តីណែនាំង្លខ ០៥៥ សែន ចុោះនថ្ងទី២៥ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពី 

"ការធានឱ្យបាននូវនិរនតរភាពក្នុខការងាររែឋបាល និខការអតល់ង្សវាក្នុខែាំង្ែីរការររប់ររខរចនសរព័នធ
រកុ្ខ រសុក្ និខខែឌ ថ្មី" ែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ទាាំខអស់ង្ៅក្រពុជា។ ការណែនាំង្នោះម្ភនង្ោល
បាំែខធានឱ្យម្ភននូវនិរនតរភាពននការងាររែឋបាល និខការអតល់ង្សវា ខែៈង្ពលណែលការោាំរទែល់
ឧបក្រែ៍ចាប់ណែលពាក់្ព័នធនឹខនីតិវធីិរែឋបាល បុរាលិក្ និខហរិញ្ញវតាុននការង្រៀបចាំថ្មីង្នោះង្ៅណតរិនទាន់ម្ភ
ន។ ង្សចក្តណីែនាំង្នោះង្សនីែល់រែឋបាលរាជ្ធានី រែឋបាលង្ខតត រែឋបាលរកុ្ខ រែឋបាលរសុក្ រែឋបាលខែឌ  
រនទីរវសិ័យថ្នន ក់្ង្ខតត ការោិល័យវសិ័យ និខអខាភាពពាក់្ព័នធននរក្សួខ និខសាា ប័នង្ៅថ្នន ក់្រកុ្ខ/រសុក្/
ខែឌ  ង្ែីរបសីហការក្នុខការក្ត់រតាការង្អទរ និខការទទួលតួនទី និខការទទួលខុសរតូវ ររួទាាំខកិ្ចចការ ឯក្
សារ រទពយសរបតត ិរទពយសក្រម ចាំែូល ចាំណ្តយ បាំែុល និខថ្វកិា។ 

ណអនក្ទី១ ននង្សចក្តីណែនាំង្នោះពិពែ៌នអាំពីរង្បៀបណែលរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ រួរណតររប់ររខ
និរនតរភាពននការងាររែឋបាល និខការអតល់ង្សវា។ វារតូវបានទារទារថ្ន របសិនង្បីចាាំបាច់ ការោិលយ័
បង្ចចក្ង្ទសណែលទទួលខុសរតូវង្លីង្សវារែឋបាល ង្សវាសាធារែៈ និខកិ្ចចការហរិញ្ញវតាុអាចបនតង្ធែីអែីណែល
ពួក្ង្រធាៃ ប់ង្ធែីរហូតែល់ម្ភនការជូ្នែាំែឹខបណនារ។ ណអនក្ទី២ ង្លីក្ទឹក្ចិតតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ទាាំខ
អស់ឱ្យរាយបញ្ជ ីកិ្ចចការទាាំខអស់ណែលពួក្ង្រក្ាំពុខង្ធែី សរម្ភប់ង្ោលបាំែខននការង្អទរ។ ណអនក្ទី៣ 



 

កាតពែកិ្ចចណែលរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ង្ធែីបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ែឌ ននរទពយសរបតតិទាាំខអស់ណែលពួក្ង្រម្ភន។ 
ណអនក្ទី៤ ណែនាំរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ឱ្យង្រៀបចាំរបាយការែ៍សតីពីកិ្ចចសនា កាតពែកិ្ចច និខហរិញ្ញវតាុ។ 
ណអនក្ទី៥ ង្សនីឱ្យរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ចខរក្ខ និខរាយការែ៍បញ្ជ ីឯក្សារអៃូវចាប់ណ្តរួយណែលពួក្
ង្របានដ្ឋក់្ង្ចញរុនង្ពលង្អទររុខងារ។ ជាចុខង្រកាយ ណអនក្ទី៦ ពិពែ៌នអាំពីយនតការអនុវតត ណែលរែៈ
អភិបាលននរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ នីរួ យៗរតូវអនុវតត ង្ែីរបងី្រៀបចាំសរម្ភប់ការង្អទរភារកិ្ចចណបបង្នោះ។ 

 
២.៣.២ រក្សួខរហានអទ៖ ង្សចក្តីជូ្នែាំែឹខ ១៦២២ ស.ជ្.ែ 
ង្ៅនថ្ងទី០៤ ណខរិថុ្ន ឆ្ន ាំ២០២០ រក្សួខរហានអទ បានង្ចញង្សចក្តីជូ្នែាំែឹខរួយង្ទៀតចុោះង្លខ 

១៦២២ ស.ជ្.ែ សតីពី "ការពរខឹខការររប់ររខរែឋបាលង្ៅរកុ្ខ រសុក្ និខខែឌ "។ ង្សចក្តីជូ្នែាំែឹខ
ង្នោះបានក្ត់សម្ភា ល់ង្ឃញីថ្ន ការោិល័យនីរួយៗណែលរតូវបានដ្ឋក់្បញ្ចូ លង្ៅក្នុខរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ 
ខែឌ  ង្ៅណតង្ធែីទាំនក់្ទាំនខង្ៅរនទីររបស់ខៃួនង្ៅថ្នន ក់្ង្ខតតែណែល ែូចរុនង្ពលង្អទររុខងារ ណែលរិនរសប
តារអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤។ ង្សចក្តីជូ្នែាំែឹខណែនាំថ្ន សាំបុរតអៃូវការទាាំខអស់រតូវណតឆៃខកាត់រែឋ
បាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ  ង្ហយីរតូវណតម្ភនហតាង្លខា និខរតារបស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ។ នយក្ដ្ឋឋ ន/
រនទីរង្ៅថ្នន ក់្ជាតិ/ង្ខតតក៏្រតូវបានង្សនីសុាំឱ្យង្ធែីទាំនក់្ទាំនខតាររយៈរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ អខណែរ 
របសិនង្បីពួក្ង្រចខ់ទាក់្ទខការោិល័យវសិ័យង្ៅក្ររិតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ។ ការោិល័យនីរួយៗ
ណែលបានង្ធែីសម្ភហរែក្រមង្ៅក្នុខរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ រិនអាចចុោះហតាង្លខា ឬង្បាោះរតាែូចណែល
ពួក្ង្រធាៃ ប់ង្ធែីតង្ៅង្ទៀតង្ទ។ វា ឥ ូវង្នោះ ជាការសង្ររចរបស់រែឋបាលរសុក្/រកុ្ខ ថ្នង្តីក្ណនៃខណ្តជា
ក្ណនៃខណែលរតូវចុោះហតាង្លខា ង្បាោះរតា និខង្អាីការទាំនក់្ទាំនខង្ៅកាន់អនក្ទទួលង្ៅខាខង្រៅ។ 

ង្ទាោះជាោ ខង្នោះក្តី ង្សចក្តីជូ្នែាំែឹខង្នោះ រិនម្ភនណអនក្ដ្ឋច់ង្ដ្ឋយណ ក្ណែលម្ភនង្ោលបាំែខជា
ពិង្សសង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ ណែលរុខងារអប់រ ាំរតូវបានង្អទរទាាំខង្ៅក្នុខរង្បៀបរបរល់ 
និខរបតិភូក្រម។ វារតូវបានក្ត់សម្ភា ល់ថ្នរុនង្ពលង្អទររុខងារ ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ 
រសុក្ ម្ភនរតាផ្ទទ ល់ខៃួនង្ហយីពួក្ង្រអាចង្របីវាង្ែីរបទីាំនក់្ទាំនខជារួយនែរូខាខង្រៅ និខររឹោះសាា នសិក្ា
របស់ពួក្ង្រ។ បនទ ប់ពីការង្អទរ ជាអកុ្សល រិនទាន់ម្ភនការណែនាំចាស់លាស់ង្ៅង្ យីង្ទ អាំពីរង្បៀបង្របី
របាស់រតាការោិល័យង្នោះ។ ង្នោះបណ្តត លឱ្យម្ភនការភ័នតរច ាំ ណែលង្ៅណអនក្ខាខង្រកាយៗននឯក្សារង្នោះ
នឹខម្ភនបនៃិចង្ ខី។ 

 
២.៣.៣ របកាសអនតររក្សួខង្លខ ៥២១ សហវ.បក្ 
រក្សួខរហានអទ រក្សួខង្សែឋកិ្ចច និខហរិញ្ញវតាុ និខរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា បានង្ចញ

របកាសង្លខ ៥២១ សហវ.បក្ ចុោះនថ្ងទី១៥ ណខរិថុ្ន ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី “លក្េខែឌ ហរិញ្ញវតាុ និខ



 

បង្ចចក្ង្ទស និខនីតិវធីិហរិញ្ញវតាុសរម្ភប់ការង្អទរថ្វកិាម្ភនភាជ ប់លក្េខែឌ ែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ទាាំខ១៤ 
ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ ង្ែីរបអីនុវតតរុខងារអប់រ ាំននការអប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច ការអប់រ ាំបឋរសិក្ា និខការអប់រ ាំង្រៅ
របព័នធ។ ង្ោលបាំែខននរបកាសង្នោះរឺង្ែីរបងី្អទរហរិញ្ញបបទានម្ភនភាជ ប់លក្េខែឌ ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ 
ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ ង្ែីរបឱី្យពួក្ង្រអាចង្របីរបាស់ និខររប់ររខរុខងារអប់រ ាំណែលបានរបរល់ឱ្យម្ភនរបសិទធ
ភាព របសិទធអល រែង្នយយភាព និខតម្ភៃ ភាពចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២១តង្ៅ។ 

របកាសង្នោះពិពែ៌នអាំពីតួនទី ការទទួលខុសរតូវ និខរែង្នយយភាពរបស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ 
និខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្។ ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្នឹខង្ែីរតួ
ជាជ្ាំនួយការ ង្ហយីរតូវណតទទួលខុសរតូវចាំង្ពាោះរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ ង្ដ្ឋយម្ភនជ្ាំនួយបង្ចចក្ង្ទសពីរនទីរ
អប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត ង្ហយីនិខការណែនាំពីរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ការោិល័យអប់រ ាំយុជ្ន និខកី្ឡា
រកុ្ខ រសុក្នឹខង្រៀបចាំណអនការថ្វកិា ង្ហយីង្របីរបាស់វាង្ៅតារង្ោលការែ៍ និខង្សចក្តីណែនាំហរិញ្ញវតាុ
ណែលម្ភនរសាប់។ ណអនការថ្វកិាសរម្ភប់ការអប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច ការអប់រ ាំបឋរសិក្ា និខការអប់រ ាំង្រៅរបព័នធ រតូវ
ភាជ ប់ជាឧបសរព័នធជារួយថ្វកិារែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្នឹខង្សនីសុាំង្ៅរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន 
និខកី្ឡា តាររយៈរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត សរម្ភប់ការង្រជី្សង្រសីររូបង្រខៀន និខការក្សាខសរតា
ភាពររូបង្រខៀន របសិនង្បីចាាំបាច់។ របសិនង្បីម្ភនតររូវការកាត់បនាយ ឬបង្ខេីនខទខ់ថ្វកិា ង្ែីរបងី្ឆៃីយតប
ង្ៅនឹខសាា នភាពង្សែឋកិ្ចច រក្សួខង្សែឋកិ្ចច និខហរិញ្ញវតាុនឹខជូ្នែាំែឹខែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ង្ែីរបណីក្
តររូវង្ៅតារង្នោះ។ វារតូវបានក្ត់សម្ភា ល់ថ្នរុនង្ពលង្អទររុខងារអប់រ ាំរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត 
ម្ភនទាំនួលខុសរតូវទាាំខរសុខក្នុខការង្រៀបចាំណអនការ និខអនុវតតថ្វកិាង្ដ្ឋយម្ភនជ្ាំនួយពីការោិល័យអប់រ ាំ 
យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្។ ង្ទាោះោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ បនទ ប់ពីការង្អទររុខងារវសិ័យអប់រ ាំង្នោះរក្ ការទទួល
ខុសរតូវង្នោះជាបនទុក្របស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ 

 
២.៣.៤ រក្សួខរហានអទ៖ ង្សចក្តីសង្ររចង្លខ ២៩៩៤ សសរ 
រក្សួខរហានអទបានង្ចញង្សចក្តីសង្ររចរួយង្ទៀត ង្លខ ២៩៩៤ សសរ ចុោះនថ្ងទី០៨ ណខក្ក្េដ្ឋ 

ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី “ការបង្ខេីតរកុ្រការងារង្រៀបចាំឯក្សារបែតុ ោះបណ្តត លសតីពីការររប់ររខរុខងារអប់រ ាំង្ៅរែឋ
បាលរកុ្ខ រសុក្ និខខែឌ ”។ នយក្សាលាជាតិរែឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA) ជារបធានរកុ្រការងារ ររួ
ជារួយនឹខសម្ភជិ្ក្ជិ្តសារសិបនក់្រក្ពីរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា រ.ជ្.អ.ប និខរក្សួខរហានអទ។ 
កាតពែកិ្ចចចរបខរបស់រកុ្រង្នោះរឺសរង្សរង្សៀវង្ៅណែនាំសតីពីការររប់ររខរុខងារវសិ័យអប់រ ាំ និខង្ធែីការប
ែតុ ោះបណ្តត លែល់រស្រនតីរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ។ រកុ្រង្នោះរតូវបានរបរល់ភារកិ្ចចឱ្យង្ែីរប៖ី 

• ង្រៀបចាំណអនការសក្រមភាព ង្ែីរប ីង្ធែីការបែតុ ោះបណ្តត លបង្ចចក្ង្ទស សតីពី រុខងារអប់រ ាំសរម្ភប់
រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ ទាាំខអស់ 



 

• បង្ខេីតង្សៀវង្ៅណែនាំសតីពីការររប់ររខវសិ័យអប់រ ាំង្ៅក្ររិតរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ  
• បង្ខេីតង្សៀវង្ៅបែតុ ោះបណ្តត លសតីពីរុខងារអប់រ ាំង្ៅក្នុខរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ  
• ង្ធែីការបែតុ ោះបណ្តត លង្លីរុខងារអប់រ ាំ 
• អនុវតតការងារចាាំបាច់ និខពាក់្ព័នធង្អសខង្ទៀត។ 

 
ភារកិ្ចចរបស់រកុ្រង្នោះ រិនឆៃុោះបញ្ច ាំខពីបញ្ា របឈរជាក់្លាក់្របស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក្នុខង្ខតត

បាត់ែាំបខ ណែលររប់ររខរុខងារអប់រ ាំក្នុខទររខ់ណែលបានរបរល់ង្នោះង្ទ។ រកុ្រង្នោះបានជួ្បោន ជាង្រចីន
ង្លីក្ង្ែីរបពិីភាក្ាអាំពីរុខងារអប់រ ាំបង្ចចក្ង្ទស។ ង្ៅង្ពលង្នោះ ង្សៀវង្ៅណែនាំ និខង្សៀវង្ៅបែតុ ោះបណ្តត
លរិនទាន់រតូវបានបង្ខេីតង្ ខីង្ៅង្ យីង្ទ។ 
 

២.៣.៥ រក្សួខង្សែឋកិ្ចច និខហរិញ្ញវតាុ៖ សារាចរណែនាំង្លខ ០០១ សហវ 
ង្ៅនថ្ងទី១៦ ណខកុ្រាៈ ឆ្ន ាំ២០២១ រក្សួខង្សែឋកិ្ចច និខហរិញ្ញវតាុ បានង្ចញសារាចរណែនាំង្លខ 

០០១សហវ សតីពី "ការអនុវតតនីតិវធីិថ្វកិា រែង្នយយ និខចលនឥែទានននការង្អទរហរិញ្ញវតាុម្ភនភាជ ប់
លក្េខែឌ ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ចាំនួន១៤ ង្ៅង្ខតតបាត់ែាំបខ ង្ែីរបអីនុវតតរុខងារររប់ររខការអប់រ ាំកុ្ម្ភរ
តូច ការអប់រ ាំបឋរសិក្ា និខការអប់រ ាំង្រៅរបព័នធ។ ម្ភនណអនក្សាំខាន់ពីរននសារាចរណែនាំង្នោះ។ ទីរួយ
បងាា ញពីនីតិវធីិអនុវតតននការង្រៀបចាំថ្វកិា និខការង្រៀបចាំរែង្នយយសរម្ភប់ការអនុវតតរុខងារណែលបាន
របរល់ ខែៈណែលរួយចាំែុចចុខង្រកាយរឺបងាា ញអាំពីចលនឥែទាន ង្ដ្ឋយណែនាំណអនក្ណ្តរួយនន
រែនីណែលរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ អាចផ្ទៃ ស់បតូរ និខង្របីរបាស់ថ្វកិាង្នោះ។ 

សារាចរណែនាំង្នោះ បានបងាា ញជាក់្លាក់្ែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ និខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន 
និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ ង្ដ្ឋយបានអតល់នីតិវធីិលាំអិត ណែលណចខរិនចាស់លាស់ក្នុខង្សចក្តី
របកាសររួ ង្លខ ៥២១ សហវ.បក្ ចុោះនថ្ងទី១៥ ណខរិថុ្ន ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី លក្េខែឌ ហរិញ្ញវតាុ និខ
បង្ចចក្ង្ទស និខនីតិវធីិហរិញ្ញវតាុសរម្ភប់ការង្អទរហរិញ្ញវតាុម្ភនភាជ ប់លក្េខែឌ ែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ទាាំខ
១៤ ង្ៅក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ ង្ែីរបអីនុវតតរុខងារននការអប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច ការអប់រ ាំបឋរសិក្ា និខការអប់រ ាំង្រៅ
របព័នធ (សូរង្រីលចាំែុច ២.២.៣ ខាខង្លី)។ 
 

២.៤ ការសផ្ងេត្ និងការវាយត្នមៃ 
ខែៈង្ពលណែលអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤ ង្ចញង្ៅឆ្ន ាំ២០១៩ អតល់រូលដ្ឋឋ នសរម្ភប់ការង្អទរ

រុខងារវសិ័យអប់រ ាំង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែឌ  (ទាាំខង្ៅក្នុខរង្បៀបរបរល់ និខរបតិភូក្រម) អនុរកឹ្តយណត
រួយរិនររប់រោន់ង្ែីរបណីែនាំ និខែឹក្នាំែាំង្ែីរការអនុវតតង្ៅថ្នន ក់្ង្រការជាតិង្នោះង្ទ។ ង្សចក្តីណែនាំ 



 

និខង្ោលការែ៍ណែនាំង្រចីនង្ទៀតបានដ្ឋក់្ង្ចញង្ ខី ង្ែីរបបីញ្ជ ក់្អាំពីបញ្ា  និខង្ឆៃីយតបង្ៅនឹខបញ្ា
របឈរជាក់្ណសតខរួយចាំនួនក្នុខការអនុវតតននការង្អទររុខងារ។ វាទាំនខជាថ្នង្សចក្តីណែនាំ និខង្ោល
ការែ៍ណែនាំណបបង្នោះ នឹខរតូវដ្ឋក់្ង្ចញង្ដ្ឋយណអែក្ង្លីរតិណក្លរែពីែាំង្ែីរការអនុវតតង្ៅរកុ្ខ រសុក្។ 

៣. ស្ថា ប័នគ ាំទ្រ 

ការង្រៀបចាំសាា ប័នម្ភនសារៈសាំខាន់ណ្តស់ក្នុខការោាំរទជាយុទធសាស្រសត សររបសររួល និខអនុវតត
ការង្អទររុខងារវសិ័យអប់រ ាំ។ ខែៈង្ពលណែលម្ភនការក្ត់សម្ភា ល់ ពីការង្រៀបចាំសាា ប័នែ៏សមុរសាម ញ ង្ៅក្នុខ
របង្ទសក្រពុជា ណអនក្ង្នោះបងាា ញពីតួនទីសាំខាន់របស់សាា ប័នរួយចាំនួន ណែលអាចសររបសររួល និខពរខឹខ
ែាំង្ែីរការអនុវតតង្ៅក្ររិតរែឋបាលចាំនួនពីរ៖ រែឋបាលង្ខតត និខរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្។ 
 

៣.១ មនេីរអប់រំយុវជ្ន និងក្ីឡាផ្ខត្ត 
រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតតទាាំខអស់ង្ែីរតួជាង្សនធិការឱ្យរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា និខ

រតូវក្ាំែត់ឱ្យរសាវរជាវរក្ អនុវតត និខអសពែអាយង្ោលនង្ោបាយ និខង្ោលការែ៍ណែនាំវសិ័យពាក់្ព័នធ 
ណែលបង្ខេីតង្ ខីង្ដ្ឋយរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ង្ែីរបងី្លីក្ក្រពស់រុែភាពង្សវាអប់រ ាំង្ៅក្នុខណែន
សរតាកិ្ចចរបស់ខៃួន។ ពួក្ង្ររតូវបានង្ររ ាំពឹខថ្ននឹខង្ធែីក្នុខនររក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា និខររប់ររខ
បុរាលិក្ រទពយសក្រម និខសាា ប័នអប់រ ាំង្ៅក្នុខង្ខតតរបស់ពួក្ង្រ។ ពួក្ង្រក៏្រតូវសហការ និខសររបសររួល
ជារួយអាជាា ធរពាក់្ព័នធក្នុខទឹក្ែីរបស់ពួក្ង្រង្រៀខៗខៃួន។ ង្ែីរបមី្ភនរែង្នយយភាពចាំង្ពាោះរក្សួខអប់រ ាំ យុ
វជ្ន និខកី្ឡា និខសង្ខេតង្រីលង្ោលនង្ោបាយបចចុបបននសតីពីវរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការ រនទីរអប់រ ាំ យុ
វជ្ន និខកី្ឡាង្ខតតបាត់ែាំបខ បានបង្ខេីតឯក្សារសាំខាន់ៗជាង្រចីន ង្ែីរបងី្ឆៃីយតបង្ៅនឹខណអនការយុទធ
សាស្រសត និខណអនទីបងាា ញអៃូវណែលបង្ខេីតង្ ខីង្ដ្ឋយរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា។ ទាាំខង្នោះររួម្ភន
ណអនការយុទធសាស្រសតអប់រ ាំង្ខតត ២០១៩-២០២៣ ណអនការថ្វកិារបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល ២០២០-២០២៣ ណអនការ
ថ្វកិារបចាាំឆ្ន ាំ និខណអនការរបតិបតតិការរបចាាំឆ្ន ាំ។ ការពិនិតយង្ ខីវញិនូវឯក្សារណែលម្ភនរសាប់ និខការ
ជួ្បជារួយអនក្អតល់ព័ត៌ម្ភនសាំខាន់ៗពីរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ការសិក្ាក្ត់សម្ភា ល់នូវបញ្ា របឈរ
ជាង្រចីនណែលរតូវង្ដ្ឋោះរសាយ៖ 

1. ទី១ រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា រិនទាន់ែាំង្ែីរការង្ៅង្ យីង្ទ ង្ោខង្ៅតារង្ោលការែ៍
ចុខង្រកាយសតីពីវរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការ។ ជាឧទាហរែ៍ តួនទី និខទាំនួលខុសរតូវរបស់
ខៃួនណែលម្ភនណចខង្ៅក្នុខង្សចក្តីសង្ររចរបស់រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ណែលង្ចញក្នុខឆ្ន ាំ 
១៩៩៩ រឺរិនរសបតារង្ោលនង្ោបាយវរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការ ឆ្ន ាំ ២០១៦ សតីពីការ
អប់រ ាំ និខអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤ សតីពីការង្អទររុខងារក្នុខវសិ័យអប់រ ាំង្នោះង្ទ។ ង្រសង្ខេត



 

ង្ឃញីថ្ន រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ង្ៅណតសាិតក្នុខែាំង្ែីរការពិនិតយ និខង្ចញរបកាសថ្មី 
ង្ែីរបបីងាា ញពីតួនទី និខការទទួលខុសរតូវសាំខាន់ៗរបស់រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ឱ្យរសប
តារអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២ និខ១៨៤ សរម្ភប់ោាំរទែល់ការអនុវតតការង្អទររុខងារអប់រ ាំង្ៅឱ្យរែឋ
បាលរកុ្ខ រសុក្ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ។ 

2. ទី២ កិ្ចចខិតខាំរបឹខណរបខរតូវបានង្ធែីង្ ខីង្ែីរបពីរខឹខសរតាភាពររូបង្រខៀន និខនយក្សាលា 
ប ុណនតរិនណរនរស្រនតីវសិ័យ ណែលពួក្ោត់ក្ាំពុខររប់ររខ និខោាំរទវសិ័យអប់រ ាំង្ៅរនទីរអប់រ ាំ យុ
វជ្ន និខកី្ឡាង្នោះង្ទ។ រិនទាន់ម្ភនណអនការ ឬថ្វកិាណែលបានណបខណចក្ង្ៅង្ យីង្ទ ង្ែីរបកី្
សាខសរតាភាពបង្ចចក្ង្ទស និខការររប់ររខននការោិល័យោាំរទ ែូចជាការោិល័យរែឋបាល 
ណអនការ បុរាលិក្ និខការបែតុ ោះបណ្តត ល ឬអធិការកិ្ចច។ ង្ទាោះជាោ ខង្នោះក្តី ការសង្ខេតង្លីវ ិ
ស័យង្នោះបានក្ាំែត់នូវរាំនិតអតួចង្អតីរ និខសក្រមភាពោាំរទរួយចាំនួនណែលង្ធែីង្ ខីង្ដ្ឋយរនទីរ
អប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ៖ 

ក្. ការោិល័យរែឋបាលបានបង្ខេីតរកុ្រ Telegram ង្រៅអៃូវការ ង្ែីរបទីាំនក់្ទាំនខ និខអសពែ
អាយព័ត៌ម្ភនពាក់្ព័នធែល់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ទាាំខអស់។ រកុ្រង្នោះររួម្ភនអភិបាល
រកុ្ខ រសុក្ អភិបាលរខរកុ្ខ រសុក្ ណែលទទួលខុសរតូវង្លីវសិ័យអប់រ ាំ និខនយក្រែឋបា
លរកុ្ខ រសុក្។ 

ខ. ង្ៅក្នុខក្រមវធីិណែលអតល់រូលនិធិង្ដ្ឋយសហភាពអឺរ  ុប ការោិល័យរែង្នយយ និខរត
នោរបានង្ធែីែាំង្ែីរង្ៅកាន់រសុក្រួយចាំនួន (ឧទាហរែ៍ រសុក្ក្ាំង្រៀខ ភនាំរពឹក្ សាំង្ៅ
លូន ពីនថ្ងទី១៣ ែល់នថ្ងទី១៧ ណខក្ក្េដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២១) ង្ែីរបបីែតុ ោះបណ្តត លបុរាលិក្
ង្ៅការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ អាំពីរង្បៀបង្រៀបចាំណអនការថ្វកិា
សរម្ភប់អាត់អាខ់ររឹោះសាា នអប់រ ាំ។ 

រ. ការោិល័យណអនការបានង្ធែីការសទខ់រតិ ង្ែីរបណីក្លរែការណែនាំ អាំពីរង្បៀបបង្ខេីត
ណអនការរបចាាំឆ្ន ាំ ែូង្ចនោះការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ អាចង្ធែីវាបាន
ង្ដ្ឋយខៃួនឯខ។ វាក៏្បានង្ធែីសិកាេ សាលារួយចាំនួនអខណែរ ង្ែីរបបីងាា ញអាំពីរង្បៀប
បង្ខេីតណអនការអប់រ ាំជាយុទធសាស្រសត ២០១៩-២០២៣ ណែលអាចបញ្ចូ លង្ៅក្នុខ
ណអនការរបតិបតតិការរបចាាំឆ្ន ាំរបស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ និខង្ែីរបតីររខ់ទិស និខង្ធែីឱ្យ



 

ណអនការសក្រមភាពរបចាាំឆ្ន ាំ ២០២២ របស់ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡានន រែឋ
បាលរកុ្ខ រសុក្។ 

ឃ. ការោិល័យបុរាលិក្ និខបែតុ ោះបណ្តត ល បានង្ធែីសិកាេ សាលាតារអនឡាញរួយ 
ង្ែីរបបីងាា ញពីរង្បៀបររប់ររខររូង្រចីនថ្នន ក់្1 ររូបង្រខៀនពីរង្វន2 និខបុរាលិក្/ររូ
បង្រខៀនជាប់កិ្ចចសនា។ 

ខ.  ង្ដ្ឋយម្ភនការណែនាំពីរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា និខការោាំរទពីអខាការយូនីង្ស
ហែ ការោិល័យអប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច បានអតល់វរាបែតុ ោះបណ្តត ល អាំពីរង្បៀបបង្ខេីតរកុ្រយុទធ
សាស្រសតសហររន៍សាលាង្រៀន និខរែៈក្ម្ភម ធិការររប់ររខរង្តតយយសិក្ា ង្ៅតាររែឋ
បាលរកុ្ខ រសុក្ទាាំខអស់។ 

3. ជាចុខង្រកាយ នឹខម្ភនឱ្នភាពហរិញ្ញវតាុរបណហល ៥% ពីឆ្ន ាំ ២០២១ ែល់ឆ្ន ាំ ២០២៣ 
ែូចណែលបានង្ឃញីង្ៅក្នុខណអនការថ្វកិារយៈង្ពលបីឆ្ន ាំរបស់រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខ
តត។ ង្នោះអាចបងាា ញថ្នរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត នឹខរបឈររុខនឹខបញ្ា របឈរ
បណនារង្ទៀតង្ែីរបអីនុវតតណអនការរបតិបតតិការណែលម្ភនរសាប់ ណែលជ្ោះឥទធិពលផ្ទទ ល់ង្លីការក្
សាខសរតាភាព និខការរតួតពិនិតយណែលរតូវបានក្ាំែត់រចួង្ហយី។ 

 

៣.២ ចាត្់ការររប់ររងធនធានមនុសសផ្ខត្ត 
ង្ដ្ឋយអនុវតតតារអនុរកឹ្តយង្លខ ២១៦ អនរក្.បក្ ចុោះនថ្ងទី១៤ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពី “តួនទី ការ

ទទួលខុសរតូវ និខការទាំនក់្ទាំនខរវាខរកុ្ររបឹក្ាង្ខតត និខរែៈអភិបាល រកុ្ររបឹក្ារកុ្ខ និខរែៈ
អភិបាលរកុ្ខ និខរកុ្ររបឹក្ារសុក្ និខរែៈអភិបាលរសុក្” និខរបកាសជាបនតបនទ ប់ ររួម្ភនរបកាស
ង្លខ ៤២៧ បក្ របស់រក្សួខរហានអទ ចុោះនថ្ងទី៣០ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពី "ការបង្ខេីតការោិល័យង្ៅក្នុខ
ទីចាត់ការង្ខតត រកុ្ខ រសុក្ និខតួនទី ការទទួលខុសរតូវ និខនីតិវធីិការងាររបស់ការោិល័យនីរួយៗ" ទី
ចាត់ការររប់ររខធនធានរនុសសង្ខតត ម្ភនតួនទីោ ខសាំខាន់ក្នុខការោាំរទរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ក្នុខការ
ររប់ររខបញ្ា ទាក់្ទខនឹខបុរាលិក្។ កិ្ចចសម្ភា សន៍ជារួយនយក្ទីចាត់ការររប់ររខធនធានរនុសសក្នុខ
សាលាង្ខតតបាត់ែាំបខ បានបងាា ញថ្ន ង្លាក្រិនបានចូលររួង្រចីនក្នុខកិ្ចចរបជុ្ាំ ឬសិកាេ សាលានង្ពលថ្មីៗ

 
1 គ្រូចគ្រើនថ្នា ករឺ់សំចៅចលើគ្រូបចគ្រៀនដែលបចគ្រៀនពីរឬបីថ្នា កក់ាុរថ្នា កក់ាុរចពលដែមយួ។ 
2 ចនេះរឺសំចៅចៅចលើគ្រូដែលបចគ្រៀនពីរចេន រឺចពលគ្ពឹក និរចពលរចសៀល។ ជាធមមតា គ្រូបចគ្រៀនដែចពលគ្ពឹក ឬចពលរចសៀល។ 



 

ង្នោះ សតីពីការង្អទររុខងារអប់រ ាំ ឬការង្ធែីបចចុបបននភាពក្ាំណែទររខ់វរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការជាទូង្ៅង្នោះ
ង្ទ។ ង្ទាោះបីជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ ោត់បានទទួលពាក្យបែតឹ ខ និខបានក្ត់សម្ភា ល់ពីការអនុវតតង្អសខៗោន
ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក្នុខង្ខតត ជាពិង្សសក្នុខការណតខតាាំខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំ ណែលោត់រិនអាចអតល់
ចង្រៃីយចាស់លាស់ង្ៅង្ពលការង្សនីសុាំឱ្យអតល់អនុសាសន៍ពីរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួន។ ជាធរមតាោត់
បានង្សនីឱ្យរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ពិង្រោោះង្ោបល់ជារួយរនទីររុខងារសាធារែៈង្ខតត។ 

  ែូចណែលបានបងាា ញក្នុខរបអប់ទី១ ខាខង្រការ បញ្ា ក្នុខការណតខតាាំខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំ រឺ
ភារង្រចីនបណ្តត លរក្ពីរិនអាចអនុវតតតារង្ោលការែ៍ណែនាំ និខការណែនាំអាំពីង្ោលនង្ោបាយ
ណែលបានង្ធែីបចចុបបននភាពពីថ្នន ក់្ជាតិ។ ង្នោះតររូវឱ្យអនក្ទទួលខុសរតូវក្នុខការោិល័យពាក់្ព័នធចខរក្ខ 
និខអសពែអាយង្ោលការែ៍ណែនាំអៃូវចាប់ ណែលពាក់្ព័នធឱ្យបានឆ្ប់តារណែលអាចង្ធែីង្ៅបាន ែល់
បុរាលិក្ណែលពាក់្ព័នធង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ 

របអប់ទី១៖ ការយល់រច ាំ [អទុយោន ?] ង្ោលការែ៍ណែនាំសតីពីការណតខតាាំខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំ 
ង្សចក្តីណែនាំង្លខ ២១ ង្ចញង្ដ្ឋយរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ចុោះនថ្ងទី២៧ ណខរីន ឆ្ន ាំ២០១៤ 
សតីពី "ការង្រជី្សង្រសី និខណតខតាាំខបុរាលិក្" តររូវឱ្យបុរាលិក្អប់រ ាំ ៨០% ចូលររួក្នុខែាំង្ែីរការវាយ
តនរៃង្ៅង្ពលណតខតាាំខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំ។ ង្ទាោះជាោ ខង្នោះក្តី ង្សចក្តីណែនាំង្នោះ ណអែក្ង្លីអនុ
រកឹ្តយង្លខ ៤៩៧ ចុោះនថ្ងទី៦ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ ណែលរតូវបានចាត់ទុក្ជាង្ម្ភឃៈង្ដ្ឋយអនុរកឹ្តយ
ង្លខ២៤០ ចុោះនថ្ងទី២៧ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី “ការង្អទរអាំណ្តចង្ៅឱ្យរកុ្ររបឹក្ារាជ្ធានី ង្ខតត រកុ្ខ 
រសុក្ និខខែឌ ក្នុខការររប់ររខបុរាលិក្ថ្នន ក់្ង្រការជាតិ”។ ង្ដ្ឋយណអែក្ង្លីអនុរកិ្តយចុខង្រកាយង្នោះ និខ
រពោះរាជ្រកឹ្តយ នស/រក្ត/០៤១៦/៣៧៣ សតីពី "លក្េនតិក្ៈពិង្សសសរម្ភប់បុរាលិក្ង្ៅរែឋបាលថ្នន ក់្
ង្រការជាតិ" ចុោះនថ្ងទី០៤ ណខង្រសា ឆ្ន ាំ២០១៦ រក្សួខរុខងារសាធារែៈ បានង្ចញង្សចក្តីណែនាំ
រួយចាំនួនឱ្យលរែិតអាំពីែាំង្ែីរការររប់ររខបុរាលិក្ ែូចណែលបានង្រៀបរាប់ង្ៅក្នុខង្សចក្តីណែនាំង្លខ 
៧៨៨ និខង្លខ ៧៨៩ ចុោះនថ្ងទី២២ ណខកុ្រាៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ និខង្លខ ១២៣២ ចុោះនថ្ងទី២០ ណខរីន ឆ្ន ាំ
២០១៨។ ង្ទាោះបីជាណបបង្នោះក៏្ង្ដ្ឋយ ការអនុវតតង្អសខោន រតូវបានសង្ខេតង្ឃញី។ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្
រួយចាំនួន ររួជារួយនឹខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា អាចររប់ររខការណតខតាាំខបុរាលិក្បាន
ោ ខឆ្ប់រហ័សង្ដ្ឋយោម នបញ្ា អែីទាាំខអស់។ អទុយង្ៅវញិ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ខៃោះរិនអាចររប់ររខ
ង្ដ្ឋយរលូនបានង្ទ ង្ដ្ឋយសារម្ភនការណខែខរាំនិតោន ចាំង្ពាោះែាំង្ែីរការណតខតាាំខរវាខ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ 
និខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្។ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួនបានសង្ររចចិតត
ណតខតាាំខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំ ង្ទាោះបីជាម្ភនការរិនង្ពញចិតតក្នុខចាំង្ណ្តរររូបង្រខៀន និខបុរាលិក្ង្ៅ
ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ក៏្ង្ដ្ឋយ។ 
 



 

៣.៣ មនេីរមុខងារសាធារែៈផ្ខត្ត 
ទាំនួលខុសរតូវសាំខាន់រួយរបស់រនទីររុខងារសាធារែៈង្ខតត រឺការង្ធែីឱ្យរសបចាប់នូវែីកាណែល

ង្ចញង្ដ្ឋយរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ថ្នង្តីវាជាការណតខតាាំខ ជាការបង្ែត ញង្ចញ ឬជាការង្ធែីសម្ភហរែក្រម
បុរាលិក្ថ្មី។ ង្ៅឆ្ន ាំ២០២១ រនទីររុខងារបានង្ធែីនីតានុកូ្លក្រមែីកាចាំនួន ១៧៧ ររួទាាំខម្ភនបុរាលិក្ 
៥៣៣នក់្ (រសី២១២នក់្)។ រិនម្ភនបញ្ា អែីណែលរក្ង្ឃញីក្នុខវសិ័យអប់រ ាំង្ទ ង្រពាោះរហូតរក្ែល់ង្ពល
ង្នោះរិនម្ភនការតែូញណតែរអាំពីការណតខតាាំខ ឬង្អទរបុរាលិក្អប់រ ាំង្នោះង្ យី។ ជាទូង្ៅង្រសង្ខេតង្ឃញីថ្ន ការ
ណតខតាាំខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំម្ភនភាពង្លឿនជាខរុន ង្ដ្ឋយសាររែឋបាលថ្នន ក់្ង្រការជាតិអាចសង្ររច
បាន ប ុណនតែាំង្ែីរការណតខតាាំខម្ភនរយៈង្ពលយូររួរក្ត់សម្ភា ល់ ង្ដ្ឋយសារបញ្ា រួយចាំនួនែូចបានចរៀបរាប់
កាុរគ្បអបទី់២ ខារចគ្ោម។ 

 

៣.៤ រដឋបាលរក្ុង/រសកុ្ 
រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខក្ាំពុខរបឈររុខនឹខបញ្ា ជាង្រចីន (សូរង្រីលឧបសរព័នធទី

៣) ក្នុខណអនក្ហរិញ្ញវតាុ បុរាលិក្ និខការររប់ររខសាា ប័នចាប់តាាំខពីការោិល័យជាង្រចីនរតូវបានង្ធែីសម្ភ
ហរែក្រមង្ដ្ឋយអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២/១៨៤។ បុរាលកិ្ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ជួ្បរបទោះការខាៃ ច ការបាររា 
និខការភ័យ ណែលង្នោះជាលទធអលននការង្កី្នង្ ខីននបនទុក្ការងារ និខធនធានម្ភនក្ាំែត់។ ភាពរចបូក្
រចបល់ក្៏រតូវបានក្ត់សម្ភា ល់អខណែរ ខែៈង្ពលណែលពាោរអនុវតតអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២/១៨៤។ ពួក្

របអប់ទី២: ការពនារង្ពលក្នុខការណតខតាាំខបុរាលិក្ 

ឧទាហរែ៍រួយរួរឱ្យក្ត់សម្ភា ល់រឺការណតខតាាំខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំរង្តតយយសិក្ា។ ង្ែីរបបីញ្ច ប់
ែាំង្ែីរការណតខតាាំខង្ដ្ឋយង្ជារជ័្យ វារឺជាតររូវការ ណែលសាលារង្តតយយសិក្ារតូវបានទទួលសាា ល់
ង្ដ្ឋយរបកាសពីរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា ជាអកុ្សល រិនម្ភនរបកាសណបបង្នោះចាំង្ពាោះសាលារង្តត
យយរួយចាំនួនង្ទ។ ែូង្ចនោះង្ហយី ង្ទាោះបីជាម្ភនបុរាលិក្កាន់នទីជានយក្សតីទីអស់ជាង្រចីនឆ្ន ាំក៏្ង្ដ្ឋយ 
ក៏្ោត់ង្ៅណតរិនអាចទទួលបានការណតខតាាំខជានយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំបានង្ យី។ រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន 
និខកី្ឡាង្ខតតក៏្ទទួលសាា ល់ក្រែីណបបង្នោះណែរ។ វាបានអតល់ព័ត៌ម្ភនរក្ថ្ន រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា
ង្ខតត ធាៃ ប់ង្សនីសុាំការទទួលសាា ល់ណបបង្នោះពីរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា តាាំខពីឆ្ន ាំ ២០១៨ រក្ង្រៃ ោះ 
ប ុណនតរហូតរក្ែល់ង្ពលង្នោះ រិនទាន់ម្ភនការង្ឆៃីយតប (បទសម្ភា សន៍ជារួយរបធានការោិល័យអប់រ ាំ
កុ្ម្ភរតូច ង្ៅរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត ង្ៅនថ្ងទី២២ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១)។ 



 

ង្រភារង្រចីនបានទទួលសាា ល់ថ្ន ពួក្ង្រជារនុសសថ្មីចាំង្ពាោះភារកិ្ចចទាាំខង្នោះ ង្ហយីបានង្លីក្ង្ ខីថ្ន ការ
ណែនាំចាស់លាស់ ឬង្ោលការែ៍ណែនាំបង្ចចក្ង្ទស អាំពី រង្បៀបអនុវតតរុខងារវសិ័យអប់រ ាំណែលបាន
របរល់ ង្ៅណតរិនទាន់ម្ភនង្ៅង្ យី។ ខែៈង្ពលណែលពួក្ង្ររកី្រាយនឹខទទួលយក្បនទុក្ថ្មីង្នោះ ពួក្ង្រក៏្
បានក្ត់សម្ភា ល់នូវឧបសរារួយចាំនួនែូចខាខង្រការ៖ 

1) បញ្ហា បុរគលិក 

បុរាលិក្ភារង្រចីនណែលទទួលខុសរតូវសរម្ភប់ការោិល័យបុរាលិក្ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ រឺថ្មី
សរម្ភប់រុខតាំណែខង្នោះ។ អនក្ខៃោះបានទទួលសាា ល់ថ្ន ពួក្ង្ររិនម្ភនរាំនិតអាំពីរង្បៀបររប់ររខបុរាលិក្អប់រ ាំ 
ររូជាប់កិ្ចចសនា ររូពីរង្វន ឬររូង្រចីនថ្នន ក់្ង្នោះង្ទ។ រហូតរក្ែល់ង្ពលង្នោះ កិ្ចចការណែលម្ភនឥទធិពលង្ៅ 
រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ រឺការង្ចញែីកា ង្ែីរបណីតខតាាំខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំ និខររូបង្រខៀនថ្មី ណក្តររូវសាា ន
ភាពបចចុបបននរបស់ររូបង្រខៀន និខការែាំង្ ខីរបាក់្ណខ។ ការតែូញណតែរណែលទទួលបានពីទាាំខង្នោះរឺថ្ន ែាំង្ែីរ
ការរួយចាំនួនម្ភនភាពយតឺោ វ ង្ហយីឯក្សារោាំរទណែលង្រតររូវក៏្ម្ភនង្រចីនជាខកាលពីង្ៅជារួយរនទីរ
អប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត។ ជាឧទាហរែ៍ ររូបង្រខៀនង្រតររូវឱ្យថ្តចរៃខឯក្សារពាក់្ព័នធជាង្រចីន 
ង្ហយីង្ធែីការបញ្ជ ក់្នីតានុកូ្លក្រមង្ៅការោិល័យង្សវារចក្ង្ចញចូលណតរួយ រុនង្ពលបញ្ជូ នវាង្ៅរែឋបា
លរកុ្ខ រសុក្។ ង្នោះជាការចាំណ្តយង្រចីន និខចាំណ្តយង្ពលង្វលា។ ប ុណនតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ បានបញ្ជ ក់្ថ្ន
ពួក្ង្ររោន់ណតង្ធែីតារការណែនាំប ុង្ណ្តណ ោះ។ 

2) បញ្ហា ហិរញ្ញ េែថុ 

ង្ដ្ឋយសារការង្អទរថ្វកិាង្ធែីង្ ខីរិនទាន់ង្ពលជារួយនឹខការង្អទរបុរាលិក្អប់រ ាំ ជាង្ហតុង្ធែីឱ្យម្ភន
ការយតឺោ វខៃោះក្នុខការទូទាត់របាក់្ឧបតារាបណនារែល់បុរាលិក្អប់រ ាំ ឧទាហរែ៍ របាក់្ឧបតារាម្ភតុភាពង្ៅ
ង្ែីរឆ្ន ាំ២០២១។ ង្ទាោះជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ ការអតល់របាក់្ជាបនតបនទ ប់បានង្ធែីបនទ ប់ពីឆ្ន ាំង្នោះ និខអែីៗ
កាន់ណតរបង្សីរង្ ខី ង្ដ្ឋយសារថ្វកិាសរម្ភប់រុខងារណែលបានរបរល់រតូវបានបញ្ចូ លក្នុខថ្វកិារែឋបា
លរកុ្ខ រសុក្។ រិនម្ភនបញ្ា ជារួយថ្វកិារបតិបតតិការរបស់សាលាង្ទ ង្ដ្ឋយសាររក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡាបាននឹខក្ាំពុខង្អទរថ្វកិាង្នោះង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ង្ៅរែនីសាលាតាាំខពីឆ្ន ាំ ២០០០។ អទុយង្ៅវញិ ថ្វកិា
របតិបតតិការរបស់ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្រឺជាបញ្ា របឈររួយ។ រុនង្ពលង្អទររុខ
ងារ ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាអាចចាំណ្តយថ្វកិារបស់ខៃួន (របណហល ៣០លានង្រៀល និខរតូវ
បានចាំណ្តយជាទររខ់បុង្ររបទានជា ៤ ែាំណ្តក់្កាល ណែលរតូវបានអនុរ័តង្ដ្ឋយរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡាង្ខតត) ង្លី (1) ង្បសក្ក្រមក្នុខរកុ្ខ រសុក្ និខ (2) ការអាត់អាខ់ការោិល័យ (ទឹក្ ង្ភៃីខ រក្ដ្ឋសង្បាោះ



 

ពុរព សម្ភា រសរង្សរ ជាង្ែីរ)។ រូលនិធិសរម្ភប់ការង្ធែីែាំង្ែីរ និខង្បសក្ក្រមង្ៅខាខង្រៅរកុ្ខ រសុក្ ជាធរម
តារតូវបានអតល់ង្ដ្ឋយរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត។ រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត ក៏្ធាៃ ប់អាត់អាខ់ស
ម្ភា រៈការោិល័យ ែូចជាម្ភ សុីនង្បាោះពុរព ម្ភ សុីនថ្តចរៃខ រក្ដ្ឋសង្បាោះពុរពជាង្ែីរ។ ណតក្រែីណបបង្នោះរិន
ម្ភនង្ទៀតង្ទចាប់តាាំខពីការង្អទររុខងារ (និខថ្វកិា) ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រតូវបានង្ធែីង្ ខី។ រែឋបាលរកុ្ខ 
រសុក្ ម្ភនែាំង្ែីរការង្រៀបចាំថ្វកិាែ៏សមុរសាម ញទាក់្ទខនឹខការបុង្ររបទានសាច់របាក់្ ការទូទាត់រតខ់ និខ
លទធក្រម។ ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្រិនអាចង្ធែីែាំង្ែីរង្ៅង្រៅតាំបន់របស់ពួក្ង្របាន
ង្ទៀតង្ទ ជាឧទាហរែ៍ ង្ែីរបចូីលររួវរាបែតុ ោះបណ្តត ល ឬសិកាេ សាលាង្ៅក្នុខង្ខតត ង្ដ្ឋយសារក្ខែោះរបាក់្
ឧបតារាង្ធែីែាំង្ែីរ។ តររូវការលទធក្រមក៏្កាន់ណតពិបាក្សរម្ភប់ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ 
រសុក្ ង្ដ្ឋយសារ 1. រិនម្ភនរកុ្រហ ុនង្រចីន ណែលអាចអតល់សររខ់តនរៃររប់រោន់ង្ែីរបបីាំង្ពញតារនីតិវធីិ 
និខ 2. អាំណ្តចបញ្ជ ទិញរតខ់រតូវបានកាត់បនាយ។ បញ្ា របឈរណអនក្ហរិញ្ញវតាុក៏្រតូវបានង្លីក្ង្ ខីង្ៅ
ក្នុខឧបសរព័នធទី៣ អខណែរ។ 

3) ោរគ្របគ់្ររគ្ទពយសកមម 

ង្ោលការែ៍ណែនាំអាំពីរង្បៀបង្អទររទពយសរបតតិសាលាង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ រិនទាន់បានដ្ឋក់្
ង្ចញង្ៅង្ យីង្ទ។ ែូង្ចនោះ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ម្ភនការសាទ ក់្ង្សទីរក្នុខការសាខសខ់ អតល់រូលនិធិ ឬជួ្ស
ជុ្លសាលាង្រៀន ចាប់តាាំខពីបានទទួលរុខងារវសិ័យថ្មីង្នោះ។ ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាបានក្ត់
សម្ភា ល់ថ្នសាលាង្រៀនរួយចាំនួនរតូវការការអាត់អាខ់ែូចជាតុសិសស និខតុការោិល័យ ឬរតូវការជួ្សជុ្ល 
ប ុណនតពួក្ង្ររិនរបាក្ែថ្នរតូវសុាំជ្ាំនួយពីអនក្ណ្តង្ៅង្ពលង្នោះង្ទ។ ពីរុន តររូវការទាាំខង្នោះរតូវបានអតល់
រូលនិធិង្ដ្ឋយរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្លាង្ខតត ប ុណនតចាប់តាាំខពីរុខងាររតូវបានង្អទរ រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡាង្ខតត ជាធរមតាបានង្សនីឱ្យការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ទាក់្ទខសុាំង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ 
រសុក្ សរម្ភប់បញ្ា ង្នោះ។ រា ខវញិង្ទៀត រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ បានបែិង្សធរិនអតល់រូលនិធិ ង្ដ្ឋយសាររិន
ម្ភនថ្វកិាង្រោខង្ ខីសរម្ភប់ក្រែីពិង្សសណបបង្នោះ។ 

4) ទំនាកទំ់នរោរងារ និរនីែិេធីិ 

បញ្ា សតខ់ដ្ឋរែូចជាការង្របីរបាស់រតា និខទររខ់រែឋបាលរិនទាន់រតូវបានក្ាំែត់ និខង្របីរបាស់ជា
របព័នធង្ៅង្ យីង្ទ។ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ម្ភនការសាទ ក់្ង្សទីរក្នុខការអនុញ្ញ តឱ្យការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន 
និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ង្របីរតារបស់ខៃួនង្ែីរបទីាំនក់្ទាំនខខាខក្នុខ (ឧ. ង្ៅសាលាង្រៀន) ង្លីរុខងារណែលបាន
របរល់ និខខាខង្រៅ (ឧ. ង្ៅនែរូអភិវឌ្ឍន៍) ង្លីរុខងារណែលបានរបតិភូក្រម ែូចណែលពួក្ង្រធាៃ ប់ង្ធែីក្នៃខ



 

រក្។ ង្ទាោះបីជារក្សួខរហានអទ បានង្ចញង្សចក្តីជូ្នែាំែឹខង្លខ ១៦២២ ចុោះនថ្ងទី០៤ ណខរិថុ្ន ឆ្ន ាំ
២០២០ សតីពី "ការពរខឹខការររប់ររខរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ និខខែឌ " ក៏្ង្ដ្ឋយ ក៏្សាំែួរង្ៅណតម្ភនថ្ន ង្តី
អាចអនុវតតបានឬអត់ ចាំង្ពាោះរុខងារអប់រ ាំ ង្ដ្ឋយសារ ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ និខ
ររឹោះសាា នអប់រ ាំម្ភនរតាផ្ទទ ល់ខៃួន។ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួនបានង្ធែីរិនែឹខរិនឮនឹខការអនុវតតរបស់ការ ិ
ោល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ង្ៅង្ពលណែលពួក្ង្របនតង្របីរតាការោិល័យរបស់ពួក្ង្រង្ែីរបី
ទាំនក់្ទាំនខនអទក្នុខង្ៅកាន់ររឹោះសាា នអប់រ ាំ និខនែរូ ប ុណនតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួនបានទារទារោ ខ
តឹខរុខឹថ្នរតារិនរតូវបានង្របីក្នុខបញ្ា ណ្តរួយង្ យី។ 

ការពនារង្ពលណបបការោិធិបង្តយយ រតូវបានង្រសង្ខេតង្ឃញីង្លីការង្របីរបាសទ់ររខ់ង្សនីសុាំអៃូវ
ការ ឬលិខិតពីការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្
រួយចាំនួនទារទារការណក្តររូវរតខង្ហយីរតខង្ទៀតង្លីលិខិតង្សនីសុាំ ង្ដ្ឋយរិនអតល់ទររខ់ចាស់លាស់ណ្ត
រួយង្ យី។ ែូង្ចនោះ ម្ភនការពនារង្ពលណែលរិនចាាំបាច់ង្លីសាំង្ែី ឧទាហរែ៍ សរម្ភប់ការណក្សររួល
របាក់្ណខ ឬរបាក់្ឧបតារាង្បសក្ក្រម។ 

ការអនុញ្ញ តចាប់ឱ្យឈប់សរម្ភក្ក៏្ជាសាា នភាពរួរឱ្យក្ត់សម្ភា ល់អខណែរ។ អនុរកឹ្តយង្លខ ២១៧ 
អនរក្.បក្ ចុោះនថ្ងទី០២ ណខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពី “នីតិវធីិននការឈប់សរម្ភក្ និខការអនុញ្ញ តចាប់ឱ្យ
ឈប់សរម្ភក្ររប់របង្ភទសរម្ភប់រស្រនតីរាជ្ការក្នុខរបង្ទសក្រពុជា” ម្ភនការរូសបញ្ជ ក់្អាំពីរង្បៀបណែលរស្រនតី
រាជ្ការអាចសុាំចាប់ឈប់សរម្ភក្ពីអនក្ររប់ររខរបស់ពួក្ង្រ។ បនទ ប់ពីអនុរកឹ្តយង្នោះ រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន 
និខកី្ឡា បានង្ចញសារាចរណែនាំង្លខ ៣ ចុោះនថ្ងទី១៨ ណខក្ក្េដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ ង្ដ្ឋយពែ៌នលរែិតអាំពីអែី
ណែលរតូវង្ធែ ីង្ែីរបសុីាំការអនុញ្ញ តចាប់ក្នុខវសិ័យអប់រ ាំ។ ង្ោខតារង្សចក្តីសង្ររចង្លខ ១០០២៩ ចុោះនថ្ង
ទី០១ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ រក្សួខក៏្បានង្បាោះពុរពង្សៀវង្ៅណែនាំសតីពី "កិ្ចចការរែឋបាលរាជ្ធានី ង្ខតត រកុ្ខ 
រសុក្ និខខែឌ " ង្ដ្ឋយង្លីក្ង្ ខីពីរង្បៀបណែលបុរាលិក្អាចង្សនីសុាំការឈប់សរម្ភក្ពីការងារ។ ង្ៅង្ពល
ង្អទររុខងារអប់រ ាំង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ពាក្យ "អនក្ររប់ររខ" ង្ៅក្នុខឯក្សារខាខង្លីរឺចាស់សរម្ភប់
ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ប ុណនតរិនសរម្ភប់ររូបង្រខៀន និខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំង្នោះ
ង្ទ។ រុនង្ពលង្អទរ ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ រតូវបានអតល់សិទធិអាំណ្តច ង្ែីរបអីនុរ័ត
ង្លីការសុាំចាប់ឈប់សរម្ភក្របស់ររូបង្រខៀន និខនយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំ។ ង្ទាោះបីជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ 
បនទ ប់ពីការង្អទរង្នោះ ង្ទាោះបីជារែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួនបានអនុញ្ញ តឱ្យការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡារកុ្ខ រសុក្បនតការអនុវតតែូចពីរុន (ង្លីក្ណលខណតពួក្ង្ររតូវដ្ឋក់្ជូ្ន រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្សរម្ភប់ការ



 

អនុរ័តជ្ាំនួសឱ្យការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្) រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ខៃោះក្ាំែត់កាតពែកិ្ចច
ឱ្យដ្ឋក់្រាល់ការសុាំចាប់ឈប់សរម្ភក្ររប់របង្ភទជូ្នរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់។ ង្នោះម្ភនន័យថ្ន 
ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្រិនម្ភនសិទធិអាំណ្តចង្ទៀតង្ទក្នុខការអនុញ្ញ តឱ្យម្ភនការ
ឈប់សរម្ភក្ណ្តរួយែល់នយក្ររឹោះសាា នអប់រ ាំ និខររូបង្រខៀន ែូចណែលពួក្ង្រធាៃ ប់បានង្ធែីនង្ពលក្នៃខ
រក្។ 

ការរបារស័យទាក់្ទខរវាខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ និខរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក៏្
រតូវបានរក្ង្ឃញីថ្នម្ភនការរបឈរអខណែរ។ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ណែលជាក្ណនៃខណែលទាំនក់្ទាំនខរវាខ
របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ និខអភិបាលក៏្ែូចជានយក្រែឋបាលរតូវបានង្ររាយ
ការែ៍រក្ថ្ន ម្ភនលក្េែៈកាន់ណតរបង្សីរង្ ខី របតិបតតិការរតូវបានង្រង្រីលង្ឃញីថ្នែាំង្ែីរការោ ខរលូ
ន។ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួនណែលង្យខីបានជួ្ប បានសណរតខការ
រពួយបាររាថ្ន ពួក្ង្ររិនរបាក្ែថ្នអនរតនឹខង្ៅជាោ ខណ្ត របសិនង្បីម្ភនអភិបាលថ្មី។ ង្ៅង្ពលង្យខី
សួរថ្ន ង្តីពួក្ង្រនឹខង្ៅរក្អនក្ណ្ត ង្ពលជួ្បការលាំបាក្ក្នុខការង្ដ្ឋោះរសាយបញ្ា  ការោិល័យនីរួយៗបាន
ចខែុលង្ៅសាា ប័នង្អសខៗោន ។ ខែៈង្ពលណែលការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ចខែុលង្ៅ
រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ចខែុលង្ៅរនទីររុខងារសាធារែៈង្ខតត និខទីចាត់ការ
ររប់ររខធនធានរនុសសង្ខតត។ 

5) រំច េះែឹររបស់សមាជិកគ្កុមគ្បឹកា 

សរម្ភប់រុខងារទាាំខអស់ណែលរតូវបានង្អទរង្ៅក្ររិតរកុ្ខ រសុក្ រកុ្ររបឹក្ារកុ្ខ រសុក្នឹខរតូវទទួលខុសរតូវ 
ឧ. ក្នុខការក្ាំែត់អាទិភាព និខការអតល់ថ្វកិា។ ែូចោន ង្នោះណែរ ភាន ក់្ងាររែឋបាល (ែូចជា ការោិល័យអប់រ ាំ 
យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្) ណែលង្ធែីការបង្ញ្ចញរុខងាររកុ្ខ រសុក្ នឹខកាៃ យជាអនក្ម្ភនរែង្នយយភាព
ចាំង្ពាោះរកុ្ររបឹក្ារកុ្ខ រសុក្។ ង្ទាោះបីជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ របធាន និខសម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ារកុ្ខ រសុក្ង្សទីរ
ណតទាាំខអស់ណែលបានជួ្បបាននិោយថ្ន ពួក្ោត់រិនរតូវបានង្រអតល់ព័ត៌ម្ភនលែររប់រោន់អាំពីការង្អទររុខ
ងារអប់រ ាំង្នោះង្ទ។ សាំែួរសួរថ្ន អែីណែលលែ អែីណែលរិនលែ និខអែីណែលរតូវណក្លរែ រឺវាហួសពីសរតាភាពរិត
របស់ពួក្ោត់។ ពួក្ង្ររោន់ណតែឹខថ្នរុខងារអប់រ ាំរតូវបានង្អទរតាររយៈអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤ ប ុណនត
ពួក្ោត់ោម នរាំនិតរិតែល់ថ្ន ង្តីរុខងារទាាំខង្នោះរតូវបានអនុវតតោ ខែូចង្រតច និខការង្អទររុខងារក្នុខវសិ័យ
ង្នោះមានជាប់ពាក់្ព័នធអែីខៃោះែល់រកុ្ររបឹក្ា។ ពួក្ោត់ភារង្រចីនបាននិោយថ្ន ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន 



 

និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ង្ធែីការណតជារួយអភិបាលរកុ្ខ រសុក្ និខអភិបាលរខរកុ្ខ រសុក្ណតប ុង្ណ្តណ ោះ រិនណរន
ជារួយរកុ្ររបឹក្ាង្ទ។ ង្ទាោះជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ រសុក្ចាំនួនពីរណែលបានពិពែ៌នង្ៅក្នុខរបអប់ទី៣ និខ
របអប់ទី៤ បានចាប់ង្អតីរទទួលបានសម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ាចូលររួង្ដ្ឋយង្ធែីការង្ចញង្សចក្តីសង្ររចបង្ខេីតរ
ែៈក្ម្ភម ធិការ ណែលទទួលខុសរតូវចាំង្ពាោះការង្អទររុខងារអប់រ ាំ។ រួរឱ្យចាប់អាររមែ៍ រែៈក្ម្ភម ធិការម្ភន
តាំណ្តខជាប់ង្ឆ្ន ត (ឧទាហរែ៍ សម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ា) និខរស្រនតីរែឋបាល ែូចជាអភិបាលរខ ឬរបធាន
ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ជាង្ែីរ។ 

 

 

 

របអប់ទី៣៖ រែៈក្រមការរទរទខ់ថ្មង្ោល 

របធានរកុ្ររបឹក្ារសុក្ថ្មង្ោល បានង្ចញង្សចក្តីសង្ររចង្លខ ០២៦/២១ ចុោះនថ្ងទី០៣ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០២១ សតីពី “ការបង្ខេីតរែៈក្ម្ភម ធិការោាំរទែាំង្ែីរការង្អទររុខងារអប់រ ាំ”។ រែៈក្ម្ភម ធិការង្នោះម្ភន
សម្ភជិ្ក្២៣រូប ររួទាាំខង្រឃុាំទាាំខអស់ និខសម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ារួយចាំនួន។ រែៈក្ម្ភម ធិការង្នោះែឹក្នាំ
ង្ដ្ឋយអភិបាលរខទទួលបនទុក្វសិ័យអប់រ ាំ។ សម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ា១រូបរតូវបានចាត់តាាំខជាអនុរបធាន 
ង្ហយីរបធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារសុក្រឺជាអនុរបធានអចិនស្រនតយ។៍ ង្សចក្តីសង្ររចង្នោះក៏្
បងាា ញពីតួនទី ទាំនួលខុសរតូវ និខនីតិវធីិការងារសាំខាន់ៗអខណែរ។ ការងារសាំខាន់ៗរួយចាំនួន រឺរែៈ
ក្ម្ភម ធិការង្ធែីការរសាវរជាវ និខចខរក្ខរក្បខ័ែឌ ចាប់ និខង្ោលការែ៍ណែនាំពាក់្ព័នធ សិក្ាពីបញ្ា
របឈរណែលបានរក្ង្ឃញីក្នុខអាំ ុខង្ពលអនុវតត និខង្ដ្ឋោះរសាយបញ្ា ណែលសាិតង្ៅង្រការយុតាត ធិការ
របស់ខៃួន។ រែៈក្ម្ភម ធិការរតូវម្ភនណអនការរបតិបតតិការ ណអនការថ្វកិា និខណអនការការងារជាក់្ណសតខ។ 
ក្នុខកិ្ចចរបជុ្ាំរបកាសសុពលភាព ង្ៅនថ្ងទី១៥ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ទាាំខរបធានរកុ្ររបឹក្ា និខអភិបាល
រសុក្ បានក្ាំែត់ថ្ន ពួក្ោត់នឹខែាំង្ែីរការរែៈក្ម្ភម ធិការង្ដ្ឋយយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ ង្រពាោះង្នោះជាង្លីក្
ទី១ និខជារសុក្ែាំបូខង្រ ណែលង្រតៀរខៃួនរចួរាល់ក្នុខការទទួលបនទុក្អនុវតតរុខងារអប់រ ាំណែលបានង្អទរ។ 
ង្ៅង្ពលសរង្សរឯក្សារង្នោះ រែៈក្ម្ភម ធិការបានរបជុ្ាំជាង្លីក្ទីពីររចួង្ហយី ង្ែីរបកី្ាំែត់កាលវភិារ
របជុ្ាំរបចាាំណខ និខណអនការសក្រមភាព។ 



 

គ្បអបទី់៤៖ រ ៈកមាម ធិោរគគំ្ទ គ្សកុបា ន ់

ែូរថ្មចគលដែរ ចសរកតីសចគ្មររុេះថ្ថ្ៃទី១៥ ដែេរិឆិោ ឆ្ា ២ំ០២១ សតីពី "ោរបចរកើែរ ៈកមាម ធិោរ
ែឹកនា ំនិរគ្របគ់្ររកាុរមុែងារអបរ់ដំែលបានចទេរ" គ្ែូេបានដាកច់រញចៅគ្សុកបា ន។់ រ ៈកមាម
ធិោរចនេះែឹកនាចំដាយគ្បធានគ្កុមគ្បឹកាគ្សុក និរមានអភបិាលររមាា កទ់ទួលែុសគ្ែូេចលើេស័ិយអបរ់ ំ
និរសមាជិកគ្កុមគ្បឹកាមយួរំនួនជាអនុគ្បធាន។ គ្បធានោរយិាល័យអបរ់ ំយុេជន និរកីឡាគ្សុកជា
សមាជិកអរិថ្្នតយថ៍្នរ ៈកមាម ធិោរ រមួគា នឹរចមឃុំទរំអស់ចៅកាុរគ្សុកកជ៍ាសមាជិក។ មនិែុស
គា ចគ្រើនពីរ ៈកមាម ធិោរដែលបចរកើែច ើរចៅថ្មចគលចនាេះចទ ែួនាទី និរោរទទួលែុសគ្ែូេរបស់រ
 ៈកមាម ធិោររឺគ្ែូេសគ្មបសគ្មួលជាមយួអាកពាកព់ន័ធចទេរៗចៅកាុរគ្សុក ចែើមបចីធវើឱ្យគ្បាកែថ្នចស
វាអបរ់គំ្ែូេបានទតល់ចដាយចសមើភាព និរគ្បសិទធភាព។ រ ៈកមាម ធិោរបានចបើកកិរចគ្បជំុរបស់ែលួនចៅ
ថ្ថ្ៃទី០៨ ដែកុមភៈ ឆ្ា ២ំ០២២ ដែលវាបានបចរកើែគ្កុម Telegram ដែលសមាជិកទរំអស់គ្ែូេបានដាក់
បញ្ចូ លកាុរគ្កុមចនេះ។ វាគ្ែូេបានសចគ្មរទរដែរថ្ន សមាជិកនីមយួៗគ្ែូេអានអនុគ្កឹែយចលែ ១៨២-
១៨៤ ចហើយចគ្ែៀមែលួនចែើមបពិីភាកាកាុរកិរចគ្បជំុខារមុែចនេះ។ ពួកចរមានរចគ្មារបចរកើែោលេភិារ
គ្បជំុគ្បចដំែជាកដ់សតរ និរដទនោរសកមមភាពកាុរដែខារមុែចនេះទរដែរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.៥ ការសផ្ងេត្ និងការវាយត្នមៃ 

ជារួយនឹខការង្អទររុខងាររបស់វសិ័យ តួនទីរបស់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ជាអនក្ង្ែីរតួនទីក្នុខសាា ប័ន
ក្នុខការង្ធែីណអនការ ការសររបសររួល និខង្ធែីការរបតិបតតិង្ោលនង្ោបាយង្ៅក្ររិតរកុ្ខ រសុក្កាន់ណត
ម្ភនសារៈសាំខាន់។ ការសង្ខេត និខកិ្ចចសម្ភា សន៍ក្នុខវសិ័យង្នោះ បងាា ញពីបញ្ា របឈរណែលរែឋបាលរកុ្ខ 
រសុក្ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខក្ាំពុខរបឈររុខក្នុខការអនុវតតទាំនួលខុសរតូវថ្មី ជារួយនឹខក្ររិតចាំង្ែោះែឹខ និខ
ធនធានង្ៅម្ភនក្ររិតង្ៅង្ យី។ វាក៏្ចាស់ណែរថ្ន រក្បខ័ែឌ បទបបញ្ញតតិននការង្អទររិនទាន់ង្ពញង្លញ



 

ង្ៅង្ យី ង្ហយីរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ង្ៅណតក្ាំពុខសិក្ាពីរង្បៀបង្ដ្ឋោះរសាយ និខង្ធែីអនតរក្រមជារួយោន ។ ខ
ែៈង្ពលណែលរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក្ាំពុខពរខឹខខៃួនឯខង្ដ្ឋយបាំពាក់្បុរាលិក្ថ្មី វាម្ភនការលាំបាក្ក្នុខការអនុ
វតតរុខងារអប់រ ាំ ង្ដ្ឋយរិនម្ភនការណែនាំចាស់លាស់ និខការោាំរទម្ភនក្ាំែត់។ 

ក្នុខង្ពលជារួយោន ង្នោះ រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត ង្ៅណតជាតួអខាសាំខាន់សរម្ភប់ោាំរទ
ែាំង្ែីរការអនុវតត។ ខែៈង្ពលណែលវាធាៃ ប់អនុវតតរុខងារណបបង្នោះពីរុនរក្ ឥ ូវង្នោះវារតូវការធនធាន
រនុសស និខចាំង្ែោះែឹខពីសាា ប័នង្នោះ សរម្ភប់ោាំរទ និខណែនាំរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ ង្លាក្នយក្១រូបនន
រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត បានរបាប់ង្យខីថ្ន ោត់ង្រតៀរខៃួនរចួជាង្រសចក្នុខការោាំរទរែឋបាលរកុ្ខ 
រសុក្ ង្ៅង្ពលណែលម្ភនការង្សនីសុាំ ឬការណែនាំពីអាជាា ធរពាក់្ព័នធ។ ង្ទាោះជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ រិនម្ភន
យនតការអៃូវការណែលរតូវបានបង្ខេីតង្ ខីង្ែីរបោីាំរទរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក្នុខលក្េែៈណែលម្ភននិរនតរភាព
ង្នោះង្ទ។ រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតតខៃួនឯខក្ាំពុខរខ់ចាាំង្ែីរបទីទួលបានភាពចាស់លាស់អាំពីតួនទី 
និខការទទួលខុសរតូវ ណែលបានណក្ណរបសរម្ភប់ខៃួនឯខ បនទ ប់ពីការង្អទររុខងារតារវសិ័យង្ៅក្ររិតរកុ្ខ 
រសុក្។ 

រាំនិតអតួចង្អតីរបង្ខេីតរែៈក្ម្ភម ធិការរកុ្ររបឹក្ា ង្ែីរបោីាំរទែល់ការអនុវតតរុខងារអប់រ ាំណែលបាន
ង្អទរ ែូចណែលបានង្ឃញីង្ៅរសុក្ថ្មង្ោល និខរសុក្បាែន់ រឺម្ភនសញ្ញ បងាា ញពីភាពង្ជារជ័្យង្ៅង្ពល
អនរត។ ង្នោះបងាា ញថ្ន រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ក្ាំពុខទទួលយក្តួនទី និខការទទួលខុសរតូវសាំខាន់ៗរបស់
ពួក្ង្រ ង្ែីរបងី្ឆៃីយតបង្ៅនឹខង្ោលនង្ោបាយវរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការក្នុខការអប់រ ាំ និខចាត់វធិានការ
ោាំរទោ ខសក្រម ង្ដ្ឋយរិនរខ់ចាាំការណែនាំពីថ្នន ក់្ង្លីននរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

 

៤. មេម ៀនដែលបានសកិ្សា និងអនសុ្ថសន ៍
ណអែក្ង្លីអែីណែលបានង្កី្តង្ ខីង្ៅក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ ង្យខីអាចអតល់នូវង្រង្រៀន និខអនុសាសន៍ខាខ

ង្រការ ង្ែីរបយីក្រក្ពិចារណ្តក្នុខការណក្លរែែាំង្ែីរការអនុវតត និខង្រៀបចាំសរម្ភប់ការដ្ឋក់្ឱ្យែាំង្ែីរការ
ង្ៅកាន់ង្ខតតង្អសខង្ទៀតនង្ពលអនរត។ 



 

៤.១ ផ្មផ្រៀន 
ង្រង្រៀនទី១: ង្ោលង្ៅននការង្អទររុខងារអប់រ ាំរតូវណតម្ភនការរបារស័ទាក់្ទខោ ខចាស់លាស់ជា

ពិង្សសចាំង្ពាោះអនក្ណែលអនុវតតរុខងារង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ 

ការអនុវតតង្ដ្ឋយរលូន ននង្ោលនង្ោបាយថ្មីណ្តរួយ តររូវឱ្យអនក្ររប់ោន ង្ៅក្នុខយនតការយល់
ែឹខពីង្ោលនង្ោបាយថ្មីង្នោះ។ ខែៈង្ពលណែលការសង្ខេត និខកិ្ចចសម្ភា សន៍ក្នុខវសិ័យង្នោះបងាា ញថ្ន 
បុរាលិក្ននការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ណតខណតរិនសបាយចិតតជារួយនឹខែាំង្ែីរការង្អទរ
ការររប់ររខ និខការែឹក្នាំង្នោះង្ៅឱ្យរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ណតពួក្ង្រទទួលសាា ល់ថ្នការផ្ទៃ ស់បតូរង្នោះរឺជាការ
ចាាំបាច់ និខម្ភនរបង្ោជ្ន៍សរម្ភប់ង្ធែីឱ្យង្សវាអប់រ ាំកាន់ណតលែរបង្សីរង្ ខីង្ៅក្ររិតសហររន៍រូលដ្ឋឋ ន។ 
ង្ែីរបរីក្ាតុលយភាពជាយុទធសាស្រសតទាាំខបរោិកាសការងារ និខការោាំរទ អនក្ររប់ោន ណែលរខអលប ោះពាល់
ង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ពីការង្អទររុខងារអប់រ ាំង្ៅឱ្យក្ររិតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ង្នោះ ចាាំបាច់រតូវទទួលបានការជូ្នែាំែឹខ
ោ ខចាស់អាំពីអតារបង្ោជ្ន៍ណែលបានរ ាំពឹខទុក្ និខអាំពីែាំង្ែីរការ និខនីតិវធីិណែលបានណក្ណរប ែូង្ចនោះ
ែាំង្ែីរការអនុវតតនឹខកាន់ណតរបក្បង្ដ្ឋយបរោិប័នន និខម្ភនរបសិទធភាព។ ង្នោះតររូវឱ្យម្ភនការង្លីក្
ក្រពស់ការយល់ែឹខឱ្យបានង្រចីន និខ/ឬង្នោះជាយុទធសាស្រសតណចក្រ ាំណលក្ព័ត៌ម្ភនរិនរតឹរណតជារួយរស្រនតី
ប ុង្ណ្តណ ោះង្ទ ប ុណនតណថ្រទាាំខជារួយសហររន៍រូលដ្ឋឋ នអខណែរ ង្ដ្ឋយចាប់ង្អតីរពីរែៈក្ម្ភម ធិការោាំរទ
ររឹោះសាា នអប់រ ាំ ង្រឃុាំ/ង្ៅសងាេ ត់ និខរកុ្ររបឹក្ាឃុាំ/សងាេ ត់ រហូតែល់រកុ្ររបឹក្ារកុ្ខ/រសុក្។ 

 
ង្រង្រៀនទី២: បញ្ា ទាំនក់្ទាំនខផ្ទទ ល់ខៃួន 

ង្ទាោះបីជារិនម្ភនការណែនាំ និខយនតការោាំរទចាស់លាស់ក៏្ង្ដ្ឋយ បុរាលិក្ភារង្រចីនង្ៅរែឋបា
លរកុ្ខ រសុក្ និខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្បានបងាា ញថ្នពួក្ង្រអាចង្ធែីការជារួយោន
បានោ ខលែង្ដ្ឋយណអែក្ង្លីទាំនក់្ទាំនខផ្ទទ ល់ខៃួន។ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ 
រួយចាំនួនង្ពញចិតតនឹខវធីិណែលពួក្ង្រអខាុយង្ធែីការររួោន ជារួយរែៈអភិបាលរកុ្ខ រសុក្។ ការយល់ែឹខ
អាំពីតួនទី និខការទទួលខុសរតូវរបស់ោន ង្ៅវញិង្ៅរក្ ជួ្យសររួលែល់ការបញ្ច ប់ការងារ ែូចជាការ
ង្ចញែីកា ការអនុរ័តង្លីសាំង្ែីថ្វកិា និខការចុោះហតាង្លខាង្លីឯក្សារនន។ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយ
ចាំនួនបានរាយការែ៍ពីការខែោះការយល់ែឹខពីោន ង្ៅវញិង្ៅរក្ ឬសូរបណីតអាររមែ៍ននការអន់ចិតត។ ម្ភន
ក្រែីរួយចាំនួនណែលរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រតូវបានង្ររក្ង្ឃញីថ្នររប់ររខោ ខតឹខរុខឹង្លីការោិល័យអប់រ ាំ 



 

យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ង្លីការង្ចញចូលក្នុខការោិល័យ និខការង្របីរបាស់ឧបក្រែ៍ង្ៅក្នុខការោិ
ល័យ។ ជាឧទាហរែ៍ បុរាលិក្ង្ៅការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្រតូវបានង្សនីសុាំឱ្យចុោះហតា
ង្លខាង្លីឯក្សារចូល និខង្ចញង្ៅការោិល័យរសកុ្ បួនែខក្នុខរួយនថ្ង។ សម្ភា រៈបិរកាេ រ ណែលង្សនសុីាំ
ង្ដ្ឋយការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្រិនរតូវបានអតល់ឱ្យតារតររូវការង្ទ។ ខែៈង្ពល
ណែលរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួនអាត់អាខ់បរកិាេ រង្ដ្ឋយសង្ណ្តត សរបែីង្រចីន ខៃោះទារទារឱ្យម្ភនការង្សនីសុាំ
ឱ្យឆៃខកាត់ែាំង្ែីរការលទធក្រមណែលរិនសូវជ្ាំង្នឿចិតត។ ង្ទាោះជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ ទាាំខង្នោះវាហាក់្បីែូចជា
បញ្ា ង្កី្តង្ ខីធរមតា ង្ៅង្ពលម្ភនការង្រៀបចាំសាា ប័នថ្មី និខការដ្ឋក់្ឱ្យែាំង្ែីរការននអាែតតិថ្មីរបស់សាា ប័
ន។ បញ្ា ទាាំខង្នោះរតូវបានរ ាំពឹខថ្ននឹខណលខរតូវការង្ដ្ឋោះរសាយតង្ៅង្ទៀត ង្ៅង្ពលណែលរស្រនតីបង្ខេីនការ
យល់ែឹខរបស់ពួក្ង្រអាំពីនីតិវធីិ និខការទទួលខុសរតូវថ្មីង្នោះ។ 

 

ង្រង្រៀនទី៣: ភាពរិនចាស់លាស់រឺជារនៃឹោះននការអនុវតតង្ោលនង្ោបាយោម នរបសិទធភាព 

សក្រមភាពង្ធែីង្លីសរជុ្ល រតូវបានង្រង្រីលង្ឃញីង្ៅង្ពលណែលអាជាា ធរអនុវតតភារកិ្ចចង្លីសពី
អាំណ្តចរសបចាប់របស់ពួក្ង្រ។ ប ុណនតង្ៅង្ពលណែលនរណ្តម្ភន ក់្រិនហា នង្ធែីសក្រមភាពរសបតារការ
ទទួលខុសរតូវរបស់ខៃួន (ង្រការអាំណ្តចរតឹររតូវ ឬង្ៅក្នុខអាំណ្តច) ជាធរមតារតូវបានង្របង្នទ សថ្នរក្ពី
ការណែនាំ និខង្ោលការែ៍ចាប់រិនចាស់លាស់។ ង្ទាោះបីជាង្ោលការែ៍ណែនាំបង្ចចក្ង្ទស និខនីតិវធីិ
រែឋបាលលរែិតចាាំបាច់រតូវណតបង្ខេីតបណនារង្ទៀតក៏្ង្ដ្ឋយ ក៏្អនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤ បានរូសបញ្ជ ក់្រចួ
ង្ហយីពីអែីណែលរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្អាចង្ធែីបានង្ែីរបអីនុវតតរុខងារអប់រ ាំ។ ជាឧទាហរែ៍ ម្ភរតា ៣០ ក្នុខ
អនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២ និខ ១៨៤ អនុញ្ញ តឱ្យរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្បង្ខេីតរកុ្រការងារណែលទទួលខុសរតូវ
ចាំង្ពាោះវសិ័យជាក់្លាក់្រួយ។ ង្ទាោះបីជាខៃឹរសារចាប់ម្ភនភាពចាស់លាស់ង្ហយីក៏្ង្ដ្ឋយ ប ុណនតរែឋបា
លរកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួនង្ៅណតសាទ ក់្ង្សទីរក្នុខការង្ធែីតារង្នោះ ង្ហយីជ្ាំនួសរក្វញិពួក្ង្របានសង្ររចចិតតរខ់
ចាាំការណែនាំបណនារ។ អនក្ខៃោះរពួយបាររាថ្នពួក្ង្រនឹខរបរពឹតតហួសពីអាំណ្តចអៃូវចាប់ ឬពួក្ង្រោម នសិទធិ
អាំណ្តចសង្ររច។ 

ក្ខែោះភាពចាស់លាស់ក្ាំពុខអតល់ឱ្យម្ភនការបក្រសាយង្អសខៗោន  ង្ហយីការអនុវតតក៏្ែូង្ចនោះណែរ។ 
ការង្របីរបាស់រតាង្ៅការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្រឺជាឧទាហរែ៍រួយង្ៅទីង្នោះ៖ ម្ភន
ការបក្រសាយខុសៗោន ននង្សចក្តីណែនាំង្លខ ១៦២២ របស់រក្សួខរហានអទ។ វារតូវបានរាយការែ៍ថ្ន



 

ការជូ្នែាំែឹខអាំពីបទបបញ្ញតតិរឺរិនចាស់លាស់ទាក់្ទខនឹខរុខងារអប់រ ាំ ែូង្ចនោះង្ហយី វាម្ភនចរងល់ថ្នង្តី
ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្អាចង្របីរតាបានណែរឬអត់ ង្ហយីរបសិនង្បីរតាអាចរតូវបាន
ង្របីទាក់្ទខនឹខរុខងាររបតិភូក្រម វាខុសអែីនឹខរុខងារង្អទររបរល់។ ការអនុវតតហាក់្ែូចជាខុសោន ពីរសុក្
រួយង្ៅរសុក្រួយង្ទៀត។ អនក្ខៃោះឈប់ង្របីរតាទាាំខរសុខ អនក្ខៃោះង្ទៀតង្ៅណតង្របីវាសរម្ភប់ឯក្សារនអទក្នុខ 
ង្ហយីអនក្ង្អសខង្ទៀតបនតង្របីវាទាាំខនអទក្នុខ និខនអទង្រៅតារក្រែីនីរួយៗ។ 

សាា ប័នថ្នន ក់្ជាតិ និខថ្នន ក់្ង្ខតតណែលពាក់្ព័នធ (ែូចជារក្សួខវសិ័យ) ម្ភនការយតឺោ វក្នុខការង្ឆៃីយ
តប។ ង្ទាោះបីជាម្ភនណអនការយុទធសាស្រសតង្ែីរបពិីនិតយង្រីលង្ ខីវញិ និខបង្ខេីតឧបក្រែ៍ និខយនតការចាប់ 
ង្ែីរបងី្ឆៃីយតបង្ៅនឹខក្ាំណែទររខ់ង្ោលនង្ោបាយវរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈការក្នុខវសិ័យអប់រ ាំ ែូចណែល
បានរ ាំពឹខទុក្ង្ៅក្នុខង្ោលនង្ោបាយឆ្ន ាំ ២០១៦ របស់ខៃួនសតីពី "ក្ាំណែទររខ់វរិជ្ឈការ និខវសិហរជ្ឈ
ការក្នុខវសិ័យអប់រ ាំ" ក៏្ង្ដ្ឋយ ក៏្រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារិនទាន់បានបញ្ជ ក់្ និខក្ាំែត់អាំពីតួនទី 
និខការទទួលខុសរតូវណែលបានង្ធែីបចចុបបននភាពរបស់រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតតង្ៅង្ យីង្ទ។ ង្ោល
ការែ៍ណែនាំបង្ចចក្ង្ទសជាក់្លាក់្សតីពីរុខងារអប់រ ាំណែលបានង្អទរក៏្រិនទាន់រតូវបានបង្ខេីតង្ ខីង្ៅ
ង្ យីង្ទ ង្ទាោះបីជារកុ្រការងារសរម្ភប់ង្ោលបាំែខង្នោះរតូវបានបង្ខេីតង្ ខីង្ៅក្នុខណខក្ក្េដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
ក៏្ង្ដ្ឋយ។ 

 

ង្រង្រៀនទី៤: យនតការោាំរទរួររតូវបង្ខេីតង្ ខីង្ៅថ្នន ក់្ង្ខតត 

ការរតួតពិនិតយសាា ប័នខាខង្លី បងាា ញពីសាា ប័នរួយចាំនួនណែលអាចង្ែីរតួនទីោ ខសាំខាន់ក្នុខការ
ពរខឹខរុខងាររែឋបាលថ្នន ក់្ង្រការជាតិ។ យនតការោាំរទរបក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភាពនឹខរតូវបង្ខេីតង្ ខី និខ
របចាាំការ ែូង្ចនោះការង្សនីឱ្យម្ភនការបាំភៃឺ និខោាំរទបញ្ា ពាក់្ព័នធអាចរតូវបានង្ឆៃីយតបភាៃ រៗ។ ចង្រៃីយចាំង្ពាោះ
សាំែួររបស់អនក្ង្ឆៃីយសាំែួរ ង្ៅអនក្ណ្តណែលង្ររិនចាស់អាំពីអែីណែលរតូវង្ធែីជារួយែាំង្ែីរការអនុវតតអតល់
លទធអលចររុោះ។ ខែៈង្ពលណែលបុរាលិក្រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ចខែុលង្ៅទីចាត់ការររប់ររខធនធាន
រនុសសសាលាង្ខតត និខរនទីររុខងារសាធារែៈង្ខតត បុរាលិក្ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្
ង្ៅណតចខែុលង្ៅរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត។ រា ខវញិង្ទៀតរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត ជាធរមតា
ង្សនីឱ្យការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្សាត ប់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ខែៈណែលរុខងាររតូវបាន
ង្អទរង្ៅឱ្យពួក្ង្ររចួង្ហយី។ រា ខវញិង្ទៀតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ រតូវបានង្សនីសុាំង្ដ្ឋយទីចាត់ការររប់ររខ



 

ធនធានរនុសសសាលាង្ខតត និខរនទីររុខងារសាធារែៈង្ខតត ង្ែីរបពិីភាក្ាជារួយរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡាង្ខតត និខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ង្ែីរបណីសែខរក្ែាំង្ណ្តោះរសាយរតឹររតូវ។ 

សាា នភាពង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយ អាចរតូវបានយក្ជាឧទាហរែ៍រួយ ង្ែីរបពីនយល់លរែិតអាំពី
បញ្ា ង្នោះ។ ង្ដ្ឋយង្លីក្ង្ហតុអលថ្នរុខងារអប់រ ាំរតូវបានង្អទររចួង្ហយី រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្បានង្ធែី
សក្រមភាពោ ខកាៃ ហានង្លីបញ្ា ង្នោះ ង្ដ្ឋយតររូវឱ្យែាំង្ែីរការរែឋបាលណ្តរួយណែលធាៃ ប់សាិតង្ៅង្រការ
ការររប់ររខរបស់ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ ឱ្យង្ៅកាន់នីតិវធីិរែឋបាលរបស់ រែឋបា
លរកុ្ខ រសុក្។ ចាប់ពីការអនុរ័តង្លីការឈប់សរម្ភក្របស់ររូបង្រខៀន រហូតែល់ការណតខតាាំខនយក្
ររឹោះសាា នសិក្ា ឥ ូវង្នោះ រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ទទួលបនទុក្ទាាំខអស់ ង្ហយីការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡារកុ្ខ រសុក្រឺរតូវបានបែិង្សធ។ ការតែូញណតែរអាំពីង្រឿខង្នោះរតូវបានឮង្ៅតារសាា ប័នង្អសខៗោន  (ពីរនទីរ
អប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត ែល់ង្លខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ្.អ.ប) ប ុណនតការបាំភៃឺជាក់្លាក់្ ឬការសររបសររួល
រិនទាន់រតូវបានង្ធែីង្ ខីង្ៅង្ យី។ 

ជាការពិតណ្តស់ សាា នភាពពាក់្ព័នធនឹខបញ្ា ទាាំខអស់ណែលបានង្រៀបរាប់ខាខង្លី - ពីការណែនាំ
អៃូវចាប់រិនចាស់លាស ់ រហូតែល់ទាំនក់្ទាំនខផ្ទទ ល់ខៃួន។ ង្ទាោះជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ រសនរង្រីលថ្នង្តី
ម្ភនរកុ្រោាំរទណែលររួម្ភនអនក្ជ្ាំនញណអនក្អប់រ ាំបង្ចចក្ង្ទសពីរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត អនក្ជ្ាំនញ
ធនធានរនុសស/បុរាលិក្ពីទីចាត់ការររប់ររខធនធានរនុសសសាលាង្ខតត និខែាំបូនម នណអនក្ចាប់ពីរនទីររុខ
ងារសាធារែៈង្ខតត ង្នោះអែីៗអាចរបង្សីរជាខរុន ង្ហយីក្ររិតននការង្ពញចិតតនឹខរតូវបានង្រសង្ខេត
ង្ឃញីថ្នខពស់។ ង្ទាោះបីជារែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រួយចាំនួនក្ាំពុខបង្ខេីតរែៈក្ម្ភម ធិការណែលទទួលខុសរតូវ
ង្លីរុខងារង្អទរការអប់រ ាំក៏្ង្ដ្ឋយ ក៏្រកុ្រការងាររសង្ែៀខោន ង្ៅថ្នន ក់្ង្ខតតចាាំបាច់រតូវបង្ខេីតង្ ខីង្ែីរបោីាំរទ 
រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ ោ ខង្ហាចណ្តស់សរម្ភប់រយៈង្ពលជាក់្លាក់្រួយននែាំង្ែីរការអនុវតត។ 

 

ង្រង្រៀនទី៥: ការក្សាខសរតាភាពរឺជារនៃឹោះននភាពង្ជារជ័្យ 

ការក្សាខសរតាភាពរឺជាយុទធសាស្រសតពរខឹខអាំណ្តចរួយណែលរិនរតូវង្រីលរ ាំលខ ង្ៅង្ពល
របឈររុខនឹខបញ្ា ក្នុខការអនុវតតរុខងារអប់រ ាំណែលង្ទីបណតរតូវបានង្អទរ។ សរតាភាពសាា ប័នររួជារួយនឹខ
សរតាភាពបុរាលរតូវការវភិារ និខបង្ខេីត។ 



 

ការវាយតនរៃតររូវការបែតុ ោះបណ្តត ល រតូវបានង្ធែីង្ ខីង្ដ្ឋយរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត 
ង្ដ្ឋយម្ភនការោាំរទពីក្រមវធីិដ្ឋរននអខាការជី្អាយហសតិ ចាប់ពីណខកុ្រាៈ ែល់ណខរីន ឆ្ន ាំ២០២១ ង្ដ្ឋយម្ភន
អនក្ចូលររួ ២៨៦នក់្ រក្ពីការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ និខរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្៖ វា
បងាា ញថ្នម្ភនជ្ាំនញបង្ចចក្ង្ទស បង្ចចក្វទិា និខការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទទ ល់ខៃួនណែលរតូវង្ដ្ឋោះរសាយ ជារួយនឹខ
ការររប់ររខបុរាលិក្ ការង្ធែីណអនការ និខការររប់ររខហរិញ្ញវតាុ និខរទពយសក្រម រឺជាអាទិភាពបីសាំខាន់ 
(សូរង្រីលឧបសរព័នធទី៣ សរម្ភប់ង្សចក្តីសង្ខេបននការវាយតនរៃតររូវការបែតុ ោះបណ្តត ល)។ តររូវការ
បនទ ន់សរម្ភប់ការក្សាខជ្ាំនញបង្ចចក្ង្ទសរតូវបានក្ាំែត់អតតសញ្ញ ែសរម្ភប់ការបែតុ ោះបណ្តត លកុ្ាំពយូ
ទ័រជារូលដ្ឋឋ ន (វាយអក្សរ ង្ដ្ឋយង្របីរបាស់ MS Word, Excel, និខ PowerPoint)។ ជាចុខង្រកាយ 
ជ្ាំនញអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទទ ល់ខៃួនទាាំខបីង្នោះក៏្រតូវបានក្ាំែត់អខណែរសរម្ភប់ការពរខឹខ៖ ភាពជាអនក្ែឹក្នាំ ការ
ររប់ររខង្ពលង្វលា និខការទាំនក់្ទាំនខ។ 

 

៤.២ អនុសាសន ៍
 

• ការណចក្រ ាំណលក្ព័ត៌ម្ភន និខការង្លីក្ក្រពស់ការយល់ែឹខរតូវង្ធែីង្ ខីង្ៅកាន់សហររន៍រូលដ្ឋឋ ន 
និខរកុ្ររបឹក្ារសុក្/រកុ្ខ 

ការង្ធែីសិកាេ សាលាណតរួយ ង្ែីរបអីសពែអាយអាំពីអនុរកិ្តយង្លខ ១៨២-១៨៤ និខ/ឬការផ្ទៃ ស់បតូរ
ង្ោលនង្ោបាយង្ៅថ្នន ក់្ជាតិ ឬថ្នន ក់្ង្ខតត រឺរិនររប់រោន់សរម្ភប់រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ង្ទ។ ការង្អទររុខងារ
អប់រ ាំអតល់តួនទី និខការទទួលខុសរតូវថ្មីែល់ក្ររិតរកុ្ខ រសុក្ ង្ហយីតួអខាសាំខាន់ង្ៅក្ររិតង្នោះចាាំបាច់រតូវ
ែឹខោ ខចាស់អាំពីការផ្ទៃ ស់បតូរណបបង្នោះ។ សិកាេ សាលាអសពែអាយសតីពីការង្អទរភារកិ្ចចសាំខាន់ៗ រួររតូវង្ធែី
ង្ៅថ្នន ក់្រកុ្ខ រសុក្ និខឃុាំ សងាេ ត់ ង្រៅពីង្ធែីង្ៅថ្នន ក់្ង្ខតត។ 
 

• ម្ភនតររូវការបនតសរម្ភប់ការណែនាំ និខការអប់រ ាំចាស់លាស់ជាខរុន 

ការយក្ង្ខតតបាត់ែាំបខជាង្ខតតសាក្លបខសរម្ភប់ការអនុវតតរុខងារអប់រ ាំ បានជួ្យក្ាំែត់បញ្ា រែឋ
បាលរួយចាំនួន ណែលចាាំបាច់រតូវបញ្ជ ក់្ង្ៅង្ពលចាប់ង្អតីរែាំង្ែីរការង្អទរ ង្ែីរបងី្ជ្ៀសវាខការភ័នតរច ាំ និខ
ក្ខែោះការតាំរខ់ទិសង្ៅក្ររិតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ បញ្ា ណែលង្កី្តម្ភនង្ៅក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ (ែូចជារង្បៀប 



 

និខង្ពលណែលរតាននការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្អាចរតូវបានង្របីង្ែីរបទីាំនក់្ទាំនខក្នុខ 
និខ/ឬង្រៅររឹោះសាា នអប់រ ាំ អនក្ណ្តជាអនក្អនុរ័តរយៈង្ពលជាក់្លាក់្សរម្ភប់ការឈប់សរម្ភក្របស់នយក្
សាលា ឬររូបង្រខៀន - ង្តីការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្ឬ? របធានការោិល័យររប់ររខ
ធនធានរនុសសននរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ឬ? ឬក៏្អភិបាលរកុ្ខ រសុក្? ង្តីរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត 
ម្ភនតួនទី និខការទទួលខុសរតូវោ ខែូចង្រតចទាក់្ទខនឹខការោាំរទែល់ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡារកុ្ខ រសុក្ និខរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្? ង្តីការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្អាចទទួលបាន
ថ្វកិាណែលរតូវការសរម្ភប់ង្បសក្ក្រមង្ៅខាខង្រៅរសុក្/រកុ្ខង្ទ ង្ដ្ឋយសាររែឋបាលរកុ្ខ រសុក្រិនអាចោាំ
រទវាបាន?) ង្រីលង្ៅសារញ្ញ ង្ទាោះោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ ពួក្ង្របានរ ាំខានែល់ែាំង្ែីរការអនុវតតង្ដ្ឋយរលូន
ង្ៅក្ររិតរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្។ បណនារពីង្លីការខែោះខាតង្ោលការែ៍ណែនាំ និខបទបបញ្ញតតិង្ែីរបងី្ដ្ឋោះ
រសាយបញ្ា ខាខង្ល ីភាពរិនសុីសងាែ ក់្ោន ននង្ោលការែ៍ណែនាំ និខបទបបញ្ញតតិណែលម្ភនរសាប់ ចាាំបាច់
រតូវង្ដ្ឋោះរសាយ។ 

 

• បញ្ច ប់ការតាក់្ណតខង្សៀវង្ៅបែតុ ោះបណ្តត លរុខងារអប់រ ាំ 

រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ រតូវែឹខពីរង្បៀបែឹក្នាំ និខររប់ររខរុខងារអប់រ ាំណែលរតូវបានង្អទរ និខការក្
សាខជ្ាំនញទាាំខង្នោះ ទារទារឱ្យម្ភនការង្ផ្ទត តង្លីការក្សាខសរតាភាព។ វារតូវបានង្រយល់ថ្នរកុ្រ
ការងារណែលបានបង្ខេីតង្ ខីង្ៅក្នុខណខក្ក្េដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ និខែឹក្នាំង្ដ្ឋយសាលារែឋបាលថ្នន ក់្ជាតិក្ាំពុខ
ង្រៀបចាំង្សៀវង្ៅណែនាំបែតុ ោះបណ្តត លណបបង្នោះ។ សរម្ភប់ការដ្ឋក់្ឱ្យែាំង្ែីរការណបបង្នោះង្ៅង្ខតតែនទង្ទៀត 
ក៍្ទារទារឱ្យម្ភនង្សៀវង្ៅណែនាំណបបង្នោះអខណែរ។ 

 

• ការសររបសររួលកាន់ណតរបង្សីរង្ ខីននសាា ប័នពាក់្ព័នធ 

យនតការោាំរទតារង្ខតតចាាំបាច់រតូវបង្ខេីតង្ ខីសរម្ភប់ែាំណ្តក់្កាលអនតរកាលរួយង្នោះ រហូត
ទាល់ណត រែឋបាលរកុ្ខ រសុក្បានរសូបយក្ទាាំខរសុខនូវរុខងារណែលបានង្អទរថ្មី ង្ហយីម្ភនទាំនុក្ចិតតក្នុខការ
ង្ដ្ឋោះរសាយវា។ យនតការោាំរទណបបង្នោះនឹខពាក់្ព័នធនឹខតាំណ្តខរបស់រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត ទី
ចាត់ការររប់ររខធនធានរនុសសសាលាង្ខតត រនទីររុខងារសាធារែៈង្ខតត និខរនទីរង្សែឋកិ្ចច និខហរិញ្ញវតាុ



 

ង្ខតត ង្ហយីបង្ររីជាង្វទិកាណែលអនក្ពាក់្ព័នធថ្នន ក់្ង្ខតតង្ឆៃីយតបង្ៅនឹខតររូវការ និខបញ្ា ណែលង្កី្តង្ ខី
ង្ៅក្នុខែាំង្ែីរការអនុវតតរុខងារង្ៅក្ររិតរកុ្ខ រសុក្។ យនតការណបបង្នោះក៏្អាចជួ្យសររួលទាំនក់្ទាំនខ 
និខអនតរក្រមជារួយសាា ប័នពាក់្ព័នធង្ៅថ្នន ក់្ជាតិ (ែូចជា រ.ជ្.អ.ប. រក្សួខរុខងារសាធារែៈ និខរក្សួខ
វសិ័យ)។ រែឋបាលរកុ្ខ រសកុ្ និខការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ រសុក្អាចង្ផ្ទត តង្ៅង្លីយនតការ
ង្ឆៃីយតបង្នោះ ង្ៅង្ពលណែលពួក្ង្រម្ភនការរនទិលអាំពីការង្ដ្ឋោះរសាយជារួយបញ្ា របឈរក្នុខការអនុវតត។ 

 
• ការក្សាខសរតាភាព 

សរតាភាពរឺរតូវការជាចាាំបាច់ សរម្ភប់ែាំង្ែីរការក្ាំណែទររខ់របក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភាពទាាំខថ្នន ក់្
ង្ខតត និខរកុ្ខ/រសុក្។ វារឺសាំខាន់ណ្តស់ណែលបុរាលិក្បង្ចចក្ង្ទសង្ៅរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតតរតូវ
បានបាំពាក់្នូវចាំង្ែោះែឹខបង្ចចក្ង្ទស និខជ្ាំនញចាាំបាច់ង្ែីរបោីាំរទែល់រែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ និខ
ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡារកុ្ខ/រសុក្ ក្នុខការអនុវតតែាំង្ែីរការរុខងារអប់រ ាំ។ បុរាលិក្ង្ៅរែឋបា
លរកុ្ខ/រសុក្ក៏្រតូវការជ្ាំនញបង្ចចក្ង្ទស និខទាំនក់្ទាំនខអនតរបុរាលអខណែរ ង្ែីរបែឹីក្នាំ និខររប់ររខកិ្ចច
ការណែលបានរបរល់ជូ្ន។ ចាំង្ែោះែឹខបង្ចចក្ង្ទសណអនក្អប់រ ាំ និខសរតាភាពក្នុខការែឹក្នាំរកុ្រ រឺជាក្តាត
សាំខាន់ ង្ែីរបណីក្លរែអាក្បបកិ្រោិជាវជិ្ជម្ភន វារិនណរនរតឹរណតសរម្ភប់អនុវតតរុខងារអប់រ ាំប ុង្ណ្តណ ោះង្ទ ប ុណនត
ង្ែីរបបីង្ររីែល់សាធារែជ្នអខណែរ។  

ការក្សាខសរតាភាពង្ៅក្ររិតសាា ប័នក៏្ម្ភនសារៈសាំខាន់ចាំង្ពាោះនិរនតរភាពអខណែរ។ ណអនការក្
សាខសរតាភាពចាស់លាស់រួរណតរតូវបានបញ្ចូ លង្ៅក្នុខណអនការរបចាាំឆ្ន ាំរបស់រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា
ង្ខតត និខរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ ង្ែីរបបីង្ខេីនភាពរខឹម្ភាំរបស់សាា ប័នណែលម្ភនរសាប់។ សាា ប័នរខឹម្ភាំនឹខអាច
រក្ា និខោាំរទែាំង្ែីរការង្អទរចាំង្ែោះែឹខ ក៏្ែូចជាការណចក្រ ាំណលក្ចាំង្ែោះែឹខក្នុខ និខទូទាាំខសាា ប័ន។ 



 

ឧបសេព័នធរី១៖ បញ្ជ មី ម្ ោះេន្រនតីដែលបានសម្ភា សន៍ 
ល.រ ង្ ម្ ោះ រុខតាំណែខ 
រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត 
1.  យ ីស ុខរី របធាន 
2.  ភួខ រុនីន អនុរបធាន 
3.  រខ់ រចន របធានការោិល័យរែឋបាល 
4.  ភក់្ រទិាធ  របធានការោិល័យបុរាលិក្ និខបែតុ ោះបណ្តត ល 
5.  ង្ទៀខ វសិាល របធានការោិល័យអប់រ ាំបឋរសិក្ា 
6.  ភូ វណ្តណ រទិធ របធានការោិល័យណអនការ 
7.  រ ីអលាៃ  របធានការោិល័យអប់រ ាំង្រៅរបព័នធ 
8.  ង្សខ រា សុីន របធានការោិល័យអប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច 
រនទីររុខងារសាធារែៈង្ខតត 
9.  ខួន យួ របធាន 
10.  ស រចន អនុរបធាន 
11.  សុក្ ចាំង្រនី របធានការោិល័យរក្បខែឌ  និខបែតុ ោះបណ្តត ល 
12.  ធុក្ បូរ ី អនុរបធានការោិល័យង្បៀវតស និខបណររបររួល 
ទីចាត់ការររប់ររខធនធានរនុសសសាលាង្ខតត 
13.  ណឆខ សារា ត់ នយក្ 
រសុក្បាែន់ 
14.  ជុ្ាំ ញ  របធានរកុ្ររបឹក្ា 
15.  រាជ្ បូរា នី សម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ា 
16.  នួន ភាររយ អភិបាលរខ 
17.  ង្រៀត សឺនី នយក្រែឋបាល 
18.  ម្ភ  រសីង្ៅ  របធានការោិល័យរែឋបាល និខហរិញ្ញវតាុ 
19.  ង្សខ សុទធី របធានសតីទីការោិល័យបុរាលិក្ 
20.  ជា វខសណ្តរនិ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រកុ្ខបាត់ែាំបខ 
21.  ឃូ សុរនធ អភិបាលរខ 



 

22.  រទី ហាក្់ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្បង្វល 
23.  ណសរ ង្ៅ អភិបាលរខ 
24.  សួន ណវខ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្ឯក្ភនាំ 
25.  អុក្ សុីនណ្តរ ី អភិបាលរខ 
26.  វា ន់ សុង្ឃឿន នយក្រែឋបាល 
27.  យុត សរបតតិ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្ោស់រក្  
28.  ង្ឈឿន សុភានី អភិបាលរខ 
29.  អូច សុវែណ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្ក្ាំង្រៀខ 
30.  សិន ណ្តវុទធ អភិបាលរខ 
31.  ង្ធឿន សុផ្ទត របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្ង្ម្ភខឫសស ី
32.  ង្ពជ្ ម្ភ ន  របធានរកុ្ររបឹក្ា 
33.  ចាប សុរុែ សម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ា 
34.  ង្ទព ហន អភិបាល 
35.   កិ្ រតន័រុននី អភិបាលរខ 
36.  ហាខ សុផ្ទរ ី នយក្រែឋបាល 
37.  ហរ សាវនិ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្ភនាំរពឹក្ 
38.  ប ុក្ ពុាំ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
39.  ឈនិ ថ្ន របធានការោិល័យរែឋបាល និខហរិញ្ញវតាុ 
40.  ហ ុន លាខអាយ របធានការោិល័យបុរាលិក្ 
រសុក្រុក្េរីរ ី
41.  សាំ តាប់ របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
42.  ង្រឿន រា វ ី របធានការោិល័យរែឋបាល និខហរិញ្ញវតាុ 



 

 

ឧបសេព័នធរី២៖ សកិ្ខា ស្ថលាឆ្ុោះបញ្ច ាំងថ្នា ក្ស់ជាតិ និងថ្នា ក្ស់េូលដ្ឋា ន 

➢ សិកាេ សាលាង្លីក្ទី១៖ សិកាេ សាលាអសពែអាយ សតីពី រុខងារ និខរចនសរព័នធននរែឋបាលរក្ខុ 
រសកុ្ និខង្ោលការែ៍សរម្ភប់ការអនុវតតរុខងារអប់រ ាំណែលបានង្អទរង្ៅឱ្យរែឋបាលថ្នន ក់្ង្រការជាតិ។  

➢ អនក្ង្រៀបចាំ៖ ង្លខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ្.អ.ប រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា និខក្រមវធីិដ្ឋរ 
➢ កាលបរងិ្ចឆទ និខទីក្ណនៃខ៖ ២៩-៣០ ក្ក្េដ្ឋ ២០២១ (ង្ធែីតារអនឡាញ/MS-Teams) 

43.  ង្រុតី ធារា  អនុរបធានការោិល័យបុរាលិក្ 
រសុក្រតនរែឌ ល 
44.  ឌី្ សាំអាត អភិបាលរខ 
45.  ែុប របុស របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្សណខេ 
46.  សុីវ សុវណ្តណ  របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
47.  ែុប ចិនត  របធានការោិល័យរែឋបាល និខហរិញ្ញវតាុ 
48.  រខ់ ចាន់ណ្តរទិធ អនុរបធានការោិល័យបុរាលិក្ 
រសុក្សាំ ូត 
49.  រីរ ហាន អភិបាលរខ 
50.  សួន ធី របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្សាំង្ៅលូន 
51.  ង្បឿន សាង្វឿន អភិបាលរខ 
52.  អាន សាំអាត របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
រសុក្ថ្មង្ោល 
53.  រ ុក្ សុខុន សម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ា 
54.  បួន សាណរ  ន សម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ា 
55.  សាន ឆុខ សម្ភជិ្ក្រកុ្ររបឹក្ា 
56.  សិខា សុខា របធានការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 
57.  ទន់ សុភ័រក្ របធានការោិល័យរែឋបាល និខហរិញ្ញវតាុ 
58.  ជួ្ខ សុីណ្តខ អនុរបធានការោិល័យបុរាលិក្ 



 

➢ ង្ោលបាំែខ៖ 
1. ង្ែីរបទីទួលសាា ល់រុខងារ និខរចនសរព័នធថ្មីននរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ និខង្ោលការែ៍សរម្ភប់
អនុវតតរុខងារវសិ័យអប់រ ាំណែលបានង្អទរ។  

2. ពិភាក្ាបញ្ា របឈរក្នុខការអនុវតតរុខងារណែលបានង្អទរ។ 
3. ពិនិតយង្រីលយនតការោាំរទ ង្ែីរបសីររបសររួលែាំង្ែីរការង្អទររុខងារ។ 

➢ អនក្ចូលររួ៖ 
 

ល.រ សាា ប័ន/រែឋបាលរក្ុខ រសកុ្ ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ 
ង្ភទ សរុប 

របសុ រសី  

1.  រនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត 13 2 15 
2.  រសុក្ឯក្ភនាំ 4 1 5 
3.  រសុក្បាត់ែាំបខ 6 2 8 
4.  រសុក្បាែន់ 5 3 8 
5.  រសុក្បង្វល 8 2 10 
6.  រសុក្ោស់រក្  6 1 7 
7.  រសុក្ក្ាំង្រៀខ 11 1 12 
8.  រសុក្ង្ម្ភខឫសស ី 5 1 6 
9.  រសុក្ភនាំរពឹក្ 4 2 6 
10.  រសុក្រុក្េរីរ ី 9 0 9 
11.  រសុក្រតនរែឌ ល 4 3 7 
12.  រសុក្សណខេ 5 2 7 
13.  រសុក្សាំ ូត 7 1 8 
14.  រសុក្សាំង្ៅលូន 12 3 18 
15.  រសុក្ថ្មង្ោល 7 3 10 

សរុប 106 27 136 



 

 
➢ សិកាេ សាកាទី២៖ សិកាេ សាលាឆៃុោះបញ្ច ាំខសតីពីការអនុវតតរុខងារអប់រ ាំណែលបានរបតិភូក្រម និខរបរល់
ជូ្នង្ៅរែឋបាលរក្ខុ រសកុ្ ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ។ 

➢ អនក្ង្រៀបចាំ៖ ង្លខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ្.អ.ប រក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា និខក្រមវធីិដ្ឋរ។ 
➢ កាលបរងិ្ចឆទ និខទីក្ណនៃខ៖ ២៤ រិន ២០២២ ង្ៅសណ្តឋ ោរកាៃ សុី ក្នុខរកុ្ខបាត់ែាំបខ និខង្ធែីតារអន
ឡាញ/MS-Teams)។ 

➢ ង្ោលបាំែខ៖ 
1. ឆៃុោះបញ្ច ាំខការអនុវតតននរុខងារអប់រ ាំ ណែលបានរបតិភូក្រម និខង្អទររបរល់ជូ្នរែឋបាលរកុ្ខ រសុក្ 
ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ។ 

2. ពិនិតយបញ្ជ ក់្បទពិង្សាធន៍ទទួលបានពីែាំង្ែីរការអនុវតត។ 
3. របរូលចខរក្ខព័ត៌ម្ភនបណនារ និខអនុសាសន៍ង្ែីរបងី្ធែីឱ្យរបង្សីរង្ ខីននរុខងារអប់រ ាំ។  

➢ អនក្ចូលររួ៖ 

ល.រ សាា ប័ន/រែឋបាលរក្ុខ រសកុ្ ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ 
ង្ភទ 

សរុប 
របសុ រសី 

1.  តាំណ្តខង្លខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ្.អ.ប 1 0 1 
2.  តាំណ្តខរក្សួខអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡា 2 0 2 
3.  តាំណ្តខរក្សួខរុខងារសាធារែៈ 1 0 1 

4.  
តាំណ្តខសាលាជាតិរែឋបាលរូលដ្ឋឋ នរក្សួខ
រហានអទ 

1 0 1 

5.  តាំណ្តខរក្ពីរនទីរអប់រ ាំ យុវជ្ន និខកី្ឡាង្ខតត 1 0 1 
6.  រសុក្ឯក្ភនាំ 3 1 4 
7.  រកុ្ខបាត់ែាំបខ 3 1 4 
8.  រសុក្បាែន់ 3 2 5 
9.  រសុក្បង្វល 3 2 5 
10.  រសុក្ោស់រក្  4 1 5 



 

ល.រ សាា ប័ន/រែឋបាលរក្ុខ រសកុ្ ក្នុខង្ខតតបាត់ែាំបខ 
ង្ភទ 

សរុប 
របសុ រសី 

11.  រសុក្ក្ាំង្រៀខ 4 1 5 
12.  រសុក្ង្ម្ភខឫសស ី 4 1 5 
13.  រសុក្ភនាំរពឹក្ 4 1 5 
14.  រសុក្រុក្េរីរ ី 5 0 5 
15.  រសុក្រតនរែឌ ល 3 2 5 
16.  រសុក្សណខេ 3 2 5 
17.  រសុក្សាំ ូត 5 0 5 
18.  រសុក្សាំង្ៅលូន 4 1 5 
19.  រសុក្ថ្មង្ោល 4 1 5 

សរុប 58 16 74 

 



 

ឧបសេព័នធរី៣៖ បញ្ជបីញ្ា ទ្បឈេ និងសាំណូេព  
ល.រ បញ្ា របឈរ រូលង្ហតុ ទិននន័យជាក់្លាក់្អាំពីរស្រនតី 

ឬចាំនួនថ្វកិា ឬបុរាលិក្ 
សាំង្ែីែាំង្ណ្តោះរសាយឬសាំែូរពរ ពីរែឋបា

លរក្ខុ រសកុ្ 
រក្ខុ រសកុ្ 

ការររប់ររខបុរាលិក្ 

១. ខែោះរស្រនតីបង្ររីការងារង្ៅការោិល័យ
អប់រ ាំ  

ចូលនិវតតន៍ និខទទួលររែ
ភាព 

ង្បីង្ោខតារនិោរង្របី
របាស់បុរាលិក្ង្លខ២០ ចុោះ
ឆ្ន ាំ២០១៨ ការ.ិអប់រ ាំចាាំបាច់
រតូវង្របីបុរាលិក្ចាំនួន១៦-
១៨នក្់ ង្ដ្ឋយរិនរាប់
បញ្ចូ លទាាំខរបធាន និខអនុ
របធាន 

ង្សនីរែឋបាលរក្ុខ រសុក្សររប 
សររួលង្ដ្ឋោះរសាយ 
(ង្លខាធកិារដ្ឋឋ នរ.ជ្.អប. នឹខពិនិតយ ពិភាក្ា
ជារួយរក្សួខអប់រ ាំ និខរក្សួខរុខងារសាធារ
ែៈ) 

រក្ុខបាត់ែាំបខ  
រសុក្រតនរែឌ ល 
រសុក្បង្វល 
រសុក្ថ្មង្ោល 

២ សាលារួយចាំនួនខែោះររូបង្រខៀន ង្ដ្ឋយ
ណ ក្សាលារួយចាំនួនម្ភនររូង្លីសពី
និោរង្របីរបាស់បុរាលិក្ 

ពុាំទាន់បានពរងាយររូឱ្យរសប
តារចាំនួនសិសស 
 

 (ង្លខាធិការដ្ឋឋ នរ.ជ្.អ.ប នឹខពិនិតយ ពិភាក្ា
ជារួយរក្សួខអប់រ ាំ និខរក្សួខរុខងារសាធារ
ែៈ) 

រក្ុខបាត់ែាំបខ 
 

៣ ខែោះររូបង្រខៀនង្ៅតារសាលាររឹោះសាា ន
សិក្ា 

ចាំនួនសិសសង្ក្ីនង្ ខី  (ង្លខាធិការដ្ឋឋ នរ.ជ្.អ.ប. នឹខពិនិតយ ពិភាក្ា
ជារួយរក្សួខអប់រ ាំ និខរក្សួខរុខងារសាធារ
ែៈ) 

រសុក្រតនៈរែឌ ល 
រសុក្ភនាំរពឹក្ 
រសុក្សាំង្ៅលូន 
រសុក្រុក្េរិរ ិ
រសុក្ក្ាំង្រៀខ 

៤ ការែាំង្ ថី្នន ក្់ និខឋានតរស័ក្េិ 
ការែាំង្ ខីថ្នន ក្់ជូ្នររូបង្រខៀន និខរ
ស្រនតីង្ៅការ.ិអប់រ ាំម្ភនការយតឺោ វ 

- ចាំនួនររូបង្រខៀន និខរស្រនតីកា
រ.ិអរ ាំម្ភនចាំនួនង្រចីន 

 (ង្លខាធិការដ្ឋឋ នរ.ជ្.អ.ប. ង្សនីអភិបាលរក្ុខ 
រសុក្ពិនិតយជារួយអនក្ពាក្់ព័នធននង្ដ្ឋោះ
រសាយបញ្ា ង្នោះ។) 

រសុក្សណខេ 
រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី



 

ម្ភនង្ ម្ ោះររូបង្រខៀនរួយចាំនួនខុស
ក្នុខតារាខង្បៀវតស ែូចង្នោះរិនអាចត
ង្រៃីខថ្នន ក្់បាន 

- ការ.ិអប់រ ាំពុាំបាន ពិនិតយឯក្
សារបានរតឹរ រតូវរុននឹខដ្ឋក្់
ជូ្នការ.ិពាក្់ព័នធ 
- ការបាំង្ពញទិននន័យនិខឯក្
សារង្ោខពុាំររប់រជ្ុខង្រជា
យ។ 

៥ ការដ្ឋក្់រស្រនតីចូលនិវតតន៍ 
- ពុាំបានតង្រៃីខថ្នន ក្់ជាក្ិតតិយសជូ្ន
រស្រនត ី
- ម្ភនការយតឺោ វ 

- ពុាំបានង្លីក្សាំង្ែី រុន
ង្ពលចូលនិវតតន៍ 
- សារីខៃួនពុាំបានង្រៀប ចាំឯក្
សារជារុន (រក្ដ្ឋក្់ង្ពល
ោត់ចូលនិវតតន៍ង្ហយី) 
 

 - ង្សនីការោិល័យង្រៀបចាំង្លីក្ សាំង្ែីង្រៃីខថ្នន ក្់
ជាក្ិតតិយស និខង្លីក្សាំង្ែីដ្ឋក្់រស្រនតីចូល 
និវតតន៍ោ ខតិច២ណខរុនង្ពល ចូលនិវតតន៍ 
(ង្លខាធិការដ្ឋឋ នរ.ជ្.អ.ប. ង្សនីអភិបាលរក្ុខ 
រសុក្ពិនិតយជារួយអនក្ពាក្់ព័នធននង្ដ្ឋោះ
រសាយបញ្ា ង្នោះ។) 

រសុក្សណខេ 

៦ ង្ចញែីកាដ្ឋក្់រស្រនតីចូលនិវតតន៍រិនបាន រិនម្ភនង្ ម្ ោះក្នុខសម្ភរែ
ក្រមរបស់រែឋបាលរសុក្ង្ហយី
រនទីរអប់រ ាំថ្នរស្រនតីង្នោះបានង្អទរ
ឱ្យរសុក្ង្ហយី 

ររូបង្រខៀនម្ភន ក្់ននបឋរសិក្ា
បាឡាត់ ( រខ់ សាវា ត) 

(ង្លខាធិការដ្ឋឋ នរ.ជ្.អ.ប. ង្សនីអភិបាលរក្ុខ
រសុក្ពិនិតយជារួយអនក្ពាក្់ព័នធននង្ដ្ឋោះ
រសាយបញ្ា ង្នោះ។) 

រសុក្សណខេ 

៧ ការលុបង្ ម្ ោះរស្រនតីង្ចញពីរក្បខែឌ  
- លប់ង្ ម្ ោះង្ដ្ឋយទទួលររែភាពពុាំ
បានទាន់ង្ពល 

ការោិល័យសារីពុាំបាន
សររបសររួលជារួយររួសារ
សព និខង្លីក្សាំង្ែីសុាំលុប
ង្ ម្ ោះរក្រែឋបាលរសុក្បាន
ទាន់ង្ពលង្វលា 

- អខាភាពររប់ររខផ្ទទ ល់ 
- ការោិល័យទទួលបនទុក្ 

- ង្សនីង្រៀបចាំសាំបុរតររែភាពរស្រនតី និខឯក្សារ
ពាក្់ព័នធនឹខរស្រនតី។ 
-ការោិល័យរតូវង្ធែីសាំង្ែីរក្ រែឋបាលរសុក្
ោ ខយូរ២សបាត ហ៍ ង្រកាយទទួលររែភាព។ 

រសុក្សណខេ 

៨ - ពិបាក្ក្នុខការង្រៀបចាំតង្រៃីខថ្នន ក្់តារ
ង្វន និខតារក្ររិតសញ្ញ បរត ជូ្ន
បុរាលិក្អប់រ ាំ 

-ខុសង្ ម្ ោះ នថ្ងណខឆ្ន ាំក្ាំង្ែីត 
ង្ភទ ក្នុខតារាខង្បៀវតស 

រស្រនតីការោិល័យ ង្លាក្ររូ 
អនក្ររូ 

-ង្សនីសុាំការណែនាំពីនីតិវធិីក្នុខការ 
ណក្សររួល 

រសុក្សាំ ូត 
រសុក្រុក្េរិរ ិ



 

-ង្ ម្ ោះររូខៃោះខុស ង្ៅនឹខឯក្
សារ (សញ្ញ ប័រត សាំបុរត
ក្ាំង្ែីត) 

៩ ខុសអក្េរាវទិធ និខង្ភទរបស់ររូបង្រខៀន
ក្នុខតារាខង្បៀវតស 

 ខុសង្ភទររូបង្រខៀនចាំនួន 
០២រូប និខខុសអក្េរាវទិធររូ
បង្រខៀនចាំនួន ០១រូប 

ង្លខាធិការដ្ឋឋ នរ.ជ្.អ.ប. ង្សនីអភិបាលរក្ុខ 
រសុក្ពិនិតយជារួយអនក្ពាក្់ព័នធននង្ដ្ឋោះ
រសាយបញ្ា ង្នោះ។ 

រសុក្រតនរែឌ ល 
រសុក្ោស់រក្  
រសុក្សាំ ូត 
 

១០ ខែោះរស្រនតីជ្ាំនញការងារររប់ររខ
ធនធានរនុសស និខការងារហរិញ្ញវតាុ 
ង្ៅការ.ិធនធានរនុសស និខការ.ិរែឋបា
លហរិញ្ញវតាុ រពរទាាំខរស្រនតីណែលម្ភន
រសាប់ពុាំម្ភនជ្ាំនញទាាំខង្នោះ 
 

  សាំែូរពររស្រនតីជ្ួយការងារណអនក្ររប់ររខ 
ធនធានរនុសស ក្នុខការោិល័យ ម្ភនរស្រនតីោ ខ
តិច៣ បានអនុវតតន៍បានលែ 
របង្សីរ 
រជ្អប៖ ង្សនីអភិបាលរសុក្ សររបសររួល
ការងាររបស់រស្រនតីទទួលបនទុក្ហរិញ្ញវតាុង្ៅការ ិ
.អប់រ ាំ និខរស្រនតីង្ៅការ.ិរែឋបាលហរិញ្ញវតាុ 

រក្ុខបាត់ែាំបខ 
រសុក្បាែន់ 
រសុក្ភនាំរពឹក្ 
រសុក្ោស់រក្  
រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី
រសុក្សណខេរ 
រសុក្សាំង្ៅលូន 
រសុក្សាំ ូត 
រសុក្រុក្េរិរ ី
រសុក្ឯក្ភនាំ 

 ១១ រស្រនតីង្ៅខែោះសរាភាពង្លីការងារ ក្ាំណែ
ទររខ់ថ្មីៗ 

ខែោះជ្ាំនញសរតាភាពង្ៅម្ភន
ក្ររិត 

៧០ % ននរស្រនតីសរុប សាំែូរពរម្ភនវរាក្សាខសរាភាពបណនារែូចជា
វរាតាក្់ណតខលិខិតរែឋបាលង្អាយសររសបតារ
បរបិទការងារង្ៅថ្នន ក្់ង្រការជាតិែូចសពែនថ្ង(សុាំ
រាំរូលិខិតង្អាយែូចោន ទាាំខរែឋបាលអប់រ ាំណែលង្អទ
រក្ និខរែឋបាលរសុក្) 
រជ្អប៖ ង្សចក្តីណែនាំសតីពីការអនុវតតរុខងារ
អប់រ ាំនឹខដ្ឋក្់ង្ចញឆ្ប់ៗ និខណក្សររួលង្សចក្តី

រសុក្បាែន់ 



 

ណែនាំនីតិវធិីរែឋបាល រពរទាាំខម្ភនការបែតុ ោះ
បណ្តត ល 

១២ ពុាំអាចផ្ទៃ ស់បតូរក្ណនៃខបង្ររីការងារង្ៅ
ង្រៅរសុក្ និខង្រៅង្ខតត (ផ្ទៃ ស់បតូរង្ៅ
តារសហព័ទធ, ង្ៅជ្ិតអទោះ) 

ង្ដ្ឋយសារលិខិតរបស់រក្សួខ
រុខងារសាធារែៈ 

 រជ្អប៖ រខចាាំការណែនាំថ្មីពីរក្សួខរុខងារសា
ធារែៈ 

រសុក្ភនាំរពឹក្ 

១៣ ពុាំទាន់យល់ចាស់ពីរង្បៀបរបបននការ
ណតខតាាំខ ការរបរល់ភារក្ិចច និខការ
ផ្ទៃ ស់បតូរក្ណនៃខង្ធែីការងាររបស់រស្រនតីរាជ្
ការ និខបុរាលិក្អប់រ ាំ 

រិនធាៃ ប់ឆៃខកាត់វរាបែតុ ោះប
ណ្តត ល 

  សុាំវរាបែតុ ោះបណ្តត លសតីពីការររប់ររខបុរាលិ
ក្។ 
រជ្អប៖ ក្ាំពុខណក្សររួលង្សចក្តីណែនាំការ
ររប់ររខបុរាលិក្ង្ៅថ្នន ក្់ង្រការជាតិ 

រសុក្ភនាំរពឹក្ 
រសុក្សាំ ូត 
រសុក្ោស់រក្  

១៤ ពុាំទាន់ម្ភនទររខ់ថ្មីននលិខិតង្អសខៗ
ពាក្់ព័នធនឹខការររប់ររខបុរាលិក្ 

ោម នទររខរាំរូចាស់លាស់  ការងារង្ៅអប់រ ាំនិខការងារង្ៅ
រែឋបាល រសុក្រិនរសបោន  
(លិខិតង្សនីសុាំឈប់សរម្ភក្) 

សុាំម្ភនការណែនាំបែតុ ោះបណ្តត ល ែល់រស្រនតីការ.ិ
អប់រ ាំ,ការ.ិរែឋបាល និខហរិញ្ញវតាុ ,ការ.ិររប់ររខ
ធនធានរនុសស 
រជ្អប៖ ថ្នន ក្់ជាតិក្ាំពុខង្រៀបចាំង្សចក្តីណែនាំរែឋ
បាលថ្មី និខង្សនីអភិបាលរសុក្សររបសររួល
ង្ដ្ឋោះរសាយក្នុខង្ពលអនតរកាលង្នោះ 

រសុក្ឯក្ភនាំ 

១៥ ទាំនក្់ទាំនខការនអទក្នុខរវាខការ.ិអប់រ ាំ 
និខការ.ិង្អសខង្ទៀតពុាំទាន់ម្ភនភាព
រលូន 
-ចរនតការងារការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន
និខក្ីឡា (ណែលម្ភនរស្រនតីង្រចីន) 
ការោិល័យរែឋបាល និខហរិញ្ញវតាុនិខ
ការោិល័យររប់ររខធនធានរនុសស 
រិនទាន់ម្ភនភាពសីុចងាែ ក្់ោន បាន
រលូនង្ៅ ង្ យី។   

ការោិល័យណែលបានសម្ភ
ហរែក្រម រក្រិនទាន់បាន
ណសែខ យល់ឲ្យសីុជ្ាំង្ៅអាំពី 
លក្េខ័ែឌ  និខការអនុវតត
ការងារ តួនទី ភារក្ិចច 
ង្រកាយពីការង្ធែីសម្ភហរ
ែក្រមរចួ។ ជាពិង្សស លាំហូ
ការងារ ណបបបទ រង្បៀបរបប 
និខឯក្សារនន ពាក្់ព័នធ
ការងាររែឋបាលរសុក្ 

 ង្សនីសុាំង្បីក្វរាបែុោះបណ្តត ល និខម្ភនការ
ណែនាំលាំអិត អាំពីណបបបទ នីតិវធិី រង្បៀបរបប
ការងារជាពីង្សសការង្ធែីលិខិត និខការង្របី
របាស់ លិខិតរែឋបាលរបស់ រសុក្ ង្ដ្ឋយក្ាំែត់
អាំពីទររខ់ជាក្់លាក្់ 
រជ្អប៖ ថ្នន ក្់ជាតិក្ាំពុខង្រៀបចាំង្សចក្តីណែនាំរែឋ
បាលថ្មី និខង្សនីអភិបាលរសុក្សររបសររួល
ង្ដ្ឋោះរសាយក្នុខង្ពលអនតរកាលង្នោះ 

រសុក្ឯក្ភនាំ 
រសុក្ក្ាំង្រៀខ 



 

ការររប់ររខហរិញ្ញវតាុ  

១៦ ខែោះថ្វកិាលាំណហម្ភតុភាពររូបង្រខៀន ង្រោខថ្វកិាររបចាាំឆ្ន ាំពុាំររប់
រោន់ 

៣៥,០០០,០០០ ង្រៀល ង្សនីសុាំបណនារឥែទាន ឬនិយត័ រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី

១៧ ពុាំម្ភនថ្វកិាររប់រោន់សរម្ភប់ឧបតារា
ង្លីការលាំណហម្ភតុភាព 

ង្ធែីសាំង្ែីសុាំរិនបាន  ២៥នក្់  ង្ធែីនិយត័នភាពថ្វកិា រសុក្ក្ាំង្រៀខ 

១៨ 
ខែោះថ្វកិាឧបតារាបុែយចូលឆ្ន ាំ និខភជុ ាំ
បិែឌ  

ពុាំបានង្រោខថ្វកិា ៦៦,៣០០,០០០ ង្រៀល ង្សនីសុាំបណនារឥែទាន ឬនិយត័ 
រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី

១៩ 
ខែោះថ្វកិាង្លីក្ទឹក្ចិតតរជ្ឈរែឌ ល
សិក្ាហររន៍ចាំនួន ១០ នក្់ 

ពុាំបានង្រោខថ្វកិា ៦,០០០,០០០ ង្រៀល ង្សនីសុាំបណនារឥែទាន ឬនិយត័ 
រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី

២០ ខែោះថ្វកិានិវតតជ្ន 
ង្រោខថ្វកិាររបចាាំឆ្ន ាំពុាំររប់
រោន់ 

៩,០០០,០០០ ង្រៀល ង្សនីសុាំបណនារឥែទាន ឬនិយត័ 
រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី

២១ ក្ញ្ចប់ថ្វកិាសរម្ភប់ចាំណ្តយក្នុខខទខ់ 
រួយចាំនួន ម្ភនការខែោះខាតង្រចីន។ 
 
 

រសុក្ទទួលតួង្លខណែលម្ភន
រសាប់ ក្នុខង្សៀវង្ៅថ្វកិា។  
 

ឧទាហរែ៍ អនុរែនីង្លខ 
៦៤០៥២ទឹក្របាក្់អនក្
សរម្ភល កូ្នម្ភនសរម្ភប់ណត
ស្រសតី៤នក្់ ប ុណនតជាក្់ណសតខ រិត
រតឹរណខសីហា ស្រសតីសរម្ភល
កូ្នសរុបចាំនួន៣៥ នក្់ និខ
អាចម្ភនង្រចីនង្លីសពី ង្នោះ
ង្បីរិតែល់ចុខឆ្ន ាំ ែូង្ចនោះទឹក្ 
របាក្់ង្នោះម្ភនការខែោះខាតង្រចី
ន។ 

រជ្អប៖ និយត័នក្រម ឬង្សនីសុាំឥែទានបណនារ រសុក្សណខេ 

២២ ម្ភនភាពរសពិចរសពិលចាំង្ពាោះនីតិវធិី
ចាយវាយង្លីចាំណ្តយរួយចាំនួន។ 
(រស្រនតីការ.ិហរិញ្ញវតាុរសុក្) 

ង្ដ្ឋយសាររិនម្ភនវរាបែតុ ោះ
បណ្តត ល ចាំង្ពាោះចាំណ្តយង្លី
វស័ិយអប់រ ាំង្នោះ ធាៃ ប់ម្ភន
ចាំណ្តយង្លីអែីខៃោះ? ង្ហយី

ឧទាហរែ៍ ការចាយវាយង្លី
ក្ិចចែាំង្ែីរការ សាលាង្រៀន 
ង្ៅង្លីអនុរែនី នីរួយៗ។ 

- សូរឲ្យម្ភនវរាបែតុ ោះបណ្តត ល អាំពីនីតិវធិីង្លី
ការចាយវាយអនុ រែនីនីរួយៗ និខតររូវការ 
ឯក្សារភាជ ប់រតូវម្ភនអែីខៃោះ? ង្ែីរបអីាចទូរទាត់
បាន។ 

រសុក្សណខេរ 



 

ការ ទូទាត់រតូវម្ភនឯក្សារ
ភាជ ប់អែីខៃោះ? 

២៣ ការ.ិអប់រ ាំណតខទារទារឲ្យម្ភនការ 
ទូទាត់ភាៃ រៗ និខឆ្ប់រហ័ស ណតហរិញ្ញ 
វតាុរសុក្ទូទាត់ជូ្នយតឺជាខការចខ់ 
បានរបស់ការ.ិអប់រ ាំ 

ង្រពាោះការ.ិហរិញ្ញវតាុរសុក្រតូវ
ទូទាត់តារ នីតិវធិីហរិញ្ញវតាុ 

 រជ្អប៖ ង្សនីការរិែឋបាលហរិញ្ញវតាុពង្នៃឿនការ
ទូទាត់ និខពិនិតយនីតវិធិីការង្របីរបាស់ថ្វកិារបស់
ការ.អប់រ ាំ 

រសុក្សណខេរ 

២៤   នីតិវធិីទូទាតថ់្វកិាសមុរសាម ញ  ថ្វកិាធាៃ ក្់យតឺ  តារង្ោលការែ៍ក្ាំែត់  រទយទ័យបុង្ររបទាន រសុក្បង្វល 
២៥  ការ.ិអប់រ ាំពុាំម្ភនសាច់របាក្់រជ្ជង្ទយយ

បុង្ររបទានសរម្ភប់ទិញសម្ភា រៈង្ដ្ឋយ
ខៃួនឯខ។ ង្ដ្ឋយសាររិនទទួលបានរ
ទយទ័យបុង្ររបទាន១០០%  
ក្ិចចលទធក្រម៖ ការ.ិអប់រ ាំយល់ថ្នជាការ
អតល់ថ្វកិាបណនារង្លីរទយទ័យបុង្រ
របទានង្រកាយក្ិចចលទធក្រម 

រខចាាំង្ពលយូរ រិនទទួលបាន 
ថ្វកិាង្ពញង្លញ 

 តារង្ោលការែ៍ក្ាំែត់  រទយទ័យបុង្ររបទាន 
រជ្អប៖ ការ.ិអប់រ ាំរតូវអនុវតតតារនីតិវធិីអនុវតត
ថ្វកិារក្ុខ រសុក្ ឬថ្នន ក្់ជាតិនឹខពិនិតយង្រីល
ង្ ខីវញិការង្របីរបាស់ក្ញ្ចប់ថ្វកិាអប់រ ាំ 

រសុក្បង្វល 

២៦ ខែោះថ្វកិាង្បៀវតសរូលដ្ឋឋ ន 
ង្រោខថ្វកិារបចាាំឆ្ន ាំពុាំររប់
រោន់ 

២៦,២២០,០០០ង្រៀល 
សាំែូរពរទម្ភៃ ក្់ថ្វកិាង្អាយបានង្រចីនជាខ 
៣០ លាន សាំរាប់ចាំណ្តយង្លីការងាររែឋបាល 

រសុក្រតនរែឌ ល 

២៧ ខែោះថ្វកិាសរម្ភបរ់រូចូលនិវតតន៍  ៦,៤២០,០០០ ង្រៀល  រសុក្រតនរែឌ ល 

២៨ 
ខែោះថ្វកិាឧបតតរាបុែយភជាំ និខចូលឆ្ន ាំ
ណខមរ 

 ១,១០០,០០០ ង្រៀល  
រសុក្រតនរែឌ ល 

២៩ 
ខែោះសម្ភា រឧបក្រែ៍បង្ចចក្ង្ទស និខ
ង្ររឿខសងាា ររឹ 

 
Computer, Printer, 
Photocopy  

 
រសុក្រតនរែឌ ល 

 
៣០ 

 
រិនទាន់យល់ចាស់ពីការងារថ្មីៗ 
(ែូចខាខង្លី) 

ខែោះឯក្សារលិខិតបទដ្ឋឋ នរតិ
យុតតិ 
ទាក្់ទខ និខការង្អទររុខងារ
ទាាំខបី 

-ការោិល័យរែឋបាល និខ
ហរិញ្ញវតាុ 
-ការោិល័យអប់រ ាំ 

ង្សនីសុាំម្ភនវរាបែតុ ោះបណ្តត លណអនក្ររប់ររខ
ហរិញ្ញវតាុ 

រសុក្បាែន់ 



 

៣១ ថ្វកិាែាំង្ែីរការការោិល័យអប់រ ាំ យុ
វជ្ន និខក្ីឡាម្ភនភាពយតឺោ វ  

ការទូទាត់តារក្ិចចលទធក្រម   ង្សនីអនុវតតថ្វកិាតារការទូទាត់រតខ់  
រតឺារការង្ធែីបុង្ររបទាន 

រសុក្ភនាំរពឹក្ 

៣២ ោម នរបបង្របខឥនធនៈសរម្ភប់ង្របី
របាស់ង្ៅការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន 
និខក្ីឡា 

ោម នក្ញ្ចប់ថ្វកិាចាំណ្តយង្លី
ង្របខឥនធនៈ 

  ង្សនីសុាំអតង្លីរបបង្របខឥនធនៈសរម្ភប់ង្របីរបាស់ រសុក្ភនាំរពឹក្ 

៣៣ ថ្វកិាែាំង្ែីរការសាលាបឋរសិក្ា 
និខរង្តតយយសិក្ាម្ភនភាពយតឺោ វ 

រិនម្ភនការណែនាំ រោឺម នវរា 
បែតុ ោះបណ្តត លង្លីការង្របី
របាស់ហរិញ្ញវតាុ 

  ង្សនីសុាំវរាបែតុ ោះបណ្តត លសតីពីនីតិវធិីននការង្របី
របាស់ហរិញ្ញវតាុ 

រសុក្ភនាំរពឹក្ 

៣៤ ថ្វកិាង្ធែីលទធក្រម  ម្ភនការង្ែញនថ្ៃ និខកាត់ពនធ -កាត់ពនធ១១.០១%ននថ្វកិា
លទធក្រម  

-ង្សនីសុាំ (ក្ញ្ចប់ថ្វកិាររបស់ការ.ិអប់រ ាំ  សូរកុ្ាំង្ធែី
លទធក្រម) 
រជ្អប៖ ថ្នន ក្់ជាតិនឹខពិនិតយង្រីលង្ ខីវញិការ
ង្របីរបាស់ក្ញ្ចប់ថ្វកិាអប់រ ាំ 

រសុក្ថ្មង្ោល 

៣៥ ខ្វះមន្រនដីជួយការងារហរិញ្ញវត្ថុ   ស ន្ី្ុុំមន្រនដីក្របខ្ណ្ឌ ឬមន្រនដីរិច្ច ្នាបន្នថម រសុក្សាំ ូត 
៣៦ -ខែោះរបាក្់ង្បសក្ក្រមរបស់រស្រនតី

ការោិល័យអប់រ ាំសរម្ភប់ចាំណ្តយ
ង្ចញង្ៅង្រៅរសុក្ ង្រៅង្ខតត 

-ក្ញ្ចប់ថ្វកិារបស់រែឋបាល 
រសុក្រិនម្ភនររប់រោន់ 

-ចាំនួនរស្រនតីការោិល័យអប់រ ាំ 
១២ នក្់ 

-ង្សនីសុាំរបាក្់ឧបតារាង្បសក្ក្រម 
រស្រនតីការោិល័យអប់រ ាំ សរម្ភប់ង្រៅរសុក្ និខ
ង្ខតត 
រជ្អប៖ ថ្នន ក្់ជាតិនឹខពិនិតយង្រីលង្ដ្ឋយ ង្របី
របាស់ក្ញ្ចប់ថ្វកិារបស់ការ.ិអប់រ ាំ ឬក្ញ្ចប់ថ្វកិា
ផ្ទទ ល់របស់រក្ុខ រសុក្ 

រសុក្សាំ ូត 

៣៧ នីតិវធិីហរិញ្ញវតាុម្ភនភាពសមុរសាម ញ 
និខការអនុវតតម្ភនភាពយតឺោ វខៃោះ  

ការងារថ្មី នីតិវធិីថ្មី ទារទា
ចាំង្ែោះែឹខ និខសរតាភាព  

-ការោិល័យរែឋបាល និខ
ហរិញ្ញវតាុ 
-ការោិល័យអប់រ ាំ 

ង្សនីសុាំម្ភនវរាបែតុ ោះបណ្តត ល ណអនក្ររប់ររខ
ហរិញ្ញវតាុ 

រសុក្រុក្េរិរ ី

៣៨ រិនទាន់បានទូទាត់ថ្វកិាង្បសក្ក្រម
រសុក្ 

និតិវធិីសមុក្សាម ញ(រស្រនតី
ជ្ាំនញខែោះបទពីង្សាធន៍ 

១៨,០០០,០០០ង្រៀល សូរបញ្ចូ លថ្វកិាង្ៅក្នុខរែនីរបស់
ការោិល័យអប់រ ាំរសុក្(ទូទាត់ជាថ្វកិាបុង្រ
របទាន 

រសុក្ក្ាំង្រៀខ 



 

៣៩ ថ្វកិាែាំង្ែីរការការោិល័យ អនុ
រែនី ៦០០២១ 

ហរិញ្ញវតាុរែឋបាលរសុក្ ង្ធែី
លទធក្រមទិញសម្ភា រៈ 

5,450,000ង្រៀល សុាំអតល់ថ្វកិាជា  ៤ រតីម្ភស ែល់ការោិល័
យអប់រ ាំ ែូចឆ្ន ាំ រុនសម្ភហរែក្រម 
រជ្អប៖ ថ្នន ក្់ជាតិនឹខពិនិតយង្រីលង្ ខីវញិការ
ង្របីរបាស់ក្ញ្ចប់ថ្វកិាអប់រ ាំ 

រសុក្ឯក្ភនាំ 

៤០ មិនទាន់យល់ពីនិត្ិវធិីគណ្នា 
ក្ារ់ឧបត្ថមភក្គូជាប់រិច្ច្នា 
ក្គូអប់រ ុំសក្ៅក្បព័នធនិងក្ារ់
ថ្ងៃក្ពហ្បត្ិ៍ 

មិនទាន់មានការបណុ្្ះ 
បណ្្តលន្ណ្នាុំច្ា្់លា្់ 

 -មានការន្ណ្នាុំ និងរុំណ្ត្់ទឹរក្ារ់          
ឲ្យានច្ា្់លា្់ 

រសុក្ឯក្ភនាំ 
 

៤១ មិនទាន់យល់ច្ា្់ពីការទូទាត្់ងវកិា
សាលាសរៀន 

មិនន្ែលមានវគគបណុ្្ះបណ្្ត
លរនលងមរ 

 -មានវគគបណុ្្ះបណ្្តល រសុក្ឯក្ភនាំ 

ការររប់ររខរទពយសរបតតិ និខសម្ភា រ 
៤២ រទពយសរបតតិ និខសម្ភា រៈ ការោិល័យ

អប់រ ាំ និខសាលាង្រៀន ពុាំទាន់បានង្អទរ
ចូលជា រទពយសរបតតិ និខសម្ភា រៈរបស់
រែឋបាលរក្ុខ 

ពុាំទាន់ទទួលបានង្សចក្តី
ណែនាំ ជាក្់លាក្់ 

ម្ភនការោិល័យអប់រ ាំចាំនួន
០១ ររឹោះសាា នបឋរសិក្ា
ចាំនួន៣៤ និខររឹោះសាា នរង្តត
យយសិក្ាចាំនួន០៣ 

ង្សនីសុាំង្សចក្តីណែនាំ និខនីតិវធិី 
ក្នុខការង្អទររទពយសរបតតិឱ្យបាន ជាក្់លាក្់ 

រក្ុខបាត់ែាំបខ 
រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី
រសុក្រតនៈរែឌ ល 
រសុក្សាំង្ៅលូន 
រសុក្សាំង្ៅលូន 
រសុក្រុក្េរិរ ី

៤៣ សាលាបឋរសិក្ារួយចាំនួនម្ភនភាព
រទុឌ្ង្រទារខាៃ ាំខ  

ខែោះបនទុបង្រៀន  សាលាបឋរសិក្ាពិទូរី ូ
៣៨ ម្ភនអោរសិក្ា ១ខនខ 
៥បនទុប បានរសុតង្របោះរសាាំ
ោ ខខាៃ ាំខ 
សាលាបឋរសិក្ាអុិនសីុដ្ឋង្រ   
ែាំបូលពុក្អុយ និខសាបរសុត  

ង្សនីសុាំ ជ្ួសជុ្ល និខសាខសខ់អោរសិក្ា
បណនារ  
រជ្អប៖ ង្សនីរែឋបាលរក្ុខ រសុក្ង្លីក្សាំង្ែីង្ៅ
រក្សួខ/រនទីរអប់រ ាំង្លីការសាខសខ់ និខជ្ួសជុ្ល
ធាំ 

រសុក្រតនៈរែឌ លរសុក្
ក្ាំង្រៀខ 

៤៤ ខែោះខាតសម្ភា រ(កុ្ាំពយូទ័រ រពីនធ័រ តុ ទូ
ដ្ឋក្់ ឯក្សារ ង្ៅអី)  

រិនម្ភនថ្វកិាសរម្ភប់ 
ចាំណ្តយ 

កុ្ាំពយូទ័រ៣ រពីនធ័រ៣ តុ៤ 
ង្ៅអី១៥  

ង្សនីសុាំអតល់សម្ភា រ  រសុក្ភនាំរពកឹ្ 



 

ទូដ្ឋក្់ឯក្សារ២ រជ្អប៖ រែឋបាលរក្ុខ រសុក្សររបសររួល
ង្ដ្ឋោះរសាយ និខថ្នន ក្់ជាតិពិនិតយអតល់ថ្វកិា
បណនារែល់រក្ុខ រសុក្ 

៤៥ អោរការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
ក្ីឡាចាស់ 

យូរឆ្ន ាំ ធៃុោះែាំបូល ទាែ ខូច ១  រជ្អប៖ រែឋបាលរក្ុខ រសុក្សររបសររួល
ង្ដ្ឋោះរសាយ និខថ្នន ក្់ជាតិពិនិតយអតល់ថ្វកិា
បណនារែល់រក្ុខ រសុក្ 

រសុក្ភនាំរពឹក្ 
 

៤៦ បាក្់ណបក្ និខបាត់បខ់សម្ភា រៈ(សម្ភា រ
តុ ង្ៅអី កាា ង្ខៀន និខសម្ភា រៈរួយ
ចាំនួន  (ែូចខាខង្លី ង្អទរ) 

សាលាជាប់ង្ធែីរែា លចតាា  ី
ស័ក្ 

៦សាលា សុាំែាំង្ែីការសាលាង្រៀនង្ ខីវញិ រសុក្ក្ាំង្រៀខ 

ការងាររែឋបាល(រង្បៀបរបបការងារ) 
៤៧ ក្ិចចការងាររែឋបាលរួយចាំនួនរិនទាន់ 

រលូន (លិខិតសាម រ និខរតា) 
សម្ភា ល់៖ រសុក្ហាក្់ង្ៅសាទ ក្់ង្សទីក្នុខ
ការ អនុញ្ញ តឱ្យការ.ិអប់រ ាំង្របីរបាស់រតា
របស់ខៃួនសរម្ភប់ទាំនក្់ទាំនខនអទក្នុខ
ជារួយសាលាង្រៀន និខការ.ិពាក្់ព័នធ
នន។ 
សម្ភា ល់៖ ររូបង្រខៀន សុាំចាប់ឈប់
សរម្ភក្លាំណហម្ភតុភាព និខចាប់
ណែលម្ភនរយៈង្ពលណវខរតខ់ង្ៅការ.ិ
រែឋបាល ង្ដ្ឋយពុាំបានឆៃខការ.ិអប់រ ាំ 

រែឋបាលទូង្ៅ រិនែូចរែឋបា
លជ្ាំនញ 

 ង្សនីសុាំឱ្យម្ភនលិខិតណែនាំ និខវរាបែតុ ោះបណ្តត
ល 
រជ្អប៖ នឹខដ្ឋក្់ង្ចញង្សចក្តីណែនាំអាំពីនីតិវធិី
រែឋបាលថ្មិ 

រក្ុខបាត់ែាំបខ 

៤៨ ការងាររបស់ការ.ិអប់រ ាំ.ង្ធែីតាររនៃខ 
ចាស់ (ពាក្់ព័នធនឹខការង្រៀបចាំលិខិត
ង្អសខៗ) 

រិនទាន់យល់ចាស់ពីរង្បៀប
របរការងារថ្មី 

 ង្សនីសុាំការអសពែអាយនិខង្ធែីការណែនាំអាំពីតួនទី
ភារក្ិចចែល់ការ.ិជ្ាំនញ 

រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី



 

៤៩ ចរនតការងាររិនទាន់បានលែ ការងារថ្មីម្ភនភាពសមុរសាម ញ
ង្រចីន 

រែឋបាលរសុក្ ការ.ិអប់រ ាំ ង្សនីសុាំម្ភនវរាបែាុ ោះបណ្តា ល រសុក្សណខេ 

៥០ ក្ិចចការងាររែឋបាលរួយចាំនួនពុាំទាន់
ម្ភនភាពរលូត 

  ង្សនីសុាំង្បីក្វរាបែតុ ោះបណ្តត ល រសុក្រតនរែឌ ល 

៥១ លិខិតរែឋបាលង្ៅរិនទាន់សររសប
តារការណែនាំនន 

សរតាភាពរស្រនតី ការោិល័យអប់រ ាំ  រសុក្បាែន់ 

៥២ ទររខ់រែឋបាលរិនឯក្ភាព -រិនម្ភនការណែនាំ  -ង្សនីសុាំការណែនាំបណនារ រសុក្សាំង្ៅលូន 
៥៣ ក្ិចចការងាររែឋបាលរួយចាំនួនរិន

ចាស់លាស់ 
លិខិតរួយចាំនួនរិនឆៃខការ ិ
.អប់រ ាំ 

ពាក្យង្សនីសុាំលាំណហរម្ភតុភាព 
លិខិតធានអោះអាខរបស់
របធានអខាភាព 
ពាក្យសុាំចាប់ឈប់សរម្ភក្
(ររូរធយរ) 

ង្សនីសុាំឱ្យម្ភនលិខិតណែនាំ និខវរាបែតុ ោះបណ្តត
ល 

រសុក្ថ្មង្ោល 

៥៤ ការងាររែឋបាលរួយចាំនួនរិនទាន់
រលូន 
 

ពុុំម្ភនមន្រនដីក្គប់ក្ាន់ មន្រនដីច្ុំនួន០២នារ់ ង្សនីសុាំមន្រនដីក្របខ្ណ្ឌ ឬរិច្ច្នា បន្នថម រសុក្សាំ ូត 

៥៥ ចាំង្ពាោះការអនុវតតការងាររែឋបាលង្ៅពុាំ
ទាន់បានរតឹររតូវរសបតារង្សៀវង្ៅ
ណែនាំសាីពីក្ិចចការរែឋបាលង្ៅង្ យី 

ង្ៅណតបនតការអនុវតត ការងារ
ទររខ់ចាស់ពីរុន  

 ង្សនីសុាំឱ្យម្ភនលិខិតណែនាំ និខវរាបែាុ ោះ
បណ្តា លែល់  ការោិល័យ 

រសុក្រុក្េរិរ ី

៥៦ រង្បៀបរបបការងាររួយចាំនួន ង្ធែីតារ
ទម្ភៃ ប់ពីរុន ង្ៅរិនទាន់សររបតារ 
ការណែនាំ ឬការង្អទរុខងារង្ៅង្ យី 

ង្ៅណបខណចក្  ង្ោលការែ៍  
រក្សួខអប់រ ាំង្ដ្ឋយណ ក្  
រក្សួខរហានអទង្ដ្ឋយណ ក្   

ការោិល័យអប់រ ាំ អសពែអាយង្សចក្ាីណែនាំបណនារែល់ង្លាក្ររូ
អនក្ររូ និខការ.ិអបរ ាំ  

រសុក្រុក្េរិរ ី

៥៧ ក្ិចចការងាររែឋបាលរួយចាំនួនរិនទាន់ 
រលូន 

រែឋបាលទូង្ៅ រិនែូចរែឋបាល 
ជ្ាំនញ 

 ង្សនីសុាំឱ្យម្ភនលិខិតណែនាំ និខវរាបែតុ ោះបណ្តត
ល 

រសុក្ោស់រក្  

៥៨ ការតាក្់ណតខឯក្សារ ទររខ់ណបបបទឯក្សារ ឯក្សាររបាយការែ៍ សរទធិ
ក្រម 

ម្ភនវរាបែាុ ោះបណ្តា ល  
 

រសុក្ក្ាំង្រៀខ 



 

របាយការសុាំង្ែីសុាំថ្វកិាង្អស
ខៗ 

រជ្អប៖ នឹខដ្ឋក្់ង្ចញង្សចក្តីណែនាំអាំពីនីតិវធិី
រែឋបាលថ្មិ 

ទាំនក់្ទាំនខការងារ 
៥៩ ទាំនក្់ការងារម្ភនភាពលែ    រសុក្ង្ម្ភខឬសស ី
៦០ រស្រនតីបង្ចចក្ង្ទសពុាំទាន់យល់ចាស់ពី

នីតិវធិីការងារថ្មីង្រកាយសម្ភហរ
ែក្រម 

 - - ង្សមីសុាំម្ភនវរាបែាុ ោះបណ្តា ល សាីពីរុខងារ
ណែលបានង្អទរបញ្ចូ លរក្ង្រការរចនសរព័នធរែឋបា
ល រសុក្ 

រសុក្សណខេរ 

៦១ រែឋបាលរសុក្ពិបាក្ររប់ររខវតតម្ភន ទីតាាំខង្ៅឆ្ង យោន  ការោិល័យ  រសុក្បាែន់ 
៦២ ការអនុវតតក្ិចចការរួយចាំនួន សង្ររច

រតឹរ ថ្នន ក្់ការោិល័យង្ដ្ឋយខៃួនឯខ 
ង្ដ្ឋយពុាំ សុាំង្ោបល់ពីរក្ុររបឹក្ា ឬរ
ែៈអភិបាល ង្ យី 

ការោិល័យអប់រ ាំរិតថ្នជា
ការងារ 
ជ្ាំនញបង្ចចក្ង្ទស 

 ង្រៀបចាំវរាបែាុ ោះបណ្តា ល អាំពី 
តួនទីភារក្ិចចនិខទាំនក្់ទាំនខរង្បៀប 
របបការងារ 

រសុក្រុក្េរិរ ី

ង្អសខៗ 
៦៣ អោរការោិល័យអប់រ ាំតូច និខចាស់ ក្ណនៃខតូចចង្ខែៀត ចាស់រទុឌ្

ង្រទារ 
៣អាោរ 
ម្ភន១បនទប់អខាុយង្ធែីការររួ
ោន ទាាំខ ១០រូប 

ង្សនីសុាំសាខសខ់អាោរ៣បណនារ រសុក្ភនាំរពឹក្ 
រសុក្សាំង្ៅលូន 
រសុក្រុក្េរិរ ី
រសុក្ក្ាំង្រៀខ 
រសុក្រតនរែឌ ល 

៦៤ ង្សនីសុាំវរាបែតុ ោះបណ្តត ល --ង្សទីណតររប់រក្ុខរសុក្ទាាំខ១៤ 
 
 
 
 
 



 

ឧបសេព័នធរី៤៖ សមងាបមសចក្សតីននក្ខ ដសែងយលព់ីតទ្េូវក្ខ សកិ្សា 
សាវតា 

ង្ខតតបាត់ែាំបខរឺជាង្ខតតែាំបូខង្របខែស់ក្នុខចាំង្ណ្តររាជ្ធានីង្ខតតទាាំខ២៥ ណែលរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលក្រពុ
ជា បានរបរល់រុខងារែល់រែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ទាាំខ១៤របស់ខៃួនង្ែីរបអីនុវតតង្លីវសិ័យអប់រ ាំររួម្ភន ការ
ររប់ររខការអប់រ ាំកុ្ម្ភរតូច ការររប់ររខការអប់រ ាំបឋរសិក្ា និខការររប់ររខការអប់រ ាំង្រៅរបព័នធ។ តាររ
យៈអនុរកឹ្តយង្លខ ១៨២និខ១៨៤ ង្រៅពីរុខងារណែលបានរបរល់ខាខង្លី ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជ្ន និខ
កី្ឡា(អ.យ.ក្.)រកុ្ខ/រសុក្ រតូវបានង្អទរឱ្យសាិតង្ៅង្រការការររប់ររខ និខរតួតពិនិតយង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ពីរែឋបា
លរកុ្ខ/រសុក្ននង្ខតតបាត់ែាំបខ។ 

ង្ែីរបណីសែខរក្ថ្នង្តីម្ភនតររូវការចាំង្ែោះែឹខបង្ចចក្ង្ទស និខជ្ាំនញចាាំបាច់អវីខៃោះទាក់្ទខនឹខណអនក្
អប់រ ាំក្នុខការអនុវតតរុខងារណែលបានរបរល់របក្បង្ដ្ឋយង្ជារជ័្យនិខម្ភនរបសិទធិភាព ការវាយតនរៃពី
តររូវការបែតុ ោះបណ្តត លជារួយរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ង្ៅង្ខតតបាត់ែាំបខ រតូវបានង្ធែីង្ ខីចាប់ពីនថ្ងទី0៩ ណខ
កុ្រាៈ ែល់នថ្ងទី១៧ ណខរីន ឆ្ន ាំ២០២១។ លទធអលណែលង្កី្តង្ចញពីការវភិារង្នោះនឹខជួ្យែល់រនទីរ អ.យ.
ក្. ង្ខតតបាត់ែាំបខ ក្នុខការង្រៀបចាំរក្បខ័ែឌ អភិវឌ្ឍន៍សរតាភាពង្ែីរបោីាំរទែល់រែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ង្ៅង្ពល
ចាាំបាច់ណ្តរួយ។ 

លទធអលរក្ង្ឃញីសាំខាន់ៗ 

ជារួយនឹខអរតាង្ឆៃីយតបពីការសទខ់រតិចាំនួន៦៨% លទធអលវភិារបងាា ញពីការរក្ង្ឃញីសាំខាន់ៗែូចខាខ
ង្រការ៖ 

ណអនក្របជាសាស្រសត 

• ការសទខ់រតិង្នោះម្ភនរស្រនតីណែលបានង្ឆៃីយតបចាំនួន ២៨៦នក់្ ក្នុខង្នោះម្ភន២២៣នក់្ (៧៨%) 
រក្ពីរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ ៥៥នក់្  (១៩%) រក្ពីការោិល័យ អ.យ.ក្. រកុ្ខ/រសុក្ និខ ៨នក់្  
(៣%) សុាំរិនបញ្ជ ក់្ពីទីក្ណនៃខការងារ/តួនទី ។ 

• ក្នុខចាំង្ណ្តរ ២២៣នក់្ រក្ពីរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ ម្ភនបុរសចាំនួន ១៦២នក់្ (៧៣%) រសីត
ចាំនួន៥១នក់្ (២៣%) ង្ហយីអនក្សុាំរិនរបាប់ពីង្ភទរបុស ឬរសី ម្ភនចាំនួន ១០នក់្ (៤%)។ 



 

• ក្នុខចាំង្ណ្តរ៥៥នក់្ រក្ពីការោិល័យ អ.យ.ក្. រកុ្ខ/រសុក្ ម្ភនបុរស ៤០នក់្ (៧៣%) ស្រសតី
៩នក់្ (១៦%) និខអនក្សុាំរិនរបាប់អាំពីង្ភទរបុស ឬរសី ម្ភន ៦នក់្ (១១%)។ 

របធានបទបែតុ ោះបណ្តត ល 

របធានបទបែតុ ោះបណ្តត លរតូវបានណបខណចក្ជា ៣របង្ភទធាំៗរឺ ចាំង្ែោះែឹខបង្ចចក្ង្ទស (១០របធានបទ) 
ចាំង្ែោះែឹខបង្ចចក្វទិា (៥របធានបទ) និខការអភិវឌ្ឍផ្ទទ ល់ខៃួន (៧របធានបទ)។ របធានបទននការ
ររប់ររខបុរាលិក្អប់រ ាំរតូវបានចាត់ថ្នន ក់្ជាអាទិភាពសរម្ភប់ចាំង្ែោះែឹខបង្ចចក្ង្ទស ក៏្ែូចជាជ្ាំនញកុ្ាំពយូទ័រ 
និខភាពជាអនក្ែឹក្នាំរូលដ្ឋឋ នសរម្ភប់ចាំង្ែោះែឹខជាបនតបនទ ប់។ 

ឧបសរាចាំង្ពាោះការបែតុ ោះបណ្តត ល 

អនក្ចូលររួក៏្រតូវបានង្សនីសុាំឱ្យក្ាំែត់នូវឧបសរាណែលរារា ាំខក្នុខការចូលររួការបែតុ ោះបណ្តត លននង្ៅ
ង្ពលអនរត ង្លីខាន តលីរ័រ (Linkert scale) របសិនង្បីពួក្ង្រយល់រសបទាាំខរសុខ យល់រសប រិនយល់
រសប ឬរិនយល់រសបទាាំខរសុខ ង្ៅនឹខពាំង្នលចាំនួន៨។ 

ទាំនក់្ទាំនខោន រវាខកិ្ចចពិភាក្ារកុ្រង្ោលង្ៅ និខការពិភាក្ាង្ៅង្លីការរក្ង្ឃីញ 

ចាំែុចណែលបានរក្ង្ឃញីក្នុខក្ាំ ុខង្ពលពិភាក្ាជារួយរកុ្រង្ោលង្ៅ ម្ភនទាំនក់្ទាំនខង្ៅនឹខលទធអល
សទខ់រតិ ង្ហយីរតូវបានយក្រក្ពិភាក្ា និខដ្ឋក់្ជារកុ្រតាររបធានបទែូចខាខង្រការ៖ 

យនតការោាំរទ និខធនធាន 

អនក្ចូលររួបានតែូញណតែរអាំពីក្ខែោះការោាំរទជារបព័នធពីរក្សួខ សាា ប័ន និខអនក្ពាក់្ព័នធនន។ បញ្ា ង្នោះវារតឹ
ណតពិបាក្បណនារង្ទៀតជារួយនឹខក្ខែោះធនធាន (បុរាលិក្ ហរិញ្ញវតាុ និខសម្ភា រ) ង្ៅរែឋបាលរូលដ្ឋឋ ន។ 

ភាពរិនរបាក្ែរបជា 

នីតិវធីិរបតិបតតិការ និខការអនុវតតការងារង្ៅម្ភនភាពរិនចាស់លាស់បង្ខេីតឱ្យម្ភនការភ័នតរចលាំខៃោះៗ 
ទាក់្ទខនឹខតួនទី និខការទទួលខុសរតូវង្លីការងារក្នុខចាំង្ណ្តរបុរាលិក្ង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ និខ
ការោិល័យ អ.យ.ក្. រកុ្ខ/រសុក្ រួយចាំនួន  

 

 



 

ទាំនក់្ទាំនខ 

ទាំនក់្ទាំនខផ្ទទ ល់ខៃួនរតូវបានរក្ង្ឃញីថ្នម្ភនសារៈសាំខាន់ក្នុខការង្ដ្ឋោះរសាយបញ្ា រែឋបាលនន ណែលរែឋ
បាលរកុ្ខ/រសុក្ និខការោិល័យ អ.យ.ក្. រកុ្ខ/រសុក្ក្ាំពុខរបឈរ។ ង្ៅរក្ុខ/រសុក្ណ្តណែលរបធាន
ការោិល័យ អ.យ.ក្. រកុ្ខ/រសុក្ម្ភនទាំនក់្ទាំនខលែជារួយនឹខរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ អនក្ចូលររួបានបងាា ញ
អាំពីការរិនង្ពញចិតតបនតិចបនតួចប ុង្ណ្តណ ោះ ង្ហយីការអនុវតតការងារអាចរបរពឹតតង្ៅបានង្ដ្ឋយរលូនង្ដ្ឋយ
ម្ភនការសររបសររួលោន ង្រចីន។ 

ការង្លីក្ទឹក្ចិតត 

ង្ទាោះបីជាម្ភនបញ្ា របឈរននែូចបានង្លីក្ង្ ខីក៏្ង្ដ្ឋយ ការង្លីក្ទឹក្ចិតតក្នុខការង្រៀនសូរត និខសររប
ខៃួនង្ៅនឹខែាំង្ែីរការននការងារថ្មីរតូវបានរក្ង្ឃញី។ អនក្ចូលររួក្ាំពុខរខ់ចាាំការណែនាំបណនារឱ្យកាន់ណត
ចាស់លាស់ និខការោាំរទពីរក្សួខ សាា ប័ន និខអនក្ពាក់្ព័នធនន។ 

 

សននិដ្ឋឋ ន និខអនុសាសន៍ 

អនុសាសន៍ខាខង្រការអាចនឹខរិនររបែែត ប់នូវអែីៗទាាំខអស់ ណែលបានរក្ង្ឃញីពីការសិក្ារសាវរជាវ
ង្នោះ។ ង្ទាោះជាោ ខណ្តក៏្ង្ដ្ឋយ ការវភិារននការសទខ់រតិ និខការពិភាក្ាជារួយរកុ្រង្ោលង្ៅ អាចទាញ
ជាការសននិដ្ឋឋ ន និខអនុសាសន៍ែូចខាខង្រការ៖ 

• យនតការោាំរទណែលអាចអតល់នូវង្ោលការែ៍ណែនាំចាស់លាស់អាំពីនីតិវធីិរែឋបាលនិខបង្ចចក្ង្ទស 
រួយចាំនួនរឺចាាំបាច់រតូវង្រៀបចាំង្ ខី។ ជាឧទាហរែ៍ កិ្ចចការង្នោះអាចសង្ររចង្ៅបានតាររយៈការ
បង្ខេីតរកុ្រការងារររប់ររខ/អនុវតតរុខងារអប់រ ាំ ទាាំខង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្និខរនទីរ អ.យ.ក្. ។ 

• វធីិសាស្រសតជាយុទធសាស្រសតក្នុខការអភិវឌ្ឍសរតាភាពង្ៅរែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ និខការោិល័យអ.យ.ក្. 
រកុ្ខ/រសុក្រួរចាាំបាច់រតូវបានង្រោខង្ ខី។ ង្នោះតររូវឱ្យម្ភនការណបខណចក្ថ្វកិារតឹររតូវ និខការ
ង្រៀបចាំក្រមវធីិបែតុ ោះបណ្តត លង្អាយបានង្ទៀខទាត់។ រនទីរ អ.យ.ក្.  អាចង្ែីរតួជាអនក្នាំរុខក្នុខការ
បង្ខេីតឯក្សាររក្បខ័ែឌ អភិវឌ្ឍន៍សរតាភាពង្ដ្ឋយសហការជារួយរក្សួខសាា ប័នពាក់្ព័នធនន។ 

• ចាំង្ែោះែឹខ និខជ្ាំនញពាក់្ព័នធណែលតបានបែតុ ោះបណ្តត លពីរុន រតូវការការណក្លរែ និខង្ធែី
បចចុបបននភាពជារបចាាំ។ 



 

• បុរាលិក្ង្ៅតាររែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ភារង្រចីន ម្ភនបទពិង្សាធន៍ការងារតិចជាខ 0២ឆ្ន ាំ ក្នុខរុខ
តាំណែខ។ ែូង្ចនោះពួក្ង្ររតូវការង្ពលង្វលាបណនារ និខការោាំរទសររសបង្ែីរបបីាំង្ពញកាតពែកិ្ចច
របក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភាព។ 

• រែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្រតូវការសរតាភាពបណនារង្ែីរបរីរប់ររខរុខងារអប់រ ាំ។ ការររប់ររខបុរាលិក្អប់រ ាំ
រឺជាជ្ាំនញណែលម្ភនអាទិភាព បណនារង្លីជ្ាំនញបែតុ ោះបណ្តត លអាំពីរូលដ្ឋឋ នកុ្ាំពយូទ័រ។ 

• ភាពជាអនក្ែឹក្នាំ ការររប់ររខង្ពលង្វលា និខជ្ាំនញទាំនក់្ទាំនខរឺជាណអនក្ណែលរតូវង្ធែីឱ្យរបង្សីរ
ង្ ខីសរម្ភប់ទាាំខ រែឋបាលរកុ្ខ/រសុក្ និខការោិល័យ អ.យ.ក្. រកុ្ខ/រសុក្។ ទាាំខង្នោះម្ភនសារៈ
សាំខាន់ក្នុខការអនុវតតរុខងាររបក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភាពក្នុខលក្េែៈសហរបតិបតតិការ និខសររបស
ររួល។ 

 


