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ររជាជនកមពុជាបានធ វ្ើដំធ ើ រធលើផ្លូវមយួយ៉ងវវងកបុងររវត្ថិសាស្ត ថ្ កបុងការត្្ូ៊ការពារ     
រ្់ធៅ រកាការពារអ្ិរធត្យយ ឯកភាពជាតិ្ ឯករាជយ ររូ ភាពទឹកដី និងកិត្ថិយ្ថ្លលលបូររងុធរឿង។ 
តងំពីឆ្ប ១ំ៩៧៩មក ររជាជនកមពុជាបានខិត្ខំររឹងវររងយ៉ង         ជមបះរគរ់ឧរ្គគ ទាញយក
ឱកា្រគរ់ការររឈម ធដើមផដំីធ ើ រការកសាងជាតិ្យ៉ងលអររធ ើ្រ ធោយបានវររកាល យរពះរាជាណាចរក 
កមពុជាមកជាររធទ្មយួររករធោយធ្ចកថី្ងឃមឹនិងកិត្ថិយ្ធៅអា្ីុ ធគបយ។៍ រាជរោឌ ភបិាលមាន 
ចកខុវ ិ្ ័យចា្់លា្់ ្មលឹងធមើលធៅអនាគត្វវងឆ្ង យកបុងការជំរញុអនុវត្ថកំវ ទរមងន់ានាវដលបាន 
ោកធ់ចញ ធោយបានរនាំុធៅរគរស់ាទ នភាពវដលអាចធកើត្មានធ ើងជាយថាធេតុ្ និងធ វ្ើការវកលមអ 
ជារនថរនាធ រ ់ធដើមផជំីរញុការអភវិឌណធ្ដឌកិចច្ងគមឲ្យ្ធរមចដល់ធោលធៅវដលបានធរោងទុក។  

 

ចារត់ងំពីឆ្ប ១ំ៩៩៣ធរកាយការធបាះធឆ្ប ត្ធលើកទី១ រាជរោឌ ភបិាលបានខិត្ខំរំធពញភារកិចច
ររ្់ខលួន ធេើយបានឆលងកាត្រ់គរស់ាទ នភាព និងបានជមបះឧរ្គគ្ំៗជាធរចើន ធដើមផរីកា ទ្ិរភាពនធយ- 
បាយ ដំធ ើ រការសាថ រនិងកសាងធ ើងវញិនូវធេោឌ រចនា្ម័ពនឌ្ងគម ររូវនថនិងសាទ រន័ ធោយបានធលើក 
ធ ើងនូវចកខុវ ិ្ ័យរយៈធពលវវង។ ធរកាយឆ្ប ១ំ៩៩៨ រាជរោឌ ភបិាល្ធរមច និងធានាបាន្នថិភាព 
រងឹមា ំ ធោយលុររំបាត្់ជាសាទ ពរនូវជធមាល ះថ្ផ្ធកបុងវដលធកើត្មានពីអតី្ត្កាល។ កិចចខិត្ខំររឹងវររង 
ររ្់រាជរោឌ ភិបាលកមពុជាកបុងការវលរកា ទ្ិរភាពនធយបាយនិង្ងគម ្នថិភាព និង្នថិ្ុខថ្ផ្ធកបុង  

និងការរគររ់គងធ្ដឌកិចចធោយរងឹមានិំងរកីចធរមើន បានធ វ្ើឲ្យធយើង្ធរមចអរតកំធ ើ នធ្ដឌកិចចខព្់ 
និងការកាត្រ់នទយភាពរកីរកជារនថរនាធ រក់បុងទ្វត្ស  ចុងធរកាយធនះ។ ធោលធៅចមផងររ្់យុទនសាស្ត ថ្ 
ចតុ្ធកា    ការជំរញុធលើកកមព្់កំធ ើ នធ្ដឌកិចច  ការធោះរសាយការងារ្រមារព់លករកមពុជា ការធានា 



 

្ម្មនិ៌ងយុត្ថិ្ម៌្ ងគម និងការធលើក ធ្ួយររ្ិទនភាពវ ិ្ ័យសាធារ ៈ តមរយៈវផ្នការ្កមមភាព 
អភបិាលកិចច និងកំវ ទរមង់្ីុជធរៅនិងររទាករ់កឡាោប កបុងរគរវ់ផ្បក រគរវ់ ិ្ ័យ។   

ទិ្ធៅជាសារវនថររ្់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា គឺការកសាងជាជំហានៗនូវ្ងគមកមពុជាមយួ
វដលរងឹមា ំមាន្នថិភាព ទ្ិរភាពនធយបាយ ្នថិ្ុខនិង្ណាឋ រធ់ាប រ់្ ងគម មានការអភវិឌណររករ
ធោយចីរភាព និង្ម្ម ៌ជាមយួ   ការធោរពយ៉ងខ្ជជ រខ់ជួននូវធោលការ ៍ររជា្ិរធត្យយធ្រពីេុ- 
រកស ការធោរព្ិទនិនិងធ្ចកថីថ្លលលបូរររ្់មនុ្ស ជា្ងគមមយួវដលមានធកា្ិកាផ្ារភាជ រោ់ប  និងរតូ្វ
បានពរងឹង ធដើមផធីានាថាររជាជនកមពុជាមានចំធ ះដឹងខព្់និងវរផ្មធ៌រៅរជះ មានជីវភាព្មរមយ  
និងមានការរ្់ធៅររករធោយ្ុខដុមរមនា ទាងំកបុងរកុមរគួសារ ទាងំកបុង្ងគមជាតិ្។ 

 
រញ្ហា ររឈមដ៏ចមផងររ្់រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា គឺការកាត្រ់នទយភាពរកីរក និងការធលើក

កមព្់ករមិត្ជីវភាពរ្់ធៅនិងគុ ភាពជីវតិ្ររ្់ររជាជន វដលកំពុងមានកំធ ើ នយ៉ងឆ្ររ់េ័្។ 
រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាចាត្់ទុកថា ភាពរកីរកគឺជាការខ្ជត្រងត់្ថ្មល្នធានធ្ដឌកិចច វដលមនិរតឹ្មវត្មនិ
អាចទទួលយកបានខ្ជងវផ្បកផ្លូវចិត្ថរ៉ធុណាត ះធទ រ៉វុនថវាអាចរណាឋ លឲ្យមានការវរកវខញក និងអ ទ្ិរភាព
ធៅកបុង្ងគម ។  

 
ធដើមផរីនថអនុវត្ថធោលនធយបាយ ថ្ីពី្ុវត្ទិភាព្ងគម រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា្រមារ់នីតិ្ 

កាលទី៤ថ្នរដឌ្ភា នឹងផ្ថល់អាទិភាពធៅធលើការធ វ្ើឲ្យររធ ើ្រធ ើងនូវលកខខ ឍ ការងារររ្់កមមករនិង
និធយជិត្  ធោយការអនុវត្ថចារ់ ថ្ីពីរររ្នថិ្ុខ្ងគម្រមារ់ជនទាំងឡាយវដល ទ្ិត្ធៅធរកាម 
រទរផញ្ដត្ថិថ្នចារ់ ថ្ី ពីការងារ និងការរធងកើត្ធរឡាជាតិ្្នថិ្ុខ្ងគម។ រាជរោឌ ភិបាលកមពុជានឹង
រនថពរងឹងការជួយ ឧរត្ទមភឲ្យបានដិត្ដល់ ចំធពាះជនពិការនិងរគួសារយុទនជនវដលបានរជូាជីវតិ្ធដើមផី
ររធទ្ជាតិ្ ធោយជំរញុការអនុវត្ថរររ្នថិ្ុខ្ងគម្រមារអ់តី្ត្យុទនជន និងដំធ ើ រការធរឡាជាតិ្
អតី្ត្យុទនជនឲ្យមានររ្ិទនភាព។  រពមជាមយួោប ធនះ  រាជរោឌ ភបិាលកំពុងខិត្ខំយកចិត្ថទុកោកឧ់រត្ទមភ
ោរំទចំធពាះជនពិការនិងរគួសារងាយរងធរោះ  ធោយរធងកើត្ចារ់ ថ្ី ពីកិចចការពារនិងធលើកកមព្់្ិទនិ
ជនពិការ និងរររធោលនធយបាយចំធពាះជនពិការនិងរគួសារងាយរងធរោះធៅតម្េគមន៍។ 

 
         ទទួលសាគ ល់ថា ្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមធៅកមពុជា ធៅពំុទានម់ានលកខ ៈ

ជាររពន័នធៅធ ើយ ដូធចបះយុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា ដំណាកក់ាលទី២បានធលើកធ ើងការជំរញុអភបិាលកិចច 
លអធៅកបុងការផ្ថល់្ុវត្ទិភាព្ងគម តមរយៈការពរងឹងសាទ រ័ន និងកិចច្េររតិ្រត្ថិការជាមយួថ្ដគូ
អភវិឌណនានា រមួទាងំការពរងីករវនទមធទៀត្ នូវធ្វា្ងគមកិចចនិងកមមវ ិ្ ី្ធស្តងាគ ះរនាធ ន់ឲ្យបានកានវ់ត្
ទូលំទូលាយ។ កិចចោពំារ្ងគម រតូ្វបានោករ់ញ្ចូ លធៅកបុងវផ្នការយុទនសាស្ត ថ្អភវិឌណន៍ជាតិ្រចចុរផនប



 

កមម២០០៩-២០១៣ ធេើយររការធនះ ជាការរញ្ហជ ក់ពីការយកចិត្ថទុកោក់ខព្់ររ្់រាជរោឌ ភិបាល
កមពុជាមកធលើធោលនធយបាយោពំារ្ងគម និងជាការធឆលើយត្រធៅនឹងវរិត្ថិនិងការអភវិឌណ្ងគមធ្ដឌ- 
កិចច្រមារ់រយៈធពលវវង។ 

 
រាជរោឌ ភិបាលមានកាត្ពវកិចចផ្ថល់ធ្វា្ងគម្ំខ្ជន់ៗ ្រមារ់ការរធងកើត្ និងធលើកកមព្់

មូល្នមនុ្ស (វ ិ្ ័យ្ុខ្ជភបិាល អររ់ ំ ជីវភាពរ្់ធៅ) ធេើយកបុងនយ័ធនះ រតូ្វរធងកើត្ររសិាទ នមយួ
វដលអាចឲ្យរគុគលរគរ់ររូធ វ្ើការវ វ្ងរកឲ្យធឃើញ និងធ វ្ើឲ្យ្ធរមច្កាថ នុពលធពញធលញររ្់ពួក 
ោត្ ់ និងរមួចំវ កធលើកកមព្់្ុខុមាលភាពផ្ទធ ល់ខលួនររ្់ពួកោត្់និងការរកីចធរមើនររ្់ររធទ្
ជាតិ្។ ទនធឹមធនះ រាជរោឌ ភបិាលនឹងរនថផ្ថល់អនថរាគមន៍្ រមារវ់ ិ្ ័យ្ងគមកិចច    កបុងធនាះរមួមាន 
ទី១-ការកាត្រ់នទយភាពងាយរងធរោះររ្់ជនរកីរក ទី២-វធិានការធដើមផី្ រមាលផ្លរ៉ះពាល់ថ្នធរោះ
្មមជាតិ្ ទី៣-ការជួយ ជនរងធរោះធោយសារបាតុ្ភូត្ទាងំធនាះ ទី៤-ការពរងីកកមមវ ិ្ ីសាថ រលទនភាព
ពលកមមនិងកមមវ ិ្ ី្មាេរ កមមធ ើងវញិ្រមារជ់នពិការ ជនវដលរងធរោះធោយធរគឿងធញៀន ជន
រងធរោះធោយសារការជួញដូរនិងអំធពើធកងររវញ្ច  និងកុមារវដលរររពឹត្ថធលមើ្ចារ ់ កដូ៏ចជាការពរងីក
កមមវ ិ្ ី្ុខុមាលភាពដល់ជនចា្់ជរា កុមារកំរពា ស្ត ថ្ីធមម៉ាយនិងធពាះម៉ាយរកីរក រគួសាររកីរកវដល
មានស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ ស្ត ថ្ីរងធរោះ ជនោម នទីលំធៅ និងអតី្ត្យុទនជនរពមទាងំរគួសារររ្់ពួកោត្់ 
ទី៥-ការទរស់ាក ត្់រទធលមើ្ និងការការពារ្ុវត្ទិភាព្េគមនធ៍ៅថាប កឃំុ់ ្ងាក ត្ ់ រ្ុក ខ ឍ  ធខត្ថ 
រកុង និងថាប កជ់ាតិ្ ធោយ្េការកបុងភាពជាថ្ដគូអភវិឌណ។ 
   

រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា តមរយៈរកុមររឹកាសាថ រអភវិឌណនវ៍ ិ្ ័យក្ិកមម និងជនរទ រមួជាមយួ
រក្ួង សាទ រន័ពាកព់ន័ឌ និងថ្ដគូអភវិឌណ បានខិត្ខំធរៀរចំចងរកងយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគមធនះធ ើង 
ធោយឆលុះរញ្ហច ងំពីការធរថជាញ ចិត្ថយ៉ងមតុ្មារំរ្់រាជរោឌ ភបិាលផ្ង អំពីរទពិធសា្ធៅកមពុជាផ្ង និង
ឈរធលើមលូោឌ ននិងររកិារ ៍្មរ្រថ្នកមពុជា ធដើមផរីមួចំវ កមនិរតឹ្មវត្កបុងការសាថ រនិងការធ វ្ើឲ្យ
ធ្ដឌកិចចមាន ទ្ិរភាពធ ើងវញិធៅធពលចំធពាះមខុរ៉ធុណាត ះធទ រ៉វុនថវលមទាងំកបុងការវកលមអ្ូចនាករ
អភវិឌណនម៍នុ្ស ការអររ់ ំ ្ុខភាព និងការរកីចធរមើន ធឆ្ព ះធៅ្ធរមចឲ្យបាននូវធោលធៅអភវិឌណន៍
្េ្សវត្សរក៍មពុជានិងធៅអនាគត្យូរអវងវង តមរយៈការរកាបានកំធ ើ នធ្ដឌកិចចខព្់ និងការ
អភវិឌណររករធោយចីរភាព ធោយបានោកធ់ចញយុទនសាស្ត ថ្ធនះធ ើងជាចកខុវ ិ្ ័យថ្នការោពំារ្ងគម
ធៅកមពុជា វដលមានលកខ ៈទូលំទូលាយ ចរមុះ និងមាន ទ្ិរភាព្រមារទ់ាងំអ្់ោប  ជាពិធ្្ជន
រកីរកនិងជនងាយរងធរោះ។  

 
ធោលរំ ងចមផងថ្នយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគមធនះ គឺទី១-ោរំទដល់ជនរកីរករំផុ្ត្និងជន

ជួរការលំបាករំផុ្ត្វដលមនិអាចជួយ ខលួនឯងបាន ធដើមផទីរ់ទល់នឹងភាពរកីរក អ្នថិ្ុខធ្ផៀង និង
ការធកងររវញ្ច  ទី២-កាត្រ់នទយផ្លរះ៉ពាល់ថ្នហានិភយ័ វដលអាចនាឲំ្យររជាជនរតូ្វធររើរបា្់



 

ដំធណាះរសាយវររអវជិជមាន និងទី៣-ោរំទដល់ជនរកីរកឲ្យចាកធចញផុ្ត្ពីភាពរកីរក តមរយៈការ
កសាងមលូ្នមនុ្សនិងការរធងកើនកាលានុវត្ថភាព រមួមានការទទួលធ្វា្ុខភាព អាហាររូត្ទមភ 
និងអររ់ ំ្ រមារ់រគួសាររកីរក ធដើមផឲី្យពួកោត្់អាចធចញផុ្ត្ពីរនាធ ត្ថ់្នភាពរកីរក និងវររកាល យជនរកីរក 
ជនងាយរងធរោះ និង្េគមន៍កមពុជា ឲ្យធៅជាកមាល ងំមលូោឌ នផ្លិត្ររ្់ជាតិ្ទាងំមូល និងចូលរមួ
ចំវ កយ៉ង្កមមជាចលនាឋាមវន័ថកបុងការអភវិឌណធ្ដឌកិចច្ងគមកមពុជា។  

 
ខញុ ំ្ូមអំពាវនាវដល់រក្ួង សាទ រន័ពាកព់ន័ឌទាងំអ្់ ទាងំធៅថាប កជ់ាតិ្ ទាងំធៅថាប កធ់រកាម

ជាតិ្ ថ្ដគូអភវិឌណធៅកបុងនិងធរៅររធទ្ទាងំអ្់ ្ូមអនុវត្ថឲ្យបានខ្ជជ រ់ខជួន រគរល់កខខ ឍ  រគរ់
រជុងធរជាយវដលបានធលើកធ ើងធៅកបុងយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគម្រមារជ់នរកីរក និងជនងាយរងធរោះ 
កបុងការធរៀរចំនិងអនុវត្ថគធរមាង កមមវ ិ្  ីឲ្យមានររ្ិទនភាពនិងចំធោលធៅវដលបានធរោងទុក។  

 
    រាជធានីភបធំពញ ថ្លងទី       វខ             ឆ្ប ២ំ០១១ 
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ការោពំារ្ងគម ជាធោលនធយបាយអាទិភាពររ្់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ធេើយធោលគំនិត្

ផ្ថួចធផ្ថើមធដើមផធីរៀរចំររព័ននោពំារ្ងគម ជារំ ងរបាថាប ដថ៏្លលថាល ថ្នរាជរោឌ ភិបាល ធដើមផរីធរមើជូនររជា
ពលរដឌកមពុជា ដូចវដលមានវចងធៅកបុងរដឌ្មមនុញ្ដ  ធៅកបុងយុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា ធដើមផកំីធ ើ នការងារ 
្ម្ម ៌ និងររ្ិទនភាពធៅកមពុជា ដំណាកក់ាលទី២ ធេើយបានរធំលចយ៉ងចា្់វលមធទៀត្ធៅកបុង
វផ្នការយុទនសាស្ត ថ្អភវិឌណនជ៍ាតិ្រចចុរផនបកមម ២០០៩-២០១៣ កដូ៏ចជារករខ ឍ ចារគ់តិ្យុត្ថ និង
អនុ្ញ្ហដ អនថរជាតិ្ជាធរចើនធទៀត្វដលរាជរោឌ ភបិាលកមពុជាជាេត្ទធលខី។  

ធៅកបុងយុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា ដំណាកក់ាលទី១ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាមានឆនធៈកបុងការរធងកើន
អនថរាគមនធ៍ៅធលើវ ិ្ ័យ្ងគមកិចច ធោយរធងកើនកាលានុវត្ថភាពការងារ កាត្់រនទយភាពងាយរងធរោះ
ររ្់ជនរកីរក រធងកើនជំនួយ្ធស្តងាគ ះរនាធ ន់្ រមារធ់រោះមេនថរាយ្មមជាតិ្និងភាពវកឹវរ ពរងីកកមមវ ិ្ ី
សាថ រលទនភាពពលកមម្រមារជ់នពិការ ចា្់ជរា កុមារកំរពា ស្ត ថ្ីរងធរោះ ជនោម នផ្ធះ្ំវរង និងអតី្ត្
យុទនជននិងរគួសារររ្់ពួកោត្។់ យុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា ដំណាក់កាលទី២បានធលើកធ ើងនូវការជំរញុ
អភបិាលកិចចលអធៅកបុងការផ្ថល់្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគម តមរយៈការពរងឹងសាទ រន័និងកិចច្េររតិ្-
រត្ថិការជាមយួថ្ដគូអភិវឌណនានា និងការពរងីករវនទមធ្វា្ងគមកិចចនិងកមមវ ិ្ ី្ធស្តងាគ ះរនាធ ន់ឲ្យបាន
កានវ់ត្ទូលំទូលាយ ។ 

ភាពចាបំាចថ់្នការធរៀរចំឲ្យមានជាយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគម្រមារ់ជនរកីរក និងជនងាយរង
ធរោះ គឺធដើមផជំីរុញឲ្យមានការរកីចធរមើនជីវភាពរ្់ធៅររ្់ររជាជន និងរធងកើនររ្ិទនភាពធឆ្ព ះធៅ
្ធរមចធោលធៅអភវិឌណន៍្ េ្សវត្សរក៍មពុជា។ ការអភវិឌណវ ិ្ ័យធ្ដឌកិចចជនរទ នឹងរតូ្វវ ថ្ងធ ើង
មនិរតឹ្មវត្តមរយៈការសាថ រនិងកសាងធេោឌ រចនា្មពន័នជនរទ ការធោះរសាយនិកមមភាពជាលកុខ ៈ
រដូវកាល ការរ ថុ ះរណាថ លវជិាជ ជីវៈ ឬការផ្ថល់មីរកូឥ ទានរ៉ុធណាត ះធទ វត្វលមទាងំជា្កមមភាព
វដលនឹងរតូ្វធានាគុ ភាពជីវតិ្ ធោយមានការរំធពញរវនទមជាមយួការអភវិឌណ្ងគមកិចច។  

 
ដំធ ើ រថ្នការធរៀរចំចងរកងយុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគមធនះ បានចារធ់ផ្ថើមធចញពី្ម័យ

ររជំុធវទិកា្េររតិ្រត្ថិការអភវិឌណកមពុជាធលើកទី២ កាលពីថ្លងទី៣-៤ វខ ប្ូ ឆ្ប ២ំ០០៨ ធៅរាជធានី



 

ភបធំពញ។ កបុងឱកា្ធនាះ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា និងថ្ដគូអភវិឌណបានកត្់្ មាគ ល់ធឃើញនូវវឌណនភាពជា
ធរចើនវដលរតូ្វបាន្ធរមចធ ើងនាធពលកនលងមក ពិធ្្កបុងការកាត្រ់នទយភាពរកីរក រ៉វុនថរ្រធពល
ជាមយួោប  ក៏បានទទួលសាគ ល់ថាររជាជនកមពុជាមួយចំនួនកំពុង ទ្ិត្ធៅកបុងសាទ នភាពវដលងាយនឹង
ទទួលរងធរោះពីវរិត្ថិ្ងគមនិងធ្ដឌកិចចមយួចំនួន វដលអាចនឹងរុញរចានពួកោត្ឲ់្យធាល កធ់ៅកបុងភាព
រកីរក។        នឹងរញ្ហា ធនះ រាជរោឌ ភបិាលនិងថ្ដគូអភវិឌណបានរពមធរពៀងពិនិត្យធ ើងវញិនូវវសិាល
ភាពថ្ន្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគម កបុងការទរ់ទល់ធៅនឹងហានិភ័យវដលរណាថ លមកពីអ ទ្ិ រភាពថ្លល
អាហារនិងកលិយុគធ្ដឌកិចច វដលអាចនឹងជះឥទនិពលអវជិជមានធៅធលើជីវភាពរ្់ធៅររ្់ររជាជន
រកីរក និងជនងាយរងធរោះ។ ការធរៀរចំយុទនសាស្ត ថ្ធនះ គឺរ្រោប នឹងដំណាក់កាលធៅធរកាយវរិត្ថិ
េិរញ្ដ វត្ទុ និងធ្ដឌកិចច្កល និងការធ ើងថ្លលទំនិញនិងធររងឥនឌនៈ វដលបានជះឥទនិពលអវជិជមាន
ពិធ្្ធៅធលើរកុមជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ ធេើយបានរារាងំនិងពនយតឺ្ដល់ការ្ធរមចធោល
ធៅអភិវឌណ្េ្សវត្សរក៍មពុជា។ ជំហានដំរងូថ្នការងារធនះ គឺការ្ិកា ការពិនិត្យ និងការវភិាគទូធៅ 
ធដើមផកំី ត្វ់សិាលភាពថ្ន្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានរសារ ់ និងការកំ ត្ទិ់្ធៅធោល
នធយបាយនិងជធរមើ្ ជាយុទឌសាស្ត ថ្ ្រមារក់ាររធងកើត្្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមមយួ វដលមាន
លកខ ៈចរមុះនិងជាររពន័ន និងរ្រតមសាទ នភាព្ងគមធ្ដឌកិចចធៅកមពុជា។  

រកុមររឹកាសាថ រអភិវឌណន៍វ ិ្ ័យក្ិកមម និងជនរទ រតូ្វបានផ្ថល់ភារកិចចធដើមផធីានាឲ្យមាន
ររ្ិទនភាព កបុងយនថការ្រមរ្រមួលអនថររក្ួង ធោយមានការចូលរមួពីរក្ួងនិងសាទ រន័ពាក់ពន័ឌ 
វដលមាន្កមមភាពការងារធផ្ទថ ត្ធលើការផ្ថល់ និងការោរំទកមមវ ិ្ ី្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមធៅឲ្យជន
រកីរកនិងជនងាយរងធរោះ។ ធៅឆមា្ទី១ថ្នឆ្ប ២ំ០០៩ រកុមររឹកាសាថ រអភិវឌណនវ៍ ិ្ ័យក្ិកមម និង
ជនរទ ធោយមានការោរំទពីរក្ួងពាកព់ន័ឌនិងថ្ដគូអភវិឌណ បានធ វ្ើការរមួោប ធដើមផកីសាងនូវការ
ឯកភាពោប ធលើទ្ស ទានគនលឹះនិងទិ្ធៅទូលំទូលាយ ្រមារ់ការរធងកើត្ធោលនធយបាយ្ំណាញ់
្ុវត្ទិភាព្ងគម។ លទនផ្លថ្នការរកធឃើញ រពមទាងំអនុសា្នន៍ានា រតូ្វបានរងាា ញកបុងឱកា្
ធវទិកាជាតិ្ ថ្ីពី្នថិ្ុខធ្ផៀង និងអាហាររូត្ទមភ ធរកាមររធានរទ្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមធៅកមពុជា 
នាថ្លងទី៦-៧ វខកកកោ ឆ្ប ២ំ០០៩។ សម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន សសន នាយករដឌមស្តនថី បានផ្ថល់
្ុនធរកថារិទធវទិកាធោយបាន្ងកត្់្ ងនថ់ា ការពរងឹង្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគម្រមារ់រកុមជនងាយ
រងធរោះ គឺជាយុទនសាស្ត ថ្ចមផងមយួររ្់រាជរោឌ ភិបាលកបុងការទរទ់ល់នឹងរច័ចយអវជិជមាន និងហានិ-
ភយ័នានា វដលបានធកើត្មានពីកលិយុគធ្ដឌកិចច្កល។ តួ្នាទី ប្ូលថ្ន្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមគឺ
ការពារដល់រកុមជនងាយរងធរោះ និងធដើមផកីាត្រ់នទយផ្លរះ៉ពាល់ថ្នវរិត្ថិ ក៏ដូចជាការកសាងមលូ្ន
មនុ្សនិង្ងគម្រមារក់ារពរងីកកាលានុវត្ថភាពធ្ដឌកិចច។ ធៅឆមា្ទី២ថ្នឆ្ប ២ំ០០៩ រាជរោឌ ភិ-
បាលនិងថ្ដគូអភវិឌណ បានធ វ្ើការរមួោប ធដើមផធីរៀរចំរធងកើត្នូវយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគម្រមារក់មពុជា 



 

ធោយពិចារណាធៅធលើការកំ ត្់អាទិភាព ្រមារក់មមវ ិ្ ី្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមធៅឆ្ប ២ំ០១១-
២០១៥។  

កមមវ ិ្ ី្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគម មនិវមនជាការងារលមី្រមារក់មពុជាធទ រ៉វុនថការយល់ដឹងពី
ទ្សនៈនិងអត្ទនយ័ ធៅមានការយល់ធផ្សងៗពីោប ។ កមពុជាបានអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីនិងគធរមាងទាងំធនាះជា
ធរចើនមកធេើយ កបុងការធ វ្ើ្មាេរ កមម  តិ្្មផទានិងធដើមផធីលើកកមព្់្នថិ្ុខធ្ផៀង វដលធឆលើយ
ត្រធៅនឹងសាទ នភាព្ធស្តងាគ ះរនាធ ន់ផ្ង និងធដើមផរីធងកើនជីវភាពរ្់ធៅររ្់ររជាជនរកីរកផ្ង។ កមម
វ ិ្ ី្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលជាវផ្បក្ំខ្ជនថ់្នយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគម រតូ្វបានចងរកង្មរ្រ
ធៅតមរររិទកមពុជា រពមទាងំមានលកខ ៈចរមុះនិងជាររព័នន វដលរាជរោឌ ភិបាលអាចធឆលើយត្រ
ភាល មៗតម្ភាពការ ៍និងររធភទថ្នហានិភយ័ទាន់ធពលធវលា និង្ីុ្ងាវ កោ់ប រវាងសាទ រ័នពាកព់ន័ឌ
ទាងំអ្់ ររករធោយររ្ិទនភាពនិងមានភាព្័កថិ្ិទនិ ្រមាររ់យៈធពលរនាធ ន ់ ធពលម្យម និង 
រយៈធពលវវង។ ឯកសារធនះក៏រំធពញរវនទមធៅធលើឯកសារយុទនសាស្ត ថ្ និងវផ្នការថ្នវ ិ្ ័យដថ្ទធទៀត្ 
វដលមានជារ់ទាកទ់ងធោយផ្ទធ ល់ ឬធោយររធយលធៅនឹងការោពំារ្ងគម ធឆ្ព ះធៅកានក់ារកសាង
ររពន័នោពំារ្ងគមដទូ៏លំទូលាយ មានលកខ ៈចរមុះនិង្ីុ្ងាវ ក់ោប  ្រមារជួ់យ ដល់ជនរកីរកនិង
ជនងាយរងធរោះធៅកមពុជា។ មយ៉ងធទៀត្ធដើមផឲី្យមានររ្ិទនភាពកបុងការអនុវត្ថ រករខ ឍ ថ្ន    - 
សាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគម្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ  រតូ្វបានធរៀរចំតកវ់ត្ងធ ើងធោយមាន
ការលលឹងវលលងរវាងដំធណាះរសាយធដើមផកីាត្រ់នទយភាពរកីរករុាថំ្រ ៉ និងជួយ ជនរកីរកឲ្យមាន្មត្ទភាពធឆលើយ
ត្រនូវហានិភ័យវដលធកើត្ធ ើងធោយសារធេតុ្ផ្ល្ងគម ធ្ដឌកិចច និងររសិាទ ន រពមជាមយួការធលើក
កមព្់្មត្ទភាព ្នធានមនុ្សធដើមផអីាចធជៀ្ផុ្ត្ពីភាពរកីរកធោយខលួនឯងនាធពលអនាគត្។ 

ឯកសារយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគមធនះ បានធរៀរចំចងរកងតមលំោរលំ់ធោយ ធោយចារ់
ធផ្ថើមពីការកំ ត្និ់យមន័យ វសិាលភាពថ្នរករខ ឍ ការងារ និងទ្ស ទានថ្នការោពំារ្ងគមនិង
្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគម និងការធ វ្ើរញ្ជ ីសារធពើភ័ ឍ និងរទពិធសា្នថ៍្នការងារគធរមាង្កមមភាព
ោពំារ្ងគមធៅកមពុជារគររ់រធភទវដលបានអនុវត្ថកនលងមក។ រករខ ឍ ចារគ់តិ្     ្ននិ្ញ្ហដ  និង
អនុ្ញ្ហដ អនថរជាតិ្ រពមទាងំឯកសារយុទនសាស្ត ថ្ទាងំឡាយធៅកមពុជាវដលទាកទ់ងនឹងការោពំារ្ងគម  

បានរតូ្វធលើកយកមកពិចារណាវ វ្ងយល់ពីទិដឌភាពវផ្បកចារធ់ៅកបុងការធរៀរចំយុទនសាស្ត ថ្ធនះ កបុង
ទិ្ធៅរកាបាននូវ្កមមភាពរំធពញរវនទមោប ធៅវញិធៅមក ជាមយួ   ការធររើរបា្់លវកិាវដលមាន
ករមតិ្ឲ្យមានររ្ិទនភាព និងធជៀ្វាងការជានភ់ារកិចចនិងភាពរចំវដលៗថ្នការងារ។ ឯកសារធនះក៏
បានធ វ្ើការ្ិកាវភិាគធៅធលើរទងរ់ទាយនិងររធភទហានិភយ័ និងឬ្គល់ថ្នភាពរកីរក និងភាពងាយ
រងធរោះ ធដើមផធីលើកធ ើងនូវធោលនធយបាយ វ ិ្ ីសាស្ត ថ្ និងរករខ ឍ ឧរករ ៍ធឆលើយត្រ ឲ្យបាន
្មរ្រនិងមានររ្ិទនភាព ធៅតមមខុ្ញ្ហដ នីមយួៗ។ ឯកសារធនះកប៏ានរងាា ញពីការងារោពំារ



 

្ងគមវដលមានរសារ់្ រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះធៅកមពុជា រពមទាងំរទពិធសា្ន ៍ និង
្កមមភាពអនុវត្ថការងារោពំារ្ងគមទាងំធៅកមពុជានិងទាងំធៅធរៅររធទ្។ 

យុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគមធនះបានកំ ត្ជ់ាចកខុវ ិ្ ័យថា ររជាជនកមពុជារគររ់រូ ពិធ្្ជន
រកីរកនិងជនងាយរងធរោះ នឹងបានទទួលផ្លររធយជន៍ ពី្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមនិងរររ្នថិ-
្ុខ្ងគមឲ្យកានវ់ត្ររធ ើ្រធ ើង វដលជាវផ្បកថ្នររពន័នោពំារ្ងគមដម៏ានររ្ិទនភាព ្មរ្រវដល
អាចអនុវត្ថ      និរនថរភាព។        ចមផងថ្នយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគមគឺ ជនរកីរក និងជន
ងាយរងធរោះធៅកមពុជា នឹងទទួលការោពំារកានវ់ត្ររធ ើ្រធ ើង ពីភាពរកីរករុាថំ្រនិ៉ងភាពអត្ឃ់្លល ន ភាព
ខវះខ្ជត្ វរិត្ថិ និងមូលធេតុ្្ងគមនានា រពមទាងំទទួលបានររធយជន៍ពីការធ វ្ើវនិិធយគធលើ្នធាន
មូល្នមនុ្សររ្់ពួកោត្។់ ធោលធៅចមផងៗ ថ្នយុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគមរមួមាន ៖  

- ធឆលើយត្រធៅនឹងត្រមូវការមូលោឌ នររ្់ជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ  កបុងសាទ នភាពរង 
ធរោះអា្នប និងកលិយុគ  

- កាត្រ់នទយភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះថ្នកុមារនិងមាត រពមទាងំរធងកើនការអភវិឌណ
្នធានមនុ្សររ្់ពួកោត្់ 

- ធឆលើយត្រធៅនឹងភាពខវះការងារ និងនិកមមភាពវដលធកើត្មានធ ើងតមរដូវកាល និងផ្ថល់
ឱកា្្រមារ់ជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ ធដើមផធីលើកកមព្់ជីវភាពរ្់ធៅររ្់ពួក
ោត្ ់ 

- រធងកើនការវលទាំ្ ុខភាពវដលអាចទទួលយកបានដល់ជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ 
- រធងកើនការោពំារ្ងគម្រមារជ់នងាយរងធរោះពិធ្្មយួចំនួន។  

ការ្ធរមចឲ្យបានធោលធៅទាងំធនះ ទាមទារនូវការពរងីករវនទមនិងការធ វ្ើ្ុខុដុមនីយកមម
ធលើអនថរាគមន៍ការោពំារ្ងគមវដលមានរសារ់ និងការចារ់អនុវត្ថនូវកមមវ ិ្ ីលមី ធដើមផរំីធពញចធនាល ះ
ររធហាងថ្នការោពំារ្ងគម។ កបុងលកខ ៈជាអាទិភាព កមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈធដើមផផី្ថល់ឱកា្
ការងារនិងរបាកចំ់ ូល្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ នឹងរតូ្វពរងីកជារនថ។ គធរមាងឧរត្ទមភ
សាចរ់បាក់្រមារ់រគួសាររកីរកវដលមានកូនធរចើន ធោយធផ្ទថ ត្ធលើការធ វ្ើឲ្យររធ ើ្រធ ើងនូវអាហារូ ត្ទមភ 
និងការ្ិកាអរ់រនឹំងរតូ្វអនុវត្ថធដើមផផី្ថល់ការោពំារដល់កុមារពីផ្លរ៉ះពាល់កបុងរយៈធពលខលីថ្នកលិយុគ 
នាធពលរចចុរផនប និងការធ វ្ើឲ្យររធ ើ្រធ ើងនូវការអភវិឌណ្នធានមនុ្សកបុងរយៈធពលវវង។  

ការអនុវត្ថអនថរាគមនោ៍ពំារ្ងគម ជាភារកិចចនិងការទទួលខុ្រតូ្វថ្នរក្ួងជំនាញ សាទ រន័ 
និងអាជាញ ្រមូលោឌ នរគរ់ថាប ក។់ យុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគមនឹងរំធពញរវនទមធលើកិចចខិត្ខំររឹងវររង 
ររ្់រក្ួងជំនាញ កបុងការ្ធរមចឲ្យបាននូវធោលធៅតមវ ិ្ ័យ តមរយៈការផ្ថល់នូវរករខ ឍ ថ្ន



 

ការអនុវត្ថររករធោយនិរនថភាព ររ្ិទនភាព និង     ្ិទនិ។ កមមវ ិ្ ីភាគធរចើនថ្នយុទនសាស្ត្ថោំពារ 
្ងគមមានចរតិ្ជាអនថរវ ិ្ ័យ និងទាមទារនូវការ្រមរ្រមួលអនថររក្ួង និងសាទ រន័ថ្នរាជរោឌ -
ភបិាល ធដើមផធីជៀ្វាងការរតួ្ត្ជាន់ោប ជាលកខ ៈវ ិ្ ័យនិងតំ្រន់ភមូសិាស្ត ថ្ ក៏ដូចជាធដើមផធី វ្ើ្ុខុដុម-
នីយកមមធលើការអនុវត្ថនីតិ្វ ិ្ ី និងធដើមផី្ រមរ្រមួលការធររើរបា្់្នធានវដលទទួលបានពីលវកិាជាតិ្ 
និងថ្ដគូអភវិឌណ ររករធោយររ្ិទនភាព និងភាព     ្ិទនិ។ ររការធនះត្រមូវឲ្យមានការរបារ្័យ
ទាកទ់ងធោយ្កមម ជាមយួថ្ដគូអភវិឌណ វ ិ្ ័យឯកជន និង្ងគម្ីុវលិ។ 

ធដើមផអីនុវត្ថយុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគម រាជរោឌ ភិបាលកមពុជានឹងពិចារណារវនទមធទៀត្នូវ
យនថការនិងរចនា្ម័ពនឌ្មរ្រ្រមារក់ារ្រមរ្រមួលធលើការោពំារ្ងគម ធដើមផផី្ថល់ការោរំទ
ធោលនធយបាយ ការពិនិត្យតមោននិងវាយត្ថ្មល ការរគររ់គងព័ត្ម៌ាននិងចំធ ះដឹង និងការកសាង
្មត្ទភាព។ អាទិភាពចមផងចំធពាះមខុ គឺការធរៀរចំសាទ រន័ ការកសាង្មត្ទភាពសាទ រន័ធៅកបុង
យនថការ្រមរ្រមួលថាប កក់ណាឋ លនិងថាប កធ់រកាមជាតិ្  និងការ្រមរ្រមួលធោយមានតួ្នាទីជាក់
លាក ់រពមទាងំរចនា្មពន័ឌរតួ្ត្ពិនិត្យ្រមារក់ាររនថយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគម  កបុងដំណាកក់ាលម្យម 
និងវវង។ កមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគមវដលកំពុងមាន្កមមភាព និងការសាកលផងអនុវត្ថ្កមមភាព្ងគមកិចច
លមីៗនឹងកានវ់ត្មាន្ុខុដុមនីយកមម និងរតូ្វពិចារណាវាយត្ថ្មលធ វ្ើ្មាេរ កមមធៅកបុងកមមវ ិ្ ីករមតិ្
ជាតិ្កានវ់ត្្ំជាងមនុ កបុងការអនុវត្ថយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគមកបុងដំណាកក់ាលម្យម និងវវង ធដើមផនីាំ
យកមកនូវគធរមាងការធផ្សងៗមួយចំនួនធទៀត្ ឲ្យ ទ្ិត្ធៅធរកាមកមមវ ិ្ ីវដលមានលកខ ៈចរមុះមួយ 
យ៉ងធហាចណា្់កបុងរាល់ធោលធៅនីមយួៗថ្នយុទនសាស្ត ថ្។  

កបុងនាមរកុមររឹកាសាថ រអភវិឌណនវ៍ ិ្ ័យក្ិកមម និងជនរទ ខញុ ំ្ូម្ំវដងនូវការអរគុ យ៉ង 
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GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
  (ទីភាប កង់ារ្េររតិ្រត្ថិការអនថរជាតិ្អាលលឺមង៉)់ 
IFPRI  : International Food Policy Research Institute  
   (វទិយសាទ នរសាវរជាវធោលនធយបាយធ្ផៀងអនថរជាតិ្) 
ILO  : International Labour Organization (អងគការពលកមមអនថរជាតិ្)  
JFPR  : Japan Fund for Poverty Reduction  
   (មលូនិ្ិថ្នររធទ្ជរ៉នុ្រមារក់ារកាត្រ់នទយភាពរកីរក)  
ODA   : Official Development Assistance (ជំនួយអភវិឌណនផ៍្លូវការ) 
OECD  : Organisation for Economic Co-operation and Development 
   (អងគការអភវិឌណន៍ និង្េររតិ្រត្ថិការធ្ដឌកិចច) 
SPF  :  Social Protection Floor (ការោពំារ្ងគមមលូោឌ ន) 
SPFI   : Social Protection Floor Initiative  



 

   (គំនិត្ផ្ថួចធផ្ថើម្រមារក់ារោពំារ្ងគមមូលោឌ ន) 
UNAIDS  : Joint United Nations Programme on HIV/AIDS  
   (កមមវ ិ្ ីថ្នអងគការ្េររជាជាតិ្ ថ្ីពីជំងឺធអដ្៍) 
UNDAF  : United Nations Development Assistance Framework  
   (រករខ ឍ ជំនួយអភវិឌណនថ៍្នអងគការ្េររជាជាតិ្) 
UNESCO  : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
   (អងគការ្េររជាជាតិ្្រមារក់ារអររ់ ំវទិយសាស្ត ថ្ និងវរផ្ម)៌ 
UNICEF  : United Nations Children's Fund  
   (មលូនិ្ិអងគការ្េររជាជាតិ្្រមារ់កុមារ) 
USAID  : United States Agency for International Development  
   (ទីភាប កង់ារថ្ន្េរដឌអាធមរកិ ្រមារក់ារអភវិឌណអនថរជាតិ្) 
WB  : World Bank (្នាោរពិភពធលាក) 
WFP  : World Food Programme 
   (កមមវ ិ្ ីធ្ផៀងអាហារពិភពធលាកថ្នអងគការ្េររជាជាតិ្) 
WHO  : World Health Organization (អងគការ្ុខភាពពិភពធលាក) 
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យុទធស្ថស្តសេោតិគពំារសងគមសរោប់ជនរកីរកនិងជនងាយរងម្រគោះ (យ.ជ.គ.្.) ជាយុទនសាស្ត ថ្ 

រំធពញរវនទមដល់យុទនសាស្ត ថ្និងវផ្នការតមវ ិ្ ័យដថ្ទធទៀត្ថ្នរក្ួងសាទ រន័ពាកព់ន័ឌ វដលជារទ់ាក់ 
ទងធោយផ្ទធ ល់ ឬធោយររធយលធៅនឹងការោពំារ្ងគម។ ឯកសារធនះមានភាពរ្រោប  រពមទាងំធ វ្ើ
ឲ្យមាន្កមមភាពររតិ្រត្ថិការធៅធលើអាទិភាពនានា វដលមានវចងធៅកបុងឯកសារយុទនសាស្ត ថ្ចតុ្-
ធកា  និងឯកសារវផ្នការយុទនសាស្ត ថ្អភវិឌណន៍ជាតិ្រចចុរផនបកមម ឆ្ប ២ំ០០៩-២០១៣។  

 
យ.ជ.គ.្. បានធរៀរចំធ ើងតមរយៈដំធ ើ រការពិភាកាពិធរោះធយរល់ធោយមានការចូល

រមួយ៉ង្កមមពីតំ្ណាងរក្ួងសាទ រន័ពាកព់័នឌថ្នរាជរោឌ ភបិាលធៅថាប កជ់ាតិ្ និងថាប ក់ធរកាមជាតិ្ រពម
ទាងំថ្ដគូអភិវឌណ និង្ងគម្ីុវលិមយួចំនួន។ នាឱកា្ថ្នកិចចររជុំធវទិកា្េររតិ្រត្ថិការអភិវឌណ
កមពុជាធលើកទី២ កាលពីថ្លងទី៣-៤ វខ ប្ូ ឆ្ប ២ំ០០៨ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជានិងថ្ដគូអភវិឌណបានរពមធរពៀង
ធរៀរចំកិចចការវភិាគទូធៅ ធដើមផកំី ត្វ់សិាលភាពថ្ន្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានរសារ់ និង
កំ ត្់ទិ្ធៅធោលនធយបាយ្រមារ់រធងកើត្្ំណាញ់្ុវតិ្ទភាព្ងគមមួយ វដលមានលកខ ៈ
ចរមុះនិងជាររពន័ន និងរ្រតមសាទ នភាព្ងគមធ្ដឌកិចចធៅកមពុជា។ រកុមររឹកាសាថ រអភវិឌណនវ៍ ិ្ ័យ
ក្ិកមម និងជនរទ (ក.ក.ជ.) បានទទួលភារកិចចធានាឲ្យមានររ្ិទនភាព កបុងយនថការ្រមរ្រមួល
អនថររក្ួងធោយមានការចូលរមួពីរក្ួងសាទ រន័ពាកព់ន័ឌ។ ធៅវខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ ក.ក.ជ.បានរធងកើត្
រកុមការងាររធណាឋ ះអា្នប ថ្ីពីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម វដលមាន្មា្ភាពចូលរមួធោយរក្ួង
សាទ រន័ពាកព់ន័ឌថ្នរាជរោឌ ភបិាលនិងថ្ដគូអភវិឌណ ធដើមផធីរៀរចំឯកសារទ្សនាទានរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព
្ងគមនិងរញ្ជ ីសារធពើភ ឍ ។ ធៅវខកកកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ ក.ក.ជ.បានធរៀរចំធវទិកាជាតិ្ ថ្ីពី្នថិ្ុខ
ធ្ផៀងនិងអាហាររូត្ទមភធរកាមររធានរទ្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមធៅកមពុជា ធេើយបានទទួលភារ-
កិចចរនថការ្រមរ្រមួលធរៀរចំរធងកើត្យុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគម ្រមារជ់នរកីរក និងជនងាយរង
ធរោះ។ កិចចពិភាកាពិធរោះធយរល់ និងទ្សនកិចច្ិកាមយួចំនួនរតូ្វបានធរៀរចំធ ើងជារនថរនាធ រ់ 
ធដើមផពិីនិត្យសាជាលមីធៅធលើជធរមើ្ ថ្នធោលនធយបាយោពំារ្ងគម ធោយធផ្ទថ ត្ធៅធលើអនថរាគមន៍



 

្ងគមកិចចមយួចំនួន រមួមានការឧរត្ទមភសាចរ់បាក់ (ធោយធផ្ទថ ត្ធលើកងវះអាហាររូត្ទមភមាតនិងកុមារ 
កមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ១ ការ្ិកា និងពលកមមកុមារ។ ធៅធដើមវខមលុិនា ឆ្ប  ំ២០១០ យ.ជ.គ.្. 
រតូ្វបានោករ់ងាា ញធៅកបុងឱកា្ថ្នធវទិកា្េររតិ្រត្ថិការអភវិឌណកមពុជាធលើកទី៣ ធដើមផធី ប្ើ្ំុការោំ
រទនិង្េររតិ្រត្ថិការ។ ការវភិាគ្ីុជធរៅនិងការគ នាលវកិាចំណាយលមអតិ្នឹងជាការងារចាបំាច់
រនថធៅធទៀត្ ្រមារក់ារធលើកគធរមាងថ្នកមមវ ិ្ ីជាក់លាកធ់ផ្សងៗធៅកបុងយុទនសាស្ត ថ្។ 

 
ឯកសារ យ.ជ.គ.្.បានធរៀរចំធ ើងធោយវចកធចញជា៦ជំពូក។ ធៅកបុងជំពូកទី១ ថ្ីពី 

“ម្សចកេមី្ផេើ ម” ឯកសារធនះររយិយពីទ្សនាទាននិងនិយមនយ័ថ្នការោពំារ្ងគម ្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព
្ងគម និងវាកយ្ពធធផ្សងៗធទៀត្វដលទាកទ់ងនឹងការោពំារ្ងគម រពមទាងំការកំ ត្វ់សិាលភាពថ្ន 
ធោលនធយបាយ ្កមមភាព និងដំធ ើ រការធរៀរចំយុទនសាស្ត ថ្ធនះ។ ការគពំារសងគម គឺជាការឧរត្ទមភ
វដលផ្ថល់ធៅដល់ររជាជន ធដើមផធីឆលើយត្រធៅនឹងរញ្ហា ជាឫ្គល់ថ្នភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះ 
រពមទាងំធដើមផរីធងកើនការអភវិឌណមលូ្នមនុ្សកបុងធពលជាមយួោប ។ ការោពំារ្ងគមរមួរញ្ចូ លនូវការ
ធរៀរចំនិងធររើរបា្់ឧរករ ៍ជាធរចើនររធភទ ធដើមផកីារពាររគុគល រគួសារ និង្េគមន ៍ ពីររធភទ
ធផ្សងៗថ្នផ្លវបិាកវផ្បកេិរញ្ដ វត្ទុ ធ្ដឌកិចច និង្ងគម វដលធកើត្ធ ើងពីហានិភយ័ឬវរិត្ថិ ធដើមផជួីយ ពួក 
ោត្ឲ់្យចាកផុ្ត្ពីភាពរកីរក។ អនថរាគមនថ៍្នការោពំារ្ងគមកបុងករមិត្អរផររមា រមួមានការធានារ៉ារ់ 
រង្ងគម ធោលនធយបាយទីផ្ារពលកមម រណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម និងធ្វាកមម្ុខុមាលភាព 
្ងគម។ 

 
ជំពូកទី២ ថ្ីពី “ការគពំារសងគមកនុងអាទិភាពមួយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល” ធលើកធ ើងពីភាពចាបំាច ់ និង 

សារៈ្ំខ្ជនថ់្នការធរៀរចំយុទនសាស្ត ថ្ធនះ ធោយឈរធលើមលូោឌ នថ្នរដឌ្មមនុញ្ដ  ឯកសារយុទនសាស្ត ថ្
ចតុ្ធកា ដំណាកក់ាលទី២ ធដើមផកំីធ ើ ន ការងារ ្ម្ម៌ និងររ្ិទនភាព ធៅកមពុជា វផ្នការយុទឌ-
សាស្ត ថ្អភវិឌណន៍ជាតិ្រចចុរផនបកមម២០០៩-២០១៣ កដូ៏ចជាលិខិត្រទោឌ នគតិ្យុត្ថនិងអនុ្ញ្ហដ អនថរជាតិ្ 
ជាធរចើន។  

 
“ស្ថា នភាពននភាពរកីរកនិងភាពងាយរងម្រគោះ” រតូ្វបានធលើកធ ើងធៅកបុងជំពូកទី៣ វដលរងាា ញពី

សាទ នភាព ររធភទ និងការវនិិចឆយ័ធៅធលើភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះធៅកមពុជា រពមទាងំការវភិាគ 
ធៅធលើររធភទថ្នហានិភ័យ ធរោះអា្នបនិងវរិត្ថិវដលបានធកើត្ធ ើង និងវដលអាចនឹងធកើត្ធ ើងនា 

                                                
១  កមមវ ិ្ ី្ ំ ង់សាធារ ៈ ្ំធៅធលើរគរ់្កមមភាពទាងំអ្់វដលពាកព់័នននឹងការងារសាង្ង់ ជួ្ជុល វលទាំ
្ំ ង់ ធេោឌ រចនា្មពន័នរូរវនថផ្ង និងការរធងើកត្ការងារផ្ង។ 



 

ធពលអនាគត្ ធោយធយងធលើឯកសាររសាវរជាវនិងវភិាគនានា និងការអធងកត្្ងគមកិចច  ដឌកិចច ឆ្ប  ំ
២០០៨-២០០៩។ ជំពូកធនះកប៏ានធលើកធ ើងពីផ្លរះ៉ពាល់ជាអវជិជមានធោយសារវរិត្ថិធ្ដឌកិចចនិង 
េិរញ្ដ វត្ទុ្កល និងការវររររួលអាកា្ធាតុ្ មកធលើជីវភាពរ្់ធៅររ្់ររជាជន។   

 
ជំពូកទី៤ ថ្នឯកសារធនះ ធលើកធ ើងពី “កមមវិធីឬគម្រោងគពំារសងគមសដលោនរស្ថប់ សរោប់ជនរកីរក

និងជនងាយរងម្រគោះ” វដលធរៀររារពី់រចនា្មព័ននសាទ រ័ន អា ត្ថិការងារ ធោលនធយបាយ យុទនសាស្ត ថ្ 
តមវ ិ្ ័យ និងកមមវ ិ្ ី្កមមភាពអនថរាគមនរ៍រ្់រក្ួងសាទ រន័នីមយួៗររ្់រាជរោឌ ភិបាល កបុងការ 
ផ្ថល់ធ្វាោពំារ្ងគមជូនររជាជន។ ្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមធរៅផ្លូវការ និង្កមមភាពអនថរាគមន៍ 
ររ្់អងគការ្ងគម្ីុវលិ កប៏ានធលើកយកមករងាា ញធោយ្ធងខរកបុងឯកសារធនះវដរ ធដើមផជីាមលូ- 
ោឌ នកបុងការធរៀរចំយុទនសាស្ត ថ្ឲ្យមាន្ងគតិ្ភាព។ ជំពូកទី៤ ធដើរតួ្នាទីជាសាព នផ្ារភាជ រនូ់វ្កមមភាព 
និងអនថរាគមន៌ោពំារ្ងគមវដលមានរសារ់ ជាមួយនឹងសាទ នភាពថ្នភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះ
ររ្់ររជាជន ធដើមផរីងាា ញនូវគមាល ត្និងចធនាល ះររធហាងកបុងការអនុវត្ថ វដលរតូ្វរំធពញរវនទមធៅធពល
អនាគត្។ ររធទ្កមពុជាបានអនុវត្ថគធរមាងនិងកមមវ ិ្ ីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមជាធរចើន វដលភាគ
ធរចើនជាការផ្ថល់េិរញ្ដ រផទានពីររភពខ្ជងធរៅ ធៅកបុងការធ វ្ើ្មាេរ កមមនិងការសាថ រធ ើងវញិ 
ធដើមផវីកលមអ្នថិ្ុខធ្ផៀងនិងជីវភាពជូនររជាជនរកីរក និងធដើមផធីឆលើយត្រធៅនឹងសាទ នភាពរនាធ ន់ 
អ្់រយៈធពលជាង២០ឆ្ប មំកធេើយ។ ធជាគជយ័ជាធរចើន ជាពិធ្្ធៅកបុងការផ្ថល់ជូនអបកទទួលផ្ល
កបុងចំនួនដធ៏រចើន និងកបុងការរធងកើនលទនភាពទទួលបាននូវធ្វាកមម ធ្ផៀងអាហារ និង្នថិ្ុខថ្ន
ការរករបាកចំ់ ូលរមួមាន ៖ 

- ការសចកចាយម្សបៀង ធៅតមតំ្រនអ់្នថិ្ុខធ្ផៀង ការផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន រររ
ធ្ផៀងយកធៅផ្ធះ និងកមមវ ិ្ ីធ្ផៀងពលកមម បានផ្ថល់ជាមលូោឌ នកបុងការធឆលើយត្រធៅនឹង
អ្នថិ្ុខធ្ផៀង ភាពរកីរករុាថំ្រ ៉និងកបុងករ ីខលះ រញ្ហា កងវះអាហាររូត្ទមភ។ 

- អាហារូបករណ៍ បានផ្ថល់ជាមលូោឌ នធោះរសាយសាទ នភាពរកីរក ចំធពាះកុមារវដលធពញ
វយ័ចូលធរៀន។ 

- កមមវិធីសណំងស់្ថធារណៈ បានផ្ថល់ជាមូលោឌ នដល់ការធឆលើយត្រធៅនឹងរញ្ហា អ្នថិ្ុខធ្ផៀង 
ភាពខវះការងារ និងភាពរកីរករុាថំ្រ ៉ថ្នររជាជនវដលធពញវយ័ការងារ។ 

- មូលនិធិសមធម៌សុខភាព និងគម្រោងការធានារា៉ា ប់រងសខុភាពម្ៅសហគមន៍ បានផ្ថល់ជាមលូោឌ ន
កបុងការោពំារ្ុខភាព្រមារជ់នរកីរក។ 

- ម្សវាកមមសុខុោលភាពសងគមដល់រកមុជនងាយរងម្រគោះពិម្សស ដូចជាជនពិការ ចា្់ជរា កុមារ 
កំរពា ...។ល។  



 

- កមមវ ិ្ ីធផ្សងៗធទៀត្មយួចំនួនវដលជាររថ្ព ី និងវរផ្មថ៌្នការវចករវំលក្នធាន ្រមារ់
បុពវម្ហតុមនុសសធម៌។ 

 
រ៉វុនថកមពុជាពំុទានម់ានរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានររ្ិទនភាព និងមានលកខ ៈចរមុះ

និងជាររពន័នធៅធ ើយ។ អនថរាគមន៍ភាគធរចើនធៅមានភាពរាយប៉ាយនិងមានលកខ ៈរធណាឋ ះអា្នប 
ធេើយមានភាពពឹងវផ្អកខ្ជល ងំធៅធលើររភពេិរញ្ដរផទានពីសាទ រន័ផ្ថល់ជំនួយ និងវភិាគទានជាលកខ ៈ
រគុគល។ វសិាលភាពថ្នកមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគមវដលមានរសារ់្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះធៅ
មានករមតិ្រំផុ្ត្ ធេើយ្កមមភាពទាងំធនាះពំុបានធផ្ទថ ត្ខ្ជល ងំធៅធលើតំ្រនវ់ដលមានភាពរកីរករំផុ្ត្ធទ 
ធៅកបុងកិចចខិត្ខំររឹងវររងវដលមានភាពវរកវខញកពីោប  ធោយសារការ្រមរ្រមួលរវាងរក្ួងនិង
សាទ រន័វដលចូលរមួពាកព់ន័ឌធៅមានករមតិ្។ 

 
 វផ្អកធលើមូលោឌ នថ្នការវភិាគ ថ្ីពីរករខ ឍ វផ្បកចារ់ថ្នការោំពារ្ងគមធៅកមពុជា ធៅកបុង     
ជំពូកទី២ និងសាទ នភាពថ្នភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះ ធៅកបុងជំពូកទី៣ រពមទាងំអនថរាគមន៍ោពំារ 
្ងគមវដលមានរសារ ់ និងចធនាល ះររធហាងកបុងការអនុវត្ថ ធៅកបុងជំពូកទី៤  ជំពូកទី៥ ថ្ីពី “យុទធស្ថស្តសេ
ោតិគពំារសងគមសរោប់ជនរកីរក និងជនងាយរងម្រគោះ” នឹងរករសាយជាពិសាថ រអំពីអភរិកម ទ្សនវ ិ្ ័យ 
ធោលរំ ង និងធោលធៅថ្ន យ.ជ.គ.្។ យុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគម្រមារជ់នរកីរក និងជន
ងាយរងធរោះដម៏ានររ្ិទនភាពមយួ ទាមទារនូវតុ្លយភាពរវាងអភរិកមរីយ៉ងដូចខ្ជងធរកាម ៖ 

- ការរទរទង់ដល់ជនរកីរករំផុ្ត្និងជនវដលងាយរងធរោះរំផុ្ត្ វដលពំុអាចមានលទឌភាព
ជួយ ខលួនឯង តាមរយៈម្សវាកមម និងការឧបតាមភសងគម។ 

- ការកាត់បនាយផលប៉ាោះពាលន់នហានិភ័យ វដលអាចនឹងនាធំៅរកយុទនសាស្ត ថ្ធោះរសាយវដលមាន
លកខ ៈអវជិជមាន។ 

- ការរទរទងដ់ល់ជនរកីរក ឲ្យបានឆលងផុ្ត្ពីភាពរកីរក តមរយៈការកស្ថងមូលធនមនុសស និងការ
ពរងីកកាលានុវតេភាព ររ្់ពួកោត្។់ 

 
ទ្សនវ ិ្ ័យទូលំទូលាយថ្ន យ.ជ.គ.្. រមួរញ្ចូលគធរមាងការោពំារ្ងគមធោយមានភាគទាន 

(ការធានារ៉ារ់រង្ងគម) ្រមារ់និធយជិត្ថ្នវ ិ្ ័យឯកជននិងមស្តនថីរាជការ្ីុវលិ ធេើយ្ំធៅធឆ្ព ះ
ធៅកានក់ារអភិវឌណមនុ្សកបុងករមតិ្ខព្់មយួ កដូ៏ចជាជធរមើ្ និងកាលានុវត្ថភាពដ៏្ មរ្រ្រមារ់
ររជាជនកមពុជារគររ់រូ ៖ "ររជាជនកមពុជារាល់ររូ ពិធ្្ជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះ នឹងបាន



 

ទទួលផ្លររធយជនពី៍រណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម និងរររ្នថិ្ុខ្ងគម ឲ្យកានវ់ត្ររធ ើ្រធ ើង វដល
ជាវផ្បកថ្នររព័ននោពំារ្ងគមដម៏ានររ្ិទឌភាព្មរ្រវដលអាចអនុវត្ថនិងមាននិរនថរភាព"។  

 
 ធោលរំ ងកបុងដំណាក់កាលម្យមថ្នយ.ជ.គ.្.គឺ ៖ "ជនរកីរក និងជនងាយរងម្រគោះកមពុោ នឹង
ទទួលការគពំារកាន់សតររម្សើរម្ឡើងពីភាពរកីរករុានំរ ៉ា ភាពអត់ឃ្លល ន វិបតេ ិ ភាពខវោះខាតនិងមូលម្ហតុសងគម  និងទទួល
បានររម្ោជន៍ពីការម្ធវើវិនិម្ោគម្លើធនធានមូលធនមនុសសរបស់ពួកគត់"។  

 
 កបុងរករខ ឍ ធឆ្ព ះធៅកានឆ់្ប ធំោលធៅ២០១៥  យ.ជ.គ.្.នឹងផ្ារភាជ រស់ាទ នភាពវដលមាន
រសារ ់ធពលរចចុរផនប ជាមយួនឹងការធរៀរចំធោលធៅវដលមានលកខ ៈចរមុះនិងជាររពន័ន និងធឆ្ព ះធៅ
កានក់ារផ្ថល់ជូនដល់ររជាជនរកីរកនិងងាយរងធរោះ នូវការោពំារឲ្យកានវ់ត្ររធ ើ្រធ ើងពីភាពរកីរក 
និងការវនិិធយគធលើ្នធានមនុ្ស។ ធដើមផី្ ធរមចបានការផ្ារភាជ រធ់នះ យ.ជ.គ.្.បានធរៀរចំ
ជំហានមយួចំនួនដូចខ្ជងធរកាម ៖ 

- ជំរញុឲ្យមានការរញ្ចូលោប ថ្នកមមវ ិ្ ីវដលរគរដ ឋ រធ់លើ ភាពរកីរករុាថំ្រ ៉ និងភាពរកីរកវដល
ធទើរនឹងធកើត្ធ ើង កដូ៏ចជាភាពអត្ឃ់្លល ន រពមទាងំជួយ ធលើកកមព្់មលូ្នមនុ្ស។ 

- ពរងឹងការ្រមរ្រមួល ការពរងីក និងការធ វ្ើ្ុខដុមនីយកមមធលើអនថរាគមន៍វដលមាន
រសារ់ ធដើមផផី្ារភាជ ររ់រភព្ំខ្ជនថ់្នភាពងាយរងធរោះធៅនឹងកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ។់  

- វាយត្ថ្មលធដើមផធី វ្ើការវកលមអកបុងករ ីចាបំាច់ ធលើយនថការក      អត្ថ្ញ្ហដ     រគួសាររកី 
រកវដលមានរសារន់ាធពលរចចុរផនប។ 

- ពរងីកវសិាលភាពថ្នអនថរាគមនម៍យួចំនួនវដលកំពុងវត្ដំធ ើ រការ ធដើមផរីធងកើនឥទនិពល និង
ររ្ិទនភាព។ 

- អនុវត្ថសាកលផង វាយត្ថ្មល និងពរងីក ធោយវផ្អកធលើររ្ិទនភាពនិងនិរនថរភាពនូវររធភទ
កមមវ ិ្ ីលមី ធដើមផរំីធពញចធនាល ះររធហាងថ្នកិចចោពំារ្ងគមវដលមានរសារ់្ រមារ់ជនរកីរក និង 
ងាយរងធរោះ។ 

 
ធោលធៅចមផងៗថ្ន យ.ជ.គ.្. រមួមាន ៖  
- ជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ ទទួលបានការោរំទវដលរមួមានធ្ផៀង អនាមយ័ ទឹក និង
ជរមក ។ល។ ធដើមផរំីធពញតមត្រមូវការររ្់ពួកោត្ ់ កបុងធពលធវលាមានធរោះអា្នបនិង
វរិត្ថ។ិ 



 

- ជនរកីរក កុមារ និងមាតងាយរងធរោះ ទទួលបានផ្លររធយជនពី៍្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព
្ងគមធដើមផកីាត្រ់នទយភាពរកីរកនិងអ្នថិ្ុខធ្ផៀង និងពរងឹងការអភវិឌណមលូ្នមនុ្ស 
តមរយៈការរធងកើនគុ ភាពអាហាររូត្ទមភ ្ុខភាពមាតនិងកុមារ ការធលើកកមព្់ការអរ់រ ំ
និង ការលុររំបាត្់ពលកមមកុមារ ជាពិធ្្ទរមង់្ ងន់ ង្រ។  

- ជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ វដលធពញវយ័ធ វ្ើការងារ ទទួលបានផ្លររធយជន៍ពីកាលា
នុវត្ថភាពការងារ ធដើមផធីានាឲ្យមានរបាកចំ់ ូល ធ្ផៀង និងមានការងារធ វ្ើ រពមទាងំចូល
រមួកបុងការកសាង្នធានររូវនថ និង្នធានធេោឌ រចនា្មពន័ឌ្ងគមវដលមាននិរនថរភាព។ 

- ជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ ទទួលបានការវលរកា្ុខភាពវដលមានគុ ភាព និងវដល
អាចទទួលធររើបាន និងការោពំារវផ្បកេិរញ្ដ វត្ទុធពលមានជំងឺ។ 

- រកុមជនងាយរងធរោះពិធ្្ រមួមានធកមងកំរពា ចា្់ជរា ស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ ជនពិការ 
ជនផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍ ឬអបកជំងឺរធរង ។ល។ ទទួលបានការោរំទជារបាកចំ់ ូល ្មាភ រៈ 
និងចិត្ថសាស្ត ថ្្ងគម រពមទាងំការវលទាំ្ ងគមរគរ់រោន។់ 

 
ជំពូកទី៦ថ្នឯកសារធនះ ធលើកធ ើងពី “ការសរមបសរមលួម្លើការអនុវតេ ការពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល 

យ.ជ.គ.ស.”។ ជំពូកធនះ្ងកត្់្ ងនធ់លើការធរៀរចំយនថការ្រម ្រមួល ពិនិត្យតមោន និងវាយ
ត្ថ្មលធលើការអនុវត្ថយ.ជ.គ.្. ធោយមានការចូលរមួពីរគរស់ាទ រន័ពាកព់ន័ន រពមទាងំត្រមូវការ្នធាន
លវកិា្រមារ់ការអនុវត្ថ យ.ជ.គ.្. កបុងដំណាកក់ាលម្យម។ ការអនុវត្ថអនថរាគមនោ៍ពំារ្ងគម 
ជាភារកិចចនិងជាការទទួលខុ្រតូ្វថ្នរក្ួងសាទ រន័ជំនាញ និងអាជាញ ្រមលូោឌ ន។ យុទនសាស្ត ថ្ធនះ 
មានធោលរំ ងរំធពញរវនទមនូវកិចចខិត្ខំររឹងវររងររ្់រក្ួងជំនាញ កបុងការ្ធរមចឲ្យបាននូវ
ធោលធៅតមវ ិ្ ័យពាកព់ន័ននឹងការោពំារ្ងគម តមរយៈការផ្ថល់នូវរកបខណឌ ននការអនុវតេររកបម្ដ្ឋយ
និរនេរភាព ររសិទធភាព និងភាពសកេសិទិធិ។ កមមវ ិ្ ីភាគធរចើនថ្នយុទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគម មានលកខ ៈអនថរ
វ ិ្ ័យ និងទាមទារនូវការ្រមរ្រមួលជាមយួរក្ួងសាទ រន័ពាកព់ន័ឌ ធដើមផធីជៀ្វាងការរតួ្ត្ជាន់
ោប ជាលកខ ៈវ ិ្ ័យនិងតំ្រនភ់មូសិាស្ត ថ្ កដូ៏ចជាធដើមផធី វ្ើសុខដុមនីយកមមម្លើនីតិវិធីននការអនុវតេ និងធដើមផ ី
្រមរ្រមួលធលើការធររើរបា្់្នធានលវកិាររករធោយររ្ិទនភាព និងភាព្កថិ្ិទន។ិ ររការធនះ 
ត្រមូវឲ្យមានការរារសយ័ទាក់ទងម្ដ្ឋយសកមម ជាមយួថ្ដគូអភវិឌណនិង្ងគម្ីុវលិ និងការរគប់រគងនិង
សចកចាយពត៌ោន។ ការកស្ថងសមតាភាពស្ថា ប័ន ធៅកបុងយនថការ្រមរ្រមួលថាប កក់ណាឋ ល និងសាទ រន័
ពាកព់ន័ឌធៅថាប កជ់ាតិ្និងថាប កធ់រកាមជាតិ្ នឹងជាអាទិភាពចមផង្រមារអ់នាគត្ឆ្រ់ៗ ខ្ជងមខុធនះ រមួ
មានការធរៀរចំសាទ រន័ និងការ្រមរ្រមួលធោយមានតួ្នាទីជាក់លាក់ រពមទាងំរចនា្មពន័ឌពិនិត្យ
តមោន និងវាយត្ថ្មលធលើការអនុវត្ថ យ.ជ.គ.្. កបុងដំណាកក់ាលម្យម និងវវង។ 
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1>1> niymn½y 
ការគពំារសងគម គឺជាការឧរត្ទមភវដលផ្ថល់ធៅដល់ររជាជន ធដើមផធីឆលើយត្រធៅនឹងរញ្ហា ជាឫ្

គល់ថ្នភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះ រពមទាំងធដើមផរីធងកើនការអភិវឌណ្នធានមនុ្សកបុងធពលជា
មយួោប ។ ការោពំារ្ងគមរមួរញ្ចូលនូវការធរៀរចំ និងធររើរបា្់ឧរករ ៍ជាធរចើនររធភទ ធដើមផកីារពារ
រគុគល រគួសារ និង្េគមន ៍ ពីររធភទធផ្សងៗថ្នផ្លវបិាកវផ្បកេិរញ្ដ វត្ទុ ធ្ដឌកិចច និង្ងគមវដល
ធកើត្ធ ើងពីហានិភ័យ ឬវរិត្ថិ ធដើមផជួីយ ពួកោត្់ឲ្យចាកផុ្ត្ពីភាពរកីរក។ អនថរាគមនថ៍្នការោពំារ
្ងគមកបុងករមិត្អរផររមា រមួមានការធានារ៉ាររ់ង្ងគម ធោលនធយបាយទីផ្ារពលកមម រណាឋ ញ
្ុវត្ទិភាព្ងគម និងធ្វាកមម្ុខុមាលភាព្ងគម។ 

 
កមមវិធីធានារា៉ា ប់រងសងគម ជាកមមវ ិ្ ីវដលធរៀរចំធ ើងធដើមផជួីយ ដល់រគួសារនានា កបុងការការពារ

ពួកោត្ពី់ការធាល កចុ់ះភាល មៗថ្នរបាកចំ់ ូលពីការងារ វដលរណាឋ លមកពីជំងឺ លំវេមាតុ្ភាព ធរោះ
ថាប កក់ារងារ និកមមភាព ទុពវលភាព ជរាភាព (ឧទាេរ ៍ របាក់ធសា្ននិវត្ថន៍) និងមរ ភាពថ្ន
អបកវដលរកចំ ូល្រមាររ់គួសារ។ កមមវ ិ្ ីទាងំធនះ រមួរញ្ចូលទាងំការធានារ៉ាររ់ងធោយមានអា ត្ថិ
ការងារ ឬវដលផ្ថល់ជាសាធារ ៈ ដូចជាគធរមាងធានារ៉ាររ់ង្ុខភាព្ងគម វដលផ្ថល់ជូនររជាជន
នូវការទទួលបានការវលរកា្ុខភាព។ កមមវ ិ្ ីធានារ៉ារ់រង្ងគម ជាកមមវ ិ្ ីវដលរតូ្វការភាគទាន គឺ
មាននយ័ថាអបកទទួលផ្លរតូ្វទទួលររធយជន ៍ ឬធ្វាកមម វដលបានពីការធ វ្ើភាគទានររ្់ពួកោត្់
ធៅកាន់គធរមាងធានារ៉ារ់រង។ ទ្សនាទានថ្នការធានារ៉ារ់រង្ងគម វត្ងរតូ្វបានធររើរបា្់រចរល់
ោប ជាមយួនឹងរររ្នថិ្ុខ្ងគម។ 

 
ម្គលនម្ោបាយទីផារការងារ រមួរញ្ចូលអនថរាគមនន៍ានាវដលធផ្ទថ ត្ធោលរំ ងធលើការធលើក

ធ ើងនូវការរធងកើត្ការងារធោយផ្ទធ ល់ ធ្វាកមមការងារ និងការអភវិឌណជំនាញ ក៏ដូចជាការរទរទង់របាក់
ចំ ូល្រមារជ់នរកីរកវដលររករការងារ និងការធរៀរចំតកវ់ត្ងចារ់ ថ្ីពីករមតិ្អរផររមាថ្នរបាក់
កថ្រមការងារ ភាគទាន្រមារក់ារធានារ៉ាររ់ង្ងគម ឬរររ្នថិ្ុខ្ងគម និងរទោឌ នពលកមមនានា 
ការទរស់ាក ត្ព់លកមមកុមារ ធដើមផធីានានូវការរករបាកចំ់ ូលនិងរទោឌ នរ្់ធៅធោយធ្ចកថីថ្លលលបូរ។ 
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កមមវិធីបណ្ដា ញសុវតាភិាពសងគម រមួរញ្ចូលអនថរាគមនធ៍ោយមានធោលធៅវដលរតូ្វបានធរៀរចំ
ធ ើង្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះរំផុ្ត្ និងឧរត្ទមភេិរញ្ដ រផទានវដលមានររភពធចញពីផ្ល
ទុនទូធៅ រមួមានពនឌអាករ ឬជំនួយអភវិឌណផ្លូវការវដលររការធនះមានភាពផ្ធុយពីការធានារ៉ាររ់ង្ងគម 
វដលពឹងវផ្អកធលើការចូលរមួភាគទានជាមនុពីអបកទទួលផ្ល។ កមមវ ិ្ ីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមរមួមាន 
កមមវិធីសណំងស់្ថធារណៈ (កមមវ ិ្ ីរបាកព់លកមម ឬធ្ផៀងពលកមម) កមមវិធីឧបតាមភម្ដ្ឋយោនឫគម នលកខខណឌ  
(ឧរត្ទមភជាសាចរ់បាកឬ់្មាភ រៈ) រពមទាងំ ការឧបតាមភធនម្ដ្ឋយោនម្គលម្ៅ វដលរតូ្វបានធរៀរចំធ ើង
ធដើមផធីានាថាជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះអាចទទួលបាននូវធ្វាវលទាំ្ ុខភាព ការ្ិកាអរ់រ ំ ផ្ធះ
្ំវរង ឬមធ្យបាយសាធារ ៈធផ្សងៗធទៀត្ ដូចជាទឹកនិងអគគិ្នី (ក.ក.ជ ២០០៩)។ 

 
ម្សវាកមមសុខុោលភាពសងគម រគរដ ឋ រធ់លើការវលទាកុំមារ ការវលទាជំនពិការ ជនចា្់ជរា

ោម នទីពឹង ការវលទាតំមផ្ធះ ការរទរទងរ់វងអក្រមារអ់បកផ្ធុកជំងឺរុាថំ្រ ៉ ការវលទារំគួសារ ធ្វាកមម
រទរទងរ់គួសារនិង្េគមន ៍ ការវលរការនថ ការធ វ្ើមាតុ្ភមូនិិវត្ថន៍និង្មាេរ កមមថ្នជនធភៀ្ខលួន 
ការឧរត្ទមភជនរងធរោះធោយការជួញដូរមនុ្សនិងអាជីវកមមផ្លូវធភទ ការរទរទងនី់តិ្្មផទាដល់្ិ្ស
ធគចសាលាធរៀន        ធរគឿងធញៀន និងពលករកុមារ កដូ៏ចជាធ្វាកមមចិត្ថសាស្ត ថ្្ងគម និងការ
ឧរត្ទមភកបុងសាទ នភាពធរោះអា្នប និងទុកខរពួយ។ ្កមមភាពទាងំធនះជាការជំរញុឥទនិពល និងរំធពញ
រវនទមដល់ការឧរត្ទមភជាសាចរ់បាក់ឬ្មាភ រៈ។ ការកំ ត្ឲ់្យធឃើញនូវចំ ុចររ្ពវោប ថ្នការឧរត្ទមភ
សាចរ់បាកនិ់ងធ្វាកមម្ុខុមាលភាព្ងគម ជាររការចាបំាចម់យួធៅកបុងអភរិកមចរមុះ និងធោយ
មានការ្រមរ្រមួលថ្នការោពំារ្ងគម។ 

 
ការគពំារសងគមមូលដ្ឋា ន រមួរញ្ចូលការធានាជាមលូោឌ ននូវការោពំារ្ងគមដល់ររជាជនទាងំ

អ្់តមរយៈកញ្ចរថ់្នររធយជន ៍ និងធ្វាកមម្ងគមរំធពញរវនទម ធដើមផធីោះរសាយឫ្គល់ថ្នភាព 
ងាយរងធរោះចមផងនានាវដលធកើត្មានកបុងវដថជីវតិ្ចំធពាះកុមារ ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះនិងមាត ររជាជន 
ធពញវយ័ការងារ និងជនចា្់ជរា។ ការោពំារ្ងគមមលូោឌ នកំ ត្យ់កអភរិកមរមួោប  រវាងការធផ្ទថ ត្
ធលើវផ្បកត្រមូវការ (ត្រមូវការ្ុខភាព ការអរ់រ ំ អាហារ របាក់ចំ ូលករមិត្អរផរមាវដលររជាជន
អាចរ្់បាន ...) និងការធានានូវភាពអាចរកបានថ្នធ្វាកមម្ងគម។ 

 
 ដូធចបះ រករខ ឍ ោពំារ្ងគមវដលមានលកខ ៈទូលំទូលាយ រមួរញ្ចូ លវ ិ្ ័យផ្លូវការ និង 
កមមវ ិ្ ីវដលទាមទារការធ វ្ើភាគទាន ធេើយជាវផ្បកមយួថ្នយុទនសាស្ត ថ្កាត្រ់នទយភាពរកីរក។ ធោយសារ
រកុមអបកទទួលផ្លររ្់អនថរាគមន៍កបុងរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម ខុ្ោប ពីគធរមាងធានារ៉ាររ់ង្ងគម 
រណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម ធដើរតួ្នាទីរំធពញរវនទមដល់គធរមាងធានារ៉ាររ់ង្ងគម ធៅកបុងវ ិ្ ័យ្ុខ្ជភិ
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បាល ការ្ិកាអររ់ ំ និងធ្វាកមមេិរញ្ដ វត្ទុ ធោយការផ្ថល់នូវមធ្យបាយ និងធេោឌ រចនា្មពន័ឌ
មលូោឌ ន និងធោលនធយបាយដថ្ទធទៀត្ វដលមានធោលធៅកាត្រ់នទយភាពរកីរក រគររ់គងហានិភយ័ 
និងភាពងាយរងធរោះទាងំមលូ។ ការោពំារ្ងគមមានទំនាកទំ់នងយ៉ងជិត្ ប្ិទឌ ធៅនឹងវ ិ្ ័យអភវិឌណ
ដថ្ទធទៀត្។ ការោពំារ្ងគម ការផ្ថល់ការងារ និងការអភវិឌណវ ិ្ ័យក្ិកមមនិងជនរទ មានទំនាក់ទំនង
និងផ្ថល់ឥទនិពលឲ្យោប ធៅវញិធៅមក។ ររូទី ១ រងាា ញពីទំនាកទំ់នងរវាងការោពំារ្ងគម និងរណាឋ ញ
្ុវត្ទិភាព្ងគម និងរវាងការោពំារ្ងគម ជាមយួការអភវិឌណធ្ដឌកិចច ការអភវិឌណ្ងគម និងការធឆលើយ
ត្រនឹងធរោះមេនថរាយ។ 
 
រូបទី១. ការគពំារសងគម និងវិភាគទានម្ៅកនងុការអភិវឌ្ឍម្សដាកិចចនិងសងគម និងការម្ឆលើយតបម្ៅនឹងម្រគោះមហនេរាយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុោ រធងកើនការវនិិធយគធៅកបុងវ ិ្ ័យោពំារ្ងគម ទាងំកបុងភាពជាវភិាគទាន
ធៅកាន់ធោលធៅកាត្់រនទយភាពរកីរកកបុងរយៈធពលវវង ទាងំកបុងភាពជាវធិានការធឆលើយត្រធៅនឹង 
ធរោះអា្នបឬវរិត្ថិកបុងរយៈធពលខលី ធដើមផធីោះរសាយផ្លវបិាកថ្នកលិយុគនានាវដលជារញ្ហា ររឈម
ររ្់កមពុជា និងររជាពលរដឌទាងំអ្់។  ជាពិធ្្ សាទ នភាពថ្នភាពរកីរកនិងងាយរងធរោះថ្ន
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ររជាជនជាធរចើន បានរធងកើនរនធុកធ ើងចារត់ងំពី ឆ្ប ២ំ០០៧ ធោយអតិ្ផ្រណាថ្នថ្លលធ្ផៀងអាហារ 
កដូ៏ចជាកលិយុគធ្ដឌកិចច និងេិរញ្ដ វត្ទុ្កល។ រញ្ហា ទាងំធនះ បានជះឥទនិពលធៅធលើវ ិ្ ័យវដល
កំពុងមានកំធ ើ ន (ពិធ្្វ ិ្ ័យកមមនថសាល ្ំ ង់ និងធទ្ចរ ៍) និងធ វ្ើឲ្យមានកំធ ើ ន
និកមមភាព ការធាល កចុ់ះថ្នរបាកចំ់ ូល ការខូចខ្ជត្រណាឋ ញរបាក់រធញ្ដ ើ និងកងវះការទទួលបានធ្វា
កមមចាបំាច់នានាររ្់ររជាជន។ ការោពំារ្ងគម ជាការវនិិធយគ្ំធៅកាត្រ់នទយភាពរកីរក ការ
អភវិឌណមនុ្ស និងការចូលរមួធៅកបុងការកសាងកំធ ើ នវដលអាចរំធពញចធនាល ះររធហាងនានា វដល
បានធកើនធ ើងធោយសារកលិយុគធ្ដឌកិចច ធឆ្ព ះធៅកាន់ការ្ធរមចបានធោលធៅកាត្់រនទយភាពរកី
រក។ យុទធស្ថស្តសេោតិគពំារសងគមសរោប់ជនរកីរក និងជនងាយរងម្រគោះ (យ.ជ.គ.ស.) នឹងធដើរតួ្នាទីយ៉ង្ំខ្ជន់
ធៅកបុងការកាត្់រនទយភាពរកីរក និងវ ិ្ មភាព។ 
 

1>2> visalPaBényuT§sa®sþ  

អនុធលាមធៅតមទិ្ធៅធោលនធយបាយវដលវចងធៅកបុង ឯកស្ថរយុទធស្ថស្តសេចតុម្កាណ 
ម្ដើមបកំីម្ណើ ន ការងារ សមភាព និងររសិទធភាពម្ៅកមពុោ កបុងដំណាក់កាលទី២ រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា 
កំពុងមានដំធ ើ រការធជឿនធលឿនធលើការោពំារ្ងគម្រមារវ់ ិ្ ័យសាធារ ៈ ធេើយកំពុងោក់ធចញ 
ជាអាទិភាពនូវការពរងីកកិចចអនថរាគមន៍ កបុងធោលធៅកាត្់រនទយភាពរកីរកភាពងាយរងធរោះ និង
ហានិភយ័ថ្នជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះ។ 

 

កបុងដំណាក់កាលម្យម  យ.ជ.គ.្. នឹងធផ្ទថ ត្ធលើការោំពារ្ងគម្រមារ់ជនរកីរក និង
ជនងាយរងធរោះ។ ជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះគឺជា ៖ 

- ររជាជនវដលរ្់ធៅធរកាមរនាធ ត្់ភាពរកីរកររ្់ជាតិ្ 
- ររជាជនវដលពំុអាចទរ់ទល់បាននឹងវរិត្ថិ ឬវដលមានភាពររឈមខព្់ធៅនឹងវរិត្ថិ (កបុង
ធនាះគឺររជាជនវដលកំពុងរ្់ធៅធរកាម ឬវកផររនាធ ត្ភ់ាពរកីរក ធេើយមានភាពងាយរង
ធរោះខព្់ជាងធគ) 

 
យ.ជ.គ.ស.  ោកធ់ចញអាទិភាពនូវការធរៀរចំរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានររ្ិទនភាព 

និងមាននិរនថរភាព្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ ជាមយួនឹងធ្វាកមម្ុខុមាលភាពសាធារ ៈ 
រំធពញរវនទម្រមាររ់កុមជនងាយរងធរោះពិធ្្ ដូចជាអបកផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍២ និងកុមារកំរពាវដល
                                                
២  ចារ់ ថ្ីពកីាររងាក រ នងិការររយុទឌទរ់សាក ត្់ការរកីរាលោលធមធរាគធអដ្៍/ជងំឺធអដ្៍ (មារតទី ២៦) ក៏បានត្មកល់
្ិទឌិជនវដលមានផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍ កបុងការទទួលបានធ្វាកមម្ុខភាពរឋមធោយពុំគតិ្ត្ថ្មលធៅតមរណាឋ រណាឋ ញ
្ុខភាពសាធារ ៈ។ 
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ររឈមឬរងឥទនិពលធោយធមធរាគធអដ្៍៣។  ការធានារ៉ាររ់ង្ុខភាពធៅ្េគមន៍  (អនថរាគមនធ៍ោយ 
មានភាគទាន)  ក៏រតូ្វបានរារ់រញ្ចូ ល  ធោយសារកមមវ ិ្ ីធនះធផ្ទថ ត្ធោលធៅធៅធលើររជាជនវដលរ្់ធៅ 
វកផររនាធ ត្ថ់្នភាពរកីរក ធេើយមានភាពងាយរងធរោះខព្់កបុងការធាល កចូ់លធៅកបុងភាពរកីរក វដល 
រណាឋ លមកពីវរិត្ថិ្ុខភាព។ ររូទី ២ នឹងធ វ្ើការរករសាយពីវសិាលភាពថ្ន យ.ជ.គ.្.។ 
 
រូបទី២. វិស្ថលភាពនន យ.ជ.គ.ស. ម្ដ្ឋយម្តេ តម្លើជនរកីរក និងជនងាយរងម្រគោះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

កបុងធពលជាមយួោប ធនះ យ.ជ.គ.្. ោក់ធចញនូវរករខ ឍ ្រមារ់ការោពំារ្ងគមវដល
មានលកខ ៈ្ីុជធរៅ និងនិរនថរភាព្រមារ់ររជាជនកមពុជារគររ់រូ កបុងដំណាកក់ាលវវង។ ររការធនះ 
រាររ់ញ្ចូលទាងំគធរមាងធោយមាន និងធោយពំុមានភាគទាន។ ររូទី ៣ នឹងរករសាយពីទំនាកទំ់នង
រវាងការរគរដ ឋ រ់ថ្នការោំពារ្ងគមធោយពំុមានភាគទាន (ធោយពំុទាមទារឲ្យអបកទទួលផ្លរតូ្វ
ធ វ្ើភាគទាន) ្រមាររ់រជាជនរគររ់រូ និងការរគរដ ឋ រ់ថ្នការធានារ៉ាររ់ង្ងគមធោយមានភាគទាន 
្រមាររ់រជាជនវដលមានករមតិ្របាកចំ់ ូលខព្់ ជាពិធ្្មស្តនថីរាជការកបុងវ ិ្ ័យសាធារ ៈ។ 
 

                                                
៣   រញ្ជ ីថ្នរកុមជនងាយរងធរោះពិធ្្ នឹងមានរងាា ញកបុងជំពូកទី ៣.២។ 
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រូបទី៣. ដំម្ណើ រការោលដំ្ឋប់ម្ ព្ ោះម្ៅកាន់ការគពំារសងគមដ៏សុជីម្រៅដូចោនសចងកនុងទសសនវិស័យកនុងដំណ្ដក់កាល 
សវងននសផនការយុទធស្ថស្តសេអភិវឌ្ឍន៍ោតិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ការរធងកើត្ធ ើងនូវការោពំារ្ងគមវដលមានលកខ ៈទូលំទូលាយ និង្ីុជធរៅ គឺមានន័យ 

ថាជាការធានាឲ្យមានការពាកព់ន័នោប រវាង្មា្ភាពនានា (ធោយមាន និងពំុមានភាគទាន) ធេើយរតូ្វ
បានធរៀរចំធ ើងរ្រោប  ធឆ្ព ះធៅកានរ់រពន័នមយួវដលមាននិរនថរភាព វដលកបុងធនាះ្រមារអ់បកវដល
អាចមានលទនភាពរងថ់្លលដល់កមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគម អាចទទួលយកធោយពឹងវផ្អកធៅធលើភាគទានជាផ្លូវ
ការររ្់ពួកោត្ ់ធេើយ្រមារអ់បកវដលពំុអាចមានលទនភាព ោត្នឹ់ងពឹងវផ្អកធៅធលើរដឌកបុងការឧរត្ទមភ 
រេូត្ដល់ធពលវដលពួកោត្អ់ាចរធងកើត្ធ ើងនូវ្មត្ទភាពកបុងអំ ុងធពលមយួ។ ្មា្ភាពទាងំ
ពីរធនះ មានទំនាក់ទំនងនិងរំធពញរវនទមឲ្យោប ធៅវញិធៅមក ធៅកបុងររពន័ន្ីុជធរៅថ្នការោពំារ
្ងគម៤។ 

                                                
៤  រមួរញ្ចូ លការរគរដ ឋ ររ់វនទមថ្នអបកទទួលផ្ល និងធ្វាកមម្ រមារ់រកមុររជាជនវដលមានលទឌភាពខុ្ៗោប  និង
យនថការេិរញ្ដរផទានរវនទមធឆ្ព ះធៅកានន់ិរនថរភាពេិរញ្ដ វត្ទុ  វដលកបុងធនាះររព័នឌវដលទាមទារភាគទាន នងឹផ្ថល់លវកិា
ដល់ររព័នឌវដលពុំទាមទារភាគទាន តមរយៈត្ួនាទអីនថរឧរត្ទមភ្នររ្់វា នងិវភិាគទានធោយផ្ទធ ល់ពលីវកិាចំ ូល
សាធារ ៈ ក៏ដូចជាតមរយៈការោរំទពី្ងគមកាន់វត្ខ្ជល ងំធោយរមួរញ្ចូលទាងំការដកេូត្ពនឌ។ ធោលរំ ង្ំខ្ជន់

karFanar:ab;rgsgÁm ¬edaymanPaKTan¦

-R)ak;esaFnnivtþn_

-karFanar:ab;rgsuxPaB

- ebLaCatisniþsuxsgÁm

-karFanar:ab;rgsuxPaBenAshKmn_

¬karKaMBarsuxPaBsgÁm¦

sMNaj;suvtißPaBsgÁm ¬edayKµanPaKTan¦

-kmµviFIsMNg;saFarN³ ¬sac;R)ak; b¤es,ógBlkmµ¦

-kar]btßmÖCasac;R)ak; b¤smÖar³ ¬edayman b¤KµanlkçxNÐ¦

-kar]btßmÖFn ¬edIm,IsRmYlkarTTYl)anmeFüa)aysaFarN³ suxPaB karGb;rM pÞHsMEbg¦

esvakmµsuxmalPaBsgÁmbEnßm

karKaMBarsgÁmsRmab;CnRkIRk

niggayrgeRKaH

2> karKaMBarsgÁmTUlMTUlay

1> karKaMBarsgÁmmUldæan

m®nIþraCkarsuIvil

kmµkrnieyaCit

CnenAEk,rbnÞat; 

énPaBRkIRk

CnRkIRk
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1>3> dMeNIrkarerobcMyuT§sa®sþ 

កបុងការធរៀរចំតក់វត្ង យ.ជ.គ.្. រកុមររឹកាសាថ រអភិវឌណន៍វ ិ្ ័យក្ិកមម និងជនរទ 
(ក.ក.ជ.) នាឆ្ប ២ំ០០៩និងកបុងឆ្ប ២ំ០១០ បានធរៀរចំររជុំនិងពិភាកាពិធរោះធយរល់ជាមយួ
សាទ រន័ពាកព់ន័ឌជាធរចើន រមួមានតំ្ណាងរក្ួងសាទ រ័នពាកព់ន័ឌថ្នរាជរោឌ ភបិាលកមពុជា (ថាប ក់ជាតិ្និង
ថាប ក់ធរកាមជាតិ្) ថ្ដគូអភិវឌណ ្ងគម្ីុវលិ និងសាទ រ័នអភិវឌណមយួចំនួន ធដើមផផី្ថល់ឱកា្កបុង
ការវ វ្ងរកជធរមើ្ និងអាទិភាពឲ្យបាន្ីុជធរៅ។ ដំធ ើ រការពិភាកាពិធរោះធយរល់ដម៏ានត្មាល ភាព 
និងរ្់រធវ ើកធនះបានធានាថា លទនផ្លថ្នការវភិាគនិងធោលនធយបាយ បានឆលងកាត្កិ់ចចពិភាកាជា
ធរចើនជំុ និងជាលទនផ្លថ្នកិចចខិត្ខំររឹងវររងរមួោប រវាងរណាឋ សាទ រន័ពាកព់ន័ឌទាងំអ្់។ 
 
តារាងទី១. ការសម្ងខបសេពីីដំម្ណើ រការពិភាកាពិម្រគោះម្ោបល់ម្លើ យ.ជ.គ.ស. 

កាលបរមិ្ចេទ សកមមភាព / រពតឹេកិារណ៍ លទធផល 
៣-៤ ្បូ ២០០៨ ធវទិកាកិចច្ េររត្ិរត្ថិការអភវិឌណ

កមពុជា 
 

រាជរោឌ ភបិាលកមពុជារពមធរពៀងធរៀរចំរធងកើត្ និងអនុវត្ថ
យុទនសាស្ត្ថជាត្ិ វដលមានលកខ ៈចរមុះ ្រមារ់រណាឋ ញ
្ុវត្ទិភាព្ងគម។ 

មករា-មលុិនា 
២០០៩ 

រកុមការងាររធណាឋ ះអា្នប្រមារ់ 
រណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម (ធចញព ី
រកុមការងាររធចចកធទ្្នថិ្ុខ 
ធ្ផៀង និងអាហារូរត្ទមភ) 

ផ្ទល ្់រថូរចំធ ះដងឹ នងិកសាងការរពមធរពៀងោប ធលើ 
ទ្សនាទានគនលឹះ នងិទិ្ ធៅទូលំទូលាយថ្នការធរៀរច ំ
ធោលនធយបាយ និងរញ្ជ ីសារធពើភ ឍ  ថ្នរណាឋ អនថរាគមន៍
កបុងការោពំារ្ងគម វដលកំពុងមានដំធ ើ រការ។ 

៦-៧ កកកោ 
២០០៩ 

ធវទិកាជាត្ិ ថ្ីពី្នថិ្ុខធ្ផៀង និង 
អាហារូរត្ទមភ ធរកាមររធានរទ 
រណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម ធៅកមពុជា 

កបុងអំ ុងធពល ២ ថ្លងថ្នដំធ ើ រការធវទិកា 
អបកចូលរមួចំននួររវេល ៤០០ នាក ់
(មកពីសាទ រន័រាជរោឌ ភបិាល ថ្ដគូអភវិឌណ ្ងគម្ីុវលិ) 
បានពភិាកា យ៉ងផុ្លផុ្្ និងបានទទលួអនុសា្ន៍
ដ៏ខពង់ខព្់ពី សម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ នុ សសន 
នាយករដាមស្តនេី ននរពោះរាោណ្ដចរកកមពោុ  កបុងឱកា្រិទធវទកិា។ 

១៩-២២ តុ្លា 
២០០៩ 

កិចចពិភាកាពិធរោះធយរល់
រធចចកធទ្ ថ្ីពកីារឧរត្ទមភសាច់
របាក់ ធោយធផ្ទថ ត្ធលើការធលើកធ ើង
នូវរញ្ហា កងវះ អាហារូរត្ទមភមាត 
និងកុមារ 

អបកចូលរមួពីរក្ួង សាទ រន័ថ្នរាជរោឌ ភបិាល ថ្ដគូអភវិឌណ 
និង្ងគម្ីុវលិ បានធផ្ទថ ត្ការពិភាកាកបុងអ ុំង្ិកាខ សាលា
ធៅរាជធានីភបធំពញ។ អបកចូលរមួមយួរកមុ បានធ្វើទ្សនកចិច 
វ្វងយល់ពធី្វាកមមអរ់រនំិង្ុខ្ជភបិាល នងិបានពិភាកា 
ជាមយួរកមុររកឹាឃំុ និងមស្តនថីសាលាធខត្ថកំពង់ ព្ឺ។ 
កិចចពិភាកាបានទទួលគំនតិ្ពអីបកពាក់ពន័ឌ្ំខ្ជន់ៗ  កបុងការ

                                                                                                                                                       

រំផុ្ត្ថ្នររព័នឌធនះ គកឺារធានានូវការរគរដ ឋ រ់ជាលកខ ៈ្កល ធដើមផកីារពារររជាជនពីហានិភយ័ វរិត្ថិ នងិសាទ ន
ភាពរុាថំ្រ ៉នងិភាពងាយរងធរោះនានា។ 
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រធងកើត្ធ ើងនូវ "ឯកស្ថរសេពីកីារឧបតាមភស្ថច់រាក"់។ 

១២-១៤ មករា 
២០១០ 

កិចចពិភាកាពិធរោះធយរល់រធចចក
ធទ្ ថ្ីពកីមមវ ិ្ ី្ ំ ង់
សាធារ ៈ 

អបកចូលរមួជាង ៨០នាក ់(មកពីរក្ួងសាទ រ័នថ្នរាជ
រោឌ ភបិាល ថ្ដគូអភវិឌណ នងិ្ងគម្ីុវលិ) បានចូលរមួ
ពិភាកាកបុង្ិកាខ សាលានារាជធានីភបធំពញ។ រកមុ ប្ូល 
(ររវេល ៣០នាក)់ ក៏បានធ្វើទ្សនកិចច្ ិកាធៅត្រំន់
គម្រោងឧបតាមភម្សបៀងបនាា ន ់វដលធររើរបា្់កមមវ ិ្ ីធ្ផៀង នងិ
សាច់របាកព់លកមម (គធរមាងឧរត្ទមភធោយ្នាោរអភវិឌណន៍
អា្ីុ និងកមមវ ិ្ ធី្ផៀងអាហារ ពិភពធលាក) ធៅធខត្ថ
កំពង់ឆ្ប ងំ ធោយមានការជួរពិភាកាជាមយួត្ណំាងរកុម
ររឹកាឃំុ និងអបកទទួលផ្លថ្នគធរមាង។ កិចចពិភាកាបាន
ឈានដល់ការរធងកើត្ធ ើងនូវ "ឯកស្ថរសេពីកីមមវិធសីណំង ់
ស្ថធារណៈ"។ 

៣-៤ កុមភៈ 
២០១០ 

កិចចពិភាកាពិធរោះធយរល់
រធចចកធទ្ ថ្ីពតី្ួនាទីថ្ន
យុទនសាស្ត្ថជាត្ោិពំារ្ងគមកបុងការ 
ធលើកកមព្់មលូ្នមនុ្ស
តមរយៈការរធងកើនការអរ់រ ំ
ការកាត្់រនទយ នងិការលុររបំាត្់
ទរមង់្ ងន់្ ងរថ្នពលកមមកុមារ 
 

អបកចូលរមួជាង១០០ នាក ់(មកពរីក្ួងសាទ រ័នថ្នរាជរោឌ
ភបិាល ថ្ដគូអភវិឌណ នងិ្ងគម្ីុវលិ) បានចូលរមួពិភាកា
កបុង្ិកាខ សាលារយៈធពល២ថ្លង ធៅរាជធានភីបធំពញ ធេើយ
បានកសាងការឯកភាពោប ធលើការោករ់ញ្ចូ លរញ្ហា ពលកមម
កុមារនិងការអរ់រធំៅកបុង យ.ជ.គ. .្ ពិធ្្ជាមយួ
ឧរករ ៍មយួចំននួដូចជាការឧរត្ទមភសាច់របាក់ ក៏ដូចជា
ត្រមូវការកបុងការវ វ្ងរក និងការទទលួបានកាន់វត្ទូលាយ 
នូវរណាឋ ញ្ុវត្ទភិាព្ងគម ធដើមផរីារាងំរញ្ហា ពលកមមកុមារ 
និងទាញយកកុមារងាយរងធរោះពីរញ្ហា ធនះ ពិធ្្
ពីទរមង់្ងន់្ងរនានា។ "ឯកស្ថរសេពីពីលកមមកោុរនងិការអប់រ"ំ 
បានធរៀរចំធ ើងធោយ រកុម ប្ូលថ្នថ្ដគូអភវិឌណ កបុងភាពជា
វភិាគទានមយួដល់ យ.ជ.គ.្.។ 

មនិា-ធមសា 
២០១០ 

កិចចពិភាកាធលើធ្ចកថីរពាងថ្ន 
យ.ជ.គ.្. 

រកុមការងារតក់វត្ងធ្ចកថីរពាងបានរធងកើត្ធ ើង ធដើមផ ី
ធរៀរចំ និងរចបាចរ់ញ្ចូ លោប នូវធយរល់នានាធៅកបុង
ធ្ចកថីរពាងថ្ន យ.ជ.គ.្.។ ធ្ចកថីរពាងថ្ន យ.ជ.គ.្. 
រត្ូវបានវចកចាយ និង ពភិាកាវវកវញកជាធរចើនដំណាក់ 
ធៅកបុងរកមុការងាររធណាឋ ះអា្នប្ីថពីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព 
្ងគម។ ការពិភាកាធលើខលឹមសារ និងធោលធៅ យ.ជ.គ. .្ 
បានធ្វើធ ើងជាធរចើនដង ធឆ្ព ះធៅកាន់ការ្ធរមចជារូររាង
ថ្នយុទនសាស្ត្ថវដលមានភាពររទាករ់កឡាោប ។ 

 



yuT§sa®sþCatiKaMBarsgÁmsRmab;CnRkIRknigCngayrgeRKaH ¬2011-2015¦ 

 

CMBUkTI1 ³ esckþIepþIm  11 

លទនផ្លថ្នដំធ ើ រការពិភាកាពិធរោះធយរល់ទាងំធនះ បានវ ថ្ងធ ើងធៅកបុង ឯកស្ថរ
មូលដ្ឋា នសេីពី យ.ជ.គ.ស. មយួចំនួន ធេើយវដលឯកសារទាងំអ្់ធនះរតូ្វបានចងរកងធ ើងជាឯកសារ 
ពិធរោះោចធ់ោយវ កពីោប  ្រមារ ់យ.ជ.គ.្.  រមួមាន ៖ 

- ឯកស្ថរទី១ “បណ្ដា ញសុវតាិភាពសងគមម្ៅកមពោុ ³ ទសសនាទាន និងបញ្ជសី្ថរម្ពើភណឌ ” (វខមលុិនា ឆ្ប ំ
២០០៩ ធរៀរចំធោយ ក.ក.ជ. កមមវ ិ្ ីធ្ផៀងអាហារពិភពធលាក និង្នាោរពិភពធលាក) 
ឯកសារធនះរងាា ញពីលកខ ៈចមផង ្មិទឌផ្ល ចធនាល ះររធហាង និងរញ្ហា ររឈមថ្ន
រណាឋ កមមវ ិ្ ីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមធៅកមពុជា។ ឯកសារធនះផ្ថល់ការពិនិត្យធ ើងវញិនូវ
ទ្សនាទានមលូោឌ ន ធ្ចកថី្ធងខរថ្នហានិភ័យនិងភាពងាយរងធរោះ រញ្ជ ីសារធពើភ ឍ
ថ្នរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានរសារ ់ នងិការវភិាគធលើចធនាល ះររធហាងរវាងហានិភយ័ 
និងភាពងាយរងធរោះធៅនឹងរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានរសារ។់ 

- ឯកស្ថរទី២ “ឯកស្ថរពិភាកាសេីពីកមមវិធីឧបតាមភស្ថច់រាក់កនុងការរទរទងដ់ល់ជនរកីរក រពមទាងំ
ម្តេ តម្លើបញ្ហា កងវោះអាហារូបតាមភោតានិងកុោរ” (វខមនិា ឆ្ប ២ំ០១០ ធរៀរចំធោយ្នាោរ
ពិភពធលាក ធោយមានការចូលរមួពីមូលនិ្ិអងគការ្េររជាជាតិ្ធដើមផកុីមារ កមមវ ិ្ ី
ធ្ផៀងអាហារពិភពធលាក ទីភាប ក់ងារ្េររតិ្រត្ថិការរធចចកធទ្អាលលឺម៉ង់ អងគការ
្ុខភាពពិភពធលាក និងក.ក.ជ.) ឯកសារធនះជាលទនផ្លថ្នកិចចពិភាកាពិធរោះធយរល់
រធចចកធទ្ រងាា ញពីសាទ នភាពកងវះអាហារូរត្ទមភមាតនិងទារកធៅកមពុជា ធដើមផវីាយត្ថ្មល
ធលើ្និទានភាពវដល ទ្ិត្ធៅពីធរកាយការវនិិធយគធលើកមមវ ិ្ ីអាហាររូត្ទមភ។ ឯកសារធនះ
ផ្ថល់ការររយិយអំពីលទនភាពថ្នការធរៀរចំកមមវ ិ្ ីឧរត្ទមភសាចរ់បាក ់ កដូ៏ចជាការពិភាកា 
និងវាយត្ថ្មលធលើការប៉ាន់សាម នធលើការចំណាយនិងេិរញ្ដរផទាន។ 

- ឯកស្ថរទី៣ “ឯកស្ថរមូលដ្ឋា នសេពីីកមមវិធីសណំងស់្ថធារណៈ ោសផនកមួយននការគពំារសងគមសរោប់
ជនរកីរក និងជនងាយរងម្រគោះ” (វខមនិា ឆ្ប ២ំ០១០ អងគការពលកមមអនថរជាតិ្) ឯកសារធនះ ជា
លទនផ្លថ្នកិចចពិភាកាពិធរោះធយរល់ វដលរងាា ញពីភាពងាយរងធរោះ និងការវភិាគ
ធលើធ្ចកថីរតូ្វការ រពមទាងំមានការវាយត្ថ្មលមយួធលើ្និទានភាពកបុងការវនិិធយគធលើ
កមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ និងការពិនិត្យជាទូធៅធលើរញ្ហា អភរិកម និងការធលើកគធរមាង។ 

- ឯកស្ថរទី៤ “ឯកស្ថរសេីពីការម្តេ តម្លើពលកមមកុោរ និងការបម្ងកើនការទទួលបាននូវការសកិាអប់រ”ំ 
(វខមនិា ឆ្ប ២ំ០១០ ធរៀរចំធោយអងគការពលកមមអនថរជាតិ្ ធោយមានការចូលរមួពីមូលនិ្ិ
អងគការ្េររជាជាតិ្ធដើមផកុីមារ និងអងគការអររ់វំទិយសាស្ត ថ្ និងវរផ្ម ៌ ថ្នអងគការ្េ
ររជាជាតិ្) ឯកសារធនះ ជាលទនផ្លថ្នកិចចពិភាកាពិធរោះធយរល់ ធោយធ វ្ើការវាយត្ថ្មល
ធលើការោពំារ្ងគម និងតួ្នាទីធៅកបុងការការពារកុមារងាយរងធរោះ ជាពិធ្្ធោយ
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ធផ្ទថ ត្ធលើការ្ិកាអរ់រនិំងពលកមមកុមារ និងទំនាក់ទំនងរវាងរញ្ហា ទាងំធនះ។ ទាក់ទង
ធៅនឹង យ.ជ.គ.្. ឯកសារធនះធ វ្ើការរករសាយយ៉ងពិសាថ រធៅធលើទរមង់ធលើកទឹកចិត្ថ
ដល់រគួសារទាងំឡាយ ធដើមផធីានាឲ្យកូនធៅររ្់ពួកោត្ចូ់លធរៀនធៅសាលាធរៀន ធ្វា
កមមនានា្រមារកុ់មារងាយរងធរោះ (រមួទាងំកុមារវដល ទ្ិត្ធៅធរកាមទរមង់ ង្ន់្ ងរ) និង
កមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈ។ 

- ឯកស្ថរទី៥ “ឯកស្ថរមូលដ្ឋា ន ³ ម្ ព្ ោះម្ៅកាន់យទុធស្ថស្តសេគពំារសងគមសរោប់ជនរកីរក និងជន
ងាយរងម្រគោះ” (ធរៀរចំធោយ ក.ក.ជ. និងថ្ដគូអភវិឌណ) រងាា ញពីលទនផ្លថ្នដំធ ើ រការ
ពិភាកាពិធរោះធយរល់ទាងំឡាយ។ ឯកសារធនះ បានរងាា ញយ៉ងពិសាថ រនូវភាពរកីរក 
និងភាពងាយរងធរោះធៅកមពុជា កដូ៏ចជារណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលកំពុងដំធ ើ រការ 
និងរញ្ហា ររឈម វផ្បកធោលនធយបាយ កបុងធោលរំ ងទាញធចញជាធ្ចកថី្នបិោឌ ន
ថ្ីពីយុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគម្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ ធោលធៅ  និង
ជធរមើ្ នានា្រមារ់អនាគត្ឆ្រ់ៗខ្ជងមខុ។ 

  

1>4> EpnTIeKacr 
 យ.ជ.គ.្. បានោកឆ់លង្មយ័ររជំុធពញអងគគ ៈរដឌមស្តនថី ធៅកបុងឆ្ប ២ំ០១១។ ជំហាន
រនាធ រម់កធទៀត្ គឺការធរៀរចំរធងកើត្និងការអនុវត្ថវផ្នការ្កមមភាពជាអាទិភាព រេូត្ដល់ឆ្ប ២ំ០១៣។ 
ការអនុវត្ថនឹងរតូ្វទទួលការពិនិត្យតមោនជាររចា ំ រពមជាមយួនឹងការពិនិត្យតមោនពាក់កណាឋ ល
អា ត្ថិកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ វដលររការធនះនឹងផ្ថល់ព័ត្៌មានរចចុរផនបភាពវផ្នការ្កមមភាព្រមារ់ឆ្ប ំ
២០១៤-២០១៥។ ធៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៥ ការអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីនឹងរតូ្វធ វ្ើការវាយត្ថ្មល ធេើយ យ.ជ.គ.្. 
នឹងរតូ្វធ វ្ើរចចុរផនបកមម និងវក្រមួលជាលមីកបុងករ ីចាបំាច។់ 
 
 

 
 
 
 

2009-2011 ³ karerobcMbegIátyuT§sa®sþ nigTTYlkarGnum½tBIKN³rdæm®nIþ 

2011-2013 ³ karGnuvtþEpnkarskmµPaBGaTiPaBkñúgdMNak;kalxøI 

2013 ³ karBinitütamdanBak;kNþalGaNtiþnigkarEktRmUvb¤eFIVbc©úb,nñkmµelIEpnkarskmµPaB 

2014-2015 ³ karGnuvtþEpnkarskmµPaBbc©úb,nñkmµ 

2015 ³ karvaytémø nigkareFIVbc©úb,nñkmµ b¤EksRmYl elI y>C>K>s> 
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CMBUkTI2 

karKaMBarsgÁmkñúgGaTiPaBmYyrbs; 

raCrdæaPi)al 
 

ការគពំារសងគម ជាអាទិភាពមយួររ្់រាជរោឌ ភបិាល។ ការធរៀរចំរធងកើត្ យ.ជ.គ.្. ធ វ្ើធ ើង
ធោយឈរធលើមលូោឌ នថ្នរដឌ្មមនុញ្ដ  ឯកសារយុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា ដំណាក់កាលទី១ និងដំណាក់
កាលទី២ ឯកសារវផ្នការយុទនសាស្ត ថ្អភវិឌណនជ៍ាតិ្ និងឯកសារផ្លូវចារ់ដថ្ទធទៀត្ កដូ៏ចជាអនុ្ញ្ហដ
អនថរជាតិ្នានាវដលរាជរោឌ ភបិាលកមពុជាជាេត្ទធលខី។ 
 

2>1> c,ab;nigbTb,BaØtþiCaFrman 
 រដាធមមនុញ្ញននរពោះរាោណ្ដចរកកមពោុ ជារករខ ឍ ថ្នការកំ ត្ទំ់េំវដនកំ ត្់្រមារក់ារ
ឧរត្ទមភ តមការោពំារ្ងគមដល់ររជាពលរដឌ។ រដឌ្មមនុញ្ដ រគរដ ឋ រធ់លើ្ិទនិថ្នររជាពលរដឌរគររ់រូ 
កបុងការទទួលបាននូវរររ្នថិ្ុខ្ងគម និងផ្លររធយជន៍្ ងគមធផ្សងធទៀត្ ដូចជាការឧរត្ទមភ្ងគម
្រមាររ់ររ្នថិ្ុខ្ងគមធៅកបុងវ ិ្ ័យសាធារ ៈ។ រដឌ្មមនុញ្ដ កំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  រកុមររជាជន
ពិធ្្ វដលអាចទាមទារនូវកិចចជំនួយពិធ្្ ដូចជាស្ត ថ្ីរកីរក កុមារ ជនពិការ ចា្់ជរា និង
រគួសារធយ្ិនពលីកបុងរពុវធេតុ្ការពារជាតិ្មាតុ្ភមូិ។ 
 

ររអប់ទី១. ោរតាមួយចំនួនននរដាធមមនុញ្ញ៥ ទាក់ទងនឹងការគពំារសងគម 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
៥  រដឌ្មមនុញ្ដ ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជាឆ្ប ១ំ៩៩៣ 

maRta 36 RbCaBlrdæExµrTaMgBIrePT mansiTi§TTYlkarFanar:ab;rgsgÁm nigGtßRbeyaCn_xagsgÁmkic©EdlmanEcgkñúgc,ab;.  

maRta 46 rdæ nigsgÁmykcitþTukdak;bgálkçN³[narI CaBiessnarIenACnbTEdlKµanTIBwg )anTTYlkar]btßmÖedIm,Iman 

muxrbr manlT§PaBBüa)alCMgW [kUneTAeron nigmanCIvPaBrs;enAsmrmü. 

maRta 73 rdæykcitþTukdak;cMeBaHkumar nigmata. rdæerobcM[manTarkdæan nig]btßmÖnarIEdlmankUneRcInkñúgbnÞúk ehIy

\tTIBwg. 

maRta 74 rdæCYy]btßmÖdl;CnBikar nigdl;RKYsaryuT§CnEdl)anbUCaCIvitedIm,IRbeTsCati. 

maRta 75 rdæcat;Ecg[manrbbsniþsuxsgÁm dl;kmµkr nignieyaCit.  
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 ឯកសារចារ់ពាកព់ន័ននឹងការផ្ថល់រររ្នថិ្ុខ្ងគម រមួមាន ចាប់សេីពីការងារ ចាប់ធានារា៉ា ប់រង 
ចាប់សេីពីរបបសនេិសុខសងគមសរោប់ជនទាងំឡាយសដលសាិតម្ៅម្រកាមបទរបញ្ញតិននចាប់សេីពីការងារ និងអនុរកឹតយ 
សេីពីម្បឡាោតិសនេិសុខសងគម វដលរគរដ ឋ រ់ធលើការធានារ៉ារ់រងការរងររួ្ររ្់និធយជិត្ គធរមាង 

របាក់ធសា្ននិវត្ថន៍ និងររព័ននទទួលររធយជន៍រយៈធពលខលី រពោះរាជរកឹតយសេីពីរបបសនេិសុខសងគមសរោប់ 
មស្តនេីរាជការសុវិីល វដលធានារររ្នថិ្ុខ្ងគម្រមារអ់បករធរមើការងារធៅកបុងវ ិ្ ័យសាធារ ៈ កដូ៏ច 

ជាចាប់សេពីីរបបម្ស្ថធននិវតេន៍ និងម្ស្ថធនបាត់បងស់មតាភាពការងារចំម្ពាោះម្ោធិនននកងម្ោធពលម្ខមរភូមិនា។ ការ 

ោពំារធោយចារ់្ រមារជ់នងាយរងធរោះមយួចំនួនធទៀត្ មានដូចជាចាប់សេីពីការការពារនិងម្លើកកមពស់ 
សិទធិជនពិការ ចាប់សេីពីការទប់ស្ថក ត់អំម្ពើហិងាកនុងរគសួ្ថរ និងកិចចការពារជនរងម្រគោះ ចាប់សេីពីសមុំកូនអនេរររម្ទស 
ចាប់សេីពីការបស្តងាក បអំម្ពើជួញដូរមនុសសនិងអាជីវកមមផលវូម្ភទ។ល។ 
 

2>2> yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI2 nigEpnkaryuT§sa®sþGPivDÆn_ 

Catibc©úb,nñkmµ2009-2013 
 យុទធស្ថស្តសេចតុម្កាណននរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពោុ បានកំ ត្ទិ់្ធៅធោលនធយបាយទូលាយ ធដើមផ ី
វកលមអការោពំារ្ងគម និងកំ ត្អ់ាទិភាព្រមារក់ាររធងកើត្រណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម។ ឯកសារ 
ធនះកប៏ានធលើកកមព្់ការអភវិឌណររករធោយនិរនថរភាព និង្មភាព រពមទាងំកំ ត្អ់ាទិភាពធលើការ
វកលមអការឧរត្ទមភថ្នការោពំារ្ងគម។ តមរយៈរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាមាន
និនាប ការកបុងការរធងកើនអនថរាគមនធ៍ៅធលើវ ិ្ ័យ្ងគម ៖ 

- ធ វ្ើឲ្យររធ ើ្រធ ើងនូវជំនួយ្ធស្តងាគ ះរនាធ ន ់ ដល់ជនរងធរោះធោយសារធរោះមេនថរាយ 
និងធរោះ្មមជាតិ្។ 

- កាត្រ់នទយភាពងាយរងធរោះថ្នជនរកីរក។ 
- កាត្រ់នទយភាពខុ្ោប ថ្ន្ុខភាពមាត និងទារក និងអ្ម្មធ៌ៅកបុងការធររើរបា្់ធ្វា
កមម្ុខ្ជភបិាលរវាងរកុមអបកមាន និងអបករក។ 

- ការពារ និងដកេូត្កុមារពីរញ្ហា ពលកមមកុមារ ពិធ្្កបុងទរមង់្ ងន់្ ងរ។ 
- ធ វ្ើឲ្យររធ ើ្រធ ើងការទទួលបានការអររ់ ំ្ រមារកុ់មារ ធោយមានគុ ភាព។ 
- រធងកើនកាលានុវត្ថភាពការងារ។ 
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- ធ វ្ើឲ្យររធ ើ្រធ ើងនូវការឧរត្ទមភការធលើកវលងថ្លល តមរយៈមលូនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាព៦ និង
គធរមាងឧរត្ទមភ្ន ធដើមផធីានានូវលទនភាពវដលអាចទទួលបាន ធៅកានធ់្វាកមមវលទាំ
្ុខភាព។  

- ពរងីកកមមវ ិ្ ីសាថ រលទនភាពពលកមម្រមារជ់នពិការ កដូ៏ចជាកមមវ ិ្ ី្ុខុមាលភាព្រមារ់
ជនចា្់ជរា កុមារ កំរពា ស្ត ថ្ីរងធរោះ ជនមានផ្ធុកជំងឺធអដ្៍ និងរធរង ជនោម នផ្ធះ
្ំវរង អតី្ត្យុទនជន និងរកុមរគួសារររ្់ពួកោត្។់ 

 

 ឯកស្ថរសផនការយុទធស្ថស្តសេអភិវឌ្ឍន៍ោតិ បចចរុបននកមម ២០០៩-២០១៣ រនថធលើកធ ើងភាពជាក់លាក់ 
ថ្នធ្ចកថីរតូ្វការពរងឹងការោពំារ្ងគម។ កបុងការរងាា ញផ្លូវដល់ការធរៀរចំរធងកើត្ យ.ជ.គ.្. និង
អាទិភាព្រមារដំ់ណាក់កាលខលីធៅម្យម ឯកសារធនះរធំលចធ្ចកថីរតូ្វការកបុងការ ៖ 

- ោរំទវធិានការោពំារ្ងគម វដលពំុរតឹ្មវត្ផ្ថល់ការ្រមាលរនធុកជារនាធ ន់រ៉ធុណាត ះធទ វត្ 
វលមទាងំផ្ថល់វភិាគទានធៅឲ្យការកសាងលទនភាព ឬ្មត្ទភាពថ្នរកុមររជាជនអបកទទួល
ផ្ល កបុងការចូលរមួការអភវិឌណ្ងគមនិងធ្ដឌកិចចកបុង្េគមន៍ររ្់ពួកោត្។់ 

- ធានាឲ្យការកំ ត្ធ់ោលធៅកាន់វត្ររធ ើ្រនិងមានត្មាល ភាព កបុងការផ្ថល់ការោពំារ្ងគម
ដល់ជនរកីរក តមរយៈការធររើរបា្់កមមវិធីអតេសញ្ហញ ណកមមរគួស្ថររកីរក៧ និងតមរយៈ
យនថការកំ ត្ធ់ោលធៅ្មរមយធផ្សង   ធទៀត្ វដលនឹងរតូ្វរធងកើត្ធ ើង្រមារ់ជន
រកីរកធៅតំ្រនទី់ររជំុជន កបុងធពលវដល        អត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរកវដលមាន
រសារ ់ទទួលការវក្រមួល                តំ្រន់ទីររជំុជន។ 

- កាត្រ់នទយឲ្យបានដល់ករមតិ្អរផររមា នូវការចំណាយធលើការធ វ្ើវផ្នការ និងការផ្ថល់
ធ្វា (ចំណាយរដឌបាល) ្រមារក់មមវ ិ្ ីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម ធដើមផី្ ធរមចបានការ
ឧរត្ទមភជាអតិ្ររមាថ្ន្នធានធៅដល់រកុមររជាជនអបកទទួលផ្ល។ 

- ធានាឲ្យបាននូវការ្រមរ្រមួលអនថរវ ិ្ ័យ និងការធ វ្ើ្មាេរ កមមវធិានការោពំារ
្ងគមដល់ការធ វ្ើវផ្នការអភវិឌណថាប កធ់រកាមជាតិ្។ 

 
                                                
៦  មូលនិ្ ិ្ម្ម៌្ុខភាព គជឺាយនថការមយួកបុងការរងត់្ថ្មលចណំាយធលើមធ្យបាយវលទាំ្ ុខភាព្រមារក់ារពយបាល
អបកជំងឺ វដលរត្ូវបានចាត្់ទុកថាមានភាពរកីរកខ្ជល ងំកបុងការរងត់្ថ្មលពយបាល។ កមមវត្ទុថ្នររការធនះ គឺធដើមផផី្ថល់ជូនដល់
ជនរកីរកនូវលទឌភាពទទួលបានធ្វាកមមវលទាំ្ ុខភាព្មរមយ និងការពារពួកោត្់ពកីារធាល កខ់លួនធៅកបុងភាពរកីរកវដល
រណាឋ លមកពរីញ្ហា ្ុខភាព។ មូលនិ្ិ្ ម្ម៌្ុខភាព បានរធងកើត្ធ ើងកបុងរករខ ឍ ថាប ក់ជាត្កិាលពីឆ្ប ២ំ០០៣ នងិ
កបុងគធរមាងរទរទង់វ ិ្ ័យ្ុខ្ជភបិាលឆ្ប ២ំ០០៤-២០០៨ ធេើយរនថធៅកបុងគធរមាងរទរទង់វ ិ្ ័យ្ុខ្ជភបិាលធលើកទ២ី 
ឆ្ប ២ំ០០៩-២០១៣។ 

៧  គធរមាងអត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក គឺជាររពន័ឌរទោឌ នថ្នរាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ្រមារក់ារធ្វើរុធរអត្ថ្ញ្ហដ  កមម
រគួសាររកីរក។ 
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2>3> esckþIseRmcénevTikakic©shRbtibtþikarGPivDÆkm<úCaelIkTI2 
qñaM2008 
ការ្ធរមចររ្់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា កបុងការចាត្ទុ់កការោពំារ្ងគមជាអាទិភាពគនលឹះ បាន

រងាា ញធ ើងកបុងឱកា្ម្វទិកាកិចចសហររតិបតេកិារអភិវឌ្ឍកមពុោម្លើកទី២ នាវខ ប្ូ ឆ្ប ២ំ០០៨។ រាជរោឌ ភបិាល
បានគូ្រញ្ហជ កថ់ា កបុងធពលវដលវឌណនភាពដគួ៏រឲ្យកត្់្ មាគ ល់កំពុងវត្្ធរមចបានកបុងការកាត្់រនទយ 
ភាពរកីរក ររជាជនមយួចំនួនធៅវត្មានភាពងាយរងធរោះធោយសារកលិយុគធ្ដឌកិចចនិង្ងគម 
វដលរញុរចានពួកោត្់ឲ្យធាល កធ់ៅកបុងភាពរកីរក និងរងាអ កពួ់កោត្់ពី្មភាពថ្នកាលានុវត្ថភាពកបុងការ
ចូលរមួកបុងកំធ ើ នធ្ដឌកិចច។ ការធ វ្ើឲ្យររធ ើ្រធ ើងនូវការោពំារ្ងគម រតូ្វបានធរជើ្ធរ ើ្ ជាអនថរា
គមនអ៍ាទិភាព្រមារ់រាជរោឌ ភបិាល និងថ្ដគូអភវិឌណ កបុងការធឆលើយត្រធៅនឹងកលិយុគ និងជា
ធោលរំ ងកបុងដំណាក់កាលវវងឆ្ង យធដើមផរីធងកើន្មត្ទភាពររ្់ររជាជន កបុងការទរទ់ល់ធៅនឹង
ឥទនិពលថ្នរពឹត្ថិធេតុ្រ្ធដៀងោប ធផ្សងធទៀត្នាធពលអនាគត្។ 

 

2>4> esckþIseRmcénevTikaCatisþIBIsnþisuxes,ógnigGaharUbtßmÖ 
 សម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ នុ សសន នាយករដាមស្តនេី ននរពោះរាោណ្ដចរកកមពោុ កបុងឱកា្
ចូលរមួដខ៏ពងខ់ព្់ជាគ ៈអ្ិរតី្ថ្នពិ្ីរិទ ម្វទិកាោតិសេីពីសនេិសខុម្សបៀង និងអាហារូបតាមភ ម្រកាមររធាន
បទបណ្ដា ញសុវតាិភាពសងគមម្ៅកមពោុ កាលពីវខកកកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ បានរញ្ហជ កស់ាជាលមីនូវធ្ចកថីតងំចិត្ថ
ររ្់រាជរោឌ ភិបាលកមពុជាចំធពាះវ ិ្ ័យោពំារ្ងគម និងការរធងកើត្ធ ើងនូវរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម 
កបុងភាពជាវផ្បកដម៏ានសារៈ្ំខ្ជន់មយួថ្នយុទនសាស្ត ថ្ជំរញុកំធ ើ នកបុងរយៈធពលយូរ។ ររអរទី់ ២ 
រងាា ញពីអនុសា្ន៍ដខ៏ពងខ់ព្់ថ្ន សម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ នុ សសន នាយករដាមស្តនេី ។ 
 
 អងគធវទិកា បានរញ្ចរធ់ោយបានោកធ់ចញនូវអនុសា្នម៍យួចំនួនដូចខ្ជងធរកាម ៖ 

- ធ្ចកថីរតូ្វការកបុងការធរៀរចំរធងកើត្ធ ើងនូវយុទនសាស្ត ថ្ ឬធោលនធយបាយជាតិ្ និង្កមម
ភាពការងារ្រមាររ់ណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានលកខ ៈចរមុះនិងជាររពន័ន កដូ៏ច
ជាការពរងីករវនទម និងពរងឹងរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានរសារ់ធៅកមពុជា។ 

- សារៈ្ំខ្ជនថ់្នការធឆលើយត្រធៅនឹងឥទនិពលថ្នកលិយុគ និងការធលើកធ ើងត្រមូវការររ្់
រណាឋ ជនងាយរងធរោះធៅត្ំរន់ជនរទ វដលអាចជួរររទះរញ្ហា កងវះខ្ជត្ធ្ផៀងកបុង 
ករមតិ្រគួសារ រណាឋ លមកពីកលិយុគធ្ដឌកិចច្កល និងកំធ ើ នថ្លលធ្ផៀងអាហារ។ 

- ការរធងកើត្វធិានការធដើមផរីងាក រ ធឆលើយត្រ និង្រមរ្រមួលធៅនឹងកលិយុគវដលអាចធកើត្
មានជាយថាធេតុ្ធៅធពលអនាគត្។ 
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- ការពរងឹងដំធ ើ រការកបុងការអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម តមរយៈរដឌបាលមលូ
ោឌ ន ធដើមផផី្ថល់លទនភាពកបុងការផ្ថល់នូវកិចចជំនួយឧរត្ទមភដម៏ានររ្ិទនភាព និងត្មាល ភាព
ធៅដល់រកុមជនងាយរងធរោះ។ 

- ការពរងឹងយនថការកបុងការធ វ្ើអត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក និងជនងាយរងធរោះ។ 
- ការអភិវឌណ្មត្ទភាពថ្នអាជាញ ្ររគរ់ករមិត្ កបុងការអនុវត្ថរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមកបុង
លកខ ៈររករធោយររ្ិទនភាព គ ធនយយភាព និងត្មាល ភាព អនុធលាមធៅតមធោល 
នធយបាយ និង យុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា ដំណាកក់ាលទី២។ 

- ការផ្ថល់អា ត្ថិការងារដល់ ក.ក.ជ. កបុងការទទួលខុ្រតូ្វធលើការ្រមរ្រមួលជាមយួ
រក្ួងសាទ រន័ពាកព់ន័ឌ និងថ្ដគូអភវិឌណ កបុងការធរៀរចំរធងកើត្ និងអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីរណាឋ ញ 
្ុវត្ទិភាព្ងគម។ 

 
 

ររអប់ទី២. អនុស្ថសន៍ដ៏ខពងខ់ពសន់នសម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ នុ សសន នាយករដាមស្តនេីននរពោះរាោណ្ដចរក
កមពុោ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2>5> karÉkPaBCalkçN³GnþrCati 
 រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ជាេត្ទធលខីថ្នអនុ្ញ្ហដ អនថរជាតិ្មយួចំនួន វដលផ្ថល់នូវរករខ ឍ ផ្លូវ
ចារដ់ល់ការទទួលសាគ ល់្ិទនិទទួលបានការោពំារ្ងគម និងការជំរុញឲ្យមានការផ្ថល់ឧរត្ទមភកិចចោ ំ
ពារ្ងគមដល់ររជាពលរដឌ។ កបុងចំធណាមអនុ្ញ្ហដ ទាងំធនាះ រមួមាន ៖ 

- ធ្ចកថីវលលងការ ៍ជា្កល ថ្ីពី្ិទនមិនុ្ស 
- អនុ្ញ្ហដ ថ្នអងគការ្េររជាជាតិ្ ថ្ីពី្ិទនិកុមារ 
- អនុ្ញ្ហដ អនថរជាតិ្ ថ្ីពីការលុររំបាត្រ់ាល់ទរមងថ់្នការធរ ើ្ ធអើងររឆ្ងំនឹងនារធីភទ 

{>>> raCrdæaPi)al)an nigkMBugERbkøayvibtiþesdækic© nighirBaØvtßúBiPBelaknaeBlbc©úb,nñenH [eTACaemeronbTBiesaF nig 

kalanuvtþPaBsRmab;km<úCa tamry³karriHrkmeFüa)ayyuT§sa®sþ CeRmIseKalneya)ay nigynþkarsRmbsRmYlnana edIm,I 

CMrujdMeNIrkarGPivDÆsgÁmesdækic©Cati[rIklUtlas;y:agqab;rh½s. kñúgn½yenH raCrdæaPi)al)annigkMBugbnþkarBRgwg nig 

BRgIkkic©shkarCamYybNþaédKUGPivDÆvis½yÉkCn nigsgÁmsuIviledIm,IbnþCMrujkar]btßmÖKaMRTsMedAelIkkm<s;CIvPaBrs;enA 

rbs;RbCaCn QaneTAkat;bnßyPaBRkIRk nigFana)annUvsnþisuxes,ógCUnRbCaCn RsbtameKalneya)ay nigyuT§sa®sþ 

GPivDÆCatirbs;raCrdæaPi)alenAkñúgnItikalTI 4 énrdæsPaenH. kñúgbrikarN_enH karBRgwg RbB½n§bNþajsuvtißPaBsgÁm sRmab; 

se®gÁaH nigpþl;]btßmÖKaMRTdl;RbCaCnRkIRk nigCngayrgeRKaHenAkñúgsgÁm KWCayuT§sa®sþd¾cm,grbs;raCrdæaPi)al kñúgkar 

sRmalplb:HBal;GviC¢man nighaniP½yTaMgLayEdlGacnwgekItmaneLIgedaysar\Ti§Blénvibtþiesdækic©BiPBelak.>>>  { 
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- កតិ្កា្ញ្ហដ អនថរជាតិ្ ថ្ីពី្ិទនិធ្ដឌកិចច ្ងគម និងវរផ្ម ៌
- អនុ្ញ្ហដ ថ្ីពី្ិទនិជនពិការ  
- វផ្នការ្កមមភាពអនថរជាតិ្ទីរកុងម៉ារឌីត្ ថ្ីពីមនុ្សចា្់ 
 
រពះរាជាណាចរកកមពុជាកប៏ានផ្ថល់្ចាច រន័ធលើរគររ់ទោឌ នពលកមម ប្ូល កដូ៏ចជាអនុ្ញ្ហដ

មយួចំនួនថ្នអងគការពលកមមអនថរជាតិ្ រមួមានអនុ្ញ្ហដ ធលខ១៣៨ ថ្ីពីការកំ ត្់អាយុអរផររមាកបុង
ការចូលធ វ្ើការងារ និងអនុ្ញ្ហដ ធលខ១៨២ ថ្ីពីការលុររំបាត្់រាល់ទរមង់្ ងន់្ ងរថ្នពលកមមកុមារ។
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CMBUkTI3 

sßanPaBénPaBRkIRknigPaBgayrgeRKaH៨ 
 
 រពះរាជាណាចរកកមពុជាមានកំធ ើ នធ្ដឌកិចចគួរឲ្យកត្់្ មាគ ល់ កបុងអំ ុងធពលមយួទ្វត្ស
កនលងធៅ។ ទិនបនយ័វដលរគរដ ថ រទូ់ទាងំររធទ្្រមារឆ់្ប ២ំ០០៤និង២០០៧រងាា ញថា អរត 
ភាពរកីរក្រមារទូ់ទាងំររធទ្ធ្ៀរនឹងវខសរនាធ ត្រ់មួថ្នភាពរកីរក បានធាល កចុ់ះពី៣៤,៧% ធៅឆ្ប  ំ
២០០៤ មករតឹ្ម៣០,១%ធៅឆ្ប ២ំ០០៧ វដលរញ្ហជ កឲ់្យធឃើញពីការធាល កចុ់ះថ្នភាពរកីរកររមា 
១,២%កបុងមយួឆ្ប  ំ ធេើយធៅឆ្ប ២ំ០១០ អរតថ្នភាពរកីរកធាល ក់ចុះធៅរតឹ្ម២៥,៨% (វផ្នការយុទន
សាស្ត ថ្អភវិឌណ  ជាតិ្រចចុរផនបកមម ២០០៩-២០១៣ និងររពន័នទិនបន័យថាប កឃំុ់ ឆ្ប ២ំ០០៩)។ រ៉វុនថ 
គមាល ត្រវាងអបកមាននិងអបករក ជាពិធ្្វ ិ្ មភាពរវាងទីររជំុជននិងជនរទ ធៅវត្ជារញ្ហា ររឈមធៅ
ធ ើយ។ 
 
រូបទី៤. ភាពរកីរករាប់តាមចំនួនមនុសស ន្  ំ១៩៩៤-២០០៧  

 
  

 
 

 
 
 

ររភព :  ការអធងកត្ធ្ដឌកចិច្ងគមកចិចកមពុជា (២០០៤) និងវផ្នការយុទនសាស្ត្ថអភវិឌណ  ជាត្ិ រចចុរផនបកមម ២០០៩-២០១៣ 

 
 ភាពរកីរកមានលកខ ៈធផ្សងៗោប  ពីតំ្រនម់យួធៅតំ្រនម់យួ។ ទិនបនយ័តមតំ្រន់ចុងធរកាយ
រំផុ្ត្ធៅឆ្ប ២ំ០១០វដលធររើរបា្់ររភពទិនបនយ័ថាប កឃំុ់ បានរងាា ញថាតំ្រនរឹ់ងទធនលសារ និងតំ្រន់

                                                
៨  ឯកសារធយង្រមារ់ការពិព ៌នាពីជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះ មានកបុងឯកសារមូលោឌ នថ្នយ.ជ.គ.្.។ 
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ខពងរ់ារនិងតំ្រនភ់បំ មានអរតថ្នភាពរកីរកខព្់រំផុ្ត្ធរើរារត់មចំនួនមនុ្ស (តំ្រនខ់ពងរ់ារនិងតំ្រនភ់បំ 
មាន៣៦,៦% តំ្រនរឹ់ងទធនលសារមាន៣០,៨% តំ្រនវ់ាលទំនារមាន២២,១% និងតំ្រនធ់ឆបរ្មរុទ   
មាន២១,៣% ធ្ៀរនឹងអរតម្យមភាគជាតិ្២៥,៨% ធៅឆ្ប ២ំ០១០)៩។  
 
រូបទី៥. ភាពខុសគន ននអរតាភាពរកីរកតាមតំបន់ភូមិស្ថស្តសេ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ររភព :  ររភពទិនបនយ័ថាប កឃុ់ំ (២០០៩) 

 
 ចារត់ងំពីដំណាកក់ាលថ្នការររមូលទិនបនយ័ ថ្ីពីភាពរកីរកធនះ រពះរាជាណាចរកកមពុជាបាន
រងការរះ៉ទងគិចធោយសារកលិយុគធ្ដឌកិចច្កល វដលរនថរះ៉ពាល់ដល់លទនភាពររ្់ររជាជនរកីរក
និងជនងាយរងធរោះ កបុងការទរទ់ល់នឹងវរិត្ថិមយួចំនួន ដូចជាវរិតិ្ថធ្ផៀងនិងធររង។ ផ្លរះ៉ពាល់
ពីវរិត្ថិទាងំធនះមានភាព ម្ុគសាម ញ និងធ វ្ើឲ្យរះ៉ពាល់ដល់ជីវភាពនិង្ុខុមាលភាពររ្់ររជាជនជា
ធរចើន ជាពិធ្្ររជាជនវដលរ្់ធៅវកផរឬធរកាមរនាធ ត្ថ់្នភាពរកីរក។  
                                                
៩  ទិនបន័យវដលធររើរបា្់ធៅកបុងជពូំកធនះ រត្ូវបានដករ្ង់ធចញពីឯកសារវដលបានធ្វើរចចុរផនបកមមចុងធរកាយរំផុ្ត្តម
វដលអាចរកបាន រ៉ុវនថធោយសារការអធងកត្មយួចំននួរត្ូវបានធ្វើធ ើងតងំពីឆ្ប ២ំ០០៥ ឬ២០០៨ ដូធចបះធទើរធ្វើឲ្យការ
រករសាយមយួចនំួនអាចនឹងពុំឆលុះរញ្ហច ំងពីវឌណនភាពថ្នសាទ នភាពនាធពលរចចុរផនប។ 
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3>1> haniP½y vibtþi nigPaBgayrgeRKaH 

 ធៅធពលរគួសារមយួររឈមនឹងហានិភយ័ រគួសារធនាះនឹង ទ្ិត្កបុងសាទ នភាពកាន់វត្ងាយរង
ធរោះ និងរុញរចានឲ្យធាល ក់ចូលធៅកបុងភាពរកីរក។ ធៅធពលវដលហានិភ័យទាងំធនះធកើត្មានធ ើង 
រគួសារវដលជួរនឹងវរិត្ថិធនះ អាចនឹងផ្ទល ្់រថូរសាទ នភាពធ្ដឌកិចច្ងគមកិចចររ្់ខលួនទាងំរ្ុង។ ករមតិ្
ថ្នការផ្ទល ្់រថូរធនះអាចធកើត្មានធ ើង អារ្័យធលើទំេំថ្នភាពងាយរងធរោះររ្់រគួសារធនាះ។ ភាព
ងាយរងធរោះររ្់មនុ្សមាប ក់ៗឬរគួសារនីមយួៗ អារ្័យធលើករមតិ្ថ្នការររឈម និងលទនភាព
ររ្់ពួកោត្ក់បុងការធោះរសាយវរិត្ថិធនាះ។    
 
 ភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះ មានទំនាក់ទំនងោប យ៉ងខ្ជល ងំ។ ភាពងាយរងធរោះ ជា
មលូធេតុ្ថ្នភាពរកីរក រពមទាងំជា្មា្ធាតុ្វដលកំ ត្ ់ និងរធងកើនភាពរកីរកធនះ។ រគួសាររកីរក 
ហាកដូ់ចជាមានយុទនសាស្ត ថ្តិ្ចតួ្ច ធដើមផធីោះរសាយ និងទរទ់ល់ធៅនឹងវរិត្ថិទាងំធនះ ធេើយរគួសារ
ងាយរងធរោះអាចនឹងងាយរងឥទនិពលវដលអាចជំរញុឲ្យធាល កចូ់លកបុងភាពរកីរក។ 
  
រូបទី៦. ភាពរកីរក និងភាពងាយរងម្រគោះ 

 
 
 
 
 
 

   
 

ហានិភយ័ និងវរិត្ថិ្ំខ្ជន់ៗ  អាចោករ់ញ្ចូលជារនួររធភទគឺ ៖ ១) ធរោះអា្នប និងវរិត្ថិ 
២) ឧរ្គគកបុងការអភវិឌណ្នធានមនុ្ស ៣) និកមមភាពតមរដូវកាល និងកងវះខ្ជត្ឱកា្ររកររររ
ចិញ្ច ឹមជីវតិ្ និង ៤) វរិត្ថិវផ្បក្ុខភាព។    
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3>1>1> eRKaHGasnñnigvibtþi 

 ធ្ដឌកិចចនិងជីវភាពរគួសារកបុង         កមពុជា បានរងការរះ៉ទងគិចធោយ វិបតេិ
ម្សបៀងអាហារ ម្ររងឥនានៈ ហិរញ្ញវតា ុ និងម្សដាកិចច នាធពលលមីៗធនះ។ ធោយសាររពះរាជាណាចរកកមពុជាធ វ្ើ
្មាេរ កមមធៅកបុងធ្ដឌកិចចពិភពធលាក ដូធចបះរពះរាជាណាចរកកមពុជាអាចរងផ្លរះ៉ពាល់វរិត្ថិ 
ធ្ដឌកិចចពីខ្ជងធរៅ។ 
 
 ផ្លរះ៉ពាល់ថ្នរវរមររមួលថ្លលធ្ផៀងនិងធរគឿងឧរធភាគមយួចំនួន គឺជារញ្ហា ម្ុគសាម ញ
មយួ ធេើយការ្ិកា ថ្ីពីផ្លរះ៉ពាល់ថ្នកំធ ើ នថ្លលធៅធលើភាពរកីរកកបុងឆ្ប ២ំ០០៧និងឆ្ប ២ំ០០៨ 
(ថ្លលអងករវដលជាធ្ផៀងចាបំាចរ់រ្់កមពុជាបានធកើនធ ើងររវេល១០០%កបុងរវាងឆ្ប ២ំ០០៧ និងឆ្ប ំ
២០០៨) ធៅមនិទានប់ានវភិាគធឃើញធៅធ ើយ (ការវភិាគធលើពត័្ម៌ានររមលូបានពីការអធងកត្ធ្ដឌកិចច
្ងគមកិចចកមពុជាឆ្ប ២ំ០០៨)។ ថ្លលអងករបានធកើនធ ើងធទវដងធៅទីផ្ារអនថរជាតិ្ធៅកបុងចធនាល ះរតី្មា្
ទី១ឆ្ប ២ំ០០៧ និងរតី្មា្ទី១ឆ្ប ២ំ០០៨ ធេើយបានធកើនធ ើងធទវដងជាលមីមថងធទៀត្វត្ធៅកបុង៤វខ
ដំរងូថ្នឆ្ប ២ំ០០៨។ ររជាជនរកីរកវដលជាអបកទិញធ្ផៀងអាហារ្ុទឌសា្ មានលទនភាពតិ្ចតួ្ច
ណា្់កបុងការធោះរសាយ ធៅធពលវដលថ្លលអងករធកើនធ ើងគំេុក។ ររជាជនមយួចំនួនបានទទួលផ្ល
ចំធ ញ            (ដូចជាអបកលកអ់ងករ       ធររងឥនឌនៈ          កមាល ងំពលកមមកបុង
ការងារក្ិកមម)។  
 

 រគួសាររកីរកនិងងាយរងធរោះ បានទទួលរងផ្លរះ៉ពាល់ធោយសារកលិយុគធ្ដឌកិចច 
ពិធ្្ផ្លរ៉ះពាល់ធលើភាពរកីរកនិង្ងគម ធេើយ ទ្ិត្កបុងកាលៈធទ្ៈថ្នឧរ្គគ។ ស្ត ថ្ីជាធរចើន
អាចរងផ្លរះ៉ពាល់ខ្ជល ងំពីវរិត្ថិធនះ ធោយសារការបាត្រ់ង់ការងារយ៉ងធរចើនធៅកបុងវ ិ្ ័យឧ្ាេ
កមមកមមនថសាល (វដលភាគធរចើនជាកមមការនីិ) អំធពើេិងាកបុងរគួសារ            និងភាពងាយ 
រងធរោះធោយសារការជួញដូរកមាល ងំពលកមម និងការធកងររវញ្ចផ្លូវធភទ។ កមមករវដលពំុមានជំនាញ
ខព្់ កទ៏ទួលរងធរោះពីវរិត្ថិធនះវដរ ពិធ្្កមមករវដលធ វ្ើការកបុងវ ិ្ ័យ្ំ ង។់ ផ្លរះ៉ពាល់ថ្ន
វរិត្ថិធ្ដឌកិចចនាធពលរចចុរផនបធលើកុមារមកពីរគួសាររកីរកនិងងាយរងធរោះ កអ៏ាចមានធរចើនគួរឲ្យកត្់ 
្មាគ ល់វដរ វដលធ វ្ើឲ្យមានហានិភយ័ថ្នកំធ ើ នពលកមមកុមារ ធេើយធ វ្ើឲ្យរគួសាររកីរកផ្ទល ្់រថូរមក
ទទួលទានអាហារវដលមានត្ថ្មលអាហាររូត្ទមភតិ្ចតួ្ច និងពនយរធពលធៅពយបាលជំងឺ។ 

 
 រពះរាជាណាចរកកមពុជាកម៏ានភាពងាយរងធរោះធៅនឹង មហនេរាយធមមោតិ ធោយសារ
លកខ ៈពិធ្្ថ្នរររទឹក និងកងវះធេោឌ រចនា្មពន័ឌរគររ់គងទឹក។ ធរោះ្មមជាតិ្ទាងំធនះរះ៉ពាល់
ដល់ជីវភាពរ្់ធៅររ្់ររជាជននិង្នថិ្ុខធ្ផៀង ធេើយធ វ្ើឲ្យរះ៉ពាល់ជាអវជិជមានដល់ការរ្់ធៅ
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ររ្់ររជាជន វដលជំរញុឲ្យររជាជនជាធរចើនធាល ក់ចូលកបុងភាពរកីរក។ រគួសារភាគធរចើនរំផុ្ត្ធៅ
ជនរទ ពឹងវផ្អកទាងំរ្ុងធលើក្ិកមមចិញ្ច ឹមជីវតិ្ ធពាលគឺររជាជនកមពុជាររមា ៧២% ពឹងវផ្អក
ទាងំរ្ុងធលើការធនសាទនិងក្ិកមម្រមារ់ជីវភាពរ្់ធៅររ្់ពួកោត្។់ ការធនសាទនិងក្ិកមម 
(វដលជាររភពថ្ន្នថិ្ុខធ្ផៀងររ្់រគួសារ) រតូ្វពឹងវផ្អកយ៉ងខ្ជល ងំធលើលកខខ ឍ អាកា្ធាតុ្ និង
អាចវររររួលពីមយួឆ្ប ធំៅមយួឆ្ប ។ំ 
 
 អំ ុងមយួទ្វត្សរក៍នលងធៅ ទឹកជំនននិ់ងធរោះរាងំ ង្ួត្ខុ្ពី្មមត បានរះ៉ពាល់យ៉ង ង្ន់
ង្រដល់តំ្រនជ់នរទភាគធរចើន វដលធ វ្ើឲ្យរះ៉ពាល់ជាអវជិជមានធលើផ្លិត្ផ្លក្ិកមមកបុងរយៈធពល ៣
ឆ្ប  ំ (ឆ្ប ២ំ០០០ ២០០២ និង២០០៤)។ ធៅឆ្ប ២ំ០០៩ ខយល់ពយុះធកត្សាណា បានធ វ្ើឲ្យមនុ្សសាល រ់
ចំនួន៤៣នាក់ និងររួ្ ង្នចំ់នួន៦៧នាក់ រពមទាងំធ វ្ើឲ្យខូចខ្ជត្ផ្ធះ្ំវរង រទពយ្មផត្ថិ និងជីវភាព
រ្់ធៅររ្់ររជាជនចំនួន៤៩ ០០០រគួសារ ឬររជាជនចំនួន១៨០ ០០០នាក ់ (ធ ម្ើនឹង១,៤% ថ្ន
ចំនួនររជាជន្ររុ)។ រ្ុកភាគធរចើនវដលទទួលរងផ្លរះ៉ពាល់ គឺជារ្ុកវដលមានររជាជនរកីរក
រំផុ្ត្ធៅររធទ្កមពុជា ធេើយការខូចខ្ជត្យ៉ងធរចើនធលើរទពយ្មផត្ថិ ជីវភាពរ្់ធៅ និងធេោឌ រចនា
្មពន័នសាធារ ៈ នឹងរងកឲ្យមានការរះ៉ពាល់ដល់ជីវភាពរ្់ធៅររ្់្េគមន៍ កបុងរយៈធពលវវង 
(គ ៈកមាម ្ិការជាតិ្រគររ់គងធរោះមេនថរាយ ឆ្ប ២ំ០១០)។ 
 
 ទឹកជំនន់ និងធរោះរាងំ ង្ួត្ គឺជាវរិត្ថិដ៏ចមផងរំផុ្ត្្រមាររ់គួសាររកីរក ធេើយ ការសររររលួ
អាកាសធាតុ នឹងធ វ្ើឲ្យមានភាព ង្ន់្ ងរពីវរិត្ថិទាងំធនះធកើនធ ើងខព្់មយួករមតិ្ធទៀត្។ ធទាះរីតំ្រនជ់ា
ធរចើនកបុងររធទ្កមពុជា មានលកខ ្មផត្ថិការពារពីធរោះថាប ករ់ណាឋ លមកពីអាកា្ធាតុ្ វត្រណាឋ
ធខត្ថធ ធ្ើរវត្ទាងំអ្់អាចនឹងងាយរងធរោះខ្ជល ងំពីផ្លរះ៉ពាល់ថ្នការវររររួលអាកា្ធាតុ្ ធោយសារ
វត្្មត្ទភាព្រមរខលួនទារ វដលរណាឋ លមកពីរញ្ហា េិរញ្ដ វត្ទុ រធចចកវទិយ ធេោឌ រចនា្មពន័ឌ និង
រញ្ហា សាទ រន័។ ផ្លរះ៉ពាល់ររ្់ការវររររួលអាកា្ធាតុ្ធនះ នឹងរងកឲ្យមានផ្លវបិាកគួរឲ្យកត្់
្មាគ ល់មយួចំនួនដល់្នថិ្ុខធ្ផៀង។ 
 
 ររជាជនមយួចំនួនរតូ្វការជំនួយពិធ្្កបុងធពលមានវរិត្ថិ ធោយសារ្មត្ទភាពររ្់ពួក
ោត្ធ់ៅមានករមតិ្ធដើមផជួីយ ខលួនឯង។ ជាពិធ្្ ររ្ិនធរើររជាជនទាងំធនាះមនិរតូ្វបានរមួរញ្ចូល 
ធៅកបុងរណាឋ ញ្ងគមធនាះធទ ពួកោត្់នឹងជួរការលំបាកកបុងការវលិរត្ រ់មកកាន់សាទ នភាពធដើមវញិ 
ធេើយពួកោត្នឹ់ងរតូ្វការអនថរាគមន៍ជារនាធ ន់ ធដើមផធីានាលទនភាពទទួលបានធ្វាជាររចាធំដើមផរី្់រាន
មានជីវតិ្ (ឧទាេរ ៍ លទនភាពទទួលបានឱ្លររឆ្ងំនឹងធមធរាគធអដ្៍ ការសាថ រលទនភាពពលកមម
។ល។)។ 
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3>1>2> bBaðaGPivDÆn_mnusS 
 វរិត្ថិវដលអាចធកើត្មានជាលកខ ៈរគុគលធៅកបុង វដេជីវិត កម៏ានផ្លរះ៉ពាល់ជាអវជិជមានធលើ
ការអភវិឌណមនុ្សវដរ។ កងវះអាហាររូត្ទមភ រណាឋ លមកពីទោល ប់ផេល់ចំណីអាហារមិនបានរគប់រគន់ដលទ់ារក
និងកុោរ ករមិតខពសន់នជំងឺឆលងរាតតាត និងអសមតាភាពកនងុការទទួលបាន និងលទធភាពទិញចំណីអាហារសដលោន
ជីវោតិរគប់រគន់។ ធទាះរីជាមានកិចចខិត្ខំររឹងវររងធោះរសាយរពុវធេតុ្្ំខ្ជន់ៗ  វដលរងកឲ្យមាន
កងវះអាហាររូត្ទមភយ៉ងណាកធ៏ោយ កអ៏រតកុមារ គ្មសាគ ំង (៨,៩%) កុមាររកិន (៣៩,៥%) និងកុមារ
ទមងនរ់សាល (២៨,៨%) ធៅវត្ ទ្ិត្កបុងករមតិ្ខព្់ (ការអធងកត្មនុ្សមារត្សាស្ត ថ្កមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៨)។      
  ធោយ អនកខរភាព ជាររភពមយួថ្នភាពងាយរងធរោះ លទធភាពទទួលបានការអប់ររំរកបម្ដ្ឋយគុណ
ភាព ធៅវត្ជាអាទិភាពវដលរក្ួងអររ ំ យុវជន និងកីឡា រតូ្វរនថធោះរសាយ កបុងធនាះរមួមាន អោរ
្ិកាធៅមលូោឌ ន ធ្ៀវធៅ្ិកា និងការផ្ថល់រគូរធរងៀនឲ្យបានរគររ់ោន។់ តម ទ្ិតិ្រក្ួងអររ់ ំ
យុវជន និងកីឡា កបុងឆ្ប ំ្ ិកា២០០៩-២០១០ អរតពិត្ថ្នការ្ិកាធៅករមតិ្រឋម្ិកាមាន
៩៤.៨% ធៅករមតិ្ម្យម្ិការឋមភមូមិាន៣១.៩% និងធៅករមិត្ម្យម្ិកាទុតិ្យភមូិមាន
១៩.៤%។ អរតរតួ្ត្ថាប ក ់ និងអរតធបាះរង់ការ្ិកាធៅករមតិ្រឋម្ិកា ធៅវត្ជាកងវល់ 
ររ្់រក្ួងអររ់ ំ យុវជន និងកីឡា វដលទាមទារឲ្យមានការកាត្រ់នទយរវនទមធទៀត្ ឲ្យ ទ្ិត្ធៅធរកាម 
១០%។ ជាម្យម ្ិ្សវដលអាចរនថការ្ិការេូត្ដល់រពាច រភ់មូិ្ ិការឋម្ិកាមាន៨៣% 
ម្យម្ិការឋមភមូមិាន៤៨.៧% និងម្យម្ិកាទុតិ្យភមូមិាន២៦%។ រគូមាប ករ់តូ្វរធរងៀន្ិ្ស
ចំនួន៤៩នាកធ់ៅករមិត្រឋម្ិកា ២៤នាកធ់ៅករមតិ្ម្យម្ិការឋមភមូ ិ និង២៩នាកធ់ៅករមតិ្
ម្យម្ិកាទុតិ្យភមូ។ិ កុមាររ្់ធៅតមតំ្រន់ជនរទ វដលអាចរនថការ្ិកាធៅករមតិ្ម្យម្ិកា
រឋមភមូបិាន មានចំនួនតិ្ចជាងពីរដងថ្នកុមាររ្់ធៅកបុងរាជធានីភបធំពញ (២៥%ថ្នកុមាររ្់ធៅតំ្រន់
ជនរទ និង៦១%ថ្នកុមាររ្់ធៅរាជធានីភបធំពញ)។  
 
3>1>3> PaBgayrgeRKaHeTAnwgnikmµPaB nigGsnþisuxes,óg 
 កមាល ងំពលកមម មានការវររររួលយ៉ងខ្ជល ងំកបុងអំ ុងទ្វត្សចុងធរកាយធនះ។ ធៅឆ្ប ២ំ០១០ 
ររជាជនវដលមានអាយុធលើ្ពី១៥ឆ្ប  ំមាន្មមារត្ធ ម្ើនឹង៦១,៨%ថ្នររជាជន្ររុ។ អរតកមាល ងំ
ពលកមមវដលជាយុវជន បានធាល កចុ់ះរនថិចពី៦០,៧%ធៅឆ្ប ១ំ៩៩៨ មក៦០,១%ធៅឆ្ប ២ំ០០៨ វដល 
ឆលុះរញ្ហច ងំឲ្យធឃើញពីនិនាប ការវជិជមានថ្នការចំណាយធពលកានវ់ត្យូរររ្់យុវជន ធៅកបុងររព័ននអររ់។ំ  
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 ធយងតមរបាយការ ៍ ថ្ីពីនិនាន ការសងគមនិងពលកមម ន្ ២ំ០១០ ររ្់រក្ួងវផ្នការ និកមមភាព 
មានអរតទារធៅកមពុជា។ រ៉វុនថ កមមករររវេល៨២,៥% រនថ ទ្ិត្កបុង ការងារសដលោនភាពងាយរងម្រគោះ 
រមួមានការងារកបុងរគួសារធោយពំុគិត្របាកក់ថ្រម និងកមមករធ វ្ើការឲ្យខលួនឯង។ អរតកុមារមនិបានចូល
ធរៀនធៅមានករមតិ្១៥%កបុងឆ្ប ២ំ០១០ធនះ ធទាះរីអរតធនះបានធាល កចុ់ះពី១៨,៧%កបុងឆ្ប ២ំ០០៥។ 
ធនះជារញ្ហា ្ំខ្ជនម់យួ ធោយសារកុមារវដលមនិបានចូលធរៀនទាងំធនះ នឹងចូលររ ូកកបុងទីផ្ារពល 
កមម វដលទទួលបានការងារនិងរបាកចំ់ ូលទារ។ កបុងរររិទថ្នទំនាកទំ់នងធៅនឹងការអររ់ ំ យុវជន
រតូ្វររឈមធៅនឹងហានិភយ័ពីរ គឺការលបំាកកនុងការសសវងរកឱកាសការងារចំធពាះយុវជនវដលធបាះរង់ការ 
្ិកានិងវដលពំុបានចូលធរៀន និងភាពមិនរតវូគន រវាងមុខជំនាញសដលបានម្រៀនោមួយនឹងតរមវូការទីផារការងារ 
ចំធពាះយុវជនវដលបានចូលធរៀន វត្វដលមានកាលានុវត្ថភាពទារកបុងការទទួលបានឱកា្ការងារ។ 
្មមារត្ថ្នអនកខរជន និងជនវដលមនិបានធរៀនចរក់រមតិ្្ិការឋម្ិកាវដលមានអាយុធលើ្ពី
១៥ឆ្ប  ំ កបុងចំធណាមជនវដលមានការងារធ វ្ើ បានធាល កចុ់ះពី៧១,៦%ធៅឆ្ប ១ំ៩៩៨ មកធៅ ៥៨,៨%
ធៅឆ្ប ២ំ០០៨ រ៉វុនថតួ្រធលខធនះធៅវត្ជាអរតវដលមានករមតិ្ខព្់។ កមមករវដលោម នជំនាញ ជារកុម
ជនងាយរងធរោះវដលរង្មាព ្ ង្ន់្ ងរកបុងការវ វ្ងរកការងារ ធេើយភាគធរចើនពួកោត្នឹ់ងទទួលបាន
ការងារវដលពំុ្ូវមាន្ុវត្ទិភាពនិងមានអថាវរភាព (វដលមនិធទៀងទាត្់ធេើយងាយនឹងបាត្រ់ងធ់ៅ
វញិ) និងទទួលបានរបាកឈ់បួលទារ។ 
  
 រញ្ហា ររឈមជាមលូោឌ ន្រមារវ់ ិ្ ័យការងារធៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា គឺត្រមូវការរធងកើន 
កំម្ណើ នផលិតភាពការងារ និងការធានាឲ្យបានថាកំធ ើ នធនះនឹងរតូ្វធដើរទនធឹមោប ជាមយួនឹងការធ វ្ើឲ្យ 
ររធ ើ្រធ ើងថ្នលកខខ ឍ ការងារ និងកំធ ើ នរបាក់កថ្រមការងារ។ កំធ ើ នថ្នផ្លិត្ភាពការងារកបុង
វ ិ្ ័យក្ិកមមវដលជាវ ិ្ ័យផ្ថល់ការងារ្ំជាងធគ (៧២,១%ថ្នអបកមានការងារ) មានរតឹ្ម១,៧%
រ៉ធុណាត ះ គិត្ជាម្យមររចាឆំ្ប  ំ (របាយការ ៍ ថ្ីពីនិនាប ការ្ងគមនិងពលកមម ឆ្ប ២ំ០១០ ររ្់រក្ួង
វផ្នការ)។ 
 
 ធៅកបុងឯកសារម្គលនម្ោបាយជំរញុផលិតកមមរសវូនិងការនាមំ្ចញអងករ វដលធរៀរចំធោយឧត្ថម 
រកុមររឹកាធ្ដឌកិចចជាតិ្ បានគូ្រញ្ហជ កថ់ាជាមយួ   ផ្លិត្កមមរ្ូវបាន៧,៥៩លានធតន រពះរាជា
ណាចរកកមពុជាមានលទនភាពផ្គត្់ផ្គង់ត្រមូវការកបុងរ្ុក  និងអាចនាធំចញរ្ូវធៅធរៅររធទ្ររមា 
៣,៥១លានធតន ធៅកបុងឆ្ប ២ំ០០៩។ ធនះ្ររញ្ហជ កថ់ារពះរាជាណាចរកកមពុជាមានលទនភាពរគរ់
រោន់កបុងការធានា្នថិ្ុខធ្ផៀងធៅករមតិ្ថាប កជ់ាតិ្។ 
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 អសនេសិខុម្សបៀង ធៅករមតិ្ថាប ករ់គួសារ និង្េគមន៍អាចធកើត្មានធ ើងធោយមានឫ្គល់
ធចញពីភាពរកីរករុាថំ្រ។៉ ចំនួនររជាជនជួរររទះនឹងរញ្ហា អ្នថិ្ុខធ្ផៀង ធកើត្ធ ើងកបុងអំ ុងរដូវ
ខវះខ្ជត្ និងធៅធពលមានធរោះ្មមជាតិ្ មេនថរាយ និងធរោះអា្នប។ កបុងចំធណាមររជាជនរកីរក
រ្់ធៅតំ្រន់ជនរទ មូលធេតុ្្ំខ្ជន់ៗវដលរណាឋ លឲ្យមានអ្នថិ្ុខធ្ផៀង គឺកងវះខ្ជត្ដី ល្ី 
្ត្វចិញ្ច ឹម ឥ ទាន ទីផ្ារ ទុន និង្មាភ រៈក្ិកមម។ រគួសាររកីរកធៅតមតំ្រនជ់នរទភាគធរចើន 
ពឹងវផ្អកវត្ធលើការផ្លិត្ធ្ផៀងអាហារបានរតឹ្មចិញ្ច ឹមជីវតិ្ និងការលក់កមាល ងំពលកមមវដលទទួលបាន
របាកឈ់បួលទារនិងមនិធទៀងទាត្។់ 
 
 ររជាជនរកីរកភាគធរចើនរ្់ធៅតមតំ្រនជ់នរទ។ ភាពរកីរកពាក់ពន័ឌនឹងផ្លិត្ភាពទារថ្ន
វ ិ្ ័យក្ិកមម និងកាលានុវត្ថភាពថ្នការររកររររចិញ្ច ឹមជីវតិ្វដលមានជធរមើ្ តិ្ចតួ្ច។ ត្រមូវការ
កមាល ងំពលកមមតមរដូវកាលកបុងវ ិ្ ័យក្ិកមម ជំរញុឲ្យរគួសារជាធរចើន ជាពិធ្្រគួសារវដលមានដី
តិ្ចតួ្ចឬោម នដី ល្ីធសាះ រតូ្វរងខំចិត្ថវ វ្ងរកការងារធរៅពីក្ិកមមធៅរដូវ វដលមនិ្ូវ្មផូរការងារ
ក្ិកមម ធដើមផរីករបាកចំ់ ូលរវនទមផ្គត្ផ់្គង់រគួសារររ្់ខលួន។ ធោយសារការងារធរៅពីក្ិកមមធៅ
មានករមតិ្ចធងអៀត្ រគួសារជាធរចើន ជាពិធ្្រគួសារវដលមានដីតិ្ចតួ្ចឬោម នដីធសាះ ចាបំាចរ់តូ្វពឹង
វផ្អកធលើរបាកចំ់ ូលវដលទទួលបានពីការងារោម នជំនាញចា្់លា្់ធៅតំ្រនរ់រជំុជន ឬររធទ្ជិត្
ខ្ជង ធោយទទួលបានរបាកឈ់បួលតិ្ចតួ្ច។ ការធ វ្ើចំណាករ្ុកធោយររលុយររថានររ្់កមមករតម 
រដូវកាល គឺជារញ្ហា វដលធកើត្មានជាររចា ំ ជាពិធ្្ធៅតមរណាឋ ធខត្ថវដលធៅជិត្រពំវដនថ្ល និង
ធវៀត្ណាម។ 

 
3>1>4> vibtþiEpñksuxPaB  
 វិបតេសិុខភាពរះ៉ពាល់ដល់ររជាជនរកីរកជាធរចើន ធោយសារកតថ រីយ៉ង។ ទីមយួ ររជាជន
រកីរកអាចមានធររវ៉ា ងថ់្នជំងឺឆលង ឧរផត្ថិធេតុ្ថ្នការរងររួ្  និងជំងឺធផ្សងៗ ខព្់ជាងររជាជនវដល
ពំុរកីរក ធោយសារជាញឹកញយជនរកីរករតូ្វធ វ្ើការងារធោយធររើកមាល ងំវដលររឈមនឹងហានិភ័យខព្់
រណាឋ លឲ្យមានធរោះថាប កនិ់ងរងររួ្  ការទទួលទានអាហារពំុ្ូវមានជីវជាតិ្ ការធររើទឹកមិនសាអ ត្  

និងមនិមានអនាមយ័លអ១០ រ្់ធៅផ្ធះ្ំវរងមនិ្មរមយ ធេើយមានលទនភាពតិ្ចតួ្ចកបុងការទទួលបាន
ធ្វាវលទាំ្ ុខភាពនិង្ងគម។ ទីពីរ គឺររជាជនរកីរករតូ្វរងផ្លរះ៉ពាល់តមរយៈរបាក់ចំ ូលមនិ
រគររ់ោន់ ធេើយោម នលទនភាព្នសរំបាក។់ ទីរី គឺរគួសាររកីរកនឹងធាល កចូ់លកបុងសាទ នភាពមនិលអ ១) 
ការចំណាយកបុងការវលទាំ្ ុខភាពខព្់ ២) ការចំណាយអ្់របាកពី់កបុងរគួសារធលើធ្វាវលទាំ្ ុខភាព 
                                                
១០ រគួសាររកីរកចនំួនពាកក់ណាឋ លថ្នរញ្ចភាគររជាជនរកីរករផុំ្ត្ មនិមានលទឌភាពធររើរបា្់ររភពទឹកវដលបានវកលមអ
ធេើយធនាះធទ ធេើយរគួសាររកីរកចំននួ៨៧,២%រ្់ធៅកវនលងកខវកខ់វះអនាម័យ។ 
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៣) ការជំពាក់រំ ុលវដលមានអរតការរបាកខ់ព្់ធៅធពលរគួសារខវះ្នធាន១១ និង ៤) ការលករ់ទពយ
្មផត្ថិ (ជា្មមតដី ល្ី) រនាធ រពី់ចំណាយរបាកអ់្់។ ធៅធពលវដលសាទ នភាពថ្នភាពរកីរកធោយសារ
វរិត្ថិ្ុខភាពធនះចារធ់ផ្ថើម រគួសាររកីរកនឹងមានការលំបាកកបុង ការចាកធចញពីសាទ នភាពធនះណា្់ 
ដូចធនះររការ្ំខ្ជនគឺ់រតូ្វោពំាររគួសារកំុឲ្យធាល កចូ់លធៅកបុងសាទ នភាពធនះ ធោយចារធ់ផ្ថើមធោះរសាយ
ចំណាយធលើការវលទាំ្ ុខភាព និងការចំណាយរបាកអ់្់ពីកបុងរគសួារ។ 
 
 មកទល់រចចុរផនបធនះ វឌណនភាពកបុងការធលើកកមព្់ការផ្ថល់ធ្វា្ុខភាព មាន្ភាព្ំធ្ង 
គួរឲ្យធកាត្្រធ ើ្រ។ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាបានររកានយ់កនូវ អភិរកមរគប់រគងទូទាងំវិសយ័ ធដើមផតី្រមង ់
ទិ្ដល់ការអភវិឌណថ្នវ ិ្ ័យ។ គិត្មកដល់ឆ្ប ២ំ០០៨ មលូោឌ ន្ុខ្ជភបិាលជួរមុខវដលផ្ថល់្ំ ំុ
្កមមភាពអរផរមា រមួមានម ឍ ល្ុខភាព និងរ៉ុ្ ថ្ុខភាព បានធកើនចំនួនរេូត្ដល់៩៦៧ និង
១០៨ ធោយមានទីតងំកបុងតំ្រនជ់នរទោចរ់្យល ធេើយចំនួនមនធីរធពទយរវងអកបានធកើនធ ើងដល់ 
៨៤។ ធទាះជាយ៉ងណា វផ្នការយុទនសាស្ត ថ្អភវិឌណ  ជាតិ្ រចចុរផនបកមម២០០៩-២០១៣ កប៏ានទទួល 
សាគ ល់ថារញ្ហា មយួចំនួន ធៅធកើត្មានធ ើងកបុងការផ្ថល់ធ្វា្ុខ្ជភិបាលជូនររជាជន។ ភាពខុ្ោប ថ្ន 
ស្ថា នភាពសុខភាពនិងអរតាម្ររើរាសម់្សវា ធៅកបុងរកុមររជាជនវដលមានសាទ នភាព្ងគមធ្ដឌកិចចខុ្ៗោប  
រងាា ញឲ្យធឃើញពីរញ្ហា ្ម្ម ៌ វដលចាបំាចរ់តូ្វយកចិត្ថទុកោកវ់លមធទៀត្។ ការពរងាយមនិទាន់្ពវ 
ធៅទូទាងំររធទ្ថ្ន ម្សវាសម្ស្តងាគ ោះសថទាសំមភពបនាា ន់និងសថទាទំារក និងភាពចាបំាចក់បុងការរធងកើនគុ ភាព
ថ្នធ្វាវលទារំនថ្រមារក់មមវិធីសុខភាពបនេពូជោតា-ទារកនិងកុោរ។ អរតាមរណភាពោតាធៅមានករមតិ្ខព្់ 
ធោយមានស្ត ថ្ីចំនួន ៤៦១ នាកស់ាល រ់ កបុងចំធណាមស្ត ថ្ី្រមាលកូន ១០០ ០០០ នាក ់វដលររការធនះ 
រតូ្វការចាបំាច់នូវការវនិិធយគជារនថរនាធ ររ់វនទមធទៀត្ កបុងការផ្ថល់ធ្វា និងកបុងអនថរាគមនរ៍នាធ ន១់២។ 
ឆ្ប ២ំ០០៩ មានវត្ការផ្ថល់កំធ ើ ត្ចំនួន ៦៣% រ៉ុធណាត ះវដលធ វ្ើធ ើងធោយរុគគលិក្ុខ្ជភិបាល
វដលបានទទួលការរ ឋុ ះរណាឋ ល លវីត្ផតិ្វត្អរតធនះរងាា ញពីការធកើនធ ើងគួរឲ្យកត្់្មាគ ល់ ២២% 
ពីឆ្ប ២ំ០០០ កធ៏ោយ (រក្ួង្ុខ្ជភបិាល ឆ្ប ២ំ០១០)។ មរ ភាពកុមារអាយុធរកាម៥ឆ្ប  ំ មាន
ចំនួន៨៣នាក់ កបុងចំធណាមកុមារចំនួន១០០០នាក់ថ្នកុមារកបុងរញ្ចភាគរគួសាររកីរករំផុ្ត្ ធោយ
ហានិភយ័ថ្នការសាល រ់មនុធពលកុមារទាងំធនះមានអាយុបានរបាឆំ្ប  ំមានធ ធ្ើរវត្រីដងធរចើនជាងកុមារកបុង
រញ្ចភាគខព្់រំផុ្ត្ថ្នរគួសារវដលមានរទពយ្មផត្ថិ។ 

                                                
១១ ការអធងកត្ធ្ដឌកចិច្ងគមកិចចកមពុជាឆ្ប ២ំ០០៧ រងាា ញថាអរតការរបាក់ម្យមថ្នរំ ុលវដលទាកទ់ងនងឹ្ុខភាពធៅ
ចធនាល ះពី៥០-៦០% កបុងមយួឆ្ប ។ំ 

១២ ឯកសារវផ្នការយុទឌសាស្ត ថ្អភវិឌណន៍ជាត្រិចចុរផនបកមម ឆ្ប ២ំ០០៩-២០១៣ ទទួលសាគ ល់ថាការសាល រ់ររ្់មាត គឺជា
រញ្ហា អនថរវ ិ្ ័យវដលរងឥទឌិពលពីការអរ់រនំងិអកខរកមមររ្់ស្ត ថ្ី ការអភវិឌណធេោឌ រចនា្មពន័ឌ នងិករមតិ្ថ្នការចូលរមួ
ររ្់ស្ត ថ្ី រពមទាងំរញ្ហា ្ម្ម៌វផ្បកធយនឌ័រ។ 
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 ររពន័នេិរញ្ដរផទានលអ ជាមធ្យបាយដ៏្ ំខ្ជន ់ ធដើមផធីានាគុ ភាពធ្វា្រមារ់ររជាជន
ទាងំអ្់។ កបុងអំ ុង២០ឆ្ប កំនលងមកធនះ ការវភិាជលវកិា្រមារ់វ ិ្ ័យ្ុខ្ជភបិាលពីរាជរោឌ ភបិាល
និងពីថ្ដគូអភវិឌណ មានការធកើនធ ើងខ្ជល ងំ។ កបុងឆ្ប ២ំ០០៨ ការរមួចំវ កពីរាជរោឌ ភបិាលនិងពីថ្ដគូ
អភវិឌណគឺររហាករ់រវេលោប  គឺររមា ៨,២៧ដុលាល រអាធមរកិកបុងររជាជនមាប កក់បុងមយួឆ្ប ។ំ រ៉វុនថ 
ររជាជនកមពុជារតូ្វការចំណាយលវកិាខព្ ់ធដើមផទីទួលបាន និងធររើរបា្់ធ្វាវលទាំ្ ុខភាពចាបំាច។់ 
ការចំណាយររចាឆំ្ប ំ្ រុរធលើ្ុខភាព គឺររវេល៤០ដុលាល រអាធមរកិ្រមាររ់រជាជនមាប ក ់ វដលកបុង
ធនាះររមា ៦០%គឺជាការចំណាយ   ពីរគួសារ។ បញ្ញតេសិេីពីហរិញ្ញរបទានសខុាភិបាល វដលបាន
ោកឲ់្យធររើរបា្់កបុងឆ្ប ១ំ៩៩៦ វចងពីការកំ ត្រ់ធរៀររងថ់្លលធ្វាធៅតមម ឍ ល្ុខភាពររ្់រដឌ។ 
រញ្ដត្ថិ ថ្ីពីេិរញ្ដរផទាន្ុខ្ជភបិាលធនះ កប៏ានអនុញ្ហដ ត្ផ្ងវដរចំធពាះររពន័នធលើកវលងមនិយកថ្លល
ធ្វា្រមាររ់រជាជនរកីរកកបុងការរងថ់្លលធ្វាកមមវលទាំ្ ុខភាព ធដើមផឲី្យពួកោត្់មានលទនភាពទទួល
បានធ្វាវលទាធំៅម ឍ ល្ុខភាពឬមនធីរធពទយរដឌ ធោយឥត្គិត្ថ្លលធៅធពលចាបំាច។់ រចចុរផនបធនះ 
មូលនិធិសមធម៌ និងគម្រោងបងន់ថលជួស កំពុងរតូ្វបានអនុវត្ថធៅកបុងរ្ុកររតិ្រត្ថិចំនួន៥០ (រគរដ ថ រធ់លើ 
មនធីរធពទយរវងអកចំនួន៥១ និងម ឍ ល្ុខភាពចំនួន១២០)។ គម្រោងធានារា៉ា ប់រងសុខភាពសហគមន៌ 
ចំនួន១២ រតូ្វបានោកឲ់្យដំធ ើ រការធៅកបុងរ្ុកររតិ្រត្ថិចំនួន១១ (កបុងធខត្ថចំនួន៧និងរាជធានី
ភបធំពញ) ធោយរគរដ ថ រធ់លើ ម ឍ ល្ុខភាពចំនួន៨១និងមនធីរធពទយរវងអកចំនួន១១។ តមការជាក់
វ ថ្ង ររពន័នធលើកវលងការយកថ្លលធ្វាធនះ អនុវត្ថបានវត្ចំធពាះររជាជនជាងពាកក់ណាឋ លថ្នចំនួន
ររជាជនវដលរកីរកធពកោម នលទនភាពរងថ់្លលធ្វារ៉ធុណាត ះ (៦៨%ថ្នររជាជនរកីរក រតូ្វបានការពារ
ធោយមលូនិ្ិ្ម្មនិ៌ងគធរមាងរងថ់្លលជួ្ គឺធ ម្ើនឹង២ ៨៣២ ៨៤៤នាកថ់្នររជាជនវដលរ្់ធៅ
ធរកាមរនាធ ត្ថ់្នភាពរកីរក ធេើយអបកទទួលផ្លពីគធរមាងធានារ៉ាររ់ង្ុខភាព្េគមន ៍ មានចំនួន
៧៣ ៨២៨នាក)់។ 
 

3>2>  RkumCngayrgeRKaH 
ទារកនិងកុមារ រពមទាងំនារនីិងស្ត ថ្ីវដល ទ្ិត្ធៅកបុងវយ័រនថពូជ និងជាពិធ្្រគួសារ

វដលជួរររទះអ្នថិ្ុខធ្ផៀង មានភាពងាយរងធរោះខព្់ធោយសារវរិត្ថិវដលបានធរៀររារខ់្ជងធលើ 
ដូធចបះធេើយ ពួកោត្គួ់រវត្ជាធោលធៅថ្នអនថរាគមន៍ោពំារ្ងគម។ 
 
3>2>1> Tark nigkumar 
 ទារកនិងកុោរ មានចំនួនធរចើនជាងមយួភាគរីថ្នចំនួនររជាជនទាងំអ្់។ កបុងរយៈធពល
រ៉នុាម នឆ្ប កំនលងមកធនះ សាទ នភាពមរ ភាពកុមារមាន្ភាពររធ ើ្រធ ើងគួរឲ្យកត្់្ មាគ ល់ ធោយបាន



yuT§sa®sþCatiKaMBarsgÁmsRmab;CnRkIRknigCngayrgeRKaH ¬2011-2015¦ 

 

CMBUkTI3 ³ sßanPaBénPaBRkIRknigPaBgayrgeRKaH  33 

លយចុះពី៩៥មករត្ឹម៦០នាក់កបុងទារក១០០០នាក់ ពីឆ្ប ២ំ០០០ដល់២០០៨ (ជាការ្ធរមចបាន 
ធោលធៅអភវិឌណ  ្ េ្សវត្ស) ធេើយអរតមរ ររ្់កុមារធរកាមអាយុ៥ឆ្ប  ំ បានលយចុះពី១២៤
មករតឹ្ម៨៣នាក ់ កបុងកំធ ើ ត្ទារក១០០០នាក ់ (ធ ធ្ើរវត្្ធរមចបានធោលធៅអភវិឌណន៌្េ្សវត្ស 
វដលកំ ត្យ់ក៧៥នាក)់។ រ៉វុនថភាពខុ្ោប តមតំ្រនធ់ៅមានករមតិ្ខព្់ ធរពាះមរ ភាពទារកនិង
កុមារអាយុធរកាម៥ឆ្ប  ំធៅវត្មានចំនួនធ ធ្ើរវត្២ដងថ្នអរតម្យមភាគជាតិ្ កបុងធខត្ថកំពង់្ ពឺ រពះវហិារ 
ធ្ឹងវរត្ង ថ្រពវវង ម ឍ លគិរ ី និងរត្នគិរ ី វដលធនះជារញ្ហា វដលរតូ្វធោះរសាយ (ឯកសារ រក្ួង 
វផ្នការ ឆ្ប ២ំ០១០)។  
 
 ភាពរកីរកអាចរងកឲ្យមានឧរ្គគខលះដល់លទនភាពរញ្ចរក់ារ្ិកាឲ្យបានធពញធលញ។ ការ
ចំណាយធោយររធយលមយួចំនួន បានរវនទមរនធុកធលើឪពុកមាថ យកុមារ រមួមានការចំណាយធលើឯក
្ណាឌ ន ្មាភ រៈ្ិកា ចំ ីអាហារធៅសាលាធរៀន ការធ វ្ើដំធ ើ រ និងថ្លលសាលាធរៀនធរៅផ្លូវការ 
រមួទាងំត្រមូវការររ្់ឪពុកមាថ យកបុងការធ វ្ើចំណាករ្ុកវ វ្ងរកការងារ និងការទទួលសាគ ល់ តនមលឱកាស 
កបុងការឲ្យកុមារចូលធរៀនធៅសាលាធរៀន ធ្ៀរជាមយួនឹងការមនិចូលធរៀន ធដើមផជួីយ រករបាក់្រមារ់
រគួសារ។ 
 
 ទារកនិងកុមារអាចររឈមនឹងហានិភយ័ ធោយសារយុទធស្ថស្តសេម្ដ្ឋោះរស្ថយនឹងវិបតេសិដលោន
លកខណៈអវិជជោន ធេើយអាចរងកឲ្យមានផ្លរ៉ះពាល់ដល់កុមារអ្់មួយជីវតិ្ ដូចជាការទទួលបាន
ចំ ីអាហារវដលមានជីវជាតិ្រំរន៉តិ្ចតួ្ចឬមិនលអ ការមនិបានធៅសាលាធរៀន ការចូលរមួធ វ្ើការធោយ
ធររើកមាល ងំពលកមមកុមារ និងការកាល យជាជនរងធរោះថ្នការជួញដូរមនុ្ស។ ទារកនិងកុមារជាជនងាយ
រងធរោះរំផុ្ត្ពី្ំណាក់វរិត្ថិនានា ពីធរពាះពួកោត្់ខវះ្មត្ទភាពកាត្រ់នទយហានិភយ័ និងរគររ់គង
សាទ នភាពមនិបានលអ។   ធយងតម ការអម្ងកតររោស្ថស្តសេ និងសុខភាពកមពោុ ឆ្ប ២ំ០០៥ កុមារចំនួន៦៤% 
ធៅរពះរាជាណាចរកកមពុជាររឈមនឹងកងវះខ្ជត្្ុខុមាលភាព យ៉ងធហាចណា្់ធលើ     រញ្ហា ២ 
កបុងចំធណាមរញ្ហា ចំនួន៧ រមួមាន អាហារ ្ុខភាព ការអររ់ ំពត័្ម៌ាន ទឹក អនាម័យ និងជរមក។ 
 
3>2>2> narInigRsþIkñúgv½ybnþBUC 

 នារនិីងស្តសេីកនុងវយ័បនេពូជ (អាយុ ១៥ ដល់ ៤៩ឆ្ប )ំ កជ៏ាជនងាយរងធរោះ ធទាះរីជា្មភាព 
និងឱកា្ធយនឌរ័ មានភាពររធ ើ្រធ ើង្រមារ់ស្ត ថ្ីធៅរពះរាជាណាចរកកមពុជាកធ៏ោយ។ ស្ត ថ្ីមាន
លកខ ៈពិធ្្កបុងការររឈមធៅនឹងភាពងាយរងធរោះ ធោយសារវត្ត្រមូវការ្ុខភាពររ្់ខលួន។ 
អរតមរ ភាពមាត បានលយចុះពី៨៣៧នាកក់បុងឆ្ប ២ំ០០៦ មករតឹ្ម៣៤១នាកក់បុងឆ្ប ២ំ០០៩ 
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កបុងទារក១០០ ០០០នាក ់ រ៉វុនថតួ្រធលខធនះធៅ ទ្ិត្កបុងករមតិ្ខព្់មយួ (គ ៈកមាម ្ិការជាតិ្្រមារ់
ការអភវិឌណតមវររររជា្ិរធត្យយធៅថាប ក់ធរកាមជាតិ្ ឆ្ប ២ំ០១០)។ ជាងធនះធៅធទៀត្ ស្ត ថ្ី ទ្ិត្កបុង
្មមារត្ខព្់កបុងចំធណាមមនុ្សធពញវយ័វដលឆលងធមធរាគធអដ្៍ ធរចើនជាងរយៈធពលកនលងមក 
(៥២% កបុងឆ្ប ២ំ០០៩ ធ្ៀរនឹង ៣៨% កបុងឆ្ប ១ំ៩៩៧)១៣។ ចំនួនស្ត ថ្ី្ររុវដលជួររញ្ហា កបុងការ
ទទួលបានធ្វាកមមវលទាំ្ ុខភាពធៅមានករមតិ្ខព្់១៤ធៅធ ើយ ។ 

 
3>2>3> RkumCngayrgeRKaHeTAnwgnikmµPaB nigGsniþsuxes,óg 

 ធទាះរីជារចចុរផនបអរតធបាះរងធ់ចាលការ្ិកាមានការលយចុះ ធេើយការចុះធឈាម ះចូលធរៀន
មានការធកើនធ ើងគួរឲ្យកត្់្ ំោល់ រ៉វុនថធោយសារ្ស្តងាគ មជាង២ទ្វត្សរ ៍ កុមារជាធរចើនវដលដល់
វយ័ចូលធរៀននាធពលធនាះ ពំុបានចុះធឈាម ះចូលធរៀន ឬបានចុះធឈាម ះចូលធរៀនមយួរយៈវដររ៉វុនថបាន
ធបាះរងធ់ចាលការ្ិកាវញិធោយសារកងវះខ្ជត្ជីវភាពកបុងរគួសារ។ រកុមជនទាងំធនះជារកមុជនម្បាោះបង ់
ម្ចាលការសិកានិងអនកខរជន ធេើយរចចុរផនបកុមារទាងំធនាះមយួចំនួនបានកាល យខលួនជាក្ិករ ឬកមមករ 
ឬអបកររករមខុរររធផ្សងៗកបុង្ងគម។ ពួកោត្ភ់ាគធរចើនអាចមានករមតិ្ជីវភាពរ្់ធៅវកផររនាធ ត្់រកី
រក ធេើយអាចររឈមនឹងហានិភយ័ជាធរចើនវដលត្រមូវឲ្យមានការោពំារនិងយកចិត្ថទុកោក។់ 
 

ជាមយួនិងកំធ ើ នធ្ដឌកិចចនិងកិចចអនថរាគមន៏ររ្់រាជរោឌ ភបិាល កមាល ងំពលកមមវដលមាន
ជំនាញទារបានទទួលបានការងារនិងមខុរររជាធរចើន ជាពិធ្្កបុងការងារឬមុខរររវដលមានការធររើ
របា្់កមាល ងំធរចើន (ការងារអតិពលកមម) ឬធ វ្ើធទ្នថរររធវ្ន។៍ រកមុជនសដលម្ធវើការម្ដ្ឋយម្ររើកោល ងំនិងោន
ជំនាញទាបកអ៏ាចររឈមនិងការបាត្់រងក់ារងារឬរបាកចំ់ ូល កបុងករ ីមានវរិត្ថិធ្ដឌកិចច ឬ្មមជាតិ្
ណាមយួធកើត្ធ ើង។ 

 
រគសួ្ថរជួបររទោះអសនេសិុខម្សបៀង មានភាពងាយរងធរោះខព្់ចំធពាះររធភទថ្នធរោះអា្នប

ធផ្សងៗ ធោយសារអាហាររូត្ទមភមិនលអនិងវ ិ្ ីសាស្ត ថ្ធោះរសាយធៅមានករមិត្។ រញ្ហា កងវះខ្ជត្ធ្ផៀង
អាហារវដលអាចធកើត្កបុងករមតិ្រគួសារណាមយួ នឹងរធងកើនឱកា្ដល់រគួសារធនាះឲ្យររឈមនឹងវរិត្ថិ

                                                
១៣ ស្ត ថ្ីវដលធទើរមានជំងលឺមីកបុងចំធណាមស្ត ថ្ីមានជំងឺ ស្ត ថ្ីចំននួពីរភាគរី ទ្ិត្ជាស្ត ថ្ីវដលមនិរធរមើផ្លូវធភទ ឬជារកមុស្ត ថ្ីវដល
ររឈមនងឹ "ហានភិ័យទារ"។ 

១៤ ធៅឆ្ប ២ំ០០៥ ស្ត ថ្ីចំននួ៨៩% មានរញ្ហា មយួយ៉ងត្ិចកបុងការទទួលបានធ្វាវលទាំ្ ុខភាព។ ការរករបាក់្រមារ់
ពយបាលជងំឺធៅវត្ជារញ្ហា ដ៏្ ំខ្ជនម់យួ ធេើយរនាធ រ់មកគរឺញ្ហា វដលោម នអបកផ្ថល់ធ្វាឬឱ្ល នងិអបកជងំឺមនិចង់ធៅ
ទទួលធ្វាវលទាំ្ ុខភាពវត្មាប កឯ់ង (ការអធងកត្ររជាសាស្ត្ថ នងិ្ុខភាព កមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៥)។ 
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្ុខភាព ធោយសារ្ុខភាពររ្់ពួកោត្រ់តូ្វរំផ្ទល ញនាធពលកនលងមក។ ធលើ្ពីធនះ រគួសាររកីរក
វដលជួររញ្ហា ធនះ មានជធរមើ្ តិ្ចតួ្ចរំផុ្ត្ធរៅពីការធោះរសាយតមរយៈការកាត្រ់នទយចំណាយធលើ
ធ្ផៀងអាហារ ធដើមផធីោះរសាយកលិយុគធ្ដឌកិចចដ៏ ង្ន់្ ងរទាងំធនះ។ 
 
3>2>4> RkumCngayrgeRKaHepSgeTot 

រកុមជនងាយរងធរោះធផ្សងធទៀត្ រតូ្វបានកំ ត្ធ់ ើងកបុងយុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា  វផ្នការ
យុទនសាស្ត ថ្អភិវឌណនជ៍ាតិ្រចចុរផនបកមម២០០៩-២០១៣ និងយុទនសាស្ត ថ្ថ្នវ ិ្ ័យធផ្សងៗ ធៅតមអាយុ 
សាទ នភាពឬលកខខ ឍ ររ្់រកុមជនងាយរងធរោះទាងំធនះ។ រកុមទាងំធនះរមួមាន អបកផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍ 
និងរគួសារររ្់ពួកោត្់ ររជាជនោម នផ្ធះ្ំវរង ជនពិការ កុមារកំរពា កុមារនិងយុវជនវដល
ររឈមនឹងហានិភយ័ខព្់ ជនរងធរោះធោយអំធពើេិងា ការរធំលាភរំពាន និងការធកងររវញ្ច  ជនជាតិ្
ធដើមភាគតិ្ច រគួសារររ្់ជនចំណាករ្ុកធោយររលុយររថាន អតី្ត្យុទនជន ចា្់ជរា ។ល។ រញ្ហា
ររឈម្រមារ់ររជាជនទាងំធនះ គឺភាពងាយរ     វដលធកើត្ធ ើងរណាឋ លមកពីសាទ នភាពររ្់
ពួកោត្ ់ ធេើយវដលរវនទមរនធុកធៅធលើភាពរកីរក។ រកុមជនងាយរងធរោះទាងំធនះរតូ្វការជំនួយវដល
មានលកខ ៈ្ំទូលាយ ពីធរពាះការឧរត្ទមភ្ងគមវត្មយួមខុមនិរគររ់ោនធ់ដើមផធីានាឲ្យអបកទាងំធនាះ
មាន្ុខុមាលភាព និងមាន្ិទនិទទួលបានការោពំារ្ងគមពីរដឌធ ើយ។ រកុមទាងំធនះអាចចាត្់ទុកថា
ជា រកមុជនងាយរងម្រគោះពិម្សស ធោយសារ ១) សាទ នភាពររ្់ពួកោត្់ទាមទារនូវអាទិភាពកបុងការពរងឹង
ការោពំារ្ងគម្រមារ់ពួកោត្ ់ និង ២) ពួកោត្រ់តូ្វការអនថរាគមន៍វផ្បកការោពំារ្ងគមពិធ្្មយួ 
(ឧទាេរ ៍ តមរយៈនីតិ្វ ិ្ ីកំ ត្់ធោលធៅពិធ្្ ការពិនិត្យតមោន និងការធរៀរចំកមមវ ិ្ ី
ពិធ្្។ល។)។ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជានឹងធ វ្ើការពិភាកាជាមយួសាទ រន័ពាកព់ន័ឌ ថ្ីពីវ ិ្ ីរនថវកលមអ
ការោពំារ្ងគមររ្់រកុមងាយរងធរោះវដលោម ន ឬមាន្មត្ទភាពជួយ ខលួនឯងវត្រនថិចរនថួច។ 

 
 ជនោតិម្ដើមភាគតិច ររឈមនឹងអរតថ្នភាពរកីរក និងគមាល ត្ថ្នភាពរកីរកខព្់ជាងអរត
ម្យមភាគជាតិ្។ ធទាះរីជាជនជាតិ្ធដើមភាគតិ្ចទាងំធនាះមានចំនួនតិ្ចតួ្ចយ៉ងណាកធ៏ោយ កក៏រមតិ្
ជីវភាពរ្់ធៅររ្់ពួកោត្ធ់ៅមានករមតិ្ទារជាងម្យមភាគថាប ក់ជាតិ្។ ធលើ្ពីធនះធទៀត្ រកុមជន
ជាតិ្ធដើមភាគតិ្ច រតូ្វររឈមមខុនឹងការលំបាកវដលមនិវមនជារញ្ហា េិរញ្ដ វត្ទុ ដូចជារញ្ហា ភាសា 
ការរ្់ធៅោច់រ្យល ការទទួលបានធ្វាអររ់និំង្ុខភាពមលូោឌ នទារ។ ដូធចបះ ជនជាតិ្ធដើម
ភាគតិ្ច ្មនឹងទទួលបានកិចចោពំារ្ងគមពិធ្្ វដលរតូ្វធរៀរចំឲ្យបាន្មរ្រធៅនឹងត្ថ្មល
វរផ្មនិ៌ងយនថការកំ ត្ធ់ោលធៅ្មរ្រ (ឧទាេរ ៍ ខ្ជងវផ្បកភូមសិាស្ត ថ្) វដលអាចឲ្យកមមវ ិ្ ី
ទាងំធនះធឆលើយត្រធៅនឹងត្រមូវការចាបំាចរ់រ្់ជនជាតិ្ធដើមភាគតិ្ចទាងំធនាះ។ រចចុរផនបធនះ រាជរោឌ - 
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ភបិាលកមពុជាបានោកធ់ចញធោលនធយបាយជាតិ្ចំនួនពីរ គឺ ថ្ីពីការអភវិឌណជនជាតិ្ធដើមភាគតិ្ច និង 
ថ្ីពីការចុះរញ្ជ ីនិង្ិទនធិររើរបា្់ដី្េគមនជ៍នជាតិ្ធដើមភាគតិ្ចធៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 
 មនុសសចាស់ជរា រតូ្វការការវលទាជំាពិធ្្ ធោយសារវត្ពួកោត្ខ់វះលទនភាពកបុងការចូលរមួ
កបុង្កមមភាពធ្ដឌកិចច្រមារចិ់ញ្ច ឹមជីវតិ្។ ឧទាេរ ៍ មនុ្សចា្់កបុងររធទ្កមពុជាមានសាទ នភាព
្ុខភាពធខាយជាងមនុ្សចា្់កបុងរណាឋ ររធទ្ជិត្ខ្ជងធផ្សងៗធទៀត្កបុងតំ្រនអ់ា្ីុ។ ការលយចុះ
រទពយ្មផត្ថិ ធទាះរីជាកបុងរទងរ់ទាយតូ្ចកធ៏ោយ កអ៏ាចនឹងធ វ្ើឲ្យមានកំធ ើ នរញ្ហា ្ុខភាពគួរឲ្យកត្់
្មាគ ល់។ ស្ត ថ្ីវយ័ចំណា្់ ជារកុមវដលអាចនឹងងាយរងធរោះ               កបុងធនាះស្ត ថ្ីវយ័ 
ចំណា្់ចំនួន ១០% រតូ្វពឹងវផ្អកទាំងរ្ុងធលើមនុ្សធពញវយ័កបុងរគួសារ ធរើធ្ៀរជាមយួនឹងរុរ្ 
វយ័ចំណា្់ វដលមានរតឹ្មវត្ ២% រ៉ធុណាត ះ។ 
 

ររោជនសដលោនជំងឺរុានំរ ៉ា រតូ្វការការោរំទពី្ងគម ធដើមផឲី្យពួកោត្់មានភាពមាច ្់ការ និង
និរនថរភាពធលើជីវភាពរ្់ធៅររ្់ខលួន។ កុមារកបុងរគួសារទាងំធនះ ជាញឹកញារ់ររឈមនឹងហានិភយ័
ខព្់។ ធៅធពលឪពុកឬមាថ យមានជំងឺរុាថំ្រ ៉ ការចំណាយធលើការវលទាំ្ ុខភាពនឹងរតូ្វធកើនធ ើង ធេើយ
ធ វ្ើឲ្យរគួសាររតូ្វកាត្រ់នទយចំណាយលវកិា្រមារធ់្ផៀងអាហារ ការ្ិកា និងការចំណាយធផ្សងៗ
ធទៀត្។ ធលើ្ពីធនាះធទៀត្ កុមារតូ្ចៗរតូ្វធដើរតួ្នាទីដូចមនុ្សធពញវយ័ ដូចជាកបុងការវលទាមំនុ្ស
ចា្់វដលមានជំងឺ ការធរៀរចំផ្ធះ្ំវរង ឬធមើលវលកុមារតូ្ចដថ្ទធទៀត្។  

 
ជំងឺរធរងធៅវត្ជាកងវល់ដច៏មផង្រមារ់វ ិ្ ័យ្ុខភាពសាធារ ៈ ធេើយររធទ្កមពុជា

ទ្ិត្ធៅធលខធរៀងទី២១ កបុងចំធណាមរណាឋ ររធទ្មានរនធុកខព្់ថ្នជំងឺរធរង។ អរតធររវ៉ា ង់ថ្ន
ជំងឺរធរងរគររ់រធភទ គឺមានអបកជំងឺរធរង៥០០នាក់ កបុងចំធណាមមនុ្ស១០០ ០០០នាក ់កបុងមយួឆ្ប ។ំ 
រនធុកធទវដងថ្នអបកជំងឺវដលមានផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍និងរធរង អាចធ វ្ើឲ្យមានការបាត្រ់ងអ់ាយុជីវតិ្ធកើន
ធ ើងខព្់។ 

 
ករ ីអបកជំងឺរគុនចាញ់ វដលមកទទួលការពយបាលធៅម ឍ ល្ុខភាពសាធារ ៈកបុង 

មនុ្ស១០០០នាក់ បានលយចុះពី១១,៤ធៅឆ្ប ២ំ០០០ មកធៅ៤,៤ធៅឆ្ប ២ំ០០៨ (មាន៥៩  ០០០ 
ករ ីកបុងឆ្ប ២ំ០០៨) ធទាះរីមានកំធ ើ នរេូត្ដល់១០១ ០០០ករ ីធៅឆ្ប ២ំ០០៦     ។ 

 
 រគសួ្ថរសដលោនអនកផាុកម្មម្រាគម្អដស៍ រតូ្វទទួលបានការយកចិត្ថទុកោកជ់ាពិធ្្ ធោយសារ
ពួកោត្ម់ានភាពងាយរងធរោះខព្់រំផុ្ត្។ រចចុរផនប មានមនុ្សធពញវយ័ចំនួន៥៧ ៩០០នាក ់ កំពុង
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រ្់ធៅធោយមានផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍កបុងររធទ្កមពុជា ធេើយកុមារចំនួន៥ ៤៧៣នាក ់បានឆលងធមធរាគ
ធនះ។ ភាពរកីរក រងកឲ្យមានកំធ ើ នជំងឺឱកា្និយម ធេើយអាចរះ៉ពាល់ជាអវជិជមានដល់ការពយបាល
និងការធររើថាប ពំនយរជីវតិ្។  
 
 ជនពិការកមពោុ ជាធរចើនធៅពឹងវផ្អកធលើការឧរត្ទមភដ៏្ ថួចធ ថ្ើងពី្ំណាករ់គួសារធដើមផរី្់។ 
ជនពិការតិ្ចតួ្ចណា្់ វដលទទួលបានការសាថ រលទនភាពពលកមមនិងធ្វាកមមជាមលូោឌ ន្មរ្រ។ 
ភាពងាយរងធរោះររ្់អបកទាងំធនាះ គឺធលើ្ពីកងវះខ្ជត្្នធានេិរញ្ដ វត្ទុធៅករមតិ្រគុគលឬរគួសារ 
វដលេុ៊មពទ័ឌធោយរបាងំវរផ្មនិ៌ង្ងគម មានការទទួលបានធ្វាកមមអររ់ ំ្ ុខភាព និងធ្វាសាថ រ
លទនភាពពលកមមមនិរគររ់ោន់ កងវះការយល់ដឹងអំពី្ិទនិ និងការពឹងវផ្អកខ្ជល ងំធលើអបកដថ្ទ។ 

 
 មនុ្សចា្់ ជនវដលមានជំងឺរុាថំ្រ ៉និងជនពិការ ជាញឹកញារពឹ់ងវផ្អកធលើជំនួយពី្េគមន៍ 
និងសាចញ់ាតិ្ (រកីរក) ធដើមផរី្់។ ដូធចបះ ការពរងឹងការោពំារ្ងគមដល់រកុមទាងំធនះនាធពលរចចុរផនប 
អាចរនឌូររនទយរនធុកខលះររ្់្េគមនរ៍កីរក និងជាពិធ្្កាត្រ់នទយផ្លរះ៉ពាល់ធលើកុមារ។ 
 

3>3> bBaðaEdlekIteLIgBIkaredaHRsayvibtþirbs;CnRkIRk 
 រគួសារជាធរចើន បានធររើរបា្់យុទនសាស្ត ថ្ធោះរសាយតមវ ិ្ ីខុ្ៗោប  ធៅធពលររឈម
នឹងវរិត្ថិវដលមិនធាល រប់ានជួរររទះ។ រគួសារងាយរងធរោះ អាចនឹងធររើយុទនសាស្ត ថ្ធោះរសាយខលះ
វដលរងកអនថរាយ វដលអាចមានផ្លរះ៉ពាល់អវជិជមានធលើរកុមមយួចំនួនដូចជាស្ត ថ្ី និងកុមារ។ យុទន
សាស្ត ថ្ធោះរសាយវររអវជិជមាន ធរចើនរងកផ្លវបិាកយូរអវងវងវដលអាចនាធំៅរកការររឈម និងការ
កាត្រ់នទយ្មត្ទភាពរគររ់គងហានិភយ័វលមធទៀត្ផ្ង។ ហានិភយ័មយួចំនួន (ធរោះមេនថរាយ
្មមជាតិ្ និងកលិយុគធ្ដឌកិចច្កល) មានផ្លរ៉ះពាល់ដល់ររជាជនរគររ់រូ ទាងំរគួសារវដលមាន
របាកចំ់ ូលខព្់ ទាងំរគួសាររកីរក ្ូមផវីត្ធៅររធទ្វដលមានការអភវិឌណខព្់កធ៏ោយ។ រ៉វុនថ 
រគួសាររកីរកមានភាពងាយរងធរោះខព្់ នឹងរតូ្វធររើរបា្់យុទនសាស្ត ថ្ធោះរសាយវររអវជិជមានខ្ជល ងំ
ជាងរគួសារវដលមានជីវភាព្ូរធារ។ 
 
 យុទនសាស្ត ថ្ធោះរសាយវដលររជាជនធររើរបា្់ជាញឹកញារក់បុងធពលមានវរិត្ថិ មានដូចជា 
ការខចីរបាកវ់ដលមានអរតការរបាក់ខព្់ ការធររើរបា្់របាក់្ នសផំ្ទធ ល់ខលួន ការកាត្់រនទយការចំណាយ
ធលើអាហារ ការរថូរធៅធររើអាហារវដលមានថ្លលធថាកជាងមនុ និងជាញឹកញារជ់ាអាហារវដលមាន
ជីវជាតិ្ទារ ការកាត្រ់នទយការររធិភាគអាហារ (ជាពិធ្្ចំធពាះស្ត ថ្ី និងធកមងរ្ីវយ័ជំទង)់ វដលជំរញុ
ឲ្យមានជាវដថថ្ន្ុខភាពធខាយ ការទិញអាហារធោយជំពាករ់បាក់ ការវ វ្ងរកការងារលមី ការរញ្ឈរ់
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កុមារមនិឲ្យចូលធរៀន និងការលករ់ទពយ្មផត្ថិ (រមួរញ្ចូលទាងំដី ល្ី)។ ការកាត្រ់នទយការធររើរបា្់
អាហារជះឥទនិពលយ៉ងខ្ជល ងំដល់ស្ត ថ្ី ធេើយការរញ្ឈរកុ់មារមនិឲ្យចូលធរៀន ជាញឹកញារ់រងកឲ្យមានជា
រញ្ហា ពលកមមកុមារ។ ពលកមមកុមារជាយុទនសាស្ត ថ្ធោះរសាយអវជិជមានមយួវដលគួរឲ្យរពួយបារមភ ពី
ធរពាះចំនួនពាក់កណាឋ លថ្នកុមារវដលមានអាយុពី៥ ដល់១៤ឆ្ប  ំ រតូ្វធ វ្ើការធៅកបុងទរមងក់ារងារធរោះ
ថាប ក ់ឬទរមង់្ ងន់្ ងររំផុ្ត្ធោយោម នលកខខ ឍ ។ 
 
 យុទធស្ថស្តសេោតិគពំារសងគមសរោប់ជនរកីរកនិងជនងាយរងម្រគោះ (យ.ជ.គ.ស.) ធលើកធ ើង
នូវរញ្ហា ថ្នដំធណាះរសាយវដលរងកឲ្យមានការអនថរាយទាងំធនះ និងផ្លវបិាកវដលមនិធាល រជួ់រររទះ
ចំធពាះរកុមជនងាយរងធរោះ។ តមរយៈការកំ ត្ធ់ោលធៅរកុមវដលទទួលផ្លរ៉ះពាល់រំផុ្ត្កបុង
កមមវ ិ្ ីវដលមានធោលរំ ងរំបាត្់វដថវលិចុះធ ើងថ្នភាពរកីរកនិងភាពខវះខ្ជត្ យ.ជ.គ.្. នឹងផ្ថល់
ជធរមើ្ ជាធរចើនវដលអាចរធងកើន្ុខុមាលភាពររ្់រគួសារនិងរគុគលមាប ក់ៗ ។ 
 

3>4>  taragsegçb 
 តរាងទី២ ្ធងខរពីហានិភយ័ វរិត្ថិ កតថ កំ ត្ថ់្នភាពងាយរងធរោះ និងរកុមជនងាយ
រងធរោះវដលបានធរៀររារធ់ោយពិសាថ រខ្ជងធលើ។ 
 
តារាងទី២. ហានិភ័យ វិបតេ ិកតាេ កំណត់ននភាពងាយរងម្រគោះ និងរកមុងាយរងម្រគោះ 

ហានភិយ័ នងិវិបតេសិខំាន់ៗ  កតាេ កណំត់ននភាព 
ងាយរងម្រគោះ 

ផលវិបាក ជនងាយ 
រងម្រគោះបផំតុ 

សាទ នភាព
ធរោះ 
អា្នប និង 
វរិត្ថ ិ

កលិយុគធ្ដឌកិចច 
(ថ្លលធកើនធ ើង 
ធ្ដឌកិចចធាល កចុ់ះ) 

- មានកាលានុវត្ថភាពត្ចិត្ួច
កបុងការរធងកើត្របាកច់ំ ូល 

- ធពើរររទះនឹងអ្នថិ្ុខ
ធ្ផៀង 

- ទទួលការងារអ្ុវត្ទភិាព និង
មនិមាន ទ្ិរភាព 

- ការកាត្់រនទយចំននួការងារ
កបុងវ ិ្ ័យ្ំខ្ជន់ៗ ថ្នធ្ដឌកិចច 

- ការធាល ក់ចុះលទនភាពថ្នការទិញ
ររ្់ធរៀវត្សនិងរបាកច់ំធ ញ 

- ការធកើនធ ើងនូវនកិមម 
ភាព និងកងវះការងារ 

- ការធកើនធ ើងនូវការងារ
វដលមានរបាក់រណំាច់
ឆ្ប តំ្ិចត្ួច អ្ុវត្ទភិាព 
និងររករធោយធរោះ
ថាប ក ់

- ការធផ្ញើរបាក់បានត្ចិត្ចួ 
- កំធ ើ នថ្នអ្នថិ្ ុខ
ធ្ផៀង 

- អបករក និងវកផរ 
រនាធ ត្់ថ្នភាព 
រកីរក 

មេនថរាយ 
្មមជាតិ្ ររសិាទ ន 

- ពឹងវផ្អកធលើការោដុំះដណំា ំ
និងការចិញ្ច ឹម្ត្វ្រមារ់

- ការរំផ្លចិរំផ្ទល ញ ឬការ
្ឹកធរចរលឹថ្នរទពយ

- អបករក និងវកផរ 
រនាធ ត្់ថ្នភាព 
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ហានភិយ័ នងិវិបតេសិខំាន់ៗ  កតាេ កណំត់ននភាព 
ងាយរងម្រគោះ 

ផលវិបាក ជនងាយ 
រងម្រគោះបផំតុ 

អាកា្ធាតុ្ 
(ទឹកជនំន ់ធរោះ
រាងំ ង្ួ ត្) 

ផ្លិត្កមមធ្ផៀង និងការរក
របាក់ចំ ូលបានរត្មឹវត្
ចិញ្ច ឹមរកពះ  

- ពឹងវផ្អកធលើ្នធាន្មមជាត្ ិ
(វដលជាញឹកញារម់ានភាព 
ធរចរលឹ ធររើរបា្់េួ្ករមតិ្ 
និងមានវវិាទ) ធដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ្ 

- រ្់ធៅត្ំរន់ោច់រ្យល 
និងទទួលរងផ្លរ៉ះពាល់ពី
កងវះធេោឌ រចនា្មពន័ឌររ្់ 
្េគមន ៍

- មានមលូោឌ ន្នសរំបាក ់និង
រទពយ្មផត្ថិត្ចិត្ចួ ្រមារ់
ធោះរសាយត្រមូវការរនាធ ន ់

្មផត្ថ ិនិង្នធាន
្មមជាត្ ិ

- ការធកើនធ ើងនូវនកិមម 
ភាព និងកងវះការងារ 

- ការធកើនធ ើងនូវ 
ឧរផត្ថិធេតុ្ និងភាព
្ងន់្ ងរថ្នអ្នថិ្ុខ
ធ្ផៀង 

- របាក់ចំ ូលទារ 

រកីរក 
- អបកវដលរ្់ធៅ 
ត្ំរន់វដលងាយ
រងធរោះធោយទឹក
ជំនន ់និងធរោះរាងំ 
ង្ួត្ 

 

ឧរ្គគធលើ
ការអភវិឌណ 
មនុ្ស 

កងវះអាហា រូរត្ទមភ 
និង្ុខភាព 
មាត និងទារក 

- មានរបាកច់ំ ូលទារ និង
ងាយរងធរោះធោយសារ
អ្នថិ្ ុខធ្ផៀង 

- មានលទនភាពត្ិចត្ួច កបុងការ
ទទួលបានការវលទាំ្ ុខភាព
មាត ទារក និងកុមារ វដល
មានគុ ភាព 

- អរតមរ មាត ខព្់ 
- អរតមរ ទារក ខព្់ 
- កំធ ើ នឧរផត្ថិធេតុ្ 
និងភាព្ងន់្ងរថ្នកងវះ 
អាហាររូរត្ទមភ ជំងឺរកិន 
និងការអភវិឌណវផ្បក
រញ្ហដ សាម រត្ ីមានករមតិ្ 
ទារ 

- នារ ីនិងស្ត ថ្ីធៅវយ័
រនថពូជ 

- ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ 
- កុមារតូ្ច (០-៥ឆ្ប )ំ 

 

ការទទួលបានការ
អរ់រវំដលមាន 
គុ ភាពធៅ
មានករមិត្ 

- កំធ ើ នថ្នកតថ អូ្ ទាញឲ្យ
រធរមើការងារកបុងរ្ុក ជួយ 
ការងារជំនួញរគួសារ ឬទទួល 
យកការងារធរៅរ្ុក ធោយ
សារទទួលបានរបាកច់ំ ូល
ទារ និងអ្នថិ្ុខធ្ផៀងកបុង 
រគួសារ  

- មានលទនភាពទទលួបានធ្វា
កមមអរ់រ ំវដលមានគុ ភាព 
បានត្ចិត្ចួ 

- អរតធបាះរងក់ារ្ិកា
ខព្់ នងិការទទួលបាន
ជំនាញធៅមានករមតិ្
ទារ 

- កំធ ើ នថ្នឧរផត្ថិធេតុ្          
ថ្នពលកមមកុមារ (ពី
អាយុ៦-១៤ឆ្ប )ំ 

- ការធកើនធ ើងនូវភាព
ោម នការងារ និងកងវះ
ការងារ 

- កុមារធពញវយ័ចូល
ធរៀន (៦-១៤ ឆ្ប )ំ 
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ហានភិយ័ នងិវិបតេសិខំាន់ៗ  កតាេ កណំត់ននភាព 
ងាយរងម្រគោះ 

ផលវិបាក ជនងាយ 
រងម្រគោះបផំតុ 

ការទទួលបានកមម
វ ិ្ ីឱកា្លមី វដល
មានគុ ភាព 
ធៅមានករមិត្ 

- កំធ ើ នថ្នកតថ អូ្ ទាញឲ្យ 
ទ្ិត្កបុងការងារវដលធរោះថាប ក ់
និងទទួលបានរបាក់កថ្រម ទារ 

- មានលទនភាពទទលួបានត្ចិ
ត្ួច នូវធ្វាកមមរ ឋុ ះ
រណាឋ លវដលមានគុ ភាព 

- កំធ ើ នថ្នការងារ 
វដលទទួលបានរបាក់
រំណាច់ត្ចិត្ចួ ររករ
ធោយធរោះថាប ក់ និង
អ្ុវត្ទិភាព 

- កំធ ើ នថ្នធរោះថាប ក់
ឬទរមង់្ងន់្ងរ និង
ធោយោម នលកខខ ឍ  
ថ្នពលកមមកុមារ    
(១៥-១៧ ឆ្ប )ំ 

- យុវជន (១៥-២៤ 
ឆ្ប )ំ 
 
 

និកមមភាព 
តមរដូវ 
កាល និងខវះ 
កាលានុវត្ថ
ភាពជីវភាព  

កងវះ និង 
ករមិត្ទារថ្ន 
អាហារូរត្ទមភ 

- ពឹងវផ្អកធលើការោដុំះដណំា ំ
និងការចិញ្ច ឹម្ត្វ ្រមារ់
ផ្លិត្កមមធ្ផៀង និងការរក
របាក់ចំ ូលបានរត្មឹវត្ 
ចិញ្ច ឹមរកពះ  

- ោម នការងារជារ់លារ់ធដើមផរីក
របាក់ចំ ូលរវនទម ធរៅពីការ
ធ្វើក្ិកមម 

- ពឹងវផ្អកធលើ្នធាន្មមជាត្ ិ
(វដលជាញឹកញារម់ានភាព
ធរចរលឹ ធររើរបា្់េួ្ករមតិ្ 
និងមានវវិាទ) ធដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ្ 

- មាន្មាជិករគួសារ ទ្ិត្កបុង
រនធុកធរចើន 

- មនិមានដកីមម្ ិទន ិឬមាន
លទនភាពទទួលបានដមីាន
ករមតិ្ និងមានដកីានក់ារ់
ត្ិចត្ួច 

- អរតមរ មាតខព្់ 
- កំធ ើ នឧរផត្ថិធេតុ្ 
និងភាព្ងន់្ងរថ្នកងវះ
អាហារូរត្ទមភ ជំងឺរកិន 
និងការអភវិឌណវផ្បក
រញ្ហដ សាម រត្ី មានករមតិ្
ទារ 

- កំធ ើ នការររកររររ
ចិញ្ច ឹមជីវតិ្ ធៅធពល
មានជងំ ឺ

- ការធាល ក់ចុះ្មត្ទភាព 
្ិកា ឬការងារររករ 
ធោយផ្លិត្ភាព 

- អបករក និងវកផរ 
រនាធ ត្់ថ្នភាពរកីរក 

- រគួសារវដលមាន
្មាជកិកបុងរនធុក
ធរចើន 

- អបកោម ន និងអបកខវះ
ដី្លី  

- ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ 
- កុមារតូ្ច (០-៥ 
ឆ្ប )ំ   

វរិត្ថ ិ
្ុខភាព 
 

្ុខភាពធខាយ 
ររួ្  ជងឺំ និងជងឺំ 
រាត្ត្ាត្ 
មរ ភាព 

- មានលទនភាពត្ិចត្ួចកបុងការ
ទទួលបានទឹកសាអ ត្ និង
អនាមយ័ 

- រ្់ធៅកបុងផ្ធះសាទ នភាពទុរគត្ 
- មានមលូោឌ ន្នសរំបាក ់និង

- អរតមរ មាតខព្់ 
- អរតមរ ទារកខព្់ 
- កំធ ើ នឧរផត្ថិធេតុ្ 
និងភាព្ងន់្ងរថ្នកងវះ 
អាហារូរត្ទមភ ជំងឺរកិន 

- អបករក និងវកផរ 
រនាធ ត្់ថ្នភាពរកីរក 

- ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ 
- កុមារតូ្ច (០-៥ឆ្ប )ំ 
- ជនចា្់ជរា 
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ហានភិយ័ នងិវិបតេសិខំាន់ៗ  កតាេ កណំត់ននភាព 
ងាយរងម្រគោះ 

ផលវិបាក ជនងាយ 
រងម្រគោះបផំតុ 

រទពយ្មផត្ថិត្ចិត្ចួ ធេើយ
រត្ូវចំណាយរបាកអ់្់ពីខលួន
្រមារ់ការវលទាំ្ ុខភាព 
និងមានលទនភាពត្ិចត្ចួកបុង
ការទទួលបានធ្វាកមមោពំារ 
និងវលទាំ្ ុខភាពវដលមាន
គុ ភាព 

- ធ្វើការងារធររើកមាល ងំកាយវដល
ររករធោយធរោះថាប ក ់និង 
ររួ្  

និងការអភវិឌណវផ្បក
រញ្ហដ សាម រត្ីមានករមតិ្ 
ទារ 

- ការបាត្់រង់រទពយ
្មផត្ថ ិនិងកំធ ើ នថ្ន
រំ ុល 

- ជនពិការ 
 

រកុមជន 
ងាយរង 
ធរោះ 
ពិធ្្ 

អ្មត្ទភាព
ការងារ ភាពឯធកា 

- មានលទនភាពត្ិចត្ួចកបុងការ
ទទួលបានការងាររករបាក់
ចំ ូល 

- ទទួលរងធរោះពីភាពឯធកាកបុង
្ងគម មានលទនភាពត្ចិត្ចួ
កបុងការទទួលបានធ្វាកមម 
និងការមនិរាររ់ញ្ចូ លកបុង 
កាលានុវត្ថភាពធផ្សងៗ 

- កំធ ើ នអ្នថិ្ុខ 
របាក់ចំ ូល និង
ធ្ផៀងអាហារ 

- កំធ ើ នរររចញិ្ច ឹមជីវតិ្
វដលកាល យជាជនរង
ធរោះថ្នអំធពើេិងា 
ការធកងររវញ្ច  និងការ 
រធំលាភរំពានធលើ 
ពលកមម និងផ្លូវធភទ 

- ជនចា្់ជរា 
- ជនពិការ 
- អបកផ្ធុកជំងរុឺាថំ្រ ៉
- ជនជាត្ិធដើមភាគ
ត្ិច 

- កុមារកំរពា 
- ពលករកុមារ 
- ជនរងធរោះ 
ធោយអំធពើេិងា 
ការធកងររវញ្ច  
និងការរធំលាភ 

- អត្តី្យុទនជន 
- រគួសារអបកចំណាក
រ្ុក 

- ស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ 

- ហានភិយ័ នងិវិបតេសិខំាន់ៗ  ៖ ហានភិ័យ ជាររភពថ្នធរោះថាប ក់ ជាលទនភាពថ្នការបាត្រ់ងឬ់្ំណាងមនិលអ។ ធៅ
ធពលវដលហានិភ័យធកើត្ធ ើង វានឹងរងកឲ្យមានវរិត្ថ។ិ 

- កតាេ កណំត់ននភាពងាយរងម្រគោះ ៖ ភាពងាយរងធរោះររ្់រគុគលឫរគួសារ អារ្័យធលើករមតិ្ថ្នការររឈមមខុ 
និង្មត្ទភាពធោះរសាយវរិត្ថិ។ ររជាជនវដលរ្់ធៅធរកាម ឬវកផររនាធ ត្់ថ្នភាពរកីរកអាចងាយរងធរោះ
ធោយសារផ្លវបិាកអវជិជមានថ្នវរិត្ថ។ិ 

- ផលវិបាក ៖ អារ្័យធលើភាពងាយរងធរោះថ្នរគុគល នងិរគួសារ។ ផ្លវបិាកអាចធកើត្ធចញពកីារជួរររទះវរិត្ថិ។ 
- រកមុងាយរងម្រគោះបផំតុ ៖ ខ ៈធពលវដលជនរកីរកនិងជនវដលធៅវកផររនាធ ត្់ថ្នភាពរកីរក មានភាពងាយ
រងធរោះធោយសារវរិត្ថិនានា រកុមររជាជនមយួចនំួនមានភាពងាយរងធរោះជាងធគ ធោយសារវរិត្ថ។ិ
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CMBUkTI4 
kmµviFIb¤KeRmagKaMBarsgÁmEdlmanRsab; 

sRmab;CnRkIRknigCngayrgeRKaH 

 
4>1>  rcnasm½<n§sßab½nnaeBlbc©úb,nñsRmab;karKaMBarsgÁm 

 រក្ួងសាទ រន័នីមយួៗថ្នរាជរោឌ ភិបាល មានអា ត្ថិការងារធផ្សងៗោប កបុងការផ្ថល់ធ្វាជូន
ររជាជន ដូធចបះការអនុវត្ថ្កមមភាពការងារនានា គឺមានលកខ ៈជាក់លាកធ់ៅតមវ ិ្ ័យនីមយួៗ 
ធដើមផអីនុញ្ហដ ត្ឲ្យជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះមានលទនភាពទទួលបានធ្វាទាងំធនាះ។ ្កមមភាព
ការងារទាងំធនះធរចើនអនុវត្ថធៅតមវផ្នការយុទនសាស្ត ថ្ថ្នវ ិ្ ័យ វដលមានចរតិ្លកខ ៈជារណាឋ ញ
្ុវត្ទិភាព្ងគមថ្នការោពំារ្ងគម វដលចូលរមួចំវ កកបុងការកាត្រ់នទយភាពរកីរក ការកសាងមលូ
្នមនុ្ស និងការទរទ់ល់ធៅនឹងវរិត្ថិ។ 
  
 រក្ួងវដលមានអា ត្ថិការងារពាកព់ន័ឌជាមយួ វិសយ័សងគមកិចច ពិធ្្គឺរក្ួង្ងគមកិចច 
អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្្មផទា រក្ួង្ុខ្ជភបិាល រក្ួងអររ់ ំ យុវជន និងកីឡា រក្ួងកិចចការ
នារ ី និងរក្ួងការងារ និងរ ឋុ ះរណាឋ លវជិាជ ជីវៈ ធដើរតួ្នាទីយ៉ង្ំខ្ជន់ធៅកបុងការអនុវត្ថការោពំារ
្ងគម និងផ្ថល់នូវជំនួយឧរត្ទមភ និងធ្វាកមមធផ្សងៗដល់ជនរកីរកនិងងាយរងធរោះ។ កិចចោពំារ្ងគម
បានកាល យធៅជាវផ្បកមយួដ៏្ ំខ្ជន ់ថ្នការកំ ត្់្ កមមភាពការងារររ្់រក្ួងវដលពាក់ពន័ឌនឹងវ ិ្ ័យ
្ងគមកិចច ពិធ្្ធលើការធផ្ទថ ត្ការយកចិត្ថទុកោក់ររ្់យុទនសាស្ត ថ្ និងវផ្នការថ្នវ ិ្ ័យនីមយួៗ
ធៅធលើការកាត្់រនទយវ ិ្ មភាពថ្នការទទួលយកបាន និងការធររើរបា្់ធ្វាកមម្ងគមចាបំាចន់ានា 
ពិធ្្ធៅថាប ក់ធរកាមជាតិ្។ 
  

 រក្ួងជំនាញ វដលមានអា ត្ថិការងារពាកព់័នឌនឹង ការកស្ថងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័នារូបវនេ ដូចជា
រក្ួងអររ់ ំយុវជន និងកីឡា រក្ួងក្ិកមម រកុាខ ររមាញ់ និងធនសាទ រក្ួងសាធារ ការ និងដឹក
ជញ្ចូ ន រក្ួងអភវិឌណនជ៍នរទ និងរក្ួង្នធានទឹក និងឧតុ្និយម មានតួ្នាទីធៅកបុងការោពំារ
្ងគម ទាងំការធានាដល់ការកសាងធេោឌ រចនា្មពន័ឌររូវន័ថធោយនិរនថរភាព និងការធានា្នថិ្ុខ
ធ្ផៀង រពមទាងំការរធងកើនរបាកចំ់ ូលដល់ជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះ។ 
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 ធរៅពីរក្ួងជំនាញវដលមានអា ត្ថិការងារពាកព់័នឌនឹងវ ិ្ ័យ្ងគមកិចច និងធេោឌ រចនា
្មពន័ឌ សាទ រន័មយួចំនួនធទៀត្មាន ប្ូលថ្នអា ត្ថិការងារកបុង ការគពំារសងគម។ កាកបាទរកេមកមពុជា 
និងគ ៈកមាម ្ិការជាតិ្រគរ់រគងធរោះមេនថរាយ ជួយ ដល់ររជាជនកបុងការទរទ់ល់ និង្រមរខលួន
ធៅនឹងឥទិឌពលថ្នមេនថរាយ។ សាទ រ័នទាងំធនះបានចូលរមួធោយធជាគជ័យធៅកបុងការធោះរសាយ
រញ្ហា អ្នថិ្ុខធ្ផៀង កងវះទីជរមក និងការទទួលបានធ្វាកមមមូលោឌ ន រមួមានធ្ផៀង ទឹក និង
អនាមយ័ ្រមាររ់រជាជនវដលរងផ្លរះ៉ពាល់ធោយសារទឹកជំនន់ និងមេនថរាយ្មមជាតិ្ធផ្សង
ធទៀត្។ 
 
 ទាកទ់ងដល់ ការផេលស់ុខុោលភាពដលកុ់ោរងាយរងម្រគោះ រក្ួងអររ់ ំ យុវជន និងកីឡា មាន
អា ត្ថិការងារកបុងការជំរុញធោលធៅការអររ់មំលូោឌ នឲ្យបានដល់ថាប កទី់៩ ដូចវដលមានវចងធៅកបុង
រដឌ្មមនុញ្ដ  និងចំ   ធៅធៅកបុង សផនការោតិអប់រសំរោប់ទាងំអស់គន  ន្ ២ំ០០៣-២០១៥។ ធដើមផធីោះរសាយ
រញ្ហា ទាងំឡាយធៅកបុងវ ិ្ ័យអររ់ ំ រាជរោឌ ភបិាលបានជំរញុឲ្យអនុវត្ថ អភិរកមរគប់រគងទូទាងំវិសយ័ តម
រយៈការរធងកើត្ភាពជាថ្ដគូកបុងការកសាងវផ្នការនិងកមមវ ិ្ ី្រមារវ់ ិ្ ័យអររ់។ំ រក្ួងការងារ និង
រ ឋុ ះរណាឋ លវជិាជ ជីវៈ បានរធងកើត្កាលានុវត្ថភាពថ្ន ការងារសមរមយ ្រមាររ់កុមជនងាយរងធរោះ និង
ធបាះជំហានយ៉ងវជិជមានធលើការ្ធរមចបាននូវ ម្គលម្ៅម្ភាល ោះននពលកមមកុោរ តមរយៈការកាត្រ់នទយ
រគរទ់រមងថ់្នពលកមមកុមារឲ្យបាន៨%ធៅឆ្ប ២ំ០១៥ និងលុររំបាត្រ់គរទ់រមងថ់្នពលកមមកុមារធៅឆ្ប  ំ
២០១៦។ កបុងវ ិ្ ័យ្ុខ្ជភបិាល រករខ ឍ យុទនសាស្ត ថ្ររ្់ សផនការយុទធស្ថស្តសេសខុាភិបាល ២០០៣-
២០០៧ រមួមានកមមវ ិ្ ីចមផងរីររ្់រក្ួង្ុខ្ជភិបាល គឺ្ុខភាពរនថពូជមាត-ទារកនិងកុមារ ជំងឺឆលង 
និងជំងឺមនិឆលងនិងរញ្ហា ្ុខភាពសាធារ ៈដថ្ទធទៀត្។ 
 
 សាទ រន័មយួចំនួនធទៀត្វដលមាន្កមមភាពការងារធោយផ្ទធ ល់ឬធោយររធយល កបុងការគំ
រទការអនុវតេកមមវិធីកិចចគពំារសងគម ឲ្យកានវ់ត្មានររ្ិទនភាពកបុងរយៈធពលខលីឬវវង រមួមានរក្ួងធ្ដឌកិចច 
និងេិរញ្ដ វត្ទុ រក្ួងមហាថ្ផ្ធ រក្ួងវផ្នការ រក្ួងកិចចការនារ ីកដូ៏ចជា ជាញ ្រវដនដី។ រក្ួងមហា
ថ្ផ្ធ ធដើរតួ្នាទីយ៉ង្ំខ្ជន់ កបុងការធ វ្ើឲ្យកានវ់ត្ររធ ើ្រធ ើងនូវការផ្ថល់ធ្វាកមមតមវររវមិជឈការ 
វដលជាអាទិភាពមយួថ្នរាជរោឌ ភបិាល កបុងការកំ ត្នូ់វរចកចូលធដើមផធីានាគុ ភាព និង្មភាពថ្ន
ការផ្ថល់ធ្វាកិចចោពំារ្ងគមធៅថាប កធ់រកាមជាតិ្។ រក្ួងវផ្នការ មានតួ្នាទីយ៉ង្ំខ្ជន់កបុងការធ វ្ើ
អត្ថ្ញ្ហដ  កមមនិងកំ ត្់ធោលធៅថ្នជនរកីរក តមរយៈ       អតេសញ្ហញ ណកមមរគសួ្ថររកីរក       
             ជាការរធងកើត្មលូោឌ ន្រមារ់ពរងឹងការផ្ថល់ធ្វា កិចចោពំារ្ងគម និងការធានា
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អភរិកម                 កបុងការផ្ថល់កិចចោពំារ្ងគម។ ធៅកបុងរយៈធពលកនលងមក រពះរាជា 
ណាចរកកមពុជាបានទទួ ធជាគជយ័និង្ធរមចបាន្មទិនិផ្លគួរឲ្យកត្់្ មាគ ល់ជាធរចើន កបុងការធលើក
កមព្់្មភា    ឌរ័ តមរយៈការអនុវត្ថ សផនការនាររីតនៈទី២ ២០០៤-២០០៨ ររ្់រក្ួងកិចចការនារ ី
វដលធផ្ទថ ត្ជា្ំខ្ជន់ធៅធលើ វ ិ្ ័យអាទិភាពចំនួន៥គឺ ការអភវិឌណធ្ដឌកិចចស្ត ថ្ី ការរធងើកនការអររ់ ំ
ដល់ស្ត ថ្ីនិងធកមងរ្ី ការការពារផ្លូវចារដ់ល់ស្ត ថ្ីនិងធកមងរ្ី ការធលើកកមព្់្ុខភាពស្ត ថ្ីនិងធកមងរ្ី 
ការរធងកើនចំនួនស្ត ថ្ីកបុងតួ្នាទីធ វ្ើធ្ចកថី្ធរមច និងការរស្តញ្ហជ រធយនឌរ័កបុងធោលនធយបាយនិងកមម 
វ ិ្ ីជាតិ្។ 
 

4>2>  kmµviFIb¤KeRmagEdlmanRsab;kñúgkarpþl;esvakic©KaMBarsgÁm   
 កមមវ ិ្ ីធផ្សងៗខ្ជងធរកាមធនះ ជាររធភទកមមវ ិ្ ីវដលទទួលបានធជាគជយ័កបុងការផ្ថល់ជូនដល់
អបកទទួលផ្លកបុងចំនួនធរចើន គឺការទទួលយកបានធោយមានររ្ិទនភាពនូវធ្វាកមមធ្ផៀងអាហារ 
និងរបាកចំ់ ូលធៅកមពុជា។ 

  
 អនេរាគមន៍ម្សបៀងនិងអាហារូបតាមភ 

- ការវចកចាយធ្ផៀងទូធៅ ធៅកានតំ់្រន់អ្នថិ្ុខធ្ផៀង កបុងអំ ុងធពលអា្នប 
- ការផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន និងរររធ្ផៀងយកធៅផ្ធះ ឬអាហាររូករ ៍ធ្ផៀង 
- កមមវ ិ្ ីធ្ផៀងពលកមម កបុងការធោះរសាយរញ្ហា អ្នថិ្ុខធ្ផៀង កងវះការងារតមរដូវ
កាល ភាពរកីរករុាថំ្រ ៉និងការរធងកើត្ធេោឌ រចនា្មពន័ឌធោយនិរនថរភាព 

- កមមវ ិ្ ីអាហាររូត្ទមភ និង្ុខភាពមាត និងទារក រមួមានការផ្ថល់អាហារវដលរញ្ចូល
មរីកូសារជាតិ្ ធោយមានលកខខ ឍ ធលើការចូលរមួវគគរ ឋុ ះរណាឋ ល ថ្ីពីអាហាររូត្ទមភ 

- ជំនួយធ្ផៀង ដល់ជនវដលមានផ្ធុកធមធរាគេីុវ អបកជំងឺរធរង និងកុមារកំរពា និងកុមារ
ងាយរងធរោះ។ 

 

 អនេរាគមន៍សខុាភិបាល 
- វធិានការអររ់និំងធលើកកមព្់្ុខភាព និងការចាក់ថាប រំងាក រ 
- មូលនិ្ិ្ម្ម៌្ុខ្ជភិបាល និងការធានារ៉ារ់រង្ុខភាព្េគមន៍មូលោឌ ន វដល
ធឆលើយត្រដល់ការោពំារ្ុខភាពមូលោឌ ន្រមាររ់រជាជនទូធៅ។ 

 
 អនេរាគមនស៏កិាអប់រ ំបណេុ ោះបណ្ដេ លបម្ចចកម្ទស និងវិោជ ជីវៈ 

- កមមវ ិ្ ីផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន និងរររធ្ផៀងយកធៅផ្ធះ។ 
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- អាហាររូករ ៍ វដលធឆលើយត្រដល់រញ្ហា ភាពរកីរក និងកងវះរបាកចំ់ ូលថ្នរគួសារវដល
មានកុមារដល់អាយុរតូ្វចូលធរៀន។ 

- កមមវ ិ្ ីរ ថុ ះរណាថ លររ្់មលូនិ្ិជាតិ្កាត្់រនទយភាពរកីរក។ 
- កមមវ ិ្ ីរ ថុ ះរណាថ លររ្់មលូនិ្ិពិធ្្្ធមថចធត្ធជានាយករដឌមស្តនថី។ 
- កមមវ ិ្ ីរ ថុ ះរណាថ លតមលិខិត្រញ្ហជ ក ់ ររ្់គធរមាងសាកលផងធលើរធចចកធទ្ធរកាយ
ររមលូផ្ល និងកមមវ ិ្ ីសាព នចមលងរនថជំនាញ។ 

- កមមវ ិ្ ីរ ថុ ះរណាថ លតមរគឹះសាទ នអររ់រំ ថុ ះរណាថ លរធចចកធទ្និងវជិាជ ជីវៈ និងតម
វគគរ ថុ ះរណាថ លតម្េគមនរ៏រ្់មនធីរការងារ និងរ ថុ ះរណាថ លវជិាជ ជីវៈធខត្ថ។ 

- កមមវ ិ្ ីរ ថុ ះរណាថ លពិធ្្ដល់ជនជាតិ្ភាគតិ្ច និងជនងាយរងធរោះ។ 
- វគគ្េរគិនភាពដល់្ិកាខ កាមកបុងកមមវ ិ្ ីរ ថុ ះរណាថ ល។ 
- កមមវ ិ្ ីរ ថុ ះរណាថ លតមមខុ្ញ្ហដ ររ្់រក្ួងសាទ រន័ជំនាញនានា។ 
- កមមវ ិ្ ីអររ់និំងរ ថុ ះរណាថ លធោយអងគការ ្មាគមន ៍និងសាទ រន័ឯកជន វដលមានការ
ទទួលសាគ ល់ពីសាទ រន័រដឌ។ 

 
 អនេរាគមន៍សខុុោលភាពសងគម និងលកខខណឌ ការងារ 

- អ្ិការកិចចការងារនិងអ្ិការកិចចធពទយការងារ ធដើមផធីានាលកខខ ឍ ការងារធៅនឹងកវនលង
ធ វ្ើការ ្ុខភាព និង្ុវត្ទិភាពធៅនឹងកវនលងធ វ្ើការ។ 

- ការពារ្ុខភាពនិង្ុវត្ទិភាពការងារដល់្េរោ្ខ្ជប ត្តូ្ច និងធ្ដឌកិចចធរៅររពន័ន។ 
- ចុះរញ្ជ ីការទំនាកទំ់នងវជិាជ ជីវៈធដើមផរីធងកើត្ជាយនថការផ្សះផ្ារវវិាទធៅនឹងកវនលង និងយនថ
ការរកុមររឹកាអាជាញ កណាថ ល ្ំធៅរធងកើនភាព្ុខដុមនីយកមមរវាងកមមករនិធយជិត្ និង
និធយជក។ 

- រររធានារ៉ាររ់ងហានិភ័យការងារ។ 
- ការធានារណាថ ញ្ុវត្ទិភាព្រមារ់ពលករធទ្នថរររធវ្ន។៍ 
- កមមវ ិ្ ីទរស់ាក ត្់រាល់ទរមង់្ ងន់្ ងររំផុ្ត្ថ្នពលកមមកុមារ និងការងារធោយរងខំ។ 
- ធ្វាកមម្ុខុមាលភាព្ងគមដល់រកុមជនងាយរងធរោះពិធ្្ រមួមានជនពិការ ជន
ចា្់ជរា កុមារកំរពា ...។ 

 
 អនេរាគមនទី៏ផារការងារ 

- ធរៀរចំរករខ ឍ គុ វឌណជីាតិ្  ថ្ងោ់រជាតិ្្មត្ទភាព និងកញ្ចរធ់ត្ ថ្្មត្ទភាពវដលជា
ឧរករ ៏ជាតិ្កបុងការវា្់កំរតិ្្មត្ទភាពររ្់កមាល ងំពលកមម ជរមុញផ្លិត្ភាព និងធ វ្ើជា
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សាព នចមលង្រមារអ់បកវដលមានវត្ចំធ ះធ វ្ើ ឲ្យកាល យធៅជាអបកវដលមានចំធ ះដឹង
មាន្ញ្ហដ ររ័ត្។ ឧរករ ៍ជាតិ្ធនះ កជ៏ាឧរករ ៍្រមារធ់ានាគុ ភាពអររ់រំ ថុ ះ
រណាថ លរធចចកធទ្និងវជិាជ ជីវៈ តមរយៈការទទួលសាគ ល់វគគឬកមមវ ិ្ ីរ ថុ ះរណាថ ល ក៏
ដូចជារគឹះសាទ នអររ់រំ ថុ ះរណាថ លរធចចកធទ្ និងវជិាជ ជីវៈរដឌ អងគការ ្មាគម និងឯក
ជនផ្ងវដរ។ 

- ធ្វាការងារសាធារ ៈររ្់ទីភាប កង់ារជាតិ្មខុរររ និងការងារ វដលជាធ្វារំធពញ
រវនទមធលើធ្វាឯកជនវដលមានរសារ់ ្ំធៅធ វ្ើឲ្យមាន្មភាពព័ត្ម៌ានទីផ្ារការងារ
កបុងចំធណាមកមាល ងំពលកមមធៅតមរណាថ ធខត្ថ។ 

- ការធ វ្ើអ្ិការកិចចេវឹកេវឺនកូនជាង  ្ំធៅរធងកើន្មត្ទភាពជំនាញនិងលទនភាពទទួលបាន
ពេុជំនាញ។ 

- រសាវរជាវធោលនធយបាយការងារនិងជំនាញវជិាជ ជីវៈវដលជាត្រមូវការទីផ្ារ ្ំធៅរគរ់
រគង និងធ វ្ើ្មាេរ កមមកមាល ងំពលកមមធៅតមលំោរ ់ និងអាទិភាពថ្នការវរងវចក
កមាល ងំពលកមមកបុងទីផ្ារការងារ។ 

 
 គធរមាងកមមវ ិ្ ី និងធ្វាកមមវដលទាកទ់ងនឹងកមមវ ិ្ ីទាងំធនះភាគធរចើន ជាការចូលរមួកសាង
ររព័នធគពំារសងគមដ៏ទូលំទូលាយ ្រមារជ់នរកីរក និងជនងាយរងធរោះធៅកមពុជា។ 
 
 តរាងទី៣ រងាា ញពីទិដឌភាពនាធពលរចចុរផនបថ្នអនថរាគមនជ៍ាលកខ ៈោពំារ្ងគម្ំខ្ជន់ៗ  
ររ្់រាជរោឌ ភិបាល។ តរាងសារធពើភ ឍ ពិសាថ រ មានធៅកបុងឧរ្មពន័ឌទី១ វដលរករសាយយ៉ងលអិត្
លអនពី់ការចំណាយ អបកទទួលផ្ល និងវសិាលភាព។ តរាងរញ្ជ ីសារធពើភ ឍ ធនះ កំពុង ទ្ិត្ធៅធរកាម
ការធរៀរចំធៅធ ើយ ធេើយរញ្ជ ីវដលមានលកខ ៈកានវ់ត្ពិសាថ រជាងធនះនឹងរតូ្វធរៀរចំធ ើងកបុងអំ ុង
ធពលអនុវត្ថ យ.ជ.គ.្.។ កមមវ ិ្ ីខ្ជងធរកាមមយួចំនួនបានអនុវត្ថធោយធររើរបា្់               អតេ
សញ្ហញ ណ   រគសួ្ថររកីរក                                                       
                                                       ្េគមន៍ធៅ   
   ។           អនុវត្ថធោយរក្ួងវផ្នការ                  និងរចនា្ម័ពនឌ    
្េគមន៍      ។ រាជរោឌ ភបិាលមាននិនាប ការកបុងការោក់ឲ្យធររើ       កមមវ ិ្ ីអត្ថ្ញ្ហដ     
រគួសាររកីរកធនះ ជាវ ិ្ ីសាស្ត្ថកំ ត្់ធោលធៅ    ្រមារ់រគរ់កមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគម ក ៏         
អនុញ្ហដ ត្ឲ្យធររើរបា្់វ ិ្ ីសាស្ត ថ្រំធពញរវនទមធផ្សងធទៀត្                      ។ 
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តារាងទី៣. ទិដាភាពននអនេរាគមន៍ោលកខណៈកិចចគពំារសងគមរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនាម្ពលបចចុរបនន 
ហានភិយ័/វិបតេ ិ ររម្ភទកមមវិធ ី កមមវិធ ី រកសងួដឹកនា ំ
សាទ នភាពធរោះ 
អា្នប និងវរិត្ថ ិ

ការវចកធ្ផៀង គធរមាងឧរត្ទមភធ្ផៀង      រនាធ ន ់(ការវចកអងករធោយមនិ
គិត្ថ្លល) 

រក.ធ្ដឌកិចច 

ការធឆលើយត្រ និងរងាក រធរោះមេនថរាយ, ការវចកធ្ផៀងទូធៅ 
(ពយុះ ធកត្សាណា) 

គ.ជ.គ.គ 

កញ្ចរជ់ំនយួ្ធស្តងាគ ះរនាធ ន់្រមារ់ជនងាយរងធរោះ និងជន
រងធរោះធោយសារធរោះអា្នប (រាររ់ញ្ចូលទាងំជនរងធរោះ
ធោយសារមនី) 

រក.្ងគមកិចច 

ការរទរទងល់វកិា គធរមាងក្ិកមមខ្ជប ត្តូ្ច និងររត្រិត្ថកិារធរៀរចំធោល
នធយបាយកិចចោពំារ្ងគម 

រក.ធ្ដឌកិចច 

ការឧរត្ទមភជនំួយ
្ធស្តងាគ ះរនាធ នត់ម
រយៈឃំុ ្ងាក ត្ ់

ជំនួយ្ធស្តងាគ ះរនាធ ន-់ជំនួយជាសាច់របាក ់ឬជា្មាភ រៈដល់ឃំុ
្ងាក ត្ ់ធដើមផជីំរុញការ្ធរមចបានធោលធៅអភវិឌណន៍
្េ្សវត្សរក៍មពុជា 

រក.មហាថ្ផ្ធ 
 

ឧរ្គគធលើការអភវិឌណមនុ្ស 
កងវះអាហា
រូរត្ទមភ និង
្ុខភាពមាត 
និងទារក 

កមមវ ិ្ ីអាហារូរត្ទមភ 
 

ការរ្់រានថ្នកុមារ   ្មា្ភាគកបុងគធរមាងរធងកើនការវលរកា
្ុខភាពមាត និងទារកធទើរធកើត្ និងការរធងកើនការអនុវត្ថគនលឹះ
ថ្នអាហារូរត្ទមភ និង្ុខភាព 

រក.្ុខ្ជភបិាល 

កមមវ ិ្ អីាហារូរត្ទមភ និង្ុខភាពមាត និងកុមារ 
កមមវ ិ្ អីនថរាគមន៍ធផ្សងធទៀត្ 
កមមវ ិ្ ផី្លិត្នងិវចកចាយអំរិលមានជាត្អិុីយ៉ូត្ រក.វផ្នការ 

ការទទួលបាន
ការអរ់រវំដល
មានគុ ភាព
ធៅមានករមតិ្ 

អាហារូរករ ៍
ជារបាក ់

គំនតិ្ផ្ថួចធផ្ថើមតមោនរេ័្ (ថាប កទ់ី៤-៦) 
គធរមាងរទរទង់វ ិ្ ័យអរ់រកំមពុជា (ថាប កទ់ី៧-៩) 
មូលនិ្ ិថ្នររធទ្ជរ៉នុ្រមារក់ារកាត្រ់នទយភាពរកីរក 
(ថាប ក់ទ៧ី-៩) កមមវ ិ្ ីរ ឋុ ះរណាឋ លរគូ និងការអរ់រមំូលោឌ ន 
(ថាប ក់ទ៧ី-៩) កមមវ ិ្ វីកលមអគុ ភាពអរ់រ ំ(ថាប ក់ទ១ី០-១២) 
អធនថវា្ិកោឌ ន (ថាប ក់ទ១ី០-១១) គធរមាងធផ្សងៗធទៀត្ 
(ថាប ក់ទ៧ី-៩) 

រក.អរ់រ ំ

គធរមាងឧរត្ទមភធ្ផៀងរនាធ ន ់(ថាប កទ់ី៥-៦ នងិថាប កទ់ ី៨-៩) រក.ធ្ដឌកិចច 
កមមវ ិ្ ីអរ់រ ំ
្រមារ់ឱកា្ 
ធលើកទី២ 

កមមវ ិ្ រី ថុ ះរណាថ លររ្់មលូនិ្ ិជាត្កិាត្រ់នទយភាពរកីរក រក.ការងារ 
 កមមវ ិ្ រី ថុ ះរណាថ លររ្់មលូនិ្ ិពិធ្្្ធមថចធត្ធជា

នាយករដឌមស្តនថ ី
កមមវ ិ្ រី ថុ ះរណាថ លតមលិខិត្រញ្ហជ ក់  
គធរមាងសាកលផងធលើរធចចកធទ្ធរកាយររមូលផ្ល នងិកមមវ ិ្  ី
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ហានភិយ័/វិបតេ ិ ររម្ភទកមមវិធ ី កមមវិធ ី រកសងួដឹកនា ំ
សាព នចមលងរនថជំនាញ 
កមមវ ិ្ រី ថុ ះរណាថ លតមរគឹះសាទ នអរ់ររំ ថុ ះរណាថ លរធចចក
ធទ្នងិវជិាជ ជីវៈ និងតមវគគរ ថុ ះរណាថ លតម្េគមន៍
ររ្់មនធីរការងារនិងរ ថុ ះរណាថ លវជិាជ ជីវៈធខត្ថ 
កមមវ ិ្ រី ថុ ះរណាថ លពិធ្្ដល់ជនជាត្ិភាគត្ចិ និងជន
ងាយរងធរោះ 
វគគ្េរគនិភាពដល់្ិកាខ កាមកបុងកមមវ ិ្ រី ថុ ះរណាថ ល 

អាហារូរករ ៏ជា
របាក ់

របាក់ឧរត្ទមភជីវភាព្ិកាខ កាមមូលនិ្ ិពិធ្្្ធមថចធត្ធជា
នាយករដឌមស្តនថ ី

ពលកមមកុមារ 
ពិធ្្កបុង
ទរមង់្ ងន់្ ងរ 

អនថរាគមន៍ធោយ
ផ្ទធ ល់ និងការធលើក
កមព្់ករមិត្
ជីវភាព 

គធរមាងរទរទង់ដល់វផ្នការ្កមមភាពជាត្ធិដើមផលុីររបំាត្់
រាល់ទរមង់្ ងន់្ ងរថ្នពលកមមកុមារ ២០០៨-២០១២ 

រក.ការងារ 

និកមមភាពជា
លកខ ៈរដូវ
កាល និងកាលា 
នុវត្ថភាពជីវភាព 

កមមវ ិ្ ី្ំ ង់
សាធារ ៈ 

ធ្ផៀងពលកមម រក.ជនរទ 
ធ្ផៀងពលកមម (គធរមាងឧរត្ទមភធ្ផៀងរនាធ ន)់ រក.ធ្ដឌកិចច 
សាច់របាកព់លកមម (គធរមាងឧរត្ទមភធ្ផៀងរនាធ ន)់ រក.ធ្ដឌកិចច 

ការផ្ថល់អាហារធៅ
សាលាធរៀន 

ការផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន រក.អរ់រ ំ
គធរមាងឧរត្ទមភធ្ផៀងរនាធ ន ់ រក.ធ្ដឌកិចច 

រររធ្ផៀងយក
ធៅផ្ធះ 

រររធ្ផៀងយកធៅផ្ធះ រក.អរ់រ ំ

ការរទរទងល់វកិា 
 

ឥ ទានខ្ជប ត្តូ្ច្រមាររ់ធងកើត្មុខរររខលួនឯង ថ្នមូលនិ្ជិាត្ិ
កាត្់រនទយភាគរកីរក 

រក.ការងារ 
 

ឥ ទានខ្ជប ត្តូ្ច្រមាររ់ធងកើត្មុខរររខលួនឯង ថ្នមូលនិ្ិ
ពិធ្្្ធមថចធត្ធជានាយករដឌមស្តនថ ី

វរិត្ថ ិ
្ុខភាព 

ការធលើកវលងការ
រង់ថ្លល 

ការធលើកវលងធៅតមមជឈម ឍ ល្ុខភាពជនរទ្រមារជ់ន
រកីរក 

រក.្ុខ្ជភបិាល 
 

មូលនិ្ិ្ម្ម៌
្ុខភាព 

មូលនិ្ ិ្ម្ម៌្ុខភាពធៅមនធីរធពទយររត្ិរត្ថិចនំួន ៥០ 

ការធានារ៉ារ់រង
្ុខភាពធៅ 
្េគមន ៍

គធរមាងការធានារ៉ារ់រង្ុខភាពធៅ្េគមន៍ ចំននួ ១៣ 

រកុមជនងាយរង 
ធរោះពិធ្្ 

្ុខុមាលភាព
្ងគម្រមារជ់ន

ធ្វាកមម និងការរទរទង់ដល់្មាគមជនចា្់ជរា រក.្ងគមកិចច 
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ហានភិយ័/វិបតេ ិ ររម្ភទកមមវិធ ី កមមវិធ ី រកសងួដឹកនា ំ
ចា្់ជរា 
្ុខុមាលភាព
្ងគម្រមារ់
រគួសារជនពិការ 

មជឈម ឍ លសាថ រលទនភាពពលកមម ឬធ្វាកមមសាថ រលទនភាព 
ពលកមមធៅ្េគមន៍្ រមារ់ជនពកិារ 

្ុខុមាលភាព
្ងគម និងការធរៀរ
ចំធោលនធយ
បាយ្រមារ់កុមារ 
និងកុមារកំរពា 

្រមារ់កុមារកំរពា កុមាររងធរោះធោយសារការជួញដូរ អំធពើ
រធំលាភ និងអាជីវកមមផ្លូវធភទ កុមារជាអនតី្ិជន 
និងកុមារធរគឿងធញៀន រមួមានរបាក់ឧរត្ទមភ ឪពុកមាថ យចញិ្ច ឹម 
ឬធៅមជឈម ឍ ល 
ការោពំារកុមារតមរយៈចារ ់ធោលនធយបាយ រទោឌ ន 
និងការធលើកកមព្់ការយល់ដងឹ ធដើមផោីពំារកុមារពហីានិភយ័
ជាក់លាកម់យួចំននួ 

្ុខុមាលភាព
្ងគម្រមារ់
រគួសារជនមាន 
ផ្ធុ កធមធរាគធអដ្៍ 
និងរធរង 
 

ធ្វាកមម្ងគម និងការវលរកាកុមារ និងរគួសារថ្នជនរងធរោះ 
និងអបកផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍ ក៏ដូចជាកុមារជាអនីត្ជិន និងកុមារ
ធរគឿងធញៀន 
កមមវ ិ្ យីល់ដងឹពជីំងឺធអដ្៍ធៅកវនលងធ្វើការ ្រមារ់កមមករ
ធរាងចរកកាត្់ធដរ 

រក.ការងារ 

ជំនួយឧរត្ទមភធ្ផៀង្រមារអ់បកមានផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍ រក.្ុខ្ជភបិាល 
រក.្ងគមកិចច ជំនួយឧរត្ទមភធ្ផៀង្រមារអ់បកជំងឺរធរង 

ធផ្សងៗ (ធោល 
នធយបាយ 
ទីផ្ារការងារ 
រររ្នថិ្ុខ 
្ងគម និងការ
ធានារ៉ារ់រង 

ធានាលកខខ ឍ ការ
ងារ 

អ្ិការកិចចការងារ និងអ្ិការកិចចធពទយការងារ ដល់្េរោ្
ខ្ជប ត្តូ្ច នងិធ្ដឌកិចចធរៅររព័នន 

រក.ការងារ 
 

រញ្ជ ីការទនំាកទ់ំនងវជិាជ ជីវៈ យនថការផ្សះផ្ារវវិាទធៅនងឹកវនលង 
និងយនថការរកមុររឹកាអាជាញ កណាថ ល 
រររធានារ៉ារ់រងហានភិ័យការងារ (ធរោះថាប កក់ារងារ) 
្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្រមារ់ពលករធទ្នថរររធវ្ន ៍

ព័ត្៌មានទីផ្ារការ
ងារ 

រករខ ឍ គុ វឌណជីាត្ិ ថ្ងោ់រជាត្ិ្ មត្ទភាព និងកញ្ចរ់ធត្ ថ្
្មត្ទភាព  
ធ្វាការងារសាធារ ៈររ្់ទីភាប កង់ារជាត្មិុខរររនិងការងារ  
អ្ិការកិចចេវកឹេវនឺកូនជាង្ំធៅរធងកើន្មត្ទភាពជំនាញ 
និងលទនភាពទទួលបានពេុជំនាញ 
ធោលនធយបាយការងារជំនាញវជិាជ ជីវៈ 

រររ្នថិ្ុខ រររ្នថិ្ុខ្ងគមរគរដ ឋ រ់ធលើរញ្ហា ររួ្ កបុងការងារ រក.ការងារ 
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ហានភិយ័/វិបតេ ិ ររម្ភទកមមវិធ ី កមមវិធ ី រកសងួដឹកនា ំ
្ងគម និងរររ
ធសា្ន 

រររធសា្ន្រមារម់ស្តនថរីាជការ្ីុវលិ រររធសា្ន
អត្តី្យុទនជន និងរររធសា្ន្រមារក់មមករនិធយជិត្
កបុងរររធរឡា្នថិ្ុខ្ងគម 

រក.្ងគមកិចច 
រក.ការងារ 

ការទទួលររធយជនលំ៍វេមាតុ្ភាព្រមារក់មមករទាងំអ្់ 
(ធលើកវលងអបករធរមើតមផ្ធះ) មស្តនថីរាជការ្ីុវលី កងកមាល ងំ
ររោរ់អាវុ្ និងរ៉ូលី្ (ការឈរ់្រមាកលំវេមាតុ្ភាពចំនួន
៩០ ថ្លង ទទួលរបាក់ធរៀវត្សពាកក់ណាឋ ល ធោយនិធយជក
ជាអបកទទលួរនធុកតមចារ់ ថ្ីពកីារងារមារត ១៨៣) 

រក.ការងារ 
រក.្ងគមកិចច 

របាក់វភិាជន៍្រមារឧ់ត្ថរជីវ ីជាឪពុកមាថ យ ឬអាណាពយបាល
្រមារ់យុទនជនពលី រថីឬររពនឌថ្នជនពិការ អបកចូលនិវត្ថន ៍ឬ
្រមារ់អបកបាត្់រង ់្មត្ទភាពការងារ 

ការធានារ៉ារ់រង ការធានារ៉ារ់រង្ុខភាពធោយរររ្នថិ្ ុខ្ងគម (វផ្នការ)
្រមារ់មស្តនថីរាជការ្ីុវលិ កងកមាល ងំ ររោរ់អាវុ្ និងរ៉ូលី្ 
និងកមមករទាងំអ្់ ធលើកវលងអបករធរមើតមផ្ធះ 

រក.ការងារ 
រក.្ងគមកិចច 

គ.ជ.គ.គ. = គ ៈកមាម ្ិការជាត្ិរគរ់រគងធរោះមេនថរាយ 
 
 អងគការមិនសមនរដ្ឋា ភិបាល ធដើរតួ្នាទីមយួចំនួនកបុងការជួយ ដល់រគួសារវដលជួរទុកខលំបាក។  

ធៅកបុងឆ្ប ២ំ០០៩ អងគការមនិវមនរោឌ ភិបាលបានធររើរបា្់ររវេល១០,៤% ថ្នជំនួយអភិវឌ្ឍផលូវការ
្រមារ់ររធទ្កមពុជា ធេើយទំេំថ្នការធររើរបា្់ធនះអាចនឹងធៅធលរ (១០,៣%) ្រមារឆ់្ប ២ំ០១០ 
(ររភពពត័្ម៌ានទិនបនយ័ជំនួយអភវិឌណផ្លូវការថ្នរកុមររឹកាអភវិឌណនក៍មពុជា)។ ភាគធរចើនថ្នជំនួយធៅកបុង
វ ិ្ ័យ្ុខ្ជភបិាល បានធររើរបា្់ធៅកបុងការវលរកា្ុខភាពរឋម និងលទនភាពទទួលយកបានថ្នមនធីរ
ធពទយនិងគលីនិក។ ធៅកបុងវ ិ្ ័យអររ់ ំ ជំនួយទាងំធនះធផ្ទថ ត្ធលើការអរ់រមំលូោឌ ន្រមារជ់នរកីរក និងការ
រ ឋុ ះរណាឋ លជំនាញ។ អងគការមនិវមនរោឌ ភបិាល កម៏ាន្កមមភាពធរចើនធៅកបុងការផ្ថល់ធ្វាកមម
្ុខុមាលភាព្ងគម និង្េគមន៍តមរយៈជំនួយចំធពាះកុមារកំរពា កដូ៏ចជាជំនួយទូធៅ្រមារ់
កុមារងាយរងធរោះ និងយុវជន។ 
  
 ការជួយ ោប ធៅវញិធៅមក ធដើរតួ្នាទីយ៉ង្ំខ្ជនជ់ាលកខ ៈររថ្ព ីធៅកបុងររធទ្កមពុជា 
តមរយៈសាចញ់ាតិ្ រកុមរគួសារ និងរណាឋ ញធរៅផ្លូវការមយួចំនួន។ សណំ្ដញស់ុវតាភិាពសងគមម្រៅផលវូការ 
រមួមានជំនួយ្រមាររ់គួសារ ការររវា្់កមាល ងំពលកមមនិង្ត្វ ការវចករវំលកផ្លដំណា ំ ការខចីរលុ
ធរៅផ្លូវការ ការខចី្មាភ រៈធររើរបា្់ ការផ្ទល ្់រថូរពត័្៌មាន ការឧរត្ទមភធ្ផៀង ការខចីរលុលវកិាធោយមនិ
យកការរបាក់ និងគំនិត្ផ្ថួចធផ្ថើមថ្នរកុមជួយ ខលួនឯង (ឧទាេរ ៍្មាគមមរ ្ធស្តងាគ ះ)។ រណាឋ ញ
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្ុវត្ទិភាព្ងគមធរៅផ្លូវការអាចមានភាពទូលំទូលាយ ពិធ្្ធៅកបុងធពលមានវរិត្ថិទូទាងំ្េគមន៍
វដលធកើត្ធ ើងផ្ធួនៗោប  និងកបុងសាទ នភាពធរោះអា្នប រ៉វុនថយនថការធៅអាចនឹងធមើលរលំងរកុមរគួសារ
ងាយរងធរោះរំផុ្ត្វដលខវះលទនភាព្ងរំ ុល (ឧទាេរ ៍ជនចំណាករ្ុកកបុង្េគមន៍រគួសារ
រកីរកខ្ជល ងំ រកុមជនជាតិ្ធដើមភាគតិ្ច ជនចា្់ជរាឬពិការ ជនវដលមានជំងឺរុាថំ្រ)៉។ រ៉វុនថយនថការនិង
មលូោឌ នថ្នការជួយ ឧរត្ទមភោប ធៅវញិធៅមកជាលកខ ៈររថ្ព ីធនះ កំពុងវត្បាត្់រងធ់ៅយ៉ងឆ្រ់
រេ័្។ ទំធនៀមទមាល រនិ់ងរណាឋ ញ្ងគម បានរងការផ្ទល ្់រថូរធោយសារកំធ ើ នររជាជន កំធ ើ នថ្ន
ការររកួត្ររវជងជីវភាព និងការធរចរលឹថ្ន្នធាន្មមជាតិ្ កដូ៏ចជាធោយសារនិនាប ការថ្នការអភវិឌណ 
រមួមានចលនការចំ ូលរ្ុក និងអធនាថ ររធវ្ន។៍  
  

4>3>  cenøaHRbehagnigbBaðaRbQmkñúgkarpþl;esvaKaMBarsgÁm 

 ធយងធលើការវភិាគ ថ្ី ពីភាពរកីរក និងភាពងាយរងធរោះធៅកបុងជំពូកទី៣ និងឆលងតមការ
ពិភាកាពិធរោះធយរល់រវាងសាទ រ័នពាកព់ន័ឌជាធរចើនដងនាឆ្ប កំនលងមកធនះ រាជរោឌ ភបិាលបានកំ ត្់
ចំ ុចមយួចំនួនដូចខ្ជងធរកាម ថាជាចធនាល ះររធហាង្ំខ្ជន់ៗ ធៅកបុងការផ្ថល់ធ្វាកិចចោពំារ្ងគម ៖ 

- ធៅកបុងសាទ នភាពធរោះអា្នប និងកលិយុគ កមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈគឺជាឧរករ ៍ដ៏
មានររ្ិទនភាព ពិធ្្ធៅកបុងដំណាកក់ាលសាថ រធ ើងវញិ រ៉វុនថវសិាលភាពនិងការ
្រមរ្រមួល្រមារក់មមវ ិ្ ីធនះនាធពលរចចុរផនប ធៅមានករមតិ្ធៅធ ើយ។ 

- កិចចអនថរាគមន៍ោពំារ្ងគមកបុងការធោះរសាយរញ្ហា កងវះការងារ និងអ្នថិ្ុខធ្ផៀង 
ជាលកខ ៈរដូវកាល រមួមានការវចកចាយធ្ផៀង ការផ្ថល់ធ្ផៀងធៅសាលាធរៀន និង
កមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ រ៉វុនថវសិាលភាពនិងការ្រមរ្រមួល្រមារក់មមវ ិ្ ី្ំ ង់
សាធារ ៈធៅមានករមតិ្ធៅធ ើយ ធេើយការផ្ថល់េិរញ្ដរផទាននិងជំនួយ្រមារក់មម
វ ិ្ ទីាងំធនះ ធៅមានភាពពំុធទៀងទាត្។់ 

- កងវះអាហាររូត្ទមភ និង្ុខភាពមាត និងទារក ធៅវត្ជារញ្ហា វដលទាមទារឲ្យមានការ
ធោះរសាយ ធោយសារវសិាលភាពថ្នកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ់ (កមមវ ិ្ ីអាហាររូត្ទមភ និង
មលូនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាព) និងមធ្យបាយ្មាភ រៈធៅពំុទានទូ់លំទូលាយធៅធ ើយធេើយ
្កមមភាពវដល្ំធៅធៅដល់រវរមររមួលអាករផកិរយិ ធៅពំុទាន់ទទួលបានលទនផ្ល
គួរជា  ធមាទនៈវដរ។ 

- ឧរផត្ថិធេតុ្ថ្នពលកមមកុមារ ពិធ្្ធៅកបុងទរមង់ ង្ន់ ង្រធៅវត្ជារញ្ហា វដលរតូ្វធោះ
រសាយ ធោយសារវសិាលភាពថ្នដំធណាះរសាយនាធពលរចចុរផនបធៅមានករមិត្។ 
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- កមមវ ិ្ ីអាហាររូករ ៍ និងការផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន ជាកមមវ ិ្ ីវដលទាមទារឲ្យមាន
ការពរងីកធៅកានតំ់្រនវ់ដលមានររជាជនរកីរកធរចើនរ្់ធៅ រ៉វុនថកិចចខិត្ខំររឹងវររងកបុង
ការរធងកើនគុ ភាពថ្នការអររ់ ំគឺជាកតថ ចាបំាចរំ់ផុ្ត្ធដើមផជំីរញុឲ្យកូន្ិ្សធរៀន។ 

- វគគរ ឋុ ះរណាឋ លជំនាញ ជាកមមវ ិ្ ីវដលមាន្កាថ នុពលកបុងការឈានធៅដល់យុវជន
វដលពំុបានចូលសាលាធរៀនកបុងរទង់រទាយ្ំ ធដើមផផី្ារភាជ រត់្រមូវការថ្ននិធយជិត្ឲ្យកាន់
វត្្ុរកឹត្ ធេើយនិងទទួលររធយជនក៍ានវ់ត្ររធ ើ្រពីររពន័នវាយត្ថ្មលគុ ភាពអររ់ ំ និង
វញិ្ហដ រនររត្។ 

- ធទាះរីវសិាលភាពថ្នមជឈម ឍ លរ ថុ ះរណាថ លវជិាជ ជីវៈមានភាព្ំទូលាយ រគរដ ថ រ់
ធ ធ្ើរទូទាងំររទ្ (ធលើកវលងធខត្ថរពះវហិារ និងម ឍ លគីរ)ី កម៏ជឈម ឍ លទាងំធនះធៅ
ជួរររទះរញ្ហា លវកិានិង្មត្ទភាពរ ថុ ះរណាថ ល (កងវះអោរអធនថវា្ិកោឌ ន្រមារ់
្ិកាខ កាម ្ិ្ស និងនិ្សតិ្ជានារធីភទ កងវះអោរនិង្មាភ រៈររកិាខ ពិធសា្ននិ៍ងអនុវត្ថន៍ 
ររ្់រគឹះសាទ នអររ់រំ ថុ ះរណាថ លរធចចកធទ្និងវជិាជ ជីវៈ) ធេើយពំុអាចធឆលើយត្រឲ្យបាន
តមរគរ់ត្រមូវការររ្់ររជាជន និងត្រមូវការទីផ្ារការងារ។ 

- ររពន័នពត័្ ៌មានទីផ្ារការងារធៅមានករមតិ្ វដលទាមទារឲ្យមានការពរងីក។  
- ការរគររ់គងទិនបនយ័កមមករ និធយជិត្ ទាងំធៅកបុងររធទ្និងធរៅររធទ្ ពំុទាន់្ម
រ្រតមសាទ នភាពធ្ដឌកិចចរចចុរផនប។ 

- លទនភាពទទួលឥ ទានខ្ជប ត្តូ្ច្រមាររ់ធងកើត្មខុរររធោយខលួនឯង ធៅមានករមិត្។ 
- ការអភវិឌណជំនាញរធចចកធទ្វជិាជ ជីវៈរ្រតមត្រមូវការទីផ្ារការងារ 
ធដើមផរីធងកើនផ្លិត្ភាព និងឱកា្ការងារ ធៅមានចធនាល ះររធហាង។ 

- ជំនួយ្រមារ់ជនងាយរងធរោះពិធ្្ ធៅមានករមិត្ធៅធ ើយ ដូចជាចំធពាះជនចា្់
ជរា ជនជាតិ្ធដើមភាគតិ្ច ជនមានជំងឺរុាថំ្រ ៉(ធអដ្៍ និងរធរង) និងជនពិការ។ 

 
 តរាងទី៤ ធ វ្ើការ្ធងខរធលើវឌណនភាពមកដល់ធពលរចចុរផនប កបុងការផ្ថល់កិចចោពំារ្ងគម 
ចំធពាះភាពរកីរក និងភាពងាយរងធរោះ និងចធនាល ះររធហាងនិងការររឈម។ 
 
តារាងទី៤. ចម្នាល ោះររម្ហាង និងបញ្ហា ររឈមម្ៅកនុងកិចចអនេរាគមន៍សដលោនរស្ថប់ 

ហានភិយ័ នងិវិបតេចិមបង ជនងាយរងម្រគោះ វឌ្ឍនភាពនន 
ចម្មលើយតប 

ចម្នាល ោះររម្ហាង នងិការររឈម 

សាទ នភាពធរោះ 
អា្នប និងវរិត្ថ ិ 

កលិយុគធ្ដឌកិចច - អបករក និងវកផររនាធ ត្ ់
ថ្នភាពរកីរក 

- កមមវ ិ្ ី្ ំ ង់
សាធារ ៈ ជា

- វសិាលភាព និងការ្រមរ
្រមួលថ្នកមមវ ិ្ ី្ ំ ង ់
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ហានភិយ័ នងិវិបតេចិមបង ជនងាយរងម្រគោះ វឌ្ឍនភាពនន 
ចម្មលើយតប 

ចម្នាល ោះររម្ហាង នងិការររឈម 

 
 

មេនថរាយ្មមជាតិ្ 
ររសិាទ ន 
អាកា្ធាតុ្ 
 

- អបករក និងវកផររនាធ ត្់
ថ្នភាពរកីរក  

- អបករ្់ធៅត្ំរន់វដល 
ងាយរងធរោះធោយ
ទឹកជំនន ់និងធរោះ
រាងំ ង្ួត្ 

 

ឧរករ ៍ថ្នរណាឋ ញ 
្ុវត្ទិភាព្ងគមវដល
មានររ្ិទនភាព នងិ
ពរងីកបានយ៉ងឆ្រ់
រេ័្ កបុងធពលមាន
មេនថរាយ្មមជាត្ ិ
និងកលិយុគ 

សាធារ ៈវដលមាន
រសារ់ ធៅមានករមតិ្ 

ឧរ្គគធលើការ 
អភវិឌណមនុ្ស  
 

កងវះអាហារូរត្ទមភ 
និង្ុខភាពមាត 
និង ទារកទារ 

- នារ ីនិងស្ត ថ្ីកបុងវយ័រនថ
ពូជ  

- ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ 
- កុមារតូ្ច (០-៥ឆ្ប )ំ 

- កមមវ ិ្ អីាហារូរត្ទមភ
មាត និងទារកមយួ
ចំននួកពុំងមាន
្កមមភាព 

- ការរំធៅកូនធោយ
ទឹកធោះបានធកើន
ធ ើង 

- វសិាលភាព និងគុ ភាព
ថ្នការផ្គត្ផ់្គងអ់ាហារូរត្ទមភ
មាត និងទារក ធៅមាន
ករមតិ្ 

- វសិាលភាពថ្នធ្វាកមមធនះ
ពុំមានលកខ ៈទូលំ
ទូលាយ 

- កតថ វផ្បកត្រមូវការដថ្ទ 
(ការររធិភាគ ផ្ថល់អាហារ 
និងវលរកា) ធៅពុំទាន់
ធោះរសាយឲ្យបានរគរ់
រោន ់

ការទទួលបានការ
អរ់រវំដលមានគុ 
ភាព ធៅមានករមិត្ 

- កុមារកបុងវយ័ចូលធរៀន    
(៦-១៤ឆ្ប )ំ 

- កមមវ ិ្ អីាហារូរករ ៍ 
និងការផ្ថល់អាហារធៅ
សាលាធរៀនបានរធងកើន
ការមកធរៀន 

- គុ ភាពថ្នការអរ់រធំៅ
មានករមតិ្ 

- វសិាលភាពថ្នធ្វាអរ់រ ំ
ធៅមានភាពវររររួលខុ្
ោប  

- វសិាលភាពថ្នកមមវ ិ្ កីារ
ផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន 
និងអាហារូរករ ៍ធៅ
ពុំបានដល់រគរត់្ំរន់រកីរក 

ការទទួលបានកមម
វ ិ្ ីឱកា្លមីវដល
មានគុ ភាព
ធៅមានករមិត្ 

- យុវជន (១៥-២៤ឆ្ប )ំ - ការរធងកើត្កមមវ ិ្ ី
រ ឋុ ះរណាឋ ល 

- កមមវ ិ្ ផី្ថល់ឱកា្លមី
មយួចនំួនកំពុងដំធ ើ រ
ការ 

- គុ ភាពថ្នវគគរ ឋុ ះ
រណាឋ ល ធៅមានករមតិ្ 

- ការផ្ថល់កមមវ ិ្ ឱីកា្លមីធៅ
មានករមតិ្យ៉ងអរផរមា 

- ទំនាកទ់ំនងទាររវាង
ររធភទវគគរ ឋុ ះរណាឋ ល 
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ហានភិយ័ នងិវិបតេចិមបង ជនងាយរងម្រគោះ វឌ្ឍនភាពនន 
ចម្មលើយតប 

ចម្នាល ោះររម្ហាង នងិការររឈម 

និងត្រមូវការថ្ននិធយជិត្ 
- ពុំទានម់ានររព័ននវាយត្ថ្មល
គុ ភាពអរ់រ ំនិង
វញិ្ហដ រនររត្ពីវ ិ្ ័យ
ឯកជន 

ភាពោម នការងារ 
ជាលកខ ៈ
រដូវកាល 
និងកាលា 
នុវត្ថភាពជីវភាព 

កងវះ និងករមិត្
ទារថ្នអាហារូរត្ទមភ 

- អបករក និងវកផររនាធ ត្់
ថ្នភាពរកីរក 

- រគួសារវដលមាន
្មាជកិកបុងរនធុក
ធរចើន 

- អបកោម ន និងអបកខវះដី្ល ី

- ការវចកធ្ផៀងធោយ
មានធោលធៅ 

- កមមវ ិ្ ី្ ំ ង់
សាធារ ៈ ផ្ថល់
ជំនួយខលះកបុងធពល
មានកលិយុគ ឬធៅ
រដូវខវះខ្ជត្ 

- វសិាលភាព និងការ្រមរ
្រមួលថ្នកមមវ ិ្ ី្ ំ ង ់
សាធារ ៈវដលមាន
រសារ់ ធៅមានករមតិ្ 

- ការផ្ថល់េិរញ្ដរផទាន 
និងជំនួយធៅ
មានភាពពុំធទៀងទាត្ ់

វរិត្ថិ្ ុខភាព ្ុខភាពធខាយ 
ររួ្  ជងឺំ និងជងឺំ
រាត្ត្ាត្ 
មរ ភាព 

- អបករក និងវកផររនាធ ត្់
ថ្នភាពរកីរក 

- ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ 
- កុមារធកមង (០-៥ឆ្ប )ំ 
- ជនចា្់ជរា 
- ជនពិការចា្់ជរា 

- មូលនិ្ ិ្ ម្ម៌
្ុខភាព ផ្ថល់ជា
េិរញ្ដរផទានដល់ការ
វលរកា្ុខភាព
្រមារ់ជនរកីរកធៅ
ត្ំរន់ខលះ  

- គុ ភាពថ្នការវលទាំ្ ុខ
ភាព ធៅមានករមតិ្ 

- វសិាលភាព និងការទទួល
បានមលូនិ្ិ្ម្ម៌
្ុខភាពធៅពុំទាន់មាន
លកខ ៈទូលំទូលាយ 

រកុមជនងាយ 
រងធរោះពិធ្្ 

អ្មត្ទភាពការងារ 
ភាពឯធកា 

- ជនចា្់ជរា 
- ជនពិការ 
- អបកផ្ធុកជំងរុឺាថំ្រ ៉
- ជនជាត្ធិដើមភាគត្ិច 
- កុមារកំរពា 
- ពលករកុមារ 
- ជនរងធរោះ
ធោយអំធពើេិងា 
ការធកងររវញ្ច  
និងការរធំលាភ 

- អត្តី្យុទនជន 
- រគួសារអបក
ចំណាករ្ុក 

- ស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ 

- រររធសា្ន្រមារ់
មស្តនថីរាជការ្ីុវលិ 
រររធរឡា្នថិ្ុខ
្ងគម្រមារ ់
និធយជកវ ិ្ ័យ
ឯកជន 

- ជំនួយពីសាទ រន័
ផ្ថល់ជនំួយខលះ្រមារ់
ពិការភាព 

- ជំនួយមយួចំននួ
្រមារ់ជនជាត្ិធដើម
ភាគត្ចិ 

- ធៅពុំទានម់ានរររធសា្ន
្រមារ់អបករក 

- ជំនួយ្រមារជ់នពិការធៅ
មានករមតិ្ត្ិចត្ួចរំផុ្ត្ 

- ជំនួយ្រមាររ់កុមជន
ងាយរងធរោះពិធ្្ដថ្ទ
ធទៀត្ធៅមានករមតិ្ 
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 រវនទមធលើធនះធទៀត្ រាជរោឌ ភបិាលបានកំ ត្ថ់ាឧរ្គគធលើវផ្បកសាទ រន័ និងកបុងការអនុវត្ថ
ដូចខ្ជងធរកាម ជារញ្ហា វដលរះ៉ពាល់ដល់ររ្ិទនភាព និងភាព្កថិ្ិទនិថ្នការផ្ថល់កិចចោពំារ្ងគម ៖ 

- ការអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម ធរចើនឆលុះរញ្ហច ងំដល់្កមមភាពរនាធ ន់ (ដូចជា
កបុងការធឆលើយត្រចំធពាះកលិយុគេិរញ្ដ វត្ទុនិងធ្ផៀងអាហារ) ជាងការរធងកើត្រណាឋ ញ
្ុវត្ទិភាពកបុងទ្សនវ ិ្ ័យវវងឆ្ង យ។ 

- កមមវ ិ្ ីជាធរចើនបានអនុវត្ថរ្រោប ជាមយួនឹងរចនា្មពន័ឌថ្នរាជរោឌ ភិបាល ធេើយពំុបាន
ផ្ថល់ការកសាង្មត្ទភាពដល់រដឌបាលមូលោឌ ន កបុងការទទួលរគរ់រគងធលើរណាឋ ញ
្ុវត្ទិភាព្ងគមធោយ្នសមឹៗ ធ វ្ើឲ្យរធងកើត្ធ ើងនូវវដថថ្ន្មត្ទភាពទារធៅថាប ក់មូល
ោឌ ន និងរនថឲ្យមានការអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីធោយសាទ រ័នថាប កជ់ាតិ្។ 

- ការ្រមរ្រមួលដល់អនថរាគមនកិ៍ចចោពំារ្ងគមធៅមានករមតិ្ ធេើយរណាឋ លឲ្យមាន
ភាពពំុធ ម្ើសាច់ថ្នវសិាលភាព ការរតួ្ត្ជាន់ោប ថ្នកិចចខិត្ខំររឹងវររង កងវះនិរនថរភាពនិង
ឥទនិពលថ្នកមមវ ិ្ ីទាងំមូល។ 

- វសិាលភាពជាលកខ ៈភមូិសាស្ត ថ្ថ្នកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ់ ធទាះជា្រមារក់មមវ ិ្ ីវដល
មានវសិាលភាព្ំកធ៏ោយ កធ៏ៅពំុទានម់ានលកខ ៈទូលំទូលាយ ធេើយកមមវ ិ្ ីទាងំធនាះ
ពំុបានកំ ត្អ់ាទិភាពដល់តំ្រនរ់កីរករំផុ្ត្ធៅធ ើយ។ 

- យនថការកំ ត្់ធោលធៅ ធៅពំុទានប់ានរស្តញ្ហជ រធៅដល់រគរក់ារអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីរណាឋ ញ
្ុវត្ទិភាព្ងគម ធេើយកមមវ ិ្ ីទាងំធនះភាគធរចើនធៅពឹងវផ្អកធលើនីតិ្វ ិ្ ីកំ ត្ធ់ោលធៅ 
វដលមានលកខ ៈជាទរមង់រធណាឋ ះអា្នប ធេើយធៅខវះការពិនិត្យតមោនធលើ្ុរកឹត្
ភាព ធេើយរធងកើនឲ្យមានការចំណាយធលើកថ្រមធជើងសា និងខវះររ្ិទនភាព។ 

- កមមវ ិ្ ីកដូ៏ចជាសាទ រន័មយួចំនួនតូ្ច បានររមលូពត័្៌មាន ថ្ីពីការពិនិត្យតមោនគធរមាង 
ធោយធររើរបា្់ទិនបនយ័រតឹ្មវត្អំពីធាតុ្ចូល លទនផ្ល និងរញ្ជ ីថ្នអបកទទួលផ្លវត្
រ៉ធុណាត ះ វដលធ វ្ើឲ្យមានការលំបាកកបុងការវាយត្ថ្មលធលើររ្ិទនភាពថ្នកមមវ ិ្ ីវដលកំពុង
អនុវត្ថ និងធដើមផវីកលមអកមមវ ិ្ ីទាងំធនះកបុងដំណាក់កាលកំពុងអនុវត្ថ។ រវនទមធលើធនះ 
កមមវ ិ្ ីនិងសាទ រ័នមយួចំនួនតូ្ចរ៉ធុណាត ះ វដលបានធររើរបា្់ទិនបនយ័ពីការពិនិត្យតមោន
គធរមាង ធដើមផវីកលមអនីតិ្វ ិ្ ីជារនថរនាធ រ់។ ការវាយត្ថ្មលធលើរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម
ទាងំមូលធៅមានករមិត្តិ្ចតួ្ចធៅធ ើយ ធ វ្ើឲ្យមានការលំបាកកបុងការកំ ត្់លកខ ៈ
្មផត្ថិថ្នកមមវ ិ្ ីធនះធៅតមរទោឌ នអនថរជាតិ្ និងធដើមផធីៅរកចំ ុចវដលរតូ្វវកលមអ។ 

- ររពន័នដំធណាះរសាយការត្វ៉ាជំទា្់និងការផ្ថល់មតិ្ ជា្្ររគឹះ្រមារ់ធានាដល់
អភបិាលកិចចលអ ត្មាល ភាព និងររ្ិទនភាពថ្នអនថរាគមនរ៍ណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម វត្ធៅ
ពំុទានម់ានការធរៀរចំចា្់លា្់។ កមមវ ិ្ ីតិ្ចតួ្ចរំផុ្ត្បានវាយត្ថ្មលធលើររ្ិទនភាពថ្ន
ររពន័នផ្ថល់ធយរល់។ 
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- េិរញ្ដរផទាន្រមារក់ារអនុវត្ថរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម ធៅវត្ជារញ្ហា ររឈម ធោយ
សារលវកិា្រមារ់កមមវ ិ្ ីធនះភាគធរចើនទទួលបានពីថ្ដគូអភិវឌណ និងធររើរបា្់្រមារ់
អនថរាគមនវ៍ដលអនុវត្ថជានោ់ប ជាមយួររពន័នថ្នរាជរោឌ ភបិាល។ 
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CMBUkTI5 

yuT§sa®sþCatiKaMBarsgÁm 

sRmab;CnRkIRknigCngayrgeRKaH 

 
 យុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគម មានចរតិ្លកខ ៈរំធពញរវនទមដល់យុទនសាស្ត ថ្ និងវផ្នការ 
តមវ ិ្ ័យធផ្សងៗធទៀត្ររ្់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា វដលមានការពាកព់ន័ឌធោយផ្ទធ ល់ឬធោយររធយល
ជាមយួកិចចោពំារ្ងគម។ យ.ជ.គ.្. មានភាពរ្រោប  និងរធងកើត្ឲ្យមានដំធ ើ រការ្កមមភាពជា
អាទិភាព វដលបានកំ ត្ក់បុងយុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា  និងវផ្នការយុទនសាស្ត ថ្អភវិឌណនជ៍ាតិ្រចចុរផនបកមម 
ឆ្ប ២ំ០០៩-២០១៣។ 
 

5>1> TsSnvis½y 

 ទ្សនវ ិ្ ័យរយៈធពលវវងររ្់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា្រមារកិ់ចចោពំារ្ងគម គឺធដើមផធីានា
ឲ្យមានការធានារ៉ាររ់ងជាមលូោឌ នថ្នកិចចោពំារ្ងគម្រមាររ់រជាជនទាងំអ្់ តមរយៈកញ្ចរផ់្ល
ររធយជន៍ និងធ្វាកមមរំធពញរវនទម។ ទ្សនវ ិ្ ័យររ្់យុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគម រមួមាន ការ
ឧបតាមភសដលោនម្គលម្ៅដល់ជនរកីរក និង គម្រោងគពំារសងគមម្ដ្ឋយោនភាគទាន។ ទ្សនវ ិ្ ័យធនះ គឺ្ំធៅ
្ធរមចឲ្យបានការអភិវឌណមនុ្សកបុងករមិត្ខព្់  ក៏ដូចជាជធរមើ្និងកាលានុវត្ថភាពធ ម្ើៗោប ្រមារ់
ររជាជនកមពុជាទាងំអ្់ ធេើយរ្រតមធោលគំនិត្ថ្នកិចចោពំារ្ងគមមលូោឌ ន។ 
 

 
 
 
 
 

TsSnvis½yénkic©KaMBarsgÁmsRmab;CnRkIRkniggayrgeRKaH 

RbCaCnkm<úCaral;rUb Biess CnRkIRkniggayrgeRKaH nwg)anTTYlplRbeyaCn_BIbNþajsuvtißPaBsgÁm 

nigrbbsniþsuxsgÁm [kan;EtRbesIreLIg EdlCaEpñkénRbB½n§KaMBarsgÁmd¾manRbsiT§PaB smRsb

EdlGacGnuvtþ nigmannirnþrPaB. 
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5>2> eKalbMNg 

 យុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគមមយួដ៏មានររ្ិទនភាព ្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ 
គឺធដើមផកីាត្រ់នទយភាពរកីរករុាថំ្រនិ៉ងអ្នថិ្ុខធ្ផៀង រទរទងដ់ល់ជនរកីរកកបុងការធោះរសាយវរិត្ថិ និង
កសាងមលូ្នមនុ្ស្រមារធ់ពលអនាគត្ធដើមផលុីររំបាត្់វដថថ្នភាពរកីរក។ ដូធចបះ ធោលរំ ងជា
យុទនសាស្ត ថ្ររ្់ យ.ជ.គ.្. មាន្មា្ភាគ៣ រមួមាន ៖  

- ការោរំទដល់ជនរកីរករំផុ្ត្និងជនជួរការលំបាករំផុ្ត្ វដលមនិអាចជួយ ខលួនឯងបាន  
- ការកាត្រ់នទយផ្លរះ៉ពាល់ថ្នហានិភយ័ វដលអាចនាឲំ្យររជាជនរតូ្វធររើរបា្់ដំធណាះ 
រសាយវររអវជិជមាន និងការធ វ្ើឲ្យមានភាពរកីរករវនទមធទៀត្   

- ការោរំទដល់ជនរកីរកឲ្យចាកធចញផុ្ត្ពីភាពរកីរក តមរយៈការកសាងមលូ្នមនុ្ស 
និងការរធងកើនកាលានុវត្ថភាព។ 

 

 
 

5>3> yuT§sa®sþrYmedIm,IseRmc)aneKalbMNg 

 យុទនសាស្ត ថ្ជាតិ្ោពំារ្ងគម្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ រតូ្វបានធរៀរចំធ ើងកបុង
ដំណាក់កាលថ្នការរ៉ះទងគិចជា្កលថ្នកលិយុគធ្ដឌកិចច (វរិត្ថិធ្ផៀងអាហារ ធររងឥនននៈ និង
េិរញ្ដ វត្ទុ) វដលបានរវនទមរនធុកធៅធលើភាពរកីរករុាថំ្រថ៉្នជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះធៅកមពុជា។ កបុង
រករខ ឍ ធឆ្ព ះធៅកាន់ឆ្ប ធំោលធៅ២០១៥ យ.ជ.គ.្. នឹងផ្ារភាជ រស់ាទ នភាពវដលមានរសារន់ា
ធពលរចចុរផនប ជាមយួនឹងការធរៀរចំធោលធៅវដលមានលកខ ៈចរមុះនិងជាររពន័ន និងធឆ្ព ះធៅការ
ផ្ថល់ជូនដល់ររជាជនរកីរកនិងងាយរងធរោះនូវការោពំារបានកានវ់ត្ររធ ើ្រធ ើងធចញពីភាពរកីរក  និង
ការវនិិធយគធលើ្នធានមនុ្ស។ ធដើមផី្ ធរមចបានការផ្ារភាជ រធ់នះ យ.ជ.គ.្.បានធរៀរចំជំហាន
មយួចំនួនដូចខ្ជងធរកាម។ 
 

 ការ្ធរមចឲ្យបានថ្នធោលរំ ងទាមទារឲ្យមាន ការបញ្ចូលគន ននកមមវិធីសដលរគបដណា ប់ម្លើ 
ភាពរកីរករុានំរ ៉ានិងភាពរកីរកសដលម្ទើបនឹងម្កើតម្ឡើង កដូ៏ចោភាពអត់ឃ្លល ន រពមទាងំជួយម្លើកកមពស់មូលធនមនុសស។ 
ការធោះរសាយធលើររភព្ំខ្ជន់ៗថ្នភាពងាយរងធរោះ (វដលពំុទានប់ានរគរដ ឋ រ់) នឹងចាត្ទុ់កជា 

eKalbMNgénkic©KaMBarsgÁmsRmab;CnRkIRknigCngayrgeRKaH 

CnRkIRknigCngayrgeRKaHkm<úCa nwgTTYlkarKaMBarkan;EtRbesIreLIg ecjBIPaBRkIRkraMuér:nigPaBGt; 

Xøan vibtiþ PaBxVHxat nigmUlehtusgÁm nigTTYl)anRbeyaCn_BIkareFIVvinieyaKelIFnFanmUlFnmnusS 

rbs;BYkKat;. 
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អាទិភាព ទនធឹមនឹងធនាះវដរ ក៏មានការរធងកើត្ចំ ុចធោលធៅ្ំខ្ជន់ៗថ្នរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម 
វដលនឹងរតូ្វធរៀរចំធៅធពលរនាធ រ។់ 

 

 ការផ្ារភាជ ររ់រភព្ំខ្ជនថ់្នភាពងាយរងធរោះ ធៅនឹងកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ ់ ទាមទារឲ្យ
មាន ការសរមបសរមលួ ការពរងីក និងការម្ធវើសខុដុមនីយកមមម្លើអនេរាគមន៍សដលោនរស្ថប់។ អនថរាគមនម៍យួចំនួន 
ដូចជាមលូនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាព ការផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន អាហាររូករ ៍ និងកមមវ ិ្ ី្ំ ង់
សាធារ ៈ បាននិងកំពុងធោះរសាយភាពងាយរងធរោះចមផងៗវដលជនរកីរកជួរររទះ ធេើយជា
កមមវ ិ្ ីវដលមានររ្ិទនភាព។ ធទាះរីយ៉ងណា កមមវ ិ្ ីមយួចំនួន ដូចជាកមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ 
កំពុងអនុវត្ថធោយថ្ដគូអភវិឌណធៅធរចើនសាទ រន័ ធោយមានលកខ ៈជារធណាឋ ះអា្នប និងោម នការ
្រមរ្រមួល ធេើយនិរនថរភាពរយៈធពលម្យមររ្់កមមវ ិ្ ីទាងំធនះ ធៅវត្ពំុទាន់មានភាពចា្់
លា្់ធៅធ ើយ។ កបុងការពរងីកវសិាលភាពថ្នអនថរាគមនទ៍ាងំធនះ ររការ្ំខ្ជនរំ់ផុ្ត្គឺការធ វ្ើ្ុខដុម
នីយកមមដំធ ើ រការ រពមទាងំការធានាឲ្យមានេិរញ្ដ រផទានធទៀងទាត្ ់ វដលការងារធនះនឹងធានាដល់
និរនថរភាពរយៈធពលម្យមថ្នកមមវ ិ្ ី។ ធលើ្ពីធនះធទៀត្ វសិាលភាពថ្នកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារទ់ាមទារ
នូវការវាយត្ថ្មលជាលមីមថងធទៀត្ ធដើមផឲី្យមានភាព្ីុចងាវ កោ់ប ធៅនឹងករមតិ្ភាពរកីរក និងភាពងាយរង
ធរោះធៅករមិត្ថាប កធ់ខត្ថ និងរ្ុក ឲ្យបានកានវ់ត្ររធ ើ្រ។  
 

យនេការកំណត់អតេសញ្ហញ ណរគសួ្ថររកីរកសដលោនរស្ថប់នាម្ពលបចចរុបនន នឹងរតវូវាយតនមល ធដើមផធី វ្ើការ 
វកលមអកបុងករ ីចាបំាច។់ ការវាយត្ថ្មលធនះនឹងរតូ្វធ វ្ើធ ើងធដើមផរីកឲ្យធឃើញនូវររ្ិទនភាពយនថការនិង
ការរំធពញរវនទមជាមយួ ទិននន័យមូលដ្ឋា នថ្នន ក់ឃុ ំ និងធដើមផកំី ត្់ឲ្យបានកាន់វត្ររធ ើ្រធ ើងនូវរកុមជន
រកីរកនិងរកុមជនងាយរងធរោះពិធ្្កបុងររធភទមយួចំនួន វដលយនថការនាធពលរចចុរផនបធៅពំុទាន់
អាចកំ ត្ប់ាន។ 

 
អនេរាគមន៍មួយចំនួនកំពុងសតដំម្ណើ រការ ប៉ាុសនេវិស្ថលភាពននអនេរាគមន៍ទាងំម្នោះចាបំាច់រតវូពរងីក ធេើយ

ការអនុវត្ថអនថរាគមនទ៍ាងំធនះរតូ្វពរងឹងរវនទមធទៀត្ ធដើមផរីធងកើនឥទនិពលនិងររ្ិទនភាព។ អនថរាគមន៍
វដលមានលកខ ៈលមី្រមាររ់រធទ្កមពុជា នឹងយកមកសាកលផង វាយត្ថ្មល និងពរងីកធោយវផ្អកធលើ
ររ្ិទនភាពនិងនិរនថរភាព។ 

 

 ចម្នាល ោះររម្ហាងននកិចចគពំារសងគមសដលោនរស្ថប់ សរោប់ជនរកីរកនិងងាយរងម្រគោះ នឹងរតវូម្ដ្ឋោះ
រស្ថយតាមកមមវិធីថមី  វដលមានធោលរំ ងជួយ កាត្់រនទយភាពរកីរករុាថំ្រ ៉ និងធលើកកមព្់មូល្នមនុ្ស 
ដូចជាការឧរត្ទមភសាច់របាក់ដល់ជនរកីរក ធោយធផ្ទថ ត្ធលើការរធងកើនគុ ភាពអាហារូរត្ទមភកុមារនិង
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មាត ្ុខភាពនិងការអររ់ ំ និងការកាត្រ់នទយពលកមមកុមារ កដូ៏ចជាកមមវ ិ្ ីផ្ថល់ឱកា្លមី វដលធលើក
កមព្់ដល់ការរធងកើត្ជំនាញ្រមារ់យុវជនវដលពំុបានចូលសាលាធរៀន និងផ្ថល់ការោរំទដល់ពលករ
ជាកុមារ ធដើមផឲី្យបានវលិរត្ រចូ់លកបុងររពន័នអររ់វំញិជាលមី។ 
 

5>4> eKaledA 

 យ.ជ.គ.្. ធលើកធ ើងនូវធោលធៅចំនួន ៥ រពមទាងំអនថរាគមន៍្ំខ្ជន់ៗ ធដើមផី្ ធរមច
បានធោលធៅទាងំធនះ ធោយវផ្អកធលើភាពងាយរងធរោះ និងការវភិាគពីចធនាល ះររធហាងថ្នកមមវ ិ្ ីោពំារ
្ងគមវដលមានរសារ់ រពមទាំងឆលងកាត្់ដំធ ើ រការពិធរោះធយរល់រធចចកធទ្ធរចើនធលើក កបុងឆ្ប ំ
២០០៩និង២០១០។ តរាងទី ៥ រងាា ញធោយ្ធងខរ ពីធោលធៅ និងជធរមើ្ កមមវ ិ្ ី កបុងរយៈធពល
ម្យម។ ្ូចនាករតមោនវឌណនភាពទាក់ទងនឹងធោលធៅទាងំធនះ រតូ្វបាន្ធងខរធៅកបុងតរាងទី 
៨។  
 
តារាងទី ៥. ម្គលម្ៅរបស ់យ.ជ.គ.ស. និងការផារភាជ ប់ោមួយម្គលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរក៍មពោុ១៥ 

វិសយ័អាទភិាព នងិការ
ផារភាជ បន់ងឹ គ.អ.ស.ក. 

ម្គលម្ៅ ជម្រមើសកមមវិធ ីឬឧបករណ៍សរោបរ់យៈម្ពលមធយម 

ធឆលើយត្រនូវត្រមូវការជា
មូលោឌ នររ្់ជនរកីរក 
និងជនងាយរងធរោះ កបុង
សាទ នភាពរងធរោះអា្នប 
និង កលិយុគ  
(គ.អ.្.ក. ១, ៩) 
 

  
 

ជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះ ទទួល
បានការោរំទ វដលរមួមានធ្ផៀង 
អនាមយ័ ទឹក និង ជរមក ។ល។ ធដើមផី
រំធពញតមត្រមូវការររ្់ពួកោត្់ កបុ ង
ដណំាក់កាលមានធរោះអា្នប និងវរិត្ថិ 

- ការវចកចាយធ្ផៀងធោយមានធោលធៅ 
- ការវចកចាយទុន ្មាភ រៈក្ិកមម និង
ររត្ិរត្ថិការជនំួយកបុងធរោះអា្នបដថ្ទ
ធទៀត្ 

កាត្់រនទយភាពរកីរក និង
ភាពងាយរងធរោះថ្នកុមារ 

ជនរកីរក កុមារ និងមាតងាយរងធរោះ 
ទទួលបានផ្លររធយជនពី៍្ំណាញ់

- ការឧរត្ទមភសាច់របាក ់ធ្ផៀង ឬ
្មាភ រៈដថ្ទធទៀត្្រមារកុ់មារនងិស្ត ថ្ី 

                                                

១៥ ធោលធៅអភវិឌណន៍្េ្សវត្សកមពុជាមាន៩ រមួមាន ការលុររបំាត្់ភាពរកីរកនិងភាពអត្់ឃ្លល ន ការ្ធរមចឲ្យ

បាននូវការអរ់រមំលូោឌ ន្រមារ់រគរ់ៗ ោប  រធងកើន្មភាពធយនឌ័រ និងការផ្ថល់អំណាចដល់ស្ត ថ្ី  ការកាត្់រនទយ

មរ ភាពកុមារ ការរធងកើន្ុខភាពមាត  ការររយុទឌររឆ្ងំនឹងធមធរាគធអដ្៍ រគនុចាញ់ និងជំងឺធផ្សងៗធទៀត្  

ការធានានិរនថរភាពររសិាទ ន ការធរៀរចំរធងកើត្ភាពជាថ្ដគូ្កល្រមារ់ការអភវិឌណ និង   ការធបា្្ំអាត្
មនី យុទឌភ ឍ មនិទានផ់្ធុះ និងការរទរទងដ់ល់ជនរងធរោះ។  
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វិសយ័អាទភិាព នងិការ
ផារភាជ បន់ងឹ គ.អ.ស.ក. 

ម្គលម្ៅ ជម្រមើសកមមវិធ ីឬឧបករណ៍សរោបរ់យៈម្ពលមធយម 

និងមាត និងរធងកើនការ
អភវិឌណ្នធានមនុ្ស
្រមារ់ពកួោត្ ់ 
(គ.អ.្.ក. ១, ២, ៣, ៤, 
៥) 
 
 
 

   

  

្ុវត្ទិភាព្ងគម 
ធដើមផីកាត្រ់នទយភាពរកីរកនិង
អ្នថិ្ុខធ្ផៀង និងពរងឹងការអភិវឌណ
មូល្នមនុ្ស តមរយៈការរធងកើន
គុ ភាពអាហារូរត្ទមភ  ្ុខភាពមាត 
និងកុមារ ការធលើកកមព្់ការអរ់រ ំនិងការ
លុររបំាត្ព់លកមមកុមារ ជាពិធ្្ទរមង់
្ងន់្ ងរ 

ធោយកមមវ ិ្ ីរមួមយួ (រមួមានការឧរត្ទមភ
សាច់របាក់វដលធផ្ទថ ត្ធលើអាហារូរត្ទមភមាត 
និងកុមារ ការឧរត្ទមភសាច់របាក់វដលធលើក
កមព្់ការអរ់រ ំនិងកាត្់រនទយពលកមមកុមារ 
ការផ្ថល់អាហារមានជីវជាត្ិរវនទមដល់ស្ត ថ្ី 
មានថ្ផ្ធធពាះ មាថ យរំធៅធោះកូន និងកុមារ) 

- ការផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន រររធ្ផៀង
យកធៅផ្ធះ 

- ធ្វាកមមផ្សពវផ្ាយ និង កមមវ ិ្ ឱីកា្លមី
្រមារ់យុវជនធៅធរៅសាលាធរៀន នងិការ
ោរំទដល់ធ្វាកមម្ុខុមាលភាព្ងគម 
 

ធឆលើយត្រនូវភាពខវះការងារ 
និងភាពោម នការងារវដល
ធកើត្មានធ ើងតមរដូវ
កាល និងផ្ថល់ឱកា្ 
្រមារ់ជនរកីរក និងជន
ងាយរងធរោះ ធដើមផធីលើក
កមព្់ជីវភាពរ្់ធៅររ្់
ពួកោត្ ់ 
(គ.អ.្.ក. ១) 

 
 

ជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះវដលធពញ
វយ័ធ្វើការងារ ទទលួបានផ្លររធយជន៍
ពីកាលានុវត្ថភាពការងារ ធដើមផីធានាឲ្យ
មានរបាកច់ំ ូល ធ្ផៀង និងមានការងារ
ធ្វើ រពមទាងំចូលរមួកបុ ងការកសាង្នធាន
រូរវនថ និង្នធានធេោឌ រចនា្មព័នឌ្ ងគម
ររករធោយនិរនថរភាព 

- កមមវ ិ្ ី្ ំ ង់សាធារ ៈអត្ពិលកមមជាត្ ិ
- គធរមាងធ្ផៀងពលកមម និងសាច់របាក់
ពលកមម 
 

រធងកើនការវលទាំ្ ុខភាព
វដលអាចទទលួយកបាន 
ដល់ជនរកីរក និងជន
ងាយរងធរោះ  
(គ.អ.្.ក. ៤, ៥, ៦) 
 

   

ជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះ ទទួល
បានធោយមានររ្ិទនភាព នូវការវលរកា
្ុខភាពវដលមានគុ ភាព និងវដល
អាចទទួលធររើបាន និងការោពំារវផ្បក
េិរញ្ដ វត្ទុ  ធពលមានជងឺំ 
 

- ការពរងីកមូលនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាព  
(្រមារជ់នរកីរក) និងការធានារ៉ារ់រង
្ុខភាពធៅ្េគមន ៍(្រមារ់ររជាជន
ទ្ិត្ធៅវកផររនាធ ត្់ថ្នភាពរកីរក) ដូចមាន
វចងកបុងវផ្នការធម ថ្ីពីការោពំារ្ុខភាព
្ងគម (ធៅរង់ចាកំារអនុមត័្)  

រធងកើនការោពំារ្ងគម
្រមារ់ជនងាយរងធរោះ
ពិធ្្មយួចនំួន 

រកុមជនងាយរងធរោះពិធ្្ រមួមាន
ធកមងកំរពា ចា្់ជរា ស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ 
ជនពិការ ជនផ្ធុ កធមធរាគធអដ្៍ ឬអបក

- ធ្វាកមម្ុខុមាលភាព្ងគម្រមារ់រកមុ
ជនងាយរងធរោះពិធ្្ 

- ការឧរត្ទមភ្ងគម និងរបាក់ធសា្ននិវត្ថន៍
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វិសយ័អាទភិាព នងិការ
ផារភាជ បន់ងឹ គ.អ.ស.ក. 

ម្គលម្ៅ ជម្រមើសកមមវិធ ីឬឧបករណ៍សរោបរ់យៈម្ពលមធយម 

(គ.អ.្.ក. ១, ៦, ៩) 
 

   
 

ជងឺំរធរង ។ល។ ទទលួបាន ការោរំទជា
របាក់ចំ ូល ្មាភ រៈ និងចិត្ថសាស្ត ថ្ 
្ងគម រពមទាងំការវលទាំ្ ងគមរគរ់រោន ់

្ងគម្រមារម់នុ្សចា្់ និងអបកវដល
មានជងំឺរុាថំ្រ ៉ឬជនពិការ 
 

គ.អ.្.ក. ៖ ធោលធៅអភវិឌណន៍្េ្សវត្សកមពុជា 
 

 អត្ទរទខ្ជងធរកាមធនះ គឺជាជំហានវដលនឹងរតូ្វធ វ្ើ ធដើមផី្ ធរមចបាននូវធោលធៅទាងំ ៥ 
ធោយរងាា ញពី្កមមភាពអាទិភាព ឧរករ ៍ និងកមមវ ិ្ ី។ ជំពូកទី៦ ថ្នឯកសារធនះ នឹងរករសាយ
យ៉ងពិសាថ រ នូវ្កមមភាពអាទិភាព្រមារ់អនាគត្ដ៏ខលីខ្ជងមុខ (២០១១-២០១៣) វដលរងាា ញ
វសិាលភាពថ្នអនថរាគមន៍ ត្រមូវការ្នធាន និងចធនាល ះររធហាងេិរញ្ដរផទាន។ 

 
5>4>1> eKaledATI1 

 
 

 ដូចបានកំ ត្់កបុង រកបខណឌ យុទធស្ថស្តសេសនេសិុខម្សបៀង និងអាហារបូតាមភម្ៅកមពោុ ន្ ២ំ០០៨-២០១២ 
ការឧរត្ទមភ្ងគមធដើរតួ្នាទីយ៉ង្ំខ្ជន់ ធដើមផឲី្យរគួសារវដលជួរររទះអ្នថិ្ុខធ្ផៀងមានលទនភាព
ទទួលបានធ្ផៀងឬមធ្យបាយទិញធ្ផៀងអាហារ។ ការឧបតាមភសងគម ធនះរតូ្វអនុវត្ថចំធពាះទាងំរកុម
ររជាជនវដលធពើរររទះនឹងអ្នថិ្ុខធ្ផៀងរុាថំ្រផ៉្ង និងទាងំអបកវដលទទួលរងឥទនិពលពីធរោះមេនថ
រាយ្មមជាតិ្ ធរោះអា្នប និងវរិត្ថិដថ្ទធទៀត្ផ្ង។ កមមវ ិ្ ី្រមារធ់ោះរសាយអ្នថិ្ុខធ្ផៀងវដល
ធកើត្មានជាលកខ ៈរុាថំ្រឬ៉តមរដូវ មានលកខ ៈ្មផត្ថិអាចពរងីកទំេំបានយ៉ងងាយរ្ួលកបុងធពល
មានធរោះអា្នប និងវរិត្ថ ិ ជាពិធ្្កបុងដំណាកក់ាលធរកាយការ្ធស្តងាគ ះរនាធ ន។់ ការធឆលើយត្រធៅ
នឹងសាទ នភាពធរោះអា្នប និងវរិត្ថិ ធោយធររើរបា្់កញ្ចរផ់្លររធយជនអ៍រផររមា និងធ្វាកមមវដល
្មរ្រធៅនឹងត្រមូវការរនាធ នរ់រ្់ររជាជនវដលរងធរោះ គឺជាររការចាបំាច។់  

 

eKaledATI 1 

CnRkIRkniggayrgeRKaH TTYl)ankarKaMRT EdlrYmmanes,óg Gnam½y Twk nigCRmk .l. edIm,I 

bMeBjtamtRmUvkarrbs;BYkKat; kñúgeBlevlamaneRKaHGasnñ nigvibtþi. 
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 កាកបាទរកហមកមពោុ គឺជាសាទ រន័ដ៏្ ំខ្ជន់មយួវដលផ្ថល់ជំនួយកបុងសាទ នភាពធរោះអា្នប។ 
រវនទមធលើធនះ គណៈកោម ធិការោតិរគប់រគងម្រគោះមហនេរាយ មាន្មត្ទកិចច្េការរធងកើត្វផ្នការធរៀរចំ 
និងធឆលើយត្រធៅនឹងសាទ នភាពធរោះអា្នបនិងវរិត្ថិ ធេើយក៏មាន្មត្ទកិចចធរៀរចំកមមវ ិ្ ី ធដើមផធីានា
ដល់្ុខុមាលភាពររ្់ររជាជនវដលរងធរោះ។ ការធរៀរចំធរត្ៀមទរទ់ល់និងធឆលើយត្រធៅនឹងធរោះ
អា្នប គឺជាធាតុ្ផ្សដំ៏្ ំខ្ជនថ់្នអា ត្ថិការងារររ្់គ ៈកមាម ្ិការជាតិ្រគររ់គងធរោះមេនថរាយ។  
 

 ឧរករ ៍្ំខ្ជនក់បុងការធរៀរចំធរត្ៀមទរទ់ល់និងធឆលើយត្រធៅនឹងធរោះអា្នប កបុងរររិទថ្ន 
យ.ជ.គ.្. គឺការវចកចាយធ្ផៀងធោយមិនគិត្ថ្លល ការផ្ថល់ជរមក ្ធមលៀករំពាក ់ ការផ្គត្់ផ្គងថ់ាប ំ
ធពទយនិងធ្វា រពមទាងំ្មាភ រៈចាបំាច់ដថ្ទធទៀត្ កបុងរយៈធពលដំរងូថ្នធរោះមេនថរាយ។ ការផ្ថល់
ទាងំធនះគឺមាននយ័ថាជាការផ្ថល់ជំនួយរនាធ ន់ និងជាការកាត្រ់នទយទុកខលំបាកររ្់ររជាជនរងធរោះ 
ធេើយការផ្ថល់ធនះ កនឹ៏ងធ វ្ើធ ើងធោយោម នលកខខ ឍ ធោះដូរនឹងការផ្ថល់កមាល ងំពលកមមពីអបកទទួលផ្ល
ធ ើយ ធោយសារធោលធៅថ្នការឧរត្ទមភធនះគឺធដើមផធីោះរសាយត្រមូវការមលូោឌ នររ្់ររជាជនវដល
ពំុមានលទនភាពទទួលបានមធ្យបាយជាជធរមើ្ធដើមផរី្់រានមានជីវតិ្និងររកររររចិញ្ច ឹមជីវតិ្។ 

 
 រនាធ រពី់ការធឆលើយត្រជាលកខ ៈ្ធស្តងាគ ះរនាធ ន់បានរញ្ចរ ់ គឺជាដំណាកក់ាលធរសាចរ្ង់ 
និងសាថ រធ ើងវញិ។ កមមវ ិ្ ីសាចរ់បាកព់លកមម និងធ្ផៀងពលកមម គឺជាឧរករ ៍ោពំារ្ងគមវដលបាន
ធររើរបា្់ជាញឹកញារ់ ធៅកបុងការរគររ់គងធរោះមេនថរាយ។ ការធររើរបា្់ឧរករ ៍កមមវ ិ្ ីទាងំធនះ 
គឺធោយសារមានត្រមូវការសាថ រធ ើងវញិថ្ន្នធានររូវនថរនាធ រពី់មានធរោះមេនថរាយ ធេើយឧរករ ៍
សាចរ់បាកឬ់ធ្ផៀងពលកមមថ្នកមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ ជាររធភទ្កមមភាពវដលមានរចួជាធរ្ច 
និងងាយរ្ួលពរងីកកបុងធពលមានធរោះអា្នប ធោយវផ្អកធលើលកខខ ឍ តំ្រន់និងរររិទ។ ដូធចបះ 
កមមវ ិ្ ីទាងំធនះអាចររីរបា្់ធេើយធោយភាជ រ់ជាមយួធោលធៅរីយ៉ង រមួមានការកសាងធ ើងវញិធៅ
កបុងមលូោឌ ន ការផ្ថល់ធ្ផៀងអាហារ និងការផ្ថល់របាកចំ់ ូល ធដើមផជួីយ ដល់ររជាជនកបុងការកសាង
ជីវភាពររ្់ខលួនធ ើង។ ធទាះរីយ៉ងណា វសិាលភាពររ្់កមមវ ិ្ ីទាងំធនះធៅមានករមិត្កបុងការធរជើ្
ធរ ើ្ កមមវ ិ្ ី រកុមអបកទទួលផ្ល (ររជាជនរគរ់អាយុធ វ្ើការងារ វដលមានកាយ្មផទារគរ់រោន់ 
អាចធ វ្ើការងារបាន) និងររធភទជំនួយ។ ធេតុ្ដូចធនះ ជានិចចកាលកមមវ ិ្ ីទាងំធនះចាបំាចរ់តូ្វរំធពញ
រវនទមធោយអនថរាគមន៍ វដលកំ ត្ធ់ោលធៅធលើសាទ នភាពថ្នរកុមងាយរងធរោះធផ្សងធទៀត្។ 

 
 ធដើមផធីានាឲ្យមានកិចចោពំារ្ងគមបានទូលំទូលាយកបុងធពលមានវរិត្ថិ យ.ជ.គ.្.កំ ត្់
អាទិភាព្កមមភាព ដូចខ្ជងធរកាម ៖ 
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- ការធលើកកមព្់ការ្រមររមួលធលើយនថការធឆលើយត្រកបុងរោមានធរោះអា្នប និងធានា
ថា រកុមជនងាយរងធរោះទាងំអ្់ ទទួលបានជំនួយ្ធស្តងាគ ះរនាធ នរ់គររ់ោន់ ធដើមផី
រំធពញត្រមូវការមលូោឌ ន។ 

- ការធានាឲ្យមានការផ្ថល់ជំនួយទានធ់ពលធវលាកបុងទរមងជ់ាកញ្ចរជំ់នួយចា្់លា្់ រមួ
មានធ្ផៀង ទឹកនិងអនាមយ័ ការផ្គត្ផ់្គងថ់ាប ធំពទយ ្ធមលៀករំពាក់ ជរមក ។ល។ 

- ការកសាង្មត្ទភាពររ្់គ ៈកមាម ្ិការរគររ់គងធរោះមេនថរាយថាប កធ់រកាមជាតិ្ឲ្យ
បានទានធ់ពលធវលា និងការធឆលើយត្រ្មរ្រចំធពាះធរោះអា្នបធដើមផកីាត្់រនទយទំេំ
ថ្នផ្លរះ៉ពាល់។ 

- ការរធងកើនវសិាលភាពនិងររ្ិទនភាពររ្់់កមមវ ិ្ ីមានរសារ់ វដលអាចកាត្រ់នទយរញ្ហា
អ្នថិ្ុខធ្ផៀង កបុងធពលមានធរោះអា្នបឬកលិយុគ តមរយៈការធរៀរចំទុកជាមនុ 
និងការវចកចាយធ្ផៀងវដលមានកបុង ថ្ុកឲ្យបានរគររ់ោន។់ល។ 

- ការពរងីកកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ ់ ដូចជាសាចរ់បាកព់លកមមនិងធ្ផៀងពលកមម ពិធ្្ 
កបុងដំណាកក់ាលធរកាយការជួយ ្ ធស្តងាគ ះរនាធ ន់ ធៅធពលវដលមានសាទ នភាព្មរ្រ។  

- ការធានាថា វធិានការធដើមផធីឆលើយត្រចំធពាះធរោះអា្នបនិងវរិត្ថិ មានលកខ ៈជាកុមារ
ធមរតី្ និងមនិជំរញុឲ្យមានពលកមមកុមារ។ 

 
 ធោលធៅធនះរំធពញរវនទមដល់ធោលធៅដថ្ទធទៀត្ (ជាពិធ្្ធោលធៅទី២ និងទី៥)។ 

ធលើ្ពីធនះ កមមវ ិ្ ីនិងគធរមាងជាធរចើន វដលបានធលើកធ ើងធៅកបុងធោលធៅដថ្ទធទៀត្ មានភាព្ីុ
ចងាវ កោ់ប យ៉ងជិត្ ប្ិទឌជាមយួនឹងររធភទឧរករ ៍ោពំារ្ងគម វដលចាបំាច់្ រមារក់ារធឆលើយត្រកបុង
ធពលមានធរោះមានអា្នប និងវដលអាចពរងីកបានកបុងធពលមានធរោះមេនថរាយឬវរិត្ថិ។ 

 
5>4>2> eKaledATI2 

 
 
 

eKaledATI2 

CnRkIRk kumar nigmatagayrgeRKaH TTYl)anplRbeyaCn_BIsMNaj;suvtßiPaBsgÁmedIm,Ikat;bnßy 

PaBRkIRk nigGsnþisuxes,óg nigBRgwgkarGPivDÆmUlFnmnusS tamry³karbegáInKuNPaBGaharUbtßmÖ 

suxPaBmata nigkumar karelIkkm<s;karGb;rM nigkarlubbM)at;Blkmµkumar CaBiessTRmg;F¶n;F¶r. 
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 អភិរកមននការកាត់បនាយភាពរកីរកកនុងវដេជីវិត ទទួលសាគ ល់ថា ដំណាកក់ាលពិធ្្ៗធោយវ ក
ពីោប ថ្នជីវតិ្ (ដូចជាធពលមានថ្ផ្ធធពាះ ធពលឆលងទធនល វយ័កុមារតូ្ច វយ័ជំទង)់ គឺជាធពលធវលាវដលមាន
ភាពររឈមនឹងធរោះថាប កខ់ព្់ខុ្ៗោប ។ ធពលធវលាទាងំធនះជាដំណាក់កាលកបុងជីវតិ្វដលមូលោឌ ន
រគឹះ្រមារក់ារអភវិឌណរាងកាយ អារមម ៍ និងរញ្ហដ សាម រតី្ររ្់កុមារធកើត្មានធ ើង។ ចធនាល ះររធហាង
្ំខ្ជន់ៗ  ធផ្ទថ ត្ធលើ ៖ 

- លទនភាពទទួលបាន និងការអនុវត្ថការវលទាមំនុធពល្រមាល ធពល្រមាល និងធរកាយ
ធពល្រមាល ធដើមផទីទួលបាន្ុខភាពជាវជិជមាន្រមារម់ាត និងកុមារ 

- លទនភាពទទួលបានការអភវិឌណកុមារតូ្ច ជាពិធ្្អាហាររូត្ទមភកុមារ ធដើមផធី វ្ើឲ្យកុមារ
អាចចុះធឈាម ះចូលធរៀន និងមានវត្ថមានកបុងសាលាធរៀនរឋម្ិកា 

- ការរធងកើនអរតរនថការ្ិកា អរតធ ើងថាប ក់ និងឆលងករមតិ្្ិកា ពីការអររ់កំរមិត្រឋម
្ិកាធៅម្យម្ិការឋមភមូិ 

- ការការពារ និងការដកេូត្កុមារពីពលកមមកុមារ ជាពិធ្្ទរមង់្ ងន់្ ងររំផុ្ត្ថ្នពលកមម
កុមារ។ 

 
រកុមវដលពាក់ពន័ឌធៅនឹងធោលធៅធនះ រមួមាន ៖  
- ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ មាថ យធទើរ្រមាលកូនរចួ 
- កុមារតូ្ច (ជាពិធ្្កុមារវដលមានអាយុធរកាមពីរឆ្ប )ំ 
- ្ិ្សរឋម្ិកា (ជាពិធ្្្ិ្សធរៀនថាប កទី់៤ ទី៥ និងថាប កទី់៦) 
- យុវជន (អាយុចារពី់១៥ ដល់២៤ ឆ្ប )ំ 
- កុមារកំរពានិងកុមារងាយរងធរោះ ឬវដលមានផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍។ 

 
 ការធ វ្ើវនិិធយគធៅធលើកិចចោពំារ្ងគម្រមារស់្ត ថ្ីនិងកុមារ ផ្ថល់នូវផ្លររធយជន៍ធ្ដឌកិចច 
យ៉ងធរចើន។ ការ្ិកាជាធរចើនធៅធលើករមតិ្ថ្នផ្លចំធ ញធលើការវនិិធយគកបុងការអភវិឌណកុមារតូ្ច 
បានរងាា ញឲ្យធឃើញថា រាល់ការោកវ់និិធយគមយួឯកតថ្នលវកិា ផ្លចំធ ញនឹងមានចារពី់ ២ ដល់ 
១៧ ឯកត។ ររ្ិនធរើកុមារបានទទួលការអររ់ធំៅមធត្ថយយ្ិកាចំនួនមយួឆ្ប  ំពួកធគនឹងមានកំធ ើ ន
្មត្ទភាពពី៧% ដល់១២% ធៅធពលកាល យខលួនជាមនុ្សធពញវយ័។ ផ្ធុយធៅវញិ ការបាត្់រង់
វផ្បកធ្ដឌកិចចជាធរចើននឹងធកើត្ធ ើង ធោយសារកងវះខ្ជត្ធលើការវនិិធយគកបុងកិចចោពំារ្ងគម្រមារ់
ស្ត ថ្ីនិងកុមាររកីរកវដលងាយរងធរោះទាងំធនះ។ កបុងករ ីធផ្សងធទៀត្ ការ្ិកាធលើកុមារ អាយុធរកាម
របាឆំ្ប វំដលពំុបានទទួលការវវិត្ថធពញធលញបានរងាា ញថា ការចំណាយថ្នធ្ដឌកិចចចំធពាះរញ្ហា ្ងគម 
ធ ម្ើនឹងការខ្ជត្រង់ចំ ូលជាម្យមធលើ្ពី ២០% កបុងមយួឆ្ប ។ំ រវនទមធលើធនះធទៀត្ ការវភិាគ ថ្ីពី
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ររ្ិទនភាពថ្នការចំណាយ បានរកធឃើញនូវផ្លររធយជន៍ធ្ដឌកិចចដ៏្ំធ្ង កបុងការវនិិធយគធដើមផ ី
លុររំបាត្ព់លកមមកុមារ។ 
 
រូបទី៧. ការផារភាជ ប់កិចចគពំារសងគមសរោប់កុោរ ៖ វិធីស្ថស្តសេវដេជីវិត 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ការផ្ថល់កិចចោពំារ្ងគម កបុងលកខ ៈជាការឧរត្ទមភរបាកចំ់ ូល និងធ្វា្ុខុមាលភាព

្ងគមរំធពញរវនទម គឺជាមធ្យបាយមយួដម៏ានររ្ិទនភាពធឆ្ព ះធៅកាត្រ់នទយភាពរកីរកនិងភាពងាយ
រងធរោះ្រមារម់ាតនិងទារក បានយ៉ងទូលំទូលាយនិងររករធោយនិរនថរភាព។ ការរទរទងវ់ ិ្ ័យ
្នថិ្ុខធ្ផៀងនិងអាហាររូត្ទមភ្រមារស់្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ ស្ត ថ្ីមានកូនតូ្ច និងកុមារមានអាយុធរកាម
របាឆំ្ប  ំជាវ ិ្ ័យអាទិភាពររ្់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា។ អនថរាគមនវ៍ដលមានរសារក់បុងវ ិ្ ័យធនះរមួមាន 
កមមវ ិ្ ីផ្ថល់អាហារធៅសាលាធរៀន(ទាងំការផ្ថល់ធ្ផៀងអាហារធៅនឹងសាលាធរៀនផ្ទធ ល់ ទាងំរររធ្ផៀង
យកធៅផ្ធះររចាវំខ) ការរញ្ចុ ះថ្លលធ្ផៀង ការផ្ថល់អាហាររំរន៉រវនទមដល់កុមារមានអាយុធរកាមពីរឆ្ប  ំ
ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ ស្ត ថ្ីរំធៅធោះកូន និងការរ ឋុ ះរណាឋ លពីអាហាររូត្ទមភ និងលទនភាពទទួលបានកមមវ ិ្ ី
អាហាររូត្ទមភ។ យ.ជ.គ.្.កំ ត្់្ កមមភាពអាទិភាពខ្ជងធរកាមធោយវផ្អកធលើវ ិ្ ីសាស្ត ថ្វដថជីវតិ្ធឆ្ព ះ
ធៅកាត្់រនទយភាពរកីរក ជាពិធ្្ការធោះរសាយរញ្ហា អ្នថិ្ុខធ្ផៀងនិងអាហាររូត្ទមភ ៖ 

eRkaymFümsikSa 

 

kumartUc
kumarGayueronenA

kRmitbzmsikSa

kumarGayueronenAkRmit

mFümsikSabzmPUmi

kumarGayueronenAkRmit

mFümsikSaTutiyPUmi

®sIþmuneBlman

épÞeBaH

®sIþmuneBlsRmal

kUn

®sIþkñúgeBl

sRmalkUn

®sIþeRkayBl

sRmalkUn

cenøaHRbehagkñúg

GnþraKmn_KaMBarsgÁm

GnþraKmn_KaMBarsgÁm

EdlmanRsab;

karFanadl;kar

TTYlkarEfTaMmun

eBlsRmal

nigkñúgeBlsRmal

karelIkkm<s;sßan

PaBGaharUbtßmÖ

kareRtomxøÜncUleron

nigvtþmankñúgfñak;

enAkRmitbzmsikSa

karrkSavtþman nig 

karbnþkarsikSaBI

kRmitbzmsikSa

eTAmFümsikSa

bzmPUmi

karTTYl)ankarGb;rM

»kasfIµ 

vKÁbMNinCIvit nigvKÁ

bNþúHbNþalsRmab; 

yuvCn

GaharUbkrN_kRmit

mFümsikSabzmPUmi

----------

kumarRkIRkeRcIneron

BuMdl;kRmitmFüm

sikSabzmPUmi

karpþl;GaharenA

salaeron ¬)an 

Rtwm20°énsala 

bzmsikSabu:eNÑaH¦ 

---------

BuMsißtesßr

mUlniFismFm’ 

suxPaB

--------

visalPaBBuMFM

TUlay



yuT§sa®sþCatiKaMBarsgÁmsRmab;CnRkIRknigCngayrgeRKaH ¬2011-2015¦ 

 

CMBUkTI5 ³ yuT§sa®sþCatiKaMBarsgÁmsRmab;CnRkIRknigCngayrgeRKaH  73 

- ផ្ថល់ "កញ្ច ប់ផលររម្ោជន៍" ្រមារកុ់មារនិងស្ត ថ្ី ធដើមផធីោះរសាយភាពងាយរងធរោះ
ររ្់ពួកោត្់ 

- ធោះរសាយត្រមូវការររ្់កុមារនិងស្ត ថ្ីកបុងវយ័រនថពូជវដលរកីរកនិងងាយរងធរោះ តម
រយៈកមមវ ិ្ ី ឧរត្ទមភសាចរ់បាក់ ឬការផ្ថល់តម្កខីរ ត  

- ពរងីកកមមវ ិ្ ីអាហាររូករ ៍្រមារ់កុមារធៅម្យម្ិការឋមភមូិ ធោយរនថការផ្ថល់
កមមវ ិ្ ីធនះធៅឆ្ប ំ្ ិកាចុងធរកាយថ្នករមតិ្រឋម្ិកា និងឆ្ប ទីំមយួថ្នករមតិ្ម្យម្ិកា
រឋមភមូិ ធដើមផកីាត្រ់នទយការធបាះរង់ការ្ិកា  

- ផ្ថល់អាហាររូករ ៍ធៅរឋម្ិកា និងអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីសាកលផងវដលមានរសារ់ ធដើមផី
ពរងឹងការអររ់ ំ

- ពរងីកកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ់ ដូចជាការផ្ថល់ធ្ផៀងធៅសាលាធរៀន កមមវ ិ្ ី្ុខភាពមាត 
និងទារក និងកមមវ ិ្ ីអាហាររូត្ទមភ 

- រធងកើត្ជាការរចបាចរ់ញ្ចូ លោប  និងទំនាកទំ់នងរវាងការផ្ថល់ផ្លររធយជនដ៍ល់កុមារ និង
ការផ្ថល់ធ្វា្ងគម រមួមានមូលនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាព ការអររ់ ំ (ការអភវិឌណកុមារតូ្ច 
អាហាររូករ ៍ ការផ្ថល់ធ្ផៀងធៅសាលាធរៀន) និងធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគម 

- ពរងីកកមមវ ិ្ ីអភវិឌណកុមារតូ្ច 
- ររយុទឌររឆ្ងំនឹងពលកមមកុមារ តមរយៈការផ្ថល់អាហាររូករ ៍ ធ្វាផ្សពវផ្ាយ និង
កមមវ ិ្ ី្រមារ់ឱកា្លមីដល់យុវជនធៅធរៅសាលាធរៀន និងោរំទដល់ធ្វា្ុខុមាល
ភាព្ងគម 

- រធងកើនររ្ិទនភាពកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ់ កបុងការកាត្់រនទយអ្នថិ្ុខធ្ផៀង តមរយៈ
ររពន័នពិនិត្យតមោន និងវាយត្ថ្មល និងការ្រមរ្រមួល 

- ធានាដល់េិរញ្ដរផទានររករធោយនិរនថរភាព និងភាពជាមាច ្់ថ្ន្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព
្ងគមករមតិ្ជាតិ្ កបុងការធោះរសាយអ្នថិ្ុខធ្ផៀង  

- ោរំទដល់ការអភវិឌណរវនទមថ្នររពន័នវដលបានធ វ្ើ្ុខដុមនីយកមម ធដើមផកំី ត្់តំ្រននិ់ង
រគួសារវដលជួរររទះនឹងអ្នថិ្ុខធ្ផៀង រមួទាងំពត័្ម៌ាន ថ្ីពីធ្ផៀងវដលអាចរកបាន 
និងអ ទ្ិរភាពទីផ្ារធ្ផៀង។ 
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5>4>3> eKaledATI3 

 
 

 កមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ មានធោលធៅ្ំខ្ជន់ធផ្ទថ ត្ធលើការធររើរបា្់កមាល ងំពលកមម។ 
កមមវ ិ្ ីធនះធររើរបា្់ពលករវដលមិនមានជំនាញធៅតមមលូោឌ ន ធដើមផកីសាងធេោឌ រចនា្មពន័ឌធៅ
កបុងរ្ុក ធទាះរីជាមានភាពខុ្ោប កបុងករមតិ្រធចចកធទ្ និងកបុងចំណាយវដលមនិវមនជារបាកឈ់បួល
កធ៏ោយ។ កមមវ ិ្ ីមយួចំនួនធររើរបា្់ កោល ងំពលកមមមនុសសោអតិបរោ។ កមមវ ិ្ ីទាងំធនះ ធផ្ទថ ត្ធលើការផ្ថល់
ររភពថ្នរររចិញ្ច ឹមជីវតិ្ រនាធ រពី់មានធរោះមេនថរាយ្មមជាតិ្ និងការផ្ថល់ធ្ផៀងឬសាចរ់បាកក់បុង
ធពលមានទុកខលំបាក្ងន់្ងរ។ យ.ជ.គ.្.ចាត្់ទុកថាការធរៀរចំរធងកើត្ និងពរងីកកមមវ ិ្ ីសាច់របាក់ 
ពលកមម និងកមមវ ិ្ ីធ្ផៀងពលកមមវដលមានរសារ់ ជាររការចាបំាច។់ ររការធនះ ធ វ្ើឲ្យមានត្រមូវការ
្នធានរវនទមធទៀត្ ធដើមផធីានាឲ្យមាននិរនថរភាពដល់្នធានររូវន័ថនិង្ងគមវដលបានកសាងធ ើង។ 
ធលើ្ពីធនះ កមមវិធីសដលម្ររើរាស់កោល ងំពលកមម វដលមានការចំណាយមិនវមនជារបាក់ឈបួលខព្់ 
និងធររើរបា្់កមាល ងំពលកមមមនុ្សកបុងករមតិ្តិ្ច ជាការផ្ថល់រណាឋ ញ្ុវត្ទិភាពដល់ជនរកីរកតមជន
រទ ធេើយរតូ្វអនុវត្ថធោយឈរធលើមូលោឌ នរយៈធពលវវង។ ទ្ិត្កបុងវ ិ្ ័យអាទិភាពថ្នការធឆលើយត្រ
ធៅនឹងភាពខវះការងារនិងនិកមមភាពវដលធកើត្មានធ ើងតមរដូវកាលពិធ្្ធៅតំ្រនជ់នរទ កមមវ ិ្ ី
្ំ ង់សាធារ ៈនឹងផ្ថល់ការងារ្រមារជ់នរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ ធោយធផ្ទថ ត្ធលើ ៖ 

- ការម្ធវើពិពិធកមមម្លើម្គលការណ៍មូលដ្ឋា នរបស់កមមវិធីសណំងស់្ថធារណៈ កមមវ ិ្ ីធនះនឹងធផ្ទថ ត្ធលើ 
ការរធងកើត្ធេោឌ រចនា្មពន័ឌជាធរចើនរមួរញ្ចូលោប  កបុងធោលធៅរធងកើត្ឲ្យមានការងារធ វ្ើ 
ចារពី់ធេោឌ រចនា្មពន័ឌរូរវនថដល់ធេោឌ រចនា្មពន័ឌ្ងគម អារ្័យធលើអាទិភាពតម
តំ្រន។់ សាចរ់បាកព់លកមមនិងធ្ផៀងពលកមម ជាររធភទកមមវ ិ្ ីវដលរតូ្វបានធររើរបា្់
កបុងករមតិ្ថាប ក់ភមូនិិងឃំុ ដូចជាធៅផ្លូវកបុងភមូិ រ្ះ្រមារ់ធររើរបា្់រមួ ការអភរិកសទឹក
។ល។ កមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈ នឹងរគរដ ឋ រធ់លើ ៖ 
- ទិដឌភាពជាក់លាកថ់្នកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ់ វដលមានវ ិ្ ីសាស្ត ថ្រធងកើត្ឲ្យមានការងារ
ធ វ្ើជាអតិ្ររមា អាចនឹងយកមកធររើរបា្់ររករធោយររ្ិទនភាព ដូចជាការវលទាំ
ផ្លូវលំនិងការធ វ្ើររពន័នធារាសាស្ត ថ្ខ្ជប ត្តូ្ច។ 

eKaledATI3 

CnRkIRkniggayrgeRKaHEdleBjv½yeFIVkargar TTYl)anplRbeyaCn_BIkalanuvtþPaBkargar edIm,I 

Fana[manR)ak;cMNUles,óg nig[mankargareFIV RBmTaMgcUlrYmkñúgkarksagFnFanrUbvnþ nigFnFan 

ehdæarcnasm<½n§sgÁmEdlmannirnþrPaB.  
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- កមមវ ិ្ ីលមីទាងំរ្ុង ដូចជាការរធងកើត្ឬការសាថ រធេោឌ រចនា្មពន័ឌភមូិ រពមទាងំផ្ារភាជ រ់
កមមវ ិ្ ីជាតិ្្ំ ងស់ាធារ ៈ ជាមយួកមមវ ិ្ ី ទិភាពវដល ទ្ិត្កបុងកមមវ ិ្ ី្កមមភាព
ជាតិ្រនាំុនឹងការវររររួលអាកា្ធាតុ្ ធដើមផទីរ់សាក ត្ ់ រងាក រ និងការពារធរោះមេនថ
រាយរណាថ លមកពីការវររររួលអាកា្ធាតុ្។  

- ការពរងីកកមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ់ ដូចជាសាចរ់បាក់ពលកមមឬធ្ផៀងពលកមម។ 
- ការកសាងឬការសាថ រធេោឌ រចនា្មព័នឌ្ងគម (ឲ្យម ឍ ល្ុខភាពនិងអោរ្ិកា) 
វដលជាមធ្យបាយ ធដើមផឲី្យររជាជនអាចទទួលធររើរបា្់បាននូវធេោឌ រចនា្ម័ពនឌ
ទាងំធនះ។ 

- កមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ្រមារក់ាររគររ់គងថ្រព្េគមន៍ វដលជាអភរិកម្ំខ្ជន់
មយួ្រមារអ់បកោម នដីឬមានដីតិ្ចតួ្ច វដលរតូ្វពឹងវផ្អកធលើជធរមើ្ ជាធរចើន្រមារ់
រ្់រាននិង្ុខុមាលភាពររ្់ខលួន។ 

- ការរធងកើត្ការងារកបុងររូភាពជាការផ្ថល់ធ្វាកមម្ងគមកិចច កបុងលកខ ៈជាវផ្បកមយួ
ថ្នកមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈ (ការវលទាជំនងាយរងធរោះពិធ្្កបុង្េគមន៍ ការ
ធ វ្ើអនាមយ័កបុង្េគមន)៍។ 

- ការពរងីកកមមវិធីសដលោនរស្ថប់ឲ្យោនវិស្ថលភាពទូទាងំររម្ទស ររពលភាពថ្នកមមវ ិ្ ីវដលនឹង 
រតូ្វអនុវត្ថធៅកបុងតំ្រនម់យួ គឺរតូ្វអារ្័យធលើត្រមូវការធេោឌ ធចនា្មពន័ឌ និងករមតិ្ថ្ន
ភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះធៅកបុងតំ្រនធ់នាះ។ រវនទមធលើធនះ ការវភិាគពិសាថ រនឹង
រតូ្វធ វ្ើធ ើងធៅធលើរវរមររមួលថ្នរបាកចំ់ ូលនិងចំណាយររ្់រគួសារររចាវំខ ធដើមផី
វាយត្ថ្មលធលើធពលធវលាថ្នត្រមូវការការងារ និងករមតិ្របាកឈ់បួល្មរ្រ។ 

- ការបម្ងកើនហិរញ្ញរបទានសរោប់ការសថទាមំ្ហដ្ឋា រចនាសមព័នាស្ថធារណៈ ការវលទាធំេោឌ រចនា
្មពន័ឌកបុងររធទ្កមពុជាជួរការលំបាកធោយកងវះខ្ជត្រុាថំ្រថ៉្នេិរញ្ដរផទាន។ កងវះខ្ជត្
ធនះវ ថ្ងធ ើងយ៉ងពិត្របាកដកបុងវ ិ្ ័យគមនាគមន៍ផ្លូវធោក វដលរណាឋ ញផ្លូវជាធរចើន
ទទួលបានការវលទាតំ្ិចតួ្ច ឬោម នររ្ិទនភាព។ ផ្លររធយជន៍ធ្ដឌកិចច និង្ងគម
ររ្់ធេោឌ រចនា្មពន័ឌរូរវនថធនះ នឹងរតូ្វបាត្រ់ងធ់ោយសារកងវះខ្ជត្កបុងការវលទា។ំ 

 
 ការយកចិត្ថទុកោកពិ់ធ្្នឹងរតូ្វធ វ្ើធ ើង ធដើមផធីានាឲ្យមាន្ម្មក៌បុងការរធងកើត្ការងារ 

ជាពិធ្្ការចាត្វ់ចងររករធោយ្ម្មចំ៌ធពាះស្ត ថ្ី ្មភាពកបុងការទទួលពត័្ម៌ានពីឱកា្ការងារ 
ការធរជើ្ធរ ើ្ ឲ្យទទួលការងារ ្មភាពកបុងការទទួលកថ្រមពីទិនបផ្លការងារដូចោប  និងការធលើកទឹក
ចិត្ថស្ត ថ្ីឲ្យធ វ្ើជាអបកដឹកនាកំារោឌ ន។ កមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈនឹងរតូ្វកំ ត្នូ់វធោលធៅនិងរធងកើត្ 
យនថការ ធដើមផោីករ់ញ្ចូលនូវរកុមពិធ្្មយួចំនួន ធពាលគឺរគួសារវដលមានស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ យុវវយ័ 
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និងរកុមដថ្ទធទៀត្។ រវនទមធលើធនះធទៀត្ វផ្បកមយួថ្នកមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈគឺរតូ្វធផ្ទថ ត្ធលើការផ្សពវ 
ផ្ាយឲ្យបាន្ីុជធរៅដល់អបកទទួលផ្លថ្នកមមវ ិ្ ី នូវរញ្ហា ទាកទ់ងនឹង្ុវត្ទិភាពការងារ និងការរងាក រ 
ការពារពីធរោះមេនថរាយនិងធរោះអា្នបវដលអាចធកើត្មានធ ើង។ 
 

 កថីកងវល់ដច៏មផង គឺការធានាថាកមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈនឹងមនិធររើពលកមមកុមារ ធេើយ
ការផ្ថល់ការងារ រតូ្វ ទ្ិត្កបុងសាទ នភាពវដលអាចរំធពញតមត្រមូវការររ្់ឪពុកមាថ យវដលកំពុងរំធពញ
ការងារនិងកូនៗររ្់ពួកោត្់ (ឧទាេរ ៍ អាហារ ទឹក ទារកោឌ ន... ធៅទីកវនលងផ្ទធ ល់) ធដើមផកីារពារ
កុមារពីការចូលរមួកបុងការងារ ឬជួយ ឪពុកមាថ យររ្់ពួកធគ។ ទាងំជធរមើ្ ការងាររធណាឋ ះអា្នប 
ទាងំការងាររយៈធពលវវង កមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈអាចជួយ ឲ្យរគួសារជាធរចើនឈរពឹ់ងវផ្អកធលើការ
រករបាកចំ់ ូលររ្់កុមារ្រមារ់ចំណាយកបុងរគួសារ និងផ្ធុយមកវញិធលើកទឹកចិត្ថពួកោត្ឲ់្យរញ្ជូ ន
កុមារធៅសាលាធរៀន។ 
 

 កមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ អាចនឹងមានទំេំតូ្ចឬ្ំយ៉ងណា គឺអារ្័យធលើលទនភាពរ្ូរ
យកររ្់សាទ រ័នអនុវត្ថធៅរគរក់រមិត្ រពមទាងំទំេំថ្នការងារកសាងធេោឌ រចនា្មពន័ឌអាចផ្ថល់ការ
ងារធ វ្ើជាអតិ្ររមា និងេិរញ្ដ រផទានវដលមាន។  

  
 ការធានាឲ្យអបកចូលរធរមើការងារលមី មានជំនាញ្មរ្រធៅនឹងត្រមូវការររ្់ការងារលមី គឺ
ជារញ្ហា ររឈមមយួ វដលទាមទារឲ្យមានកិចចខិត្ខំររឹងវររងជាធរចើនវលមធទៀត្ វដលធផ្ទថ ត្ធលើការ
ពរងីកការអររ់រំ ថុ ះរណាថ លរធចចកធទ្និងវជិាជ ជីវៈ ការធ វ្ើឲ្យ្ធរមចបាននូវការរធងកើត្ការងារឲ្យបាន
ធរចើនជាងមនុវលមធទៀត្ និងការធ វ្ើឲ្យររធ ើ្រធ ើងនូវផ្លិត្ភាពនិងពិពិ្កមមកបុងវ ិ្ ័យក្ិកមម។ ររការ
ធនះគឺអារ្័យធៅនឹងពលកមមជំនាញនិងមរីកូឥ ទាន វដលអាចរតូ្វបានរធងកើត្ឲ្យមានធ ើងតមរយៈ
ការអររ់រំ ថុ ះរណាថ ល វជិាជ ជីវៈ រធចចកធទ្ និងការអភវិឌណមរីកូេិរញ្ដ វត្ទុ។ 
  

 រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា នឹងរនថពរងឹងភាពជាថ្ដគូជាមយួវ ិ្ ័យឯកជន និងជាមយួ្េគមន៍
ជាតិ្និងអនថរជាតិ្ ធដើមផីរធងកើននិងធលើកកមព្់គុ ភាពធ្វាអររ់។ំ ទនធឹមធនះធដើមផកីាត្រ់នទយគមាល ត្
រវាងការផ្គត្ផ់្គងនិ់ងត្រមូវការការងារ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជានឹងរនថអនុវត្ថធោលនធយបាយ រ ថុ ះ
រណាថ លមខុវជិាជ ជីវៈផ្ារភាជ រនឹ់ងទីផ្ារពលកមម ធោយ្េការយ៉ងជិត្ ប្ិទនជាមយួតួ្អងគពាកព់ន័ន តម
រយៈវធិានការ ៖  

- ផ្ថល់ធ្វាសាធារ ៈកបុងការជួយ វ វ្ងរកការងារដល់ជនងាយរងធរោះ 
- ផ្ថល់អាហាររូករ ៍្រមារក់មមវ ិ្ ីអររ់រំ ថុ ះរណាថ លរធចចកធទ្និងវជិាជ ជីវៈ ធដើមផអីភិ
វឌណជំនាញរធចចកធទ្វជិាជ ជីវៈដល់្ិ្សវដលបានធបាះរងក់ារ្ិកា  
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- ផ្ថល់ការរ ថុ ះរណាថ លជំនាញមលូោឌ ន ដល់ររជាពលករធៅជនរទ ធដើមផរីធងកើនរបាក់
ចំ ូល 

- ផ្ថល់ការរ ថុ ះរណាថ លវរិកឹត្ការដល់ពលករតមធរាងចរក ធោយ្េការយ៉ងជិត្ ប្ិទន 
ជាមយួនិធយជក  

- រនថជំរញុការអររ់រំ ថុ ះរណាថ លរធចចកធទ្និងមខុវជិាជ ជីវៈ ធោយពរងីកធ្វាធនះឲ្យធៅ
ដល់រាជធានី-ធខត្ថ កបុងធនាះរមួទាងំការរញ្ចូលការរ ថុ ះរណាថ ល្េរគិនធៅកបុងកមមវ ិ្ ី 

- ការធរៀរចំរធងកើត្ទីភាប កង់ារជាតិ្មខុរររនិងការងារ និងមជឈម ឍ លការងារតមរាជធានី-
ធខត្ថ ្រមារជ់ាយនថការ្រមួលដល់ការផ្សពវផ្ាយពត័្ ៌មានទីផ្ារការងារ 

 
5>4>4> eKaledATI4 

 
 

 ជធរមើ្ វ ិ្ ីសាស្ត ថ្ជាធរចើនចំធពាះេិរញ្ដរផទានវផ្បក្ុខភាព្រមារ់ជនរកីរក បានរធងកើត្
ធ ើងតងំពីឆ្ប ២ំ០០០។ អភរិកមវដលទទួលបានធជាគជយ័រំផុ្ត្ បានរញ្ចូលធៅកបុង សផនការម្មសេពីី
កិចចគពំារសុខភាពសងគម វដលផ្ថល់មលូោឌ ន្រមាររ់រពន័នោពំារ្ុខភាព្ងគមវដលមានលកខ ៈទូលំ
ទូលាយ។ វផ្នការធនះមានធោលធៅធានាឲ្យមានការរគរដ ឋ រជ់ា្កល និងររករធោយ្ម្ម៌
ទរ់ទល់នឹងវរិត្ថិ្ុខភាពវដលធកើត្ធចញមកពីវរិត្ថិ្ងគមនិងការខ្ជត្រង់វផ្បកធ្ដឌកិចច ធដើមផកីារពារ
ដល់ជនរកីរក និងធដើមផទូីទាត្់្ងចំធពាះចំ ុចខវះខ្ជត្ថ្នររពន័នធលើកវលងថ្លល។ វផ្នការធមររធមើល
ធមើលដល់ការ្ធរមចបាននូវលទនផ្លវដលររករធោយររ្ិទនភាពនិង្ម្ម៌ ថ្នការវលរកា្ុខភាព
ររករធោយគុ ភាព និងវដលអាចទទួលធររើបាន ្រមាររ់រជាជនកមពុជារគររ់រូ រតឹ្មឆ្ប ២ំ០១៥។ 

 
 ររពន័នោពំារ្ុខភាព្ងគម គឺជាការរមួរញ្ចូ លោប ថ្នយនថការេិរញ្ដ រផទាន វដលធផ្ទថ ត្ធលើ

លទនភាពទទួលបានជា្កលនិងររករធោយ្ម្ម ៌នូវការោពំារេិរញ្ដ វត្ទុកបុងករ ីមានជំងឺ និងការ
ផ្ថល់ធ្វា្ុខភាពធោយ្កថិ្ិទនិនិងររ្ិទនភាព។ ររពន័នធនះមានធោលធៅធរៀរចំរធងកើត្យនថការវដល
មាននិរនថរភាពមយួ្រមារ់កិចចោពំារ្ុខភាព្ងគម វដលនឹងធានាឲ្យររជាជនទាងំអ្់ទទួលបានការ
ោពំារ្ុខភាព្ងគម ពិធ្្ធោយផ្ថល់អាទិភាព្រមារជ់នរកីរក រមួមានកញ្ចរផ់្លររធយជន៍វលទាំ

eKaledATI4 

CnRkIRkniggayrgeRKaH TTYl)anedaymanRbsiT§PaBnUvkarEfrkSasuxPaBEdlmanKuNPaB nigEdl 

GacTTYleRbI)an nigkarKaMBarEpñkhirBaØvtßúeBlmanCMgW. 
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្ុខភាពមលូោឌ នវដលមានត្ថ្មលអាចទទួលយកបាននិងធ្វាវលទាំ្ ុខភាពវដលមានគុ ភាព និង
ធផ្ទថ ត្ធលើលទនភាពទទួលបានធ្វាររ្់អតិ្លិជន។ គធរមាងោពំារ្ុខភាព្ងគមវដលមានរសារជ់ា
ធរចើនរគរដ ឋ រធ់លើ ៖ 

- ការមនិយកថ្លលធ្វាពីអបកធររើរបា្់ ដូចជាការធលើកវលងមនិយកថ្លលធ្វា។ 
- មលូនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាព ធររើរបា្់កបុងធពលវដលថ្លលធ្វាររ្់អបកធររើរបា្់មនិរតូ្វ
បានធលើកវលង។ 

- ការធានារ៉ាររ់ង្ុខភាព្េគមន៍ ធពាលគឺគធរមាងចំណាយរងទុ់កមនុជាលកខ ៈឯក
ជន មនិយករបាកចំ់ធ ញ និងធោយ ម្័រគចិត្ថ វដលធផ្ទថ ត្ធលើររជាជនធោលធៅ វដល
មានលទនភាពរងរ់ពុវលាភ ធដើមផធីានារ៉ាររ់ង្ុខភាពធៅ្េគមន។៍  

- គធរមាងធានារ៉ាររ់ង្ុខភាព្ងគមកបុងវ ិ្ ័យផ្លូវការឯកជននិងសាធារ ៈមានលកខ ៈ
ជាកាត្ពវកិចច រមួជាមយួនឹងរុពវលាភវដលបានចូលរមួរវាងនិធយជកនិងនិធយជិត្។ 

 
 មលូនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាព វដលជាមធ្យបាយេិរញ្ដរផទាន្រមារ់ជនរកីរកធោយការធចញ

ថ្លលចំណាយ ធលើធ្វា្ុខភាពធៅម ឍ ល្ុខភាពសាធារ ៈ រតូ្វបានពរងីកធចញពីគធរមាងសាក
លផងដធ៏ជាគជយ័ ធដើមផឲី្យកាល យធៅជាយនថការដ៏្ ំខ្ជនក់បុងការផ្ថល់ធ្វាោរំទដល់ជនរកីរក ររ្់
រក្ួង្ុខ្ជភបិាល។ យនថការទាងំធនះ ជួយ ដល់រគួសារជាធរចើនឲ្យធជៀ្ផុ្ត្ពីការចំណាយធលើ្ុខ 
ភាពវដលរះ៉ពាល់ជាខ្ជល ងំដល់រទពយ្មផត្ថិរគួសារ។ យនថការទាងំធនះជាយុទនសាស្ត ថ្កាត្រ់នទយភាពរកី
រក និងោរំទដល់ការ្ធរមចឲ្យបានថ្នធោលធៅអភិវឌណន៍្េ្សវត្សរក៍មពុជា។ កបុងឆ្ប ២ំ០០៩ 
គធរមាងមូលនិ្ិ្ម្ម៌បានដំធ ើ រការកបុងរ្ុកររតិ្រត្ថិចំនួន៥២ ធៅកបុងររធទ្កមពុជា វដលរគរ
ដ ឋ រ់ធលើររជាជនធោលធៅររ្់មូលនិ្ិររមា ៧៣%១៦។ រក្ួង្ុខ្ជភបិាលមានធោលធៅ
្ធរមចឲ្យបាននូវការរគរដ ឋ រ់ទូទាងំររធទ្រតឹ្មឆ្ប  ំ២០១២។  

 
 ធទាះរីជាមលូនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាពទទួលបានធជាគជ័យយ៉ង្ំធ្ងកធ៏ោយ ករ៏ញ្ហា ររឈម

វផ្បកធោលនធយបាយនិងការអនុវត្ថជាធរចើន ចាបំាច់រតូ្វធោះរសាយធដើមផផី្ថល់លទនភាពដល់ការពរងីក
កមមវ ិ្ ីធនះធៅទូទាងំររធទ្ វដលរញ្ហា ររឈមទាងំធនះរមួមានការកាត្រ់នទយភាពខុ្ោប រវាងររធភទ 
គធរមាងវដលបានអនុវត្ថ ការកាត្់រនទយភាពខុ្ោប កបុងដំធ ើ រការនិងនីតិ្វ ិ្ ី និងការធានាឲ្យមាន
្ម្មក៌បុងការរគរដ ឋ រ។់ 
 

                                                
១៦  របាយការ ៍េិរញ្ដរផទាន្ុខភាពររ្់រាជរោឌ ភបិាលថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជាឆ្ប ២ំ០០៩។ 
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 ធដើមផី្ ធរមចបានការរគរដ ឋ រ់ឲ្យកានវ់ត្ទូលំទូលាយ និងររករធោយ្ម្ម៌្រមារ់ 
ជនរកីរកតមរយៈកិចចោពំារ្ុខភាព្ងគម យ.ជ.គ.្. កំ ត្់្ កមមភាពអាទិភាពដូចខ្ជងធរកាម ៖ 

- ការពរងីកររធភទគធរមាងមលូនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាពវដលទទួលធជាគជយ័។ 
- ការពរងឹងគធរមាងមលូនិ្ិ្ម្ម៌្ុខភាព ធដើមផធីជៀ្វាងនូវភាពខុ្ោប វដលរងកឲ្យ
មានវ ិ្ មភាព ថ្នលទនភាពទទួលបានការវលទាំ្ ុខភាពចាបំាច។់ 

- ការពរងឹងកញ្ចរផ់្លររធយជនវ៍ផ្បកេិរញ្ដរផទាន រវាងគធរមាងមលូនិ្ិ្ម្ម៌្ុខភាព
ធផ្សងៗ រមួទាងំការចំណាយធលើការធ វ្ើដំធ ើ រ ធ្ផៀងអាហារ និងចំណាយធផ្សងៗធទៀត្។  

- ការធ វ្ើ្ុខដុមនីយកមម ធៅធលើអភរិកមថ្នការកំ ត្់អបកទទួលផ្លរវាងគធរមាងមលូនិ្ិ
្ម្ម៌្ុខភាពធផ្សងៗ និងការរធងកើត្ទំនាក់ទំនងជាមយួនឹងទិនបន័យមូលោឌ នថ្នអបក
ទទួលផ្លកបុងគធរមាងដថ្ទធទៀត្។  

 
5>4>5> eKaledATI5 

 
 

 ការធលើកធ ើងពី្ិទនិររ្់រកុមងាយរងធរោះពិធ្្ ទាមទារឲ្យរធងកើត្ររពន័នធឆលើយត្រ និង
ការោពំារ្ុ  មាលភាព្ងគម វដលរារាងំដល់ភាពងាយរងធរោះនិងហានិភយ័មនិឲ្យធកើត្ធ ើង រពម
ទាងំការពារមនុ្សពីភាពងាយរងធរោះនិងហានិភយ័ធោយវផ្អកធលើនីតិ្រដឌ អភបិាលកិចចលអ និងពរងឹង
ការអនុវត្ថររករធោយររ្ិទនភាពនូវរទរផញ្ដត្ថិពាក់ពន័ឌ។ ការទទួលបានធ្វា្ងគមដូចជាការវលទាំ
្ុខភាព ការអររ់ ំ ទឹកនិងអនាមយ័ រពមទាងំធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគមរំធពញរវនទម គឺជាររការដ៏
  សារៈ្ំខ្ជន់្រមារពួ់កោត្ ់ ធដើមផផី្ថល់លទនភាពកបុងការទទួលបាន្ុខុមាលភាពកបុងករមតិ្មយួ 
រគររ់ោន។់ 
 

 ខ ៈធពលវដលរកុមររជាជនទាងំធនះរងធរោះពីសាទ នភាពរុាថំ្រ ៉ (ភាពរកីរក ជំងឺ ពិការភាព
។ល។) ការររឈមមខុនឹងហានិភយ័នឹងធកើនធ ើង ធោយសារធរោះមេនថរាយ្មមជាតិ្ ការវររររួល
អាកា្ធាតុ្ ។ល។ ដូធចបះទំនាកទំ់នងជាលកខ ៈអនថរសាទ រន័ ពិធ្្ចំធពាះសាទ រ័នវដលផ្ថល់ធ្វា 
និងការរគរ់រគងរញ្ហា ធៅតមត្ំរន់ កបុងការធោះរសាយរញ្ហា ររ្់រកុមជនងាយរងធរោះ ជាររការ
ចាបំាចវ់ដលរតូ្វធរៀរចំធ ើង ធោយសាររកុមជនងាយរងធរោះពិធ្្ទាងំធនះ ពំុរតឹ្មវត្រងការលំបាក

eKaledATI5 

RkumCngayrgeRKaHBiess rYmmanekµgkMRBa cas;Cra RsþICaemRKYsar CnBikar CnpÞúkemeraKeGds_ 

b¤GñkCMgWrebg .l. TTYl)ankarKaMRTCaR)ak;cMNUl smÖar³ nigcitþsaRsþsgÁm RBmTaMgkarEfTaMsgÁm 

RKb;RKan;. 
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ពីភាពងាយរងធរោះពិធ្្វដលធកើត្មានចំធពាះខលួនរ៉ធុណាត ះធទ វត្វលមទាងំភាពងាយរងធរោះទូធៅ
វដលជនរកីរកទាងំឡាយជួរររទះ។ អភរិកមវររធនះ នឹងធានាឲ្យមានការផ្ទល ្់រថូរពីដំធណាះរសាយ
វដលវផ្អកធលើសាទ នភាព ឲ្យកាល យជាអភរិកមជាលកខ ៈអនថរវ ិ្ ័យវដលកានវ់ត្មានភាពទូលំទូលាយ 
តមរយៈការផ្ថល់ការយកចិត្ថទុកោកធ់ៅធលើសាទ នភាពងាយរងធរោះជាធរចើនររធភទ វដលជះឥទនិពល
មកធលើមនុ្សវត្មាប ក់កបុងធពលវត្មយួ។ ការធ វ្ើវររធនះ អាចធ វ្ើឲ្យមានការធរជើ្ធរ ើ្ វ ិ្ ីសាស្ត ថ្ដ៏
្មរមយ្រមារក់ារផ្ថល់ធ្វា។ 
 

 រក្ួង្ងគមកិចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្្មផទា គឺជារក្ួងពាកព់ន័ឌដ៏្ ំខ្ជន់ វដលបាន
ចូលរមួកបុងការកាត្រ់នទយភាពងាយរងធរោះវដលជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះកំពុងជួរររទះ ធោយ
ជួយ ជនរកីរកជួរការលំបាករំផុ្ត្ និងផ្ថល់ការោរំទចិត្ថសាស្ត ថ្ ្ងគមនិង្មាភ រៈ។ រក្ួង្ងគមកិចច 
អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្្មផទា ជួយ ជាវភិាគទានដ៏្ ំខ្ជន់មយួចំធពាះការពរងឹងដល់ររពន័នោពំារ
្ងគមររ្់ររធទ្កមពុជា វដលមានទំនាកទំ់នងយ៉ងជិត្ ប្ិទឌជាមយួររពន័នយុត្ថិ្ម។៌ ការទទួលបាន
ររករធោយររ្ិទនភាពនិង្ម្ម៌ និងការផ្ថល់ធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគមរតូ្វការទាមទារឲ្យមានការ
ពរងឹង្មត្ទភាពសាទ រន័ ភាពជាថ្ដគូនិងយនថការេិរញ្ដរផទាន។ ភាព្មផូរវររថ្ន្នធាន និង 
្មត្ទភាពមនុ្សធៅកបុងរកុមរគុគលិក្ងគមកិចចវដលមានតុ្លយភាពធយនឌរ័ គឺជា ប្ូលកណាឋ លថ្នការ
ផ្ថល់ធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគម។ 

 
 ធដើមផអីាច្ធរមចបាននូវការពរងីកវសិាលភាពថ្នធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគម ្រមាររ់កុម

ជនងាយរងធរោះពិធ្្ឲ្យបានកានវ់ត្ទូលំទូលាយ និងររករធោយ្ម្ម ៌ យ.ជ.គ.្.កំ ត្់
្កមមភាពអាទិភាពខ្ជងធរកាមកបុងលកខ ៈជាធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគម ៖ 

- ពរងឹង្មត្ទភាពរដឌបាលថាប កម់លូោឌ ន ធដើមផកីសាងវផ្នការ និង         វធិានការ
ោពំារ្ងគម រមួទាងំ្ុខុមាលភាព្ងគម។ 

- ពរងឹងលទនភាពទទួលបាននិងគុ ភាពថ្នធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគម ្រមារ់រគួសារ
រកីរកនិងងាយរងធរោះ រមួទាងំធ្វាវដលោរំទដល់រគួសារ និងជួយ រការគួសារទាងំធនាះ
ឲ្យរ្់ធៅជួរជំុោប ។ 

- ពរងឹងយនថការវដលជួយ ដល់រដឌបាលមលូោឌ ន ធ វ្ើការកំ ត្រ់គួសារងាយរងធរោះ និង
ផ្ថល់ឬរញ្ជូ នរគួសារទាងំធនាះធៅរកធ្វា្មរ្រ។ 

- រធងកើត្ររពន័ន្ុខុមាលភាព្ងគម រមួទាងំ្មត្ទភាពរចនា្មពន័ឌ យនថការ និងធ្វានានា 
ធដើមផផី្ថល់ការវលទាឲំ្យបានរគររ់ោន់ រពមទាងំកិចចខិត្ខំររឹងវររងផ្ទល ្់រថូរអាករផកិរយិ 
និងទមាល រអ់នុវត្ថររករធោយធរោះថាប កធ់ៅកបុង្ងគម។ 
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- ពរងឹងការផ្ថល់កញ្ចរ់វលទាទូំលំទូលាយ ្រមារ់ស្ត ថ្ីនិងកុមារងាយរងធរោះ (រមួទាងំ
រគួសាររកីរកវដលមានស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ កុមារកំរពា កុមារអនាថា កុមារពិការ ស្ត ថ្ី និង
កុមារផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍។ល។) 

- ធលើកកមព្់គុ ភាពធ្វានិងធរគឿងររកិាខ រសាថ រនីតិ្្មផទាយុវជន។  
- ពរងឹងធ្វា និងគុ ភាពធរគឿងររកិាខ រ្ុខុមាលភាពនិងសាថ រលទនភាពពលកមម្រមារ់
ជនពិការ។ 

- ពរងឹងនិងពរងីកធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគម ្រមារម់នុ្សចា្់ជរានិងអតី្ត្យុទនជន។ 
- ពរងឹងការវលទាកុំមារតមរយៈឪពុកមាថ យចិញ្ច ឹម និងការអនុវត្ថរទោឌ នអរផររមាថ្នការ
វលទាកុំមារធៅតមមជឈម ឍ ល។ 

- ពរងឹងធ្វាពីតំ្រនម់យួធៅតំ្រនម់យួ  និងការធ វ្ើវផ្នទីលមអតិ្ពីភាពងាយរងធរោះ។  
- ពរងឹងការអនុម័ត្ចារ់  និងការរគររ់គងជំនួយ្ុខុមាលភាព្ងគម។ 

 
 យ.ជ.គ.្.កំ ត្់្កមមភាពអាទិភាពខ្ជងធរកាម ធៅកបុងរករខ ឍ ថ្នការឧរត្ទមភ្ងគម 

(ជាសាចរ់បាក ់ឬ ្មាភ រៈ) ៖  
- របាកធ់សា្ននិវត្ថន៍្ ងគម្រមារម់នុ្សចា្់ជរារកីរក និងងាយរងធរោះ។ 
- ការឧរត្ទមភ្ងគម្រមារ់ជនពិការរកីរកនិងងាយរងធរោះ។ 
- ការឧរត្ទមភ្ងគម្រមារ់រគួសារងាយរងធរោះ ជាពិធ្្        កុមារកំរពា រគួសារ
រងធរោះធោយអំធពើេិងា ការធររើរបា្់ធរគឿងធញៀន ឬជំងឺរុាថំ្រ ៉ រគួសារមានស្ត ថ្ីជាធម
រគួសារនិងរគួសារផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍ឬអបកជំងឺរធរង ធេើយវដលការឧរត្ទមភ្ងគម្រមារ់
រគួសារនិងមនុ្សទាងំធនះ នឹងរតូ្វរធងកើត្ធ ើងធដើមផោីរំទ្មត្ទភាពរគួសារកបុងការរនថ
វលទាកូំនៗររ្់ពួកខលួន។ 
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CMBUkTI6 

karsRmbsRmYlelIkarGnuvtþ karBinitü tamdan 

nigvaytémøy>C>K>s> 
 
 ក.ក.ជ.បានទទួលអា ត្ថិការងារ ជាគ ៈរញ្ហជ ការឯកភាពថ្នរាជរោឌ ភិបាល កបុងការ

្រមរ្រមួលធលើ្កមមភាពនានាវដលពាក់ពន័ឌនឹងការអភវិឌណវ ិ្ ័យក្ិកមម និងជនរទ។ ធៅឆ្ប ំ
២០០៩ អា ត្ថិររ្់ ក.ក.ជ. រតូ្វបានពរងីក ធដើមផី្ រមរ្រមួលដល់ការធរៀរចំរធងកើត្ ការអនុវត្ថ 
ការពិនិត្យតមោន និងការវាយត្ថ្មល ថ្នយ.ជ.គ.្. ធដើមផឲី្យមានលទនភាពទទួលធររើបាន និង
ររ្ិទនភាពខព្់។ ដូចវដលមានវចងធៅកបុងឯកសារវផ្នការយុទនសាស្ត ថ្អភវិឌណនជ៍ាតិ្ រចចុរផនបកមមឆ្ប  ំ
២០០៩-២០១៣ ក.ក.ជ. បានទទួលអា ត្ថិការងារកបុងការធានាធរៀរចំឲ្យមានយនថការ្រមរ្រមួល
អនថររក្ួងររករធោយររ្ិទនភាព រវាងរក្ួងសាទ រន័ពាកព់ន័ឌ វដលមានតួ្នាទីផ្ថល់កមមវ ិ្ ី្ំណាញ់ 
្ុវត្ទិភាព្ងគមដល់ររជាជនរកីរកនិងងាយរងធរោះ។  

 
 ការោពំារ្ងគមជាការងារអនថរវ ិ្ ័យ ធេើយទាមទារឲ្យមានការ្រមរ្រមួល និងកិចច

្េររតិ្រត្ថិការររករធោយររ្ិទនភាពរវាងរក្ួងជំនាញនិងសាទ រន័ពាកព់ន័ឌជាធរចើន កដូ៏ចជាការ
ចូលរមួកិចចពិភាកាពី្ំណាកថ់្ដគូអភវិឌណនិង្ងគម្ីុវលិជាធរចើនធទៀត្។ កមមវ ិ្ ីភាគធរចើនកបុង យ.ជ.
គ.្. គឺជាការងារអនថរវ ិ្ ័យ ធេើយកិចច្េររតិ្រត្ថិការរវាងរក្ួងនានាជាកតថ ចាបំាច់ ធដើមផធីជៀ្
វាងការជានភ់ារកិចចោប តមវ ិ្ ័យនិងតមតំ្រន់ភមូសិាស្ត ថ្ ធដើមផី្ រមរ្រមួលនីតិ្វ ិ្ ីអនុវត្ថ និង្រមរ
្រមួលការធររើរបា្់មលូនិ្ិវដលទទួលបានពីលវកិាជាតិ្ និងបានពីថ្ដគូអភវិឌណររករធោយររ្ិទឌ
ភាព និងភាព្កថិ្ិទនិ។ 
 

6>1> karsRmbsRmYlelIkarGnuvtþyuT§sa®sþCatiKaMBarsgÁm 

 ការអនុវត្ថ្កមមភាពោពំារ្ងគម គឺជាតួ្នាទីររ្់រក្ួងពាកព់ន័ឌនិងសាទ រ័នរដឌបាលថាប ក់
ធរកាមជាតិ្។ យ.ជ.គ.្. ផ្ថល់គុ ត្ថ្មលធៅដល់្កមមភាពធនះ តមរយៈការផ្ថល់នូវរករខ ឍ ការងារ
ធដើមផោីរំទដល់រក្ួងនិងសាទ រន័រដឌបាលថាប ក់ធរកាមជាតិ្ កបុងការផ្ថល់អនថរាគមន៍ោពំារ្ងគមររករ
ធោយនិរនថរភាព ររ្ិទនភាព និងភាព្កថិ្ិទន។ិ កតថ ចាបំាច់ធដើមផី្ ធរមចបាននូវអនថរាគមនវ៍ររធនះ 
គឺការធរៀរចំសាទ រន័និងការ្រមរ្រមួលវដលរមួមាន ការរតួ្ត្ពិនិត្យធោលនធយបាយ ការពិនិត្យ
តមោននិងវាយត្ថ្មល ការរគររ់គងចំធ ះដឹងនិងរគររ់គងពត័្ម៌ាន និងការកសាង្មត្ទភាព។ 
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 ការ្រមរ្រមួល គឺជាការពិនិត្យវាយត្ថ្មលយ៉ងធទៀត្ទាត្់ និងជាការធលើកកមព្់កិចចខិត្ខំ
ររឹងវររងកបុងការធ វ្ើ្ុខដុមនីយកមមធលើកមមវ ិ្ ី និងធលើអនថរាគមន។៍ ការ្រមរ្រមួលដល់្កមមភាព
អនុវត្ថអនថរាគមនោ៍ពំារ្ងគម ធ វ្ើធ ើងធដើមផ ី៖ 

- ធជៀ្វាងការផ្ថល់កិចចោពំារ្ងគមជានោ់ប កបុងទីតងំភូមសិាស្ត ថ្វត្មយួ ឬចធនាល ះររធហាង
កបុងការផ្ថល់កិចចោពំារ្ងគម 

- ធជៀ្វាងការកំ ត្ធ់ោលធៅធរចើនេួ្  ឬចធនាល ះររធហាងកបុងការធរជើ្ធរ ើ្ អបកទទួល
ផ្ល 

- ធ វ្ើ្ុខដុមនីយកមមនីតិ្វ ិ្ ីអនុវត្ថ 
- ពរងឹង្មត្ទភាពររ្់រក្ួង និងសាទ រន័អនុវត្ថអនថរាគមនោ៍ពំារ្ងគម 
- ោរំទដល់រចនា្មពន័ឌវមិជឈការធៅថាប កធ់រកាមជាតិ្ ធដើមផចូីលរមួកបុងការអនុវត្ថកិចចោពំារ
្ងគម 

- ពរងឹងការរតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលធលើសាទ នភាពថ្នភាពងាយរងធរោះ 
- ពរងឹងការពិនិត្យតមោន និងការវាយត្ថ្មលអនថរាគមន៍កិចចោពំារ្ងគម 
- ពរងឹងការរគររ់គងពត័្ម៌ាន និងចំធ ះដឹង្រមារកិ់ចចោពំារ្ងគម 
- ពរងឹងការចូលរមួររ្់អបកទទួលផ្ល (កបុងយនថការធរៀរចំ វាយត្ថ្មល និងផ្ថល់ធយរល់
រត្ រ)់  

- ្រមរ្រមួលការធររើរបា្់មលូនិ្ិវដលមាន។ 
 

 
 
 តួ្នាទីនិងមខុងារ កដូ៏ចជា្មា្ភាព និងវ ិ្ ីសាស្ត ថ្ររតិ្រត្ថិ ធៅកបុងការ្រមរ្រមួល 

នឹងរតូ្វធរៀរចំលមអតិ្រវនទមធទៀត្ ធោយមានការពិភាកាជាមយួភាគីពាកព់ន័ឌ។ ក.ក.ជ. នឹងធរៀរចំរធងកើត្ 
អងគភាព្រមរ្រមួល រពមទាងំមានធលខ្ជ្ិការោឌ នមយួ ធដើមផអីនុវត្ថការងារធនះ។ 
 

ការធរៀរចំរធងកើត្រករខ ឍ សាទ រ័នររករធោយររ្ិទនភាពមយួ ្រមារ់ការ្រមរ្រមួល 
គឺជាការងារអាទិភាពមយួ វដលនឹងរតូ្វធ វ្ើធ ើងកបុងឆ្ប ដំំរងូថ្នការអនុវត្ថររ្់ យ.ជ.គ.្.។  

skmµPaBTI1 

begáItrcnasm<½n§nigynþkarsmRsbmYy edIm,IsRmbsRmYldl;karbegIát nigkarGnuvtþ yCKs Edl 

Fana[mankarRtYtBinitüeKalneya)ay karRtYtBinitünigvaytémø karRKb;RKgcMeNHdwgnig B½t’man 

nigkarksagsmtßPaB. 
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6>1>1> karRtYtBinitüeKalneya)ay 

 ការអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគម គឺជាតួ្នាទីររ្់រក្ួងពាកព់ន័ឌនានានិងររ្់សាទ រន័រដឌបាល
មលូោឌ ន ធោយវផ្អកធលើធោលការ ៍វ នារំមួមយួ។ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជានឹងរធងកើត្យនថការ និង 
រចនា្មពន័ឌ្រមរ្រមួល្មរ្រ រវាងរក្ួងសាទ រន័ពាកព់ន័ឌ្ំខ្ជន់ៗ ធដើមផធីានាឲ្យការ្រមរ
្រមួល និងការពិនិត្យតមោនររ្់ យ.ជ.គ.្. ធនះមានររ្ិទឌភាព។ 

 
 ការ្រមរ្រមួលធលើការោពំារ្ងគមធៅររធទ្កមពុជា ករ៏តូ្វទាមទារឲ្យមានទំនាក់ទំនង

ររករធោយររ្ិទនភាព រវាងសាទ រន័រោឌ ភបិាលនិងថ្ដគូអភវិឌណ តមរយៈយនថការរកុមការងាររធចចក
ធទ្១៧។ ធលើ្ពីធនះ ធដើមផឲី្យការអនុវត្ថរររពឹត្ថធៅបានររករធោយធជាគជ័យ ររការចាបំាច់រំផុ្ត្គឺ
ការចូលរមួពីរចនា្មពន័ឌរដឌបាល            (រកុមររឹកា      ធខត្ថ      រ្ុក         ឃំុ 
     )។ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា កនឹ៏ងធានាឲ្យមានការ្រមរ្រមួល្កមមភាពោពំារ្ងគមររករ
ធោយររ្ិទនភាព រវាងមនធីរររ្់រក្ួងនានា និង្ងគម្ីុវលិវដលកំពុងអនុវត្ថការងារធៅថាប កធ់ខត្ថ 
        រ្ុក។ រកុមររឹកាឃំុ ្ងាក ត្ ់ (រមួមានគ ៈ     ការ                   និងកុមារ) 
នឹងរតួ្ត្ពិនិត្យការកំ ត្់ធោលធៅ និងការអនុវត្ថ្កមមភាពោពំារ្ងគមធៅថាប កម់លូោឌ ន។  

 
6>1>2> karBinitütamdannigvaytémø  

 ការពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតនមលម្ដ្ឋយសផែកម្លើលទធផល ធៅធលើកមមវ ិ្ ីនីមយួៗោច់ធោយវ កពីោប  
និងធៅធលើយុទនសាស្ត ថ្ទាងំមលូ គឺជាត្រមូវការចាបំាចម់យួ្រមាររ់រ្ិទនភាពថ្នការោពំារ្ងគមធៅ
កមពុជា និងការរនថធរៀរចំនិងវកលមអ យ.ជ.គ.្. រវនទមធទៀត្។ យ.ជ.គ.្. នឹងរតូ្វមានភាពទនភ់លន់ 
្រមារក់ារវកត្រមូវធៅតមររយិកា្វដលកំពុងវររររួល និងររភពថ្នភាពងាយរងធរោះ ធេើយ
យុទនសាស្ត ថ្ធនះករ៏តូ្វពិចារណាជាលកខ ៈររពន័ន ធៅធលើធមធរៀនជារទពិធសា្កបុងអំ ុងធពលកំពុង
អនុវត្ថ។ 

       
 ការពិនិត្យតមោនធលើអនថរាគមន ៍ និងធលើកមមវ ិ្ ីជាក់លាកម់យួចំនួន នឹងរតូ្វធ វ្ើធ ើងធោយ

រក្ួងសាទ រន័ជំនាញវដលកំពុងអនុវត្ថ្កមមភាពការងារ។ រ៉វុនថ ក.ក.ជ. កបុងនាមជាសាទ រន័្រមរ
្រមួលធលើ យ.ជ.គ.្. និងធោយមានកិចច្េររតិ្រត្ថិការយ៉ង អ្ិត្រមតួ្ជាមយួនឹងសាទ រន័្ំខ្ជន់ៗ
                                                
១៧ រចចុរផនបធនះ ក.ក.ជ ដឹកនាជំាររចានូំវកចិចររជុំរវាងសាទ រ័នរោឌ ភបិាល ថ្ដគូអភវិឌណ និង្ងគម្ីុវលិមយួចនំួន តមរយៈ
យនថការរកមុការងាររធណាឋ ះអា្នប្ ថីពរីណាឋ ញ្ុវត្ទភិាព្ងគម វដលជាយនថការធរើកទូលាយមយួ ធដើមផធីានាដល់
ការ ម្័រគចតិ្ថនងិការចូលរមួពីរគរ់សាទ រ័នពាកព់័នឌ។ 
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ធផ្សងធទៀត្ នឹងរតូ្វទទួលខុ្រតូ្វកបុងការ្រមរ្រមួលការពិនិត្យតមោននិងវាយត្ថ្មល រពមទាងំផ្ថល់
អនុសា្ន៍្ រមារកិ់ចចោពំារ្ងគមទាងំមលូ និងធដើមផធីរៀរចំ ការវាយតនមល យ.ជ.គ.ស. ម្ៅពាក់កណ្ដា ល
អាណតេិម្ដ្ឋយឯករាជយ មយួ (កបុងឆ្ប ២ំ០១៣) ធដើមផផី្សពវផ្ាយនូវព័ត្៌មាន ថ្ី ពីការ្រមរ្រមួលរមួ 
និងរនថការធរៀរចំ និងអភវិឌណយុទនសាស្ត ថ្។ ធដើមផអីនុវត្ថ្កមមភាពធនះ រាជរោឌ ភបិាលនឹងរនថកសាង
្មត្ទភាពរវនទមធទៀត្ធលើ ការពិនិតយតាមដ្ឋនកិចចគពំារសងគមម្ដ្ឋយសផែកម្លើលទធផល ្រមារ ់ក.ក.ជ.។ 

 

 
 
 រករខ ឍ ការងារធនះនឹងវផ្អកធលើលទនផ្លនិង្ូចនាករ វដលទាកទ់ងនឹងការអនុវត្ថ និងការ
្រមរ្រមួលយុទនសាស្ត ថ្ ធេើយនឹងពរងីក្មា្ភាគជាធរចើនឲ្យបានកានវ់ត្្ំទូលាយវលមធទៀត្ រមួ
មាន ៖ 

- ធ វ្ើរចចុរផនបកមមរញ្ជ ីសារធពើភ ឍ ររ្់កមមវ ិ្ ីវដលមានរសារ់ ជាមយួនឹងព័ត្៌មានរឋម
មយួចំនួន ដូចជាវសិាលភាពភមូិសាស្ត ថ្ ររធភទ និងចំនួនអបកទទួលផ្លនិងលវកិា ធដើមផី
្រមួលដល់ការវ វ្ងយល់ធលើរញ្ហា ចធនាល ះររធហាងឬការរតួ្ត្្ីុោប ។ 

- រធងកើត្ររពន័នពិនិត្យតមោនធោយវផ្អកធលើលទនផ្លធៅថាប កជ់ាតិ្ ្រមារ់កមមវ ិ្ ី
្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលនឹងរតូ្វរធងកើត្លមី។ 

- រធងកើត្ររពន័នពិនិត្យតមោននិងវាយត្ថ្មលភាពងាយរងធរោះ  វដលមានលកខ ៈចរមុះមយួ 
ធោយវផ្អកធលើររពន័នវដលមានរសារ់ (ឧទាេរ ៍ ររពន័នពិនិត្យតមោន្នថិ្ុខធ្ផៀង
និងអាហាររូត្ទមភ និងររពន័នទិនបនយ័កមមវ ិ្ ីអត្ថ្ញ្ហដ  រគួសាររកីរក)។ ររពន័នធនះនឹង
ផ្ថល់នូវទិនបនយ័និងការវភិាគធៅតមធពលធវលាពិត្របាកដ រពមទាងំរងាា ញពីភាពងាយរង
ធរោះវដលធលចធ ើងលមីៗ និងការធឆលើយត្រទានធ់ពលធវលា។ ការធ វ្ើវររធនះនឹងជួយ 
្នសំ្ នធានេិរញ្ដ វត្ទុ តមរយៈការធឆលើយត្រយ៉ងឆ្ររ់េ័្។ 

- ធរៀរចំការវាយត្ថ្មលកមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគមជាកល់ាក់ វដលរមួមានការ្ិកាវររគុ ភាព
ធដើមផវី វ្ងយល់ពីភាពធពញចិត្ថររ្់អបកទទួលផ្លនិងរញ្ហា ររឈមកបុងការអនុវត្ថ រពម

skmµPaBTI2 

erobcMbegáItRkbxNÐkargarRtYtBinitünigvaytémøsRmab; y>C>K>s> edIm,IFana[mankarGnuvtþRbkb 

edayRbsiT§PaB PaBskiþsiT§ikñúgkarcMNaynigtmøaPaB nigpþl;mtiGnusasn_edayEp¥kelIPsþútag 

sRmab; bnþkarerobcMGPivDÆkmµviFI nigGnþraKmn_nanarbs; y>C>K>s> eTot. 
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ទាងំការវាយត្ថ្មលធលើផ្លរះ៉ពាល់តមវររររមិា វដលមានលកខ ៈ្ីុជធរៅ ធដើមផី
វភិាគធលើររ្ិទនភាពនិងភាព្កថិ្ិទនិររ្់កមមវ ិ្ ីទាងំធនាះធោយវផ្អកធលើលទនផ្ល។ 

- ធរៀរចំការវាយត្ថ្មលពី្មិទឌផ្លពាក់កណាឋ លអា ត្ថិកមមវ ិ្ ី និងផ្លរះ៉ពាល់ររ្់យុទឌ
សាស្ត ថ្ជារមួ ធដើមផធីានាដល់ការោរំទនិងការពិភាកាធោយវផ្អកធលើភ ថ្ុតង ធលើការរនថ
ធរៀរចំអភវិឌណយុទនសាស្ត ថ្ ការ្រមរ្រមួល និងការធ វ្ើ្ុខដុមនីយកមម។    

- ជំរញុការពិនិត្យតមោនការអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីធោយមានការចូលរមួ ធដើមផកីាត្រ់នទយកំេុ្
ឆគងថ្នការកំ ត្ធ់ោលធៅអបកទទួលផ្លធលើ្ឬតិ្ចជាងចំនួនជាកវ់ ថ្ង កដូ៏ចជាការ
ររឹកាជាមយួនឹងអបកទទួលផ្ល ថ្ីពីការធរៀរចំ និងលទនផ្លវដលទទួលបានពីការអនុវត្ថ
កមមវ ិ្ ី (ឧទាេរ ៍ តមរយៈឯកសាររបាយការ ៍ររ្់ររជាជន។ល។)     

- ធរៀរចំការពិនិត្យតមោនដំធ ើ រការេិរញ្ដ វត្ទុ ធដើមផរីគរ់រគងហានិភ័យេិរញ្ដ វត្ទុ និង
រធងកើនររ្ិទនភាពចំណាយររ្់អនថរាគមន។៍ 

 
 ររភពទិនបនយ័្រមារក់ារពិនិត្យតមោននិងការវាយត្ថ្មលររ្់យ.ជ.គ.្. នឹងោក់រញ្ចូល

ទ្ិតិ្ផ្លូវការ (ការអធងកត្ររជាសាស្ត ថ្និង្ុខភាពកមពុជា ឬការអធងកត្ធ្ដឌកិចច ្ងគមកមពុជា) រពមទាងំ ទ្ិតិ្
រដឌបាលវដលទទួលបានពីរក្ួងជំនាញ ររពន័នពិនិត្យតមោនកមមវ ិ្ ី រមួជាមយួនឹងការអធងកត្ និងវាយ
ត្ថ្មលរវនទម។ 

 

 
 

 ក.ក.ជ. នឹងធរៀរចំរបាយការ ៍វឌណនភាពររចាឆំ្ប ំ្ ថី ពី យ.ជ.គ.្. ធោយវផ្អកធលើ្ូចនាករ
កបុងរករខ ឍ ពិនិត្យតមោន និងពត័្៌មានវដលទទួលបានពីសាទ រ័នអនុវត្ថ។ លទនផ្លថ្នការពិនិត្យ
តមោននឹងរតូ្វោករ់ងាា ញដល់រគររ់ក្ួងសាទ រន័ពាកព់ន័ឌ សាទ រន័អនុវត្ថ និងថ្ដគូអភវិឌណយ៉ងធទៀង
ទាត្ ់ (កបុងរករខ ឍ ររ្់គ ៈកមាម ្ិការ្រមរ្រមួលរវាងរាជរោឌ ភបិាលនិងថ្ដគូអភវិឌណ និងធវទិកា
កិចច្េររតិ្រត្ថិការអភវិឌណកមពុជា) ធដើមផជីាជំនួយដល់ការធរៀរចំវផ្នការកមមវ ិ្ ី និងធរៀរចំអនថរាគមន៍
ធៅធពលអនាគត្ និងការរគរ់រគង្នធានរមួ។  
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6>1>3> karRKb;RKgB½t’mannigcMeNHdwgsIþBIkarKaMBarsgÁm 

 ការរគររ់គងព័ត្ម៌ាននិងចំធ ះដឹង ជាកតថ ចាបំាច់មយួ្រមារក់ារ្រមរ្រមួល រ៉វុនថនា 
ធពលរចចុរផនបធនះ ពត័្ម៌ាន ថ្ីពី្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគមវដលមានរសារធ់ៅកមពុជា ធៅវត្ ទ្ិត្ធៅ
ោចធ់ោយវ ក និងមនិរគររ់ោនធ់ៅធ ើយ។ ការរគររ់គងពត័្ម៌ាននិងចំធ ះដឹងវដលមានលកខ ៈ 
ររធ ើ្រ នឹងធលើកកមព្់ទំនាក់ទំនងនិងលំេូរពត័្ម៌ានរវាងថ្ដគូពាក់ពន័ឌទាងំអ្់។ ទំនាក់ទំនង និង 
លំេូរពត័្ម៌ានធនះទាកទ់ងនឹងការររមលូនិងការរគររ់គងពត័្ម៌ាន រពមទាងំការរធងកើត្និងការអររ់ផំ្សពវ 
ផ្ាយនូវផ្លិត្ផ្លចំធ ះដឹងនិងធ្វា។ លទនភាពទទួលបានពត័្៌មាន ថ្ីពីនវានុវត្ថន៍ និងធមធរៀន ថ្ីពី
រទពិធសា្ រពមទាងំ្មត្ទភាពធដើមផរីធងកើត្និងធផ្ធរចំធ ះដឹង ជាររការចាបំាច់កបុងការជំរុញឲ្យកមមវ ិ្ ី
ោពំារ្ងគមទទួលបានធជាគជយ័។  
 

 
 

 យុទឌនាការផ្សពវផ្ាយពត័្ម៌ាន នឹងរធងកើនការយល់ដឹងអំពីកមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគម។ លទនផ្ល
ររ្់ យ.ជ.គ.្. និងកមមវ ិ្ ីធផ្សងៗធៅកបុង យ.ជ.គ.្. នឹងរតូ្វបានវចករវំលកតមរយៈ្ិកាខ សាលា
ថាប កជ់ាតិ្ ្ិកាខ សាលាផ្ទល ្់រថូរធយរល់ថាប កតំ់្រន់ និង្ិកាខ សាលាតមវ ិ្ ័យធផ្សងៗ។ ការជវជក
ពិភាកា ថ្ីពីកិចចោពំារ្ងគមធៅករមតិ្ថាប ករ់្ុក និងឃំុ នឹងធានាឲ្យមានយនថការផ្ថល់ធយរល់រត្ រ់
ធៅកានថ់ាប កធ់ខត្ថ និងជាតិ្។ ក.ក.ជ. នឹងធរៀរចំ និងធ វ្ើរចចុរផនបភាពពត័្ម៌ាននិងកមមវ ិ្ ីផ្ថល់ចំធ ះដឹង 
ធៅធលើធវរសាយ ថ្ីពីកិចចោពំារ្ងគម ធដើមផវី នានូំវគំនិត្លមីៗ រពមទាងំជំរញុឲ្យមានទំនាក់ទំនង
ជាលកខ ៈអនថររក្ួងនិងថ្ដគូអភវិឌណ ថ្ីពីកិចចោពំារ្ងគម។ ធទាះរីជាធគេទំពរ័ធនះ នឹងផ្ថល់សារៈ 
ររធយជន៍ដល់រគុគល និងសាទ រន័ជាធរចើនកធ៏ោយ ករ៏ដឌបាលមលូោឌ នធៅថាប ក់ធរកាមជាតិ្ឬសាទ រន័ថាប ក់
ជាតិ្មយួចំនួន នឹងធៅមានការលំបាកកបុងការធររើរបា្់រធចចកវទិយធនះ។ ដូធចបះធដើមផរំីធពញរវនទមធៅ
ធលើរធចចកវទិយពត័្ម៌ានទំធនើរវររធនះ ការរធងកើត្រពឹត្ថិររត្និងទ្សនាវដថីតមធពលធវលាធទៀត្ទាត្់ គឺជា
ជធរមើ្ មយួ។ 
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6>1>4> karksagsmtßPaBsRmab;karKaMBarsgÁm 

 ធដើមផឲី្យការអនុវត្ថកមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគមរររពឹត្ថធៅបានធោយធជាគជយ័ ការពរងឹង្មត្ទភាព 
សាទ រន័ធៅថាប ក់ជាតិ្និងថាប កធ់រកាមជាតិ្ គឺជាកតថ ចាបំាច ់ វដលកបុងធនាះរមួមានចំធ ះដឹង រធចចកធទ្ 
និង្នធាន កបុងការធរៀរចំរធងកើត្ ការអនុវត្ថ ការ្រមរ្រមួល និងការពិនិត្យតមោនយុទនសាស្ត ថ្
ជាតិ្ោពំារ្ងគមជាលកខ ៈអនថរវ ិ្ ័យ។  
 

 ្មត្ទភាពកបុងការធ វ្ើវភិាគធលើសាទ នភាពថ្នភាពរកីរកនិងភាពងាយរងធរោះ រពមទាងំការ
ធរៀរចំ និងការវក្រមួលធលើអនថរាគមន៍្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគម ធៅកបុងររយិកា្្ងគមធ្ដឌកិចច
វដលកំពុងផ្ទល ្់រថូរ នឹងរតូ្វធរៀរចំរវនទមធទៀត្្រមារម់ស្តនថីរាជការធៅក.ក.ជ. និងធៅរក្ួងពាកព់័នឌ
ធផ្សងៗ កបុងដំណាកក់ាលដំរងូថ្នការអនុវត្ថ យ.ជ.គ.្.។ ការពរងឹង្មត្ទភាពករ៏តូ្វធ វ្ើធ ើង្រមារ់
រដឌបាលមលូោឌ នថាប កធ់រកាមជាតិ្ ធៅតមសាទ នភាព្មរ្រមយួ រ្រធៅតម្កមមភាពពរងឹង
្មត្ទភាពវដលមានរសារ់ ធៅកបុងរររិទររ្់កមមវ ិ្ ីជាតិ្ ថ្ីពីការអភវិឌណតមវររររជា្ិរធត្យយធៅ
ថាប កធ់រកាមជាតិ្។ 

 

 
  
 ការវាយត្ថ្មលធលើម្សចកេរីតវូការកស្ថងសមតាភាព ធដើមផរំីធពញរវនទមធៅធលើការវាយត្ថ្មលវដល
មានរសារ់ នឹងកំ ត្ពី់ត្រមូវការជាកល់ាកធ់ៅថាប ក់ជាតិ្ ថាប កធ់រកាមជាតិ្និងថាប កម់លូោឌ ន។ វផ្នការ
អភវិឌណ្នធានមនុ្សនិងកមមវ ិ្ ីរ ឋុ ះរណាឋ ល នឹងរតូ្វធរៀរចំធ ើងធៅឆ្ប  ំ ២០១១ ធោយវផ្អកធលើ
លទនផ្លថ្នការអនុវត្ថធនះ។     
 

 រគូឧធទធ្មកពីរក្ួងនិងសាទ រន័ជំនាញ នឹងរតូ្វធរៀរចំឲ្យមាន ធដើមផធីានាដល់ការកសាង
្មត្ទភាព ថ្ីពីកិចចោពំារ្ងគម ធៅថាប កជ់ាតិ្ និងថាប កធ់រកាមជាតិ្ កបុងអំ ុងឆ្ប ២ំ០១២-២០១៣។ 
មស្តនថីរធងាគ លធៅថាប កធ់ខត្ថ និងថាប ករ់្ុកនឹងរតូ្វរ ឋុ ះរណាឋ លកបុង លកខណៈោររព័នធននការបម្រងៀនបនេគន  
ធដើមផរីធរងៀនរនថដល់រកុមររឹកាឃំុ។ ររពន័នថ្នការរធរងៀនធនះ នឹងរតូ្វរធងកើត្ធ ើងធោយវផ្អកធលើរទ
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ពិធសា្វដលបានមកពីគធរមាងអត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក វដលបានអនុវត្ថររករធោយធជាគជ័យ 
តមរយៈមធ្យបាយថ្នការរធរងៀនរនថោប វររធនះ។ 
 

6>2> kareRCIserIsnigkarkMNt;GtþsBaØaNGñkTTYlpl 

 យនេការម្រជើសម្រ ើសនិងកំណត់អតេសញ្ហញ ណអនកទទួលផល ្មរ្រមយួមានសារៈ្ំខ្ជន់្រមារ់
ការអនុវត្ថយ.ជ.គ.្. ររករធោយររ្ិទនភាព និងភាព្កថិ្ិទនិកបុងការចំណាយ។ វ ិ្ ីសាស្ត ថ្មយួ
ចំនួន កបុងការធរជើ្ធរ ើ្ អបកទទួលផ្ល្រមារអ់នថរាគមនោ៍ពំារ្ងគមនឹងរតូ្វធរៀរចំធ ើង រមួមាន
វ ិ្ ីសាស្ត ថ្ការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  ធោយអបកទទួលផ្លខលួនឯង  តមលកខ ៈភូមសិាស្ត ថ្និងរគួសារ។  
 

 ការកំណត់អតេសញ្ហញ ណម្ដ្ឋយអនកទទួលផលខលួនឯង ឬ ការកំណត់អតេសញ្ហញ ណម្ដ្ឋយសមរ័គចិតេ គឺជា
យនថការកំ ត្់អត្ថ្ញ្ហដ  មយួវដលចំណាយតិ្ចរំផុ្ត្ វដលកបុងធនាះកមមវ ិ្ ីកិចចោពំារ្ងគមនឹងរតូ្វ
ធរៀរចំធ ើងកបុងលកខ ៈមយួវដលមានវត្រគួសារវដលគួរទទួលបាន្ិទនិវត្រ៉ធុណាត ះ វដលអាចចូលរមួ
កបុងកមមវ ិ្ ីធនះបាន។ ការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  វររធនះនឹងរតូ្វយកមកអនុវត្ថឲ្យបានធរចើនតមវដលអាច
ធ វ្ើធៅបានធៅកបុងកមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈ តមរយៈការផ្ថល់របាកក់ថ្រមកបុងករមតិ្មយួធលរ ររហាក់
ររវេលនឹងអរតរបាក់ឈបួលតមត្ថ្មលទីផ្ារទូធៅ ្រមារព់លករោម នជំនាញធៅតមតំ្រន់ជនរទ។ 
ររ្ិនធរើរបាក់កថ្រមមានករមតិ្ខព្់ធពក កមមវ ិ្ ីនឹងជួរហានិភយ័ខព្់ធោយសារពលករវដលចូលរមួ
អាចនឹងពំុវមនជាជនរកីរក។ កបុងករ ីវដលត្រមូវការការងារពីកមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈមានធរចើន
ធលើ្ពីលទនភាពវដលកមមវ ិ្ ីអាចផ្ថល់ជូនបាន ការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ     អបកទទួលផ្លខលួនឯងនឹង
រតូ្វោករ់ញ្ចូលជាមយួនឹងការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  ធោយលកខ ៈភមូិសាស្ត ថ្ និងយនថការកំ ត្អ់ត្ថ
្ញ្ហដ  រគួសារតមរយៈ        អត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក              ។ ការធផ្ទថ ត្ការ
យកចិត្ថទុកោក់ពិធ្្នឹងរតូ្វធ វ្ើធ ើង ធដើមផកំី ត្រ់កររធភទការងារនិងវ ិ្ ីទូទាត្់របាកឈ់បួល ធដើមផ ី
ធជៀ្វាងការធរ ើ្ ធអើងវដលអាចធកើត្ធ ើងធោយយថាធេតុ្ចំធពាះស្ត ថ្ី និងអបកវដលពំុមាន្មត្ទភាព
រគររ់ោន់កបុងការរំធពញការងារ ពិធ្្ធៅធពលវដលោម នជំនួយពី្មាជិករគួសារររ្់ខលួន (រមួទាងំ
កុមារ)។ វធិានការពិធ្្នឹងរតូ្វធ វ្ើធ ើងធដើមផធីានាថា ការោឌ ន្ំ ង់សាធារ ៈនឹងមានលកខ ៈ
កុោរម្មរតី (វដលរមួមាន ការផ្ថល់ទឹក អាហារ និងទារកោឌ ន។ល។) និងមនិមានការធររើរបា្់ពលកមម
កុមារ។  
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 ការកំណត់អតេសញ្ហញ ណអនកទទួលផលតាមលកខណៈភូមិស្ថស្តសេ ផ្ថល់អាទិភាពដល់តំ្រន់រកីរក ឬ
ងាយរងធរោះរំផុ្ត្ (ធពាលគឺ ធខត្ថ រ្ុក និងឃំុ និងរេូត្ដល់ថាប កភ់មូ)ិ។ ទិនបនយ័ថ្នកមមវ ិ្ ីអត្ថ
្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក អាចនឹងរតូ្វធររើរបា្់ធដើមផធីរៀរចំរធងកើត្ជាវផ្នទីមយួវដលរងាា ញពីភាព
រកីរកធៅករមតិ្ថាប កតំ់្រន់ភមូសិាស្ត ថ្តូ្ចណាមយួ។ ទិនបនយ័ថ្នកមមវ ិ្ ីធនះ កដូ៏ចជាវផ្នទីថ្នភាពរកីរក 
និងភាពងាយរងធរោះវដលមានរសារ់ នឹងរតូ្វរនថធររើរបា្់ និងធ វ្ើរចចុរផនបកមម។ ដូធចបះ វផ្នទីមយួ 
វដលអាចផ្ថល់លទនភាពកបុងការប៉ាន់សាម នធៅធលើការកធកើត្ធ ើងថ្នភាពរកីរក និងភាពងាយរងធរោះ 
ជាកល់ាកណ់ាមយួធៅករមតិ្តំ្រនភ់មូសិាស្ត ថ្តូ្ចមយួ (ឧទាេរ ៍ធៅករមតិ្ថាប ក់ឃំុ) អាចនឹងរតូ្វ 
រធងកើត្ធ ើង និងធររើរបា្់ធោយរូករវនទមជាមយួនឹងទិនបនយ័វដលបានមកពីជំធរឿនធៅឆ្ប ២ំ០០៨ និង 
ការអធងកត្ធ្ដឌកិចច-្ងគមកមពុជា។  
 

 ការកំណត់អតេសញ្ហញ ណរគសួ្ថររកីរក នឹងធររើរបា្់ជា    នូវរញ្ជ ីរគួសាររកីរក និង្មាជិក
ររ្់រគួសារទាងំធនះ វដល                  អត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក។ ទិនបនយ័ទាងំធនះ 
អាចធររើរបា្់កបុងកមមវ ិ្ ីការឧរត្ទមភ្ងគម និងការធលើកវលងមនិយកថ្លលធ្វាជាធរចើនររធភទ។ ចារពី់ 
ឆ្ប ២ំ០០៧ ដល់ឆ្ប ២ំ០០៩        អត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក បានអនុវត្ថជា្រុរធលើភមូចំិនួនជាង 
៧១០០ កបុងធខត្ថចំនួន១៧ ធេើយ       ធនះធរោងនឹងរគរដ ឋ រធ់ៅធលើរគរភ់មូិទាងំអ្់ធៅតំ្រន់
ជនរទ ធៅឆ្ប ២ំ០១០-២០១១។         ធនះ    វផ្អកធលើលកខ  វនិិចឆយ័និងនីតិ្វ ិ្ ីរទោឌ ន បាន
រធងកើត្ធ ើងធោយរក្ួងវផ្នការ និងធោយមានការពិភាកាជាមយួសាទ រន័ពាកព់ន័ឌជាធរចើន ធេើយមាន
ររ្ិទនភាពខព្់ និងមានអរតកំេុ្ឆគងទារថ្នការរាររ់ញ្ចូល ឬ     រារ់រញ្ចូលរគួសាររកីរក។ 
វ ិ្ ីសាស្ត ថ្ធនះរតូ្វបានទទួលសាគ ល់ធោយ្េគមន៍ភាគធរចើន និងទទួលបានការធររើរបា្់កានវ់ត្
ធរចើន កបុងការកំ ត្់អត្ថ្ញ្ហដ  អបកទទួលផ្ល ្រមារក់មមវ ិ្ ី្ំណាញ់្ុវត្ទិភាព្ងគម។ អនុរកឹត្យ
មយួ វដលត្រមូវឲ្យមានការធររើរបា្់ទិនបនយ័អត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរកជាររភពទិនបនយ័មលូោឌ ន
ថ្នកមមវ ិ្ ី្ងគមកិចចភាគធរចើន កបុងការកំ ត្ ់    រកីរកធោលធៅ រតូ្វបានរពាងធ ើងនិងកំពុងវត្
រងច់ាកំារអនុមត័្ពីគ ៈរដឌមស្តនថី។ រ៉វុនថរញ្ហា វដលធចាទធៅចំធពាះមខុ គឺនិរនថរភាពេិរញ្ដ វត្ទុកបុងរយៈ 
ធពលវវង្រមារ់កមមវ ិ្ ី ដូធចបះយនថការេិរញ្ដរផទាន្មរ្រមយួ នឹងរតូ្វកំ ត្់    អំ ុងធពលថ្ន 
ការអនុវត្ថ យ.ជ.គ.្.។         

         
 ្កមមភាពអាទិភាពខ្ជងធរកាមនឹងរតូ្វអនុវត្ថ ធដើមផធីានាដល់ការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  រគួសារ 

ឲ្យបានររធ ើ្រ ៖  
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- ពរងីកវសិាលភាពររ្់       អត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក ឲ្យបានធៅដល់រគរភ់មូធិៅ
តំ្រន់ជនរទទាងំអ្់ធៅរតឹ្មចុងឆ្ប  ំ២០១១។ 

- ធរៀរចំនីតិ្វ ិ្ ី និងលកខ  វនិិចឆយ័្រមារ់             មយួ                
         រកីរកធៅតំ្រន់ររជំុជន។ 

- វាយត្ថ្មលធលើ្ុរកឹត្ភាព និងករមតិ្ថ្នការទទួលសាគ ល់កមមវ ិ្ អីត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសារ
រកីរកធៅថាប ក់្ េគមន៍ និងវកលមអនីតិ្វ ិ្ ីអនុវត្ថថ្នកមមវ ិ្ ីធនះ         ។ 

- ធានាឲ្យមានយនថការេិរញ្ដរផទាន យៈធពលវវង្រមារក់មមវ ិ្ ីធនះ (          លទនភាព
ធ វ្ើរចចុរផនបកមមឲ្យបានធទៀងទាត្់ ធរៀងរាល់២ឆ្ប មំថងធលើរញ្ជ ីរគួសាររកីរក)។ 

 
 ការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  រគួសាររកីរក ធោយវផ្អកធលើទិនបនយ័      ថ្ន       អត្ថ្ញ្ហដ  
កមមរគួសាររកីរកធៅកបុងកមមវ ិ្ ីអនថរាគមនម៍យួចំនួន នឹងរតូ្វរមួរញ្ចូលរវនទមធោយ ការកំណត់អតេសញ្ហញ ណ
អនកទទួលផលតាមលកខ  សមបតេ ិ (ធពាលគឺការធរជើ្ធរ ើ្ រគួសារវផ្អកតមចរតិ្លកខ ៈពិធ្្មយួចំនួន 
ដូចជារគួសារវដលមានកូនតូ្ច ឬវដលមានកូនធៅធរៀន រគួសារវដលមានស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ រគួសារវដល
មាន្មាជិកជាជនពិការ។ល។) ធេើយនឹងរតូ្វរំធពញរវនទម ធោយយនថការកំ ត្់អត្ថ្ញ្ហដ      
              ធដើមផធីផ្ធៀងផ្ទធ ត្និ់ងវកលមអ។ វ ិ្ ីសាស្ត ថ្កបុងការកំ ត្់អត្ថ្ញ្ហដ  ជាលកខ ៈ 
រំធពញរវនទមទាងំធនះអាចនឹងរតូ្វធររើរបា្់ រេូត្ដល់ធពលវដលមានការធានា                
ទូលំទូលាយររ្់កមមវ ិ្ ីអត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរកកបុងរយៈធពលវវង និងកបុងករ ីវដលត្រមូវឲ្យ
មានការធររើរបា្់នូវលកខ               ធផ្សងធទៀត្ កបុងការកំ ត្់អត្ថ្ញ្ហដ  ។ ឧទាេរ ៍
មយួថ្នឧរករ ៍រំធពញរវនទមកបុងការកំ ត្់អត្ថ្ញ្ហដ  វដលមាន្កាថ នុពល គឺ វិធីស្ថស្តសេសផនទី 
ម្សវាសងគម វដលបានអនុវត្ថសាកលផងធោយ UNICEF វដលរមួមាន្ូចនាករ្មរ្រ ធដើមផវី វ្ង 
យល់ពីភាពងាយរងធរោះរតួ្ត្្ីុោប  វដលកំពុងរះ៉ពាល់ដល់កុមារ ឬរគួសារវដលមានកូនធរចើន ធពាល 
គឺជារកុមអបកទទួលផ្លពីកិចចោពំារ្ងគមភាគធរចើន។ កបុងធពលអនាគត្ ្ូចនាករនិងវ ិ្ ីសាស្ត ថ្មយួ 
ចំនួន  នឹងរតូ្វរស្តញ្ហជ រធៅកបុង       អត្ថ្ញ្ហដ  កមមរគួសាររកីរក ធដើមផធីានាឲ្យមាន្ងគ  ភាព  
អភរិកម                                    ។ តរាងទី៦ រងាា ញធោយ្ធងខរនូវយនថការ 
កំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  ធផ្សងៗ វដលនឹងរតូ្វធររើរបា្់កបុង យ.ជ.គ.្.។ 
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តារាងទី៦. ការកំណត់អតេសញ្ហញ ណសរោប់ យ.ជ.គ.ស. 
យនេការកណំតអ់តេសញ្ហញ ណ អនកទទលួផល អនេរាគមន ៍

ការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  ធោយអបកទទួលផ្លខលួនឯង  
(និងការកំ ត្អ់ត្ថ្ ញ្ហដ  អបកទទួលផ្លតមលកខ ៈ
ភូមសិាស្ត ថ្) 
(និង                 -
          ្ញ្ហដ     រគួសាររកីរក) 

និកមមជន (តមរដូវ) កមមវ ិ្ ី្ ំ ង់សាធារ ៈ 

                 -          ្ ញ្ហដ     
រគួសាររកីរក (និងការកំ ត្់អត្ថ្ញ្ហដ  អបកទទលួ
ផ្លតមលកខ ៈភូមសិាស្ត ថ្) 
(និងយនថការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ                   ) 

កុមារអាយុធរកាម 
៥ឆ្ប កំបុងរគួសាររកីរក 
ឬកុមារកបុងវយ័្ិកា 
កបុងរគួសាររកីរក 

កមមវ ិ្ ឧីរត្ទមភសាច់របាក់
ធោយមានលកខខ ឍ  (ធលើការ
រទរទង់អាហារូរត្ទមភ)  
កមមវ ិ្ ឧីរត្ទមភសាច់របាក់
ធោយមានលកខខ ឍ  (ការអរ់រ ំ
និងកាត្់រនទយពលកមមកុមារ) 

ការកំ ត្អ់ត្ថ្ញ្ហដ  អបកទទួលផ្លតមលកខ ៈ្មផត្ថ ិ
(និង                 -          ្ ញ្ហដ     
រគួសាររកីរក) 

រកុមងាយរងធរោះ
ពិធ្្ 

 

                 -          ្ ញ្ហដ     
រគួសាររកីរក 

រគួសាររកីរក មូលនិ្ ិ្ម្ម៌្ុខភាព 

     

6>3> tRmUvkarFnFanfvika 

 លវកិាជាតិ្្រមាររ់ក្ួងនានាកបុងវ ិ្ ័យ្ងគម១៨
 បានធកើនធ ើងររមា ០,៨% ចារ់ពីឆ្ប ំ

២០០៦ដល់ឆ្ប ២ំ០១០ វដលរតូ្វជា៣,៩%ថ្នផ្លិត្ផ្លកបុងរ្ុក្ររុ (GDP)។ លវកិា្រមារ់ 
រក្ួង្ុខ្ជភិបាល និងរក្ួងអររ់ ំ យុវជន និងកីឡា រមួរញ្ចូលោប  មានចំនួនធលើ្ពី៧០%ថ្នលវកិា 
ជាតិ្្ររុវដលចំណាយធលើវ ិ្ ័យ្ងគម។ កបុងអំ ុងធពលធនះ លវកិា្រមាររ់ក្ួង្ុខ្ជភបិាលបាន 
ធកើនធ ើងររវេល០,៥% (ររូទី៨)។ 

 
 
 

                                                
១៨  រមួមានរក្ួងអរ់រ ំយុវជន នងិកីឡា រក្ួង្ុខ្ជភបិាល រក្ួង្ងគមកិចច អត្ីត្យុទនជន និងយុវនីត្ិ្ មផទា រក្ួង 
កិចចការនារ ីរក្ួងពត្៌មាន រក្ួងវរផ្ម ៌និងវចិិរត្្ិលផៈ រក្ួងររសិាទ ន និងរក្ួង្ម៌ការ និងកចិចការសា្នា 
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រូបទី៨. និនាន ការកនុងការចំណ្ដយម្លើកិចចការសងគមទាងំមូល (គិតោភាគរយននផលិតផលកនុងរសកុសរុប) 

 
 
 
 
 

 
ររភព ៖ រក្ួងធ្ដឌកិចច និងេិរញ្ដ វត្ទុ  
 

 ធៅកបុងរចនា្មពន័ឌលវកិាលមីវដលបានធររើចារពី់ឆ្ប ២ំ០០៧ មានពីរជំពូក (៦៤ និង ៦៥) 
វដលមានចំ ុចជាធរចើនធររើពាកយថាអនថរាគមន៍្ ងគម១៩។ ការចំណាយររ្់រាជរោឌ ភបិាលធលើចំ ុច
ទាងំធនះ មានចំនួន្ររុធ ម្ើនឹង១៨១លានដុលាល រអាធមរកិ ្រមារស់ាទ រន័រដឌទាងំអ្់ធៅកបុងឆ្ប  ំ
២០០៨ វដលធកើនធ ើង៥៥% ធ្ៀរនឹងឆ្ប ២ំ០០៧។ ធោយសារករមិត្ថ្នការចំណាយលវកិាធនះ
បានរងាា ញជាចំនួន្ររុ ដូធចបះការគ នាធៅធលើររមិា លវកិាវដលនឹងរតូ្វចំណាយធៅធលើ្កមម
ភាពកិចចោពំារ្ងគម និងររធភទធផ្សងៗធទៀត្ថ្នអនថរាគមន៍្ងគម ធៅពំុអាចធ វ្ើបានធៅធ ើយ។ ការ

                                                
១៩ រញ្ជ ីសារធពើភ ឍ កបុងឧរ្មពន័ឌ នឹងរងាា ញពីការវរងវចងធោយពិសាថ រថ្នលវកិាកបុងជំពូកទាងំពីរធនះ ្រមារ់រគរស់ាទ រ័ន
រដឌទាងំអ្់។ ជំពកួ៦៤.៥ មានធឈាម ះថារបាកឧ់រត្ទមភនងិការឧរត្ទមភ្ ងគម និងរមួរញ្ចូលទាងំ ១.រគួសារ ២.្ុខភាព 
និងការផ្ថល់កំធ ើ ត្ ៣.មរ ភាព ៤.ការចូលនិវត្ថន៏ ៥.ការលាវលងពតី្ំវ ង ៦.ធរោះថាប ក់ការងារនងិការបាត្់រង់
លទឌភាពការងារ ៧.កុមារកំរពា ៨.ធផ្សងៗ ៩.ការចុះធខាយវផ្បកចំ ូល។ ជំពូក៦៥.៧ ្ំធៅធៅធលើជនំយួវផ្បក្ងគម 
វដលរមួមាន ១.ជំនយួ្រមារក់ារចូល្រមាកកបុងមនធីរធពទយ ២.ថាប ធំពទយ ៣.ធ្ផៀងអាហារនិង្មាភ រៈ  ៤.ធរោះមេនថ
រាយ្មមជាត្ិ  ៥.ការចំណាយធលើការងាររសាវរជាវ  ៦.ការរសាវរជាវនិងអាហារូរករ ៍កបុងរ្ុក  ៧.ការរសាវរជាវនិង
អាហារូរករ ៍្រមារ់ធៅ្ិកាធៅររធទ្ ៨.ធផ្សងៗ។ ជំពូក៦៥.៨ ្ំធៅធៅធលើ ជនំយួរទរទងដ់ល់អងគភាពខ្ជង
្ងគមនងិវរផ្ម៌ រមួមានជំនួយឧរត្ទមភដល់ ១.្េគមន៍  ២.ម ឍ លកុមារកំរពា ៣.អាហារូរករ ៍្រមារក់ារធ្វើ
ដំធ ើ រ ៤.កាកបាទរកេមកមពុជា ៥.្េគមន៍វរផ្មន៌ិងកីឡា ៦.មជឈម ឍ លសាថ រនីត្ិ្ មផទា ៧.រពះរាជកិចច (កមមវ ិ្ ី 
មនុ្ស្ម៌ររ្់រពះមហាកសរត្)។ 
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ចំណាយធៅកបុងកិចចោពំារ្ងគមវដលអាចធឃើញជាកវ់ ថ្ង គឺធផ្ទថ ត្ធោលធៅចំធពាះនិធយជិត្ររ្់រដឌ 
និងអបកធ វ្ើការកបុងវ ិ្ ័យផ្លូវការ។ 

 
 ការប៉ានរ់រមា ធលើលវកិាចំណាយ្រមាររ់យៈធពលម្យមនិងរយៈធពលវវង កបុងការអនុវត្ថ 

យ.ជ.គ.្. នឹងរតូ្វធរៀរចំធ ើងជាការងារអាទិភាពកបុងអំ ុងឆ្ប ដំំរូងថ្នការអនុវត្ថ (ធោយរមួមានការ
ចំណាយធោយលមអិត្ថ្នអនថរាគមន៍វដលមានរសារ់និងវដលបានធរោងទុក និងការវភិាគពីចធនាល ះ
ររធហាងវផ្បកសារធពើពនឌ)។ រាជរោឌ ភបិាលនឹងពិភាកាជាមយួថ្ដគូអភវិឌណ ធលើការរគររ់គងវផ្បកេិរញ្ដ
វត្ទុ ពិធ្្ធលើការររមលូមលូនិ្ិរមួោប  និងធដើមផរីធងកើត្ឲ្យមានកិចចអនថរាគមន៍្ងគមវដលមានលកខ ៈ
ជាកមមវ ិ្ ីរទងរ់ទាយ្ំមយួ និងធដើមផធី វ្ើឲ្យមាន្ុខដុមនីយកមមដល់ការោរំទររ្់សាទ រន័ផ្ថល់ជំនួយ
្រមារ ់យ.ជ.គ.្.។ 
 

 ធដើមផផី្ថល់េិរញ្ដរផទាន្រមារក់ារ្រមរ្រមួលកបុងការអនុវត្ថយ.ជ.គ.្. (ការកសាង
្មត្ទភាព ការធ វ្ើវផ្នការ ការពិនិត្យតមោន និងការរគររ់គងពត័្៌មាននិងចំធ ះដឹង) រាជរោឌ ភបិាល
កមពុជាោកឲ់្យមានការធរៀរចំមលូនិ្ិជាកញ្ចររ់មួ ធដើមផឲី្យមាន្ុខដុមនីយកមមធលើការោរំទជំនួយការ
រធចចកធទ្ពីថ្ដគូអភវិឌណ។ 

 

6>4> skmµPaBGaTiPaBsRmab;GnaKtd¾xIø 
         អាទិភាព្រមាររ់ធងកើត្អនថរាគមន៍កិចចោពំារ្ងគម កបុងដំណាក់កាលខលីខ្ជងមខុ

ធនះ ធ វ្ើធ ើងធោយសារ្មត្ទភាពថ្នសាទ រន័កបុងការអនុវត្ថធៅមានករមតិ្ និងចធនាល ះររធហាងវផ្បក
សារធពើពនឌ។ តរាងទី៧នឹងរងាា ញនូវកមមវ ិ្ ីនិង្កមមភាពជាអាទិភាព ្រមារ់រយៈធពលពីរធៅរីឆ្ប ំ
ខ្ជងមខុធនះ និងផ្ថល់ការប៉ាន់ររមា នូវចំណាយជារឋម២០។ 

 
 ្កមមភាពជាអាទិភាព រមួមានការរធងកើត្ធ ើងនូវកមមវ ិ្ ីលមី (ដូចជាកមមវ ិ្ ីឧរត្ទមភសាចរ់បាក់
ថាប កជ់ាតិ្ ឬកមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈ) កមមវ ិ្ ីវដលកំពុងដំធ ើ រការនិងវដលរតូ្វការពរងីករវនទម (ដូច

                                                
២០ ព័ត្៌មានពិសាថ រ ថ្ីពីការប៉ាន់ររមា ធលើការចណំាយ្រមារ់កមមវ ិ្ ី បានរងាា ញធៅកបុងឯកសារមលូោឌ នមយួចំននួទាក់
ទងនឹង យ.ជ.គ.្.។ 
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ជាមលូនិ្ិ្ម្ម៌្ ុខភាព) ការឧរត្ទមភធលើការកសាង្មត្ទភាព្រមារក់ារ្រមរ្រមួល និងការ
ពិនិត្យតមោន និងវាយត្ថ្មលធលើកមមវ ិ្ ី យ.ជ.គ.្. ធៅថាប កជ់ាតិ្និងថាប កធ់រកាមជាតិ្២១។ 

 
 កមមវ ិ្ ីោពំារ្ងគមវដលមានរសារ់និងកមមវ ិ្ ីវដលរតូ្វរធងកើត្លមី នឹងរតូ្វធ វ្ើ្ុខដុមនីយកមម

និងរចបាច់រញ្ចូលោប រវនទមធទៀត្ ធៅកបុងអំ ុងធពលអនុវត្ថយ.ជ.គ.្.ធៅករមតិ្ថាប កជ់ាតិ្ ធោយអនុវត្ថ
ធៅតមធោលការ ៍វ នា២ំ២និងនីតិ្វ ិ្ ីដូចោប  និងធដើមផធីោះរសាយភាពងាយរងធរោះវដលមាន
រសារ។់ ជាទ្សនវ ិ្ ័យរយៈធពលវវង គឺការោករ់ញ្ចូលោប នូវគធរមាងធផ្សងៗោប ឲ្យចូលធៅកបុងកមមវ ិ្ ី
រមួវត្មយួ (យ៉ងធហាចណា្់្រមារធ់ោះរសាយធោលរំ ងណាមយួថ្ន យ.ជ.គ.្.) ធដើមផី
ធជៀ្វាងសាទ នភាពវដលគធរមាងធផ្ទថ ត្ធលើ្លរ់វត្ធៅធលើភាពងាយរងធរោះវត្មយួ ឬកងវះលកខ ៈ
ឯកភាពោប ថ្នរទោឌ នអនុវត្ថវដលមានគុ ភាពកបុងធ្វាោពំារ្ងគម។ 

  
កមមវ ិ្ ីវដលកំពុងអនុវត្ថ ធដើមផធីឆលើយត្រធៅនឹងវរិត្ថថិ្លលធ្ផៀងនិងកលិយុគធ្ដឌកិចចនាធពល

លមីៗធនះ  នឹងជាធមធរៀនមយួ្រមារក់ារចងអុលរងាា ញថាធត្ើកមមវ ិ្ ីណាវដលនឹងរតូ្វពរងីករវនទម ធេើយ
រតូ្វពរងីករវនទមធោយរធរៀរណា។ ការកសាង្មត្ទភាពសាទ រន័្រមារ ់ ក.ក.ជ. និងរក្ួងពាកព់ន័ឌ 
នឹងកាល យជាអាទិភាពរ្មារអ់នាគត្ដខ៏លីខ្ជងមខុ ធរពាះការធរៀរចំសាទ រន័ ការរទរទងដ់ល់តួ្នាទី្រមរ
្រមួល រពមទាងំរចនា្មព័នឌពិនិត្យតមោន គឺជារុធរលកខខ ឍ ធដើមផរីកិំល យ.ជ.គ.្. ធៅកានរ់យៈ
ធពលម្យមនិងវវង។ 
 

 ការប៉ានរ់រមា ចំណាយវដលមានររយិយធៅកបុងតរាងទី៧ធនះ រោនវ់ត្ជា្ូចនាករវត្
រ៉ធុណាត ះ ធេើយការវភិាគធលើត្រមូវការេិរញ្ដ រផទានវដលមានលកខ ៈពិសាថ រ នឹងរតូ្វធ វ្ើធ ើងជារនថ
                                                
២១ មកដល់រចចុរផនបធនះ ការងារោពំារ្ងគមបានអនុវត្ថធោយរក្ួងធផ្សងៗជាធរចើន ធោយខវះការ្រមរ្រមួលជារមួ។ 
ជាលទឌផ្ល យុទឌសាស្ត ថ្និងវផ្នការ្កមមភាព្រមារអ់នថរាគមន៍កបុងកមមវ ិ្ ីនមីយួៗ ទ្ិត្ធៅដណំាក់កាលខុ្ៗោប ថ្ន
ការរធងកើត្និងការអនុវត្ថ។ រក្ួងវដលបានក ំត្់អាទិភាពរយៈធពលខលីរចួ មានដូចជារក្ួងក្ិកមម រុកាខ ររមាញ់ និង
ធនសាទ រក្ួង្ុខ្ជភបិាល រក្ួងអរ់រ ំ យុវជន និងកីឡា នងិរក្ួង្ងគមកចិច អត្ីត្យុទឌជន នងិយុវនតី្ិ្ មផទា។ 
អាទិភាពវដលមានទាងំអ្់ធនះ រត្ូវបានរញ្ចូ លធៅកបុងកមមវ ិ្ យី.ជ.គ.្.។ ក.ក.ជ បានដកឹនាកំចិចពភិាកាពិធរោះ
ធយរល់រធចចកធទ្មយួចំននួ ធដើមផកីំ ត្់រកនូវអាទភិាពមយួចំននួធទៀត្្រមារក់ិចចោពំារ្ងគមកបុងដំណាក់កាលខលី 
វដលនងឹរត្ូវផ្ថល់ធោយរាជរោឌ ភបិាល។ 

២២ ធោលការ ៍ទាងំធនះ រមួមានអនថរាគមន៍ពាក់ពន័ឌធោយមានភ ថ្ុតង (វផ្អកធលើភ ថ្ុតងនិងត្រមូវការ) ររ្ិទឌភាពនិង
ភាព្កថិ្ិទឌិ និរនថភាពថ្នវធិានការការចូលរមួ និងការផ្ថល់អំណាចដល់អបកទទលួផ្ល (រមួរញ្ចូ លទាងំការចូលរមួកបុងការ
ធរៀរចំ ការពិនតិ្យតមោន និងយនថការកបុងការផ្ថល់ធយរល់រត្ រ់) ភាពរកីចធរមើន ការពរងកីកមមវ ិ្ ីជារនថរនាធ រ់ នងិ
ការរំធពញរវនទម (ធចៀ្វាងការរត្តួ្្ីុោប  នងិអនថរទនំាកទ់ំនង)ថ្នកមមវ ិ្ ី។ 
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ធទៀត្។ រាជរោឌ ភបិាលនិងថ្ដគូអភវិឌណ បានធ វ្ើការរពមធរពៀងរចួជាធរ្ចធលើ្កមមភាពជាអាទិភាពមយួ
ចំនួនរចួធេើយ។ ចំវ ក្កមមភាពអាទិភាពមយួចំនួនធទៀត្ គឺជាររធភទអនថរាគមនល៍មី។ 
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តារាងទី៧. សកមមភាពោអាទិភាពកនុងដំណ្ដក់កាលខលីរបស ់យ.ជ.គ.ស. និងការបា៉ា ន់ស្ថម នចំណ្ដយ  
កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 

ហិរញ្ញរបទាន 
តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
សកមមភាពោអាទិភាព     

០.១ ផ្សពវផ្ាយ យ.ជ.គ. .្ ធៅថាប កជ់ាត្ិ នងិថាប ក់
ធរកាមជាត្ ិ

ក.ក.ជ.  កំពុងរក ០,០៥   

០.២ កំ ត្ត់្ួនាទ ីមុខងារ និងរចនា្មពន័ឌ្ រមរ
្រមលួរវាងសាទ រន័ផ្ថល់ជនំួយនិងសាទ រន័រោឌ
ភបិាល 

ក.ក.ជ.  កំពុងរក ០,០៥   

០.៣ គ នាការចណំាយរយៈធពលម្យម នងិរយៈ
ធពលវវងររ្់ យ.ជ.គ.្. និងក ំត្ក់ាលា
នុវត្ថភាពកបុងការររមូលផ្ថុនំិងធរៀរចេំិរញ្ដរផទាន
រួមោប ្រមារក់ារោពំារ្ងគម 

ក.ក.ជ.  កំពុងរក ០,១០   

០.៤ វាយត្ថ្មលត្រមូវការកសាង្មត្ទភាព និងរធងកើត្
វផ្នការអភវិឌណ្នធានមនុ្ស 

ក.ក.ជ.  កំពុងរក ០,១០   

០.៥ កសាង្មត្ទភាព ្រមារក់ារធរៀរចកំារោពំារ
្ងគម ការ្រមរ្រមួល និងការពិនិត្យតម
ោន នងិវាយត្ថ្មលថាប កជ់ាត្ ិ(ក.ក.ជ. និងរក្ួង
ពាកព់ន័ឌ) (រកមុរគរូធងាគ ល) 

ក.ក.ជ.  កំពុងរក ០,១០ ០,៣០ ០,៣០ 

០.៦ កសាង្មត្ទភាព ្រមារក់ារ្រមរ្រមួល 
និងពិនតិ្យតមោនធលើការោំពារ្ងគមធៅថាប ក់

ក.ក.ជ.  កំពុងរក ០,៥ ០,៥ ០,៥ 
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កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញរបទាន 

តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
ធរកាមជាត្ ិ

០.៧ រធងកើត្ និងវលរការរពន័នរត្ួត្ពិនិត្យ និងរគររ់គង
ពត័្ម៌ាន ្រមារក់ារោំពារ្ងគម្រមារ ់
ក.ក.ជ. 

ក.ក.ជ.  កំពុងរក ០,៥ ០,៥ ០,៥ 

០.៨ ពរងីកវសិាលភាព ររ្់       អត្ថ្ ញ្ហដ  កមម 
រគួសាររកីរក ឲ្យដល់រគរភូ់មធិៅត្ំរនជ់នរទ 
ទាំងអ្់ និងធ្វើរចចុរផនបកមមធលើរញ្ជ ីរគសួាររកីរក 
រាល់ពីរឆ្ប មំថង 

រក. វផ្នការ ២០១០ ៖ ធខត្ថចំននួ ១១ ររមា  ១,២ លាន 
រគួសារ កបុងគធរមាង 
២០១១-១៣ ៖ កបុង ១ឆ្ប  ំចំនួន ១២ធខត្ថ 
ររមា  ១,២លាន រគួសារ កបុងគធរមាង 

រកបាន្រមារឆ់្ប  ំ២០១០ 
និង២០១១ 

៥,៦០ ២,៩៥ ៣,១០ 

០.៩ ធរៀរច ំនិងអនុវត្ថសាកលផង  កំ ត្់
អត្ថ្ញ្ហដ  រគសួាររកីរកធៅត្រំនរ់រជុំជន 

រក. វផ្នការ   ០,៥ ០,៥ ០,៥ 

ម្គលម្ៅទី ១. តរមវូការមូលដ្ឋា ន កនុងស្ថា នភាពអាសនន និងកលិយុគ      

១.១ ការវចកធ្ផៀងដល់រកុមធោលធៅ   រក. ធ្ដឌកិចច ្នាោរអភវិឌណនអ៍ា្ីុ/គធរមាង 
ជំនួយធ្ផៀង្ធស្តងាគ ះរនាធ ន ់

រកបាន    

១.២ ការវចក្មាភ រៈក្ិកមម រក. ធ្ដឌកិចច  
រក. ក្ិកមម 

្នាោរអភវិឌណនអ៍ា្ីុ/គធរមាង 
ជំនួយធ្ផៀង្ធស្តងាគ ះរនាធ ន ់ 
្េគមនអុ៍ឺរ ៉ុរ/អងគការធ្ផៀង និងក្ិកមម 

រកបាន    

១.៣ 
 

ជំនួយ្ធស្តងាគ ះរនាធ ន ់ រក. ្ងគមកិចច វផ្អកធលើកមមវ ិ្ កីារងារ ឆ្ប ២ំ០០៨-២០១៣ ររ្់ 
រក.្ងគមកិចច ធៅរត្មឹ ឆ្ប ២ំ០១៣ អបកទទួលផ្ល 
រួមមាន ជនរងធរោះចំនួន  ២៥០០០០នាក់
(៥០០០០នាក ់កបុងមួយឆ្ប )ំ រួមមាន 

រកបាន លវកិា រក. 
្ងគមកិចច 

លវកិា រក. 
្ងគម កិចច 

លវកិា រក. 
្ងគម កិចច 
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កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញរបទាន 

តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
ជនរងធរោះធោយធរោះ្មមជាត្ ិនិងររជាជន
រកីរកជួរររទះកងវះធ្ផៀង នឹងទទួលបានជំនួយ 
្ធស្តងាគ ះរនាធ ន ់

 ជំនួយ្ធស្តងាគ ះរនាធ ន ់ថ្នគ ៈកមមការជាត្រិគរ់
រគងធរោះមេនថរាយ 

      

ម្គលម្ៅទី ២. ការកាត់បនាយភាពរកីរក និងងាយរងម្រគោះរបស់កុោរនិងោតា     

២.១ រធងកើត្កមមវ ិ្ ីឧរត្ទមភសាចរ់បាកល់ម ីមួយធដើមផជីួយ 
ដល់ររជាជនរករីក ធោយធផ្ទថ ត្ធលើកងវះអាហា
រូរត្ទមភកុមារ និងមាត (ធរៀរច ំនិងអនុវត្ថសាក
លផង កបុងឆ្ប  ំ២០១១-២០១២ និងអនុវត្ថ ៥០% 
ឆ្ប ២ំ០១៣) 

នឹងក ំត្ធ់ៅ 
ដំណាកក់ាល 
ធរៀរចគំធរមាង 

២០១២ កុមារ/មាត ចំននួ ៦៤០០០នាក ់ 
២០១៣ កុមារ/មាតចំននួ ១៦០០០០នាក ់
ករមតិ្ផ្លររធយជន ៍៦០ ដុលាល រ ចធំពាះកុមារ 
មាប ក/់ឆ្ប  ំ 
ចំណាយរដឌបាល ១០% 

កំពុងរក 
 

០,២០ ៤,០០ ១០,០០ 

២.២ ការផ្ថល់ធ្ផៀងធោយមានធោលធៅ ្រមារ់
កមមវ ិ្ អីាហារូរត្ទមភមាត និងកុមារ 

រក.្ុខ្ជភបិាល ២០១០ អបកទទលួផ្ល ៥០៤៦០ នាក ់
២០១១ អបកទទលួផ្ល ៥០៤៦០ នាក ់  
២០១២ អបកទទលួផ្ល ៥៥៥០៦ នាក ់ 
២០១២ អបកទទលួផ្ល ៥៥៥០៦ នាក ់

កំពុងរក 
 

៣,៤០ ៣,៨០ ៣,៨០ 

២.៣ ពរងីកកមមវ ិ្ ីផ្ថល់អាហារូរករ ៍ដល់្ិ្ស
ម្យម្ិកា ធោយធផ្ទថ ត្ការយកចិត្ថទុកោក ់
ជាពិធ្្ធលើកុមារងាយរងធរោះធោយសារ
ពលកមមកុមារ  

រក.អររ់ ំ សាលាធរៀនចំននួ ៥២៧ កបុងគធរមាងរទរទង់
វ ិ្ ័យអររ់កំមពុជា X កុមារ ៣០នាក ់ជាម្យម
កបុងមយួសាលាធរៀន X ៤៥ដុលាល រ = ១៥.៨០០ 
អាហារូរករ ៍វដលអាចឲ្យ្រមារឆ់្ប  ំ២០១១ 
(៧១១៤៥០ ដុលាល រ) លទនភាព្រមារ ់ឆ្ប ំ

បានផ្ថល់េរិញ្ដ  រផទាន 
ធោយ លវកិារក.អររ់ ំ
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កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញរបទាន 

តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
២០១២ និង២០១៣ ធដើមផ ីអនុវត្ថដល់សាលា
ធរៀនជាធរចើនធទៀត្    

២.៣ ពរងីកកមមវ ិ្ ីផ្ថល់អាហារូរករ ៍ ដល់្ិ្ស
រឋម្ិកា ធោយធផ្ទថ ត្ការយកចិត្ថទុកោកជ់ា 
ពិធ្្ធលើកុមារងាយរងធរោះធោយសារ
ពលកមមកុមារ 

រក.អររ់ ំ គំនិត្ផ្ថួចធផ្ថើមតមោនឆ្ររ់េ័្ អនុវត្ថ
សាកលផង ចុងឆ្ប ២ំ០១២ មាន១០៤៤២ 
អាហារូរករ ៍ ឆ្ប ២ំ០១១ មាន៦៨១៤ 
អាហារូរករ ៍  
ឆ្ប ២ំ០១២ ធោយមាន ២០ដុលាល រ /្ិ្សមាប ក ់
កបុងធខត្ថចំននួ ៣ 
ការវាយត្ថ្មលផ្លរះ៉ពាល់អាចធ្វើកបុងឆ្ប  ំ២០១៣ 

រកបាន ០,២១ ០,១៤  

២.៤ (ពរងីក)កមមវ ិ្ ីផ្ថល់ធ្ផៀងធៅសាលាធរៀន  រក.អររ់ ំ ២០១០ កុមារចំននួ ៤៥៤១០០ នាក ់ 
២០១១ កុមារចំននួ៥៦៤៦៦០ នាក ់ 
២០១២ កុមារចំននួ៦២១១២៦ នាក ់ 
២០១៣ កុមារចនំួន៦២១១២៦ នាក ់ 
(ថាប កទ់ី១-៦ អាហារមយួធពល /ថ្លង) 

កំពុងរក ៩,៨០ ១៥,២០ ១៥,២០ 

២.៥ (ពរងឺក) កមមវ ិ្ ីផ្ថល់អាហារូរករ ៍ជាធ្ផៀង
(រររធ្ផៀងយកមកផ្ធះ)  

រក.អររ់ ំ ២០១០ អបកទទលួផ្លចំននួ ៨៩៦៩៦ នាក ់
២០១១ អបកទទលួផ្លចំននួ ៩២៤០០ នាក ់
២០១២ អបកទទលួផ្លចំននួ ១៨៤៨០០ នាក ់
២០១៣ អបកទទលួផ្លចនំួន ១៨៤៨០០ នាក ់
(អងករ ១៥គ ូី ្វ ឋ ក ២គី ូ ធររងឆ្ ១គី ូ 
ររចាំវខ ភាគធរចើនផ្ថល់ឲ្យ្ិ្សជាកុមារ ី

កំពុងរក ៣,៣០ ៦,៦០ ៦,៦០ 
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កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញរបទាន 

តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
ធរៀនថាប កទ់២ី-៦ ្រមារធ់ររើរបា្់កបុងរគសួារ) 

២.៦ ោំរទដល់ការអនុវត្ថវផ្នការ្កមមភាពជាត្ិ
លុររបំាត្ព់លកមមកុមារ 

រក.ការងារ ១២០០០ នាក ់រត្ឹមឆ្ប ២ំ០១២២៣ រកបាន    

ម្គលម្ៅទី ៣. កាត់បនាយនិកមមភាព និងផេល់កាលានុវតេភាពជីវភាព     

៣.១ រធងកើត្ និងពរងីកកមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈថាប ក់
ជាត្ ិវដលមានលកខ ៈចរមះុ ធដើមផធីោះរសាយ
រញ្ហា នកិមមភាពតមរដូវកាលររ្់ររជាជន
រកីរកធៅត្រំនជ់នរទ និងកសាងរទពយ្មផត្ថិ
្េគមនរ៍រករធោយនិរនថរភាព  

នឹងកំ ត្ធ់ៅ 
ដំណាកក់ាល 
ធរៀរចគំធរមាង 

អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប  ំ២០១១ មានចំននួ 
២០៧៥០ នាក ់ 
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១២  មានចំននួ 
៤២០០០ នាក ់ 
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប  ំ២០១៣ មានចនំួន 
១០៥៥០០ នាក ់  
ការងាររយៈធពល ៤០ថ្លង/ឆ្ប  ំ 
អរតរបាកឈ់បួល ១០០០០ ធរៀល  
ចំណាយមនិវមនជារបាកឈ់បួល ជាម្យម ៣០% 

កំពុងរក ០,២០ ១០,០០ ២៤,០០ 

៣.២ រនថកមមវ ិ្ ីធ្ផៀងពលកមមនិងរបាកព់លកមមវដល
កំពុងអនុវត្ថ  

រក.ធ្ដឌកិចច  
រក.អភវិឌណន៍

អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប  ំ២០១០ មាន ចំននួ 
១៤២៩១៥ នាក ់  

កំពុងរក ៣,៣០ ៥,០០ ៥,០០ 

                                                
២៣ អបកទទួលផ្លខ្ជងធលើ នឹងរត្ូវកំ ត្់ជាធោលធៅធោយផ្ទធ ល់ធរកាមគធរមាងវដលផ្ថល់មលូនិ្ ិធោយអងគការពលកមមអនថរជាត្។ិ យ៉ងណាមញិ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាបាននិងកពុំងរញ្ចរ់
ទរមង់្ ងន់្ ងរថ្នពលកមមកុមាររត្ឹមឆ្ប ២ំ០១៦។ ចំធពាះការរញ្ចរ់ទរមង់្ងន់្ងរថ្នពលកមមកុមារធនះ ធគបានប៉ានស់ាម នថានឹងមានការចូលរមួពី្នាោរពភិពធលាក មូលនិ្ អិងគការ្េររជា
ជាត្ិ្ រមារ់កុមារ អងគការពលកមមអនថរជាត្ិ(គធរមាងវ វ្ងយល់ពីការងារកុមារ) ធដើមផវី វ្ងរកមលូនិ្ ិរវនទមចនំនួ ៩០ លានដុលាល រអាធមរកិ។ ដូធចបះ ្រមារ់រយៈធពល៣ឆ្ប  ំ ២០១១-
២០១៣ នឹងរត្ូវការលវកិាររមា ៤៥លានដុលាល ររអាធមរកិ ធពាលគឺ១៥លានដុលាល ររអាធមរកិកបុងមយួឆ្ប ។ំ 
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កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញរបទាន 

តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
ក) គធរមាងកមមវ ិ្ ីធ្ផៀងអាហារពិភពធលាក 
ខ) គធរមាងឧរត្ទមភធ្ផៀងរនាធ ន ់
 

ជនរទ អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប  ំ២០១១ មាន ចំនួន 
១៨១២៤៩ នាក ់
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១២ មាន ចំននួ 
២៥០០០០ នាក ់  
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១៣ មាន ចំនួន 
២៥០០០០ នាក ់

៣.៣ ផ្ថល់ធ្វាការងារ
សាធារ ៈដល់រកមុជនធោលធៅ 

រក.ការងារ 
 

អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១១ មានចំននួ ១០ 
០០០នាក ់
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១២ មានចំននួ ១៥ 
០០០នាក ់
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១៣ មានចនំួន ២០ 
០០០នាក ់

កំពុងអនុវត្ថ និងវ្វងរក 
រវនទម 

០,១៥ 0,២ ០,២៥ 

៣.៤ រធងកើត្ឥ ទានខ្ជប ត្តូ្ច្រមាររ់ធងកើត្មុខរររ
ធោយខលួនឯង 

អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១១ មានចំននួ  
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១២ មានចំននួ 
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១៣ មានចនំួន 

កំពុងអនុវត្ថ និងវ្វងរក 
រវនទម 

២,០០ ២,៥០ ៣,០០ 

៣.៥ ការអភវិឌណជំនាញរធចចកធទ្វជិាជ ជីវៈ 
ធដើមផរីធងកើនផ្លិត្ភាព 

អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១១ មានចំននួ 
១៣៨ ២០៣នាក ់
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១២ មានចំននួ 
១៦៥ ៨៤៤នាក ់
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១៣ មានចនំួន 

កំពុងអនុវត្ថ និងវ្វងរក 
រវនទម 

៩,៣៧ ១៣,២៧ ១០,៥៤ 
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កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញរបទាន 

តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
២០៧ ៣០៥នាក ់

ម្គលម្ៅទី ៤. បម្ងកើនការសថទាសុំខភាពសដលអាចទទួលយកបានសរោប់ជនរកីរក និងជនងាយរងម្រគោះ     

៤.១ ពរងឹង ្រមរ្រមួល និងពរងីកវសិាលភាព
ររ្់មូលនិ្ ិ្ម្ម៌្ ុខភាព 

រក.្ុខ្ជភបិាល  រកបានរ៉ុវនថធៅមានចធនាល ះ
ររធហាង 

៩,០០ (ធៅខវះ 
៣,០០)  

១០,០០ (ធៅ 
ខវះ ៦,០០) 

១២,០០ (ធៅ 
ខវះ ៨,០០) 

៤.២ ពរងីកកមមវ ិ្ ីការធានារ៉ាររ់ង្ុខភាពធៅ
្េគមន ៍

រក.្ុខ្ជភបិាល ធៅដណំាចឆ់្ប ២ំ០០៩ មានគធរមាងចំនួន ១៣ 
វដលមាន្មាជិក ្រុរចនំួន ១២២៨២៩ នាក ់

កំពុងរក    

ម្គលម្ៅទី ៥. ម្ធវើឲ្យររម្សើរម្ឡើងនូវការគពំារសងគមសរោប់ជនងាយរងម្រគោះពិម្សស     

៥.១ រធងកើត្ទ្សនាទាន ្រមារធ់ោះរសាយភាព
ងាយរងធរោះចំធពាះមនុ្សចា្់ជរារកីរក 
អបកមានជំងរុឺាថំ្រ ៉និងពកិារ 

រក.្ងគមកិចច យុទនសាស្ត្ថរយៈធពលវវង កបុងការធលើកកមព្់ការ
ោំពារ្ងគម ្រមាររ់រជាជនរកីរក ចា្់ជរា 
ជនពកិារ (ឧទាេរ ៍  តមរយៈការឧរត្ទមភ
សាចរ់បាក ់ឬធសា្ន្ងគម) វដលនឹងធរៀរច ំនិង
រពមធរពៀងធៅវខ្បូ ឆ្ប ២ំ០១៣ 

កំពុងរក ០,១០ ០,១០ ០,១០ 

៥.២ ការវរងវចកធ្ផៀងធោយមានធោលធៅ ដល់
រកុមជនងាយរងធរោះពិធ្្ 

រក.្ុខ្ជភបិាល អបកជំងរឺធរង  ឆ្ប  ំ២០១០ អបកជំងចឺំនួន 
២២៨៥៧ នាក ់ចំណាយលវកិា ២ លាន ដុលាល រ 

កំពុងរក 
 

៣,៧០ ៣,៧០ ៣,៧០ 

អបកផ្ធុកធមធរាគធអ្ដ ៍និងអបកជំងឺធអដ្៍ ឆ្ប  ំ
២០១០ ចំននួ ៦៧៤៦០ នាក ់ ចណំាយលវកិា 
៤,២លានដុលាល រអាធមរកិ  

កំពុងរក 
 

៤,៩០ ៥,៨០ ៥,៨០ 

៥.៣ ធ្វា្ុខុមាលភាព្ងគម រួមមាន្ុខមាលភាព រក.្ងគមកិចច វផ្អកធលើកមមវ ិ្ កីារងារ ឆ្ប ២ំ០០៨-១៣ ររ្់ បានផ្ថល់េរិញ្ដរផទាន លវកិា រក. លវកិា លវកិា 
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កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញរបទាន 

តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
កុមារ នងិការសាថ រនីត្ិ្មផទាយុវជន ្ុខមាល
ភាព នងិការសាថ រលទនភាពពលកមម្រមារជ់ន
ពិការ ររជាជនោម នផ្ធះ្ំវរង ្ុខុមាលភាព
្រមារច់ា្់ជរា និងអត្ីត្យុទនជន 

រក.្ងគមកិចច ធៅរត្មឹឆ្ប ២ំ០១៣ អបកទទួលផ្ល 
នឹងរួមរញ្ចូ លកុមារកំរពា ចនំួន ១១០០០នាក ់
អត្ីត្យុទនជន ចនំួន ១០៥១៦០ នាក ់
និង្មាជកិរគសួារ ចំនួន ៣១៦២៦០នាក ់
កុមារ និងយុវជន ធលមើ្ចារច់ំននួ ១៥១៨៥ 
នាក ់ជនពកិារចនំួន ៤៥០០ នាក ់(៩០០ 
នាកក់បុងមួយឆ្ប )ំ វដលរួមទាំងកុមារពិការ ចំនួន 
៦៧៦ នាក ់ររជាជនោម នផ្ធះ្ំវរង ចំននួ 
៧៥០០ នាក ់(១៥០០ នាក ់កបុងមយួឆ្ប )ំ 
ស្ត្ថីឆលងជំងឺធអដ្៍និងកូន និងរគសួារររ្់
ពួកោត្ច់ំននួ ១៥០០ នាក ់(៣០០ នាក ់
កបុងមយួឆ្ប )ំ  ស្ត្ថី និងកុមាររងធរោះធោយសារ
ការជញួដូរមនុ្ស ចំននួ ៨៥០០ នាក ់(ចំននួ 
១៥១០ នាក ់កបុងមួយឆ្ប )ំ    

ធោយលវកិារក.្ងគមកចិច ្ងគមកិចច រក.្ងគមកិចច រក.្ងគមកិចច 

៥.៤ ពរងីកវសិាលភាពរររធានារ៉ាររ់ង 
ហានិភយ័ការងារ ធៅតមរណាថ ធខត្ថ 

រក.ការងារ 
 

កមមករនិធយជិត្ធរចើនវលមធទៀត្នឹងទទួលបានការ 
ធានារ៉ាររ់ងហានិភយ័ការងារ 

រ.្.្ ០,០១ ០,០១ ០,០១ 

៥.៥ ផ្សពវផ្ាយការអនុវត្ថរររធានារ៉ាររ់ង 
ហានិភយ័ការងារ ធៅដល់វផ្បកវដលពាកព់ន័ន 

ការយល់ដងឹពកីារអនុវត្ថធោលនធយបាយធានា 
រ៉ាររ់ងហានភិយ័ការងារឲ្យកានវ់ត្ទូលំទូលាយ 

រ.្.្ 
រដឌ និងអងគការអនថជាត្ ិ

០,០៣ ០,០៥ ០,០៦ 

៥.៦ ធរៀរចអំនុវត្ថរររវលទាំ្ុខភាព កមមករនិធយជិត្ចំនួន ៥៩៤ ៦៨៦នាក ់
ទទួលបានការវលទាំ្ ុខភាព 

រ.្.្ 
រដឌ និងអងគការអនថជាត្ ិ

០,០១ ០,០២ ០,០៣ 
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កមមវិធី និងសកមមភាពអាទិភាពរយៈម្ពលខល ី ស្ថា ប័នអនុវតេ ចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននករមិត និងអនកទទួលផល ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញរបទាន 

តរមវូការថវិកា (គិតោលានដុលាល រ) 

    ២០១០-២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
៥.៧ ពរងីករររវលទាំ្ ុខភាពដល់អបកកបុងរនធុក

កមមករនិធយជិត្ 
រគួសារកមមកនិធយជតិ្ចំននួ ១ ៧៨៤ ០៥៨ នាក ់
ទទួលបានការវលទាំ្ ុខភាព 

កំពុងរក   ០,៥០ 

៥.៨ ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលការអនុវត្ថ ការអនុវត្ថកានវ់ត្មានររ្ិទនភាព កំពុងរក ០,០១ ០,០១ ០,០១ 
៥.៩ ្ិកាលទនភាពរធងកើត្រររធសា្ន កមមករនិធយជិត្ទទលួបានររររបាកធ់សា្ន កំពុងរក  ០,០១ ០,០១ 
៥.១០ ការពារ្ុខភាព 

និង្ុវត្ទភិាពការងារដល់្េរោ្ខ្ជប ត្តូ្ច 
និងធ្ដខកចិចធរៅររពន័ន 

អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១១ មានចំននួ 
១០ ០០០នាក ់
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១២ មានចំននួ 
១៥ ០០០នាក ់
អបកទទលួផ្ល្រមារឆ់្ប ២ំ០១៣ មានចនំួន 
២០ ០០០នាក ់

កំពុងអនុវត្ថ និងវ្វងរក 
រវនទម 

០.២០ ១.០០ ១.២០ 
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តារាងទី ៨. ោ៉ា រទិចននលទធផលសរោប់ យ.ជ.គ.ស. 
ទ្សនវ ិ្ ័យ ៖ ររជាជនកមពុជារាល់រូរ ពិធ្្ជនរកីរកនិងជនងាយរងធរោះ នឹងបានទទួលផ្លររធយជនព៍ីរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមនងិរររ្នថិ្ ុខ្ងគម ឲ្យកាន់វត្ររធ ើ្រធ ើង 
វដលជាវផ្បកថ្នររព័ននោពំារ្ងគមដម៏ានររ្ិទនភាព ្មរ្រវដលអាចអនុវត្ថនងិមាននិរនថរភាព 

លទធផល សចូនាករ ទនិននយ័ម្គល ម្គលម្ៅ 
ធោលរំ ង ៖ ជនរកីរក និងជនងាយរងធរោះ
កមពុជា នឹងទទួលការោពំារកាន់វត្ររធ ើ្រធ ើង 
ពីភាពរកីរករុាថំ្រ ៉នងិភាពអត្់ឃ្លល ន វរិត្ថិ ភាពខវះ
ខ្ជត្ នងិមូលធេតុ្្ងគម និងទទួលបាន
ររធយជន៍ ពកីារធ្វើវនិិធយគធលើ្នធាន 
មូល្នមនុ្សររ្់ពួកោត្ ់

្មមារត្ររជាជនវដលមានរបាក់ចំ ូលត្ចិជាងរនាធ ត្់ថ្នភាពរកីរកថាប កជ់ាត្ ិ ៣០.១% (២០០៧)  
 

១៩.៥% (២០១៥) 

្មមារត្ររជាជន ទ្ិត្ធៅធរកាមរនាធ ត្់ថ្នភាពរកីរកវផ្បកធ្ផៀងអាហារ ១៨% (២០០៧) 
 

១០% (២០១៥) 

ការចាត្់ថាប ក់្នធ្ សន៍ោពំារ្ងគមររ្់ររធទ្ ០.១៨ (២០០៧)  ០.៣ (២០១៣) 
ចំននួររជាជនរកីរក នងិជនងាយរងធរោះគតិ្ជាភាគរយ វដលទទួលផ្លពរីណាឋ ញ
្ុវត្ទិភាព្ងគម 

នឹងកំ ត្ ់
 

៥០% (២០១៥) 

ធររវ៉ា ង់ថ្នកុមារមនិរគរទ់មងន ់ ២៨.៨% (២០០៨) ១៩.២% (២០១៥) 
្នធ្សនទុ៍រភកិស្កលធលាក (វទិយសាទ នរសាវរជាវធោលនធយបាយធ្ផៀង
អនថរជាត្ិ) 

២១.២ (២០០៩) 
 

១៥  (២០១៥) 

ធោលធៅទ ី១. ជនរកីរក និង ងាយរងធរោះ 
ទទួលបានការោរំទ វដលរមួមានធ្ផៀង 
អនាមយ័ ទឹក និង ជរមក ។ល។ ធដើមផរីំធពញ
តមត្រមូវការររ្់ពកួោត្់កបុងធពលធវលា 
មានធរោះអា្នប និងវរិត្ថ ិ
 

ចំននួររជាជនគិត្ជាភាគរយវដលទទួលបានជំនួយ រមួមាន ធ្ផៀង អនាមយ័ ទកឹ 
ទីជរមក កបុងធពលមានធរោះអា្នប និងទទលួបានអនថរាគមន៍រនាធ ន់ធផ្សងធទៀត្ 
កបុងអំ ុងធពលវដលបានកំ ត្ ់
 

នឹងកំ ត្ ់ ៨០% (រករខ ឍ  
ជំនួយអភវិឌណន៍ថ្ន 
អងគការ្េររជាជាត្ ិ

ធរៀរចំវផ្នការអនថរវ ិ្ ័យថាប ក់ជាត្ិ ធោយមានការ្រមរ្រមួល មានលកខ ៈចរមុះ 
្រមារ់ធឆលើយត្រនឹងធរោះអា្នប   

មនិមាន  ធរៀរចំរចួ  
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ធោលធៅទី ២. ជនរកីរក កុមារ នងិមាតងាយ
រងធរោះ ទទួលបានផ្លររធយជន៍ពី្ ំណាញ់
្ុវត្ទិភាព្ងគម ធដើមផកីាត្់រនទយភាពរកីរក និង
អ្នថិ្ ុខធ្ផៀង និងពរងឹងការអភវិឌណមូល្ន
មនុ្ស តមរយៈការរធងកើនគុ ភាព
អាហារូរត្ទមភ  ្ុខភាពមាត និងកុមារ ការធលើក
កមព្់ការអរ់រ ំនិងការលុររបំាត្ព់លកមមកុមារ 
ជាពិធ្្ទរមង់្ ងន់្ ងរ  
 

ចំននួកុមាររកីរកគតិ្ជាភាគរយ វដលទទលួបានអាហារូរករ ៍ 
្រមារ់ការអរ់រកំរមតិ្រឋម្ិកា និងម្យម្ិការឋមភមូ ិ

២៦៧០០នាក់
(សាលាធរៀនរឋម្ិកា 
ឆ្ប ២ំ០០៨)   

ពីរដង  (២០១៥) 

ចំននួអបកទទួលផ្ល វដលទទួលពីរររធ្ផៀងយកមកផ្ធះ និងការផ្ថល់អាហារធៅ
សាលាធរៀន 

៦២០០០០នាក ់(កមមវ ិ្  ី
ធ្ផៀង អាហារពិភព 
ធលាក ២០០៩) 

៨០៥០០០នាក ់
(២០១៣) 

ចំននួកុមារអាយុធរកាម ២ឆ្ប  ំស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះ និងស្ត ថ្ីវដលធទើរ្រមាលកូនរចួគតិ្ជា 
ភាគរយវដលទទលួ ផ្លពីកមមវ ិ្ ឧីរត្ទមភ្ ងគម 

៦៤២៧៣នាក ់(កមមវ ិ្  ី
ធ្ផៀងអាហារ ពិភពធលាក 
២០០៩) 

នឹងកំ ត្ ់

ស្ត ថ្ីមានថ្ផ្ធធពាះវដលបានមកពិធរោះធយរល់យ៉ងត្ិចពីរដង ជាមយួរគុគលិក
្ុខ្ជភបិាលជំនាញ មុនធពល្រមាល 
 

៨១នាក ់ ៩០នាក ់(២០១៥) 

វឌណនភាពគិត្ជាភាគរយ ចំធពាះ្មទិឌផ្លររ្់រកុមធោលធៅជាត្ ិ
ថ្ីពីការលុររំបាត្ទ់រមង់្ ងន់្ ងររផុំ្ត្ថ្នពលកមមកុមារ 

៣១៣០០០នាក ់
(២០០៩) 

ការលុររបំាត្់ទាងំរ្ងុ
ថ្នទរមង ់្ងន់្ ងរ 
(២០១៦) 

ធោលធៅទ ី៣. ជនរកីរក នងិ ងាយរងធរោះ 
វដលធពញវយ័ធ្វើ ការងារ ទទួលបានផ្ល
ររធយជនព៍ីកាលានុវត្ថភាពការងារ ធដើមផធីានា 
ឲ្យមានរបាក់ចំ ូលធ្ផៀង និងមានការងារធ្វើ 
រពមទាងំចូលរមួ កបុងការកសាង្នធានរូរវន័ថ 
និង្នធានធេោឌ រចនា្មព័នឌ្ងគមវដល 
មាននិរនថរភាព 

ចំននួថ្លងររ្់ររជាជនរកីរករ្់ធៅត្រំនជ់នរទ ទទួលបានឱកា្ការងារ តម
រយៈកមមវ ិ្ ី្ំ ង់សាធារ ៈ វផ្អកធលើកមាល ងំពលកមម 

ចំននួថ្លងធ្វើការ ១លានថ្លង  
(២០០៩) 
 

៥ លាន (២០១៣) 
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ធោលធៅទ ី៤. ជនរកីរក និង ងាយរងធរោះ 
ទទួលបានការវលរកា ្ុខភាពវដលមាន
គុ ភាព  ររ្ិទនភាព និងវដលអាចទទួលធររើ
បាន  និងការោពំារវផ្បកេិញ្ដ វត្ទុ ធពលមានជងំ ឺ
 

្ូចនាករកបុងវផ្នការធម្រមារក់ិចចោពំារ្ុខភាព្ងគម  
ចំននួររជាជនគិត្ជាភាគរយ វដលទទួលបានមលូនិ្ ិ្ម្ម ៌្ុខភាព 
 

  

ធោលធៅទ ី៥. រកុមជនងាយ រងធរោះពិធ្្ 
រមួមាន ធកមងកំរពា ចា្់ជរា ស្ត ថ្ីជាធមរគួសារ 
ជនពិការ អបកផ្ធុក ធមធរាគធអដ្៍ ឬជងំឺរធរង 
។ល។ ទទួលបាន ការោរំទជារបាក ់ចំ ូល 
្មាភ រៈ និងចតិ្ថសាស្ត ថ្ ្ងគម រពមទាងំការវលទា ំ
្ងគមរគរ់រោន ់

ចំននួជនពិការគិត្ជាភាគរយ វដលទទួលបានធ្វាោពំារ្ងគម 
 

នឹងកំ ត្ ់ ៥០%  (២០១៥) 

ចំននួចា្់ជរាគិត្ជាភាគរយ វដលទទួលបានធ្វាោពំារ្ងគម   
 

នឹងកំ ត្ ់ នឹងកំ ត្ ់

ចំននួអបកផ្ធុកធមធរាគធអដ្៍គតិ្ជាភាគរយ វដលទទលួបានធ្វាោពំារ្ងគម    ៧៥៨៧៩នាក ់(កមមវ ិ្  ី
ធ្ផៀង អាហារពិភព 
ធលាក ២០០៩)  

៩២០០០នាក ់(កមមវ ិ្  ី
ធ្ផៀងអាហារ 
ពិភពធលាក ២០១៣) 
 

អបកជំងឺរធរងគតិ្ជាភាគរយ វដលទទលួបានធ្វាោពំារ្ងគម ១៩៥០០នាក ់
(កមមវ ិ្ ីធ្ផៀង 
អាហារពិភពធលាក) 

៣៦.០០០នាក ់
(២០១៣) 

ចំននួថ្នការរធងកើត្្មាគមមនុ្សចា្់ 
 

  

ចំននួថ្នការវលរកាធៅតមផ្ធះ គិត្ជាភាគរយ 
 

  

ចំននួជនចា្់ជរាឯធកា គិត្ជាភាគរយ វដលទទួលការឧរត្ទមភសាច់របាក ់   
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ការធរៀរចំសាទ រ័ន ៖  
ការ្រមរ្រមួល   
ការកំ ត្់ធោលធៅ  
ការអភវិឌណ្មត្ទភាព   
ការពិនតិ្យតមោន នងិវាយត្ថ្មល  
ការរគរ់រគងពត័្៌មាន  
យនថការផ្ថល់មូលនិ្ិ  
 

រករខ ឍ ពិនតិ្យតមោន និងវាយត្ថ្មល វដលមានវផ្នការចណំាយប៉ាន់សាម នររចាឆំ្ប  ំ ពុំទាន់ធរៀរចំ  
 

ធរៀរចំរចួ 

យុទនសាស្ត្ថេិរញ្ដរផទានថាប ក់ជាត្ិកបុងរយៈធពលវវង ្រមារ់ជនរកីរកនងិជនងាយ
រងធរោះ 

ពុំទាន់ធរៀរចំ  
 

ធរៀរចំរចួ 

លវកិាថ្នរាជរោឌ ភបិាលគិត្ជា % វដលបានវរងវចក្រមារ់កចិចោពំារ្ងគម ៥% 
 

៨% (២០១៥ កបុង 
រករខ ឍ ជំនយួ 
អភវិឌណន៍ថ្នអងគការ 
្េររជាជាត្ិ) 

ការធរៀរចំទិនបន័យធោលថាប កជ់ាត្ ិនិងថាប ក់ធរកាមជាត្ិទូធៅ ឬការធ្វើសារធពើភ ឍ
ថ្ីពីការោពំារ្ងគម ឬរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគម (និងធ្វើរចចុរផនបភាពទនិបនយ័ធោល
ធនះ) 
 

ពុំទាន់ធរៀរចំ  
 

ធរៀរចំរចួ 

ការពរងីកយនថការកំ ត្់ធោលធៅ  
 

១០ ធខត្ថ  ១០០% 

ររព័ននព័ត្ម៌ានចរមុះ ្រមារ់វភិាគភាពងាយរងធរោះ ការពិនិត្យតមោន 
និងការរាយការ ៍   
 

  

ចំននួកចិចររជុំ្ រមរ្រមួលកបុងមយួឆ្ប  ំរវាងសាទ រ័នពាក់ពន័ឌររ្់រោឌ ភបិាល 
ជាមយួថ្ដគូអភវិឌណ  
 

២០០៨ រធណាឋ ះអា្នប  ២០១២-២០១៥ រាល់ ២ 
វខ 
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c,ab; nigbTb,BaØtiþCaFrmanrbs;raCrdæaPi)al 

- រដឌ្មមនុញ្ដ ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
- ចារ់្ ថីពីការងារ  
- ចារធ់ានារ៉ាររ់ង 
- ចារ់ ថ្ីពីរររ្នថិ្ុខ្ងគម្រមារ់ជនទាំងឡាយវដល ទ្ិត្ធៅធរកាមរទរផញ្ដ តិ្ថ្នចារ់ ថ្ី
ពីការងារ  

- អនុរកឹត្យ ថ្ី ពីធរឡាជាតិ្្នថិ្ុខ្ងគម វដលរគរដ ឋ រ់ធលើការធានារ៉ារ់រងការរងររួ្ររ្់ 
និធយជិត្  

- រពះរាជរកឹត្យ ថ្ីពីរររ្នថិ្ុខ្ងគម្រមារម់ស្តនថីរាជការ្ីុវលិ វដលធានារររ្នថិ្ុខ្ងគម 
្រមារអ់បករធរមើការងារធៅកបុងវ ិ្ ័យសាធារ ៈ  

- ចារ់្ ថីពីរររធសា្ននិវត្ថន ៍និងធសា្នបាត្រ់ង់្មត្ទភាពការងារចំធពាះធយ្ិនថ្នកងធយ្ 
ពលធខមរភមូនិធ 

- ចារ់ ថ្ីពីការការពារនិងធលើកកមព្់្ិទនិជនពិការ  
- ចារ់្ ថីពីការទរស់ាក ត្អំ់ធពើេិងាកបុងរគួសារ និងកិចចការពារជនរងធរោះ  
- ចារ់្ ថីពី ម្ុំកូនអនថរររធទ្  
- ចារ់្ ថីពីការរស្តងាក រអំធពើជួញដូរមនុ្សនិងអាជីវកមមផ្លូវធភទ 
 
yuT§sa®sþ eKalneya)ay nigkare)aHBum<pSayrbs;raCrdæaPi)al 

- ក.ក.ជ (២០០៩) រករខ ឍ យុទនសាស្ត ថ្្នថិ្ុខធ្ផៀងនិងអាហាររូត្ទមភ ២០០៨-២០១២ 
- ររភពទិនបនយ័ថាប កឃំុ់ (២០០៩) 
- រក្ួងអររ់ ំយុវជន និងកីឡា (២០០៦) វផ្នការយុទនសាស្ត ថ្វ ិ្ ័យអររ់ ំ២០០៦-២០១០ 
- រក្ួង្ុខ្ជភិបាល (២០០៥) ការអធងកត្រគួសារនិងររជាសាស្ត ថ្កមពុជា 
- រក្ួង្ុខ្ជភិបាល (២០០៨) វផ្នការយុទនសាស្ត ថ្វ ិ្ ័យ្ុខ្ជភបិាល ២០០៨-២០១៥   
- រក្ួង្ុខ្ជភិបាល (២០០៨) យុទនសាស្ត ថ្អាហាររូត្ទមភជាតិ្ ២០០៩-២០១៥ 
- រក្ួង្ុខ្ជភិបាល (២០០៩) របាយការ ៍េិរញ្ដរផទាន្ុខ្ជភបិាល 
- រក្ួង្ុខ្ជភិបាល (២០១០) វផ្នការធម ថ្ីពីការោពំារ្ុខភាព្ងគម 
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- រក្ួង្ុខ្ជភិបាល និងអងគការ្ុខភាពពិភពធលាក (២០០៨) ការអធងកត្មនុ្សមារត្សាស្ត ថ្ 
កមពុជា 

- រក្ួងវផ្នការ (២០១០) ការអធងកត្ ថ្ីពីនិនាប ការ្ងគមនិងពលកមម 
- រក្ួង្ងគមកិចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្្មផទា (២០០៨) វផ្នការ្កមមភាព្ុខមាលភាព 
្ងគម ២០០៨-២០១៣ 

- រក្ួងកិចចការនារ ី(២០០៨) A Fair Share for Women, Gender Assessment ២០០៨ 

- រក្ួងកិចចការនារ ី(២០០៤) កមមវ ិ្ ីនាររីត្នៈ ២០០៤-២០០៨ 

- គ ៈកមាម ្ិការជាតិ្្រមារ់ការអភវិឌណតមវររររជា្ិរធត្យយធៅថាប កធ់រកាមជាតិ្ 

- គ ៈកមាម ្ិការជាតិ្ររជាជននិងការអភវិឌណ ទី ថ្ីការគ ៈរដឌមស្តនថី (២០០៧) ‘Elderly in 

Cambodia.’ Presentation for the Seminar on the Social, Health and Economics 

Consequences of Population Ageing in the Context of Changing Families. Bangkok, 25-27 

July  

- គ ៈកមាម ្ិការជាតិ្រគររ់គងធរោះមេនថរាយ (២០១០) Comprehensive Post-disaster Needs 

Assessment. Ketsana Recovery and Reconstruction in Cambodia 

- វទិយសាទ នជាតិ្ ទ្ិតិ្ រក្ួងវផ្នការ (២០០២) ការអធងកត្ ថ្ីពីពលកមមកុមារធៅកមពុជា ២០០១ 

- វទិយសាទ នជាតិ្ ទ្ិតិ្ រក្ួងវផ្នការ (២០០៤) ការអធងកត្ ថ្ីពីការងារកុមារធៅតមផ្ធះ ២០០៣ 

- វទិយសាទ នជាតិ្ ទ្ិតិ្ រក្ួងវផ្នការ (២០០៤ ២០០៧ និង ២០០៩) ការអធងកត្ធ្ដឌកិចច្ងគមកិចច 
កមពុជា 

- វទិយសាទ នជាតិ្ ទ្ិតិ្ រក្ួងវផ្នការ (២០០៩) ការជំធរឿនររជាសាស្ត ថ្ទូធៅ ២០០៨ 

- ធរឡាជាតិ្្នថិ្ុខ្ងគម (២០០៩) ្មទិនផ្លធៅកបុងឆ្ប ២ំ០០៩ និងវផ្នការ្កមមភាព 
២០១០ 

- ្ុនធរកថា្ធមថចអគគមហាធ្នារតី្ធត្ធជា ហ ុន សសន នាយករដឌមស្តនថី ថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
កបុងឱកា្ចូលរមួដខ៏ពងខ់ព្់ជាគ ៈអ្ិរតី្ថ្នពិ្ីរិទ ធវទិកាជាតិ្ ថ្ីពី្នថិ្ុខធ្ផៀង និងអាហា
ររូត្ទមភ ធរកាមររធានរទរណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព្ងគមធៅកមពុជា ភបធំពញ ថ្លងទី៧ វខកកកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ 

- រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា (២០០៣) ធោលធៅអភវិឌណន៍្េ្សវត្សកមពុជា 

- រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា (២០០៨) យុទនសាស្ត ថ្ចតុ្ធកា  ្រមារកំ់ធ ើ ន ការងារ ្មភាព និង 
ររ្ិទនភាព ដំណាកក់ាលទី២ ២០០៨-២០១៣ 

- រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា (២០០៩) វផ្នការយុទនសាស្ត ថ្អភវិឌណនជ៍ាតិ្ រចចុរផនបកមម ២០០៩-២០១៣ 

- ឧត្ថមរកុមររឹកាធ្ដឌកិចចជាតិ្ (២០០៩) ធោលនធយបាយជំរញុផ្លិត្កមមរ្ូវនិងការនាធំចញ 
អងករ 
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- ក.ក.ជ. កមមវ ិ្ ីធ្ផៀងអាហារពិភពធលាក និង្នាោរពិភពធលាក (២០០៩) រណាឋ ញ្ុវត្ទិភាព
្ងគមធៅកមពុជា៖ ទ្សនាទាន និងរញ្ជ ីសារធពើភ ឍ  

- ្នាោរពិភពធលាក មលូនិ្ិអងគការ្េររជាជាតិ្ធដើមផកុីមារ កមមវ ិ្ ីធ្ផៀងអាហារពិភពធលាក ទី
ភាប កង់ារ្េររតិ្រត្ថិការរធចចកធទ្អាលលឺមង៉ ់អងគការ្ុខភាពពិភពធលាក និងក.ក.ជ. (២០១០) 
ឯកសារពិភាកា ថ្ីពីកមមវ ិ្ ីឧរត្ទមភសាចរ់បាក់កបុងការរទរទងដ់ល់ជនរកីរក រពមទាងំធផ្ទថ ត្ធលើរញ្ហា
កងវះអាហាររូត្ទមភមាតនិងកុមារ 

- អងគការពលកមមអនថរជាតិ្ (២០១០) ឯកសារមលូោឌ ន ថ្ីពីកមមវ ិ្ ី្ំ ងស់ាធារ ៈ ជាវផ្បកមយួ
ថ្នការោពំារ្ងគម្រមារជ់នរកីរក និងជនងាយរងធរោះ 

- អងគការពលកមមអនថរជាតិ្ មូលនិ្ិអងគការ្េររជាជាតិ្ធដើមផកុីមារ និងអងគការអររ់វំទិយសាស្ត ថ្ 
និងវរផ្មថ៌្នអងគការ្េររជាជាតិ្ (២០១០) ឯកសារ ថ្ីពីការធផ្ទថ ត្ធលើពលកមមកុមារ និងការ
រធងកើនការទទួលបាននូវការ្ិកាអររ់ ំ

- ក.ក.ជ. និងថ្ដគូអភវិឌណ (២០១០) ធឆ្ព ះធៅកានយុ់ទនសាស្ត ថ្ោពំារ្ងគម្រមារជ់នរកីរកនិងជន 
ងាយរងធរោះ 
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