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១.  រស្ចរតីរ្តើម្ 
១.១.  សាវតា និងប បិទ 
 ការង្ករសងគម្ែិចចបានចាប់ដផ្តើម្ដែើតដ ើងដៅចុងឆ្ា ១ំ៨០០ ដៅសហរ ាអាដម្រែិ និងអឺរ  ុប ដៅដពលក លសងគម្
គមំ្រទ្ឱ្យានការផ្លល ស់បតូរបានដែើតដ ើងជ្ញមួ្យនឹងប ិវតតឧសាហែម្ម។ ជ្ញដម្រចើនសតវតសរម៍្ែដនេះបុគគលិែសងគម្ែិចច
ដៅែាុងម្របដទ្សទាងំដនេះបានចាប់ ំដណ្ើ រការមួ្យ ៏កវងឆ្ា យសំដៅបដងាើតបទ្ដ្ឋា នសម្រាប់ការអប់រ ំនិងដរៀបចំដធវើឱ្យ 
ការង្ករសងគម្ែិចចានវជិ្ញា ជើវៈ គឺសំដៅអភិវឌ្ឍចំដណ្េះ ឹងឯែដទ្សក លដម្របើម្របាស់ព័ត៌ានម្រទឹ្សតើ និងការអនុវតតផ្លទ ល់ 
ដ ើម្បើដដ្ឋេះម្រសាយបញ្ហា ម្នុសស និងបញ្ហា សងគម្។1 ដដ្ឋយក ែការង្ករសងគម្ែិចចដៅែាុងែម្ពុជ្ញ ចាប់ដផ្តើម្ានសាា ប័ន 
 ឹែនា ំំបូងានដ ម្ េះ “ម្រែសួងព័ត៌ាន និងសងគម្ែិចច ដៅឆ្ា ១ំ៩៤៧ និងបានផ្លល ស់បតូរដ ម្ េះសាា ប័ន និងដ ម្ េះ
ថ្នា ែ់ ឹែនាជំ្ញបនតបនាទ ប់ដៅតាម្សម្័យកាលននរបប ឹែនានំើមួ្យៗ2 ក លបចចុបបនាដនេះានដ ម្ េះម្រែសួងសងគម្ែិចច 
អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា3 ានឯែឧតតម្ វង ស្តូ ជ្ញរ ាម្ស្រនតើដៅែាុងរាជរដ្ឋា ភិបាលអាណ្តតទ្ើ៦ ននរ ាសភា
ក លានសដម្តចអគគម្ហាដសនាបតើ ហ ុន ណស្ន ជ្ញនាយែរ ាម្ស្រនតើននម្រពេះរាជ្ញណ្តចម្រែែម្ពុជ្ញ។  
១.២. ព្រស្ងួ ស្.អ.យ 

ម្រែសួង ស.អ.យ បដងាើតដ ើងដដ្ឋយចាប់ក លម្របកាសឲ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពេះរាជម្រែម្ដលខ នស/រែម្/០០១ ចុេះនថា
ទ្ើ១៧ កខម្ែរា ឆ្ា ២ំ០០៥។ អនុម្រែឹតយដលខ៥៤ អនម្រែ.បែ ចុេះនថាទ្ើ២៤ កខមិ្នា ឆ្ា ២ំ០១១ សតើពើការដរៀបចំ និងការ
ម្របម្រពឹតតដៅរបស់ម្រែសួង ស.អ.យ។ ាម្រតា ៣. ម្រែសួង ស.អ.យ ានភារែិចច ូចតដៅ៖  

 

 ១.២.១. វសិ័យសងគម្ែិចច 
- ដរៀបចំដគលនដយាបាយ និង ឹែនាមំ្រគប់ម្រគងរាល់សងគម្ែិចចរបស់រ ាដ ើម្បើជួយ ល់ម្របដភទ្ជនង្កយរងដម្រគេះ
និងម្រែើម្រែជ្ញអាទ្ ៈ ជនចាស់ជរាគម នទ្ើពឹង ជនពិការ ជនរស់ដៅតាម្ចិដ ច្ ើម្ថាល់ ែុារែំម្រពា ែុារតាម្
ចិដ ច្ ើម្ថាល់ ម្រសើដពសា (ស្រសតើបំដរ ើដសវាែំសានត) ជនក លផ្ទុែដម្ដរាគដអ ស៍/ជំងឺដអ ស៍ និងានដម្ដរាគ ល្ង
កាចសាហាវ ជនម្រែើម្រែជួបការលំបាែជ្ញងដគែាុងសងគម្ 

- ដរៀបចំអនុវតតដគលនដយាបាយសតើពើម្រគួសារ ជនចាស់ជរា 
- ដរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋា ន និងម្រគប់ម្រគងការង្ករសុំែូនដៅចិ ច្ ឹម្ដៅែាុងនិងដម្រៅម្របដទ្ស 
- ដរៀបចំដសវាសងគម្ែិចចដ ើម្បើកថរែា ការពារ និងអប់រែុំារែំម្រពា ែុាររងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើជួញ ូរ ដដ្ឋយជំងឺ
ដអ ស៍ ែុារពិការ និងចិ ច្ ឹម្បើបាច់កថរែាទារែក លម្រតូវដគដបាេះបង់ដចាល 

- ដរៀបចំដគលការណ៍្គពំារជនពិការ អនុវតតការង្ករសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម បងាលែខណ្ៈខាងជើវភាពរស់ដៅ
 ល់ជនពិការម្រគប់ម្របដភទ្ 

- សហការជ្ញម្ួយសាា ប័នពាែ់ព័នធចាត់វធិានការផ្លូវចាប់ែាុងការទ្ប់សាា ត់អំដពើដពសាចារ ការជួញ ូរម្នុសស 
ការរដំោភផ្លូវដភទ្ដលើែុារ ការម្របយុទ្ធម្របឆ្ងំនឹងជំងឺដអ ស៍ 

- សហការជ្ញមួ្យសាា ប័នពាែ់ព័នធជួយ ល់ជនរងដម្រគេះដដ្ឋយភយនតរាយដផ្សងៗានដម្រគេះថ្នា ែ់ធម្មជ្ញតិ និង
ដម្រគេះថ្នា ែ់ដផ្សងៗដទ្ៀត 

 
1 http://ifsw.org/what-we-do/governance/constitution-and-by-laws/  
2 ឯែសារម្រសាវម្រជ្ញវដដ្ឋយដោែ ពុយ គ រាជរដ្ឋា ភិបាលែម្ពុជ្ញពើឆ្ា ១ំ៩៤៥  ល់ឆ្ា ២ំ០១០ ដចញផ្ាយនថាទ្ើ១០ កខម្ិថុនា ឆ្ា ២ំ០១០។ 
3 ម្រពេះរាជម្រែម្ដលខ នស/រែម្/០១០៥/០០១ ចុេះនថាទ្ើ១៧ កខម្ែរា ឆ្ា ២ំ០០៥ ក លម្របកាសឱ្យដម្របើចាបស់ដើពើការបដងាើតម្រែសួង ស.អ.យ 

http://ifsw.org/what-we-do/governance/constitution-and-by-laws/
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- សហការជ្ញមួ្យសាា ប័ន និងអងគការពាែ់ព័នធនឹងការអនុវតតសិទ្ធិែុារម្រគប់ម្រគងរបបដសាធននិវតតន៍ និង
ដសាធនបាត់បង់សម្បទាវជិ្ញា ជើវៈសម្រាប់ម្ស្រនតើរាជការតាម្ការែំណ្ត់របស់ចាប់សតើពើសហលែខនតិែៈម្ស្រនតើ  
រាជការសុើវលិ 

- ម្រគប់ម្រគងរបបធានារា ប់រងសងគម្សម្រាប់ម្ស្រនតើរាជការសុើវលិក លែំពុងបំដពញភារែិចច 
- ម្រគប់ម្រគងរបបធានារា ប់រងសងគម្ ល់ែូនែំម្រពាពើសពម្ស្រនតើរាជការ  
-  ឹែនាមំ្រគប់ម្រគង និងសហការជ្ញជ្ញន គូជ្ញមួ្យអងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល អងគការជ្ញតិ អនតរជ្ញតិក លដធវើ
សែម្មភាពដលើវសិ័យសងគម្ែិចចជ្ញអាទ្  ការផ្តល់ព័ត៌ាន ការម្របាប់បង្កា ញ ការកណ្នា ំនិងការផ្តល់ដសវា
សងគម្ែិចចនានា 

- បំផុ្លការចូលរមួ្សែម្មភាពសាម្គគើធម៌្សងគម្ ដលើែទឹ្ែចិតត និងដធវើជ្ញន គូជ្ញមួ្យអងគការម្នុសសធម៌្   
សហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន ែាុងការបដងាើតមូ្លនិធិម្រទ្ម្រទ្ង់ ល់ដសវាសងគម្ែិចចនានាដ ើម្បើជួយ ល់ជនង្កយរង
ដម្រគេះម្រគប់ម្របដភទ្។ 
 

 ១.២.២. វសិ័យអតើតយុទ្ធជន 
- ដរៀបចំដ្ឋែ់ឱ្យ ំដណ្ើ រការ សម្រម្បសម្រមួ្លដគលនដយាបាយជ្ញតិសតើពើអតើតយុទ្ធជន 
- ដរៀបចំប ច្ូ លអតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារដៅែាុងសហគម្ន៍ដដ្ឋយដលើែែម្ពស់សាា នភាពរស់ដៅឱ្យបានលអ
ម្របដសើរនិងគម នការដរ ើសដអើងតាម្រយៈការបណ្តុ េះបណ្តត លវជិ្ញា ជើវៈ ការដដ្ឋេះម្រសាយការង្ករដធវើនិងបដងាើតមុ្ខរបរ 

- ដលើែដគលការណ៍្អប់រកំណ្នាអំតើតយុទ្ធជនឱ្យយល់ពើតនម្លកាតពវែិចច តួនាទ្ើែាុងម្រគួសារ សហគម្ន៍ និង
សងគម្ដ ើម្បើទ្ទួ្លបានការអភិវឌ្ឍ 

- ម្រគប់ម្រគងរបបដសាធននិវតតន៍ និងដសាធនបាត់បង់សម្តាភាពការង្ករសម្រាប់ដយាធិនននែងដយាធពលដខម្រ
ភូមិ្នទតាម្ការែំណ្ត់របស់ចាប់សតើពើរបបដសាធននិវតតន៍ និងដសាធនបាត់បង់សម្តាភាពការង្ករចំដពាេះ
ដយាធិនននែងដយាធពលដខម្រភូមិ្នទ 

- ម្រគប់ម្រគង និងដដ្ឋេះម្រសាយដគលនដយាបាយជូនជនពលើ ម្រណ្ៈ បងាសាល ប់ បាត់ខលួន ពិការ និងម្រគួសារនន
គងដយាធពលដខម្រភូមិ្នទ ែងនគរបាលជ្ញតិ ម្ស្រនតើរាជការសុើវលិ ែងដសនាជន ែងជើវពលក លបានបូជ្ញ
ជើវតិដ ើម្បើម្របដទ្សជ្ញតិ។ 
 

 ១.២.៣. វសិ័យយុវនើតិសម្បទា 
- ម្រគប់ម្រគងដែមងពើអាយុ៧ឆ្ា  ំល់ដម្រកាម្១៨ឆ្ា កំ លបានម្របម្រពឹតតបទ្ដលមើស ពាលអនាថ្ន អបាយមុ្ខែាុងទូ្ទាងំ
ម្របដទ្ស និងានតួនាទ្ើកែកម្របអប់រដំ ើម្បើឱ្យកាល យដៅជ្ញពលរ ាលអ 

- បដងាើតម្ណ្ឌ លទ្ទួ្លអប់រែុំារ តាម្ការចាបំាច់ដ ើម្បើទ្ទួ្លយែែុារក លបានម្របម្រពឹតតអំដពើខុស គ្ងម្ែ
ម្រគប់ម្រគង អប់រ ំនិងបណ្តុ េះបណ្តត ល 

- សហការជ្ញមួ្យម្រែសួង សាា ប័នពាែ់ព័នធ អងគការជ្ញតិ អនតរជ្ញតិ បដងាើតែម្មវធិើអប់របំណ្តុ េះបណ្តត លអនើតិជន 
- សហការជ្ញមួ្យសាា ប័នពាែ់ព័នធ ដរៀបចំបណ្តុ េះបណ្តត លវជិ្ញា ជើវៈ ល់ទ្ណ្ទិ តតាម្ពនធនាគរ 
- ែសាងចាប់ លិខិតបទ្ដ្ឋា នពាែ់ព័នធដៅនឹងការម្រគប់ម្រគងវសិ័យយុវនើតិសម្បទា 
- បដងាើត និងម្រគប់ម្រគងម្ណ្ឌ លសាត រនើតិសម្បទាអាែដញៀនដម្រគឿងដញៀន និងសាហរណ្ែម្មជនរងដម្រគេះទាងំ
ដនាេះដៅែាុងសហគម្ន៍ 
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១.៣. រស្វាសាធា ណៈ បស្ព់្រស្ងួ ស្.អ.យ 
 ម្រែសួងសងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទាបានដរៀបចំតាែ់កតងដសៀវដៅដសវាសាធារណ្ៈគឺទ្ទួ្លបាន
ធាតុចូលពើម្រគប់កផ្ាែ និងអាែពាែ់ព័នធែាុងការផ្តល់ដសវា និងបានដធវើបចចុបបនាភាព ដៅនថាទ្ើ២៣ កខមិ្នា ឆ្ា ២ំ០២០។ 
ឯែសារដនេះ ល្ុេះបញ្ហច ងំអំពើម្របដភទ្ដសវា កបបបទ្ នើតិវធិើននការផ្តល់ ឬទ្ទួ្លបានដសវា និងឯែសារគមំ្រទ្ចាបំាច់នានា 
ដ ើម្បើទ្ទួ្លបានដសវាពើនើតិបុគគល ជ្ញអងគភាព ឬម្ស្រនតើរបស់ម្រែសួង ស.អ.យ។ ែម្រម្ងដសវាសាធារណ្ៈរមួ្ាន៖ 

- ការផ្តល់ជំនួយសដស្រង្កគ េះបនាទ ន់ ល់ជនរងដម្រគេះដដ្ឋយដ្ឋច់ដសបៀង ទ្ើទ័្លម្រែ ដម្រគេះធម្មជ្ញតិ និងដម្រគេះ
ម្ហនតរាយដដ្ឋយយថ្នដហតុដៅតាម្សហគម្ន៍ 

- ការផ្តល់ដសវាកថទា ំគមំ្រទ្ ល់ជនផ្ទុែដម្ដរាគដអ ស៍ ជំងឺដអ ស៍និងរងផ្លប េះពាល់ដដ្ឋយ សារដម្ដរាគដអ ស៍ 
និងជំងឺកាចសាហាវដផ្សងៗ ដៅតាម្សហគម្ន៍ 

- ែម្មវធិើឧបតាម្ភសាច់ម្របាែ់ជូន ល់ស្រសតើាននផ្ទដពាេះ និងែុារអាយុដម្រកាម្ ២ឆ្ា (ំម្របព័នធជំនួយសងគម្) 
- ការដដ្ឋេះម្រសាយបញ្ហា  ទ្ប់សាា ត់ និងការពារជនអនាថ្ន 
- ទ្ទ្ួលកថទា ំនិងពាបាលជនវបិោល សសាម រតើ 
- ដសវាសាត រនើតិសម្បទាជនរងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើជួញ ូរម្នុសស និងសាហរណ្ែម្មជនរងដម្រគេះ 
- ាតុភូមិ្និវតត សាត រនើតិសម្បទា និងសាហរណ្ែម្មជនរងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើជួញ ូរម្នុសស អំដពើដធវើអាជើវ
ែម្មផ្លូវដភទ្ ការដែងម្របវ ័្ ច  និងទ្ម្រម្ង់ដផ្សងៗដទ្ៀតននការរដំោភបំពាន 

- ដសវាកថទាជំំនួសចំដពាេះែុារ 
- ការផ្តល់អាជ្ញា ប័ណ្ណ ល់ទ្ើភាា ែ់ង្ករសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស 
- ការទុ្ែដ្ឋែ់ែុារជ្ញមួ្យម្រគួសារអចិនស្រនតយដ៍ៅម្របដទ្សទ្ទួ្ល 
- ការផ្តល់ដសវាសាត រនើតិសម្បទាជនរងដម្រគេះដដ្ឋយសារការដម្របើម្របាស់ដម្រគឿងដញៀន 
- ការផ្តល់ដសវាសាត រនើតិសម្បទាអនើតិជនទំ្នាស់នឹងចាប់ 
- របបដគលនដយាបាយឧបតាម្ភចំដពាេះជនពិការម្រែើម្រែដៅតាម្សហគម្ន៍(ម្របព័នធជំនួយសងគម្) 
- ដសវាបណ្តុ េះបណ្តត លវជិ្ញា ជើវៈជូនជនពិការ 
- ដសវាចុេះប ា្ ិកាដលើការអនុវតតចាប់ពើែិចចការពារ និងដលើែែម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ 
- អនតរាគម្ន៍ដសវាយុតតិធម៌្សម្រាប់ជនពិការ 
- ការផ្តល់ដសវាសាត រលទ្ធភាពពលែម្មកាយសម្បទា 
- ដសវាសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម និងរបបដគលនដយាបាយកផ្ាែពិនិតយ ពាបាល និងកថទាសុំខភាពចំដពាេះជន
ពិការម្រែើម្រែតាម្សហគម្ន៍(មូ្លនិធិជនពិការ) 

- ការផ្តល់របបសនតិសុខសងគម្សម្រាប់ម្ស្រនតើរាជការសុើវលិ និវតតជន ជនបាត់បង់សម្បទាវជិ្ញា ជើវៈ និងអាែដៅ
ែាុងបនទុែ(ម្របព័នធសនតិសុខសងគម្) 

- ការដបើែផ្តល់របបសនតិសុខសងគម្ ជូនអតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារអតើតយុទ្ធជន(ម្របព័នធសនតិសុខសងគម្) 
- ការផ្តល់ដសវាជួយ ល់អតើតយុទ្ធជនដៅតាម្សហគម្ន៍ 
- ការអប់រ ំនិងបណ្ដុ េះបណ្តដ លែម្រមិ្តឧតតម្សិែា 
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រូបភាពទ្ើ១៖ អងគការដលខរបស់ម្រែសួង ស.អ.យ  
 

 
 

១.៤. ម្នទី  ស្.អ.យ រាជធានី រខតត 
 ម្រែសួង ស.អ.យ បានម្របកាសដលខ ០៦៦ ស.អ.យ ចុេះនថាទ្ើ១២ កខម្ែរា ឆ្ា ២ំ០១៧ សតើពើការដរៀបចំ និងការ
ម្របម្រពឹតតដៅរបស់ម្នទើរ ស.អ.យ រាជធានើ ដខតត ជំនួសឱ្យម្របកាសដលខ ៣៥៩ ស.អ.យ ចុេះនថាទ្ើ១៦ កខសើហា ឆ្ា ២ំ០០៥ 
សតើពើការដរៀបចំ និងការម្របម្រពឹតយដៅរបស់ម្នទើរ ស.អ.យ រាជធានើ ដខតត។ ម្របការ ២ ននម្របកាសដលខ ០៦៦ ស.អ.យ 
ម្នទើរ ស.អ.យ ានភារែិចច៖ 
 ែ.ការង្កររ ាបាល 
 ខ.វសិ័យសងគម្ែិចច 

-  ឹែនាអំនុវតតដគលនដយាបាយ និងម្រគប់ម្រគងរាល់សងគម្ែិចចរបស់រ ាដ ើម្បើជួយ ល់ម្របដភទ្ជនង្កយរងដម្រគេះ
និងម្រែើម្រែជ្ញអាទ្ ៈ ជនចាស់ជរាគម នទ្ើពឹង ជនពិការ ជនរស់ដៅតាម្ចិដ ច្ ើម្ថាល់ ែុារែំម្រពា ែុារតាម្
ចិដ ច្ ើម្ថាល់ ម្រសើដពសា (ស្រសតើបំដរ ើដសវាែំសានត) ជនក លផ្ទុែដម្ដរាគដអ ស៍/ជំងឺដអ ស៍ និងានដម្ដរាគ ល្ង
កាចសាហាវ ជនម្រែើម្រែជួបការលំបាែជ្ញងដគែាុងសងគម្ 
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- អនុវតតដគលនដយាបាយសតើពើម្រគួសារ ជនចាស់ជរា 
- ដរៀបចំដសវាសងគម្ែិចចដ ើម្បើកថរែា ការពារ និងអប់រែុំារែំម្រពា ែុាររងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើជួញ ូរ ដដ្ឋយជំងឺ
ដអ ស៍ ែុារពិការ និងចិ ច្ ឹម្បើបាច់កថរែាទារែក លម្រតូវដគដបាេះបង់ដចាល 

- សហការជ្ញម្ួយសាា ប័នពាែ់ពន័ធចាត់វធិានការផ្លូវចាប់ែាុងការទ្ប់សាា ត់អំដពើដពសាចារ ការជួញ ូរម្នុសស 
ការរដំោភផ្លូវដភទ្ដលើែុារ ការម្របយុទ្ធម្របឆ្ងំនឹងជំងឺដអ ស៍ 

- សហការជ្ញមួ្យសាា ប័នពាែ់ព័នធជួយ ល់ជនរងដម្រគេះដដ្ឋយភយនតរាយដផ្សងៗានដម្រគេះថ្នា ែ់ធម្មជ្ញតិ និង
ដម្រគេះថ្នា ែ់ដផ្សងៗដទ្ៀត 

- អនុវតតដគលនដយាបាយសាត រលទ្ធភាពពលែម្មកាយសម្បទាដដ្ឋយបងាលែខណ្ៈខាងជើវភាពរស់ដៅ ល់ជន
ពិការម្រគប់ម្របដភទ្ 

- ជំរុញការអនុវតតចាប់សតើពើែិចចការពារនិងដលើែែម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ 
- ដរៀបចំការអប់រ ំការបណ្តុ េះបណ្តត លវជិ្ញា ជើវៈ ការដដ្ឋេះម្រសាយមុ្ខរបរនិងការង្ករជូនជនពិការ 
- សម្រម្បសម្រម្ួលការង្ករជ្ញមួ្យមូ្លនិធិជនពិការែាុងការផ្តល់ដសវាសាត រលទ្ធភាពពលែម្មកាយសម្បទាដៅ
តាម្ម្ជឈម្ណ្ឌ លសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម 

- បំផុ្សសែម្មភាពវបបធម៌្ សិលបៈ ែើឡាជនពិការ 
- ម្រគប់ម្រគងសាខារ ាបាលលិទ្ធិជនពិការដដ្ឋយអនុវតតតាម្ម្របកាសដលខ ០៥៦ ស.អ.យ ចុេះនថាទ្ើ២៨ កខម្ែរា 
ឆ្ា ២ំ០១០ សតើពើការបដងាើតរ ាបាលសិទ្ធិជនពិការ 

- សម្រម្បសម្រមួ្លការង្ករជ្ញមួ្យដបឡាជ្ញតិសនតិសុខសងគម្សម្រាប់ម្ស្រនតើរាជការសុើវលិរាជធានើដខតតដ ើម្បើជំរុញ 
និងធានាការដបើែផ្តល់នូវតាវកាលិែទាងំឡាយសម្រាប់សាជិែដបឡាជ្ញតិសនតិសុខសងគម្សម្រាប់ម្ស្រនតើរាជ
ការសុើវលិ 

- សហការជ្ញមួ្យអងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាលែាុងម្រសុែ និងបរដទ្សជ្ញន គូក លដធវើសែម្មភាពដលើវសិ័យសងគម្
ែិចចដៅែាុងរាជធានើ ដខតត ជ្ញអាទ្  ការផ្តល់ព័ត៌ាន ការកណ្នា ំនិងការផ្តល់ដសវាសងគម្ែិចចនានា 

- បំផុ្សឱ្យានការចូលរមួ្សែម្មភាពសាម្គគើធម៌្សងគម្ ដលើែទឹ្ែចិតត និងដធវើជ្ញន គូជ្ញមួ្យអងគការម្នុសសធម្៌ 
សហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន ែាុងការបដងាើតមូ្លនិធិម្រទ្ម្រទ្ង់ ល់ដសវាសងគម្ែិចចនានាដ ើម្បើជួយ ល់ជនរងដម្រគេះម្រគប់
ម្របដភទ្។  

 គ.វសិ័យអតើតយុទ្ធជន 
- អនុវតតដគលនដយាបាយជ្ញតិសតើពើអតើតយុទ្ធជន 
- សម្រម្បសម្រមួ្លការង្ករជ្ញមួ្យដបឡាជ្ញតិអតើតយុទ្ធជន 
- សម្រម្បសម្រម្លួការង្ករជ្ញមួ្យមូ្លនិធិជនពិការ 
- អប់រ ំ កណ្នាអំតើតយុទ្ធជនឱ្យយល់ពើតនម្ល កាតពវែិចច តួនាទ្ើែាុងម្រគួសារ សហគម្ន៍ និងសងគម្ដ ើម្បើទ្ទួ្ល
បានការអភិវឌ្ឍ 

- សម្រម្បសម្រមួ្លជ្ញមួ្យអាជ្ញា ធរក ន ើដ ើម្បើទាែ់ទាញការជួយឧបតាម្ភគមំ្រទ្ចំដពាេះអតើតយុទ្ធជន 
ឃ.វសិ័យយុវនើតិសម្បទា 
- ម្រគប់ម្រគងដែមងពើអាយុ៧ឆ្ា  ំល់ដម្រកាម្១៨ឆ្ា កំ លបានម្របម្រពឹតតបទ្ដលមើស ពាលអនាថ្ន អបាយមុ្ខែាុងទូ្ទាងំ
ម្របដទ្ស និងានតួនាទ្ើកែកម្របអប់រដំ ើម្បើឲ្យកាល យដៅជ្ញពលរ ាលអ 
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- ម្រគប់ម្រគងម្ណ្ឌ លយុវនើតិសម្បទាដ ើម្បើទ្ទួ្លយែែុារក លបានម្របម្រពឹតតអំដពើខុស គ្ងម្ែម្រគប់ម្រគង អប់រ ំ
និងបណ្តុ េះបណ្តត លវជិ្ញា ជើវៈ 

- សហការជ្ញម្យួអងគភាពពាែ់ព័នធ អងគការជ្ញតិ អនតរជ្ញតិ បដងាើតែម្មវធិើអប់របំណ្តុ េះ បណ្តត លអនើតិជន 
- សហការជ្ញមួ្យឳពុែាត យ ឬអាណ្តពាបាល និងអាជ្ញា ធរមូ្លដ្ឋា នែាុងការប ា្ូ នែុារ អនើតិជន ក លជ្ញ
ជនរងដម្រគេះដដ្ឋយការដម្របើម្របាស់ដម្រគឿងដញៀនដៅែាុងម្ជឍម្ណ្ឌ លជ្ញតិពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទាអាែ
ដញៀនដម្រគឿងដញៀនតាម្ការសម័ម្រគចិតត ឬតាម្ការប ា្ូ នរបស់អាជ្ញា ធរដ ើម្បើដធវើការពាបាល និងសាត រនើតិ
សម្បទា និងដធវើសាហរណ្ែម្មជនរងដម្រគេះទាងំដនាេះដៅែាុងសហគម្ន៍វញិ 
 

 ម្របកាសដលខ ០៦៦ ស.អ.យ សតើពើការដរៀបចំ និងការម្របម្រពឹតតដៅរបស់ម្នទើរ ស.អ.យ បានដធវើនិរាែរណ៍្ម្របកាស
ដលខ ៣៩៥ ស.អ.យ ចុេះនថាទ្ើ០៦ កខែញ្ហា  ឆ្ា ២ំ០០៥។ ម្របការ ៦ ននម្របកាសដលខ ០៦៦ បានែំណ្ត់តួនាទ្ើនិង
ភារែិចចរបស់ការយិាល័យសងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទាាន ូចខាងដម្រកាម្៖ 

- ជ្ញដសនាធិការឱ្យម្នទើរ ស.អ.យ រាជធានើ ដខតត ែាុងការអនុវតតផ្លទ ល់ និងជ្ញែ់កសតងននការង្ករសងគម្ែិចច 
អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា ែាុងក នសម្តាែិចច ម្រែុង ម្រសុែ ខណ្ឌ  ដនាេះ 

- សហការ និងសម្រម្បសម្រមួ្លការង្ករជ្ញមួ្យរ ាបាល ម្រែុង ម្រសុែ ខណ្ឌ  
- ម្របមូ្លព័ត៌ានសតើពើសាា នភាពម្របជ្ញជនក លង្កយរងដម្រគេះ និងទ្ទួ្លរងដម្រគេះែាុងម្រែុង ម្រសុែ ខណ្ឌ  ាន
ជ្ញអាទ្  ជនអនាថ្ន ែុារក លម្របម្រពឹតតអំដពើដលមើសចាប់ ជនចាស់ជរាគម នទ្ើពឹង ែុារែំម្រពា ែុារម្រតូវដគ
ដបាេះបង់ដចាល ជនរងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើជួញ ូរម្នុសស ម្របជ្ញជនរងដម្រគេះដដ្ឋយធម្មជ្ញតិ អគគើភ័យ ខយល់
ពយុេះ ទឹ្ែជំនន់ ។ល។ 

- ដធវើការតាម្ដ្ឋនសាា នភាព ជើវភាពរស់ដៅរបស់និវតតជន ជនបាត់បង់សម្បទាវជិ្ញា ជើវៈ និងម្រគួសារដ ើម្បើជួយ
សម្រម្ួលបញ្ហា បានទាន់ដពលដវោ 

- អនុវតតែម្មវធិើសម្ហរណ្ែម្មជនរងដម្រគេះ និងជនអនាថ្នរបស់ម្នទើរ 
- តាម្ដ្ឋនម្រសាវម្រជ្ញវជើវភាពរស់ដៅនិវតតជន ជនបាត់បង់សម្បទាវជិ្ញា ជើវៈ និងម្រគួសារដ ើម្បើជួយសម្រម្បសម្រមួ្ល
បញ្ហា ឱ្យបានទាន់ដពលដវោ 

- ម្រតូវសហការយា ងជិតសាិទ្ធជ្ញមួ្យអាជ្ញា ធរមូ្លដ្ឋា ន ដម្រកាម្ការម្រតួតពិតយរបស់ម្នទើរ ស.អ.យ រាជធានើ ដខតត 
- ដលើែទិ្សដៅកផ្នការជ្ញែ់កសតងដលើការង្ករជំនាញ 
- សហការជ្ញមួ្យអងគការនានាក លម្របតិបតតិការែាុងម្រែុង ម្រសុែ ខណ្ឌ  របស់ខលួន 
- សិែាម្រសាវម្រជ្ញវ ម្របមូ្លផ្តុ ំ និងចងម្រែងទិ្នាន័យ ព័ត៌ាន សាិតិ ក លជ្ញតម្រមូ្វការរបស់ម្នទើរ 
- សម្រម្បសម្រមួ្លការង្ករជ្ញមួ្យម្នទើរដៅថ្នា ែ់មូ្លដ្ឋា នរបស់ខលួន 
- ដរៀបចំកផ្នការសម្រាប់ការង្កររ ាបាល និងដធវើរបាយការណ៍្សែម្មភាពការង្ករ 
- ទ្ទួ្លខុសម្រតូវ ម្រគប់ម្រគង ទុ្ែដ្ឋែ់ ការពារ និងកថរែាការសាា ត់ រាល់ឯែសារ លិខិតយុតតិការ និងសែខើប័
ម្រតពាែ់ព័នធនានា 

- ដរៀបចំរបាយការណ៍្សែម្មភាពការង្ករម្របចាកំខ ម្រតើាស ្ាស ម្របាបួំនកខ និងម្របចាឆំ្ា ជូំនម្នទើរ 
- ការង្ករដផ្សងៗដទ្ៀត ក លម្របគល់ឱ្យដដ្ឋយម្របធានម្នទើរ ស.អ.យ 
ការយិាល័យ ស.អ.យ ម្រែុង ម្រសុែ ខណ្ឌ  និងដបឡាជ្ញតិសនតិសុខសងគម្សម្រាប់ម្ស្រនតើរាជការសុើវលិ ដបឡាជ្ញតិ

អតើតយុទ្ធជន មូ្លនិធិជនពិការ ម្រែុង ម្រសុែ ខណ្ឌ  ម្រតូវសហការ និងសម្រម្បសម្រមួ្លការង្ករឱ្យបានលអម្របដសើរ។ 
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រូបភាពទ្ើ២៖ អងគការដលខរបស់ម្នទើរ ស.អ.យ  

 
 

២. រំណណទព្ម្ង់តាម្ណបបព្បជា្ិបរតយយរៅ ដ្ឋបាេម្ូេោឋ ន   
ែំកណ្ទ្ម្រម្ង់តាម្កបបម្របជ្ញធិបដតយយដៅរ ាបាលមូ្លដ្ឋា នគឺជ្ញលទ្ធផ្លននម្របវតតិដជ្ញគជ័យពើការអនុវតតគដម្រាង

លបើមួ្យក លម្រតូវបានដគសាគ ល់ថ្ន “សើោ”។ ចាប់ពើឆ្ា ១ំ៩៩៦  ល់ឆ្ា ២ំ០០០ គដម្រាងដនេះ ម្រតូវបានយែដៅអនុវតត
ដៅតាម្បណ្តត ឃុ-ំសង្កា ត់ខលេះដៅែាុងដខតតដគលដៅមួ្យចំនួនសំដៅដដ្ឋេះម្រសាយតម្រមូ្វការដៅតាម្ទ្ើជនបទ្ដដ្ឋយម្របសិទ្ធិ
ភាព ដដ្ឋយការដផ្ទរដៅឱ្យរ ាបាលមូ្លដ្ឋា ន នូវធនធានហរិ ា្វតាុ និងអំណ្តចដធវើដសចែតើសដម្រម្ចចិតត។4 យុទ្ធសាស្រសតចតុ
ដកាណ្ ំណ្តែ់កាលទ្ើ១ ទ្ើ២ ទ្ើ៣ និងទ្ើ៤ ម្រែបខ័ណ្ឌ យុទ្ធសាស្រសតសតើពើែំកណ្ទ្ម្រម្ង់វមិ្ជឈការ និងវសិហម្ជឈការ 
ចាប់សតើពើការម្រគប់ម្រគងរ ាបាលឃុំសង្កា ត់ ចាប់សតើពើការដបាេះដឆ្ា តដម្រជើដរ ើសម្រែុម្ម្របឹែាឃុសំង្កា ត់ ចាប់សតើពើការម្រគប់

 
• 4 បុគគលិែសារព័ត៌ានភាំដពញប ុសត . “សើោ ផ្តល់ឱ្កាសឱ្យម្របជ្ញជន ឹែនាខំលួនឯង.” ភាំដពញប ុសត  ចុេះនថាទ្ើ ១៥ កខែញ្ហា  ឆ្ា ២ំ០០០។ ចូលអានដៅនថាទ្ើ៩ កខ

ែញ្ហា  ឆ្ា ២ំ០១៥។ http://www.phnompenhpost.com/national/seila-seeks-give-people-selfgovernment . សម្រាប់សិែាបកនាម្ Henny Andersen. 
យនតការវមិ្ជឈការដ ព្ េះដៅការអភិវឌ្ឍជនបទ្ និងកាត់បនាយភាពម្រែើម្រែ. ធនាគរអនតរជ្ញតិសម្រាប់ការែសាងដ ើងវញិ និង អភិវឌ្ឍន៍: ឆ្ា ២ំ០០៤។ 
http://documents.worldbank.org/curated/en/990781468231553040/Cambodias-Seila-program-a-decentralized-approach-to-rural-
development-and-poverty-reduction 

http://www.phnompenhpost.com/national/seila-seeks-give-people-selfgovernment
http://documents.worldbank.org/curated/en/990781468231553040/Cambodias-Seila-program-a-decentralized-approach-to-rural-development-and-poverty-reduction
http://documents.worldbank.org/curated/en/990781468231553040/Cambodias-Seila-program-a-decentralized-approach-to-rural-development-and-poverty-reduction
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ម្រគងរ ាបាលរាជធានើដខតត ម្រែុង ម្រសុែ ខណ្ឌ  ចាប់សតើពើការដបាេះដឆ្ា តដម្រជើសដរ ើសម្រែុម្ម្របឹែារាជធានើដខតត ម្រែុម្ម្របឹែា
ម្រែុង ម្រសុែ និងខណ្ឌ ។ ទ្នទឹម្នឹងែ៏បានដធវើការ ែម្រសង់ែម្មវធិើជ្ញតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្កបបម្របជ្ញធិបដតយយដៅ
ថ្នា ែ់ដម្រកាម្ជ្ញតិ កផ្នការអនុវតតន៍៣ឆ្ា  ំំណ្តែ់កាលទ្ើ១(ផ្អ៣ទ្ើ១)ក លានរយៈដពល៣ឆ្ា +ំ០១ឆ្ា (ំ២០១១-
២០១៤)កផ្នការអនុវតតន៍រយៈដពល៣ឆ្ា  ំំណ្តែ់កាលទ្ើ២ (ផ្អ៣ទ្ើ២) ក លានរយៈដពល (២០១៥-២០១៧) 
និងកផ្នការអនុវតតន៍រយៈដពល៣ឆ្ា (ំ២០១៨-២០២០)។  
 

រូបភាពទ្ើ៣៖ កខសដពលដវោនន ំដណ្ើ រការអនុវតតែំកណ្ទ្ម្រម្ង់វមិ្ជឈការ និងវសិហម្ជឈការដៅែម្ពុជ្ញ 

ម្របភព៖ បទ្បង្កា ញរបស់ឯែឧតតម្ សែ់ ដសដ្ឋា  

២.១.កា រ្ទ ម្ុខងា ឱ្យ ដ្ឋបាេថ្នន រ់រព្កាម្ជាតិ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានដចញអនុម្រែឹតយដលខ ៦៨ អនម្រែ.បែ ចុេះនថាទ្ើ១០ កខឧសភា ឆ្ា ២ំ០១២ សតើពើ ំដណ្ើ រការ

ទូ្ដៅននការដផ្ទមុ្ខង្ករ និងធនធានឱ្យ ល់រ ាបាលថ្នា ែ់ដម្រកាម្ជ្ញតិ។ អនុម្រែឹតយដនេះានដគលបំណ្ងធានានូវការដផ្ទរ
មុ្ខង្ករ និងធនធានពើម្រែសួង សាា ប័ន ម្នទើរ អងគភាពនានា និងអាជ្ញា ធរម្រគប់លំដ្ឋប់ថ្នា ែ់ឲ្យដៅរ ាបាលថ្នា ែ់ដម្រកាម្ជ្ញតិ
ដដ្ឋយានលែខណ្ៈជ្ញម្របព័នធ តាម្ ំណ្តែ់កាល ានសនិទានភាព ការសម្រម្បសម្រមួ្ល ការពិដម្រគេះដយាបល់ តាល
ភាព និងម្របែបដដ្ឋយសម្ធម៌្ ដ ើម្បើដលើែែម្ពស់ម្របសិទ្ធភាពននការផ្តល់ដសវាសាធារណ្ៈ និងការអភិវឌ្ឈ។ អនុម្រែឹតយ
ដលខ៦៨ អនម្រែ.បែ បានតម្រម្ូវឱ្យម្រែសួង សាា ប័ន ម្នទើរ អងគភាពនានានិងអាជ្ញា ធរម្រគប់លំដ្ឋប់ថ្នា ែ់ម្រតូវដរៀបចំប ា្ ើ
វភិាគមុ្ខង្ករែាុងដនាេះកផ្ាែសងគម្ែិចចជ្ញវសិ័យអាទិ្ភាពមួ្យែាុងចំដណ្តម្វសិ័យអាទិ្ភាពនានាែាុង ំដណ្ើ រការដផ្ទរមុ្ខង្ករ 
និងធនធានឱ្យ ល់រ ាបាលថ្នា ែ់ដម្រកាម្ជ្ញតិ។ ជ្ញលទ្ធផ្លម្រែសួង ស.អ.យ បានដធវើរបាយការណ៍្ដរៀបចំប ា្ ើវភិាគមុ្ខង្ករ 
និងពិនិតយដម្ើលមុ្ខង្ករដ ើងវញិដ ើម្បើដ្ឋែ់ជូន គ.ជ.អ.ប ពិនិតយ និងសដម្រម្ច។  

 ដៅឆ្ា ២ំ០១៤ ម្រែសួងសងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទាបានដរៀបចំកផ្នការ5 ដ ើម្បើអនុវតតដផ្ទរដសវា
កថទាជំំនួសចំដពាេះែុារែាុងដនាេះាន៖(១)ការម្រគប់ម្រគងម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់រ ា (២).ការម្រតួតពិនិតយម្ណ្ឌ ល
កថទាែុំាររបស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល (៣).ការម្រគប់ម្រគងដសវាកថទាដំៅែាុងសហគម្ន៍។ បនាទ ប់ពើសាែលបង
ដផ្ទរមុ្ខង្ករទាងំបើខាងដលើដនេះអស់រយៈដពល៣ឆ្ា  ំម្រែសួង ស.អ.យ បានដរៀបចំដសចែតើម្រពាងអនុម្រែឹតយ និងដដ្ឋយាន
ការគមំ្រទ្ពើ គ.ជ.អ.ប បានដសាើ ល់រាជរដ្ឋា ភិបាលដចញជ្ញអនុម្រែឹតយដលខ ៣៤ អនម្រែ.បែ ចុេះនថាទ្ើ៧ កខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៧  
សតើពើការម្របគល់មុ្ខង្ករម្រគប់ម្រគងម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់រ ាដៅឱ្យរ ាបាលរាជធានើដខតត ការម្របគល់មុ្ខង្ករម្រតួតពិនិតយ

 
5 ម្រែសួងនងឹសហការជ្ញម្ួយ គ.ជ.អ.ប អងគការន គូ និងអាែពាែព់័នធដ ើម្បើដរៀបចំកផ្នការអនុវតតសាែលបងដផ្ទរមុ្ខង្ករដនាឆ្ា ២ំ០១៤។ 
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ម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាលដៅឱ្យរ ាបាលរាជធានើ ម្រែុង ម្រសុែ ការម្របគល់មុ្ខង្ករម្រគប់ម្រគង
ដសវាកថទា ំែុាររងដម្រគេះ និងង្កយរងដម្រគេះដៅែាុងសហគម្ន៍ដៅឱ្យរ ាបាលរាជធានើ រ ាបាលម្រែុង និងរ ាបាលឃុ។ំ 

២.១.១.អនុម្រែឹតយដលខ ៣៤ អនម្រែ.បែ 
 ាម្រតា ៥ ននអនុម្រែឹតយដលខ ៣៤ អនម្រែ.បែ ចុេះនថាទ្ើ៧ កខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៧ បានម្របគល់មុ្ខង្ករ “ការម្រគបម់្រគង
ម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់រ ា” ដៅឱ្យរ ាបាលរាជធានើ ដខតត រមួ្ាន៖ 

- ការពិនិតយ និងសដម្រម្ចដលើសំណំុ្ឯែសារក លសុំប ច្ូ ល ឬបដ ច្ញែុាររងដម្រគេះ និងង្កយរងដម្រគេះដៅែាុង
ម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់រ ា 

- ការម្រគប់ម្រគង ផ្តល់អាហារ សដម្លៀែបំពាែ់ កថទាសុំខភាព អប់រ ំវន័ិយ សើលធម៌្ ការអភិវឌ្ឍែាុងសងគម្ ល់
ែុារដៅែាុងម្ណ្ឌ ល និងដដ្ឋេះម្រសាយបញ្ហា ដផ្សងៗដទ្ៀតរបស់ែុារទាងំដនាេះ 

- ការម្រគប់ម្រគងែរណ្ើ ែុារដៅែាុងម្ណ្ឌ ល ការដធវើសាហរណ្ែម្ម ការបម្រងួបបម្រងួម្ម្រគួសារ ការតាម្ដ្ឋន និង
ការបិទ្ែរណ្ើ របស់ែុារ 

- ការដរៀបចំកផ្នការអចិនស្រនតយស៍ម្រាប់ែុារដៅែាុងម្ណ្ឌ លរ ាដ ើម្បើរែម្រគួសារែុារ 
- ការផ្សពវផ្ាយការយល់ ឹងអំពើដគលនដយាបាយ និងលិខិតបទ្ដ្ឋា នគតិយុតតពាែ់ព័នធនឹងការកថទាជំំនួស
ចំដពាេះែុារ ល់ម្ស្រនតើ បុគគលិែដម្រកាម្ឱ្វាទ្ និងម្របជ្ញជនែាុងក នសម្តាែិចចរបស់ខលួន 

- ការបណ្តុ េះបណ្តត លបំណិ្តជើវតិ និងជំនាញវជិ្ញា ជើវៈនានាសម្រាប់ែុារអាយុដម្រចើនក លមិ្នអាចរែម្រគួសារ 
អចិនស្រនតយប៍ានមុ្នដពលពួែដគ្ន ល់ដពញវយ័ 

- ការដរៀបចំប ា្ ើបចចុបបនាភាពែុារដៅែាុងម្ណ្ឌ លរ ា និងសំណំុ្ឯែសារក លម្រតូវសមុ ំែូនដផ្ាើម្ែម្រែសួង
សងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា 

ាម្រតា ៦ ននអនុម្រែឹតយដលខ ៣៤ អនម្រែ.បែ ចុេះនថាទ្ើ៧ កខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៧ បានម្របគល់មុ្ខង្ករ “ការម្រតួតពិនិតយ
ម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល”ដៅឱ្យរ ាបាលរាជធានើ ម្រែុង ម្រសុែ។ រ ាបាលរាជធានើដធវើម្របតិភូ
ែម្មមុ្ខង្ករឱ្យរ ាបាលខណ្ឌ ែាុងក នសម្តាែិចចរបស់ខលួន។ 

- ដធវើអធិការែិចចដលើការអនុវតតបទ្ដ្ឋា នអបបបរាសម្រាប់ការកថទាជំំនួសចំដពាេះែុារដៅែាុងម្ណ្ឌ លកថទាំ
ែុាររបស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល។ 

- ការសម្រម្បសម្រមួ្លដដ្ឋេះម្រសាយែរណ្ើ រដំោភបំពានដលើសិទ្ធិែុារក លដែើតានដៅែាុងម្ណ្ឌ លកថទាែុំារ
របស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល 

- ម្រគប់ម្រគង និងវភិាគទិ្នាន័យែុាររងដម្រគេះនិងង្កយរងដម្រគេះ និងែុារក លែំពុងសាិតដៅែាុងការកថទាំ
ជំនួសែាុងសហគម្ន៍ 

- ការដរៀបចំប ា្ ើបចចុបបនាភាព ននអងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាលក លម្រតូវបានអនុញ្ហា តផ្តល់ការកថទាជំំនួស
ចំដពាេះែុារ 

- ការជម្រម្ុញដលើែទឹ្ែចិតតឱ្យអងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាលផ្តល់ដសវាកថទាែុំាររងដម្រគេះនិងង្កយរងដម្រគេះ 
- ការពិនិតយនិងសដម្រម្ចដលើសំណំុ្ឯែសារក លសុំ ឬប ច្ូ លែុាររងដម្រគេះនិងង្កយរងដម្រគេះសម្រាប់
ម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល 

- ការតាម្ដ្ឋនការប ា្ូ នែរណ្ើ ែុារ និងការផ្តល់ដសវាសុខុាលភាពែុារដៅែាុងម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់
អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល។ 
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ាម្រតា ៧ ននអនុម្រែឹតយដលខ ៣៤ អនម្រែ.បែ ចុេះនថាទ្ើ៧ កខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៧ បានម្របគល់មុ្ខង្ករ “ការម្រគប់ម្រគង
ដសវាកថទាែុំាររងដម្រគេះ និងង្កយរងដម្រគេះដៅែាុងសហគម្ន៍” ដៅឱ្យរ ាបាលរាជធានើ រ ាបាលម្រែុង និងរ ាបាលឃុ។ំ 
រ ាបាលរាជធានើ និងរ ាបាលម្រែុងដធវើម្របតិភូែម្មមុ្ខង្ករដនេះឱ្យដៅរ ាបាលសង្កា ត់ែាុងក នសម្តាែិចចរបស់ខលួន។ 

- ការម្របមូ្លទិ្នាន័យែុាររងដម្រគេះ និងង្កយរងដម្រគេះ និងែុារក លែំពុងសាិតដៅែាុងការកថទាជំំនួសែាុង
សហគម្ន៍ 

- ការម្របមូ្លទិ្នាន័យអងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាលែាុងម្រសុែ និងបរដទ្សនិងអាែពាែ់ព័នធដ ើម្បើដធវើកផ្នទ្ើដសវាសងគម្ 
- ការវាយតនម្លអំពើភាពខាល ងំ ភាពដខាយ និងតម្រមូ្វការរបស់ែុារក លសាិតែាុងសាា នភាពម្របឈម្ដម្រគេះថ្នា ែ់
ែាុងម្រគួសារ 

- ការដរៀបចំកផ្នការដសវាម្រគួសារនិងកសវងរែដសវាចាបំាច់នានាដ ើម្បើរែាែុារក លសាិតែាុងសាា នភាពម្របឈម្
ដម្រគេះថ្នា ែ់ែាុងម្រគួសារឱ្យរស់ជំុម្រគួសារ និងតាម្ដ្ឋន ំដណ្ើ រការវវិឌ្ឍរបស់ែុារទាងំដនាេះ 

- ការសដម្រម្ចបិទ្ែរណ្ើ  ឬទុ្ែដ្ឋែ់ែុារក លសាិតែាុងសាា នភាពម្របឈម្ដម្រគេះថ្នា ែ់ែាុងម្រគួសារជ្ញបដណ្តត េះ
អាសនាតាម្ការកថទាជំំនួស 

- ការដរៀបចំទុ្ែដ្ឋែ់ជ្ញបដណ្តត េះអាសនាដៅែកនលងានសុវតាិភាពចំដពាេះែុារក លម្រតូវបានដគដបាេះបង់ដចាល
តាម្រយៈការកថទាជំ្ញមួ្យសាច់ញាតិែុារ ជ្ញមួ្យម្រគួសារធម្៌ ជ្ញម្ួយម្រពេះសងឃ ែកនលងសាសនា ការកថទាំ
ជ្ញម្រែុម្ែាុងសហគម្ន៍ ឬម្ណ្ឌ លកថទាែុំារ។ 

២.១.២.ការយិាល័យសងគម្ែិចច និងសុខុាលភាពសងគម្ ម្រែងុ ម្រសុែ ខណ្ឌ  
ដយាងតាម្អនុម្រែឹតយដលខ ១៨២ អនម្រែ.បែ ១៨៣ អនម្រែ.បែ និង១៨៤អនម្រែ.បែ ចុេះនថាទ្ើ២ កខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ 

ាម្រតា៧១ និងាម្រតា៥៦ ការយិាល័យ និងអងគភាពជំនាញពាែ់ព័នធរបស់ម្រែសួង សាា ប័ន ក លានដៅថ្នា ែ់ម្រែុង 
ម្រសុែ និងខណ្ឌ ម្រតូវដធវើសាហរណ្ែម្មដៅែាុងរចនាសម្ព័នធថមើរបស់រ ាបាលម្រែុង ម្រសុែ និងខណ្ឌ ។ ាម្រតា២៦ និងាម្រតា
២២ ការយិាល័យសងគម្ែិចច និងសុខុាលភាពសងគម្ ម្រតវូបំដពញតួនាទ្ើជ្ញដសនាការឱ្យរ ាបាលម្រែុង ម្រសុែ និងខណ្ឌ
ដលើការង្ករសងគម្ែិចច និងសុខុាលភាពសងគម្ និងានភារែិចចចាត់កចងដលើមុ្ខង្ករមួ្យចំនួន ូចជ្ញ៖ ការង្ករសងគម្ែិចច 
អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា ការង្ករសុខាភិបាល ការង្ករែិចចការនារ ើ ការង្ករធម្មការនិងសាសនា ការង្ករ បណ្តុ េះ 
បណ្តត លវជិ្ញា ជើវៈ ការង្ករវបបធម៌្និងវចិិម្រតសិលបៈ និងការង្ករដម្រគេះម្ហនតរាយ។ ការយិាល័យដនេះជ្ញដសនាធិការឱ្យរ ា
បាលម្រែុង ម្រសុែ ខណ្ឌ ានភារែិចចអនុវតត និងសហការជ្ញមួ្យអងគភាព និងអងគការមិ្នរដ្ឋា ភិបាលែាុងម្រសុែនិងបរដទ្ស
ដលើការង្ករសងគម្ែិចច និងសុខុាលភាពសងគម្ដៅែាុងក នសម្តាែិចចរបស់ខលួន ូចខាងដម្រកាម្៖ 
 ១. ការង្ករែុារែម្រពានិង ែុារង្កយរងដម្រគេះ 
 ការម្រគប់ម្រគងែរណ្ើ ែុារែំម្រពា និងង្កយរងដម្រគេះ 

- ម្រគប់ម្រគង និងែំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្ជនរងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើជួញ ូរម្នុសស អំដពើដធវើអាជើវែម្មផ្លូវដភទ្ និង
រដំោភបំពានផ្លូវដភទ្ដលើែុារ 

- ម្រគប់ម្រគង កសវងរែ និងបា ន់ម្របាណ្ម្រគួសារង្កយរងដម្រគេះ 
- ម្រគប់ម្រគង តាម្ដ្ឋន និងបិទ្ែរណ្ើ ែុាររងដម្រគេះក លបានសាហរណ្ែម្មដៅសហគម្ន៍ 
- ផ្សពវផ្ាយដគលនដយាបាយ និងបទ្ដ្ឋា នអបបបរាសតើពើែិចចការពារសិទ្ធិជនរងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើជួញ ូរ
ម្នុសស អំដពើដធវើអាជើវែម្មផ្លូវដភទ្ និងរដំោភបំពានផ្លូវដភទ្ដលើែុារ 

២. ការង្ករជនរងដម្រគេះនិងង្កយរងដម្រគេះ 
- ការម្រគប់ម្រគង និងការែំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្ជនរងដម្រគេះនិងង្កយរងដម្រគេះ 
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- ម្របមូ្ល និងម្រគប់ម្រគងទិ្នាន័យជនរងដម្រគេះដដ្ឋយដម្រគេះម្ហនតរាយ ជនម្រែើម្រែនិងម្រគួសារដៅសហគម្ន៍ 
- ម្របមូ្ល និងម្រគប់ម្រគងទិ្នាន័យជនអនាថ្ន 
- ម្រគប់ម្រគង ែំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្ និងតាម្ដ្ឋនជនផ្ទុែដម្ដរាគដអ ស៍ និងជំងឺដអ ស៍ 
- ម្រគប់ម្រគង ែំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្ និងតាម្ដ្ឋនស្រសតើាននផ្ទដពាេះម្រែើម្រែនិងែុារដម្រកាម្២ឆ្ា សំាិតដៅម្រគួសារម្រែើម្រែ 
៣. ការង្ករជនពិការ 
- ការម្រគប់ម្រគងជនពិការ និងការផ្តល់ព័ត៌ានដសវាសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម 
- ម្រគប់ម្រគង និងចងម្រគងទិ្នាន័យជនពិការម្រែើម្រែ ជនពិការភាពទូ្ដៅ ស្រសតើពិការ ែុារពិការ និងែើឡាែរជនពិការ 
- ម្រគប់ម្រគង និងផ្តល់ព័ត៌ានអំពើដសវាែម្មសម្រាប់ជនានពិការភាព 
- ម្រគប់ម្រគង និងផ្តល់ព័ត៌ានការដសាើសុំផ្តល់ដសវាសាត រលទ្ធភាពែម្ម ល់ជនពិការ 
៤. ការង្ករដបឡាជ្ញតិ អតើតយុទ្ធជន និងដបឡាជ្ញតិសនតិសុខសងគម្ 
- ការម្រគប់ម្រគង និងែំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្ដលើមុ្ខសញ្ហា ដបឡាជ្ញតិអតើតយុទ្ធជន និងដបឡាជ្ញតិសនតិសុខ
សងគម្សម្រាប់ម្ស្រនតើរាជការសុើវលិ 

- ម្រគប់ម្រគងទិ្នាន័យនិវតតជន(និវតតជនចាស់ ថមើ ផ្លល ស់បតូរទ្ើលំដៅ ទ្ទួ្លម្រណ្ភាពឬនិវតតជនម្រតូវបានលុបដ ម្ េះ) 
- ម្រគប់ម្រគងសាិត តាម្ដ្ឋន ម្រតួតពិនិតយសាា នភាពអតើតយុទ្ធជនម្រគប់ម្របដភទ្ និងម្រគួសារ 
- ម្រគប់ម្រគង និងដសាើសុំដផ្ទរលំដៅដ្ឋា នរបស់អតើតយុទ្ធជននិងម្រគួសារ 
- ម្រគប់ម្រគង និងដសាើសុំលុបដ ម្ េះអតើតយុទ្ធជនក លទ្ទួ្លម្រណ្ភាព 
- ម្រគប់ម្រគងទិ្នាន័យជនបាត់បង់សម្បទាវជិ្ញា ជើវៈ 
- ម្រគប់ម្រគងអាែដៅែាុងបនទុែរបស់និវតតជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវជិ្ញា ជើវៈ ឬអាែដៅែាុងបនទុែរបស់សពនិវតត
ជន និងសពជនបាត់បង់សម្បទាវជិ្ញា ជើវៈានម្របពនធ ែូន 

- ម្រគប់ម្រគង និងដសាើសុំលុបដ ម្ េះអតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារក លផុ្តសុពលភាពទ្ទួ្លរបបសនតិសុខសងគម្ 
- ម្រគប់ម្រគង និងសាុ ំសុំលុបដ ម្ េះអតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារក លមិ្នបានដបើែម្របាែ់របបសនតិសុខសងគម្របស់ខលួន
ដដ្ឋយគម នមូ្លដហតុ 

- ម្រគប់ម្រគង និងដសាើសុំប ច្ូ ល ឬលុនអាែែាុងបនទុែអតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារដ ើម្បើបានទ្ទ្ួលរបបឧបតាម្ភម្របចាកំខ 
- ម្រគប់ម្រគង និងទ្ទួ្លសំដណ្ើ អតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារក លបានដបាេះបង់របបសនតិសុខសងគម្ 
- សហការជ្ញមួ្យសាគម្អតើតយុទ្ធជនែម្ពុជ្ញែាុងការប ច្ូ ល ឬលុបអតើតយុទ្ធជនពើសាជិែសាគម្អតើត
យុទ្ធជនែម្ពុជ្ញ 

- ម្រគប់ម្រគងព័ត៌ានអតើតយុទ្ធជនសម្រាប់ទ្ទួ្លដសវាសុខភាព ឬដសវានានាពើរ ា 
- សហការជ្ញមួ្យធនាគរន គូែាុងការម្រគប់ម្រគង ដបើែផ្តល់របបសនតិសុខសងគម្  
៥. ការង្ករអតើតយុទ្ធជននិងម្រគួសារ 
- ការម្រគប់ម្រគង និងែំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្អតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារ 
- ម្របមូ្លទិ្នាន័យពើសាា នភាព និងតម្រមូ្វការរបស់អតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារជនពលើម្រណ្ៈ 
- ផ្តល់ដសវាដ ល្ើយតបនឹងតម្រមូ្វការជ្ញែ់កសតងរបស់អតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារជនពលើម្រណ្ៈ 
- ម្រគប់ម្រគងទិ្នាន័យអតើតយុទ្ធជន និងម្រគួសារក លទ្ទួ្លផ្ទេះ 

៦. ការង្ករម្ណ្ឌ លសាត រនើតិសម្បទា 
- ការម្រគប់ម្រគង និងសហការជ្ញមួ្យម្ណ្ឌ លសាត រនើតិសម្បទាដខតត 
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- ម្រគប់ម្រគងទិ្នាន័យអនើតិជនទំ្នាស់នឹងចាប់ 
- ម្រគប់ម្រគង តាម្ដ្ឋនអនើតិជនក លបានសាត រនើតិសម្បទាដដ្ឋយសារដញៀនដម្រគឿងដញៀនដម្រកាយសាហរណ្ែម្មដៅ
សហគម្ន៍ 

៧. ការង្ករសាគម្ម្នុសសវយ័ចាស់ 
- ការម្រគប់ម្រគងទិ្នាន័យម្នុសសវយ័ចាស់ែាងសហគម្ន៍ 
- ម្រគប់ម្រគង និងម្រសង់ទិ្នា័យ សាជិែ សាជិកាសាគម្ម្នុសសវយ័ចាស់ 
- ផ្សពវផ្ាយលែខនតិែៈសាគម្ម្នុសសវយ័ចាស់ 
- តាម្ដ្ឋនម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លការដម្របើម្របាស់ថវកិាវភិាគទានរបស់សាគម្ម្នុសសវយ័ចាស់ 
៨. ការម្រតួតពិនិតយម្ណ្ឌ លកថទាែុំាររបស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល (អនុម្រែឹតយ ៣៤) 

 ២.១.៣.គណ្ៈែាម ធិការទ្ទួ្លបនទុែែិចចការនារ ើ និងែុារ ឃុ ំសង្កា ត ់
 ដៅឆ្ា ២ំ០០៧គណ្ៈែាម ធិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកបបម្របជ្ញធិបដតយយដៅថ្នា ែ់ដម្រកាម្ជ្ញតិ គ.ជ.អ.ប បាន
ដចញដសចែតើកណ្នាដំលខ០៨២ ស.ណ្.ន/គ.ជ.វ.វ ចុេះនថាទ្ើ៨ កខសើហា ឆ្ា ២ំ០០៧ សតើពើការដរៀបចំ និងបដងាើតគណ្ៈ
ែាម ធិការទ្ទួ្លបនទុែែិចចការនារ ើនិងែុារដៅម្រគប់ឃុ ំសង្កា ត់(គ.ែ.ន.ែ)។ ្លងកាត់ការអនុវតតអស់រយៈដពល ១៣ឆ្ា ំ
ែនលងម្ែដទ្ើបម្រែសួងម្ហានផ្ទបានដចញម្របកាស ៣៨៤០ ម្របែ ចុេះនថាទ្ើ២២ កខែញ្ហា  ឆ្ា ២ំ០២០ សតើពើការដរៀបចំ និង
ការម្របម្រពឹតតដៅរបស់គណ្ៈែាម ធិការទ្ទួ្លបនទុែែិចចការនារ ើ និងែុារ ឃុ ំសង្កា ត់ (គ.ែ.ន.ែ) ដ ើម្បើជំនួសដសចែតើ
កណ្នាដំលខ០៨២ ស.ណ្.ន/គ.ជ.វ.វ។ គណ្ៈែាម ធិការទ្ទួ្លបនទុែែិចចការនារ ើ និងែុារឃុ ំសង្កា ត់ “គ.ែ.ន.ែ” 
ានសាសភាព ូចខាងដម្រកាម្ ៖ 

តារាងទ្ើ១៖ សាសភាពគណ្ៈែាម ធិការទ្ទួ្លបនទុែែិចចការនារ ើ និងែុារឃុ ំសង្កា ត់ 
ល.រ សាសភាព តួនាទ្ើ 
១ ដម្ឃុ ំដៅសង្កា ត់ ម្របធាន 
២ ជំទ្ប់ទ្ើ២ ឬដៅសង្កា ត់រងទ្ើ២ អនុម្របធាន 
៣ អាែទ្ទួ្លបនទុែែិចចការនារ ើ និងែុារ ឃុ ំសង្កា ត ់ អនុម្របធានអចិនស្រនដយ ៍
៤ ដសមៀនឃុ ំសង្កា ត់ សាជិែ 
៥ នាយប ុសត នគរបាលឃុ ំសង្កា ត់១រូប សាជិែ 
៦ នាយែ ឬនាយកិាសាោបឋម្សិែាដៅែាុងឃុ ំសង្កា ត់ ០១រូប សាជិែ 
៧ នាយែ ឬនាយកិាសាោដម្ដតតយយសិែាដៅែាុងឃុ ំសង្កា ត់ ០១រូប សាជិែ 
៨ ម្របធានម្ណ្ឌ លសុខភាព ឬប ុសត សុខភាព សាជិែ 
៩ ដម្ភូមិ្ ឬអនុម្របធានម្របធានភូមិ្ទាងំអស់ដៅែាុងឃុ ំសង្កា ត់ សាជិែ 
១០ តំណ្តងម្រែុម្ម្របឹែាដ ើម្បើអភិវឌ្ឍយុវជន ឃុ ំសង្កា ត់០១ រូប សាជិែ 
១១ តំណ្តងសាគម្ម្នុសសចាស់ ០១ រូប សាជិែ 
១២ តំណ្តងជនានពិការភាព ០១រូប សាជិែ 
១៣ ជំនួយការដសវាសងគម្ឃុ ំសង្កា ត ់ ជ្ញដលខាធិការ 
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 គ.ែ.ន.ែ ានតួនាទ្ើផ្តល់ដយាបល់ និងជួយរ ាបាលឃុ ំសង្កា តែាុងការសម្រម្បសម្រមួ្ល និងការអនុវតតសែម្ម 
ភាពដសវាសងគម្ទាងំអស់ដៅែាុងឃុ ំសង្កា ត់ ដ ើម្បើធានាថ្ន ស្រសតើ ែុារ យុវជន ម្នុសសចាស ់ជនម្រែើម្រែ ជនានពិការភាព 
ជនជ្ញតិដ ើម្ភាគតិច និងជនង្កយរងដម្រគេះដផ្សងដទ្ៀត ទ្ទួ្លបាម្ព័ត៌ាន ចំដណ្េះ ឹង និងដសវានានាម្របែបដដ្ឋយ
សម្ធម៌្សងគម្ និងបរយិាបនា ម្រពម្ទាងំានជើវភាពរស់ដៅម្របែបដដ្ឋយសុវតាិភាព សុខ ុម្រម្នា និងដសចែតើនថលថាូរ។6

បកនាម្ពើភារែិចចខាងដលើដនេះ គ.ែ.ន.ែ ានសែម្មភាពដសវាសងគម្សំខាន់ៗរមួ្ាន7៖ 

 ែ)ការង្ករសុខភាពាតា ទារែ អាហារូបតាម្ភ 
- ម្រសង់សាិតិស្រសតើាននផ្ទដពាេះ ទារែ និងែុារសគម្សាគ ងំ ែុារម្រែិសម្រែិន ម្រពម្ទាងំតាម្ដ្ឋនសាា នភាពសុខ

ភាពស្រសតើាននផ្ទដពាេះ ទារែ និងែុារទាងំដនាេះ 
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតស្រសតើាននផ្ទដពាេះឱ្យដៅពិនិតយនផ្ទដពាេះជ្ញដទ្ៀងទាត់មុ្នដពលសម្រាល ដធវើការ

សម្រាលែូន និងពិនិតយសុខភាពដម្រកាយដពលសម្រាលដៅមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលសាធារណ្ៈ 
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតឳពុែាត យ ឬអាែអាណ្តពាបាល យែែូនដៅទ្ទ្ួលថ្នា បំង្កា រ(រមួ្ទាងំជិវ

ជ្ញតិបកនាម្)ឱ្យបានម្រគប់ចំនួន និងតាម្ដពលដវោែំណ្ត់ 
- ផ្តល់ការកាគមំ្រទ្ថិកា និងម្ដធាបាយដធវើ ំដណ្ើ រ ល់ស្រសតើម្រែើម្រែាននផ្ទដពាេះែាុងការពិនិតយនផ្ទដពាេះមុ្នដពល

សម្រាល ការសម្រាលែូននិងការពិនិតយសុខភាពដម្រកាយដពលសម្រាលដៅមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលសាធារណ្ៈ 
- ផ្តល់ការគមំ្រទ្ ល់ែុារសគម្សាគ ងំ ឬែុារខវេះអាហារូបតាម្ភ តាម្រយៈការដរៀបចំែម្មវធិើអាហារូបតាម្ភនានា 
- គមំ្រទ្ និងដដ្ឋេះម្រសាយបញ្ហា នានាែាុងការអនុវតតែម្មវធិើឧបតាម្ភសាច់ម្របាែ់ជូនស្រសតើាននផ្ទដពាេះនិងែុារអាយុ

ដម្រកាម្២ឆ្ា  ំ
- ចូលរមួ្ផ្សពវផ្ាយសារលិខិតរបស់ថ្នា ែ់ ឹែនាជំ្ញន់ខពស់ននម្រពេះរាជ្ញណ្តចម្រែែម្ពុជ្ញដៅែាុងទិ្វាជ្ញតិសុខភាព

ាតា ទារែ និងែុារ នថាទ្ើ២១ កខែុម្ភៈ និងទិ្វាជ្ញតិអាហារូបតាម្ភនថាទ្ើ០៦ កខវចិឆិកា 
- ចូលរមួ្អប់រផំ្សពវផ្ាយអំពើសារៈសំខាន់ននការកថទាសុំខភាពាតានិងទារែ ការពិនិតយនផ្ទដពាេះមុ្នដពល

សម្រាល ការពិនិតយសុខភាពដម្រកាយដពលសម្រាល ការសម្រាលែូនដៅមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលសាធារណ្ៈ 
ការចាត់ថ្នា បំង្កា រ ល់ែុារឱ្យបានម្រគប់ចំនួន ការកថទាសុំខភាពបនតពូជ និងែម្មវធិើសុខភាពដផ្សងៗដទ្ៀត
ម្រពម្ទាងំមូ្លរួម្ផ្សពវផ្ាយអំពើព័ត៌ានពាែ់ព័នធនឹងបញ្ហា ជំងឺ ល្ង បញ្ហា ជំងឺមិ្ន្លង និងបញ្ហា សុខភាព
សារណ្ៈដផ្សងៗដទ្ៀត 
 

 ខ)ការង្ករអតតសញ្ហា ណ្ែម្ម  
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតឳពុែាត យទារែដៅចុេះដសៀវដៅអម្រតានុែូលដ្ឋា នែំដណ្ើ ត និងសំបុម្រតែំដណ្ើ ត

ឱ្យែូនរបស់ខលួនដៅែាុងអំ ុងដពល៣០នថា បនាទ ប់ពើដែើត 
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតត យុវជន យុវនារ ើ ដៅដធវើអតតសញ្ហា ណ្ប័ណ្ណសញ្ហា តិកខមរដៅដពល្នចូល

អាយុ១៥ឆ្ា  ំ
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតត បុរស ស្រសតើ យុវជន យុវនារ ើ ក លបានសដម្រម្ចដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដៅចុេះ

ដសៀវដៅអម្រតានុែូលដ្ឋា នអាពាហ៍ និងសំបុម្រតអាពាហ៍ពិពាហ៍ 

 
6 ម្របការ ៧ ននម្របកាស ៣៨៤០ ម្របែ សតើពើការដរៀបចំ និងការម្របម្រពឹតតដៅរបស់គណ្ៈែាម ធកិារទ្ទ្ួលបនទុែែចិចការនារ ើ នងិែុារ ឃុ ំសង្កា ត់ 
7 ម្របការ ៨ ននម្របកាស ៣៨៤០ ម្របែ សតើពើការដរៀបចំ និងការម្របម្រពឹតតដៅរបស់គណ្ៈែាម ធកិារទ្ទ្ួលបនទុែែចិចការនារ ើ នងិែុារ ឃុ ំសង្កា ត់ 
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- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតម្រគួសារ ឬសាច់ញាតិរបស់ម្រណ្ជនដៅចុេះដសៀវដៅអម្រតានុែូលដ្ឋា ន ម្រណ្
ភាព និងសំបុម្រតម្រណ្ភាព ែាុងរយៈដពលយា ងយូរ១៥នថាដម្រកាយនថាទ្ទ្ួលម្រណ្ភាព 

- អប់រផំ្សពវផ្ាយបដងាើនការយល់ ឹងអំពើកាតវែិចច និងសារៈសំខាន់ននការចុេះអម្រតានុែូលដ្ឋា ន និងការដធវើអតត
សញ្ហា ណ្ប័ណ្ណសញ្ហា តិកខមរ 

 

 គ)ការង្ករសិែាអបរ់ ំ
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតឳពុែាត យ ឬអាែអាណ្តពាបាលឱ្យប ា្ូ នែូនក លានអាយុ៣-៥ឆ្ា ចូំល

ដរៀនថ្នា ែ់ម្ដតយយសិែា និងែូនក លានអាយុចាប់ពើ៦ឆ្ា  ំ ឬយា ងទាបបំផុ្តអាយុ៧០កខដ ើងដៅចូល
ដរៀនថ្នា ែ់ទ្ើ១ 

- ចូលរូម្អប់រផំ្សពវផ្ាយបដងាើនការយល់ ឹងរបស់ឳពុែាត យ និងអាែអាណ្តពាបាលអំពើសារៈសំខាន់ននការ
សិែាអប់ររំបស់ដែមងម្រសើ ម្រពម្ទាងំជំរុញដលើែទឹ្ែចិតត ល់ដែមងម្រសើឱ្យបនតការសិែាដៅឧតតម្សិែា 

- សម្រម្បសម្រម្លួការដរៀបចំបដងាើត និង ំដណ្ើ រការម្ដតយយសិែាសហគម្ន៍ 
- តាម្ដ្ឋនបញ្ហា អវតតានរបស់សិសស និងបញ្ហា កផ្ាែអប់រដំផ្សងៗដទ្ៀត ម្រពម្ទាងំសម្រម្បសម្រមួ្លដដ្ឋេះម្រសាយ

បញ្ហា ទាងំដនេះតាម្រយៈការជួបពិភាែាជ្ញមួ្យឳពុែាត យ ឬអាែអាណ្តពាបាលសិសស និងដោែម្រគូអាែម្រគូ 
- ចូលរមួ្ដរៀបចំទិ្វាជ្ញតិអំណ្តន នថាទ្ើ១១ កខមិ្នា 
- ចូលរមួ្ផ្សពវផ្ាយ និងដលើែែម្ពស់ការអប់រពំហុភាសាដៅតាម្តំបន់ជនជ្ញតិដ ើម្ភាគតិច 
- ចូលរមួ្សម្រម្បសម្រមួ្លការអនុវតតែម្មវធិើនានាពាែ់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍ និងការគពំារ ល់ែុារ ូចជ្ញែម្មវធិើ

ទារែដ្ឋា ន ការអប់រឳំពុែាត យ ឬអាែអាណ្តពាបាលអំពើរដបៀបចិ ច្ ឹម្ែូនតាម្កបបវជិាានជ្ញដ ើម្។ 
 

 ឃ)ការទ្ប់សាា ត់អំដពើហងិាទាែទ់្ងដយនអរ័ ជ្ញពិដសសអំដពើហងិាដលើស្រសតើនិងែុារ 
- ែំណ្ត់ និងម្រសង់ទិ្នាន័យជនង្កយរងដម្រគេះដដ្ឋយសារអំដពើហងិា(ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិតត ផ្លូវដភទ្ និងផ្លូវដស ាែិចច)

និងការបំពានខាងផ្លូវដភទ្ ការជួញ ូរម្នុសស ការដធវើអាជើវែម្មផ្លូវដភទ្ ការដែងម្របវ ័្ ច ែាល ងំពលែម្មស្រសតើ 
និងែុារដៅែាុងឃុ ំសង្កា ត់ 

- ចូលរមួ្បង្កា រ ទ្ប់សាា ត់ និងដធវើអនតរាគម្ន៍ចំដពាេះែរណ្ើ អំដពើហងិា និងការរដំោភបំពាននានាជ្ញពិដសស
ដៅដលើស្រសតើ និងែុារ 

- សម្រម្បសម្រមួ្លប ា្ូ នជនរងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើហងិា ឬដដ្ឋយការរដំោភបំពាននានាដៅទ្ទួ្លដសវាសដស្រង្កគ េះ
បនាទ ន់ ឬដសវាសម្ម្រសបនានា 

- ចូលរួម្អនុវតតវធិានការដដ្ឋេះម្រសាយ ឬវធិានការសម្ម្រសបនានាដ ើម្បើជួយ ល់ជនរងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើ
ហិងា ឬដដ្ឋយការរដំោភបំពាន រហូត ល់ជនរងដម្រគេះទាងំដនេះអាចរស់ដៅបានម្របែបដដ្ឋយសុវតាិភាព
និងសុខុ ុម្រម្នា 

- តាម្ដ្ឋន ែត់ម្រតា និងរាយការណ៍្អំពើែរណ្ើ អំដពើហងិា និងការរដំោភបំពាននានា។ 
 ង)ការង្ករែិចចការពារែុារ 

- ែំណ្ត់ និងម្រសង់ទិ្នាន័យែុាររងដម្រគេះ និងង្កយរងដម្រគេះដៅែាុងឃុ ំសង្កា ត់ 
- ចូលរមួ្បង្កា រ ទ្ប់សាា ត់ និងដធវើអនតរាគម្ន៍ចំដពាេះែរណ្ើ អំដពើហងិា ការដែងម្របវ ័្ ច ែាល ងំពលែម្ម និងការ

រដំោភបំពាននានាដលើែុារ 
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- សម្រម្បសម្រមួ្លប ា្ូ នែុាររងដម្រគេះដដ្ឋយអំដពើហងិានិងការរដំោភបំពាននានាដៅទ្ទួ្លដសវាសម្ម្រសប 
និងដសវាឯែដទ្ស(ចិតតសងគម្ សុខភាព ផ្លូវចាប់) 

- ចូលរមួ្ផ្សពវផ្ាយសារលិខិតរបស់ថ្នា ែ់ ឹែនាជំ្ញន់ខពស់ ននម្រពេះរាជ្ញណ្តចម្រែែម្ពុជ្ញដៅែាុងទិ្វាែុារអនតរ
ជ្ញតិនថាទ្ើ០១ មិ្ថុនា 

- ចូលរមួ្អនុវតតវធិានការសម្ម្រសបនានា ដដ្ឋយកផ្អែដលើដគលការណ៍្ឧតតម្ម្របដយាជន៍ែុារដ ើម្បើអភិវឌ្ឍ 
និងជួយ ល់ែុាររងដម្រគេះរហូត ល់ែុាររងដម្រគេះទាងំដនេះអាចរស់ដៅម្របែបដដ្ឋយសុវតាិភាព ម្រពម្ទាងំ
ទ្ទួ្លបានការអប់រមូំ្លដ្ឋា ន៩ឆ្ា យំា ងតិចនិងែម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍សម្តាភាពជំនាញនានាសម្រាប់ការបំដពញ
ការង្ករ។ 

ច)ការង្ករទឹ្ែសាអ ត និងអនាម្័យ 
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតម្របជ្ញពលរ ាឱ្យដម្របើម្របាស់ ឬបិរដិភាគទឹ្ែក លានសុវតាិភាព 
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតម្របជ្ញពលរ ាដម្របើម្របាស់បងាន់អនាម័្យ ោងន នឹងសាប ូ និងម្របតិបតតិជ្ញ

ម្របចានូំវអនាម្័យសំខាន់ៗដផ្សងៗដទ្ៀត 
- ផ្តល់ការគមំ្រទ្ ល់ម្រគួសារក លពំុានលទ្ធភាពែាុងការដម្របើម្របាស់ទឹ្ែក លានសុវតាិភាពនិងឬបងគន់អនាម័្យ 
- ចូលរមួ្ដរៀបចំទិ្វាអនាម័្យសំខាន់ៗ ូចជ្ញទិ្វាទឹ្ែពិភពដោែនថាទ្ើ២២ កខម្ើនា ទិ្វាពិភពដោែោងន 

សាអ ត់ នថាទ្ើ១៥ កខតុោ និងទិ្វាជ្ញតិដលើែែម្ពស់អនាម័្យជនបទ្ នថាទ្ើ១៣ កខវចិឆិកាជ្ញដ ើម្ 
 

 ្)ការង្ករពិការភាព 
✓ ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតត ល់ជនានពិការភាព និងម្រគួសារឱ្យចូលរមួ្ែាុង ំដណ្ើ ការែំណ្ត់អតត

សញ្ហា ណ្ែម្មជនានពិការភាព 
✓ ម្រសង់សាិតិម្រគួសារក លានសាជិែជ្ញជនានពិការភាព 
✓ ែំណ្ត់បញ្ហា  តម្រមូ្វការ និងដដ្ឋេះម្រសាយចាបំាច់នានារបស់ជនានពិការភាព 
✓ ចូលរមួ្អនុវតតវធិានការសម្ម្រសបនានាដ ើម្បើឱ្យជនានពិការភាពទ្ទួ្លបាននូវព័ត៌ាន ចំដណ្េះ ឹងនិងដសវា

នានាម្របែបដដ្ឋយសម្ធម៌្សងគម្ បរយិាបនា និងានជើវភាពរស់ដៅម្របែបដដ្ឋយសុវតាិភាពនិងដសចែតើនថលថាូរ 
✓ ចូលរមួ្ដរៀបចំទិ្វាជនានពិការភាពែម្ពុជ្ញ នថាទ្ើ០៣ កខធាូ។ 

 ជ)ការង្ករជនម្រែើម្រែ និងម្នុសសចាស់ 
- ម្រសង់សាិតិម្រគួសារម្រែើម្រែ ឬចូលរមួ្ែិចច ំដណ្ើ ការដធវើអតតសញ្ហា ណ្ែម្មម្រគួសារម្រែើម្រែ ម្រពម្ទាងំសាិតិម្នុសសចាស់ 

ម្នុសសចាស់ម្រែើម្រែ 
- ែំណ្ត់បញ្ហា  តម្រម្ូវការ និង ំដណ្តេះម្រសាយនានារបស់ជនម្រែើម្រែ ជនចាស់ជរា និងម្នុសសចាស់ចូលរមួ្អនុវតត

វធិានការសម្ម្រសបនានាដ ើម្បើជួយ ល់ជនម្រែើម្រែ ជនចាស់ជរា និងម្នុសសចាស់ែាុងការទ្ទួ្លបាននូវជើវភាព 
របស់ដៅម្របែបដដ្ឋយសុវតាិភាព និងដសចែតើនថលថាូរ 

- ចូលរមួ្សម្រម្បសម្រមួ្លនិងគមំ្រទ្ការដរៀបចំបដងាើតនិង ំដណ្ើ រការរបស់សាគម្ម្នុសសចាស់ដៅតាម្សហគម្ន៍ 
- ចូលរមួ្ដរៀបចំទិ្វាម្នុសសចាស់ែម្ពុជ្ញ នថាទ្ើ០១ កខតុោ 
ឈ)ការបង្កា រទ្ប់សាា តដ់ម្របើម្របាស់ដម្រគឿងដញៀន(រមួ្ទាងំដម្រគឿងម្រសវងឹ) 
- ផ្សពវផ្ាយ ល់ម្របជ្ញពលរ ាជ្ញពិដសសយុវជនអំពើផ្លប េះពាល់ននការដម្របើម្របាស់ដម្រគឿងដញៀននិងដម្រគឿងម្រសវងឹ 
- ចូលរមួ្ែំណ្ត់មុ្ខសញ្ហា អាែចរាចរ និងឬអាែដម្របើម្របាស់ដម្រគឿងដញៀន 
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- ចូលរមួ្អនុវតតវធិានការសម្ម្រសបនានា ដ ើម្បើបង្កា  និងទ្ប់សាា ត់ការចរាចរ និងការដម្របើម្របាស់ដម្រគឿងដញៀន 
ម្រពម្ទាងំការសាត រនើតិសម្បទាអាែដញៀនដម្រគឿងដញៀន។ 

ញ)ការដលើែែម្ពស់សម្ភាពដយនឌ្រ័ 
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតស្រសតើឱ្យចូលរមួ្ដៅែាុង ំដណ្ើ រការដធវើដសចែតើសដម្រម្ច និងអនុវតតដសចែតើសដម្រម្ច

របស់រ ាបាលឃុ ំសង្កា ត់ 
- ចលនា និងជំរុញដលើែទឹ្ែចិតតស្រសតើឱ្យចូលរមួ្សែម្មភាពនដយាបាយ និងអភិវឌ្ឍន៍ដស ាែិចចដ ើម្បើដលើែែម្ពស់

ឋានៈស្រសតើដៅែាុងម្រគួសារ និងសងគម្ជ្ញតិ 
- ចូលរមួ្អនុវតតវធិានការសម្ម្រសបនានាដ ើម្បើផ្តល់ភាពអង់អាច ល់ស្រសតើ និងដលើែែម្ពស់សម្ធម៌្សងគម្ និង   

បរយិាបនា 
- ចូលរមួ្ផ្សពវផ្ាយអំពើការផ្លល ស់បតូឥរយិាបឋ និងផ្ាត់គំនិតអវជិាានក លរារាងំ ល់ស្រសតើ និងដែមងម្រសើែាុងការ

ចូលរមួ្ការង្ករសងគម្ និងសហគម្ន៍ 
- ចូលរមួ្ផ្សពវផ្ាយសារលិខិតរបស់ថ្នា ែ់ ឹែនាជំ្ញន់ខពស់ ននម្រពេះរាជ្ញណ្តចម្រែែម្ពុជ្ញដៅែាុងទិ្វានារ ើអនតរជ្ញតិ 

នថាទ្ើ០៨ កខម្ើនា។ 
 )ការង្ករដសវាសងគម្ដផ្សងៗដទ្ៀត។ 
- សម្រម្បសម្រមួ្ល និងអនុវតតសែម្មភាពដសវាសងគម្ផ្សងៗដទ្ៀតក លបានម្របគល់ឱ្យរ ាបាលឃុ ំសង្កា ត់។ 

 

ទ្នទឹម្នឹងអនុវតតមុ្ខង្ករចម្បងខាងដលើ គ.ែ.ន.ែ ចូលរមួ្អនុវតតដគលនដយាបាយភូមិ្ឃុាំនសុវតាិភាពក ល
ចាប់ដផ្តើម្អនុវតតតាងំពើឆ្ា ២ំ០១០ ែនលងម្ែគឺជ្ញយនតការមួ្យដ ើម្បើកាត់បនាយបទ្ដលមើសដៅថ្នា ែ់មូ្លដ្ឋា នដៅទូ្ទាងំ
ម្របដទ្សរមួ្ានអំដពើដចារែម្មជ្ញអាទ្ លួច្ែ់ បលន់ អំដពើហងិាែាុងម្រគួសារ ការជួញ ូរម្នុសស ដម្រគឿងដញៀន កលបងសុើសង 
សែម្មភាពទំ្ដនើង និងការដម្របើម្របាស់អាវុធខុសចាស់ជ្ញដ ើម្ ។ល។ ដគលនដយាបាយភូមិ្ ឃុាំនសុវតាិភាព៖ 

- គម នសែម្មភាពលួច ្ែ់ បលន់ម្រគប់ម្រនដភទ្ 
- គម នការដ្ឋ ុំេះ ការផ្លិត ការចររាចរ ការជួញ ូរការកចែចាយ និងការដម្របើម្របាស់ដម្រគេះងដញៀនខុសចាប់ 
- គម នអំដពើអាណ្តចារយ ការជួញ ូរស្រសតើនិងែុារ និងអំដពើហងិាែាុងម្រគួសារ 
- គម នដែមងទំ្ដនើង 
- គម នការដលងកលបងសុើសងខុសចាប់ម្រគប់ម្របដភទ្ ការដម្របើម្របាស់អាវុធខុសចាប់ និងបទ្ដលមើសម្រគប់ម្របដភទ្ 
- គម នដម្រគេះថ្នា ែ់ចររាចរណ៍្ 
- គម នដម្រគេះថ្នា ែ់ដដ្ឋយសារយុទ្ធភ័ណ្ឌ មិ្នទាន់ផ្ទុេះ 
- ានវធិានការការទ្ប់សាា ត់ ម្រគប់ម្រគង និងដ ល្ើយតបចំដពាេះដម្រគេះម្ហនតរាយម្របែបដដ្ឋយម្របសិទ្ធភាព 
- គម នការម្រតួតពិនិតយខុសចាប់។ 

 

គ.ែ.ន.ែ ចូលរមួ្អនុវតតដសចែតើសដម្រម្ចដលខ១៩៥៦ សសរ ចុេះនថាទ្ើចុេះនថាទ្ើ២ ឧសភា ឆ្ា ២ំ០១៨ សតើពើការ
ដ្ឋែ់ឱ្យដម្របើម្របាស់ដសៀវដៅកណ្នាសំតើពើការអនុវតតសែម្មភាពដសវាសងគម្ឃុសំង្កា ត់។ ដសៀវដៅកណ្នាដំនេះបានបញ្ហា ែ់
ពើបញ្ហា ដសវាសងគម្មួ្យចំនួនដៅឃុ ំសង្កា ត់ាន ូចជ្ញសុខភាពាតា ទារែ និងអាហារូបតាម្ភ អនាម័្យ និងទឹ្ែសាអ ត 
ែិចចការពារែុារ ការអប់រែុំារតូច និងភាពង្កយរងដម្រគេះជ្ញដ ើម្។ បញ្ហា ទាងំដនាេះសុទ្ធសឹងជ្ញអាទិ្ភាពតម្រម្ូវឱ្យ 
ម្រែសួង សាា ប័នពាែ់ព័នធ ជ្ញពិដសសម្រែុម្ម្របឹែា ឃុ ំសង្កា ត់ និង គ.ែ.ន.ែ បដងាើនការយែចិតតទុ្ែដ្ឋែ់ែាុងការផ្តល់ដសវា
សងគម្ឱ្យកាន់កតានម្របសិទ្ធភាព តាល ភាព និងសម្ធម៌្។ 
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តារាងទ្ើ២៖សូចនាែរដសវាសងគម្ក លឃុ ំសង្កា ត់យែចិតតទុ្ែដ្ឋែ់ 
ល.រ សូចនាែរ បញ្ហា ដសវាសងគម្ 
១ ខាងផ្ទេះស្រសតើាននផ្ទដពាេះមិ្នបានដៅពិនិតយនផ្ទដពាេះមុ្នដពលសម្រាល បញ្ហា សុខភាព

ាតា ទារែ និង
អាហារូបតាម្ភ 

២ ខាងផ្ទេះស្រសតើាននផ្ទដពាេះមិ្នបានសម្រាលែូនដៅមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាល 
៣ ខាងផ្ទេះានែុារអាយុ ១២-២៣កខក លមិ្នបានចាែ់ថ្នា បំង្កា ម្រគប់ 
៤ ខាងផ្ទេះានែុារសគម្សាគ ងំដៅអាយុដម្រកាម្៥ឆ្ា  ំ
៥ ខាងផ្ទេះគម នបងគន់អនាម័្យដម្របើម្របាស់ បញ្ហា ទឹ្ែ និង 

អនាម្័យ ៦ ខាងផ្ទេះមិ្នបរដិភាគទឹ្ែានសុវតាិភាព 
៧ ខាងផ្ទេះក លានែុារធាល ប់ទ្ទួ្លរងអំដពើហងិា បញ្ហា ែិចចការពារ

ែុារ ៨ ខាងផ្ទេះានែុារង្កយរងដម្រគេះចំដពាេះការបំកបែដចញពើម្រគួសារ 
៩ ខាងផ្ទេះានែុារវលិម្រតលប់ម្ែពើម្ណ្ឌ លែុារែំម្រពារស់ដៅជ្ញមួ្យ 
១០ ខាងផ្ទេះានសាជិែម្រគួសារក លគម នសំបុម្រតែំដណ្ើ ត ឬបញ្ហា ែ់ែំដណ្ើ ត 
១១ ខាងផ្ទេះានែុារអាយុ៣-៥ឆ្ា មិំ្នបានទ្ទួ្លការអប់រមំ្រគប់ទ្ម្រម្ង់ននការអប់រែុំារតូច បញ្ហា ការអប់រ ំ

ែុារតូច ១២ ខាងផ្ទេះានែុារដរៀនដៅបឋម្សិែា ដហើយអាណ្តពាបាលមិ្នក ល បានជួន
ជ្ញម្ួយតំណ្តងសាោ ឬម្រគូ 

១៣ ខាងផ្ទេះានអតតសញ្ហា ណ្ែម្មម្រគួសារម្រែើម្រែ(ប័ណ្ណម្រែើម្រែ)ានសុពលភាព បញ្ហា ភាពង្កយ 
រងដម្រគេះ ១៤ ខាងផ្ទេះានសាជិែានពិការភាព 

 

រូបភាពទ្ើ៤៖ គំរូកផ្នទ្ើដសវាសងគម្សម្រាប់ភូមិ្នើមួ្យៗ 
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៣. ស្រម្មភារានរំណត់រៅរនងុរោេនរោបាយ 
៣.១. ព្របខ័ណឌ រោេនរោបាយជាតិោពំា ស្ងគម្ ២០១៦-២០២៥ 
 ៣.១.១.ម្របពន័ធជំនួយសងគម្ 
 ែម្មវធិើគពំារស្រសតើាននផ្ទដពាេះ និងែុារអាយុដម្រកាម្៥ឆ្ា  ំ

- សិែា និងវាយតនម្លអំពើម្ ូក លននការដ្ឋែ់ឱ្យអនុវតតែម្មវធិើដលើែែម្ពស់អាហារូបតាម្ភ រមួ្ប ច្ូ លទាងំការ 
អនុវតតសាែលបងដ ើម្បើែំណ្ត់អំពើម្ ូក លណ្តមួ្យក លានម្របសិទ្ធភាព និងសម្ម្រសបសម្រាប់ែម្ពុជ្ញ 

- ែំណ្ត់អំពើសាា ប័នអនុវតត និងែំណ្ត់ឱ្យបានចាស់អំពើតួនាទ្ើ និងភារែិចច 
- ដធវើការែំណ្ត់អំពើដខតតដគលដៅក លម្រតូវដ្ឋែ់ឱ្យអនុវតតមុ្ន ដដ្ឋយកផ្អែដលើភាពង្កយរងដម្រគេះនិងតម្រមូ្វការ 
- ដរៀបចំយនតការការង្ករ និងការែសាងសម្តាភាព 
- ពម្រងើែវសិាលភាពម្រគប ណ្ត ប់ថ្នា ែ់ជ្ញតិ ម្រពម្ទាងំដធវើការកែសម្រមួ្លឱ្យកាន់កតានម្របសិទ្ធភាព និងសែតិ
សិទ្ធភាព 

- ពម្រងើែការអនុវតតម្រគប ណ្ត ប់ថ្នា ែ់ជ្ញតិដដ្ឋយពឹងកផ្អែដលើការវភិាគអំពើតម្រមូ្វការ និងដគលដៅអាទិ្ភាពដលើ
តំបន់ភូមិ្សាស្រសត ម្របជ្ញសាស្រសត ដស ាែិចចសងគម្ និងែតាត សម្ធម៌្ នទ្ដទ្ៀត 

- ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លដលើការអនុវតត 
- បដងាើតយនតការពិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លដ ើម្បើវាស់សទង់វឌ្ឍនភាព និងសិែាដលើផ្លប ៈពាល់ជ្ញមួ្យ
និងការសដម្រម្ចចិតតដម្របើម្របាស់ម្របព័នធព័ត៌ានវទិ្ា 

- ដ្ឋែ់ឱ្យអនុវតតែម្មវធិើដលើែែម្ពស់អាហារូបតាម្ភសម្រាប់ស្រសតើាននផ្ទដពាេះ និងែុារអាយុដម្រកាម្៥ឆ្ា  ំដៅែាុង
ដខតតអាទិ្ភាព 

- សិែាដលើយនតការផ្តល់ការម្រតួតពិនិតយនផ្ទដពាេះ 
- ពិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លការអនុវតត 
- ដធវើការកែសម្រមួ្លដ ើម្បើធានាឱ្យបាននូវម្របសិទ្ធភាព និងសែតិសិទ្ធិភាព 

 ែម្មវធិើឧបតាម្ភសាចម់្របាែស់ម្រាបជ់នពិការ 
- ដរៀបចំដសចែតើកណ្នាសំម្រាប់ការអនុវតតអនុម្រែឹតយសតើពើម្របាែ់ឧបតាម្ភសម្រាប់ជនពិការ 
- ដរៀបចំរចនាសម្ព័នធសាា ប័នដ ើម្បើម្រគប់ម្រគង និងចាត់កចងែម្មវធិើដនេះឱ្យានម្របសិទ្ធភាពខពស់ 
- អនុវតតអនុម្រែឹតយសតើពើការផ្តល់ម្របាែ់ឧបតាម្ភសម្រាប់ជនពិការដៅែាុងដខតតដគលដៅ 
- ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្ល ការអនុវតត និងលទ្ធផ្លដៅែាុងដខតតដគលដៅ 
- សិែាអំពើលទ្ធភាពែាុងការពម្រងើែវសិាលភាពននការអនុវតតដៅកាន់ដខតតដផ្សងៗដទ្ៀត 
- ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លការអនុវតត និងលទ្ធផ្ល 
- ដធវើការកែសម្រមួ្លដ ើម្បើការអនុវតតម្របែបដដ្ឋយម្របសិទ្ធភាព និងសែតិសិទ្ធិភាព 
ែម្មវធិើគពំារជនចាស់ជរា 
- ែំណ្ត់លែខណ្ៈវនិិចឆ័យអាែទ្ទួ្លផ្ល និងែម្រមិ្តអតាម្របដយាជន៍ 
- សិែាពើលទ្ធភាពសម្រាប់ែំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្អាែទ្ទួ្លផ្ល និងសាា ប័នអនុវតត 
- ដរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍសម្តាភាពសាា ប័ន 
- ែំណ្ត់ដខតតដគលដៅ 
- សិែាការដ្ឋែ់ឱ្យ ំដណ្ើ រការែម្មវធិើដនេះជ្ញែ ច្ ប់ម្រគួសាររមួ្ជ្ញមួ្យែម្មវធិើគពំារស្រសតើាននផ្ទដពាេះនិងែុារ 
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- សិែាការដ្ឋែ់ឱ្យអនុវតតែម្មវធិើគពំារជនចាស់ជរាដៅែាុងដខតតអាទិ្ភាព 
- ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លការអនុវតត និងលទ្ធផ្ល 
- ដរៀបចំកផ្នការដ ើម្បើពម្រងើែវសិាលភាពែាុងការម្រគប់ ណ្ត ប់ទូ្ទាងំម្របដទ្ស 
- ដ្ឋែ់ឱ្យអនុវតតែម្មវធិើទូ្ទាងំម្របដទ្ស 
- ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លការអនុវតត 
៣.១.២.ម្របពន័ធសនតិសុខសងគម្ 
យនតការបដណ្តត េះអាសនាដ ើម្បើកាត់បនាយគាល តននរបបដសាធនរបស់ម្ស្រនតើសាធារណ្ៈ 
- ដរៀបចំដសចែតើសដម្រម្ច/កណ្នាដំ ើម្បើបញ្ហា ែ់ដ ើងវញិអំពើការែំណ្ត់របបម្របាែ់ដសាធនសម្រាប់ម្ស្រនតើ
នគរបាលជ្ញតិ និងដយាធិនននែងដយាធពលដខម្រភូមិ្នទ 

របបដសាធនសម្រាប់ម្ស្រនតើសាធារណ្ៈ 
- កែសម្រម្ួលម្រពេះរាជម្រែឹតយសតើពើការបដងាើត ប.ជ.ស និង ប.ជ.អ ដ ើម្បើដធវើឯែភាពវូបនើយែម្ម ប.ជ.ស និង    
ប.ជ.អ ឱ្យដៅជ្ញសាា ប័នកតមួ្យ និងពម្រងើែវសិាលភាពឱ្យម្រគប ណ្ត ប់ម្ស្រនតើសាធារណ្ៈដផ្សង 

- ដរៀបចំយនតការវនិិដយាគមូ្លនិធិ 
- សិែាវាយតនម្លអំពើហានិភ័យ 
- សិែាវាយតនម្លអំពើហានិភ័យ 

៣.២. រោេនរោបាយជាតិស្តរីីម្នុស្សវ័យចាស្ ់២០១៧-២០៣០ 
 ម្រែសួងសងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា (៧.២.២០) 

- សហការជ្ញមួ្យម្រែសួង និងសាា នប័នពាែ់ព័នធនានាែាុងការតាម្ដ្ឋនម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លពើវឌ្ឍនភាព
ននការអនុវតតដគលនដយាបាយជ្ញតិសតើពើម្នុសសវយ័ចាស់ 

- បស្រញ្ហា ប បណ្តុ េះបណ្តត ល និងបំពាែ់បរកិាខ រតាម្ម្ណ្ឌ លសុខភាព និងម្នទើរដពទ្យដៅទ្ើជនបទ្ និងតំបន់ទ្ើ
ម្របជំុជន អំពើការផ្តល់ដសវាកថទាសុំខភាពម្នុសសចាស់ 

- ដលើែទឹ្ែចិតត ល់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល និងអងគការសម័ម្រគចិតតនានាដ ើម្បើបដងាើតនិងម្រពើែឱ្កាសដផ្សងៗ 
ទាងំផ្លូវការ ទាងំមិ្នកម្នផ្លូវការ ក លដធវើឱ្យម្នុសសចាស់អាចពឹងកផ្អែខលួនឯងបានកផ្ាែដស ាែិចច 

- កសវងយល់ពើលទ្ធភាពផ្តល់អតាម្របដយាជន៍ពនធ ជ្ញការដលើែទឹ្ែចិតត ល់បុម្រតធើតាក លដម្ើលកថទាឳំពុែាត យ
របស់ពួគដគ 

- គិតគួរពិចារណ្តពើលទ្ធភាពននការផ្តល់របបសនតិសុខសងគម្  ល់ជនម្រែើម្រែជ្ញម្នុសសចាស់ និងម្របាែ់
ដសាធននិវតត ល់អាែដម្ា យ ដពាេះា យ 
 

៣.៣. រោេនរោបាយជាតិព្បជាជន ២០១៧-២០៣០ 
 ម្រែសួងសងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា (៦.២.១៣) 

- សហការជ្ញម្ួយម្រែសួង និងសាា នប័នពាែ់ព័នធនានាែាុងការតាម្ដ្ឋនម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លពើវឌ្ឍនភាព
ននការអនុវតតដគលនដយាបាយជ្ញតិម្របជ្ញជន 

- ដធវើបចចបបនាែម្មដគលនដយាបាយជ្ញតិឱ្យានលែខណ្ៈម្រគប់ម្រជុងដម្រជ្ញយ និងែម្មវធិើអំពើម្នុសសចាស់ តាម្
កផ្នការសែម្មភាពទ្ើម្រែុងា ម្រឌ្ើ ឆ្ា ២ំ០០២ និងដ ល្ើយតបដៅនឹងតម្រមូ្វការ និងែំដណ្ើ នម្របជ្ញជនជ្ញែ់កសតង
នាដពលបចចុបបនា និងអនាគត 
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- បស្រញ្ហា ប បណ្តុ េះបណ្តត ល និងបំពាែ់បរកិាខ រតាម្ម្ណ្ឌ លសុខភាព និងម្នទើរដពទ្យដៅទ្ើជនបទ្ និងតំបន់ទ្ើ
ម្របជំុជន អំពើការផ្តល់ដសវាកថទាសុំខភាពម្នុសសចាស់ 

- ដលើែទឹ្ែចិតត ល់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាល និងអងគការសម័ម្រគចិតតនានាដ ើម្បើបដងាើតនិងម្រពើែឱ្កាសដផ្សងៗ 
ទាងំផ្លូវការ ទាងំមិ្នកម្នផ្លូវការ ក លដធវើឱ្យម្នុសសចាស់អាចពឹងកផ្អែខលួនឯងបានកផ្ាែដស ាែិចច 

- កសវងយល់ពើលទ្ធភាពផ្តល់អតាម្របដយាជន៍ពនធ ជ្ញការដលើែទឹ្ែចិតត ល់បុម្រតធើតាក លដម្ើលកថទាឳំពុែាត យ
របស់ពួគដគ 

- គិតគួរពិចារណ្តពើលទ្ធភាពននការផ្តល់របបសនតិសុខសងគម្  ល់ជនម្រែើម្រែជ្ញម្នុសសចាស់ និងម្របាែ់
ដសាធននិវតត ល់អាែដម្ា យ ដពាេះា យ 

- ចាបំាច់ម្រតូវគិតគូរពិចារណ្តផ្ារភាា ប់ជ្ញមួ្យនឹងការបដងាើតជំនាញ ល់យុវជន ជ្ញពិដសសអាែដៅដម្រៅ
សាោ និងអាែឈប់ដម្របើម្របាស់សារធាតុដញៀន 

 

៣.៤. រោេនរោបាយស្តរីីកា ណែទាជំំនួស្ចំរពាះរាុ  ២០០៦ 
 ៣.៤.១.ការទ្ទួ្លខុសម្រតវូរបស់សាា ប័នានសម្តាែិចចននរាជរដ្ឋា ភិបាល 

- ពិនិតយដ ើងវញិ ការដរៀបចំបដងាើតដគលនដយាបាយ ចាប់ និងចងម្រែងលិខិតបទ្ដ្ឋា នដផ្សងៗដទ្ៀតឱ្យម្រសប
ដៅតាម្អនុសញ្ហា សតើពើសិទ្ធិែុារ ដសចែតើម្របកាសទ្ើម្រែុងសតុែខុលសតើពើែុារ និងការកថទាតំាម្ម្ណ្ឌ លសាា ែ់
ដៅយូរអកងវង ដសចែតើម្របកាសសតើពើដគលការណ៍្សងគម្ និងចាប់នានាក លទាែ់ទ្ងដៅនឹងែិចចការពារ 
និងសុខុាលភាពរបស់ែុារ ដហើយក លានខលឹម្សារពិដសសពាែ់ព័នធដៅនឹងការដរៀបចំែុារឱ្យដគចិ ច្ ឹម្
ជ្ញែូនធម៌្ និងជ្ញែូនចិ ច្ ឹម្ែាុងម្របដទ្ស និងដម្រៅម្របដទ្ស ដគលការណ៍្សហម្របជ្ញជ្ញតិសម្រាប់ការពារ 
អនើតិជនក លម្រតូវបានដគ ែហូតដសរ ើភាព និងលិខិតតូបែរណ៍្ចាប់អនតរជ្ញតិពាែ់ព័នធនានា 

- ផ្សពវផ្ាយ និងធានាការអនុវតតដគលនដយាបាយ ចាប់ និងឯែសារពាែ់ព័នធឯដទ្ៀតឱ្យានម្របសិទ្ធភាព 

-  ឹែនាកំារបដងាើត និងអនុម័្តបទ្ដ្ឋា នអបបបរាិ និងដគលការណ៍្កណ្នាសំតើពើការកថទាជំំនួស 

- កផ្អែតាម្ការអនុវតតន៍បទ្ដ្ឋា នអបបបរាិ និងដគលការណ៍្កណ្នាជំ្ញធរាន ពិនិតយ តាម្ដ្ឋនវាយតនម្ល និង
ផ្តល់ការអនុញ្ហា ត ល់អាែផ្តល់ដសវាកថទាជំំនួសរបស់រ ា និងរបស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាលនានា 

- កបងកចែថវកិាសម្រាប់ឧបតាម្ភ ល់ការង្ករកថទាជំំនួសម្រសបតាម្ចំនួនអាែទ្ទួ្លផ្ល ដគលនដយាបាយជ្ញតិ 
បទ្ដ្ឋា នអបបបរាិ និងដគលការណ៍្កណ្នាដំដ្ឋយដផ្លត តការយែចិតតទុ្ែដ្ឋែ់ពិដសសដៅដលើតួនាទ្ើរបស់
ម្ស្រនតើរាជការែាុងការម្របតិបតតិ ពិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លែម្មវធិើកថទាជំំនួស 

- បងាលែខណ្ៈង្កយម្រសួលជួយភាា ែ់ង្ករផ្តល់ដសវាកថទាជំំនួសរបស់អងគការមិ្នកម្នរដ្ឋា ភិបាលែាុងការដែៀគរ
ថវកិា និងជួយរែ ំដណ្តេះម្រសាយ និងការអនុវតតន៍ម្របែបដដ្ឋយនិរនតរភាព 

-  ឹែនាសំម្រម្បសម្រមួ្ល និងផ្តល់ែិចចសហម្របតិបតតិការ ល់ន គូផ្តល់ជំនួយ 
 

 ៣.៤.២.ការដបតជ្ញា ចិតតរបស់ម្ស្រនតើ និងភាា ែង់្ករផ្តល់ការកថទាជំំនួស 
- សហការជ្ញមួ្យសាា ប័នានែិចចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលជួយពិនិតយដ ើងវញិ ការដរៀបចំ និងផ្សពវផ្ាយដគល
នដយាបាយ ចាប់ បទ្ដ្ឋា នអបបបរាិ និងដគលការណ៍្សតើពើការកថទាជំំនួសឱ្យម្រសបដៅតាម្ អនុសញ្ហា សតើ
ពើសិទ្ធិែុារ ដសចែតើម្របកាសទ្ើម្រែុងសតុែខុលសតើពើែុារ និងការកថទាតំាម្ម្ណ្ឌ លសាា ែ់ដៅយូរអកងវងដហើយ 
និងដគលការណ៍្នានារបស់អនុសញ្ហា  និងដសចែតើម្របកាស 

- អនុវតតដគលនដយាបាយ ចាប់ បទ្ដ្ឋា នអបបបរា និងដគលការណ៍្កណ្នាសំតើពើការកថទាជំំនួស 
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- ពិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លសែម្មភាពការង្ករផ្លទ ល់ ផ្តល់របាយការណ៍្ ម្រពម្ទាងំជួយសម្រមួ្ល ល់ការ
ពិនិតយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លដដ្ឋយម្រែសួង ស.អ.យ ឱ្យសម្ម្រសបដៅតាម្ដគលនដយាបាយ បទ្ដ្ឋា ន
អបបបរា និងដគលការណ៍្កណ្នាសំតើពើការកថទាជំំនួស 

- សុំការអនុញ្ហា ត និងចុេះែិចចម្រពម្ដម្រពៀងជ្ញមួ្យម្រែសួង ស.អ.យ 
- ដែៀគររែថវកិាឱ្យបានម្រគប់ម្រគន់សម្រាប់ឧបតាម្ភអាែទ្ទួ្លផ្ល និងកបងកចែថវកិាឧបតាម្ភ ល់ែម្មវធិើនានា 
ឱ្យម្រសបដៅតាម្ ដគលនដយាបាយជ្ញតិ បទ្ដ្ឋា នអបបបរា និងដគលការណ៍្កណ្នា ំ

- ជួយអភិវឌ្ឍ និងអនុវតត ំដណ្តេះម្រសាយម្របែបដដ្ឋយនិរនតរភាពដដ្ឋយយែចិតតទុ្ែដ្ឋែ់ពិដសសដៅដលើការ
ដលើែសទួយ ំដណ្តេះម្រសាយនានាដៅតាម្ម្រគួសារ និងសហគម្ន៍ 

- ជួយដលើសទួយដគលការណ៍្សតើពើការកថទាជំំនួស តាម្រយៈដគលនដយាបាយសម្រាប់បុគគលិែ (តួនាទ្ើ ការ
ទ្ទួ្លខុសម្រតូវ ការដម្រជើសបុគគលិែ ការបណ្តុ េះបណ្តត ល ដបៀវតសរ ៍និងការម្រគប់ម្រគង) និងដគលនដយាបាយ
ទាែ់ទ្ង ល់ការទ្ទួ្លយែែុារម្ែចិ ច្ ឹម្កថទា(ំម្រែុម្ដគលដៅ លែខណ្ៈវនិិចឆ័យ និងនើតិវធិើដផ្សងៗ)។ 

៣.៥. រោេនរោបាយស្តរីីព្បរ័នធរិចចកា ពា រាុ  ២០១៩-២០២៩ 
ដគលនដយាបាយជ្ញតិសតើពើម្របព័នធែិចចការពារែុារ8 បានែំណ្ត់នូវសសរសតម្ភជ្ញយុទ្ធសាស្រសតសំខាន់ៗចំនួន៣

ដដ្ឋយដផ្លត តដៅដលើការបង្កា រនិងទ្ប់សាា ត់ ការអនតរាគម្ និងការផ្តល់ដសវាដ ល្ើយតប ជ្ញម្ួយគា ដនេះក រែ៏បានែំណ្ត់នូវ
សែម្មភាពជ្ញែ់ោែ់សម្រាប់ម្រែសួងសាា ប័នក លបំដពញការង្ករ បង្កា រទ្ប់សាា ត់ ការអនតរាគម្ ការផ្តល់ដសវាដ ល្ើយតប ជ្ញ
ពហុវសិ័យទាន់ដពលដវោចំដពាេះែុារម្រគប់រូប ដដ្ឋយគម នការដរ ើសដអើង និងម្រតូវឱ្យានភាពម្របទាែ់ម្រែឡានិងសុើចង្កវ ែ់គា  
ចាប់ពើវធិានការបង្កា រទ្ប់សាា ត់រហូត ល់ការដ ល្ើយតបចំដពាេះែុាររងដម្រគេះ ឱ្យទ្ទួ្លបានសុវតាិភាព ទាងំផ្លូវកាយ ផ្លូវចិតត 
និងសុខុាលភាព។ ដ ើម្បើផ្តល់ដសវាែិចចការពារែុារ និងជំរុញឱ្យានផ្លល ស់បតូរឥរយិាបថសងគម្ចំដពាេះការម្របម្រពឹតតដៅ
ដលើែុារគឺទាម្ទារឱ្យម្រែសួង សាា ប័ន និងរ ាបាលថ្នា ែ់ដម្រកាម្ជ្ញតិ ម្រតូវានធនធានម្នុសសនិងថវកិាម្រគប់ម្រគន់។  

៣.៥.១.ការបង្កា រទ្បស់ាា ត់ែាុងែិចចការពារែុារ 
ម្របព័នធអប់រ៖ំ ម្រែសួងអបរ់ ំយុវជន និងែើឡា 
ម្របព័នធផ្សពវផ្ាយ៖ ម្រែសួងពត័៌ាន ម្រែសួងនម្របសណ្ើ យនិ៍ងទូ្រគម្នាគម្ន ៍និងសភាពាណិ្ជាែម្មែម្ពុជ្ញ 
វសិ័យសាសនានិងទំ្ដនៀម្ទ្ាល ប់ជនជ្ញតិដ ើម្ភាគតិច៖ ម្រែសួងធម្មការនិងសាសនា ម្រែសួងវបបធម្និ៌ងវចិិម្រតសិលបៈ 
យនតការដៅថ្នា ែ់សហគម្ន៍ទាែ់ទ្ងនឹងស្រសតើនិងែុារ៖ អគគនាយែដ្ឋា នរ ាបាល ននម្រែសួងម្ហានផ្ទ 
ម្របព័នធសុខុាលភាពម្រគួសារនិងការចិ ច្ ឹម្ែូនតាម្កបបវជិាាន៖ ម្រែសួងសងគម្ែិចចអតើតយុទ្ធជននិងយុវនើតិសម្បទា 
និងម្រែសួងែិចចការនារ ើ 
 
 
 
 
 

 
8 ដគលនដយាបាយជ្ញតិសតើពើម្របព័នធែចិចការពារែុារ ២០១៩-២០២៩ អនុម្័តដដ្ឋយសដម្តចអគគម្ហាដសនាបតើដតដជ្ញ ហ ុន កសន នាយែរ ាម្ស្រនតើ
ននម្រពេះរាជ្ញណ្តចម្រែែម្ពុជ្ញដៅនថាទ្ើ២៩ កខឧសភា ឆ្ា ២ំ០២០ 
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រូបភាពទ្ើ៥.ការបង្កា រទ្ប់សាា ត់ែាុងែិចចការពារែុារ 

 

៣.៥.២.ម្របពន័ធអនតរាគម្ន ៍
យនតការតុោការ៖ ម្រែសួងយុតតិធម្ ៌សាោវជិ្ញា ជើវៈតុោការ 
យនតការនគរបាលយុតតធម្៌៖ អគគសាងការនគរបាលជ្ញតិ បណ្ឌិ តយសភានគរបាលែម្ពុជ្ញ ែងរាជអាវុធហតាដលើនផ្ទម្របដទ្ស 
យនតការដៅថ្នា ែ់សហគម្ន៍ទាែ់ទ្ងនឹងស្រសតើនិងែុារ៖ នាយែដ្ឋា នអភិវឌ្ឍតាម្កបបម្របជ្ញធិបដតយយដៅថ្នា ែដ់ម្រកាម្ 
ជ្ញតិននម្រែសួងម្ហានផ្ទ 
 

រូបភាពទ្ើ៦.ម្របព័នធអនតរាគម្ន៍ 

 

 

 

 

 
 

៣.៥.៣.ម្របពន័ធដ ល្ើយតបនិងផ្តល់ដសវា 
ម្របព័នធសុខុាលភាពែុារនិងម្រគួសារ៖ម្រែសួងសងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា 
ម្របព័នធអប់រ៖ំម្រែសួងអបរ់ ំយុវជន និងែើឡា 
ម្របព័នធសុខាភិបាល៖ម្រែសួងសុខាភិបាល 
ម្របព័នធគពំារសងគម្៖ម្រែុម្ម្របឹែាសាត រនិងអភិវឌ្ឍវសិ័យែសិែម្មនិងជនបទ្ ម្រែសួងដស ាែិចចនិងហរិ ា្វតាុ  
សភាពាណិ្ជាែម្មែម្ពុជ្ញ 
ម្របព័នធរាយការណ៍្៖ម្រែសួងម្ហានផ្ទ និងអគគសាងការនគរបាលជ្ញតិ 
ម្របព័នធទូ្រស័ពទជំនួយ៖ម្រែសួងសងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា 
យនតការភាា ែ់ង្ករផ្តល់ដសវាសងគម្ែិចច៖ម្រែសួងសងគម្ែិចច អតើតយុទ្ធជន និងយុវនើតិសម្បទា ម្រែសូងែិចចការនារ ើ 
យនតការផ្តល់ដសវាកផ្ាែចាប់៖ម្រែសួងយុតតិធម្ ៌និងគណ្ៈដម្ធាវ ើែម្ពុជ្ញ  
យនតការដ ល្ើយតបដម្រគេះម្ហនតរាយ៖គណ្ៈែាម ធិការជ្ញតិម្រគបម់្រគងដម្រគេះម្ហនតរាយ កាែបាទ្ម្រែហម្ែម្ពុជ្ញ 
 

យនតការនគរបាលយុតតិធម្ ៌
យនតការដៅថ្នា ែ់សហគម្ន៍
ទាែទ់្ងនឹងស្រសតើនិងែុារ 

យនតការតុោការ 

ការអនតរាគម្ន៍
ការពារែុារ 

ម្របព័នធផ្សពវផ្ាយ 

វសិ័យសាសនានិងទំ្ដនៀម្ទ្ាល បជ់ន
ជ្ញតិដ ើម្ភាគតិច 

ម្របព័នធពម្រងឹងសុខុាលម្រគសួារនិងការ
ចិ ច្ ឹម្ែូនកបបវជិាាន 

យនតការដៅថ្នា ែ់សហគម្ន៍
ទាែទ់្ងនឹងស្រសតើនិងែុារ 

ម្របព័នធអប់រ ំ ការយល់ ឹងនិង
ការផ្លល ស់បតូរ

ឥរយិាបថសងគម្ 
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រូបភាពទ្ើ៧.ម្របព័នធផ្តល់ដសវាដ ល្ើយតប 

 

 

 

ម្របព័នធែិចចការពារែុារ គឺជ្ញបណ្តុ ំ ននវធិានបដងាើតដ ើងែាុងដគលបំណ្ងជំរុញនិងដលើែែម្ពស់ការការពារែុារ
ពើការរដំោភបំពាននិងការដែងម្របវ ័្ ច ម្រគប់ទ្ម្រម្ង់។ វធិានទាងំដនេះរមួ្ាន៖១.ម្រែបខ័ណ្ឌ ចាប់និងដគលនដយាបាយ 

២.ការផ្តល់ជំនួយនិងដសវា ៣.ធនធានម្នុសសនិងហរិ ា្វតាុ និង៤.ការផ្លល ស់បតូរឥរយិាបថសងគម្ែាុងការម្របម្រពឹតតដៅដលើ
ែុារក លវធិានទាងំដនេះម្រតូវឱ្យានការចូលរមួ្ពើម្រគប់ភាគើពាែ់ព័នធទាងំអស់ជ្ញពិដសសវសិ័យសុខុាលភាពសងគម្ អប់រ ំ
សុខភាព សនតិសុខ និងយុតតិធម៌្ ែាុងការគមំ្រទ្ ល់ការបង្កា រទ្ប់សាា ត់និងដ ល្ើយតបដៅនឹងហានិភ័យដផ្សងៗ។  

រូបភាពទ្ើ៨៖ បណ្តុ ំ ននវធិានការែិចចការពារែុារ 

 

៤. ស្រម្មភារានរំណត់រៅរនងុចាប់ 
៤.១. ចាប់យតុតិ្ម្៌អនីតិជន 

- ការកតងតាងំ ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ និងម្រគប់ម្រគងភាា ែ់ង្ករសងគម្ែិចច 
- កបបបទ្ននការកតងតាងំ និងការទ្ទួ្លសាគ ល់ភាា ែ់ង្ករសងគម្ែិចចម្រតូវែំណ្ត់ដដ្ឋយម្របកាសរបស់រ ាម្ស្រនតើ
ទ្ទួ្លម្នទុែវសិ័យសងគម្ែិចច 

ម្របព័នធទូ្រស័ពទរាយការណ៍្និងជំនួយ
ែុារ 

ម្របព័នធគពំារសងគម្ 

ម្របព័នធសុខាភិបាល 

ម្របព័នធអប់រ ំ

យនតការដ ល្ើយតបដម្រគេះម្ហនតរាយ 

យនតការភាា ែង់្ករផ្តល់ដសវាសងគម្ែិចច 

ម្របព័នធសុខុាលភាពែុារនិងម្រគសួារ  

ម្របព័នធផ្តល់ដសវា
ដ ល្ើយតប 

យនតការផ្តល់ដសវាកផ្ាែចាប ់
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- ភាា ែ់ង្ករសងគម្ែិចចានភារែិចចជ្ញអាទ្ ៖ 
o ជួបអនើតិជនដៅម្រគប់ ំណ្តែ់កាលនននើតិវធិើជ្ញពិដសសដៅ ំណ្តែ់កាល ំពុងនននើតិវធិើរបស់

ម្ស្រនតើនគរបាលយុតតិធម៌្ និងដៅែាុងពនធនាគរដ ើម្បើម្របមូ្លព័ត៌ានវាយតនម្ល និងផ្តល់ដសវា
បនាទ ន់ ល់អនើតិជន 

o ម្របមូ្លព័ត៌ានសតើពើសាា នភាពម្រគួសារ អាែបបែិរយិា ម្របវតតិអប់រ ំការសិែា លែខខណ្ឌ ក ល
ទាែ់ទ្ងនឹងការស់ដៅ ការរ ើែលូតោស់ និងព័ត៌ានពាែ់ព័នធដផ្សងដទ្ៀតក លទាែ់ទ្ងនឹង
ែម្រមិ្តយល់ ឹង បញ្ហា អារម្មណ៍្ ផ្លូវចិតតសងគម្របស់អនើតិជន ដ ើម្បើដរៀបចំផ្តល់របាយការណ៍្ 
និងដយាបល់សតើពើការបា ន់ម្របាណ្សុខុាលភាព និងសាា នភាពសងគម្របស់អនើតិជនជូន
ដៅម្រែម្ អយយការ និងតុោការ 

o ផ្តល់ការគមំ្រទ្ផ្លូវចិតត និងសងគម្ ល់អនើតិជនដៅម្រគប់ ំណ្តែ់កាលនននើតិវធិើ 
o ដរៀបចំ និងផ្តល់កផ្នការបកងវរជូនអាជ្ញា ធរទ្ទួ្លបនទុែបកងវរ ដ ើម្បើពិនិតយ និងសដម្រម្ច 
o ផ្តល់ដសវាសាត រនើតិសម្បទា និងដធវើសាហរណ្ែម្មអនើតិជន 
o ភារែិចចចាបំាច់ដផ្សងដទ្ៀតក លែំណ្ត់ដដ្ឋយម្របកាសរបស់រ ាម្ស្រនតើម្រែសួង ស.អ.យ 

- ម្រតូវបដងាើតឱ្យានម្ណ្ឌ លយុវនើតិសម្បទាដៅតាម្រាជធានើដខតត សម្រាប់ម្រគប់ម្រគងអនើតិជន សាិតដៅដម្រកាម្
ការម្រគប់ម្រគងរបស់ម្រែសួងទ្ទួ្លបនទុែវសិ័យសងគម្ែិចច។ ការដរៀបចំ និងការម្របម្រពឹតតដៅរបស់ម្ណ្ឌ លយុវ
នើតិសម្បទាម្រតូវែំណ្ត់ដដ្ឋយអនុម្រែឹតយ។ 

- ការម្រគប់ម្រគងអនើតិជនែាុងម្ណ្ឌ លយុវនើតិសម្បទាម្រតូវកបងកចែជ្ញ ៣(បើ) កផ្ាែដ្ឋច់ដដ្ឋយក ែពើគា ៖ 
o កផ្ាែសម្រាប់ឃុខំលួនអនើតិជនបដណ្តត េះអាសនា 
o កផ្ាែសម្រាប់ឃុខំលួនទ្ណ្ឌិ តជ្ញអនើតិជនដ ើម្បើទ្ទួ្លែម្មវធិើសាត រនើតិសម្បទា 
o កផ្ាែសម្រាប់ដម្រតៀម្ដដ្ឋេះកលងអនើតិជនដ ើម្បើទ្ទួ្លែម្មវធិើសាហរណ្ែម្ម 

- កបបបទ្ននការម្រគប់ម្រគងអនើតិជនែាុងម្ណ្ឌ លយុវនើតិសម្បទាក លម្រតូវជ្ញប់ឃុ ំម្រតូវែំណ្ត់ដដ្ឋយម្របកាស
អនតរម្រែសួងរវាងរ ាម្ស្រនតើម្រែសួងទ្ទួ្លបនទុែវសិ័យសងគម្ែិចច រ ាម្ស្រនតើម្រែសួងម្ហានផ្ទ និងរ ាម្ស្រនតើម្រែសួង
យុតតិធម៌្។ 

- ម្រគប់ម្ណ្ឌ លយុវនើតិសម្បទាម្រតូវានប ា្ ើ និងនើតិវធិើដដ្ឋយក ែសម្រាប់ចុេះដ ម្ េះ និងម្រគប់ម្រគងអនើតិជន 
ម្រពម្ទាងំបំដពញព័ត៌ានពាែ់ព័នធទាងំអស់ និងរែាឱ្យានសុវតាិភាព។ ប ា្ ើ និងនើតិវធិើដដ្ឋយក ែដនេះ
ម្រតូវែំណ្ត់ដដ្ឋយម្របកាសអនតរម្រែសួងរវាងរ ាម្ស្រនតើម្រែសួងទ្ទួ្លបនទុែវសិ័យសងគម្ែិចច និងរ ាម្ស្រនតើម្រែសួង
យុតតិធម៌្។ 

៤.២. ចាប់ស្តរីីកា ព្រប់ព្រងរព្រឿងរ ៀន 
 ៤.២.១.វធិានននការម្រគប់ម្រគងការពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទា 

- ការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទាភាពដញៀនដម្រគឿងដញៀន ម្រតូវានដសវាកផ្ាែដវជាសាស្រសត និងដសវា
សងគម្ែិចចសម្ម្រសបតាម្កបបវទិ្ាសាស្រសត ជ្ញអាទ្ ៖ 
o ការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទាម្រតូវម្រគប់ម្រគងដដ្ឋយអាែជំនាញកផ្ាែកថទាសុំខភាព និងអាែ

ជំនាញកផ្ាែសាត រនើតិសម្បទា 
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o វធិើសាស្រសតពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទាម្រតូវចាស់ោស់ចំដពាេះដសចែតើម្រតូវការតាម្ដរាគសញ្ហា របស់
បុគគលាា ែ់ៗ ដហើយម្រតូវបានសដម្រម្ចដដ្ឋយអាែជំនាញកផ្ាែកថទាសុំខភាព និងអាែជំនាញកផ្ាែសាត រ
នើតិសម្បទាដដ្ឋយានពិដម្រគេះដយាបល់ និងយល់ម្រពម្ពើបុគគលដនាេះ 

o ការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទាដនាេះម្រតូវម្រសបដៅតាម្និយាម្ជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតិ ដហើយ
ម្របតិបតតិឱ្យបានលអបំផុ្ត ដៅដលើវធិានការពាបាលភាពដញៀនដម្រគឿងដញៀនឱ្យានម្របសិទ្ធភាព និង
ម្នុសសធម្៌ 

o ការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទាដនាេះម្រតូវម្រគប់ម្រគងែាុងផ្លម្របដយាជន៍កតមួ្យគត់សម្រាប់អាែ
ដញៀនដម្រគឿងដញៀន ដ ើម្បើដធវើឱ្យពួែដគទ្ទួ្លបានសម្តាភាពតាម្ផ្លូវចាប់យា ងដពញដលញ។ 

o វធិានការពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទាភាពដញៀនដម្រគឿងដញៀន ដៅតាម្ម្ជឈម្ណ្ឌ លសាធារណ្ៈ 
សម្រាប់ពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទារបស់រ ា ានរយៈដពលចាប់ពើ ៦កខ  ល់ ២ឆ្ា  ំ

- នើតិវធិើលម្អិតសម្រាប់វធិើសាស្រសតពាបាល និងការម្រគប់ម្រគងវធិានការពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទាភាព
ដញៀនដម្រគឿងដញៀនម្រតូវែំណ្ត់ដដ្ឋយអនុម្រែឹតយ 

- ែាុងម្រគប់ែរណ្ើ ទាងំអស់គម នបុគគលណ្តាា ែ់ក លសាិតដៅដម្រកាម្ការពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទាភាព
ដញៀនដម្រគឿងដញៀន ជ្ញែម្មវតាុននការពិដសាធកផ្ាែដវជាសាស្រសតបានដ ើយ 

៤.២.២.ការពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទា 
- ការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទាដដ្ឋយសម័ម្រគចិតត។ មុ្ននឹងសដម្រម្ចចិតតទ្ទួ្លយែការពាបាល និង
សាត រនើតិសម្បទាអាែដញៀនដម្រគឿងដញៀនានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានពើម្ជឈម្ណ្ឌ លនូវព័ត៌ានសំខាន់ៗអំពើការ
ពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទាជ្ញអាទ្ ៖ 

o ម្របដភទ្ និងរយៈដពលននការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទា 

o វធិើការពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទា និងការលំបាែននការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទា 

o ផ្លម្របដយាជន៍ននការពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទាក លរពឹំងទុ្ែ 

o ផ្លប េះពាល់ជ្ញយថ្នដហតុដដ្ឋយសារការពាបាល និងការសាត នើតិសម្បទា 

o ជដម្រម្ើសដផ្សងដទ្ៀតដម្រៅពើការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទា ម្របសិនដបើាន 

o ផ្លវបិាែននការមិ្នទ្ទួ្លយែការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទា 

- ការពាបាល និងការសាត រនើតិសម្បទាដដ្ឋយបងខំ 
- ម្ជឈម្ណ្ឌ លឯែជន និងសហគម្នំ៍ ពាបាល និងសាត រនើតិសម្បទាម្រតូវានការទ្ទួ្លសាគ ល់ពើម្រែសួងសុខា
ភិបាល និងម្រែសួង ស.អ.យ 

៤.៣. ចាប់ស្តរីីរិចចកា ពា  និងរេើររម្ពស្ស់្ទិធិជនរិកា  
❖ ម្រែមុ្ម្របឹែាសែម្មភាពជនពិការ និងរ ាបាលសិទ្ធិជនពិការ 

ាម្រតា ៥ ម្រតូវបដងាើតម្រែុម្ម្របឹែាសែម្មភាពជនពិការជ្ញយនតការសម្រម្បសម្រមួ្លថ្នា ែ់ជ្ញតិ និងពិដម្រគេះ
ដយាបល់ដលើបញ្ហា ពិការភាព។ ាម្រតា ៦ ម្រែុម្ម្របឹែាសែម្មភាពជនពិការានភារែិចច៖ 

- ផ្តល់ការពិដម្រគេះដយាបល់ជំនាញដលើបញ្ហា ពិការភាព និងសាត លទ្ធភាពពលែម្ម 
- ជួយម្រែសួង សាា ប័ន និងអងគការពាែ់ព័នធែាុងការដរៀបចំដគលនដយាបាយ កផ្នការជ្ញតិ និងយុទ្ធ

សាស្រសតក លានការពាែ់ព័នធដៅនឹងពិការភាព និងសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម 
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- ជម្រមុ្ញការអនុវតតដគលនដយាបាយ ចាប់ និងបទ្បញ្ហា ដផ្សងៗពាែ់ព័នធនឹងបញ្ហា ពិការភាព និង
ការសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម 

- ដលើែសំដណ្ើ កែសម្រមួ្ល បំដពញបកនាម្ ដធវើវដិសាធនែម្ម ដគលនដយាបាយ ចាប់ និងបទ្បញ្ហា  
ដផ្សងៗពាែ់ព័នធនឹងបញ្ហា ពិការភាព និងការសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម 

- តាម្ដ្ឋន វាយតនម្លការអនុវតតដគលនដយាបាយ កផ្នការជ្ញតិ ចាប់ និងបទ្បញ្ហា ដផ្សងៗពាែ់ព័នធ
នឹងបញ្ហា ពិការភាព 

- ទំ្នាែ់ទំ្នងជ្ញសហគម្ន៍ជ្ញតិ អនតរជ្ញតិ ដ ើម្បើផ្លល ស់បតូរបទ្ពិដសាធន៍ ដែៀរគរម្របភពធនធានទាងំ
ែាុង និងដម្រៅម្របដទ្ស។ 

ាម្រតា ៨ ម្រែសួងទ្ទួ្លបនទុែវសិ័យសងគម្ែិចច ម្រតូវបដងាើតរ ាបាលសិទ្ធជនពិការក លជ្ញអងគភាពចំណុ្េះ
នាយែដ្ឋា នសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម។ 

- ាម្រតា ៤៦ ម្រតូវបដងាើតមូ្លនិធិជនពិការ ជ្ញម្រគឹៈសាា នរ ាបាលសាធារណ្ៈែាុងដគលបំណ្ង ូចត
ដៅ៖ (បដងាើតដដ្ឋយអនុម្រែឹតយ) 
១. ផ្តល់មូ្លនិធិសម្រាប់ការអនុវតតគដម្រាងែម្មវធិើដផ្សងៗក លជួយ ល់ជនពិការ និងគមំ្រទ្ ល់
សាា ប័ន ម្រគឹេះសាា ននានា ក លផ្តល់ដសវាែម្ម ល់ជនពិការ ូចជ្ញកផ្ាែសុខាភិបាល សាត រលទ្ធភាព
ពលែម្ម អប់របំណ្តុ េះបណ្តត លបដចចែដទ្ស វជិ្ញា ជើវៈ និងការរការង្ករឱ្យដធវើ។ 
២. ដលើែែម្ពស់ និងបដងាើនសុខុាលភាពរបស់ជនពិការជ្ញពិដសសៈ 

o ជនពិការម្រែើម្រែ និងដយាធិនពិការ ក លបានទ្ទ្ួលដសវាសាត រលទ្ធភាពពលែម្ម 
o ម្រគួសារជនពិការម្រែើម្រែ និងដយាធិនពិការ ក លពឹងកផ្អែដលើជនពិការែាុងជើវភាពរស់ដៅ 
o ជនពិការម្រែើម្រែ និងដយាធិនពិការ ក លបានទ្ទួ្លដសវាសាត លទ្ធភាពពលែម្ម ឬជន

ពិការ ក លានជំនាញកតពំុទាន់ទ្ទួ្លបានការង្ករដធវើ។ 
៣. ផ្តល់ម្របាែ់ែម្ចើសម្រាប់ការសម្រម្បសម្រមួ្លសម្ម្រសប 

 
- ដរៀបចំែម្មវធិើសាត រកាយសម្បទា និងសតិបញ្ហា  ជួយ ល់ជនពិការឱ្យអាចបំដពញមុ្ខង្ករ និងដម្របើម្របាស់
សម្តាភាព ដទ្ពដកាសលយែាុងជើវភាពសងគម្ 

- បដងាើត និងដលើែទឹ្ែចិតត ល់អងគការសងគម្ និងកផ្ាែឯែជនឱ្យបដងាើត៖ 
o ម្ជឈម្ណ្ឌ លសាត រកាយសម្បទា និងសតិបញ្ហា   
o សាោសម្រាប់បណ្តុ េះបណ្តត លអាែបដចចែដទ្សផ្លិតឧបែរណ៍្ម្រទ្ម្រទ្ង់រាងកាយ  
o ម្ជឈម្ណ្ឌ លផ្លិតដម្រគឿងផ្ស ំឧបែរណ៍្ម្រទ្ម្រទ្ង់រាងកាយដ ើម្បើធានាដសចែតើម្រតូវការននម្ជឈ     

ម្ណ្ឌ លសាត រកាយសម្បទានានាែាុងការផ្តល់ឧបែរណ៍្ម្រទ្ម្រទ្ង់រាងកាយ ល់ជនពិការ 
- ការបដងាើតម្ជឈម្ណ្ឌ លសាត រកាយសម្បទា សតិបញ្ហា  និងម្ជឈម្ណ្ឌ លផ្លិតដម្រគឿងផ្សឧំបែរណ៍្ម្រទ្ម្រទ្ង់រាង
កាយម្រតូវែំណ្ត់ដដ្ឋយម្របកាសរបស់រ ាម្ស្រនតើទ្ទួ្លបនទុែវសិ័យសងគម្ែិចច 
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៤.៤. ចាប់ស្តសី្ មុរំនូអនត ព្បរទស្ 
 ៤.៤.១.អាជ្ញា ធរែណ្តត លសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស 

- ដរៀបចំ និងម្រតួតពិនិតយការអនុវតតដគលនដយាបាយ ចាប់ បទ្បញ្ហា  និងនើតិវធិើទាែ់ទ្ងនឹងការសដម្រម្ចដលើ
ែិចចការសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស 

- ដធវើសហម្របតិបតតិការ និងដធវើការសម្រម្បសម្រមួ្លដលើការម្របាម្រស័យទាែ់ទ្ងគា ទាែ់ទ្ងនឹងែិចចការសមុ ំែូនអនតរ
ម្របដទ្សជ្ញមួ្យម្រែសួង សាា ប័ន និងទ្ើភាា ែ់ង្ករក លានសម្តាែិចចដដ្ឋេះម្រសាយែិចចការសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស
ដៅែាុងម្រពេះរាជ្ញណ្តចម្រែែម្ពុជ្ញ និងជ្ញមួ្យអាជ្ញា ធរែណ្តត លនិងអាជ្ញា ធរានសម្តាែិចចទ្ទួ្លបនទុែសមុ ំែូន
អនតរម្របដទ្សននម្របដទ្សទ្ទ្ួល 

- ចាត់វធិានការសម្ម្រសបដ ើម្បើបង្កា រ និងទ្ប់សាា ត់ ការទ្ទួ្លផ្លែនម្រម្កផ្ាែហរិ ា្វតាុដដ្ឋយមិ្នសម្ម្រសប ឬ
ផ្លចំដនញដផ្សងៗដទ្ៀតទាែ់ទ្ងនឹងសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស 

- ដរៀបចំបណ្តុ េះបណ្តត លជំនាញែិចចការសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស ល់ម្ស្រនតើពាែ់ព័នធ 
- ពិនិតយដលើសំដណ្ើ របស់រ ាបាលសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្សទាែ់ទ្ងនឹងែរណ្ើ សមុ ំែូនអនតរម្របដទ្សនើមួ្យៗតាម្ការចាបំាច់ 
- ដធវើអធិការែិចចដលើែិចចការពាែ់ព័នធសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស។ គម នជនណ្តអាចរារាងំ បង្កអ ែ់ ឬដម្រជៀតកម្រជែែាុង
ការង្ករអធិការែិចចក លបានដធវើដ ើងម្រតឹម្ម្រតូវតាម្ចាប់បានដ ើយ 

- ចំដពាេះភារែិចចដផ្សងៗដទ្ៀតក លម្រែសួងទ្ទួ្លបនទុែវសិ័យសងគម្ែិចច យល់ថ្នចាបំាច់សម្រាប់អនុវតតែិចច
ការសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្សដដ្ឋយអនុដោម្ដៅតាម្ចាប់ និងនទ្បញ្ហា ជ្ញធរានននម្រពេះរាជ្ញចម្រែែម្ពុជ្ញ។ 

៤.៤.២.រ ាបាលសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស 
- ដរៀបចំកថរែាប ា្ ើសាា ត់ និងសំណំុ្ឯែសាររបស់ែុារក លានលែខណ្សម្បតតិសម្ម្រសបសម្រាប់សមុ ំែូន
អនតរម្របដទ្ស 

- វាយតនម្លសាា នភាពែុារទាងំអស់ក លានដ ម្ េះែាុងប ា្ ើសង្កា ត់ដ ើម្បើែំណ្ត់ទ្ម្រម្ង់ននការចិ ច្ ឹម្កថទាំ
សម្ម្រសបបំផុ្តសម្រាប់ែុារ និងធានាថ្នែុារទាងំដនាេះទ្ទួ្លបានការចិ ច្ ឹម្កថទាតំាម្តម្រមូ្វការ 

- ម្របឹងកម្របងរែ ំដណ្តេះម្រសាយឱ្យអស់លទ្ធភាពែាុងម្របដទ្ស ែាុងការកថទាជំ្ញអចិនស្រនតយដ៍ៅតាម្ម្រគួសារ ឬដៅ
ជ្ញមួ្យអាែអាណ្តពាបាល មុ្ននឹង ំដណ្ើ រការសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស 

- ទ្ទួ្លពិនិតយ និងចាត់ការពាែយសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស និងឯែសារពាែ់ព័នធដផ្សងៗដទ្ៀតរបស់អាែសុំ 
- ផ្គូផ្គងអាែសុំជ្ញមួ្យែុារក លានលែខណ្សម្បតតិសម្ម្រសបសម្រាប់សមុ ំែូនអនតរម្របដទ្ស និងផ្តល់ម្តិ
ដយាបល់ដលើែរណ្ើ សមុ ំែូនអនតរម្របដទ្សជូនរ ាម្ស្រនតើម្រែសួងទ្ទួ្លបនទុែវសិ័យសងគម្ែិចច 

- ផ្តល់ ំណឹ្ងដៅអាជ្ញា ធរែណ្តត ល ឬអាជ្ញា ធរានសម្តាែិចច ឬទ្ើភាា ែ់ង្ករសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្សក លបាន
ទ្ទ្ួលការអនុញ្ហា តពើម្របដទ្សទ្ទួ្ល អំពើនើតិវធិើសមុ ំែូន និងការវវិឌ្ឍននែរណ្ើ សមុ ំែូន 

- សម្រម្បសម្រមួ្លការម្របគល់ែុារដៅឱ្យអាែសុំ និងដរៀបចំឯែសារដ ើម្បើឱ្យែុារែុារដធវើ ំដណ្ើ រចូលដៅ
ម្របដទ្សរបស់អាែសំុ 

- ផ្តល់ ឬសម្រម្បសម្រមួ្លការផ្តល់ដសវាដម្រកាយសមុ ំែូនសម្ម្រសប ល់ែុារ ម្រគួសារអាែសុំ និងម្រគួសារបដងាើត
តាម្ការចាបំាច់ 

- ផ្តល់ម្តិដយាបល់ទាែ់ទ្ងនឹងការផ្តល់ការអនុញ្ហា តឱ្យទ្ើភាា ែ់ង្ករសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្សដធវើម្របតិបតតិការសមុ ំែូន
អនតរម្របដទ្ស ឬការ ែហូតការអនុញ្ហា តិជូនអាជ្ញា ធរែណ្តត លទ្ទួ្លខុសម្រតូវែិចចការសមុ ំែូនអនតរម្របដទ្
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