
 



 
ក្រុមការងារសូមររាសិទ្ធិរនុ ងការករសក្មួលរមមវធីិតាមការចាំបាច ់

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ព្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ 
   សាលាភូម្ិន្ទរដ្ឋបាល 
        4 

សកិ្ខា សាលាផ្សរវផ្ាយ 
វិធីសាស្រសតនន្ក្ខរវាយតនម្ៃន្ិងទទលួសាា លអ់ងាភារផ្តលស់សវាសាធារណៈគំររូនងុវសិយ័អប់រនំ្ិង 
វិសយ័សខុាភបិាល ន្ិង ររណីសរិាសតរីីក្ខរព្គប់ព្គងន្ិងក្ខរផ្តល់ស់សវាសាធារណៈរបស ់
ជ័យលាភសីលខ១ អងាភារផ្តលស់សវាសាធារណៈគំរ ូឆ្ន ២ំ០១៩ តាម្ព្បរន័្ធអន្ឡាញ 

 
សាលាភូម្ិន្ទរដ្ឋបាល នងៃទី០២ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

ros 
 
 

រម្មវិធី 

សរលសវលា ព្បធាន្បទ 
វាគមិន្/ 

ព្រុម្ក្ខរងារ 

សរលព្រឹរ 

៧:៣០-៨:០០ ការចូលរមួរបស់សិកាា កាម ក្រុមការងារIT/ 
ក្រុមសក្មបសក្មួលវគ្គ 

៨:០០-៨:០៥ ក្បកាសគ្ណៈអធិបតី និងរមមវធីិ អនរកានរ់មមវធីិ 

៨:០៥-៨:៥០ 

- ចំណាបអ់ារមមណ៍របស់តំណាងក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា 
  (រយៈពេល ១០នាទី) 
- ចំណាបអ់ារមមណ៍របស់តំណាងក្រសួងសុខាភបិាល 
  (រយៈពេល ១០នាទី) 
- ចំណាបអ់ារមមណ៍របស់តំណាងក្រសួងពសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ 
  (រយៈពេល ១០នាទី) 
- សុនទររថាពបើរសិកាា សាលា ពោយឯរឧតតម ព្រុំ សខុា  
  រដ្ឋមន្រនតកី្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាក្បធានក្រមុក្បឹរា 
  ភបិាលសាលាភូមនិទរដ្ឋបាល 
  (រយៈពេល ១៥នាទី) 

គ្ណៈអធិបតី 

៨:៥០-៩:១០ នីតិវធីិននការវាយតនមៃនិងទទលួសាគ ល់អងគភាេផ្តល់ពសវា 
សាធារណៈគំ្ររូនុ ងវស័ិយអបរ់និំងវស័ិយសុខាភិបាល 

ឯរឧតតម ព្បារ់ ម្ ូវ  
អគ្គនាយររង នន  

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

៩:១០-០៩:៤០ 
សំណួរ-ចពមៃើយ ពលើក្បធានបទ  
នីតិវធីិននការវាយតនមៃនិងទទលួសាា ល់អងគភាេផ្តល់ពសវា 
សាធារណៈគំ្រូរនុងវស័ិយអបរ់និំងវស័ិយសុខាភបិាល 

ឯរឧតតម ព្បារ់ ម្ ូវ  
អគ្គនាយររង នន  

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 



 
ក្រុមការងារសូមររាសិទ្ធិរនុ ងការករសក្មួលរមមវធីិតាមការចាំបាច ់

 

៩:៤០-០៩:៥០ សក្ារ អនរកានរ់មមវធីិ 

០៩:៥០-១១:០០ 

វធីិសាន្រសតននការវាយតនមៃនិងទទលួសាគ ល់អនុវទិាល័យនិង
សាលាបឋមសិរាគំ្រូ  ដដ្លាន ៤ អនុក្បធានបទ៖ 
អនុក្បធានបទទី១. សដងោ់ពសវាសាធារណៈ ការក្គ្បក់្គ្ងធនធាន 
                             មនុសស ទំនារទំ់នងជាមយួក្បជាេលរដ្ឋ  
                         អាជាា ធរ សហគ្មននិ៍ងនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ និង  
                       នវានុវតតន ៍ 
                       (រយៈពេល ២០នាទី) 

ពលារជំទាវ នាង លណីា 
ទីក្បឹរា 

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

អនុក្បធានបទទី២. និយាមននការផ្តល់ពសវាសាធារណៈ 
                         រនុងវស័ិយអបរ់ ំ
                         (រយៈពេល ២០នាទី) 

ឯរឧតតមបណឌិ ត ជ័យ សារនិ្  
អគ្គគ ធិការ នន 

ក្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា 

អនុក្បធានបទទី៣. ការក្គ្ងហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈរនុងអងគភាេ 
                         (រយៈពេល ១៥នាទី) 

ពលារ យន្ ម លមឹ្សេង 
មន្រនតីជំនាញជានខ់ពស់ថវកិា នន 
ក្រសួងពសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ 

អនុក្បធានបទទី៤. ការពរៀបចំនិងដរលមអបរសិាថ នអងគភាេ 
                         (រយៈពេល ១៥នាទី) 

ពលារ ន្ិន្ វា ន្់ថា 
អនុក្បធាននាយរោឋ ន នន

ក្រសួងបរសិាថ ន 

១១:០០-១២:០០ 
សំណួរ-ចពមៃើយ ពលើក្បធានបទ 
វធីិសាន្រសតននការវាយតនមៃនិងទទួលសាគ ល់អនុវទិាល័យនិង
សាលាបឋមសិរាគំ្រូ 

- ពលារជំទាវ នាង លណីា 
-  ឯរឧតតមបណឌិ ត ជ័យ សារនិ្  
- ពលារ យន្ ម លមឹ្សេង 
- ពលារ ន្ិន្ វា ន្់ថា 

សរលរសសៀល 

១៣:៣០-១៤:៤០ 

វធីិសាន្រសតននការវាយតនមៃនិងទទលួសាគ ល់មណឌ លសុខភាេគំ្រ ូ 
ដដ្លាន ៤ អនុក្បធានបទ៖ 
អនុក្បធានបទទី១. សដងោ់ពសវាសាធារណៈ ការក្គ្បក់្គ្ងធនធាន 
                             មនុសស ទំនារទំ់នងជាមយួក្បជាេលរដ្ឋ  
                         អាជាា ធរ សហគ្មននិ៍ងនដ្គូ្អភវិឌ្ឍ និង  
                       នវានុវតតន ៍ 
                       (រយៈពេល ២០នាទី) 

ពលារបណឌិ ត សយ រាស ី
អគ្គនាយររង នន 

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

អនុក្បធានបទទី២. និយាមននការផ្តល់ពសវាសាធារណៈ 
                         រនុងវស័ិយសុខាភបិាល 
                         (រយៈពេល ២០នាទី) 

ពលារពវជជបណឌិ ត ល ីវិជាា រា វុធ 
ក្បធាននាយរោឋ ន នន 
ក្រសួងសុខាភបិាល 



 
ក្រុមការងារសូមររាសិទ្ធិរនុ ងការករសក្មួលរមមវធីិតាមការចាំបាច ់

 

អនុក្បធានបទទី៣. ការក្គ្ងហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈរនុងអងគភាេ 
                         (រយៈពេល ១៥នាទី) 

ពលារ សេង សជុាតិ 
អនុក្បធានការយិាល័យ នន 

ក្រសួងពសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ 

អនុក្បធានបទទី៤. ការពរៀបចំនិងដរលមអបរសិាថ នអងគភាេ 
                         (រយៈពេល ១៥នាទី) 

ពលារ រាត់ សុទិធ 
អគ្គនាយររង នន 
ក្រសួងបរសិាថ ន 

១៤:៤០-១៥:៤០ 
សំណួរ-ចពមៃើយ ពលើក្បធានបទ 
វធីិសាន្រសតននការវាយតនមៃនិងទទួលសាគ ល់មណឌ លសុខភាេគំ្រូ 

- ពលារបណឌិ ត សយ រាស ី
-  ពលារពវជជបណឌិ ត ល ីវជិាា រា វុធ 
- ពលារ សេង សជុាតិ 
- ពលារ រាត់ សុទិធ 

១៥:៤០-១៥:៥០ សក្ារ អនរកានរ់មមវធីិ 

១៥:៥០-១៦:២០ 

បទេិពសាធនព៍ជាគ្ជយ័ននជយ័លាភពីលខ១ អងគភាេផ្តល់ពសវា        
សាធារណៈគំ្រូរនុងវស័ិយអបរ់និំងវស័ិយសុខាភបិាលឆ្ន ២ំ០១៩ 

- វទិាល័យពេក្ជចិនាត  ពខតតបាតដំ់្បង 
- មនទីរពេទយបដងអរពខតតរំេងច់ាម 
- មនទីរពេទយបដងអរពខតតពកាោះរុង 
- មនទីរពេទយបដងអរបាកាន ពខតតពោធិ៍សាត ់

ពលារ សសៀត វិចិព្ត 
ក្បធាននាយរោឋ ន នន 

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

១៦:២០-១៦:៤០ 
សំណួរ-ចពមៃើយ ពលើក្បធានបទ 
បទេិពសាធនព៍ជាគ្ជយ័ននជយ័លាភពីលខ១ អងគភាេផ្តល់ពសវា        
សាធារណៈគំ្រូរនុងវស័ិយអបរ់និំងវស័ិយសុខាភបិាលឆ្ន ២ំ០១៩ 

ពលារ សសៀត វិចិព្ត 
ក្បធាននាយរោឋ ន នន 

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

១៦:៤០-១៧:០០ បទេិពសាធនព៍ជាគ្ជយ័ននសាលាបឋមសិរាវតតបូេ ៌
ឯរឧតតមបណឌិ ត ខេ៊ែល ចំសរ ើន្ 

រដ្ឋពលខាធិការ 
ក្រសួងពសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ 

១៧:០០-១៧:១៥ សំណួរ-ចពមៃើយ ពលើក្បធានបទ 
បទេិពសាធនព៍ជាគ្ជយ័ននសាលាបឋមសិរាវតតបូេ ៌

ឯរឧតតមបណឌិ ត ខេ៊ែល ចំសរ ើន្ 
រដ្ឋពលខាធិការ 

ក្រសួងពសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ 

១៧:១៥-១៧:៣០ 
សុនទររថាបិទសិកាា សាលា ពោយឯរឧតតម យរ់ ប៊ែនុ្ណា  
រដ្ឋពលខាធិការក្បចាកំារក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជានាយរ
សាលាភូមនិទរដ្ឋបាល 

គ្ណៈអធិបតី 

ចប់រម្មវិធ ី
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          សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តម ព្រុំ សខុា រដ្ឋមន្រន្តីពកសងួមុខងារសាធារណៈ  

ន្ិងជាពរធាន្គណៈកម្មា ធិការកកទពមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ  
 

កនងុឱកាសបរើកសកិាា សាលាផ្ស្ វផ្ាយ “វិធីសាន្រសតនន្ការវាយត្នមៃ ន្ិងទទួលសាា លអ់ងាភា្ផ្តល ់ 
បសវាសាធារណៈគុំរ ូកនងុវិសយ័អរ់រ ុំន្ិងវិសយ័សខុាភិបាល” ន្ិង “ករណីសកិាសតី្ ីការពគរ់ពគង 
ន្ិងការផ្តលប់សវាសាធារណៈររសជ់យ័លាភីបលខ១ អងាភា្ផ្តលប់សវាសាធារណៈគុំរឆូ្ន ុំ២០១៩” 

 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 
3 

សូមពោរេ 
- ឯកឧត្តមតំ្ណាងក្កសួងពសដ្ឋកិច្ចនិងហរិញ្ាវត្ថុ ក្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងក្កសួងសុខាភិ្បាល 

- ពោក ពោកក្សី ជាតំ្ណាង ថ្នទីភ្នន ក់ងារសហក្បតិ្បត្តិការអាលលឺម៉ង់ ធនាោរេិភ្េពោក និង          
កមមវធីិអភិ្វឌ្ឍសហក្បជាជាតិ្  

- ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកក្សី ជាថ្នន ក់ដឹ្កនា ំនិងមន្រនតីរាជការថ្នក្កសួងមុែងារសាធារណៈ 
- ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកក្សី ជាក្បធាន អនុក្បធាន និងសមាជិក ថ្នគណៈកមមការ   
វាយត្ថ្មលថ្នន ក់រាជធានី ពែត្ត ក្កុង ក្សុក ែណឌ  

- ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ អស់ពោក ពោកក្សីទាងំអស់ ខដ្លបានអពញ្ជ ីញចូ្លរមួកនុងសិកាា សាោ 
ជាទីរាប់អាន! 
 

ថ្ងៃពនេះ ែំុ្េិត្ជាមានពសច្កតីពសាមនសសរកីរាយ ខដ្លបានចូ្លរួមពបីកសិកាា សាោផ្សេវផ្ាយ   
“វធីិសាន្រសតថ្នការវាយត្ថ្មល និងទទួលសាា ល់អងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈគំរូកនុងវសិ័យអប់រ ំនិងវសិ័យសុខាភិ្បាល” 
និង “ករណីសិកាសតីេីការក្គប់ក្គង និងការផ្តល់ពសវាសាធារណៈរបស់ជ័យោភី្ពលែ១ អងាភ្នេផ្តល់ពសវា 
សាធារណៈគំរូកនុងវសិ័យអប់រ ំ និងវសិ័យសុខាភិ្បាលឆ្ន ២ំ០១៩” តាមក្បេ័នធអនឡាញ ពរៀបចំ្ពោយក្កសួង
មុែងារសាធារណៈ តាមរយៈសាោភូ្មិនទរដ្ឋបាល ពោយមានកិច្ចសហការេីក្កសួង សាថ ប័ន ខដ្លជាសមាជិកថ្ន
គណៈកមមការវាយត្ថ្មលអងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈថ្នន ក់ជាតិ្ និងទីភ្នន ក់ងារសហក្បតិ្បត្តិការអាលលឺម៉ង់ (GIZ)។  
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ែំុ្សូមសខមតងនូវការសាវ គមន៍យ៉ងកក់ពតត ចំ្ព េះវត្តមានតំ្ណាងរបស់ក្កសួងពសដ្ឋកិច្ច និង 
ហរិញ្ាវត្ថុ ក្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ក្កសួងសុខាភិ្បាល និងឯកឧត្តម ពោកជំទាវ អស់ពោក ពោកក្ស ី  
ទាងំអស់ ខដ្លបានចូ្លរមួកនុងសិកាា សាោពនេះ។ 

ែំុ្សូមខងលងនូវការពកាត្សរពសីរដ្ល់គណៈអភិ្បាលរាជធានី ពែត្ត  ក្កុង ក្សុក ែណឌ  និង
គណៈកមមការវាយត្ថ្មលថ្នន ក់រាជធានី ពែត្ត ក្កុង ក្សុក ែណឌ ទាំងអស់ ខដ្លបានចូ្លរួមយ៉ងសកមមកនុង
ច្លនាក្បឡងក្បណាងំ អងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈគំរូ និងគណៈអភិ្បាលពែត្តទាងំ៤ បាត់្ដំ្បង កំេង់ចាម 
ពកាេះកុង និងព ធិ៍សាត់្ ថ្នជ័យោភី្ពលែ១ ខដ្លបានផ្តល់កិច្ចសហការយ៉ងលអដ្ល់ក្កុមការងារអនតរក្កសួង 
ពរៀបចំ្ករណីសិកាទាងំ៤ ខដ្លពយងីក្តូ្វពធវីការផ្សេវផ្ាយពៅពេលពនេះ។ 

ការពរៀបចំ្សិកាា សាោនាថ្ងៃពនេះ គឺជាសកមមភ្នេមួយពៅកនុងក្កបែ័ណឌ ថ្នការអនុវត្តក្កឹត្យពលែ
៥៤ អនក្ក.បក ចុ្េះថ្ងៃទី៣០ ខែពមសា ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីេីការវាយត្ថ្មលនិងទទួលសាា ល់អងាភ្នេផ្តល់ពសវា
សាធារណៈ គំរូកនុងវសិ័យអប់រ ំ និងវសិ័យសុខាភិ្បាល កនុងពោលបំណង៖ ទី១. ជំរុញច្លនាក្បលងក្បណាងំ
ការខកលមអ  គុណភ្នេពសវាសាធារណៈ ទី២. ផ្តល់ពោលគំនិត្សំខាន់ៗដ្ល់អងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈ និង
អនក ក់េ័នធ ពដី្មបីខកលមអពសវាសាធារណៈ ឱ្យឈានដ្ល់កក្មិត្សតង់ោែពស់មួយ ពោយពក្បីក្បាស់តារាង
លកាណៈវនិិច្ឆ័យថ្នការវាយត្ថ្មលខដ្លក្គបដ្ណត ប់ក្គប់ទិដ្ឋភ្នេថ្នការក្គប់ក្គងសាោពរៀន និងមនទីរពេទយ
ក្បកបពោយគុណភ្នេ ទី៣. ផ្តល់ការពលីកទឹកចិ្ត្តដ្ល់សាោពរៀន និងមនទីរពេទយពៅថ្នន ក់មូលោឋ ន ខដ្លបាន
ែិត្ែំអស់កមាល ងំកាយចិ្ត្តបពក្មីពសវាជូនក្បជាជនក្បកបពោយគុណភ្នេ និង ទី៤. ជំរុញការសិកាពរៀនសូក្ត្
េីោន ពៅវញិពៅមក ពដី្មបដី្កក្សង់ បទេិពសាធន៍ថ្នខកលមអការផ្តល់ពសវាសាធារណៈឱ្យកាន់ខត្លអក្បពសីរ និង
ទទួលបានជំពនឿទំនុកចិ្ត្តកាន់ខត្ពក្ចី្នេីក្បជាេលរដ្ឋ ។  

ពៅឆ្ន ២ំ០១៩ រាជរោឋ ភិ្បាលបានោក់ឱ្យដំ្ពណីរការការវាយត្ថ្មល និងទទួលសាា ល់អងាភ្នេផ្តល់
ពសវាសាធារណៈគំរូ ពៅកក្មិត្វទិាល័យ សក្មាប់វសិ័យអប់រ ំ និង មនទីរពេទយបខងអកខដ្លផ្តល់ពសវាសំណំុ
សកមមភ្នេបន្រងាប់កក្មិត្១ កក្មិត្២ និងកក្មិត្៣ សក្មាប់វសិ័យសុខាភិ្បាល ពោយពក្ជីសពរសីបានជ័យោភី្
វទិាល័យចំ្នួន១០ និងមនទីរពេទយបខងអកកនុងមួយកក្មិត្ចំ្នួន១០ ក្េមទាងំបានសិកាច្ងក្កងករណីសិកា
កនុងទក្មង់ជាពសៀវពៅ និងវពីដ្អូែលី សតីេី “ការក្គប់ក្គង និងការផ្តល់ពសវាសាធារណៈ” របស់ជ័យោភី្ពលែ១  
ថ្នអងាភ្នេទាងំ៤ រមួមាន វទិាល័យ ពេក្ជ ចិ្នាត  ថ្នពែត្តបាត់្ដំ្បង មនទីរពេទយពែត្តកំេង់ចាម មនទីរពេទយពែត្ត
ពកាេះកុង និងមនទីរពេទយបខងអកបាកាន ថ្នពែត្តព ធិ៍សាត់្។  

ការពរៀបចំ្សិកាា សាោរបស់ពយីង ក៏មានពោលបំណងពដី្មបីេក្ងឹងសមត្ថភ្នេគណៈកមមការ
វាយត្ថ្មលថ្នន ក់រាជធានី ពែត្ត ក្កុង ក្សុក ែណឌ  សំពៅបនតធានាបាននូវសុក្កឹត្យភ្នេ ត្មាល ភ្នេ ថ្នការវាយត្ថ្មល
អងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈពៅដំ្ណាក់កាលអនុវត្តបនតបនាទ ប់ពទៀត្ និងបន្រញ្ញជ បការយល់ដឹ្ងេីបទេិពសាធន៍
ពជាគជ័យរបស់ជ័យោភី្ពលែ១ អងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈគំរូកនុងវសិ័យអប់រ ំ និងវសិ័យសុខាភិ្បាល។   
តាមរយៈក្បធានបទ បងាា ញពោយវាគមិនខដ្លជាគណៈកមមការបពច្ចកពទសអនតរក្កសួងថ្នគណៈកមមការវាយត្ថ្មល 
អងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈថ្នន ក់ជាតិ្ និងក្កុមការងារខដ្លបានចូ្លរមួកនុងការសិកាច្ងក្កងបទោឋ ន ក់េ័នធ
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នឹងការវាយត្ថ្មលអងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈគំរូ និងករណីសិកាទាងំ៤ ែំុ្សងឃឹមយ៉ងមុត្មាថំ្ន ឯកឧត្តម     
ពោកជំទាវ ពោក ពោកក្សី េិត្ជានឹងយល់ច្ាស់េីក្បធានបទនីមួយៗខដ្លបានកំណត់្ និងយកចំ្ពណេះដឹ្ង
ទទួលបាន ពៅពលីកកមពស់គុណភ្នេការងារ និងពធវីការផ្សេវផ្ាយបនត ក្សបតាមពោលបំណងថ្នសិកាា សាោ។ 
កនុងន័យពនេះ ែំុ្សូមពលីកទឹកចិ្ត្តឱ្យមានការចូ្លរមួ សួរ-ព ល្ីយ ខច្ករខំលកបទេិពសាធន៍ថ្នការអនុវត្ត និងសិកា
ក្សាវក្ជាវបខនថមពទៀត្ ពដី្មបបីពងកីនដ្ល់ការយល់ដឹ្ងរបស់ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកក្សី ខដ្លេិត្ជា
មានសារៈសំខាន់ណាស់ ពដី្មបីធានាឱ្យលទធផ្លថ្នការវាយត្ថ្មល មានសុក្កឹត្យភ្នេ ត្មាល ភ្នេ និងយុត្តិធម៌។ 
  ព ល្ៀត្កនុងឱ្កាសពនេះ ែំុ្សូមជក្មាបជូនឯកឧត្តម ពោកជំទាវ អស់ពោក ពោកក្សីទាងំអស់ឱ្យបាន
ក្ជាបថ្ន លកាណៈវនិិច្ឆ័យសក្មាប់ការវាយត្ថ្មលអងាភ្នេផ្តល់ពសវាគំរូ ខដ្លពយងីពធវីការផ្សេវផ្ាយពៅពេលពនេះ នឹង
ផ្តល់េ័ត៌្មានយ៉ងលមអិត្អំេីការពរៀបចំ្ការក្គប់ក្គង ការផ្តល់ពសវា និងការសហការរបស់អាជ្ាធរ សហគមន៍ និង
ថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍ ពដី្មបពីធវីឱ្យសាោពរៀន និងមនទីរពេទយរបស់ពយងី មានការរកីច្ពក្មីន ែណៈខដ្លករណីសិកាទាងំ៤ 
នឹងបងាា ញេីរូបភ្នេថ្នអងាភ្នេខដ្លទទួលបានពជាគជ័យ និងលកាណៈសមបត្តិសំខាន់ៗខដ្លពធវីឱ្យអងាភ្នេ     
ជ័យោភី្ទាងំ៤ពនាេះ ទទួលបានពជាគជ័យ។ អាក្ស័យពហតុ្ពនេះ ែំុ្ពលីកទឹកចិ្ត្តឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក 
ពោកក្សទីាងំអស់ ែិត្ែំខសវងយល់ និងយកចំ្ពណេះដឹ្ងខដ្លទទួលបាន ពៅេក្ងឹងការបំពេញការងារ និងការ
ទទួលែុសក្តូ្វរបស់ែលួន ពដី្មបរីមួចំ្ខណកដ្ល់ការកសាង និងអភិ្វឌ្ឍសាោពរៀន និងមនទីរពេទយរបស់ពយងីពៅ
មូលោឋ ន ឱ្យកាល យជាអងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈគំរូ។ 
 សិកាា សាោរបស់ពយងី ក៏បានកំណត់្ឱ្យមានការពធវីបទបងាា ញពលីក្បធានបទ “វធីិសាន្រសតថ្នការវាយត្ថ្មល  
អងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈគំរូកនុងវសិ័យអប់រ ំ និងវសិ័យសុខាភិ្បាល” ពោយពតត ត្ពលីវធីិសាន្រសតថ្នការវាយត្ថ្មល
អនុវទិាល័យ និងសាោបឋមសិកា សក្មាប់វសិ័យអប់រ ំនិងមណឌ លសុែភ្នេ សក្មាប់វសិ័យសុខាភិ្បាល។ អងាភ្នេ
ទាងំពនេះ គឺជាអងាភ្នេពោលពៅថ្នការវាយត្ថ្មល ពៅដំ្ណាក់កាលទី២ ខដ្លពយីងពក្ោងចាប់ពផ្តីមអនុវត្ត    
នាពេលខាងមុែពនេះ។ 
 

ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ អស់ពោក ពោកក្សី !  
ព ល្ៀត្កនុងឱ្កាសពនេះ ែំុ្សូមរលំឹកជូនអងាសិកាា សាោទាងំមូលថ្ន រាជរោឋ ភិ្បាល បានកំណត់្ច្កាុវសិ័យ

ពដី្មបខីក្បកាល យក្បពទសកមពុជា ឱ្យពៅជាក្បពទសខដ្លមានចំ្ណូលមធយមកក្មិត្ែពស់ពៅឆ្ន  ំ២០៣០ និងជាក្បពទស
ខដ្លមានចំ្ណូលែពស់ពៅឆ្ន  ំ ២០៥០។ ពយងីពជឿជាក់ថ្នកំខណទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈេិពសសការពលីក
កមពស់គុណភ្នេពសវាសាធារណៈ គឺេិត្ជាមពធាបាយ និងក៏ជាវធិានការដ៏្ស័កដិសិទធិពដី្មបឈីានពៅសពក្មច្បាន
នូវពោលពៅខាងពលីពនេះ។ កនុងពនាេះ គុណភ្នេលអក្បពសីរថ្នពសវាសាធារណៈពលវីសិ័យសំខាន់ៗជាអាទិ៍ អប់រ ំនិង
សុខាភិ្បាល េិត្ជាកាតាលីករក្ទក្ទង់ដ្ល់ការរកីច្ពក្មីនថ្នមូលធនមនុសសនិងសុែភ្នេសាធារណៈ ក្តូ្វខត្ពធវីការ
ខកលមអជាក្បចា ំ ពដី្មបីពធវីឱ្យក្បជាេលរដ្ឋកមពុជាពយីងមានចំ្ពណេះដឹ្ង សុែភ្នេលអ និងថ្នមេលក្គប់ក្ោន់ 
សក្មាប់អភិ្វឌ្ឍពសដ្ឋកិច្ចនិងសងាមរបស់ក្បជាជាតិ្ពយងី។ ជាការេិត្ ការខកទក្មង់ពដី្មបីទទួលបាននូវជំពនឿ
និងទំនុកចិ្ត្តែពស់េីក្បជាេលរដ្ឋពលីវសិ័យអប់រ ំ និងសុខាភិ្បាល គឺជាកិច្ចការដ៏្លំបាកមួយ ខដ្លពយីងគបបី
ក្តូ្វែិត្ែំយកចិ្ត្តទុកោក់។ កនុងន័យពនេះ ពយងីពៅមានកិច្ចការជាពក្ចី្នពទៀត្ខដ្លក្តូ្វរមួោន គិត្ និងរមួោន ពធវ ី
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ពដី្មបីពធវីឱ្យវសិ័យអប់រ ំ និងសុខាភិ្បាលកាន់ខត្រកីច្ពក្មីនខងមពទៀត្ ពដី្មបីអាច្ព ល្ីយត្បត្ក្មូវការរបស់
ក្បជាេលរដ្ឋ និងការវវិឌ្ឍថ្នពសដ្ឋកិច្ច សងាម។ ែំុ្សូមយកឱ្កាសពនេះសំខដ្ងនូវការោកំ្ទ និងការពលីកទឹកចិ្ត្ត
បខនថមពទៀត្ដ្ល់ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកក្សី កនុងការបនតពលីកកមពស់គុណភ្នេថ្នការផ្តល់ពសវាអប់រ ំ
និងសុខាភិ្បាលជូនក្បជាេលរដ្ឋឱ្យកាន់ខត្លអក្បពសីរ េិពសសកនុងសាថ នភ្នេខដ្លពយងីកំេុងក្បឈមនឹងជំងឺ 
កូវដី្-១៩។ 

ដូ្ច្ខដ្លឯកឧត្តម ពោកជំទាវ អស់ពោក ពោកក្សីបានក្ជាបពហីយថ្ន ជំងឺកូវដី្-១៩ បាននិង
កំេុងបនត្ក់យកជីវតិ្មនុសសរាប់ោននាក់ បពងកីត្ផ្លវបិាកយ៉ងធៃន់ធៃរដ្ល់ខផ្នកពសដ្ឋកិច្ច សងាម និងពធវី
ឱ្យមនុសសជាត្ិតល ស់បតូ ររពបៀបរស់ពៅនិងបំពេញការងារពៅកាន់គនលងថ្នក្បក្កតី្ភ្នេងមី (new normal)។ 
សិកាា សាោរបស់ពយងីពនេះ គឺជាកិច្ចការមួយកនុងចំ្ពណាមកិច្ចការជាពក្ចី្នពទៀត្ ខដ្លជាសកាីភ្នេបញ្ញជ ក់េីការ
ចាប់ពផ្តីមរបស់ពយងីកនុងការរស់ពៅជាមួយជំងឺកូវដី្តាមគនលងក្បក្កតី្ភ្នេងមី។ ជាការេិត្ ពទាេះបីជំងឺកូវដី្-១៩ បាន
បងកនូវការលំបាកជាពក្ចី្ន បុ៉ខនតវាមិនអាច្ពធវីឱ្យពយងីបាត់្បង់ទាងំក្សុងនូវភ្នេមាច ស់ការ និងការអនុវត្តតួ្នាទី   
ភ្នរកិច្ច កនុងការបពក្មីពសវាសាធារណៈជូនក្បជាេលរដ្ឋពយងីពឡយី។ ផ្ទុយពៅវញិ មន្រនតីរាជការពយងីពៅក្គប់
លំោប់ថ្នន ក់បាននិងកំេុងែិត្ែំេុេះ រ ពដី្មបសីក្មបែលួនកនុងការរស់ពៅ និងបំពេញការងារតាមគនលងថ្នក្បក្កតី្
ភ្នេងមីកនុងបរបិទកូវដី្-១៩។ បញ្ញា ក្បឈមពនេះបានជួយរុញក្ចានឱ្យពយងីកាន់ខត្មានគំនិត្ថ្ច្នក្បឌិ្ត្ នវានុវត្តន៍ 
និងការរួមសហការោន កាន់ខត្ជិត្សនិទធខងមពទៀត្ រវាងអាជ្ាធរសុខាភិ្បាល មន្រនតីរាជការទាំងថ្នន ក់ជាតិ្ 
និងថ្នន ក់ពក្កាមជាតិ្ អាជ្ាធរ ក់េ័នធ និងក្បជាេលរដ្ឋ ពដី្មបធីានានិរនតរភ្នេថ្នការផ្តល់ពសវាសាធារណៈ។ 
ពយងីទាងំអស់ោន ពបដជ្ាចូ្លរមួចំ្ខណកកាន់ខត្ខាល ងំកាល ខងមពទៀត្ កនុងការជំរុញច្លនាជាតិ្ពក្កាមមគាុពទទសភ្នេ
ដ៏្ថ្ងលថ្នល  ក្បកបពោយគតិ្បណឌិ ត្ របស់ សពមតច្អគាមហាពសនាបតី្ពត្ពជា ហ ុន្ កសន្ នាយករដ្ឋមន្រនតី
ថ្នក្េេះរាជាណាច្ក្កកមពុជា សំពៅក្បយុទធទប់សាក ត់្និងក្គប់ក្គងកូវដី្-១៩ ពហីយពោេះក្សាយបានពោយ
ក្បសិទធភ្នេនូវរាល់ផ្លប៉េះ ល់ទាងំឡាយេីការ ល្ងរាត្ត្ាត្ជាសកលថ្នជំងឺដ៏្កាច្សាហាវពនេះ ពដី្មបីរកា
ការ រសុែសនតិភ្នេ វឌ្ឍនភ្នេ សុែុមាលភ្នេ និងវបុិលភ្នេ របស់ក្បជាជន និងសងាមជាតិ្ពយងីជាពរៀងដ្រាប
ត្ពៅ។   

ជាទីបញ្ច ប់ ែំុ្សូមបួងសួងដ្ល់វត្ថុស័កតិសិទធិទាងំអស់កនុងពោក សូមក្បសិទធេរជ័យមហាក្បពសីរ
ជូនដ្ល់ ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ អស់ពោក ពោកក្សី ទាងំអស់ឲ្យសពក្មច្បានពជាគជ័យក្គប់ភ្នរកិច្ច និងសូមជួប
ក្បទេះខត្េុទធេរទាងំបួនក្បការ គឺអាយុ វណណៈ សុែៈ េលៈ កំុបីព្លៀងឃ្លល ត្ពឡយី។ 

ែំុ្សូមក្បកាសពបីកសិកាា សាោផ្សេវផ្ាយ “វធីិសាន្រសតថ្នការវាយត្ថ្មល និងទទួលសាា ល់អងាភ្នេ
ផ្តល់ពសវាសាធារណៈគំរូ កនុងវស័ិយអប់រ ំ និងវស័ិយសុខាភិ្បាល” និង “ករណីសិកាសតីេីការក្គប់ក្គង និង
ការផ្តល់ពសវាសាធារណៈរបស់ជ័យោភី្ពលែ១ អងាភ្នេផ្តល់ពសវាសាធារណៈគំរូ  កនុងវស័ិយអប់រ ំនិង
វស័ិយសុខាភិ្បាល ឆ្ន ២ំ០១៩” ចាប់េីពេលពនេះត្ពៅ! 

        សមូអរគុណ! 
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សនុរក របស ់

ឯកឧតមេវជ. មុី សបំូរ រដេល ធិ រ កសងួសុ ភិ ល 

ែថងកងុសិ ផ ពផ យវិធី សៃន រ យតៃមនងិទទលួ លអ់ង ពផល ់  

េស រណៈគំរកូងុវិសយ័អប់រនំិងវិសយ័សុ ភិ ល  

និងករណីសកិ សពីី រ គប់ គង និង រផលេ់ស រណៈរបសជ់យ័ ភីេលខ១  

អង ពផលេ់ស រណៈគំរ ូ ២ំ០១៩ ម បព័នអន ញ  

ភូមិនរដ ល,ៃថទី០២ ែខក  ២ំ០២១ 

3 
សូមេ រពឯកឧតម ពំ សុ  រដម នី កសងួមុខ រ រណៈនិង ប ន កម បឹក ភិ ល

ភូមិនរដ ល ទីេ រពខង់ខស់! 

សូមេ រពឯកឧតម េ ង បូ ៉ ន់ អនុរដេល ធិ រ កសងួអប់រយុំវជននិងកី   

សូមេ រពឯកឧតម េយត៉ វែីណល អនុរដេល ធិ កសងួេសដកិចនិងហរិ វតុ និង អគ

េល ធិ ររង ៃនអគេល ធិ រ នគណៈក ធិ រដឹក ំ រ រែកទ មង់ រ គប់ គងហរិ វតុ          

រណៈ 

ឯកឧតម េ កជំ វ េ ក េ ក ស ី េ រពទី ប់ ន! 

 

ៃថេនះ ខំុ នេសចកីេ មនស រកី យ េ យ នចូលរមួកុងសិ ផ ពផ យវធីិ ស

ៃន រ យតៃមនិងទទលួ ល់អង ពផល់េស រណៈគំរូកុងវស័ិយអបរ់និំងវស័ិយសុ ភិ ល និង

ករណីសិក សីពី រ គប់ គងនិង រផល់េស រណៈរបស់ជ័យ ភីេលខ១  អង ពផល់េស    

រណៈគំរូកុងវស័ិយអប់រនិំងវសិ័យសុ ភិ ល        េដីម ី រត មង់ទិសកុង រេ ត មស ប់ រ

បឡង ប ំងអង ពផល់េស រណៈគំរូ បនេទ ត។   កុង មឯកឧតម រ  ម៉ម

ប៊ុនេហង រដម នី កសួងសុ ភិ លនិងកុង មខួនខំុ ល់ សូមែថងអំណរគុណ ៉ ង លេ

ចំេ ះ រផល់ឱ សឱ ខំុ នចូលរមួកុងសិ ផ ពផ យ មរយៈ បព័ន Online ែដលកំពុងសិត

កុង ន ពៃន ររកី ល លេមេ គកូវដី-១៩ ពិេសសេមេ គបែំបងថី(ែដល ) េ េពលេនះ។ 

ដូចែដលឯកឧតម េ កជំ វ េ ក េ ក សី ន បរចួមកេហយី       កុងដេំណីរ ន

េ ះេ ន់ រសេ មចចកុវស័ិយ បេទសកមុ ២ំ០៣០ ជរ ភិ លកមុ  នតីិ លទ៦ីៃនរដស  

េ ម រដឹក ដំបិុ៏ន បសប់ សៃវ និងមឺុង ៉ ត់របស់ សេមចអគម េស បតីេតេ   ហ៊ុន 
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ែសន យករដម នីៃន ពះ ច កកមុ  នកំណត់េ លេ យុទ ស៤ េ កុង «យុទ ស

ចតុេ ណដំ ក់ លទី៤» េដីម តី មងទិ់សេ ៃន រអភិវឌ បេទសកមុ  បកបេ យចរី ព េ

កុងរយៈេពលមធ ម និងរយៈេពលែវង មរយៈ រេលីកកមស់ បសិទ ព និងសកិសិទ ពៃន ប័ន

រណៈ និង រ គប់ គងធន ន។ េដីម រីមួចំែណកកុង រសេ មចេ លេ យុទ ស    របស់ ជ-

រ ភិ ល    កសួងសុ ភិ ល ននងិកំពុងអនុវតយុទ សសុ ភិ ល ែដល នសងតិ ព

មយួនឹងយុទ សចតុេ ណ មរយៈ រព ងឹង រ គប់ គង បព័នសុ ភិ ល ពិេសស រេលកី

កមស់ រផល់េស ែថ សុំខ ព នគុណ ព សុវតិ ព បសិទ ព និង បកបេ យសមធម៌ជូន

ប ពលរដកមុ  េ កុង គបភូ់មិ សទូ ងំ បេទស ។ 

លទផលៃន រ យតៃមអង ពផល់េស រណៈគរំូ មអនុ កឹត េលខ ១១០ អន ក.បក 

ចុះៃថទ២ី៤ ែខកក  ២ំ០១៩   សីពី « រទទលួ ល់ជ័យ ភីអង ពផល់េស រណៈគំរូកុង

វស័ិយអបរ់នំិងវសិ័យសុ ភិ ល» នឆុះប ងំពី ពរងឹ និំងេ គជយ័របស់មនីរេពទ បែងកកុង រ

ផល់េស ែថ សុំខ ព បកបេ យគុណ ពជូន ប ជន។ េមេរ នបទពេិ ធនៃ៍នអង ពមនីរេពទ

បែងកជ័យ ភេីលខ១កុង រផល់េស រណៈគំរូ ងំបីក មិត តវ នចង កង ករណីសិក សីព ី

« រ គប់ គងនិង រផល់េស រណៈរបស់មនីរេពទ » េដីម ែីចករែំលកពគុីណតៃមៃន ព អក

ដឹក  ំ និងន នុវតន៍កុងវស័ិយសុ ភិ ល។ បែនមេលីេនះ   ករណីសិក ក៏ នប ញពីដេំណីរ រៃន

រវវិតរបស់អង ព ប បឈម ដំេ ះ យ បទពេិ ធន៍េ គជយ័ និងវធីិ ស កុង រែក

លមគុណ ព នងិផលិត ព រ រកុងអង ព ពិេសស រចូលរមួចែំណកជរំុញ រអនុវតន នុវតន៍ 

និងឧត នុវតន៍   ៃន រព ងឹងនងិេលីកកមស់លទផលសុខ ពនិងសុខុ ល ពជូន ប ពលរដកមុ ។

ែផក មបទពេិ ធនដ៏៍លេនះ គណៈកម រ យតៃមអង ពផល់េស រណៈ ក់ ត ិ (គ.វ.ជ) 

នសេ មចបនេរ បចេំធី រ បឡង ប ងំអង ពផល់េស រណៈគំរូកុងវស័ិយសុ ភិ ល ដល់

អង ពមណលសុខ ព េ យេ បី ស់ «ឯក រែណ សំពីីវធីិ សៃន រ យតៃម និង រទទលួ

ល់មណលសុខ ពគំរ»ូ ែដល នេរ បចេំឡងីេ យ កម រ របេចកេទសអនរ កសួង។ 

ឯកឧតម េ កជំ វ េ ក េ ក ស ី

សិ ៃថេនះ នផល់ឱ សដល់រដ ល ក់ ជ ន ីេខត រដ ល ក់ កង សក 

ខណ ៃដគូអភវិឌ វស័ិយសុ ភិ ល និងអង ពសុ ភិ ល ក់េ ម ត ិែដល ពិេសសស ប់

មណលសុខ ពេធី រ ប់េផីមេ ត មេរ បចំ រ រចូលរមួ រ បឡង ប ងំអង ពផល់េស រណៈ
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គំរូកុងវស័ិយសុ ភិ ល។   ឯក រ ងំពីរេនះគឺ៖        «ករណីសិក របស់អង ពជយ័ ភីេលខ១» 

និង «ឯក រែណ សំីពីវធីិ សៃន រ យតៃម និង រទទលួ ល់មណលសុខ ពគរំូ»  នឹងផល់

មគុេទសក៍ែណ ចំ ស់ ស់ដល់គណៈកម រ យតៃម ក់ ជ នី េខត កង សក ខណ កុង រ

បំេពញតួ ទី អក យតៃមកុងែដនសមតកិចរបស់ខួន នងិប ញផូវដល់មណលសុខ ពកុងដំេណីរ

រអភិវឌ  ែកលម រ រ គប់ គង និង រផល់េស បកបេ យគុណ ព និងសមធម។៌ េ ពីេនះ ក៏

នផល់ រ បេ ជនដ៍ល់អក ក់ព័ន  រមួ ងំ ធរែដនដី សហគមន៍មូល ន    និង ក់ រ

ផល់ជំនយួ ស បែ់សងយល់ ចូលរមួ និង ំ ទសកម ពមណលសុខ ពេ ទូ ងំ បេទស សំេ ក់

ញទំនុកចិតរបស់ ប ជន កុង រេ បី ស់េស ែថ សុំខ ព ន់ែតល បេសីរ ងមុនែថមេទ ត។  

មុននងឹប ប់ ថីមងេទ ត ខំុសូមែថងអំណរគុណចំេ ះកចិសហ រដ៏ល បេសីរកុងរយៈ ល

កនងមករបស់ឯកឧតម េ កជំ វ េ ក េ ក សី ងំអស់ ពិេសស កម រ របេចកេទសអនរ

កសួង កុង រេរ បចនិំងចង កងឯក រ ងំពីរេនះេឡងី។  ខំុសង មឹ  រដ ល ក់ ជ នី េខត រដ-

ល ក់ កង សក ខណ និងអង ពសុ ភិ ល ងំអស់ ពិេសសមណលសុខ ពនងឹចូលរមួ ៉ ង

សេ កស  ំ កុង រ រ បឡង ប ងំអង ពផល់េស រណៈគំរូ  រមួចែំណកេធីឱ រ រផល់ 

េស សុ ភិ លជូនដល់ ប ជន ន់ែត ន បសិទ ព ត ព និងសុ កតិ ព   សំេ េលីកកមស់

លទផលសុខ ព និងសុខុ ល ពរបស់ ប ជន ន់ែតល បេសីរេឡងី លំ ប ់។ 

ទីប ប់ ខំុសូមជូនពរដល់ឯកឧតម េ កជំ វ េ ក េ ក សី ងំអស់ សូម ន

បកបេ យពុទពរ ងំ៤ ប រ គឺ យុ វណៈ សុខ ពលៈ កំុបីេឃ ង តេឡយី  ។  

 

សមូអរគុណ 
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មតិស្វា គមន៍ 
ឯកឧត្តម ថោង បូរ៉ា ន់ អនុរដ្ឋថេខាធិការ តំណាងក្រសងួអប់រ ំយវុជន នងិរីឡា  

រនងុរមមវធិ ី
សកិាា ស្វលាផ្សព្ាផ្ាយវិធីស្វស្តសរ ននការវាយតនមៃ និងទទួេស្វា េ ់

អងាភាព្ផ្រេថ់សវាស្វធារណៈគំររូនងុវិសយ័អប់រ ំនិងវិសយ័សខុាភបិាេ និងររណីសរិា  
សរពី្ីការក្គប់ក្គង និងការផ្រេថ់សវាស្វធារណៈរបសជ់័យលាភីថេខ ១ 

អងាភាព្ផ្រេថ់សវាស្វធារណៈគំរឆូ្ន ២ំ០១៩  
នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល 

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១០នោច ខែព្សារណ៍ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស្័ក រ.ស្.២៥៦៥  
ព្តូវនឹ្ងថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១  

4 
ជាបឋមខ្ុសំមូថោរព្៖ 

- ឯរឧតរម ក្ព្រ ំសខុា  រដ្ឋមន្ត រ្ីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ្ ិងជាក្រធា ក្្រុមក្រឹរាភិបាលសាលាភូមិ ទ្រដ្ឋបាល 
-  ឯរឧតរម ថវជជបណឌិ ត មុ ីសបំូរ រដ្ឋលលខាធិការ ន្ក្រសួងសុខាភិបាល 
-  ឯរឧតរម ថយ៉ាត វីណណេ អ្ុរដ្ឋលលខាធិការ ន្ក្រសួងលសដ្ឋរិច្ច ្ិងហរិញ្ញវត្ថុ 
-   ឯរឧតរម ថលារជំទាវ ថលារ ថលារក្សជីាគណៈអធិបត ី ថភ្ៀវរិតរិយសជាតិ 

និងអនុររជាត ិ ក្ព្មទាសំមាជិរ សមាជិកាននអងាសកិាា ស្វលាទាងំមូេ ជាទីលមក្តី្! 
នងៃល្េះរនុងនាមក្រសួងអររ់ ំ យុវជ្ ្ិងរីឡា ្ិងរនុងនាមខលួ្ខំុ្ផ្ទទ ល់មា្រិតិ្រយស ្ិងររីលសាម្សសររីរាយ 

យ៉ា ងនក្រលលងលដ្លបា្ទទួលការអលញ្ជ ីញឱ្យចូ្លរមួលធវីជាគណៈអធីរតី្លក្កាមអធិរតី្ភាពររស់ឯរឧតរម ក្ព្រំ សខុា 
រដ្ឋមន្ត រ្ីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ្ិងជាក្រធា្ក្រុមក្រឹរាភិបាលសាលាភូមិ ទ្រដ្ឋបាល លោយមា្វត្រមា្ចូ្លរមួ 
ដ្ខ៏ពងខ់ពស់ពីឯរឧតរម   ថលារជទំាវ ថលារ ថលារក្ស ី ោន រ់ដ្រឹនទំសីរកីារគណៈរដ្ឋមស្តនរី  
ក្រសងួមហានផ្ៃ  ក្រសងួ ថសដ្ឋរិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ ក្រសងួមុខងារស្វធារណៈ ក្រសងួអប់រ ំ
យវុជន និងរីឡា ក្រសងួ សខុាភិបាេ ក្រសងួបរសិ្វថ ន ថភ្ៀវជាតិ និងអនររជាត ិ

ក្ព្ះរជាណាច្ក្ររមពជុា 
ជាតិ ស្វសន ក្ព្ះមហារសក្ត 

 

ក្រសងួអប់រ ំយវុជន នងិរីឡា 
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ក្ព្មទាងំឯរឧតរម ថលារជទំាវ ថលារ ថលារក្សណីដ្េអថញ្ជ ើញមរព្រីជធានីថខតរ ក្ររង 
ក្សររ ខណឌ  នាឱ្កាសពិធី សកិាា ស្វលាផ្សព្ាផ្ាយវធិីស្វស្តសរននការវាយតនមៃនិងទទួេស្វា េ ់
អងាភាព្ ផ្រេថ់សវាស្វធារណៈគំររូនងុ វិសយ័អប់រ ំ និងវិសយ័សខុាភិបាេ និងររណីសរិា 
សរពី្ីការក្គប់ក្គង នងិការផ្រេថ់សវា ស្វធារណៈរបសជ់័យលាភីថេខ១ អងាភាព្ផ្រេថ់សវា 
ស្វធារណៈគំរឆូ្ន  ំ២០១៩ នាលពលល្េះ។  

រនុងនាមក្រសួងអររ់យុំវជ្ ្ិងរីឡា ខំុ្សូមសំលដ្ង្ូវររីលមាទរភាពដ្លក់្រសួងមុខងារសាធារណៈ លដ្ល 
បា្យរចិ្ត្រទុរោរ ់ ្ិងខិត្ខំក្រឹងលក្រងលរៀរចំ្រលងកីត្ឱ្យមា្ការក្រឡងក្រណងំអងគភាពផ្រល់លសវាសាធារណៈគំរូ 
រនុងវសិ័យអររ់ ំ ្ិងវសិ័យសុខាភិបាល លរៀរចំ្ច្ងក្រងររណីសិរាពីភាពលជាគជយ័ររស់អងគភាព ្ិងតាមរយៈ 
សាលាភូមិ ទ្រដ្ឋបាលបា្លរៀរច្សំិកាា សាលាផ្សពវផ្ាយពីវធីិសាន្តសរន្ការវាយត្នមល្ិងទទួលសាគ ល់ ្ិងររណីសិរា 
ជូ្គណៈរមមការវាយត្នមលថ្នន ររ់ាជធា្ី លខត្រ ្ិងក្រុង ក្សុរ ខណឌ នាឱ្កាសលពលល្េះ។ 

ខំុ្រសូ៏មលងលងអំណរគុណយ៉ា ងក្ជាវលក្ៅ   ចំ្ល េះក្រសួងមុខងារសាធារណៈ លដ្លបា្ផ្រួច្លផ្រីមរលងកីត្ឱ្យមា្ 
្ូវរមមវធីិក្រឡងក្រណលំ្េះលឡងីលដី្មបលីលីររមពស់ រដូ៏្ច្ជាការលលីរទឹរចិ្ត្រឱ្យក្គរអ់ងគភាពផ្រល់លសវាសាធារណៈ 
ទងំអស់ ជាពិលសសគឺសាលាលរៀ្ខិត្ខំរំលពញការងារ ្ិងរេិះររ្ូវគំ្ិត្នច្នក្រតិ្ដ្ឋ ្ិង្វា្ុវត្រ្ង៍មីៗលដី្មបលីក្រកាល យ 
ជាអនរផ្រល់្ូវលសវាររស់ខលួ្ក្រររលោយគុណភាព ក្រសិទធភាព ស័ររសិទធិភាព រហ័ស ្ិងល ល្ីយត្រទ្ល់ពលលវលា  
្ិងសូមអរគុណដ្ល់ការខិត្ខំក្រឹងលក្រង ររស់គណៈរមមការវាយត្នមលអងគភាពផ្រល់លសវាសាធារណៈគំរូថ្នន រ់ជាតិ្ 
គណៈរមមការវាយត្នមលថ្នន រ់រាជធា្ី លខត្រ ្ិងគណៈរមមការវាយត្នមលថ្នន រក់្រុង ក្សុរ ខណឌ  លដ្លបា្លធវីរិច្ចសហការ 
គ្នន យ៉ា ងជិត្សនិទធិរវាងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងអររ់ ំយុវជ្ ្ិងរីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល ្ិងក្រសួងសាថ រ័្ 
 រព់័្ ធលផ្សងៗលទៀត្នាលពលរ្លងរនុងការចូ្លរមួវាយត្នមល ្ិងលក្ជីសលរសីអងគភាពជាលររាភាពផ្រល់លសវាសាធារណៈ 
គំរូក្រររលោយភាពសំរតិ្សំរាងំ ្ិងជាចុ្ងលក្កាយលក្ជីសលរសីបា្្ូវលររាភាពជយ័លាភីក្រររលោយភាពសុក្រិត្ 
្ិងយុត្រិធម ៌្ិងសារសមជាអងគភាពគំរូរនុងការផ្រល់លសវាអររ់ ំរដូ៏្ច្ជាលសវាសុខាភិបាល នាលពលរ្លងមរ។ 

រនុងឱ្កាសដ្ម៏ា្ត្នមលល្េះអ្ុញ្ញញ ត្ឱ្យខំុ្សូមលគ្នរពជក្មារជូ្ដ្ល់គណៈអធិរតី្ សមាជិរ ្ិងសមាជិកា 
ទងំអស់ន្អងគសិកាា សាលាថ្ន៖ លដី្មបចូី្លរមួចំ្លណរអ្ុវត្រយុទធសាន្តសរច្តុ្លកាណដំ្ណរ់កាលទី៤ ន្្ីតិ្កាលទី៦ 
ររស់រាជរោឋ ភិបាល(២០១៨-២០២៣) រដូ៏្ច្ជាការរសាងភាពរងឹមា ំ ន ល្សដ្ឋរិច្ចជាតិ្រនុងរររិទរដិ្វត្រ្៍ឧសាហរមម 
ទី៤. ក្រសួងអររ់ ំ យុវជ្ ្ិងរីឡា បា្ោរល់ច្ញឱ្យអ្ុវត្រ្ូវរំលណទក្មងជ់ារ រ្រនាទ ររ់នុងលគ្នលរំណងលធវីឱ្យ 
ការផ្រល់លសវាអររ់កំា្ល់ត្មា្ភាពលអក្រលសីរ ្ិងលលីររមពស់ការអររ់ឌីំជីងល សំលៅដ្ល់រលងកី្អក្តាការចុ្េះល ម្ េះ 
ចូ្លលរៀ្ ការកាត្រ់ ថ្យអក្តាលបាេះរងក់ារសិរា អក្តាក្តួ្ត្ថ្នន រ ់ រលងកី្អក្តាលឡងីថ្នន រ ់ ្ិង ល្ងភូមិសិរា 
រដូ៏្ច្ជារលងកី្្ូវគុណភាពការសិរាររស់សសិស្ិសសតិ្ររស់លយងីមា្ភាពក្រលសីរលឡងី លដី្មបផី្លិត្បា្ធ្ធា្ 
ម្ុសសក្រររលោយគុណវុឌឍរិក្មិត្ជំនាញខពស់ មា្គំ្ិត្នច្នក្រតិ្ដ្ឋខពស់ ជាពលរដ្ឋសរល ្ិងឌីជីងល ល ល្ីរត្រលៅ 
ការររីច្លក្មី ន្្រលច្ចរវទិា សងគម លសដ្ឋរិច្ច រលរៀររស់លៅក្រក្រតី្ភាពតាមគ្លងងម ី ្ិងរលងកី្សមត្ថភាពក្ររួត្ក្រលជង 
ន្លសដ្ឋរិច្ចរនុងតំ្រ្ ់្ិងពិភពលលារ លដី្មបលីធវីឱ្យក្រលទសរមពុជាសលក្មច្ច្រាុវសិ័យឆ្ន ២ំ០៣០ ្ិងឆ្ន ២ំ០៥០។  

រនុងចំ្លណមរំលណទក្មងទ់ងំអស់ររស់វសិ័អររ់ ំ ក្រសួងអររ់ ំ យុវជ្ ្ិងរីឡា បា្រំណត្យ់ររំលណ 
ទក្មងជ់ាអាទិភាពសំខា្់ៗ ចំ្្ួ្រីលដ្លក្រសួងបា្្ឹងរំពងយ់រចិ្ត្រទុរោរ ់្ិងបា្្ឹងរំពុងអ្ុវត្ររមួមា្ ទី១. 
រំលណទក្មងរ់មមវធីិសិរា ្ិងការោរឱ់្យអ្ុវត្រលៅតាមសាលាលរៀ្ ទី២.រំលណទក្មងន់្ការរណរុ េះរណរ ល 
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ក្គូរលក្ងៀ្ ្ិងពក្ងឹងគុណវឌឍនិ្ការរណរុ េះរណរ លក្គូរលក្ងៀ្ ្ិងរំលណទក្មងទី់៣ គឺការអ្ុវត្រការក្គរក់្គង 
លៅតាមសាលាលរៀ្ លដី្មបលីធវីឱ្យគុណភាពន្ការផ្រល់លសវាអររ់រំរស់លយងីកា្ល់ត្ក្រលសីរលឡងីពីមួយឆ្ន លំៅមួយឆ្ន ។ំ  

ការអ្ុវត្រការក្គរក់្គងលៅតាមសាលាលរៀ្ គឺជាការលធវីរំលណទក្មងង់មីមួយន្ការដឹ្រនា ំ ្ិងការក្គរក់្គងលៅ 
រក្មិត្សាលាលរៀ  ្ លដី្មបលីធវីឱ្យសាលាលរៀ្ ផ្រល់្ូវលសវាអររ់ដំ្ល់សិសា្ុសិសស ្ិងសហគម្ក៍ា្ល់ត្មា្ភាពល ល្ីរត្រ 
លៅ្ឹងត្ក្មូវការ ្ិងលអក្រលសីរលឡងីក្រររលោយគណល្យយភាព ្ិងការទទួលខុសក្តូ្វខពស់ តាមរយៈការចូ្លរមួ 
ពីក្គរភ់ាគី រព់័្ ធលៅរនុងសហគម្រ៍នុងលគ្នលរំណងលធវីមា្គុណភាពន្ការផ្រល់លសវាអររ់ ំ រដូ៏្ច្ជាគុណភាព 
ន្ការរលក្ងៀ្ ្ិងលរៀ  ្ ្ិងលទធផ្លចុ្ងលក្កាយគឺផ្លិត្បា្្ូវលទធផ្លន្ការសិរាររស់សិសស ក្រររលោយគុណភាព 
្ិងស័ររសិទធភិាព។ 
គណៈអធីបតជីាទីជាថោរព្! 
អងាសកិាា ស្វលាទាងំមូេជាទីថមក្ត!ី 

  លក្កាមគំ្ិត្ផ្រួច្លផ្រីមដ្ខ៏ពងខ់ពស់ររស់ឯរឧត្រមរណឌិ ត្សភាចារយ រដ្ឋមន្ត រ្ ីហង់ ជួន ណារ ៉ានុ  ក្រសួងអររ់ ំ
យុវជ្ ្ិងរីឡា បា្សលក្មច្ោរល់គ្នលការណ៍ ្ិងការោរឱ់្យអ្ុវត្រការវាយត្នមលក្គូរលក្ងៀ្លអ នាយរសាលាលអ 
្ិងសាលាសាអ ត្ គឺជាការរឡងក្រណងំមួយរនុងលគ្នលរំណង លធវីឱ្យការដឹ្រនា ំ ការក្គរក់្គង ដំ្លណីរការរលក្ងៀ្ 
្ិងលរៀ្ ្ិងររសិាថ ្ន្ការសិរាលៅតាមសាលាលរៀ្កា្ល់ត្មា្ការអភិវឌឍលឡងី។ តាមរយៈការក្រឡងក្រណងំ 
ល្េះ មិ្ក្គ្ន្ល់ត្ជាការលលីរទឹរចិ្ត្រ ្ិងផ្រល់រិត្រិយសដ្ល់ការខិត្ខំក្រឹងលក្រងររស់គណៈក្គរក់្គងសាលាលរៀ្ 
អាជ្ាធរលដ្្ដី្ ការចូ្លរមួពីសហគម្ ៍ ្ិងក្គូរលក្ងៀ្រ៉ាុលណណ េះលទ លត្ជាការជំរុញ ្ិងលលីរទឹរចិ្ត្រឱ្យក្គឹេះសាថ ្ 
សិរា្ីមួយៗ ខិត្ខំលធវី្ុវា្ុវត្រ្៍្ ូវគុណភាព ន្ការផ្រល់លសវាអររ់ ំ ការដឹ្រនា ំ ការក្គរក់្គង ការរលក្ងៀ្ ្ិង 
លរៀ្ររស់ខលួ្ឱ្យមា្ភាពក្រលសីរលឡងីល ល្ីយត្រ្ឹងលគ្នល្លយបាយទងំពីរររស់ក្រសួងអររ់ ំ យុវជ្ ្ិងរីឡា។ 
ជាងល្េះលៅលទៀត្ វាបា្ផ្រល់្ូវពុមភគំរូដ្ល់ក្គឹេះសាថ ្សិរា ្ិងអងគភាពលផ្សងៗលទៀត្ អាច្មរសិរាលរៀ្សូក្ត្ពីគ្នន  
លៅវញិលៅមរ្ូវភាពន្ការដឹ្រនា ំ្ិងក្គរក់្គងល ន្ីម សាលាលរៀ្មា្ររសិាថ ្ សិរាល ន្ីម ្ិងក្គូរលក្ងៀ្ល ន្ីម។ 

ជាទីរញ្ជរ ់ រនុងនាមក្រសួងអររ់ ំ យុវជ្ ្ិងរីឡា ្ិងខលួ្ខំុ្ផ្ទទ ល់ សូមលគ្នរពជូ្ពរ ្ិងជូ្ពរដ្ល់ 
ឯរឧតរម ថលារជទំាវ ថលារ ថលារក្ស ី  អនរនងរញ្ញញ  ថភ្ៀវជាតិ និងអនររជាតិ 
និងសមាជិរ សមាជិរអងាសកិាា ស្វលាទាងំមូេ សូមក្រររលោយពុទធពរទងំរួ្ក្រការគឺ អាយ ុ
វណណ ៈ សខុៈ នងិព្េៈ រំុរីឃ្លល ងឃ្លល ត្លឡយី។ 

 
សមូអរគុណ 

 



ចំណាប់អារម្មណ៍របស ់ឯកឧត្តម្ យ ៉េត វីណែល  អនុរដ្ឋលេខាធិការ  នន កសហវ. និងជាអគ្គលេខាធិការរង នន អ.គ្.ហ.      1 

 
ចំណាប់អារម្មែ៍ 

ឯកឧតតម្ យ ៉េត វណីែល អនុរដ្ឋយលខាធិការ ននក្កសងួយសដ្ឋកចិច 
និងហរិញ្ញវតថុ នងិជាអគ្គយលខាធិការរង នន អ.គ្.ហ. 

 ណលែងយៅកនងុពិធីយបើក 
សកិាា សាលាផ្សពវផ្ា វិធីសាស្រសតននការវា តនម្ែ និងការទទួលសាគ លអ់ងគ
ភាពផ្តលយ់សវាសាធារែៈ នងិករែីសកិាសតពីីការក្គ្បក់្គ្ងនិង 
ការផ្តលយ់សវាសាធារែៈរបសជ់ ័លាភីយលខ ១ អងគភាពផ្តលយ់សវា 
សាធារែៈគ្ំរកូនងុវិស ័អប់រ ំនងិវសិ ័សខុាភិបាលឆ្ន ២ំ០១៩ 

នងៃព្រហសបត្តិ៍ ១០លោច ខែព្ារណ៍ ឆ្ន ឆំ្លូ វ ព្តី្ស័ក រ.ស. ២៥៦៥ 
ព្តូ្វនឹងនងៃទី០២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 
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សូម្លោររ៖ 
- ឯកឧត្តម្ ក្ពរំ សខុា រដ្ឋម្ន្រនតីព្កសួងមុ្ែងារាធារណៈ និងជាព្បធានព្កុម្ព្បឹកាភិ-
បាេាលាភូមិ្នទរដ្ឋបាេ 

- ឯកឧត្តម្ លលាកជំទាវ លលាក លលាកព្សី ជាគ្ណៈអធិបតី្  
- លលាក លលាកព្សី ជាសមាជិក សមាជិការននអងគរិធីទាងំមូ្េ ជាទីោបអ់ាន! 
នងៃលនេះ ែ្ុ ំមានលសចកតីលាម្នសសជាអលនក និងកិត្តិយសដ៏្ែពង់ែពស់ លោយទទេួបាន

ការអនុញ្ញា ត្ជាតំ្ណាងដ៏្ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧត្តម្អគ្គបណឌិ ត្សភាចារយ អូន ពន័ធម្នុីរត័ន 
ឧបនាយករដ្ឋម្ន្រនត ី រដ្ឋម្ន្រនតពី្កសួងលសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ាវត្ថុ ខងលងនូវចណំាប់អារម្មណ៍ លៅកនុងរិធី
លបីក “សិកាា ាលាផ្សរវផ្ាយវធីិាន្រសត ននការវាយត្នម្លនិងការទទេួាគ េ់អងគភារផ្តេ់លសវា
ាធារណៈ និងករណីសិកាសតីរីការព្គ្បព់្គ្ងនិងការផ្តេ់លសវាាធារណៈរបស់ជយ័លាភី
លេែ ១ អងគភារផ្តេ់លសវាាធារណៈគ្រូំកនុ ងវស័ិយអបរ់ ំ និងវស័ិយសុខាភិបាេឆ្ន ២ំ០១៩” 
ជូនគ្ណៈកម្មការវាយត្នម្លអងគភារផ្តេ់លសវាាធារណៈថ្នន ក់ោជធានី លែត្ត ព្កុង ព្សុក ែណឌ  
លដី្ម្បលីេីកកម្ពស់សម្ត្ថភារ និងបន្រញ្ញា បការយេ់ដឹ្ងបខនថម្រីបទរិលាធន៍លជាគ្ជ័យរបស់
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ជ័យលាភីលេែ ១ អងគភារផ្តេ់លសវាាធារណៈគ្ំរូ ឆ្ន ២ំ០១៩ លដី្ម្បយីកលៅចូេរមួ្អភិវឌ្ឍន៍
ាលាលរៀន និងម្នទីរលរទយលៅមូ្េោឋ នរបស់ែលួន ។ 

ែ្ុ ំយេ់ថ្ន ការវាយត្នម្ល និងការទទួេាគ េ់អងគភារផ្តេ់លសវាាធារណៈគំ្រូ ឆ្ន ំ
២០១៩កនលងម្ក បានផ្តេនូ់វបទរិលាធន៍ដ៏្េអព្បលសីរ ជូនទាងំគ្ណៈកមាម វាយត្នម្លថ្នន កជ់ាតិ្ 
និងថ្នន ក់លព្កាម្ជាតិ្ ជារិលសសលេីការលធវីបចចុបបននភារឯការខណនាសំតីរីវធីិាន្រសតននការ 
វាយត្នម្ល និងការទទួេាគ េ់អងគភារផ្តេ់លសវាាធារណៈគំ្រូ លោយមានវាិន្រសតកំណត្រិ់នទុ
កាន់ខត្សុព្កឹត្ និងេកែណឌ វនិិចឆ័យសម្ព្សបលៅតាម្បរបិទ ននការខកទព្ម្ង់របស់ោជរោឋ ភិ-
បាេ ។ ទនទឹម្នឹងលនេះ, ែ្ុ ំសូម្សខម្តងនូវការលកាត្សរលសីរ និងវាយត្នម្លែពស់ចំល េះ ព្កសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា, ព្កសួងសុខាភិបាេ, ថ្នន ក់ដឹ្កនាពំ្កសួងមុ្ែងារាធារណៈ, សមាជិក        
គ្ណៈកម្មការវាយត្នម្លអងគភារផ្តេ់លសវាាធារណៈថ្នន ក់ជាតិ្, គ្ណៈកម្មការវាយត្នម្លអងគភារ 
ផ្តេ់លសវាាធារណៈ ថ្នន ក់ោជធានី លែត្ត,    គ្ណៈកម្មការវាយត្នម្លអងគភារផ្តេ់លសវាាធារណៈ
ថ្នន ក់ព្កុង ព្សុក ែណឌ  និងគ្ណៈកម្មការ បលចចកលទសអនតរព្កសួង ខដ្េបានែិត្ែបំំលរញ
លបសកកម្ម និងភារកិចចរបស់ែលួនព្បកបលោយវជិាា ជីវៈ, សុចរតិ្ភារ, ម្នសិការ, ត្មាល ភារ និង
ការទទួេែុសព្ត្ូវ ខដ្េែិត្ែំយកចិត្តទុកែពសល់េីអងគភារខដ្េមានាន នដ្លឆ្នីម្ លដី្ម្បបីលងកនី 
ផ្េិត្ភារការងារកនុងរដ្ឋបាេាធារណៈ និងលេីកកម្ពស់គុ្ណភារលសវាាធារណៈលៅ   
កម្ពុជា ។ 

ឯកឧតតម្, យលាកជទំាវ, យលាក, យលាកក្ស ីជាទីយម្ក្តី ! 
លៅកនុងនីតិ្កាេទី៦ននរដ្ឋសភា ោជរោឋ ភិបាេ បានោក់លចញនូវយុទធាន្រសតចតុ្-

លកាណដំ្ណាក់កាេទី៤ លដី្ម្ប ី កលំណីន ការងារ សម្ធម្ ៌ និងព្បសិទធភារ ខដ្េជាឧបករណ៍
លោេនលោបាយដ៏្មានារៈសំខាន់សព្មាប់បលងកីនលេបឿនខកទព្ម្ង់លេីព្គ្ប់វស័ិយ និង អភិវឌ្ឍ
លសដ្ឋកិចច លដី្ម្បលីឆ្ព េះលៅសលព្ម្ចចកាុវស័ិយកនុងឆ្ន  ំ២០៣០ ជាព្បលទសខដ្េមានចំណូេ ម្ធយម្
កព្មិ្ត្ែពស់ និងលៅឆ្ន  ំ ២០៥០ ជាព្បលទសខដ្េមានចំណូេែពស ់ ក៏ដូ្ចជា លដី្ម្បចូីេរមួ្
ចំខណកកនុងការអនុវត្តរលបៀបវារៈឆ្ន  ំ ២០៣០ សព្មាប់ការអភិវឌ្ឍព្បកបលោយចីរភារ និង
លោេលៅអភិវឌ្ឍន៍ ព្បកបលោយចីរភារ ខដ្េបានអនុម្័ត្លោយម្ហាសននិបាត្អងគការសហ-
ព្បជាជាតិ្កាេរីឆ្ន  ំ២០១៥ ។ លដី្ម្បសីលព្ម្ចចកាុវស័ិយ ព្បកបលោយម្ហចិឆតាលនេះ ោជរោឋ ភិ-
បាេបានសព្ម្ួចឆ្នទៈោ៉ា ងលមាេះមុ្ត្ឥត្ោងយកនុងការជំរុញការអនុវត្តការងារខកទព្ម្ង់ព្គ្ប់ខផ្នក 
ព្គ្ប់វស័ិយឱ្យកាន់ខត្មានេកាណៈទូេំទូលាយ និងសីុជលព្ៅ កនុងលោេលៅលធវីឱ្យកម្ពុជាមាន
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សុែដុ្ម្នីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍព្បកបលោយចីរភារសំលៅលឆ្លយីត្បលៅនឹងត្ព្ម្ូវការរបស់
ព្បលទសជាតិ្និងព្បជាជន ។ 

កនុងន័យលនេះ, ោជរោឋ ភិបាេបានលព្បីព្បាស់ធនធានព្គ្ប់េទធភារ ព្បកបលោយ
ព្បសិទធភារកនុងការអភិវឌ្ឍសងគម្-លសដ្ឋកិចច ឱ្យកាន់ខត្រងឹមានិំងរកីចលព្មី្ន រីម្ួយនងៃលៅម្យួនងៃ
ព្បកបលោយនិរនតរភារ ជារិលសសផ្តេ់អាទិភារលេីការវនិិលោគ្ាធារណៈលេីវស័ិយលហោឋ -
រចនាសម្ព័នធរូបវនត, វស័ិយ សុខាភិបាេ, វស័ិយអប់រ,ំ វស័ិយលសដ្ឋកិចចសំខាន់ៗ ព្រម្ទាងំកាង
ព្កបែ័ណឌ លោេនលោបាយ និងគ្តិ្យុត្ត, កាងនិងអភិវឌ្ឍាថ ប័ន និងធនធានម្នុសស ។ 

ឯកឧតតម្, យលាកជទំាវ, យលាក, យលាកក្ស ីជាទីយម្ក្តី ! 
កនុងបរកិារណ៍ខដ្េលសដ្ឋកិចចសកេ និងាថ នភារមា៉ា ព្កូលសដ្ឋកិចច កំរុងវវិត្តឆ្ប់

រហ័ស និងចេ័ត្ ោ៉ា ងលេឿនរិបាកបា៉ា ន់ព្បមាណឱ្យបានចាស់លាស់ លោយារផ្េប៉ាេះ េ់
ធៃន់ធៃរននការរកីោេោេននជំងឺកូវដី្-១៩ ោជរោឋ ភិបាេបានលធវីការវាយត្នម្លល ងីវញិអំរីផ្េ
ប៉ាេះ េន់នការរកីោេោេជំងឺកូវដី្-១៩ ម្កលេីព្កបែ័ណឌ ចាប់ងវកិាជាតិ្លរញ ១ឆ្ន  ំ២០២០ 
និងបានសលព្ម្ចបខងវរទិសននការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុាធារណៈរី “ងវកិាវតិាថ រកម្ម” លដី្ម្បលីេីក
កម្ពសក់ំលណីនលៅជា “ងវកិាត្បៈកម្ម ឬរតឹ្បណតឹ ងចំណាយកព្មិ្ត្ែពស់មួ្យ” លដី្ម្បងីវកិាលឆ្ព េះ
លៅលោេះព្ាយការងារអាទិភារចំល េះមុ្ែ តាម្រយៈការលធវីវចិារណកម្មនិងការរព្ងឹងព្បសិទធភារ
ចំណាយចំននួ២លេីក កនុងាម រតី្ាម្គ្គីភារជាតិ្ និង ការខចករខំេកបនទុកដ៏្ធៃន់ធៃររបស់ជាតិ្
លដី្ម្បពី្បយុទធព្បឆ្ងំនឹងជំងឺកូវដី្-១៩ ដ៏្កាចាហាវលនេះ និងកនុងលោេបំណងព្ទព្ទង់កំលណីន
លសដ្ឋកិចច និងការងារខកទព្ម្ង់របស់ោជរោឋ ភិបាេ លោយរកាបាននូវតុ្េយភារងវកិា ក៏ដូ្ចជា
លដី្ម្បលីោេលៅននការលព្ត្ៀម្ែលួន និងការរព្ងឹងសម្ត្ថភារនផ្ទកនុងឱ្យបានេអ សព្មាប់លព្ត្ៀម្
ទប់ទេ់នឹងបញ្ញា ព្បឈម្ និងហានិភ័យទាងំកនុងនិងលព្ៅព្បលទស រិលសសលដី្ម្បីលោេលៅ
ននការអនុវត្តឱ្យលចញជាេទធផ្េជាក់ខសតង ព្បកបលោយព្បសិទធភារនូវ កម្មវធិីនយោបា 
 ទុធសាស្រសតចតុយកាែ-ដ្ំណាក់កាលទី៤ និង ណផ្នការ ុទធសាស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ។  

សព្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០ លសដ្ឋកិចចកម្ពុជា ព្ត្ូវបានវាយត្នម្លថ្នមានកំលណីនអវជិាមាន-
៣,១%  ខដ្េជាអព្តាទាបបំផុ្ត្កនុងព្បវត្តាិន្រសតទំលនីបរបស់ែលួន បងកល ងីលោយវបិត្តិននជំងឺ 
កូវដី្-១៩ ខដ្េបានបណាត េឱ្យវស័ិយជំរុញកលំណីនសំខាន់ៗទទួេរងផ្េប៉ាេះ េ់គ្ួរឱ្យកត្់
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សមាគ េ់ កនុងលនាេះរមួ្មាន អនុវស័ិយសណាឋ ោរនិងលភាជនីយោឋ ន អនុវស័ិយកាត្់លដ្រ អនុវស័ិយ
េក់ដំុ្ េកោ់យ អនុវស័ិយសំណង់ និងអចេនព្ទរយ និងអនុវស័ិយដឹ្កជញ្ាូ ន។ 

រឯីកនុងព្កបែណ័ឌ ខកទព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ាវត្ថុាធារណៈ, ចណូំេងវកិារដ្ឋ 
(ងវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ និងងវកិាថ្នន ក់លព្កាម្ជាតិ្) ឆ្ន ២ំ០២០ អនុវត្តបានចនំួន៣១ ៧៧០ ០៨១,៩
លានលរៀេ លសមីនឹង២៩,១៣%នន ផ្.ស.ស. គឺ្ទាបជាងចាបហ់រិញ្ាវត្ថុ៦,៣%  លោយកនុងលនាេះ 
ចំណូេកនុងព្បលទស អនុវត្តបានចំននួ២៣ ៩២១ ៩៤៨,៣លានលរៀេ លសមនឹីង២១,៩៣% នន 
ផ្.ស.ស. គឺ្ទាបជាងចាប់ហរិញ្ាវត្ថុ ៩,៧%  និងចំណូេមូ្េធនលព្ៅព្បលទស អនុវត្តបាន
ចំនួន៦ ៨៩៤ ១៣៨,៦លានលរៀេ លសមីនឹង៦,៣២%នន ផ្.ស.ស. គឺ្ែពស់ជាងចាប់ហរិញ្ាវត្ថុ
៩,៤% ។ 

លៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០ ចំណាយងវកិារដ្ឋ(ងវកិាថ្នន ក់ជាតិ្និងងវកិាថ្នន ក់លព្កាម្ជាតិ្) 
អនុវត្តបានចនំួន៣២ ៧៣៣ ៩៤០,៩លានលរៀេ លសមីនឹង៣០,០១%នន ផ្.ស.ស. គឺ្ទាបជាង
ចាប់ហរិញ្ាវត្ថុ ៤,៥% កនុងលនាេះ ចំណាយចរនតងវកិារដ្ឋ(ងវកិាថ្នន កជ់ាតិ្និងងវកិាថ្នន ក់លព្កាម្
ជាតិ្) អនុវត្តបានចំននួ១៩ ២៧១ ៣៩១,៩លានលរៀេ លសមនឹីង១៧,៦៧%នន ផ្.ស.ស. គឺ្
ទាបជាងចាបហ់រិញ្ាវត្ថុ៣,២%។ 

លទាេះបីជាព្បឈម្នឹងការធាល ក់ចុេះចំល េះការព្បមូ្េចំណូេងវកិារដ្ឋឆ្ន ២ំ០២០ ដូ្ច
បានគូ្សបញ្ញា កខ់ាងលេីោ៉ា ងលនេះកតី ោជរោឋ ភិបាេលៅខត្បនតលេីកកម្ពស់លសវាសុខាភិបាេ 
តាម្រយៈការបលងកីនការវនិិលោគ្បខនថម្ ទាងំលេីអោរ ម្នទីរលរទយ សមាា របរកិាា រ និងសម្ត្ថភារ
ម្ន្រនតីសុខាភិបាេ ជារិលសសលេីកម្មវធីិទបា់ក ត្់ និងរាបាេជំងឺកូវដី្-១៩ កម្មវធីិបណតុ េះ-     
បណាត េជំនាញ និងឧបត្ថម្ាកម្មករលរេរយួរកិចចសនាការងារ គ្លព្មាងាច់ព្បាក់រេកម្ម    
កម្មវធីិឧបត្ថម្ាាច់ព្បាក់ជូនព្គ្ួារ ព្ក១និងព្ក២ និងជនងាយរងលព្ោេះ និង ការាត រ
ល ីងវញិវស័ិយលសដ្ឋកិចចតាម្រយៈគ្លព្មាងអនតោគ្ម្ន៍ ខផ្នកលសដ្ឋកិចចជួយដ្េ់សហព្ោស
ធុនតូ្ច និងម្ធយម្ ។ 

ជាក់ខសតង, ម្កទេ់លរេលនេះ ោជរោឋ ភិបាេបានោក់លចញវធិានការអនតោគ្ម្ន៍
ចំនួន ៩ជំុ រចួម្កលហយី ព្បកបលោយព្បសិទធភារែពស់ កនុងការជួយេំនឹងធុរកិចច និងជីវភាររស់
លៅរបស់ព្បជាជន រិលសសកម្មករ-នលោជិត្ និងព្គ្ួារព្កីព្ក ព្រម្ទាងំជនងាយរងលព្ោេះ 
ខដ្េរងផ្េប៉ាេះ េ់លោយជំងឺកូវដី្-១៩ ។ កនុងបរកិារណ៍លនេះ, កនុងលរៀបចំព្កបែណឌ ចំណាយ
ាធារណៈឆ្ន ២ំ០២២ខាងមុ្ែលនេះ ោជរោឋ ភិបាេបានគិ្ត្គូ្រព្បកបលោយភារព្បងុព្បយត័្ន
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ែពស់ ល េគឺ្ព្បកាន់យកលោេការណ៍ “លព្ត្ៀម្ែលួនសព្មាបអ់វខីដ្េអាព្កក ់និងសងឃមឹ្សព្មាបអ់វី
ខដ្េេអបផុំ្ត្” (Prepare for the Worst, Hope for the Best) ។ 

ឯកឧតតម្, យលាកជទំាវ, យលាក, យលាកក្ស ីជាទីយម្ក្តី! 
ការកាងជំលនឿនិងទំនុកចិត្តរីព្បជារេរដ្ឋ គឺ្ជាការេំបាក ខដ្េោជរោឋ ភិបាេ 

ព្ត្ូវបនតយកចិត្តទុកោកត់ាម្រយៈការផ្តេ់លសវាាធារណៈព្បកបលោយគុ្ណភារ, ព្បសិទធភារ 
និងស័កតិសិទធភារជូនព្បជារេរដ្ឋឱ្យបានកាន់ខត្េអព្បលសីរល ងី ។ លផ្តមី្លចញរីាម រតី្លនេះ, ការ
រព្ងឹងាថ ប័នផ្តេ់លសវាាធារណៈ និង ភារជាមាច ស់ រិត្ជាកតាត េីករដ៍្មានារៈសខំាននិ់ង
អាទិភារបំផុ្ត្កនុងការខកេម្អការផ្តេ់លសវាាធារណៈលៅកនុងាថ ប័នាធារណៈ ។ 

ការលេីកកម្ពស់អភិបាេកិចចកនុងរដ្ឋបាេាធារណៈ គឺ្ជាលរឿងចាបំាច់ខដ្េោជរោឋ -
ភិបាេព្ត្ូវយកចិត្តទុកជាទីបំផុ្ត្ ម្៉ាាងលទៀត្ អភិបាេកិចចកជ៏ាចណុំចសនូេននយុទធាន្រសត 
ចតុ្លកាណរបស់ោជរោឋ ភិបាេនិងផ្តេ់ារៈសខំាន ់កនុងការជំរុញការអនុវត្តលោេនលោបាយ
វមិ្ជឈការនិងវសិហម្ជឈការ, ការខកទព្ម្ង់រដ្ឋបាេាធារណៈ, ការខកទព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ង
ហរិញ្ាវត្ថុាធារណៈ, ការខកទព្ម្ង់ចាបនិ់ងព្បរ័នធយុត្តធិម្ ៌ និងការងារខកទព្ម្ង់តាម្វស័ិយ
អាទិភារលផ្សងៗលទៀត្របស់ោជរោឋ ភិបាេ ។ កនុងន័យលនេះ, ការវាយត្នម្លអងគភារផ្តេ់លសវាា-
ធារណៈគ្ំរូកនុងវស័ិយអប់រ ំ និងវស័ិយសុខាភិបាេ គឺ្ជាការចាប់លផ្តមី្ននការរព្ងឹងគុ្ណភារ  
លសវាាធារណៈ ព្រម្ទាងំសបញ្ញា កឱ់្យល ញីនូវការែិត្ែំរបស់អងគភារ, សហគ្ម្ន៍ និង 
គុ្ណភារលសវា  ខដ្េទទួេបានទំនុកចិត្តរីព្បជាជន ។  

លឆ្លៀត្កនុងឱ្កាសដ៏្មានត្នម្លវលិសសវាិេលនេះ, ែ្ុ ំសូម្លេីកទឹកចិត្តដ្េ់បណាត      
អងគភារផ្តេ់លសវាាធារណៈ បនតនូវកិចចែិត្ែំព្បឹងខព្បង និងលព្បីព្បាស់ធនធានព្បកបលោយ
សកាត នុរេ និងនវានុវត្តន៍ កនុងព្កបែណ័ឌ ននកិចចសហព្បតិ្បត្តកិារជាម្យួថ្នន ក់ ដឹ្កនា ំនិងម្ន្រនតី
របស់ែលួន ព្រម្ទាងំអាជ្ាធរ មូ្េោឋ ន, សហគ្ម្ន៍, អងគការជាតិ្និងអនតរជាតិ្ និងនដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍
នានា កនុងលោេលៅខកេម្អ និងរព្ងឹងគុ្ណភារលសវាាធារណៈឱ្យកាន់ខត្េអព្បលសីរ ។ 

ជាទីបញ្ចប,់ ែ្ុ ំសូម្ជូនររ ឯកឧត្តម្ លលាកជំទាវ លលាក លលាកព្សី ននអងគរិធី
ទាងំមូ្េ សូម្ព្បកបលោយរុទធររ ទាងំបួនព្បការ គឺ្អាយុ វណណៈ សុែៈ រេៈ កំុបីល លៀងឃ្លល ត្
ល យី ។ 

        សមូ្អរគ្ែុ! 
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ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  1  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ឯកសារណណនាំសដពីីវិធីសាស្រសតនៃការវាយតនម្ៃៃិងការទទួលសាា ល ់
អៃុវទិាលយ័ៃិងសាលាបឋម្សកិាគាំរ ូ

ទសចកតីទផ្តើម្ 
អ គុណេនតភិាព េមិទធផ្លប្គរ់វេ័ិយបាន ើកដុ្ុះដ្ឋលនិងអភិវឌ្ឍន៍ឥែឈរ់ឈ ។ កមពុជាបាន ៃ្ង

កាែ់ពើសាថ នភាពកនុងឋានៈជាប្ររទេតដ្លមានចាំណូលទារមកជាប្ររទេតដ្លមានចាំណូលមធយមកប្មិែទារ 
ប្ពមទាាំងបាន និងកាំពុងពប្ងឹងសាមគាើភាពប្គរ់តផ្នកថ្នេងាមជាែិឈានរៅកាន់ឋានៈជាប្ររទេតដ្លមាន
ចាំណូលមធយមកប្មិែខពេ់កនុងឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាប្ររទេអភិវឌ្ឍន៍រៅឆ្ន ាំ២០៥០ រប្កាមកា ដឹ្កនាំប្រកររដ្ឋយ
ចកខុវេ័ិយ រេ់េរមតចអគាមហារេនរែើរែរជា ហ ុៃ ណសៃ នយក ដ្ឋមន្រនតើថ្នប្ពុះរាជាណចប្កកមពុជា។ វេ័ិយ
អរ់ ាំតដ្លជាប្គឹុះថ្នកា រណតុ ុះថ្នន លរញ្ហញ វន័តប្រកររដ្ឋយេមែថភាព មនេិកា ជាែិ និងេើលធម៌ ប្ែូវបាន
កាំណែ់ជាវេ័ិយអាទិភាព និងយុទធសាន្រេតេប្មារ់ជាំ ុញរលបឿនកនុងកា នាំកមពុជាេរប្មចរោលរៅទាាំងរនុះ។ 
រហដ្ឋឋ  ចនមព័នធ ូរវន័តោាំប្ទដ្ល់កា អរ់ ាំ េមែថភាពនិងចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំ ប្បាក់ររៀវែេ វធិើសាន្រេតថ្នកា 
ររប្ងៀននិងរ ៀន និងប្រព័នធថ្នកា ប្គរ់ប្គងកា រណតុ ុះរណត លអរ់ ាំរៅប្គរ់កប្មិែេិកាប្ែូវបានកសាង និង
តកលមែជារនតរនៃ រ់រ ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវកា កា  ើកចរប្មើនថ្នេងាមជាែិ និងកា វវិែតតផ្នកររចចកវទិាកនុងរដិ្វែតន៍
ឧេាហកមមជាំនន់ទើ៤។ អនុវទិាល័យ និងសាលារឋមេិកាតដ្លជាប្គឹុះសាថ នេិកាមូលដ្ឋឋ ន ក៏មានកា 
 ើកចរប្មើននិងកាំពុងផ្តល់រេវាកាន់តែប្ររេើ រ ើង រប្កាមកា ោាំប្ទពើប្រជាជន អជ្ាធ ប្គរ់លាំដ្ឋរ់ថ្នន ក់ អងាកា 
េងាមេុើវលិនិងថ្ដ្គូ អភិវឌ្ឍជាែិនិងអនត ជាែិ។ 

កនុងរោលរៅ មួចាំតណករលើកកមពេ់គុណភាពអរ់ ាំរៅអនុវទិាល័យ និងសាលារឋមេិកា គណៈ
កមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្តល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា ប្កេួងរេដ្ឋកិចចនិង
ហ ិញ្ញវែថុ និងប្កេួងមុខងា សាធា ណៈ បានេរប្មចកាំណែ់យកភូមិេិកាទាាំងពើ ខាងរលើជារោលរៅថ្ន
កា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អងាភាពផ្តល់រេវាសាធា ណៈគាំ ូ រនៃ រ់ពើវទិាល័យតដ្លប្ែូវបានអនុវែតន៍
រៅឆ្ន ាំ២០១៩។ កា ចូល មួកនុងចលនប្រ ងប្រណាំងរនុះ នឹងរធវើឱ្យអនុវទិាល័យ និងសាលារឋមេិកា
រៅទូទាាំងប្ររទេអភិវឌ្ឍន៍ខៃួនកាន់តែរលឿននិងរធវើឱ្យប្រជាពល ដ្ឋកាន់តែរពញចិែតនិងរជឿទុកចិែតរលើរេវា
សាធា ណៈរនុះ។ 

ឯកសា តណនាំេតើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យ និងសាលារឋម
េិកាគាំ ូ ប្ែូវបានរ ៀរចាំ រដ្ើមបើជួយដ្ល់គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្តល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់រាជធានើ 
រខែត ប្កុង ប្េុក ខណឌ  អនុវែតន៍ែនួទើវាយែថ្មៃកនុងតដ្នេមែថកិចច រេ់ខៃួន ជួយដ្ល់អងាភាពជារោលរៅថ្ន
កា វាយែថ្មៃកនុងកា រ ៀរចាំខៃួនចូល មួដ្ឋក់ កយប្រ ងប្រណាំង ប្ពមទាាំងជយួរងាា ញផ្ៃូវជាមូលដ្ឋឋ ននិងទិេ
រៅថ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនរៅភូមិេិកាទាាំងពើ រៅជាអងាភាពផ្តល់រេវាអរ់ ាំសាធា ណៈគាំ ូផ្ងតដ្ ។ 

រដ្ើមបើផ្តល់ភាពងាយប្េួលកនុងកា រប្រើប្បាេ់ ឯកសា តណនាំរនុះ ប្ែូវបានរ ៀរចាំជាប្បាាំរើតផ្នកប្េរតាម
លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទាាំងប្បាាំរើថ្នតារាងវាយែថ្មៃនិងទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យ និងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 
ប្ពមទាាំងផ្តល់នូវរេចកតើពនយល់នូវលកខណៈវនិិចឆ័យ ងនើមួយៗ មរធាបាយេប្មារ់រប្រើជាមូលដ្ឋឋ នកនុងកា  
វាយែថ្មៃ និងវធិើសាន្រេតកនុងកា វាយែថ្មៃ ឬកា ដ្ឋក់ពិនៃុកនុងវាយែថ្មៃ។



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  2  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី១៖ សតង់ដ្ឋទសវាសាធារណៈ 
 
១. សតង់ដ្ឋទសវាសាធារណៈ (១១០ពិៃទុ) 

សដង់ដាចសវាសាធារែៈ គឺជាណរ៉ាក្ែវាស់រក្រិែគុែភាព និងេរែិលរខែៈចៅរនុងការផដល់ចសវា
សាធារែៈច ីរបទីទលួបាននូវការចពញេិែតពីសំណ្តរ់អនរចក្បីក្បាស់ចសវាតារលរខខ្ែឌ រំែែ់( ូេជានីែិវធីិ 
ចពលចវោ ែច្រល និងទីរណនលង) និងច ល្ីយចៅនឹងែក្រូវការរបស់អនរចក្បីក្បាស់ចសវា។ ការរំែែ់សដង់ដាចសវា
សាធារែៈជាលរខែៈវនិិេឆ័យចោលរយួច្នការវាយែច្រលគឺច ីរបជំីរុញឱ្យសាោចរៀនធាន្ទភាពងាយក្សួលរនុង
ការទទលួយរចសវា ផដល់ចសវាចដាយចដដ ែចលីែក្រូវការជារ់ណសដងរបស់ក្បជាពលរ ា ចលីរររពស់ែមាល ភាពនិង
គែចនយយភាពរនុងការផដល់ចសវា និងជំរុញការចលីរររពស់គុែភាពនិងក្បសិទធភាពច្នការផដល់ចសវាជាក្បចា។ំ  

ចៅរនុងណផនរសដង់ដាចសវាសាធារែៈ មានពិនាុសរុបេំននួ១១០ ណ លមានលរខែៈវនិិេឆ័យរងេំននួ៤ គឺ៖ 
១. គុែភាពព័ែ៌មាន (៤០ពិនៃុ) 
២. ភាពងាយក្សលួរនុងការទទលួយរចសវា (៣៥ពិនៃុ) 
៣. ភាពយរេិែតទុរដារ់រនុងការទទលួអនរចក្បីក្បាស់ចសវា (២០ពិនៃុ) 
៤. ការផតល់ចសវាតារចោលការែ៍រំែែ់ និងអភិបាលរិេេលអ (១៥ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  3  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

១.១ គុណភាពព័ែ៌មាន (៤០ពិនៃុ) 
 ១.១.១ រទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធនឹងរេវា (១០ពិនៃុ) 

 កា  កាទុករទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធេប្មារ់អនករប្រើរេវាអាចពិនិែយរផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់អាំពើរេវា  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់រទដ្ឋឋ នគែិយុែតទាាំងអេ់តដ្ល ក់ព័នធនឹងរេវានិងកា ប្គរ់ប្គង
សាលារ ៀន មានដូ្ចជាចារ់ អនុប្កឹែយ ប្រកាេ រេចកតើតណនាំ និងរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុង។ល។ ប្ែូវបាន
 កាទុកដ្ឋក់រដ្ឋយមានេណត រ់ធាន រ់ ងាយប្េួលកនុងកា  ករ ើញ និងអាចផ្តល់ជូនអនករប្រើប្បាេ់
រេវាទាាំងកនុងសាលារ ៀន ទាាំងអនករប្រើប្បាេ់រេវាពើខាងរប្ៅអាចពិនិែយរផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់បាន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រនៃរ់ ឬទូេប្មារ់ផ្ៃុកឯកសា  ២) ររៀរ
និងេណត រ់ធាន រ់ថ្នកា រ ៀរចាំនិងរធវើចាំណែ់ថ្នន ក់និងប្ររភទឯកសា  ៣)ប្កូណូដ្ឋក់ឯកសា  និង
៤) ររៀរថ្នកា  កាឯកសា រទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធរេវាសាលា (ចារ់េតើពើកា អរ់ ាំ ចារ់េតើពើ
កា ររងកើែប្កេួង អនុប្កឹែយេតើពើកា រ ៀរចាំនិងកា ប្រប្ពឹែតរៅ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា 
តផ្នកា យុទធសាន្រេតវេ័ិយអរ់ ាំ រោលនរយបាយអរ់ ាំ អនុប្កឹែយេតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន 
រេចកតើតណនាំ  បាយកា ណ៍រផ្េងៗ រេ់សាលា)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានរនៃរ់ ឬទូេម មយេប្មារ់ទុកដ្ឋក់ឯកសា រទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធនឺងរេវា រេ់
សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មានឯកសា រទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធនឺងរេវា រេ់សាលារ ៀន កាទុករៅកនុងរនៃរ់ 
ឬទូេប្មារ់ផ្ៃុកឯកសា  

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំឯកសា រទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធនឺងរេវា រេ់សាលារ ៀនរៅតាមប្ររភទ 

ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ិកា ឯកសា រទដ្ឋឋ នគែិយុែតប្រកររដ្ឋយរចចុរបននភាព 

ពិនៃុ ១ 

មានឯកសា រទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធនឺងរេវា រេ់សាលារ ៀន កាទុករៅកតនៃងតដ្ល
មានភាពងាយប្េួលដ្ល់អនករប្រើប្បាេ់រេវាកនុងកា រេនើេុាំពិនិែយ និងមានមន្រនតើទទលួ
រនៃុកប្គរ់ប្គងឯកសា ប្រចាំកា  ឬរញ្ា ិកា ឯកសា រទដ្ឋឋ នគែិយុែតប្រកររដ្ឋយ
រចចុរបននភាព កាទុកកនុងប្រព័នធរអ កិប្ែូនិក 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆយ័៖ រទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធ
នឺងរេវា រេ់សាលា ទើ១-ចារ់េតើពើកា អរ់ ាំ ទើ២-អនុប្កឹែយរលខ ១២៦ េតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូ
ររប្ងៀន ទើ៣-អនុប្កឹែយេតើពើកា កប្មិែ រររមា៉ា ងកាំណែ់ រមា៉ា ងរតនថម និងប្បាក់រមា៉ា ងរតនថមេប្មារ់កា 
ររប្ងៀនកនុងប្គឹុះសាថ នេិកាសាធា ណៈ ទើ៤-រេចកតើតណនាំរលខ ២៥៦ េតើពើនិយមរប្រើប្បាេ់មន្រនតើ
រាជកា េប្មារ់សាលាមរែតយយេិកា រឋមេិកា មធយមេិកាចាំរណុះទូរៅនិងសាលាគ ុរកាេលយ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  4  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ទើ៥-រេចកតើតណនាំេតើពើដ្ាំរណើ  កា ប្គឹុះសាថ នមធយមេិកាចាំរណុះទូរៅសាធា ណៈតាមឆ្ន ាំេិកា
នើមួយៗ ទើ៦-រេចកតើតណនាំរលខ ០៨ េតើពើនើែិវធិើតកែប្មូវវញិ្ហញ រនរប្ែររណត ុះអាេននមធយមេិកា
រឋមភូមិ ចាំរណុះទូរៅ និងរាំរពញវជិាា  ទើ៧-លិខិែរទដ្ឋឋ នគែិយុែតិរផ្េងៗរទៀែតដ្ល ក់ព័នធ។ 

 

 កា រ ៀរចាំនិយម ឬេដង់ដ្ឋផ្ដល់រេវាសាធា ណៈ និងរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុង រេ់សាលារ ៀន 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំឱ្យមាននិយម ឬេតង់ដ្ឋរេវា រេ់សាលារ ៀន និងកា រ ៀរចាំ
រទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់(ទាាំងប្គូររប្ងៀន រុគាលិករាំរពញកា ងា  ដ្ឋបាល ប្ពម
ទាាំងេិេេ) រដ្ើមបើរងាា ញពើកា ររដជ្ាចិែត រេ់សាលារ ៀនកនុងកា ផ្ដល់រេវាប្រកររដ្ឋយគុណភាព។ 
កនុងក ណើ តដ្លសាលាមានអរនតវាេិកដ្ឋឋ ន ប្ែូវមានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងរដ្ឋយត កេប្មារ់ប្គូ និង
េិេេសាន ក់រៅអរនតវាេិកដ្ឋឋ ន។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ខិែតរ័ណណ ឬឯកសា រញ្ហា ក់អាំពើនិយម 
ឬេដង់ដ្ឋរេវា និងរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុង រេ់សាលារ ៀន ២) បាយកា ណ៍ថ្នកិចចប្រជុាំពិរប្ោុះរយរល់
ជាមយួអនករប្រើប្បាេ់រេវា និងគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាល/គណៈកមមកា 
ប្ទប្ទង់សាលារ ៀនេដើពើកា រ ៀរចាំរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុង និងនិយមឬេដង់ដ្ឋរេវា រេ់សាលារ ៀន ៣)
កា អរងកែពើលទធផ្លថ្នកា អនុវែតនិយម ឬេដង់ដ្ឋ និងរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុង រេ់សាលារ ៀន និង៤)កា 
េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
មានកា កាំណែ់និយមឬេតង់ដ្ឋរេវាតដ្លសាលាផ្តល់រដ្ឋយផ្ទៃ ល់ (ឧទាហ ណ៍ និយម
ថ្នឥ យិរងទទលួអនករប្រើប្បាេ់រេវា  យៈរពលផ្តល់លិខិែរញ្ហា ក់កា េិកា លិខិែ
រញ្ហា ក់កា រផ្ៃ ចូល កា រផ្ៃ រចញ)  

ពិនៃុ ២ មានកា កាំណែ់រទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេេ 

ពិនៃុ ១ 
និយមឬេតង់ដ្ឋរេវា រេ់សាលារ ៀន និងរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំនិងេិេេ 
ប្ែូវបានរ ៀរចាំរដ្ឋយមានកា ពិរប្ោុះរយរល់ជាមយួអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្គូររប្ងៀន និង
គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាល/គណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

១.១.២ កា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើរេវា (២០ពិនៃុ) 
 កា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើប្ររភទរេវា ឯកសា ែប្មវូ និងលកខខណឌ កនុងកា ទទលួរេវា  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើប្ររភទរេវា 
ឯកសា ែប្មូវ ទប្មង់ កយរេនើេុាំរេវា និងលកខខណឌ ននតដ្លអនករប្រើប្បាេ់រេវាប្ែូវរាំរពញ រដ្ើមបើ
ទទលួបានរេវានើមយួៗ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កាដ  រខៀន ឬតារាង ឬផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើ



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  5  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ប្ររភទរេវា ឯកសា ែប្មូវ ទប្មង់ កយរេនើេុាំរេវា និងលកខខណឌ កនុងកា ទទួលរេវា ២)ទាំហាំ
កាដ  រខៀន ឬតារាង ឬផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មាន ៣)ទើកតនៃងរិទផ្ាយកាដ  រខៀន ឬតារាង ឬផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើ
ប្ររភទរេវា ឯកសា ែប្មូវ ទប្មង់ កយរេនើេុាំរេវា និងលកខខណឌ កនុងកា ទទលួរេវា។   

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើប្ររភទរេវាទាាំងអេ់ និងឯកសា ែប្មូវ 

ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើទប្មង់ កយរេនើេុាំរេវា និងលកខខណឌ រដ្ើមបើទទួលបាន
រេវា 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើប្ររភទរេវា ឯកសា ែប្មូវ ទប្មង់ កយរេនើេុាំរេវា និង
លកខខណឌ រដ្ើមបើទទលួបានរេវាកនុងទាំហាំធាំេម មយ អកេ ចាេ់ងាយដ្ល់រប្រើប្បាេ់រេវា
ពិនិែយរផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ 

ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើប្ររភទរេវា ឯកសា ែប្មូវ ទប្មង់ កយរេនើេុាំរេវា និង
លកខខណឌ រដ្ើមបើទទលួបានរេវារៅតផ្នកជ ួមុខ/មុខទើចែ់កា  

ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើប្ររភទរេវា ឯកសា ែប្មូវ ទប្មង់ កយរេនើេុាំរេវា និង
លកខខណឌ រដ្ើមបើទទលួបានរេវារៅកតនៃងដ្ថ្ទកនុងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ រេវា រេ់សាលារ ៀន
មានដូ្ចជា៖ កា ចុុះរឈាម ុះចូលរ ៀន ប្រ ងរ ើងថ្នន ក់ ប្រ ងរ ើងវញិ ប្រ ងេញ្ហញ រប្ែមធយម
េិកាទុែិយភូមិប្រចាំឆ្ន ាំេិកានើមយួៗ លិខិែរញ្ហា ក់កា េិកា លិខិែរញ្ហា ក់កា រផ្ៃ ចូល កា រផ្ៃ 
រចញ លកខខណឌ និងវធិានកា រដ្ឋុះប្សាយចាំរ ុះេិេេមករ ៀនយែឺ ឬអវែតមានហេួចាំននួរពល
កាំណែ់ លកខខណឌ េិេេប្កើប្កឬពិកា  រដ្ើមបើទទលួបានកា រាំ ក់រាំរ៉ានរតនថម ឬសាន ក់រៅអរនតវាេិក
ដ្ឋឋ នជារដ្ើម។ 

 

 កា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើរមា៉ា ងរពលរាំរពញកា ងា ( រេ់រុគាលកិអរ់ ាំ) និងនើែិវធិើថ្នកា ផ្តល់រេវា
 ដ្ឋបាល  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានកា ផ្េពវផ្ាយនូវព័ែ៌មានអាំពើរមា៉ា ងរាំរពញ
កា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងនើែិវធិើ ឬច នត ឬ ាំហូ ថ្នកា ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាល រេ់សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កាដ  រខៀន ឬតារាង ឬផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើ
រមា៉ា ងរាំរពញកា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងនើែិវធិើថ្នកា ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាល ២)ទាំហាំកាដ  រខៀន ឬតារាង 
ឬផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មាន និង៣)ទើកតនៃងរិទផ្ាយកាដ  រខៀន ឬតារាង ឬផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើរមា៉ា ងរាំរពញកា ងា 
 រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងនើែិវធិើថ្នកា ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាល។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើរមា៉ា ងរាំរពញកា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  6  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើនើែិវធិើថ្នកា ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាល 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើរមា៉ា ងរាំរពញកា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងនើែិវធិើថ្នកា 
ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាលកនុងទាំហាំធាំេម មយ អកេ ចាេ់ងាយដ្ល់អនករប្រើរេវាពិនិែយរផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើរមា៉ា ងរាំរពញកា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងនើែិវធិើថ្នកា 
ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាលរៅតផ្នកជ ួមុខ/មុខទើចែ់កា  

ពិនៃុ ១ 
មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើរមា៉ា ងរាំរពញកា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងនើែិវធិើថ្នកា 
ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាលរៅកតនៃងដ្ថ្ទកនុងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ សាលារ ៀនអាចរិទ
ផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើរមា៉ា ងរពលរាំរពញកា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងនើែិវធិើថ្នកា ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាល 
កនុងផ្ទៃ ាំងតែមយួឬដ្ឋច់រដ្ឋយត កពើោន  ប្េររៅតាមសាថ នភាពជាក់តេដងថ្នកតនៃងរិទផ្ាយ។ 

 

 កា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើមរធាបាយទាំនក់ទាំនង រេ់សាលារ ៀន  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើមរធាបាយ
ទាំនក់ទាំនងនន រេ់ខៃួន រដ្ើមបើផ្ដល់ឱ្កាេឱ្យអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ ឬភាគើ ក់ព័នធ
អាចរធវើទាំនក់ទាំនងជាមយួសាលារ ៀន តាម យៈមរធាបាយមយួចាំននួដូ្ចជា ទាំនក់ទាំនងរដ្ឋយ
ផ្ទៃ ល់ជាមយួរុគាលិកប្រចាំកា  រេៀវរៅតាមដ្ឋនកា េិកា រេ់េិេេ កិចចប្រជុាំឬរវទិកាសាធា ណៈ 
ទូ េ័ពៃ រគហទាំព័  រណដ ញទាំនក់ទាំនងេងាមជារដ្ើម។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើមរធាបាយទាំនក់
ទាំនង រេ់សាលារ ៀនមានដូ្ចជារលខទូ េ័ពៃ រេ់រុគាលិកប្រចាំកា  ទូ េ័ពៃ រគហទាំព័  ឬរណដ ញ
ទាំនក់ទាំនងេងាម រេ់សាលារ ៀន ២)ទាំហាំផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មាន ៣)ទើកតនៃងរិទផ្ាយផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើ
មរធាបាយទាំនក់ទាំនង រេ់សាលារ ៀន និង៤)រេៀវរៅតាមដ្ឋនកា េិកា រេ់េិេេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើមរធាបាយទាំនក់ទាំនង រេ់សាលារ ៀនកនុងទប្មង់ជា
ប្កដ្ឋេA4 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើមរធាបាយទាំនក់ទាំនង រេ់សាលារ ៀនរៅតផ្នកជ ួមុខ/
មុខទើចែ់កា និងរៅកតនៃងដ្ថ្ទកនុងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
បានរិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើមរធាបាយទាំនក់ទាំនង រេ់សាលារ ៀន បានប្គរ់មរធាបាយ
ទាំនក់ទាំនង រេ់សាលារ ៀន(ដូ្ចជារលខទូ េ័ពៃ រេ់រុគាលិកប្រចាំកា  ទូ េ័ពៃ  
រគហទាំព័  ឬរណដ ញទាំនក់ទាំនងេងាម រេ់សាលារ ៀន) 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ដ្ឋក់រងាា ញផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើមរធាបាយទាំនក់ទាំនង រេ់សាលារ ៀនកនុងទាំហាំ
ធាំេម មយ អកេ ចាេ់ងាយដ្ល់អនករប្រើប្បាេ់រេវាពិនិែយរផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  7  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ រេៀវរៅតាមដ្ឋន រេ់េេិេមានដ្ឋក់ទូ េ័ពៃទាំនក់ទាំនង រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ សាលារ ៀនគួ កាំណែ់
ឱ្យមានរលខទូ េ័ពៃេប្មារ់ទាំនក់ទាំនងជាមយួប្គូរនៃុកថ្នន ក់ និងគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន រដ្ើមបើ
រងកភាពងាយប្េួលដ្ល់មាតារិតា ឬអនកអាណពាបាលេិេេកនុងកា ទាំនក់ទាំនងជាមយួសាលារ ៀន។ 

 

 កា ផ្េពវផ្ាយតផ្នកា អភិវឌ្ឍ រេ់សាលារ ៀន  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានកា ផ្េពវផ្ាយតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 
ជូនដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំ េិេានុេិេេ មាតារិតាឬអនកអាណពាបាលេិេេ េហគមន៍ និងអាជ្ាធ  
រដ្ើមបើជូនប្ជារ និងចូល មួោាំប្ទអនុវែតន៍។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ២)ទាំហាំ
កាដ  រខៀន ឬតារាង ឬផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ឬរេចកដើេរងខរ ឬរៃង់ថ្នតផ្នកា 
អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន និង៣)ទើកតនៃងរិទផ្ាយកាដ  រខៀន ឬតារាង ឬផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើតផ្នកា អភិវឌ្ឍ
សាលារ ៀន ឬរេចកដើេរងខរ ឬរៃង់ថ្នតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនកនុងទប្មង់ជាប្កដ្ឋេA4 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រិទផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនរៅតផ្នកជ ួមុខ/មុខទើចែ់កា  
និងរៅកតនៃងដ្ថ្ទកនុងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ដ្ឋក់រងាា ញផ្ទៃ ាំងព័ែ៌មានអាំពើតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនកនុងទាំហាំធាំេម មយ 
អកេ ចាេ់ងាយដ្ល់អនករប្រើប្បាេ់រេវាពិនិែយរផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ 

ពិនៃុ ២ មានកា រិទផ្ាយខៃឹមសា េរងខរថ្នតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

១.១.៣  មរធាបាយផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានអាំពើរេវា (១០ពិនៃុ) 
 កា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានតាមប្រព័នធមិនតមនរអ ចិប្ែនិូក  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរប្រើប្បាេ់មរធាបាយមិនតមនជារអ ចិប្ែូនិករផ្េងៗ 
រដ្ើមបើផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មាន ក់ព័នធនឹងកា ផ្ដល់រេវា រេ់ខៃួនជូនអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ 
េហគមន៍ ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ។ មរធាបាយថ្នកា ផ្េពវផ្ាយមិនតមនជារអ ចិប្ែូនិក 
មានដូ្ចជាកិចចប្រជុាំជាមួយភាគើ ក់ព័នធ ឧរគោេនេពៃ កប្មងព័ែ៌មានេតើពើរេវាសាធា ណៈ 
ប្ពឹែតិរប្ែព័ែ៌មាន សា ព័ែ៌មាន ខិែរ័ណណ រ័ណណប្រកាេ កាត  រខៀនព័ែ៌មានឬរិទផ្ាយរៅតាមទើតាាំង
កនុងសាលា កា ដ្តងាកបួន ឬប្កុមកា ងា េម័ប្គចិែត រេ់សាលា។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  8  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ មរធាបាយថ្នកា ផ្េពវផ្ាយមិនតមនជា
រអ ចិប្ែូនិក តដ្លសាលារ ៀនបានរប្រើប្បាេ់ដូ្ចជាកិចចប្រជុាំជាមយួភាគើ ក់ព័នធ ឧរគោេនេពៃ 
កប្មងព័ែ៌មានេតើពើរេវាសាធា ណៈ ប្ពឹែតិរប្ែព័ែ៌មាន សា ព័ែ៌មាន ខិែរ័ណណ រ័ណណប្រកាេ កាត  រខៀន 
ព័ែ៌មានឬរិទផ្ាយរៅតាមទើតាាំងកនុងសាលា កា ដ្តងាកបួន ឬប្កុមកា ងា េម័ប្គចិែត រេ់សាលា។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានរេវាតាម យៈកប្មងព័ែ៌មានេតើពើរេវាសាធា ណៈ ឬតាម
ប្កុមកា ងា េម័ប្គចិែត រេ់សាលា 

ពិនៃុ ១ មានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានរេវាតាម យៈកិចចប្រជុ
ាំជាមួយអនករប្រើប្បាេ់រេវា ឬភាគើ

 ក់ព័នធ 
ពិនៃុ ១ មានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានរេវាតាម យៈប្ពឹែតិរប្ែព័ែ៌មាន ឬខិែរ័ណណ ឬរ័ណណប្រកាេ 

ពិនៃុ ១ មានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានរេវាតាម យៈឧរគោេនេពៃ ឬកា ដ្តងាកបួន 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានរេវាតាម យៈកា រិទផ្ាយរៅរលើជញ្ហា ាំង ឬផ្ទៃ ាំងប្កដ្ឋេ 
ឬរដ្ឋ ឬកាត  រខៀនព័ែ៌មានរៅកនុងរ រិវណសាលារ ៀន និងទើប្រជុាំជន ឬសាលា ុាំ/
សាលាប្កុង-ប្េុក-ខណឌ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានតាមប្រព័នធរអ ចិប្ែូនិក (រគហទាំព័  រណត ញទាំនក់ទាំនងេងាមដូ្ចជា 
Facebook, Telegram, Tweeter…)  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរប្រើប្បាេ់មរធាបាយកនុងទប្មង់ជារអ ចិប្ែូនិករផ្េងៗ 
រដ្ើមបើផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មាន ក់ព័នធនឹងកា ផ្ដល់រេវា រេ់ខៃួនជូនអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ 
េហគមន៍ ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ។ មរធាបាយផ្េពវផ្ាយកនុងទប្មង់ជារអ ចិប្ែូនិកមាន
ដូ្ចជាវទិយុ ទូ ទេេន៍ ទូ េ័ពៃ រគហទាំព័  រេ់សាលារ ៀន ឬរណត ញទាំនក់ទាំនងេងាមនន 
(Facebook, Telegram…)។ល។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ មរធាបាយថ្នកា ផ្េពវផ្ាយកនុងទប្មង់ជា
រអ ចិប្ែូនិក តដ្លសាលារ ៀនបានរប្រើប្បាេ់ដូ្ចជាវទិយុ ទូ ទេេន៍ ទូ េ័ពៃ រគហទាំព័  រេ់សាលារ ៀន 
ឬរណត ញទាំនក់ទាំនងេងាមនន (Facebook, telegram…)។ល។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥(គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានរេវាតាម យៈវទិយុ ឬទូ ទេេន៍ 

ពិនៃុ ១ មានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានរេវាតាម យៈរគហទាំព័ សាលារ ៀន ឬទូ េ័ពៃ ឬអុើតម៉ាល 

ពិនៃុ ២ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានរេវាតាម យៈរណត ញទាំនក់ទាំនងេងាម រេ់សាលារ ៀន
(Facebook, telegram…) 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  9  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ 
ព័ែ៌មានេតើពើរេវា រេ់សាលារ ៀនតដ្លដ្ឋក់ឱ្យផ្េពវផ្ាយរៅកនុងរគហទាំព័ ឬរណត ញ
ទាំនក់ទាំនងេងាម រេ់សាលារ ៀនប្ែូវបានរធវើរចចុរបននកមមជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

១.២ ភាពងាយប្េលួកនុងកា ទទលួយករេវា (៣៥ពិនៃុ) 

១.២.១  ទើតាាំង និងរហដ្ឋឋ  ចនេមពន័ធ (១៥ពិនៃុ) 
 សាថ នភាពរហដ្ឋឋ  ចនេមពន័ធកនុងរ រិវណសាលារ ៀន 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំរហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធដូ្ចជាផ្ៃូវរចញចូល  រងព័ទធជុាំ
វញិ រខាៃ ងទាវ  (មានេ រេ អាំពើរឈាម ុះនិងអាេយដ្ឋឋ ន) អោ េិកា(មានរឈាម ុះអោ ) ទើចែ់កា  
និងផ្ៃូវរឆ្ព ុះរៅអោ និងអងាភាពឬកតនៃងនើមួយៗកនុងរ រិវណសាលារ ៀនបានលែប្ររេើ  រដ្ើមបើរងក
លកខណៈងាយប្េួលដ្ល់អនករប្រើប្បាេ់រេវា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ សាថ នភាពរហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធកនុងរ រិវណ
សាលារ ៀនដូ្ចជាផ្ៃូវរចញចូល  រងព័ទធជុាំវញិ រខាៃ ងទាវ  (មានេ រេ អាំពើរឈាម ុះនិងអាេយដ្ឋឋ ន) 
អោ េិកា(មានរឈាម ុះអោ ) ទើចែ់កា  និងផ្ៃូវរឆ្ព ុះរៅអោ និងអងាភាពឬកតនៃងនើមួយៗ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥(គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
មានរខាៃ ងទាវ  តដ្លមានរឈាម ុះសាលារ ៀន និងអាេយដ្ឋឋ ន(ភូមិ  ុាំ-េងាក ែ់ ប្កុង-
ប្េុក-ខណឌ  រខែត-រាជធានើ) 

ពិនៃុ ១ មាន រងព័ទធជុាំវញិសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មានផ្ៃូវរចញចូលសាលារ ៀនតដ្លមានលកខណៈងាយប្េួលរធវើដ្ាំរណើ   មិនមានកា  ាំខាន 
និងប្រកររដ្ឋយេុវែថិភាព(ឧទាហ ណ៍ ោម នភក់ប្ជាាំ តេៃកាន់ រដ្ើមរឈើ លាំ តខេរភៃើង 
ធាៃ ក់) 

ពិនៃុ ១ 
ផ្ៃូវរៅកាន់អោ  ឬកតនៃងរផ្េងៗកនុងរ រិវណសាលារ ៀនមានភាពងាយប្េួលរធវើដ្ាំរណើ   
មិនមានកា  ាំខាន និងប្រកររដ្ឋយេុវែថិភាព(ឧទាហ ណ៍ ោម នភក់ប្ជាាំ តេៃកាន់ រដ្ើម
រឈើ លាំ តខេរភៃើងធាៃ ក់ និងជប្មាលេប្មារ់អនកតដ្លមានពិកា ភាព) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា រិទរងាា ញរៃង់ទើតាាំងសាលារ ៀន និងសាៃ កេញ្ហញ ប្បារ់ពើរឈាម ុះអងាភាពទទលួរនៃុកកា ងា នើមយួៗ
ចាេ់លាេ់ 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រិទរងាា ញរៃង់សាលារ ៀនតដ្លរងាា ញអាំពើទើតាាំងសាលារ ៀន
(អាេយដ្ឋឋ ន ប្ពាំប្រទល់ ទាំហាំ ទើតាាំងអោ  េួន។ល។) គាំនូេប្ពួញរងាា ញផ្ៃូវទើតាាំងអោ ឬអងាភាព 
និងសាៃ កេញ្ហញ ប្បារ់ពើរឈាម ុះអងាភាពទទលួរនៃុកកា ងា នើមយួៗ រដ្ឋយមានកា េ រេ រងាា ញ
រឈាម ុះចាេ់លាេ់។  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  10  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រៃង់សាលារ ៀនតដ្លរងាា ញអាេយដ្ឋឋ ន 
ប្ពាំប្រទល់ ទាំហាំ ទើតាាំងអោ  េួន។ល។ ២)គាំនូេរងាា ញអាំពើរៃង់អោ និងអងាភាពទាាំងអេ់ និង
៣)សាៃ កេញ្ហញ ប្បារ់ពើរឈាម ុះអងាភាពទទលួរនៃុកកា ងា នើមយួៗ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥(គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ មានកា រិទរងាា ញរៃង់សាលារ ៀន តដ្លមានរញ្ហា ក់អាេយដ្ឋឋ ន ប្ពាំប្រទល់ ទាំហាំថ្ផ្ៃដ្ើ
 រេ់សាលារ ៀន និងេញ្ហញ រងាា ញទិេចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ១ មានរិទរងាា ញគាំនូេរងាា ញផ្ៃូវរៅកាន់អោ និងអងាភាពទាាំងអេ់កនុងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ ប្គរ់អោ និងអងាភាពទាាំងអេ់មានកា កាំណែ់រឈាម ុះនិងេ រេ សាៃ កេញ្ហញ រងាា ញ
រឈាម ុះចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ១ 
រៃង់សាលារ ៀន និងគាំនូេរងាា ញផ្ៃូវរៅកាន់អោ និងកតនៃងរផ្េងៗកនុងរ រិវណសាលា
រ ៀនប្ែូវបានរិទរៅខាងមុខសាលាឬតផ្នកខាងមុខកនុងរ រិវណសាលារ ៀនតដ្លងាយ
រមើលរ ើញ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានចាំណែេប្មារ់ចែយនជាំនិុះ ប្ពមទាាំងមានកា តរងតចក វាងចាំណែេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំ និង 
េេិេប្រកររដ្ឋយេណត រ់ធាន រ់ និងមានអនម័យសាែ ែជាប្រចាំ  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានចាំណែយនជាំនិុះ( ងយនត ម៉ាូែូ កង់) រដ្ឋយ
មានកា តរងតចកេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំ រភ្ៀវ និងេិេេ និង កាបាននូវេណត រ់ធាន រ់និងអនម័យ
សាែ ែជាប្រចាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា តរងតចកចាំណែយនជាំនិុះតាមប្ររភទ
( ងយនត ម៉ាូែូ កង់) និងេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំ រភ្ៀវ និងេិេេ ២)គាំនូេចាំណែ ៣)េណដ រ់ធាន រ់
ថ្នទើតាាំងចាំណែ និង៤)អនម័យថ្នទើតាាំងចាំណែ។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកាំណែ់កតនៃងចាំណែយនជាំនិុះ( ងយនត និងម៉ាូែូ/កង់) 

ពិនៃុ ១ មានកា តរងតចកចាំណែយនជាំនិុះេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំ រភ្ៀវ និងេិេេ 

ពិនៃុ ១ ទើតាាំងចាំណែមានគាំនូេ(គូេជារនៃ ែ់ ចងតខេជារនៃ ែ់ ឬកា ខណឌ ជាគាំនូេេប្មារ់
ចែតាមមរធាបាយរផ្េងរទៀែ) រដ្ើមបើេប្មួលដ្ល់កា ចែ 

ពិនៃុ ១ ចាំណែយនជាំនិុះមានេណដ រ់ធាន រ់ 

ពិនៃុ ១ ចាំណែយនជាំនិុះមានអនម័យ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  11  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

១.២.២ ទើតាាំងផ្តល់រេវាប្រកររដ្ឋយផ្ទេុកភាព (១០ពិនៃុ) 
  ថ្នន ក់រ ៀនមានផ្ទេុកភាព 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំរ សិាថ នរៅថ្នន ក់រ ៀនឱ្យមានែុរៅអើប្គរ់ប្ោន់

(មិនប្ររប្ជៀែោន ) មានខយល់រចញចូល មានពនៃឺប្គរ់ប្ោន់ រដ្ើមបើឱ្យថ្នន ក់រ ៀនមានផ្ទេុកភាព។  
 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗ(កា រ ៀរចាំែុរៅអើ រងែួច 
កងាា   ពនៃឺ ខយល់រចញចូល និងរ យិកាេកនុងរនៃរ់រ ៀន)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥(គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ ថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗមានែុរៅអើប្គរ់ប្ោន់េប្មារ់េិេេ និងប្គូ  

ពិនៃុ ១ កា រ ៀរចាំែុរៅអើ មាន កាគមាៃ ែេម មយមិនប្ររប្ជៀែោន  

ពិនៃុ ១ ថ្នន ក់រ ៀនមានខយល់រចញចូលប្គរ់ប្ោន់ 

ពិនៃុ ១ ថ្នន ក់រ ៀនមានពនៃឺប្គរ់ប្ោន់ 

ពិនៃុ ១ ថ្នន ក់រ ៀនមានេើែុណា ភាពេមប្េរ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 រណណ ល័យ រនៃរ់ពិរសាធន៍ រនៃរ់ផ្តល់រេវារផ្េងៗប្រកររដ្ឋយផ្ទេុកភាព 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំរ សិាថ នរៅកនុងកនុងរណណ ល័យ រនៃរ់ពិរសាធន៍ 
រនៃរ់ផ្តល់រេវារផ្េងៗប្រកររដ្ឋយផ្ទេុកភាព មានែុរៅអើប្គរ់ប្ោន់ មានខយល់រចញចូល មានពនៃឺ
ប្គរ់ប្ោន់ មិនមានធូលើ េាំរុប្កពើង ង ឬប្រឡាក់កខវក់ និងមិនមានកៃិនេែុយ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ រណណ ល័យ រនៃរ់ពិរសាធន៍ រនៃរ់ផ្តល់រេវា
រផ្េងៗ(កា រ ៀរចាំែុរៅអើ រងែួច កងាា   អនម័យ រ យិកាេ និងរសាភ័ណភាព)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ កនុងរណណ ល័យ រនៃរ់ពិរសាធន៍ រនៃរ់ផ្តល់រេវារផ្េងៗមានែុរៅអើប្គរ់ប្ោន់េប្មារ់
អនកចូលអាន និងប្រកររដ្ឋយ ររៀររ ៀរ យនិងមានេណត រ់ធាន រ់ 

ពិនៃុ ១ កនុងរណណ ល័យ រនៃរ់ពិរសាធន៍ រនៃរ់ផ្តល់រេវារផ្េងៗមានខយល់រចញចូលប្គរ់ប្ោន់ 

ពិនៃុ ១ កនុងរណណ ល័យ រនៃរ់ពិរសាធន៍ រនៃរ់ផ្តល់រេវារផ្េងៗមានពនៃឺប្គរ់ប្ោន់ 

ពិនៃុ ១ កនុងរណណ ល័យ រនៃរ់ពិរសាធន៍ រនៃរ់ផ្តល់រេវារផ្េងៗមិនមានធូលើ េាំរុកពើង ង 
ឬប្រឡាក់ (កប្មាល ជញ្ហា ាំង ដ្ាំរូល ែុ រៅអើ ។ល។) 

ពិនៃុ ១ កនុងរណណ ល័យ រនៃរ់ពិរសាធន៍ រនៃរ់ផ្តល់រេវារផ្េងៗមិនមានកៃិនេែុយ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  12  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

១.២.៣ តរររទនិងលកខខណឌ ថ្នកា ទទលួយករេវា (១០ពិនៃុ)  
 ឯកសា ែប្មវូេប្មារ់ទទលួរេវាមានចាំននួែិច និងទប្មង់ថ្ន កយរេនើេុាំប្ែវូមានលកខណៈងាយយល់
និងងាយរាំរពញ  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានកាែ់រនថយចាំនួនឯកសា ែប្មូវេប្មារ់ភាា រ់ជាមួយ
 កយរេនើេុាំរេវាជារនតរនៃ រ់ និងបានតកេប្មួលទប្មង់ថ្ន កយរេនើេុាំរេវា ដ្ឋបាលននឱ្យមាន
លកខណៈងាយយល់និងងាយរាំរពញ រដ្ើមបើរធវើឱ្យលកខខណឌ ថ្នកា ផ្ដល់រេវាកាន់តែមានភាពសាមញ្ញ 
និងងាយទទលួយកបាន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឯកសា ែប្មូវេប្មារ់ទទលួបានរេវា
នន រេ់សាលារ ៀន(កា វវិែតកនុង យៈរពល៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ) ២)ទប្មង់ថ្ន កយរេនើេុាំរេវា ដ្ឋបាល
នន  រេ់សាលារ ៀន(កា វវិែតកនុង យៈរពល៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ) ៣)តផ្នកា កាែ់រនថយឯកសា ែប្មូវ 
និងតកេប្មួលទប្មង់ថ្ន កយរេនើេុាំរេវា(មានភាពទន់ភៃន់ឬរែ់តរនរៅតាមសាថ នភាពជាក់តេដង) 
៤) បាយកា ណ៍េវ័យវាយែថ្មៃ រេ់សាលារ ៀន និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា េិកានិងរ ៀរចាំតផ្នកា កាែ់រនថយឯកសា ែប្មូវ និងតកេប្មួលទប្មង់ថ្ន
 កយរេនើេុាំរេវា 

ពិនៃុ ១ បានអនុវែតន៍កា កាែ់រនថយឯកសា ែប្មូវរដ្ើមបើទទលួបានរេវា 

ពិនៃុ ១ បានអនុវែតន៍កា តកេប្មួលទប្មង់ថ្ន កយរេនើេុាំរេវា 

ពិនៃុ ១ 
 កយរេនើេុាំរេវាទាាំងអេ់ រេ់សាលារ ៀន( កយរពជន៍ ឃ្លៃ ប្ររយគ)មានលកខណៈ
ងាយយល់និងងាយរាំរពញ 

ពិនៃុ ១ ឯកសា ែប្មូវរដ្ើមបើទទលួបានរេវានន មានចាំននួែិច 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 នើែិវធិើថ្នកា ទទលួយករេវាមានលកខណៈសាមញ្ញនិងឆ្រ់ ហ័េ  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតកេប្មួលនើែិវធិើថ្នកា ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាល(រេវា
ផ្ដល់លិខិែរញ្ហា ក់កា េិកា ប្ពឹែតិរប្ែពិនៃុ  លិខិែរផ្ៃ រចញរផ្ៃ ចូល។ល។) ឱ្យមានលកខណៈខៃើ 
សាមញ្ញមិនេមុគសាម ញនិងឆ្រ់ ហ័េ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ច នតឬ ាំហូ ឬនើែិវធិើថ្នកា ផ្តល់រេវា 
២) បាយកា ណ៍េដើពើកា តកលមែនើែិវធិើថ្នកា ផ្ដល់រេវា ដ្ឋបាល រេ់សាលារ ៀន ៣) បាយកា ណ៍
េវ័យវាយែថ្មៃ រេ់សាលារ ៀន និង៤)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  13  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ នើែិវធិើថ្នកា ផ្ដល់រេវាមានលកខណៈខៃើ សាមញ្ញមិនេមុគសាម ញ 

ពិនៃុ ២ រេវាតដ្លផ្ដល់រដ្ឋយសាលារ ៀនមានភាពឆ្រ់ ហ័េ(មុនកាលកាំណែ់) 

ពិនៃុ ១ មានកា េិកានិងតកលមែនើែិវធិើថ្នកា ផ្ដល់រេវាជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

១.៣. ភាពយកចិែតទុកដ្ឋក់កនុងកា ទទលួអនករប្រើប្បាេ់រេវា (២០ពិនៃុ) 

១.៣.១ កា រ ៀរចាំរដិ្េណឋ  កិចច (១៥ពិនៃុ)  
 រុគាលកិអរ់ ាំ និងេេិេមានឯកេណឋ នឬេរមៃៀករាំ ក់េម មយ និង ក់សាៃ ករឈាម ុះេមាា ល់ខៃួនជា
ប្រចាំកនុងរពលរាំរពញកា ងា  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានកាំណែ់ឱ្យរុគាលិកអរ់ ាំនិងេិេេមានេរមៃៀករាំ ក់
េម មយឬមានឯកេណឋ ន រដ្ឋយមាន ក់សាៃ ករឈាម ុះឬរ័ណណេមាា ល់ខៃួនជាប្រចាំកនុងរពលរាំរពញ
កា ងា ។ សាលាមានកា កាំណែ់ឯកេណឋ ន ឬសាៃ ករឈាម ុះ ឬរ័ណណេមាា ល់ខៃួនខុេោន (ប្ទង់ប្ទាយ 
ទាំហាំសាៃ កឬរ័ណណ ពណ៌)  វាងរុគាលិកអរ់ ាំទទលួរនៃុកកា ងា  ដ្ឋបាលនិងប្គូររប្ងៀន  វាងប្គូររប្ងៀន
តាមកប្មិែថ្នន ក់នើមយួៗ និង វាងប្គូររប្ងៀនតាមមុខវជិាា នើមយួៗ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)េរមៃៀករាំ ក់ឬឯកេណឋ ន រេ់
រុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេេ និង២)សាៃ ករឈាម ុះឬរ័ណណេមាា ល់ខៃួន រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ រុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់មានេរមៃៀករាំ ក់េម មយឬឯកេណឋ នកនុងរពលរាំរពញកា ងា  

ពិនៃុ ១ រុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់មាន ក់សាៃ ករឈាម ុះេមាា ល់ខៃួនជាប្រចាំកនុងរពលរាំរពញកា ងា  

ពិនៃុ ២ 
មានកា កាំណែ់ឯកេណឋ នឬសាៃ ករឈាម ុះខុេោន (ពណ៌តខេ)  វាងប្គូររប្ងៀននិង
រុគាលិក ដ្ឋបាល 

ពិនៃុ ១ េិេេមានឯកេណឋ ន និង ក់សាៃ ករឈាម ុះេមាា ល់ខៃួនជាប្រចាំកនុងរពលេិកា  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 រុគាលកិអរ់ ាំមានភាព េួរាយរាក់ទាក់ និងមានេើលធម៌/េុជើវធម៌លែ  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀនមានភាព េួរាយរាក់ទាក់ និងប្រកាន់ខាា រ់
នូវអាករបកិ យិ  កយេមដើ និងេើលធម៌លែកនុងរពលរាំរពញកា ងា ។ រដ្ើមបើឱ្យរុគាលិកអរ់ ាំប្រកាន់
ខាា រ់នូវឥ យិរងទាាំងរនុះ សាលារ ៀនអាចរ ៀរចាំឱ្យមានេដង់ដ្ឋថ្នកា រប្រើប្បាេ់ កយទទលួសាវ គមន៍ 
កា េាំពុះ និងអរ់ ាំផ្េពវផ្ាយប្កមេើលធម៌ថ្នរុគាលិកអរ់ ាំជាប្រចាំ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  14  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ភាព េួរាយរាក់ទាក់ អាករបកិ យិ 
 កយេមដើ និងេើលធម៌ រេ់រុគាលិកអរ់ ាំកនុងកា ផ្ដល់រេវា និង២)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
ររងកើែឱ្យមានេតង់ដ្ឋឬតរររទកនុងកា រធវើរដិ្េណឋ  កិចចនិងផ្ដល់ព័ែ៌មានដ្ល់អនករប្រើ
ប្បាេ់រេវារៅកតនៃងផ្ដល់ព័ែ៌មាន 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រណតុ ុះរណត ល ឬតណនាំដ្ល់អនកផ្តល់រេវារៅកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មាន និងរុគាលិក
អរ់ ាំទាាំងអេ់អាំពើកា រធវើរដិ្េណឋ  កិចច េុវជើវធម៌ និងេើលធម៌លែកនុងរពលរាំរពញ
កា ងា  

ពិនៃុ ២ រុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់មានភាព េួរាយរាក់ទាក់ និងប្រកាន់ខាា រ់អាករបកិ យិ  កយេមដើ 
និងេើលធម៌លែកនុងរពលរាំរពញកា ងា    

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ ចាំរ ុះកា រណតុ ុះ   
រណត ល ឬតណនាំដ្ល់អនកផ្តល់រេវារៅកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មាន និងរុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់អាំពើកា រធវើ
រដិ្េណឋ  កិចច េុវជើវធម៌ និងេើលធម៌លែកនុងរពលរាំរពញកា ងា  សាលារ ៀនអាចរ ៀរចាំឱ្យមាន៖ 
កា ផ្េពវផ្ាយជាវ ើរដ្អូខៃើឬអែថរទេដើពើកា រធវើរដិ្េណឋ  កិចច និងកា អនុវែតេុវជើវធម៌និងេើលធម៌
លែកនុងរពលរាំរពញកា ងា  កា ផ្ដល់កា រលើកទឹកចិែតដ្ល់មន្រនតើតដ្លបានអនុវែតន៍កា ងា រដ្ឋយប្រកាន់
ខាា រ់នូវេុវជើវធម៌និងេើលធម៌លែ។ 

 

 កា រ ៀរចាំឱ្យមានតផ្នក កតនៃង ឬែុេប្មារ់ផ្តល់ព័ែ៌មាន និងផ្តល់កា រាំភៃឺរផ្េងៗ ក់ព័នធនឹងរេវា រេ់
សាលារ ៀន 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានតផ្នក កតនៃង ឬែុផ្តល់ព័ែ៌មាន តដ្លមានកតនៃង
អងាុយ ង់ចាំប្រកររដ្ឋយផ្ទេុកភាព និងមានកា ចែ់តាាំងមន្រនតើប្រចាំកា េប្មារ់កា ផ្ដល់ព័ែ៌មាន ឬ
រ ៃ្ើយែរេាំណួ  ក់ព័នធនឹងរេវានន រេ់សាលារ ៀនកនុងរពលរាំរពញកា ងា ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មាន ២)កតនៃងអងាុយ ង់
ចាំ ៣)លិខិែរងាា រ់ និងកា តរងតចករវនប្រចាំកា រៅកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មានអាំពើរេវា រេ់សាលារ ៀន 
៤)វែតមាន រេ់មន្រនតើប្រចាំកា រៅកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មានអាំពើរេវា រេ់សាលារ ៀន  និង៥)កា េមាា េ
កាំណែ់កា យល់ដឹ្ង រេ់មន្រនតើប្រចាំកា អាំពើេមែថភាពផ្ដល់ព័ែ៌មាន កា រាំភៃឺ ឬរ ៃ្ើយែរេាំណួ  ក់
ព័នធនឹងរេវានន រេ់សាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មាន និងកតនៃងអងាុយ ង់ចាំប្រកររដ្ឋយផ្ទេុកភាព 

ពិនៃុ ១ 
មានលិខិែរងាា រ់កា  និងកា តរងតចករវនប្រចាំកា រៅកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មានអាំពើរេវា រេ់
សាលារ ៀន 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  15  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ 
មានមន្រនតើប្រចាំកា រៅកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មានកនុងរមា៉ា ងរាំរពញកា ងា តាមកា កាំណែ់ រេ់
សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មន្រនតើររប្មើកា រៅកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មាន មានកា យល់ដឹ្ងទូលាំទូលាយអាំពើរេវា រេ់
សាលារ ៀន និងអាចផ្តល់កា រាំភៃឺរផ្េងៗ ក់ព័នធនឹងរេវា រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មន្រនតើប្រចាំកា រៅកតនៃងផ្តល់ព័ែ៌មានបានទទលួកា រណតុ ុះរណត ល ក់ព័នធនឹងកា ងា 
ផ្តល់ព័ែ៌មាន និងកា រាំភៃឺឬរ ៃ្ើយែររផ្េងៗ ក់ព័នធនឹងរេវា រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

១.៣.២ យនតកា េប្មរេប្មលួ (៥ពិនៃុ)  
 កា យកចិែតទុកដ្ឋក់ចាំរ ុះអនករប្រើរេវាមិនតមនជាេិេេ តាម យៈកា ផ្តល់ព័ែ៌មាននិងេប្មួលកា 
លាំបាក រេ់អនករប្រើរេវា 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា យកចិែតទុកដ្ឋក់ រេ់រុគាលិកអរ់ ាំចាំរ ុះអនករប្រើរេវាមិនតមនជា
េិេេ តាម យៈកា ផ្តល់ព័ែ៌មាន និងេប្មួលកា លាំបាក រេ់អនករប្រើរេវា ជាពិរេេ(ជនពិកា  ចេ់
ជរា អនកខ ជន កុមា  ន្រេតើមានកូនែូចឬមានថ្ផ្ៃរ ុះ និងប្ពុះេងឃជារដ្ើម) តាមទិដ្ឋភាពជាក់តេតង។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឯកសា ចែ់តាាំងមន្រនតើ ឬប្កុមកា ងា 
េប្មួលដ្ល់កា ទទួលរេវា រេ់អនកតដ្លប្ែូវកា ជាំនួយ ២)មរធាបាយនិងរហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធ
េប្មារ់េប្មួលកា លាំបាក រេ់អនករប្រើរេវាតដ្លជាជនងាយ ងរប្ោុះដូ្ចជាជនពិកា  ចេ់ជរា 
អនកខ ជន កុមា  ន្រេតើមានកូនែូចឬមានថ្ផ្ៃរ ុះ និងប្ពុះេងឃជារដ្ើម និង៣)កា េមាា េជាមយួភាគើ
 ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
មានលិខិែរងាា រ់កា  និងកា តរងតចករវនប្រចាំកា  រេ់មន្រនតើេប្មារ់ជយួនិងេប្មួល
កា លាំបាកដ្ល់អនកប្ែូវកា ជាំនយួដូ្ចជាជនពិកា  ចេ់ជរា អនកខ ជន កុមា  ន្រេតើមានកូន
ែូច ឬមានថ្ផ្ៃរ ុះ និងប្ពុះេងឃជារដ្ើម 

ពិនៃុ ២ 
មានមន្រនតើប្រចាំកា តាមរវនេប្មារ់ជួយនិងេប្មួលកា លាំបាកដ្ល់អនកប្ែូវកា ជាំនួយ
ដូ្ចជាជនពិកា  ចេ់ជរា អនកខ ជន កុមា  ន្រេតើមានកូនែូចឬមានថ្ផ្ៃរ ុះ និងប្ពុះេងឃ
ជារដ្ើម 

ពិនៃុ ១ 
មានមរធាបាយេប្មារ់េប្មួលកា លាំបាក រេ់អនករប្រើរេវាជាជនចេ់ជរា កុមា  
ន្រេតើមានកូនែូច និងន្រេតើមានថ្ផ្ៃរ ុះ (កង់ ុញ កតនៃងអងាុយ ង់ចាំ មានរៅអើ រនៃរ់ទឹក 
ជប្មាលេប្មារ់អនកតដ្លមានពិកា ភាព) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  16  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

១.៤ កា ផ្តល់រេវាតាមរោលកា ណ៍កាំណែ់ និងអភិបាលកិចចលែ (១៥ពិនៃុ) 
១.៤.១ កា ផ្តល់រេវាតាមរោលកា ណ៍កាំណែ់ (១០ពិនៃុ) 
 កា ផ្តល់រេវាប្េរតាមកា កាំណែ់ (ែថ្មៃ  យៈរពល…)  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍កា ផ្តល់រេវាតាមរោលកា ណ៍តដ្លមាន
កាំណែ់កនុងរទដ្ឋឋ នគែិយុែតជាធ មាន ទាាំងែថ្មៃ  យៈរពល ឯកសា ែប្មូវ និងលកខខណឌ កនុងកា 
ទទួលយករេវា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រទដ្ឋឋ នគែិយុែត ក់ព័នធនឹងកា ផ្ដល់
រេវា រេ់សាលារ ៀន ២)កា អនុវែតកា ផ្ដល់រេវា រេ់សាលារ ៀន ៣) កយរណដឹ ងឬព័ែ៌មាន
ប្ែ រ់ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ដល់រេវា ៤) បាយកា ណ៍ថ្នកា រដ្ឋុះប្សាយនិងរ ៃ្ើយែរចាំរ ុះព័ែ៌មាន
ប្ែ រ់និងរណដឹ ងែវា៉ា  និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ បានអនុវែតន៍កា យកែថ្មៃរេវាតាមរោលកា ណ៍កាំណែ់(មិនមានកា យកកថ្ប្មរតនថម
ខុេពើរោលកា ណ៍កាំណែ់)  

ពិនៃុ ១ បានអនុវែតន៍កា ផ្ដល់រេវាតាមរពលរវលាកាំណែ់កនុងផ្ដល់រេវាតាមក ណើ នើមយួៗ 

ពិនៃុ ១ បានអនុវែតន៍កា ផ្ដល់រេវារដ្ឋយមិនមានែប្មូវឱ្យផ្ដល់ឯកសា ែប្មូវរលើេពើរោលកា ណ៍
កាំណែ់ 

ពិនៃុ ១ បានអនុវែតន៍កា ផ្ដល់រេវារដ្ឋយមិនែប្មូវឱ្យមានកា អនុវែតលកខខណឌ ថ្នកា ផ្ដល់រេវា
ខុេពើលកខខណឌ តដ្លបានកាំណែ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា ទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណភាពរេវា រេ់សាលារ ៀន 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានទទលួវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណភាពរេវា រេ់
សាលារ ៀន ឬរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលា ពើេាំណក់សាថ រ័នមានេមែថកិចចដូ្ចជាអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ មនៃើ 
ជាំនញ ប្កេួង សាថ រ័នថ្នន ក់ជាែិនិងអនត ជាែិ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ វញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណភាពរេវា
សាធា ណៈ រេ់សាលារ ៀន និងរុគាលិកអរ់ ាំឬប្កុមកា ងា តដ្លររប្មើកា ងា កនុងនមសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀន ឬរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណភាព
រេវា ពើសាថ រ័នមានេមែថកិចចកប្មិែថ្នន ក់ប្កុង ប្េុក ខណឌ   

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀន ឬរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណភាព
រេវា ពើសាថ រ័នមានេមែថកិចចកប្មិែថ្នន ក់រាជធានើ រខែត 

ពិនៃុ ២ សាលារ ៀន ឬរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណភាព
រេវា ពើសាថ រ័នមានេមែថកិចចកប្មិែថ្នន ក់ប្កេួងឬថ្នន ក់ជាែិ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  17  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀន ឬរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណភាព
រេវា ពើសាថ រ័នមានេមែថកិចចកប្មិែថ្នន ក់ែាំរន់ឬអនត ជាែិ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

១.៤.២ កា ផ្តល់រេវាប្រកររដ្ឋយេមធម៌ និងរ យិរ័នន (៥ពិនៃុ) 
 កា ផ្ដល់រេវាប្រកររដ្ឋយេមធម៌ និងរ យិរ័នន(ជយួដ្ល់េេិេតដ្លមានពិកា ភាព និងេេិេប្កើប្ក 
រដ្ឋយមានជប្មាល រនៃរ់សាន ក់រៅ ឧរក ណ៍េមាា  ៈជាំនួយេិេេតដ្លមានពិកា ភាព និងអាហា ូរ
ក ណ៍...)  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍កា ជយួតាមលទធភាពជាក់តេដងដ្ល់េិេេតដ្ល
មានពិកា ភាព េិេេប្កើប្ក េិេេប្េើ តាម យៈកា រ ៀរចាំរហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធ(ជប្មាលេប្មារ់េិេេ
តដ្លមានពិកា ភាព រនៃរ់សាន ក់រៅេប្មារ់េិេេប្កើប្ក...) កា ផ្ដល់អាហា ូរក ណ៍ កា រប្រើប្បាេ់
េមាា  ៈជាំនយួ និងកា រ ៀរចាំកមមវធិើេិការដ្ឋយត ក/ពិរេេ(េិេេតដ្លប្ែូវកា ជាំនយួ និងេិេេ
តដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់) រដ្ើមបើឱ្យពកួរគទទលួបានរេវាអរ់ ាំប្រកររដ្ឋយេមធម៌ និងរ យិរ័នន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កមមវធិើអាហា ូរក ណ៍ រេ់សាលារ ៀន 
២)រហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធ និងេមាា  ៈឧរក ណ៍េប្មារ់េប្មួលដ្ល់េិេេតដ្លមានពិកា ភាព េិេេ
ប្កើប្ក និងេិេេប្េើ ៣)កមមវធិើេិការដ្ឋយត ក/ពិរេេេប្មារ់េិេេតដ្លមានពិកា ភាព និង
េិេេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ ៤)កប្មង ូរភាព ឬឯកសា រញ្ហា ក់ពើកា ោាំប្ទ រេ់សាលារ ៀនចាំរ ុះ
េិេេតដ្លមានពិកា ភាព និងេិេេប្កើប្ក និង៥)កា េមាា េជាមយួេិេេនិងអនកអាណពាបាល
េិេេ េហគមន៍អាំពើកា ទទលួរេវា លកខខណឌ អាហា ូរក ណ៍ កា ផ្តល់កតនៃងសាន ក់រៅនិង
អរនតវាេិកដ្ឋឋ ន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានកមមវធិើអាហា ូរក ណ៍ជយួដ្ល់េិេេប្កើប្ក េិេេតដ្លមានពិកា ភាព និងេិេេ
តដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ តាមសាថ នភាពជាក់តេដង 

ពិនៃុ ១ មានរហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធនិងេមាា  ៈឧរក ណ៍េប្មារ់េប្មួលដ្ល់េិេេតដ្លមាន
ពិកា ភាព េិេេប្កើប្ក េិេេប្េើ និងេិេេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ 

ពិនៃុ ១ មានកមមវធិើេិការដ្ឋយត ក/ពិរេេេប្មារ់េិេេតដ្លមានពិកា ភាព និងេិេេ
តដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ 

ពិនៃុ ១ មានប្គូតដ្លទទួលបានកា រណដុ ុះរណដ លេប្មារ់ររប្ងៀនដ្ល់េិេេតដ្លមាន
ពិកា ភាព និងេិេេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ 

ពិនៃុ ១ មានលិខិែរងាា រ់កា ចែ់តាាំងប្គូររប្ងៀនេប្មារ់រ ៀរចាំកមមវធិើររប្ងៀន និងររប្ងៀន
ដ្ល់េិេេតដ្លមានពិកា ភាពនិងេិេេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ ចាំរ ុះេិេេមានរញ្ហា
តភនកឬប្ែរចៀក គឺមានកា យកចិែតទុកដ្ឋក់រ ៀរចាំែុរៅអើអងាុយរៅជួ មុខ និងផ្តល់ជារៅអើ ុញ
ដ្ល់េិេេពិកា ។



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  18  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី២៖ សតង់ដ្ឋឬៃិយាម្នៃការផ្តលទ់សវាសាធារណៈកនងុវិសយ័អប់រ ាំ 
 
២. សតង់ដ្ឋឬៃិយាម្នៃការផ្តលទ់សវាសាធារណៈកនងុវិសយ័អប់រ ាំ (២៦៥ពិៃទុ) 

សដង់ដាឬនិោរច្នការផតល់ចសវាសាធារែៈរនុងវស័ិយអប់រ ំ គឺជាឧបររែ៍រំែែ់និងវាស់ណវងអំពី
ការចរៀបេំចហដាា រេន្ទសរព័នធ យនតការ ការ ឹរន្ទ ំនិងការក្គប់ក្គងរបស់សាោចរៀនច ីរបធីាន្ទបាននូវការផតល់
ចសវាអប់រកំ្បរបគុែភាព សរធរ៌ និងបរោិប័នន។ ចសវាបចក្ងៀននិងចរៀន គឺជារូលដាា នក្គឹុះច្នការអប់រ ំ ចៅ
រក្រិែសាោចរៀនច ីរបឱី្យសិសសទទលួបាននូវលទធផលច្នការសិរាលអក្បរបចដាយេំចែុះ ឹង បំែិន ែច្រល 
មានសីលធរ៌រស់ចៅលអ និងកាល យជាពលរ ាសរលណ លមានជំន្ទញ រនសិការវជិាា ជីវៈ និងសាម រែីទទលួខុ្ស
ក្ែូវខ្ពស់រនុងសងគរ។  

ការរំែែ់និងវាយែច្រលចៅចលីសដង់ដាឬនិោរច្នការផដល់ចសវាសាធារែៈរនុងវស័ិយអប់រ ំ គឺរនុង
ចោលបំែងធាន្ទឱ្យការផដល់ចសវាអប់ររំបស់សាោចរៀនក្បរបគុែភាព សរធរ៌ និងបរោិប័នន និងជំរុញ
ឱ្យសិសសទទលួបាននូវលទធផលច្នការសិរាលអ។ 

ចៅរនុងណផនរច្នសដង់ដាឬនិោរច្នការផដល់ចសវាសាធារែៈរនុងវស័ិយអប់រ ំ មានពិនាុសរុបេំនួន២៦៥ 
ណ លមានលរខែៈវនិិេឆ័យរងេំននួ៣ គឺ៖ 

១. ការ ឹរន្ទ ំនិងការក្គប់ក្គងសាោចរៀន (១៤៥ពិនៃុ) 
២. ចហដាា រេន្ទសរព័នធ និងចសវាធាន្ទឱ្យមានគុែភាព សរធរ៌ និងបរោិប័ននចៅរនុងសាោចរៀន 
(២៥ពិនៃុ) 

៣. គុែវឌុ្ឍ ិនិងជំន្ទញវជិាា ជីវៈបុគគលរិអប់រ ំ(៩៥ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  19  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

២.១ កា ដឹ្កនាំ និងកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន (១៤៥ពិនៃុ) 

 ២.១.១ កា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន (៣០ពិនៃុ)  
 មានគណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កមុប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 
 រេចកដើពនយល់៖ គណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា 
ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន គឹជាែាំណងេហគមន៍តដ្លប្ែូវបានរប្ជើេរ ើេរដ្ឋយកា របាុះរឆ្ន ែរចញពើអនក
មានធនធាន(េមាា  ៈ ងវកិា រពលរវលា េមែថភាព ្នៃៈ) អនកតដ្លរគរោ ពប្េឡាញ់កនុងេហគមន៍ 
មន្រនតើរាជកា  េងាមេុើវលិ ប្កុមប្រឹកា ុាំ រមភូមិ មាតារិតា និងអនកអាណពាបាលេិេេ តដ្លមាន
េមាេភាពចាំននួប្បាាំមយួ ូរ ដឹ្កនាំរដ្ឋយប្រធានមយួ ូរ និងអនុប្រធានពើ  ូរ មានអណែតិមយួឆ្ន ាំមតង 
និងមានែនួទើទទលួរនៃុករមើលកា ខុេប្ែូវប្រែិរែតិ មួថ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេៀវរៅកា ងា  រេ់គណៈកមមកា 
ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន ២)រេចកដើ
េរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា ររងកើែគណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន 
/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន ៣)រាំតណងតចកែួនទើនិងភា កិចច តដ្លមានចុុះហែថរលខា
និងរបាុះប្តា និង៤) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំប្រចាំប្ែើមាេ រេ់គណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុម
ប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
រាល់កា េរប្មចចិែតកនុងកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ប្ែូវបានទទួលកា យល់ប្ពមពើគណៈ
កមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គង
សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ៤ មាន ររៀរវា ៈ និងកា ជរួប្រជុាំជាប្រចាំប្ែើមាេ ្មាេ និងប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ៣ គណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គង
សាលារ ៀន បានអនុវែតន៍តាមែនួទើនិងភា កិចច  

ពិនៃុ ២ គណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គង
សាលារ ៀនប្ែូវបានររងកើែរ ើងតាមរេចកតើតណនាំ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា 

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំគណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈ
កមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ មិនទាន់បានរ ៀរចាំគណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/ 
គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 

 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ កា ដ្ឋក់ពិនៃុ រៅកនុង
េូចនក រនុះគឺមិនរូកពិនៃុរញ្ចូ លោន រទ។ លាំដ្ឋរ់ថ្នពិនៃុរងាា ញអាំពើថ្នរែើគណៈកមមកា ប្ទប្ទង់
សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនបានអនុវែតែួនទើនិង
ភា កិចច និងរាំរពញកា ងា បានលែកប្មិែណរៅកនុងសាលារ ៀន។ 

 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  20  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 មានកា រ ៀរចាំ ចនេមពន័ធ និងរាំតណងតចកភា កិចច 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំ ចនេមព័នធដឹ្កនាំ និងប្គរ់ប្គង រេ់គណៈកមមកា ប្ទប្ទង់
សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន តដ្លមានេមាេភាព
ប្រធានមយួ ូរ និងអនុប្រធានពើ  ូរ និងេមាជិកមួយចាំននួរៅតាមទាំហាំកា ងា /តាមកា ចាំបាច់ 
ប្ពមទាាំងមានកា តរកតចកែនួទើ ភា កិចច និងកា ទទួលខុេប្ែូវចាេ់លាេ់។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) ចនេមព័នធ ២)តារាងរាំតណងតចក
ែួនទើនិងភា កិចចគណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា 
ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន តដ្លមានចុុះហែថរលខា និងរបាុះប្តា ២) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំពើវឌ្ឍនភាព
 រេ់សាលារ ៀន និង៣) បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពតាមកាលកាំណែ់។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 

បានអនុវែតន៍កា ងា តាមតផ្នប្រចាំឆ្ន ាំចរ់ពើ ៨០ភាគ យរ ើងរៅ និងមានកា ប្រជុាំ
ផ្េពវផ្ាយ បាយកា ណ៍រងាា ញពើលទធផ្លកា ងា ជូនគណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/
ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន រ ៀងរាល់ប្ែើមាេ
ដ្ល់អនក ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ៤ បានអនុវែតន៍កា ងា ប្េរតាមតផ្នកា ប្រចាំឆ្ន ាំរលើេពើ ៧៥ភាគ យ  

ពិនៃុ ៣ 
គណៈកមមកា ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គង
សាលារ ៀន និងគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា កា ងា ប្រចាំឆ្ន ាំ និងបាន
អនុវែតន៍កា ងា ប្េរតាមតផ្នកា ប្រចាំឆ្ន ាំបានរលើេពើ ៥០ភាគ យ 

ពិនៃុ ២ មានរាំតណងតចកែនួទើ និងកា ទទលួខុេប្ែូវប្េរតាមរេចកតើតណនាំ រេ់ប្កេួង
អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា 

ពិនៃុ ១ មាន ចនេមព័នធ និងរាំតណងតចកភា កិចច 

ពិនៃុ ០ មិនមានកា រ ៀរចាំ ចនេមព័នធ និងរាំតណងតចកភា កិចច  
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើឱ្យអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖  រដ្ើមបើទទួលបាន
ពិនៃុប្បាាំ គឺប្ែូវរាំរពញបាននូវប្គរ់ចាំណុចទាាំងអេ់តដ្លមានចរ់ពើពិនៃុមួយរ ើងរៅ។ 

 

 ដឹ្កនាំប្សាវប្ជាវរតនថមរលើវធិើសាន្រេត និងររចចករទេររប្ងៀនងមើៗ  និង/ឬ ដឹ្កនាំរធវើទេេនកិចចេកិា 
 រេចកដើពនយល់៖  គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនមានកា រ ៀរចាំ និងដឹ្កនាំប្គូររប្ងៀនរតនថមរលើវធិើសាន្រេត 
និងររចចករទេររប្ងៀនងមើៗ និង/ឬ ដឹ្កនាំរធវើទេេនកិចចេិការៅតាមសាលារ ៀនដ្ថ្ទរទៀែកនុង
រោលរាំណងផ្ទៃ េ់រតូ នូវរទពិរសាធន៍កា ងា  និងកា ររប្ងៀននិងរ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កមមវធិើេិកាលមែិែ ២)តផ្នកា 
ររប្ងៀន ៣)កិចចតែងកា ររប្ងៀន ៤) បាយកា ណ៍ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ និង៥) បាយកា ណ៍
ទេេនកិចចេិកា។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  21  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ ប្គរ់ប្កុមររចចករទេមានកមមវធិើេិកាលមែិែ តផ្នកា ររប្ងៀន កិចចតែងកា ររប្ងៀន
ប្គរ់ប្កុមររចចករទេ បានរធវើថ្នន ក់និទេេន៍ជាប្រចាំ និង បាយកា ណ៍ទេេនកិចចេិកា 

ពិនៃុ ៤ ប្គរ់ប្កុមររចចករទេមានកមមវធិើេិកាលមែិែ តផ្នកា ររប្ងៀន និងកិចចតែងកា ររប្ងៀន 

ពិនៃុ ៣ នយក ងទទួលរនៃុកររចចករទេ និងប្កុមររចចករទេបានរប្រើប្បាេ់កមមវធិើេិកាលមែិែ
េប្មារ់រធវើតផ្នកា ររប្ងៀន និងកិចចតែងកា ររប្ងៀន 

ពិនៃុ ២ មិនមានកមមវធិើេិកាលមែិែចាេ់លាេ់ ប្េរតាមកមមវធិើេិកា រេ់ប្កេួង 

ពិនៃុ ១ មានកមមវធិើេិកាលមែិែចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ០ មិនមានកមមវធិើេិកាលមែិែចាេ់លាេ់ 

 រ ៀរចាំរេវាប្គរូរប្ងៀន និងរុគាលកិបានេមប្េរ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំរេវារុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនរៅតាមសាលារ ៀនប្េរ
តាមរេចកតើតណនាំ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា(និយមថ្នកា រប្រើប្បាេ់រុគាលិកអរ់ ាំនិងប្គូ
ររប្ងៀនរៅតាមសាលារ ៀន)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កាលវភិាគររប្ងៀន រេ់ប្គូររប្ងៀន 
និង២)កិចចប្ពមរប្ពៀងរុគាលិកររប្ងៀន និងមិនររប្ងៀនប្រចាំឆ្ន ាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
កា រ ៀរចាំរេវាប្គូររប្ងៀន និងរប្រើប្បាេ់រុគាលិកប្ែូវតាមឯករទេររប្ងៀន កប្មិែថ្នន ក់ 
និងរោ ពតាមនិយម 

ពិនៃុ ៤ 
កា រ ៀរចាំរេវាប្គូររប្ងៀន និងរប្រើប្បាេ់រុគាលិកប្ែូវតាមឯករទេររប្ងៀន និង
កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ៣ 
កា រ ៀរចាំរេវាប្គូររប្ងៀន និងរប្រើប្បាេ់រុគាលិកតាមនិយម តែចាំនួនរមា៉ា ងរាំរពញ
កា ងា ខវុះ និងរលើេនិយម 

ពិនៃុ ២ 
កា រ ៀរចាំរេវាប្គូររប្ងៀន និងរប្រើប្បាេ់រុគាលិកខុេឯករទេររប្ងៀន និងខុេ
កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ១ មានរ ៀរចាំរេវាប្គូររប្ងៀន និងបានរប្រើប្បាេ់រុគាលិក 

ពិនៃុ ០ មិនបានរ ៀរចាំរេវាប្គូររប្ងៀន  

 រប្រើប្បាេ់ររចចកវទិាព័ែ៌មានកនុងដ្ាំរណើ  កា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន េប្មារ់កា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន និងជា
មរធាបាយទាំនក់ទាំនងជាមយួអនក ក់ព័នធ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  22  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឧរក ណ៍ររចចកវទិាព័ែ៌មាន(មានដូ្ចជា 
កុាំពយូទ័  មា៉ា េុើនរបាុះពុមព/ងែចមៃង អុើនរធើរណែ)កនុងសាលា និង២)មន្រនតើទទលួរនៃុកចាេ់លាេ់។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន និងរុគាលិក ដ្ឋបាលសាលារ ៀនបានរប្រើប្បាេ់ររចចកវទិា
ព័ែ៌មានកនុងកា ប្គរ់ប្គងទិននន័យ និងរធវើ បាយកា ណ៍សាលារ ៀន ប្ពមទាាំងបានរប្រើ
ប្បាេ់ររចចកវទិាព័ែ៌មានកនុងកា ទាំនក់ទាំនងសាធា ណៈជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ៤ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន និងរុគាលិក ដ្ឋបាលសាលារ ៀនបានរប្រើប្បាេ់ររចចកវទិា
ព័ែ៌មានកនុងប្គរ់ប្គងទិននន័យ និងរធវើ បាយកា ណ៍សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ៣ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន និងរុគាលិក ដ្ឋបាលសាលារ ៀន បានរប្រើប្បាេ់ររចចកវទិា
ព័ែ៌មានកនុងកា ងា  ដ្ឋបាលសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ២ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន និងរុគាលិក ដ្ឋបាលសាលារ ៀនរចុះរប្រើប្បាេ់ររចចកវទិា
ព័ែ៌មាន និងមានកា រប្រើប្បាេ់ររចចកវទិាព័ែ៌មាន 

ពិនៃុ ១ មានឧរក ណ៍ររចចកវទិារប្រើប្បាេ់កនុងដ្ាំរណើ  ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ មិនមានឧរក ណ៍ររចចកវទិារប្រើប្បាេ់កនុងកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 

 មានេវយ័វាយែថ្មៃសាលារ ៀនប្រចាំឆ្ន ាំ( បាយកា ណ៍េវយ័វាយែថ្មៃ) 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ដ្ាំរណើ  កា ថ្នកា វាយែថ្មៃកា អនុវែតកា ងា  រេ់សាលារ ៀនរដ្ឋយខៃួន
ឯងកនុងមួយឆ្ន ាំេិកាមតង តដ្លរធវើរ ើងរដ្ឋយអធិកា កិចចថ្ផ្ៃកនុង ដឹ្កនាំរដ្ឋយនយកសាលារ ៀន
តដ្លមានកា ចូល មួវាយែថ្មៃពើប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធរៅកនុងសាលារ ៀន(គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 
ប្រធាន/អនុប្រធានប្កុមររចចករទេ ប្គូររប្ងៀន េិេានុេិេេ និងអនក ក់ព័នធរផ្េងៗរទៀែ)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ២)ឧរក ណ៍
េវ័យវាយែថ្មៃ(ប្រព័នធពិនិែយតាមដ្ឋន និងវាយែថ្មៃតផ្ែករលើផ្លេរប្មច)  និង៣) បាយកា ណ៍
េវ័យវាយែថ្មៃសាលារ ៀនប្រចាំឆ្ន ាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
បានរប្រើប្បាេ់លទធផ្លថ្នេវ័យវាយែថ្មៃសាលារ ៀនរដ្ឋយមានកា ចូល មួពើប្គរ់អនក
 ក់ព័នធ កនុងកា រធវើតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ៤ មានកា រធវើេវ័យវាយែថ្មៃសាលារ ៀន រដ្ឋយមានកា ចូល មួពើប្គរ់អនក ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ៣ មានកា រធវើេវ័យវាយែថ្មៃសាលារ ៀន តែមិនមានកា ចូល មួពើប្គរ់អនក ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ២ 
មានកា កាំណែ់េកមមភាពេវ័យវាយែថ្មៃសាលារ ៀនកនុងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 
និងឧរកណ៍េវ័យវាយែថ្មៃសាលារ ៀន តែមិនបានអនុវែតន៍ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  23  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ 
មានកា កាំណែ់េកមមភាពេវ័យវាយែថ្មៃសាលារ ៀនកនុងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 
តែមិនបានអនុវែតន៍ 

ពិនៃុ ០ មិនមានកា កាំណែ់េកមមភាពេវ័យវាយែថ្មៃសាលារ ៀនកនុងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 

២.១.២ កា រ ៀរចាំនិងអនុវែតន៍តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន (២៥ពិនៃុ) 
 មានចកខុវេ័ិយសាលារ ៀនចាេ់លាេ់ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំ និងកាំណែ់ចកខុវេ័ិយចាេ់លាេ់រដ្ើមបើជា
ប្ែើវេ័ិយេប្មារ់អងាភាពកនុងកា រ ៀរចាំអភិវឌ្ឍន៍ យៈរពលខៃើ មធយម និងតវង។ ចកខុវេ័ិយេាំរៅដ្ល់កតើ
េុរិនតឬរាំណងប្បាថ្នន  មួ តដ្លសាលារ ៀនចង់រៅដ្ល់ នថ្ងៃអនគែ។ ចកខុវេ័ិយសាលារ ៀនប្ែូវ
រ ៃ្ើយែររៅរោលនរយបាយអរ់ ាំ ចកខុវេ័ិយអរ់ ាំ និងជាអវើតដ្លសាលារ ៀនអាចនឹងេរប្មចបាន
នថ្ងៃអនគែ រដ្ឋយតផ្ែករលើធនធានតដ្លខៃួនមាន នរពលរចចុរបនន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា កាំណែ់ចកខុវេ័ិយចាេ់លាេ់ និង
២)កា យល់ដឹ្ង និងអាចរកប្សាយបាន រេ់រុគាលិកពើចកខុវេ័ិយ រេ់សាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ ចកខុវេ័ិយសាលារ ៀនប្ែូវបានផ្េពវផ្ាយ និងមានកា យល់ពើរុគាលិកអរ់ ាំ និង 
អនក ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ៤ មានចកខុវេ័ិយសាលារ ៀនតដ្លអាចអនុវែតន៍និងេរប្មចបាន 

ពិនៃុ ៣ កា កាំណែ់ចកខុវេ័ិយសាលារ ៀនប្េរតាមរោលនរយបាយអរ់ ាំ និងចកខុវេ័ិយអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ២ កា កាំណែ់ចកខុវេ័ិយមានកា ចូល មួពើប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ១ មានកា កាំណែ់ចកខុវេ័ិយសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ មិនមានកា កាំណែ់ចកខុវេ័ិយសាលារ ៀន 

 មានររេកកមមរ ៃ្ើយែររៅនឹងចកខុវេ័ិយ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់ជាំហានឬទិេរៅតដ្លសាលារ ៀនរប្ជើេរ ើេរដ្ើ រដ្ើមបើរធវើឱ្យេរប្មចបាន
នូវចកខុវេ័ិយ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តារាងររេកកមម ២)កា យល់ រេ់
រុគាលិកអរ់ ាំ អាំពើររេកកមម និង៣)កា តរងតចកកា ងា ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
រុគាលិកយល់ដឹ្ង រកប្សាយ និងេមិទធផ្លកា ងា រ ៃ្ើយែររៅនឹងររេកកមម រេ់
សាលារ ៀន 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  24  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៤ កា រាំរពញកា ងា (កា តរងតចកកា ងា  និងលទធផ្លកា ងា ) រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ
សាលារ ៀនប្េរតាមររេកកមមសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ៣ មានររេកកមមសាលារ ៀនតដ្លអាចរធវើឱ្យេរប្មចនូវចកខុវេ័ិយសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ២ កា ររងកើែររេកកមមសាលារ ៀនមានកា ចូល មួពើប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ១ មានររេកកមមសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ មិនបានរ ៀរចាំររេកកមមសាលារ ៀន 

 មានរោលរាំណងចាេ់លាេ់ 
 រេចកដើពនយល់៖   េាំរៅដ្ល់វែថុរាំណង យៈរពលតវងតដ្លអាចរធវើឱ្យេរប្មចកនុង យៈរពលពើ៣ រៅ
៥ឆ្ន ាំ តដ្លប្ែូវបានកាំណែ់រៅកនុងតផ្នកា យុទធសាន្រេត និងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា យុទធសាន្រេតសាលារ ៀន ២)
តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ៣)តផ្នកា ប្រែិរែតិ និង៤) បាយកា ណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ លទធផ្លកា ងា េរប្មចបានរៅតាមរោលរាំណង 

ពិនៃុ ៤ មានេកមមភាពោាំប្ទដ្ល់រោលរាំណង 

ពិនៃុ ៣ កា រ ៀរចាំរោលរាំណង បានតផ្ែករលើទិននន័យអាំពើធនធាន(ធនធានមនុេេ ប្រភពងវកិា 
េមាា  ៈ...)  រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ២ ខៃឹមសា រោលរាំណងអាចវាេ់តវងបាន (SMART) 

ពិនៃុ ១ មានកាំណែ់រោលរាំណងចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នរោលរាំណងចាេ់លាេ់ 

 កា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន/តផ្នកា តកលមែសាលារ ៀនរដ្ឋយមានកា ចូល មួពើប្គរ់អនក ក់ព័នធ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍឬតផ្នកា តកលមែសាលារ ៀន 
រដ្ឋយមានកា ចូល មួពិរប្ោុះរយរល់ពើប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធ(គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន ប្រធាន
ប្កុមររចចករទេ ប្គូររប្ងៀន គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន/គណៈប្ទប្ទង់សាលារ ៀន/ប្កុម
ប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ េហគមន៍ អាជ្ាធ  មាតារិតា អនកអាណពាបាលេិេេ) 
និងតផ្ែករលើទិននន័យជាក់តេតង ក់ព័នធនឹងសាលារ ៀន  មួមាន ចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំ ចាំនួនេិេេ 
លទធផ្លថ្នកា េិកា រេ់េិេេ ធនធានេមាា  ៈ និងងវកិា...។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍ប្រជុាំរធវើតផ្នកា  ២)រញ្ា ើ
វែតមានអនកចូល មួប្រជុាំរធវើតផ្នកា  និង៣)តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន។  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  25  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
កា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនរដ្ឋយមានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 
ប្រធានប្កុមររចចករទេ ប្គូររប្ងៀន គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន/គណៈប្ទប្ទង់
សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ និងអនក ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ៤ 
កា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនរដ្ឋយមានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 
ប្រធានប្កុមររចចករទេ ប្គូររប្ងៀន និងគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន/គណៈប្ទប្ទង់
សាលារ ៀន/ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ៣ 
កា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនរដ្ឋយមានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 
ប្រធានប្កុមររចចករទេ និងប្កុមប្គូររប្ងៀន 

ពិនៃុ ២ 
កា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនរដ្ឋយមានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន
(នយក នយក ង) 

ពិនៃុ ១ កា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន រដ្ឋយោម នកា ចូល មួពើអនក ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ០ ោម នកា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 

 េមិទធកមមរធៀរនឹងតផ្នកា តដ្លបានកាំណែ់ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ផ្លេរប្មចពើកា អនុវែតតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ និងតផ្នកា អភិវឌ្ឍ
សាលារ ៀន(ចាំណុចរៅតដ្លបានកាំណែ់រៅកនុងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ ២)តផ្នកា 
អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន និង៣) បាយកា ណ៍េមិទធផ្លតាមកាល។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
េមិទធផ្លេរប្មចបានតាមតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ តដ្លបានកាំណែ់ចរ់ពើ ៨០
ភាគ យរ ើងរៅ 

ពិនៃុ ៤ 
េមិទធផ្លេរប្មចបានតាមតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ តដ្លបានកាំណែ់ចរ់ពើ ៧០
ភាគ យរ ើងរៅ 

ពិនៃុ ៣ 
េមិទធផ្លេរប្មចបានតាមតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ តដ្លបានកាំណែ់ចរ់ពើ ៦០
ភាគ យរ ើងរៅ 

ពិនៃុ ២ 
េមិទធផ្លេរប្មចបានតាមតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ តដ្លបានកាំណែ់រប្កាម ៥០
ភាគ យ 

ពិនៃុ ១ 
មានតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ តែកា អភិវឌ្ឍសាលាភាគរប្ចើនមិនរោ ពរៅតាមតផ្នកា 
តដ្លបានកាំណែ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  26  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

២.១.៣ កា ដឹ្កនាំកា ររប្ងៀននិងរ ៀន (៤០ពិនៃុ) 
 មានរាំតណងតចកែនួទើ និងកា ទទលួខុេប្ែវូប្កមុររចចករទេតាមមុខវជិាា ចាេ់លាេ់ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំឱ្យមាន ចនេមព័នធ និងេមាេភាពដឹ្កនាំនិងប្គរ់ប្គង 
កា តរងតចកែួនទើនិងភា កិចចចាេ់លាេ់ដ្ល់ប្កុមររចចករទេតាមមុខវជិាា (េប្មារ់អនុវទិាល័យ) 
/ប្កុមររចចករទេតាមកប្មិែថ្នន ក់(េប្មារ់រឋមេិកា)នើមយួៗ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)លិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា តរងតចកែួនទើ
និងភា កិចច រេ់ប្កុមររចចករទេតាមមុខវជិាា (េប្មារ់អនុវទិាល័យ)/ប្កុមររចចករទេតាមកប្មិែ
ថ្នន ក់(េប្មារ់រឋមេិកា)នើមយួៗ ២)តផ្នកា ប្រចាំឆ្ន ាំ រេ់ប្កុមររចចករទេ និង៣) បាយកា ណ៍
ប្រជុាំប្កុមររចចករទេតាមមុខវជិាា (េប្មារ់អនុវទិាល័យ)/ប្កុមររចចករទេតាមកប្មិែថ្នន ក់(េប្មារ់
រឋមេិកា)នើមយួៗ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ប្កុមររចចករទេបានអនុវែតន៍ប្េរតាមតផ្នកា ប្រចាំឆ្ន ាំ រលើេពើ ៨០ភាគ យ 

ពិនៃុ ៤ ប្កុមររចចករទេមានតផ្នកា ប្រចាំឆ្ន ាំ និងតផ្នកា លមែិែ 

ពិនៃុ ៣ 
មានប្កុមររចចករទេប្គរ់មុខវជិាា ឬប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ រដ្ឋយមានរាំតណងតចកែនួទើនិង
ភា កិចចចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ២ 
ប្កុមររចចករទេមានតែពើ ប្កុម គឺប្កុមវទិាសាន្រេត និងប្កុមេិកាេងាម រដ្ឋយមាន
រាំតណងតចកែនួទើ 

ពិនៃុ ១ 
មានប្កុមររចចករទេ តែោម នរាំតណងតចកែួនទើនិងភា កិចច រេ់ប្រធាន អនុប្រធាន 
និងេមាជិកប្កុមររចចករទេ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្កុមររចចករទេចាេ់លាេ់ 

 មានកា ប្រជុាំប្កមុររចចករទេជាប្រចាំ និងមាន ររៀរវា ៈចាេ់លាេ់(៧ដ្ងកនុង១ឆ្ន ាំ) 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំកិចចប្រជុាំជារទៀងទាែ់រៅតាមប្កុមររចចករទេនើមយួៗ(ប្កុម
មុខវជិាា ) កនុងរោលរាំណងតកលមែវធិើសាន្រេតររប្ងៀន ឬកា អភិវឌ្ឍចាំរណុះដឹ្ង និងជាំនញរៅរលើ
មុខវជិាា តដ្លប្ែូវររប្ងៀន និងកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) ររៀរវា ៈកិចចប្រជុាំ ២)រញ្ា ើវែតមានកិចច
ប្រជុាំ និង៣) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំប្កុមររចចករទេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
កា ប្រជុាំប្កុមររចចករទេបានអនុវែតន៍រលើេពើ៥ដ្ងកនុងមយួឆ្ន ាំ និងមានេមាេភាព
ចូល មួប្រជុាំ ៣/៤ ថ្នេមាជិកប្កុម 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  27  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៤ 
កា ប្រជុាំប្កុមររចចករទេបានអនុវែតន៍បាន៥ដ្ងកនុងមួយឆ្ន ាំ និងមានេមាេភាពចូល
 មួប្រជុាំ ៣/៤ ថ្នេមាជិកប្កុម 

ពិនៃុ ៣ 
កា ប្រជុាំប្កុមររចចករទេបានអនុវែតន៍បាន៤ដ្ងកនុងមួយឆ្ន ាំ និងមានេមាេភាពចូល
 មួប្រជុាំ ៣/៤ ថ្នេមាជិកប្កុម 

ពិនៃុ ២ 
កា ប្រជុាំប្កុមររចចករទេបានអនុវែតន៍បាន៣ដ្ងកនុងមួយឆ្ន ាំ និងមានេមាេភាពចូល
 មួប្រជុាំ ៣/៤ ថ្នេមាជិកប្កុម 

ពិនៃុ ១ 
កា ប្រជុាំប្កុមររចចករទេបានអនុវែតន៍បាន២ដ្ងកនុងមួយឆ្ន ាំ និងមានេមាេភាពចូល
 មួប្រជុាំ ៣/៤ ថ្នេមាជិកប្កុម 

ពិនៃុ ០ ោម នកា ប្រជុាំប្កុមររចចករទេ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ កា ប្រជុាំតដ្លយកផ្ៃូវកា 
បាន(កមមវែថុថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ) េាំរៅដ្ល់កា ប្រជុាំតដ្លរផ្ទត ែរលើប្រធានរទតកលមែវធិើសាន្រេតររប្ងៀន 
ឬកា អភិវឌ្ឍចាំរណុះដឹ្ងនិងជាំនញរៅរលើមុខវជិាា តដ្លប្ែូវររប្ងៀន និងកា វាយែថ្មៃកា េិកា
 រេ់េិេេ។  

 

 មានតផ្នកា  និងអនុវែតន៍កា ប្ែួែពិនិែយ និងវាយែថ្មៃកា ររប្ងៀននិងរ ៀនរៅតាមថ្នន ក់រ ៀនជាប្រចាំ 
(តផ្នកា អធិកា កិចចកា ររប្ងៀននិងរ ៀន) 

 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំតផ្នកា  និងកា ចុុះអធិកា កិចចរលើកា ររប្ងៀននិងរ ៀនតាម
មុខវជិាា នើមយួៗ រៅកនុងថ្នន ក់រ ៀន រេ់ប្កុមអធិកា កិចចថ្ផ្ៃកនុង(នយកសាលា នយក ងទទលួរនៃុក
ររចចករទេ និងប្រធានប្កុមររចចករទេ និងអនក ក់ព័នធមយួចាំននួរទៀែ)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា អធិកា កិចចប្រចាំឆ្ន ាំ ២) បាយ
កា ណ៍អធិកា កិចច ៣)រញ្ា ើវែតមានប្កុមអធិកា កិចច និង៤)រញ្ា ើថ្នន ក់រ ៀនតដ្លបានរធវើអធិកា កិចច។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានតផ្នកា អធិកា កិចចប្គរដ្ណដ រ់រលើប្គរ់មុខវជិាា  និងប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ រហើយអនុវែតន៍ 
បានរលើេពើ ៧០ភាគ យថ្នតផ្នកា  

ពិនៃុ ៤ 
មានតផ្នកា អធិកា កិចចប្គរដ្ណដ រ់រលើប្គរ់មុខវជិាា  និងប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ រហើយអនុវែតន៍ 
បាន ៧០ភាគ យថ្នតផ្នកា  

ពិនៃុ ៣ 
មានតផ្នកា អធិកា កិចចប្គរដ្ណដ រ់រលើប្គរ់មុខវជិាា  និងប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ រហើយអនុវែតន៍
បាន ៥០ភាគ យថ្នតផ្នកា  

ពិនៃុ ២ មានតផ្នកា អធិកា កិចចប្គរដ្ណដ រ់រលើប្គរ់មុខវជិាា  និងប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់  

ពិនៃុ ១ មានតផ្នកា អធិកា កិចច តែមិនបានចុុះរធវើអធិកា កិចច 

ពិនៃុ ០ ោម នតផ្នកា អធិកា កិចច និងមិនបានចុុះរធវើអធិកា កិចច 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  28  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 មានកមមវធិើតណនាំប្គរូរប្ងៀនតដ្លរទើររចញងមើ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា រ ៀរចាំកមមវធិើ និងចែ់តាាំងប្គូររងាា លេប្មារ់
តណនាំដ្ល់ប្គូររប្ងៀនតដ្លរទើររចញមកររប្ងៀនងមើរៅរលើវ ើធើសាន្រេតររប្ងៀន និងកា អនុវែតកា ងា 
រៅសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កមមវធិើ/តផ្នកា តណនាំប្គូររប្ងៀនតដ្ល
រទើររចញងមើ ២)លិខិែរងាា រ់កា ចែ់តាាំងប្គូររងាា ល ៣) បាយកា ណ៍តណនាំប្គូររប្ងៀនរចញងមើ ឬ
រាំរ៉ានេមែថភាពប្គូររប្ងៀន និង៤)កា េមាា េជាមយួនឹងប្គូររប្ងៀនរទើររចញងមើ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ មានកា ចែ់តាាំងប្គូររប្ងៀនតដ្លមានរទពិរសាធន៍និងសាន ថ្ដ្លែជាងរគ រធវើជាប្គូតណនាំ
ប្រចាំសាលា រៅប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ និងប្គរ់មុខវជិាា  

ពិនៃុ ៤ មានកា ចែ់តាាំងប្គូររប្ងៀនតដ្លមានរទពិរសាធន៍និងសាន ថ្ដ្លែជាងរគ រធវើជាប្គូតណនាំ
ប្រចាំសាលា រ៉ាុតនតមិនទាន់បានប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ ឬប្គរ់មុខវជិាា  

ពិនៃុ ៣ មានកា តណនាំប្គូររប្ងៀនរចញងមើ ឬរាំរ៉ានេមែថភាពប្គូររប្ងៀនរដ្ឋយមានតផ្នកា 
ែប្មង់ទិេចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ២ មានកា តណនាំប្គូររប្ងៀនរចញងមើ ឬរាំរ៉ានេមែថភាពប្គូររប្ងៀន រដ្ឋយមានចែ់ប្គូ
តណនាំចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ១ មានកា តណនាំប្គូររប្ងៀនរចញងមើ ឬរាំរ៉ានេមែថភាពប្គូររប្ងៀន តែោម នកា ចែ់តាាំង
ប្គូតណនាំបានចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ០ មិនមានកមមវធិើតណនាំប្គូររប្ងៀនតដ្លរទើររចញងមើ ឬរាំរ៉ានេមែថភាពប្គូររប្ងៀនរៅ
កនុងសាលារ ៀន 

 មានកា រលើកទឹកចិែត និងរចុះរធវើកា ជាប្កមុរដ្ើមបើររងកើែវរបធម៌តចក ាំតលក 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា ផ្ដល់ែថ្មៃោន រៅវញិរៅមក សាមគាើភាព កា រលើកទឹកចិែតោន រៅវញិ
រៅមក កា ប្បាប្េ័យទាក់ទង កា តចក ាំតលក កា រចុះជយួពនយល់ និងរងាា ែ់រងាា ញោន រៅវញិរៅ
មកនូវចាំរណុះដឹ្ង ជាំនញ និងរទពិរសាធន៍កា ងា លែ កនុងចាំរណមរុគាលិកអរ់ ាំនិងប្គូររប្ងៀនរៅ
កនុងសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា េមាា េគណៈប្គរ់ប្គង ប្គូររប្ងៀន 
េហគមន៍ អាំពើសាមគាើភាព កា រលើកទឹកចិែតោន រៅវញិរៅមក កា ប្បាប្េ័យទាក់ទង កា តចក ាំតលក 
កា រចុះជយួពនយល់ និងរងាា ែ់រងាា ញោន រៅវញិរៅមកនូវចាំរណុះដឹ្ង ជាំនញ និងរទពិរសាធន៍
កា ងា លែ ២)កា រ ៀរចាំឱ្យមានរនៃរ់ប្គូររប្ងៀន ៣)កា រ ៀរចាំឱ្យមានរវទិកាឬកមមវធិើតដ្លអនុញ្ហញ ែ
ឱ្យរលាកប្គូ អនកប្គូតចក ាំតលកចាំរណុះដឹ្ងងមើៗនិងរទពិរសាធន៍ និង៤) បាយកា ណ៍ឬកាំណែ់រហែុ
ថ្នកិចចប្រជុាំររចចករទេឬប្រជុាំប្រចាំតខ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  29  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

 ពិនៃុ ៥ 
សាលារ ៀនមានវរបធម៌ថ្នកា ផ្ដល់ែថ្មៃោន រៅវញិរៅមក សាមគាើភាពថ្ផ្ៃកនុង កា តចក
 ាំតលក កា េហកា  និងកា រធវើកា ជាប្កុមកនុងចាំរណមគណៈប្គរ់ប្គង ប្គូររប្ងៀន និង
រុគាលិកអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ៤ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន ប្គូររប្ងៀន និងរុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់មានកា េហកា  
កា ប្បាប្េ័យទាក់ទងលែ កា រធវើកា ងា ជាប្កុម កា ជយួោាំប្ទោន រៅវញិរៅមក កា តចក
 ាំតលកចាំរណុះដឹ្ងជាំនញ និងរទពិរសាធន៍កា ងា  

ពិនៃុ ៣ គណៈប្គរ់ប្គងមានកា តចក ាំតលកចាំរណុះដឹ្ង ជាំនញ និងរទពិរសាធន៍កា ងា ដឹ្កនាំ 
និងប្គរ់ប្គងដ្ល់ោន រៅវញិរៅមក 

ពិនៃុ ២ ប្គូររប្ងៀនមានកា តចក ាំតលកចាំរណុះដឹ្ង ជាំនញ និងរទពិរសាធន៍កា ងា ររប្ងៀន 
និងរ ៀនដ្ល់ោន រៅវញិរៅមក 

ពិនៃុ ១ គណៈប្គរ់ប្គង រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនមានកា រារ់អានោន  និងកា ផ្ដល់ែថ្មៃោន
រៅវញិរៅមក  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ សាមគាើភាពថ្ផ្ៃកនុង
េាំរៅដ្ល់កា រធវើកា ងា ជាប្កុម មិនរមើលរាំណាំោន  រចុះជយួោន រៅវញិរៅមក មានកា ទទលួខុេ
ប្ែូវរលើភា កិចចរ ៀងៗខៃួន និង មួោន ទទលួខុេប្ែូវ។ 

 

 មានកា វាយែថ្មៃលទធផ្លកា េកិា រេ់េេិេជាប្រចាំ(កា រធវើរែេដេដង់ដ្ឋ) 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា ប្រ ងវាេ់េៃង់េមែថភាពេិេេប្រចាំតខ ប្រចា្ំ មាេ និងប្រចាំឆ្ន ាំ
តដ្លប្ែូវបានរ ៀរចាំរ ើងរដ្ឋយអនុរលាមរៅតាមកមមវធិើេិកា រេៀវរៅេិការោល រេ់ប្កេួង
អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា និងប្ែូវបានរ ៀរចាំរ ើងរៅតាមប្កុមររចចករទេ ឬរដ្ឋយសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រែេត ងាវ យែថ្មៃេតង់ដ្ឋប្រចាំតខ ប្រចាំ
្មាេ និងប្រចាំឆ្ន ាំ ២)រញ្ា ើវែតមានប្គូ េិេេ និងអនកចូល មួ និង៣)កាត  រខៀនរិទលទធផ្លកា 
េិកា រេ់េិេេ(រៅកនុងរ រិវណសាលារ ៀន និងទើសាធា ណៈ)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានកា រ ៀរចាំកា រធវើរែេតវាយែថ្មៃកា េិកាេតង់ដ្ឋវាេ់េៃង់េមែថភាព រេ់េិេេ
មុនរពលចូល មួរ ៀន រែេតវាយែថ្មៃជាប្រចាំ និងមានកមមវ ើធើជយួេិេេរៅតាមលទធផ្ល
រែេតថ្នកា វាយែថ្មៃ 

ពិនៃុ ៤ មានកា រ ៀរចាំកា រធវើរែេតវាយែថ្មៃកា េិកាេតង់ដ្ឋវាេ់េៃង់េមែថភាព រេ់េិេេ
មុនរពលចូល មួរ ៀន និងរធវើរែេតវាយែថ្មៃជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ៣ មានកា រ ៀរចាំកា រធវើរែេតវាយែថ្មៃជាប្រចាំ ប្េររៅតាមកមមវធិើេិកាតាមមុខវជិាា  
និងកប្មិែថ្នន ក់ (មានកា រ ៀរចាំតាក់តែងវញិ្ហញ សាេតង់ដ្ឋ មួ) 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  30  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ មានកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេជាប្រចាំ(រធវើរ ើងរដ្ឋយប្គូររប្ងៀនមាន ក់ៗ) 

ពិនៃុ ១ មានកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេមដងមាក ល(ប្រចាំតខ ប្រចា្ំ មាេ) 

ពិនៃុ ០ មិនមានកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេ 

 មានយនតកា ផ្តល់ព័ែ៌មាន(រេៀវរៅតាមដ្ឋនកា េកិា តាមលខិិែអរញ្ា ើញ...) ដ្ល់មាតារិតាឬអនក
អាណពាបាលេេិេ េហគមន៍ និងអនក ក់ព័នធជាប្រចាំ 

 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា រ ៀរចាំយនតកា ផ្តល់ដ្ាំណឹងដ្ល់មាតារិតានិងអនក
អាណពាបាល េហគមន៍ និងអនក ក់ព័នធនន អាំពើកា េិកា រេ់េិេេ ដូ្ចជា លទធផ្លថ្នកា 
េិកា វែតមានប្រចាំតខ ប្រចា្ំ មាេ និងប្រចាំឆ្ន ាំជារដ្ើម។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើេាំ ង់ពិនៃុ រេ់ប្គូមាន ក់ៗតាមមុខ
វជិាា  ២)រេៀវរៅតាមដ្ឋនកា េិកា ៣) បាយកា ណ៍ទាំនក់ទាំនងជាមយួមាតារិតា អនកអាណ
ពាបាល េហគមន៍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ ៤)រញ្ា ើវែតមានេិេេ និង៥) បាយកា ណ៍និងឯកសា 
 ក់ព័នធនឹងកិចចប្រជុាំ វាងគណៈប្គរ់ប្គងជាមយួអនកអាពាបាលណេិេេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានកា ផ្តល់ព័ែ៌មានពើកា េិកា និងអវែតមាន រេ់េិេេជាប្រចាំ និងមានកា ជួរប្រជុាំ
ជាមយួមាតារិតាេិេេ អាជ្ាធ តដ្នដ្ើ និងេហគមន៍រដ្ើមបើតេវង កដ្ាំរណុះប្សាយជា
ប្រចាំ 

ពិនៃុ ៤ មានកា ផ្តល់ព័ែ៌មានពើកា េិកា និងអវែតមាន រេ់េិេេជាប្រចាំ និងមានកា ជរួប្រជុាំ
ជាមយួមាតារិតាេិេេរដ្ើមបើតេវង កដ្ាំរណុះប្សាយ 

ពិនៃុ ៣ មានកា ផ្តល់ព័ែ៌មានពើកា េិកា និងអវែតមាន រេ់េិេេជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ២ មានកា ផ្តល់ព៌ែ៌មានពើកា េិកា និងអវែតមាន រេ់េិេេ តែអនុវែតន៍មិនបានជារ់លារ់ 

ពិនៃុ ១ មានរេៀវរៅតាមដ្ឋនកា េិកា និងអវែតមាន រេ់េិេេ តែមិនបានយករៅអនុវែតន៍ 

ពិនៃុ ០ មិនមានរេៀវរៅតាមដ្ឋនកា េិកា និងអវែតមាន រេ់េិេេ 

 រ ៀរចាំឱ្យមានេមាា  េកិា និងេមាា  ឧររទៃេតាមមុខវជិាា  និងតាមកប្មិែថ្នន ក់ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំនិងររងកើែ(ផ្លិែ)ឱ្យមានេមាា  េិកា និង
េមាា  ឧររទៃេនន េប្មារ់ររប្មើដ្ល់កា ររប្ងៀននិងរ ៀនរៅតាមមុខវជិាា នើមួយៗ(េប្មារ់
អនុវទិាល័យ)/ថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗ(េប្មារ់រឋមេិកា)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កមមវធិើេិកា ២)រេៀវរៅេិការោល 
និង៣)េមាា  ឧររទៃេេប្មារ់ដ្ាំរណើ  កា ររប្ងៀននិងរ ៀន(េមាា  ឧររទៃេតដ្លផ្ដល់តាម យៈងវកិា
ប្កេួង ឬថ្ចនររងកើែរដ្ឋយរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀន)។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  31  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
មានកមមវធិើេិកានិងរេៀវរៅេិការោលេប្មារ់ប្គូនិងេិេេ េមាា  ឧររទៃេេប្មារ់
ដ្ាំរណើ  កា ររប្ងៀននិងរ ៀនមានរៅប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ឬប្គរ់មុខវជិាា  

ពិនៃុ ៤ 
មានកមមវធិើេិកានិងរេៀវរៅេិការោលេប្មារ់ប្គូនិងេិេេប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ តែ
េមាា  ឧររទៃេេប្មារ់ដ្ាំរណើ  កា ររប្ងៀននិងរ ៀនមានមិនប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ឬប្គរ់មុខវជិាា  

ពិនៃុ ៣ 
មានកមមវធិើេិកានិងរេៀវរៅេិការោលេប្មារ់ប្គូនិងេិេេប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ តែមិន
មានេមាា  ឧររទៃេេប្មារ់ដ្ាំរណើ  កា ររប្ងៀននិងរ ៀន 

ពិនៃុ ២ មានរេៀវរៅេិការោលេប្មារ់ប្គូនិងេិេេប្គរ់មុខវជិាា និងប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ១ 
មានរេៀវរៅេិការោលេប្មារ់ប្គូនិងេិេេមិនប្គរ់ប្ោន់ប្គរ់មុខវជិាា និងប្គរ់
កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ០ េិេេមិនមានរេៀវរៅេិការោល 

២.១.៤ កា ធានគណរនយយភាព (១៥ពិនៃុ) 
 ប្គរ់ប្គង ដ្ឋបាល និងប្រព័នធរាយកា ណ៍ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា ប្គរ់ប្គង ដ្ឋបាលសាលារ ៀន(ដូ្ចជា ច នតឯកសា  និងកា រ ៀរចាំ 
និងតរងតចកកាលវភិាគររប្ងៀនជារដ្ើម) និងកា រ ៀរចាំប្រព័នធរាយកា ណ៍តាមឋានុប្កមកា ងា រៅ
កនុងសាលារ ៀន កនុងទិេរៅរលើកកមពេ់ប្រេិទធិភាព និងគណរនយយភាពកា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ
មាន ក់ៗ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)អនកទទលួខុេប្ែូវ ដ្ឋបាលសាលារ ៀន 
២)កា រ ៀរចាំទុកដ្ឋក់ឯកសា  ដ្ឋបាលសាលារ ៀន និង៣)យនតកា រាយកា ណ៍អាំពើេកមមភាពកា ងា 
 រេ់សាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ១ 
មានយនតកា  ប្រព័នធរាយកា ណ៍ និងកា រ ៃ្ើយែរព័ែ៌មានទាន់រពលរវលា និងរដ្ឋុះប្សាយ
រញ្ហា បានទាន់រពល 

ពិនៃុ ១ មានយនតកា  ប្រព័នធរាយកា ណ៍ និងកា រ ៃ្ើយែរព័ែ៌មានទាន់រពលរវលា 

ពិនៃុ ១ មានយនតកា  និងប្រព័នធរាយកា ណ៍ចាេ់លាេ់ ( ាំហូ ឯកសា ) 

ពិនៃុ ១ មានការ ៀរចាំទុកដ្ឋក់ឯកសា  និង បាយកា ណ៍ចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ១ មានអនកទទលួខុេប្ែូវរលើកា ងា ប្គរ់ប្គង ដ្ឋបាលចាេ់លាេ់ 

ពិនៃុ ០ មិនមានកា ប្គរ់ប្គង ដ្ឋបាល និងប្រព័នធរាយកា ណ៍ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  32  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រិទផ្ាយលទធផ្លេកិា រេ់េេិេរដ្ឋយែមាៃ ភាព 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រិទផ្ាយលទធផ្លថ្នកា េិកា រេ់េិេេរៅរលើកាត  រខៀនព័ែ៌មាន
(រៅកនុងរ រិវណសាលារ ៀននិងទើសាធា ណៈ) និងរៅតាមថ្នន ក់រ ៀន(លទធផ្លថ្នកា េិកា រេ់
េិេេប្រចាំតខ ប្រចា្ំ មាេ និងប្រចាំឆ្ន ាំ)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ កា រិទផ្ាយលទធផ្លកា េិកា រេ់
េិេេរៅតាមថ្នន ក់រ ៀន និងតាមកាត  រខៀនព័ែ៌មាន(កនុងរ រិវណសាលារ ៀននិងទើសាធា ណៈ)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
កា រិទផ្ាយលទធផ្លថ្នកា េិកា រេ់េិេេប្ែូវបានរធវើរ ើងជារទៀងទាែ់ទាាំងរៅ
កនុងថ្នន ក់រ ៀន និងរៅកាដ  រខៀនព៌ែ៌មាន(កនុងរ រិវណសាលារ ៀននិងទើសាធា ណៈ) 

ពិនៃុ ៤ 
កា រិទផ្ាយលទធផ្លថ្នកា េិកា រេ់េិេេប្ែូវបានរធវើរ ើងជារទៀងទាែ់រៅកនុង
ថ្នន ក់រ ៀន 

ពិនៃុ ៣ មានកា រិទផ្ាយលទធផ្លថ្នកា េិកា រេ់រៅប្គរ់ថ្នន ក់រ ៀន 

ពិនៃុ ២ ថ្នន ក់ខៃុះមានកា រិទផ្ាយលទធផ្លថ្នកា េិកា រេ់េិេេ ថ្នន ក់ខៃុះមិនមានកា រិទផ្ាយ 

ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយលទធផ្លកា េិកា រេ់េិេេរធវើរ ើងមិនបានប្គរ់តខ 

ពិនៃុ ០ មិនមានកា រិទផ្ាយលទធផ្លេិកា រេ់េិេេ 

 ប្រជុាំផ្េពវផ្ាយកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយហ ិញ្ញវែថុ រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងេថែិិរុគាលកិ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា ប្រជុាំផ្េពវផ្ាយពើ បាយកា ណ៍ចាំណូល ចាំណយ រេ់សាលារ ៀន 
និងមានកា រិទផ្ាយជាសាធា ណៈ  កិចចរញ្ា ិកាគណរនយយហ ិញ្ញវែថុ  រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងេថិែិ 
រុគាលិក(រៅតាមកាត  រញ្ា ព័ែ៌មាន) ដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំ ប្គូររប្ងៀន និងអនក ក់ព័នធ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កិចចរញ្ា ិកា គណរនយយហិ ញ្ញវែថុ  
២)រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និង៣)េិថែិរុគាលិក។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
កិចចរញ្ា ិកា គណរនយយហ ិញ្ញវែថុ រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងេិថែិរុគាលិកប្ែូវបានប្រជុាំ និង
រិទផ្េពវផ្ាយជាប្រចាំដ្ល់ទាាំងថ្ផ្ៃកនុង ទាាំងអនក ក់ព័នធ(អាជ្ាធ មូលដ្ឋឋ ន ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ 
អនកអាណពាបាលេិេេ...) 

ពិនៃុ ៤ 
មានកា ប្រជុាំផ្េពវផ្ាយ និងរិទផ្ាយជាប្រចាំរៅទើចែ់កា សាលារ ៀននូវកិចចរញ្ា ិកា
គណរនយយហ ិញ្ញវែថុ រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងេិថែិរុគាលិក  

ពិនៃុ ៣ 
មានកា រ ៀរចាំ និងរធវើរចចុរបននកមមនូវកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយហ ិញ្ញវែថុ រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  
និងេិថែិរុគាលិកចាេ់លាេ់ និងបានប្រជុាំផ្េពវផ្ាយជាប្រចាំ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  33  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 
មានកា រ ៀរចាំកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយហ ិញ្ញវែថុ រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងេិថែិរុគាលិក
ចាេ់លាេ់ តែមិនបានរធវើរចចុរបននកមម 

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយហ ិញ្ញវែថុ រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងេិថែិរុគាលិក  

ពិនៃុ ០ មិនមានការ ៀរចាំកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយហ ិញ្ញវែថុ រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងេិថែិរុគាលិក 

២.១.៥ កា ប្គរ់ប្គងប្រកររដ្ឋយេុច ែិភាព (១០ពិនៃុ) 
 កា តណនាំ និងកា ផ្េពវផ្ាយពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គរូរប្ងៀន និងេុច ែិភាពយ៉ា ងរហាច១ដ្ងកនុង១ឆ្ន ាំ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា តណនាំ ឬប្រជុាំផ្េពវផ្ាយពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន ដ្ល់
រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនរៅកនុងសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេៀវរៅប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈ ២) បាយ
កា ណ៍និងរញ្ា ើវែតមានប្រជុាំផ្េពវផ្ាយរេៀវរៅប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈ និង៣)កិចចេមាា េអាំពើកា 
យល់ដឹ្ង រេ់គណៈប្គរ់ប្គង រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនអាំពើរេៀវរៅប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 

មានរេៀវរៅេតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន បានប្រជុាំផ្េពវផ្ាយយ៉ា ងរហាច
មួយឆ្ន ាំមួយដ្ង និងមានកា រិទផ្ាយ កយរសាៃ កឬខិែរ័ណណនន ក់ព័នធនឹងកា 
ពប្ងឹងប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន រហើយប្គូររប្ងៀនមានកា យល់ដឹ្ងអាំពើប្កម
េើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន 

ពិនៃុ ៤ 
មានរេៀវរៅេតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន បានប្រជុាំផ្េពវផ្ាយយ៉ា ងរហាច
មួយឆ្ន ាំមួយដ្ង និងមានកា រិទផ្ាយ កយរសាៃ កឬខិែរ័ណណនន ក់ព័នធនឹងកា 
ពប្ងឹងប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន 

ពិនៃុ ៣ 
មានរេៀវរៅេតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន និងបានប្រជុាំផ្េពវផ្ាយយ៉ា ងរហាច
មយួឆ្ន ាំមយួដ្ង 

ពិនៃុ ២ 
មានរេៀវរៅេតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន និងបានផ្េពវផ្ាយយ៉ា ងរហាចមយួ
រលើកកនុង យៈរពល៥ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ  

ពិនៃុ ១ 
មានរេៀវរៅេតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន(ទប្មង់ ងឹឬទន់) ឬមានកា រិទផ្ាយ
នូវ កយរសាៃ ក ក់ព័នធនឹងប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន ឬបានដឹ្ងអាំពើប្រភពតដ្ល
អាចទាញយកបានប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀនមករប្រើប្បាេ់ 

ពិនៃុ ០ 
មិនតមនរេៀវរៅេតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀនរៅកនុងសាលារ ៀន ឬមិនបាន
ែមកល់េប្មារ់គណៈប្គរ់ប្គង រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនអាចយករៅអានបាន 

 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  34  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រោ ពប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គរូរប្ងៀន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់គណៈប្គរ់ប្គង រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនមានកា រោ ពប្កមេើលធម៌
វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀនកនុងរពលរាំរពញកា ងា ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឯកសា  ក់ព័នធនឹងប្កមេើលធម៌វជិាា
ជើវៈប្គូររប្ងៀន(ចារ់អរ់ ាំ រេៀវរៅប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈ  កយរសាៃ កេតើពើប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈ) 
២)កិចចេមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធអាំពើកា រោ ពប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន និង៣) បាយ
កា ណ៍ឬកាំណែ់រហែុថ្នកិចចប្រជុាំេដើពើកា អនុវែត និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ឬរណដឹ ងនន ក់ព័នធនឹង
កា អនុវែតប្កមេើលធម៌វជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនបានអនុវែតន៍កា ងា រដ្ឋយ
រោ ពតាមប្កមេើលវជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន និងមានកា រកាែេ រេើ ពើេិេេ មាតារិតា 
អនកអាណពាបាលេិេេ េហគមន៍ អាជ្ាធ មូលដ្ឋឋ ន និងអនក ក់ព័នធ  

ពិនៃុ ៤ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនបានអនុវែតន៍កា ងា រដ្ឋយ
រោ ពតាមប្កមេើលវជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន និងមានកា រកាែេ រេើ ពើេិេេ មាតារិតា 
និងអនកអាណពាបាលេិេេ  

ពិនៃុ ៣ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនបានអនុវែតន៍កា ងា រដ្ឋយ
រោ ពតាមប្កមេើលវជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន និងមានកា រកាែេ រេើ ពើេិេេ  

ពិនៃុ ២ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនបានអនុវែតន៍កា ងា រដ្ឋយ
រោ ពតាមប្កមេើលវជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀន និងមិនតដ្លមាន កយរណដឹ ងែវា៉ា ពើេិេេ 
ឪពុកមាត យឬអនកអាណពាបាលេិេេ េហគមន៍កនុង យៈរពល ៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ 

ពិនៃុ ១ 
ធាៃ រ់មាន កយរណដឹ ងែវា៉ាពើេិេេ ឪពុកមាត យឬអនកអាណពាបាលេិេេ េហគមន៍
ពើកា អនុវែតប្បាេចកប្កមេើលវជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀនកនុង យៈរពល ៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ តែ
ប្ែូវបានរដ្ឋុះប្សាយរញ្ច រ់ 

ពិនៃុ ០ 
ធាៃ រ់មាន កយរណតឹ ងែវា៉ាពើេិេេ ឪពុកមាត យឬអនកអាណពាបាលេិេេ េហគមន៍
ពើកា អនុវែតប្បាេចកប្កមេើលវជិាា ជើវៈប្គូររប្ងៀនកនុង យៈរពល ៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ  

 ២.១.៦ លទធផ្លថ្នកា ររប្ងៀននិងរ ៀន (២៥ពិនៃុ) 
 អប្តាេេិេរបាុះរង់កា េកិាទារជាង ឬរេមើថ្នន ក់ជាែិ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់ផ្លរធៀរអប្តាេិេេរបាុះរង់កា េិកាកនុងសាលារ ៀនរធៀររៅនឹង
អប្តារបាុះរង់កា េិកា មួទូទាាំងប្ររទេប្រចាំឆ្ន ាំថ្នប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា។ អប្តាថ្នកា 
របាុះរង់កា េិកា រេ់េិេេកនុងសាលារ ៀនេាំរៅដ្ល់ផ្លរធៀរថ្នចាំននួេិេេរបាុះរង់កា េិកា 
និងចាំនួនេិេេេ ុរប្រចាំឆ្ន ាំេិកា រេ់សាលារ ៀន។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  35  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)អប្តារបាុះរង់កា េិកាប្រចាំឆ្ន ាំ រេ់
សាលារ ៀន និង២)អប្តារបាុះរង់កា េិកាប្រចាំឆ្ន ាំថ្នប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  
ពិនៃុ ៥ អប្តារបាុះរង់កា េិកាែិចជាង ២ភាគ យ  

ពិនៃុ ៤ អប្តារបាុះរង់កា េិកាចរ់ពើ ២ភាគ យរ ើង 

ពិនៃុ ៣ អប្តារបាុះរង់កា េិកាចរ់ពើ ៤ភាគ យរ ើង 

ពិនៃុ ២ អប្តារបាុះរង់កា េិកាចរ់ពើ ៦ភាគ យរ ើង 

ពិនៃុ ១ អប្តារបាុះរង់កា េិកាចរ់ពើ ៨ភាគ យរ ើង 

ពិនៃុ ០ អប្តារបាុះរង់កា េិការលើេពើ ១០ភាគ យ 

 អប្តាេេិេរ ើងថ្នន ក់រេមើ ឬខពេ់ជាងថ្នន ក់ជាែិ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ផ្លរធៀរ វាងអប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់ប្រចាំឆ្ន ាំ រេ់សាលារ ៀន និងអប្តា
េិេេរ ើងថ្នន ក់ មួទូទាាំងប្ររទេប្រចាំឆ្ន ាំ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា។ អប្តាេិេេរ ើង
ថ្នន ក់េាំរៅដ្ល់ផ្លរធៀរ វាងចាំនួនេិេេរ ើងថ្នន ក់ និងចាំនួនេិេេេ ុរប្រចាំឆ្ន ាំេិកា រេ់
សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)អប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់ប្រចាំឆ្ន ាំ រេ់
សាលារ ៀន និង២)អប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់ប្រចាំឆ្ន ាំថ្នប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ អប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់រៅតាមកប្មិែថ្នន ក់នើមយួៗចរ់ពើ ៩៨ភាគ យ 

ពិនៃុ ៤ អប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់រៅតាមកប្មិែថ្នន ក់នើមយួៗចរ់ពើ ៩៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ៣ អប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់រៅតាមកប្មិែថ្នន ក់នើមយួៗចរ់ពើ ៩០ភាគ យ 

ពិនៃុ ២ អប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់រៅតាមកប្មិែថ្នន ក់នើមយួៗចរ់ពើ ៨៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ១ អប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់រៅតាមកប្មិែថ្នន ក់នើមយួៗចរ់ពើ ៨០ភាគ យ  

ពិនៃុ ០ អប្តាេិេេរ ើងថ្នន ក់រៅតាមកប្មិែថ្នន ក់នើមយួៗែិចជាង ៨០ភាគ យ 

 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  36  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 េេិេពូតក (ថ្នន ក់កប្មង ឬប្កងុ ប្េកុ ខណឌ  េប្មារ់រឋមេកិា) រាជធានើ រខែត/ថ្នន ក់ជាែិ/អនត ជាែិ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់េិេេតដ្លទទលួបានចាំណែ់ថ្នន ក់ជ័យលាភើេិេេពូតករៅ(ថ្នន ក់កប្មង 
ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ ) ថ្នន ក់រាជធានើ រខែត តដ្លប្ែូវបានទទលួសាា ល់រដ្ឋយ (កប្មងប្កុង ប្េុក ខណឌ ) 
មនៃើ អរ់ ាំ  យុវជន និងកើឡារាជធានើ រខែត ថ្នន ក់ជាែិតដ្លប្ែូវបានទទួលសាា ល់រដ្ឋយប្កេួងអរ់ ាំ 
យុវជន និងកើឡា និងថ្នន ក់អនត ជាែិតដ្លប្ែូវបានរញ្ាូ ន និងទទលួសាា ល់រដ្ឋយប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន 
និងកើឡា និងតាម ូរភាពរផ្េងរទៀែ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើរឈាម ុះេិេេចូល មួប្រ ងេិេេ
ពូតក ២) នជ័យលាភើប្រ ងេិេេពូតក(ថ្នន ក់កប្មង ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ ) ថ្នន ក់រាជធានើ រខែត ថ្នន ក់
ជាែិ/ថ្នន ក់អនត ជាែិ ៣)ប្រកាេទទលួសាា ល់េិេេពូតក ឬជ័យលាភើេិេេពូតក និង៤)វញិ្ហញ រនរប្ែ
ទទលួសាា ល់េិេេពូតក។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានេិេេចូល មួប្រ ង និងជារ់េិេេពូតក(ថ្នន ក់កប្មង ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ ) ថ្នន ក់
រាជធានើ រខែត ថ្នន ក់ជាែិ/អនត ជាែិ ទាាំងរើឆ្ន ាំចុងរប្កាយ 

ពិនៃុ ៤ 
មានេិេេចូល មួប្រ ង និងជារ់េិេេពូតក(ថ្នន ក់កប្មង ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ ) ថ្នន ក់
រាជធានើ រខែត ថ្នន ក់ជាែិ/អនត ជាែិ ទាាំងពើ ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ 

ពិនៃុ ៣ 
មានេិេេចូល មួប្រ ងេិេេពូតក និងជារ់(ថ្នន ក់កប្មង ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ ) ថ្នន ក់
រាជធានើ រខែត ថ្នន ក់ជាែិ/អនត ជាែិ កនុង យៈរពល ៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ 

ពិនៃុ ២ 
មានេិេេចូល មួប្រ ង និងជារ់េិេេពូតក(ថ្នន ក់កប្មង ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ ) ថ្នន ក់
រាជធានើ រខែត កនុង យៈរពល ៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ 

ពិនៃុ ១ 
មានេិេេចូល មួប្រ ងេិេេពូតក(ថ្នន ក់កប្មង ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ ) ថ្នន ក់រាជធានើ 
រខែត កនុង យៈរពល ៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ 

ពិនៃុ ០ 
មិនមានេិេេចូល មួប្រ ងេិេេពូតក(ថ្នន ក់កប្មង ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ ) ថ្នន ក់រាជធានើ 
រខែត  ថ្នន ក់ជាែិ/អនត ជាែិ កនុង យៈរពល ៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ  

 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ េិេេពូតកថ្នន ក់រាជធានើ 
រខែត ជាែិ និងអនត ជាែិ េប្មារ់អនុវទិាល័យនិងវទិាល័យ។ កា ប្រ ងេិេេពូតកអាចរធវើរ ើង
រៅតាមថ្នន ក់ និងរៅកប្មិែសាលារ ៀន កប្មិែកប្មង និង/ឬប្កុង ប្េុក ខណឌ  េប្មារ់រឋមេិកា។ 

 

 អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិេិកាទារជាង ឬរេមើថ្នន ក់ជាែិ(េប្មារ់រឋមេិកា)/អប្តាេិេេប្រ ងជារ់
េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិទារជាង ឬរេមើថ្នន ក់ជាែិ(េប្មារ់អនុវទិាល័យ) 

 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់អប្តាថ្នកា ៃ្ងភូមិេិកា/កា ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋម
ភូមិ រេ់សាលារ ៀនរធៀរជាមយួអប្តាថ្នកា ៃ្ងភូមិេិកា/កា ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិកា
រឋមភូមិ មួទូទាាំងប្ររទេកនុងឆ្ន ាំេិកា។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  37  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិេិកា/លទធផ្ល
ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិ រេ់សាលាកនុងឆ្ន ាំេិកា និង២)អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិ
េិកា/លទធផ្លប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិ រេ់ថ្នន ក់ជាែិ។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិេិកា/ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិខពេ់ជាង
ថ្នន ក់ជាែិ 

ពិនៃុ ៤ អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិេិកា/ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិរេមើថ្នន ក់ជាែិ 

ពិនៃុ ៣ អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិេិកា/ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិទារជាង
ថ្នន ក់ជាែិ ៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ២ អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិេិកា/ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិទារជាង
ថ្នន ក់ជាែិ ១០ភាគ យ 

ពិនៃុ ១ អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិេិកា/ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិទារជាង
ថ្នន ក់ជាែិ ១៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ០ អប្តាេិេេ ៃ្ងភូមិេិកា/ប្រ ងជារ់េញ្ហញ រប្ែមធយមេិការឋមភូមិទារជាង
ថ្នន ក់ជាែិ ២០ភាគ យ 

 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ អប្តាជារ់េញ្ហញ រប្ែ
មធយមេិការឋមភូមិថ្នន ក់ជាែិកាំណែ់រដ្ឋយប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា េប្មារ់ឆ្ន ាំេិកា
២០២០-២០២១ គឺ ៨២.៣ភាគ យ ឆ្ន ាំេិកា២០២១-២០២២ គឺ ៨៤.២ភាគ យ និងឆ្ន ាំេិកា
២០២២-២០២៣ គឺ ៨៦ភាគ យ។ 

 

 េេិេមានេមែថភាពប្េរតាមកប្មិែថ្នន ក់ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់េមែថភាពកនុងកា អាននិងេ រេ ភាសាតខម  និងគណិែវទិា រេ់េិេេ 
រធៀរនឹងកប្មិែថ្នន ក់ រេ់េិេេមាន ក់ៗ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)សាកេួ ព័ែ៌មានពើប្គូររប្ងៀនតាម
មុខវជិាា នើមយួៗ ២)កា េមាា េជាមយួេិេេ និង៣)រែេតវាយែថ្មៃថ្នកា េិកា(ពិនៃុប្រចាំតខ និង
ប្រចា្ំ មាេ)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ េិេេរលើេពើ ៩០ភាគ យ មានេមែថភាពកនុងកា អាននិងេ រេ ភាសាតខម  និង
គណនគណិែវទិា  

ពិនៃុ ៤ េិេេរលើេពើ ៨០ភាគ យ មានេមែថភាពកនុងកា អាននិងេ រេ ភាសាតខម  និង
គណនគណិែវទិា 

ពិនៃុ ៣ េិេេរលើេពើ ៨០ភាគ យ មានេមែថភាពកនុងកា អាននិងេ រេ ភាសាតខម  និង
គណនគណិែវទិា 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  38  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ េិេេរលើេពើ ៧០ភាគ យ មានេមែថភាពកនុងកា អាននិងេ រេ ភាសាតខម  និង
គណនគណិែវទិា 

ពិនៃុ ១ េិេេរលើេពើ ៦០ភាគ យ មានេមែថភាពកនុងកា អាននិងេ រេ ភាសាតខម  និង
គណនគណិែវទិា 

ពិនៃុ ០ េិេេរប្កាម ៦០ភាគ យ មានេមែថភាពកនុងកា អាននិងេ រេ ភាសាតខម  និង
គណនគណិែវទិា 

 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ េប្មារ់អនុវទិាល័យ 
កា វាេ់េៃង់េមែថភាពកនុងកា អាននិងេ រេ ភាសាតខម  និងគណិែវទិា គឺពិនិែយរៅរលើពិនៃុថ្ន
មុខវជិាា េ រេ តាមអាន រវយាក ណ៍ និងតែងរេចកដើ និងមុខវជិាា គណិែវទិា។ េប្មារ់រឋមេិកា 
កា វាេ់េៃង់េមែថភាពភាសាតខម  និងគណិែវទិា គឺរផ្ទដ ែរៅរលើពិនៃុថ្នអាំណន េ រេ  អកេ ផ្ចង់ 
រមេូប្ែ កា គណនរលខនពវន និងចាំរណទ។ 

២.២ រហដ្ឋឋ  ចនេមពន័ធ និងរេវាធានឱ្យមានគុណភាព េមធម៌ និងរ យិរ័ននរៅកនុងសាលារ ៀន (២៥ពិនៃុ) 
២.២.១ រហដ្ឋឋ  ចនេមពន័ធ និងេកមមភាពធានដ្ល់កា ររប្ងៀននិងរ ៀនប្រកររដ្ឋយគុណភាព (២៥ពិនៃុ) 
 មានរនៃរ់េប្មារ់ររប្ងៀនកុាំពយូទ័  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានរនៃរ់េប្មារ់ររប្ងៀនកុាំពយូទ័  (Computer Lab)  និង
មានកាលវភិាគររប្ងៀនកុាំពយូទ័ េប្មារ់េិេានុេិេេ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រនៃរ់ររប្ងៀនកុាំពយូទ័  ២)ប្គូររប្ងៀន
កុាំពយូទ័  និង៣)កាលវភិាគកមមវធិើររប្ងៀនកុាំពយូទ័ ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានកាលវភិាគកមមវធិើររប្ងៀនកុាំពយូទ័  ប្គូររប្ងៀនឯករទេកុាំពយូទ័ (ប្គូតដ្លមាន
រ ញិ្ហញ រប្ែតផ្នកកុាំពយូទ័ ) និងបានអនុវែតន៍រៅប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ៤ មានកា រ ៀរចាំកាលវភិាគកមមវធិើររប្ងៀនកុាំពយូទ័  និងអនុវែតន៍បានប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ៣ មានកា រ ៀរចាំកាលវភិាគកមមវធិើររប្ងៀនកុាំពយូទ័  តែអនុវែតន៍មិនបានប្គរ់កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ២ មានរនៃរ់េប្មារ់ររប្ងៀនកុាំពយូទ័  និងមានប្គូររប្ងៀនកុាំពយូទ័   

ពិនៃុ ១ មានរនៃរ់េប្មារ់កា ររប្ងៀនកុាំពយូទ័  តែមិនមានប្គូររប្ងៀនកុាំពយូទ័  

ពិនៃុ ០ ោម នរនៃរ់ររប្ងៀនកុាំពយូទ័  
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ េប្មារ់សាលារឋម
េិកាមានកមមវធិើររប្ងៀនកុាំពយូទ័ ចរ់ពើថ្នន ក់ទើ៥ និងទើ៦ រ៉ាុតនតប្គូររប្ងៀនកុាំពយូទ័ មិនមានកា កាំណែ់
ពើគុណវុឌ្ឍ ិនិងឯករទេរទ។ 

 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  39  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 មានរនៃរ់េប្មារ់ររប្ងៀនភាសារ រទេ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានរនៃរ់ររប្ងៀនភាសារ រទេដ្ឋច់រដ្ឋយត ក (Language 

Lab) និងមានឧរក ណ៍ររប្មើឱ្យកា ររប្ងៀនភាសារ រទេ។ 
 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រនៃរ់ររប្ងៀនភាសារ រទេ ២)ប្គូ
ររប្ងៀនភាសារ រទេ និង៣)កាលវភិាគកមមវធិើររប្ងៀនភាសារ រទេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានកាលវភិាគកមមវធិើររប្ងៀនភាសារ រទេ រេៀវរៅភាសាតាមកប្មិែថ្នន ក់ និងេមាា  
ឧររទៃេររប្ងៀនភាសាកនុងរនៃរ់ររប្ងៀនភាសា និងេិេេចូលអនុវែតន៍ជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ៤ 
មានកាលវភិាគកមមវធិើររប្ងៀនភាសារ រទេ រេៀវរៅភាសាតាមកប្មិែថ្នន ក់ និងេមាា  
ឧររទៃេររប្ងៀនភាសាកនុងរនៃរ់ររប្ងៀនភាសា 

ពិនៃុ ៣ 
មានកាលវភិាគកមមវធិើររប្ងៀនភាសារ រទេ រេៀវរៅភាសារ រទេតាមកប្មិែថ្នន ក់
រៅកនុងរនៃរ់ររប្ងៀនភាសា 

ពិនៃុ ២ 
មានរនៃរ់េប្មារ់ររប្ងៀនភាសារ រទេ និងមានប្គូររប្ងៀនភាសារ រទេប្គរ់
កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ១ មានរនៃរ់េប្មារ់រប្ែៀមរ ៀរចាំកា ររប្ងៀនភាសារ រទេ 

ពិនៃុ ០ ោម នរនៃរ់ររប្ងៀនភាសារ រទេ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ េប្មារ់សាលារឋម
េិកា កា ររប្ងៀនភាសារ រទេប្ែូវបានអនុវែតន៍ចរ់ពើថ្នន ក់ទើ៤រ ើងរៅ រហើយប្ែូវបានររប្ងៀន
រដ្ឋយប្គូទទលួរនៃុកថ្នន ក់នើមយួៗ ឬប្គូររប្ងៀនរផ្េងរទៀែ អាប្េ័យរៅរលើសាថ នភាពជាក់តេតង
 រេ់សាលារ ៀន។ 

 

 មានរនៃរ់ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានរនៃរ់ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត (គណិែវទិា  ូរវទិា គើមើ
វទិា ជើវវទិា តផ្នដ្ើនិងរ សិាថ ន) េមាា  ពិរសាធន៍ តដ្លេថិែរៅដ្ឋច់រដ្ឋយត កពើថ្នន ក់រ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រនៃរ់ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត ២)េមាា  
ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត ៣)ប្គូររប្ងៀនប្រចាំកា  និង៤)កាលវភិាគកមមវធិើពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
រនៃរ់េប្មារ់រធវើពិរសាធន៍វទិាសាន្រេតប្ែូវបានរប្រើប្បាេ់ជារនៃរ់ររប្ងៀនមុខវជិាា វទិា
សាន្រេត និងមានកា តាាំងរងាា ញពើកា អនុវែតពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត រេ់េិេេប្រចាំឆ្ន ាំ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  40  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៤ 
មានរនៃរ់េប្មារ់រធវើពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត េមាា  ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត និងមានប្គូ
ទទួលរនៃុកេប្មារ់រនៃរ់ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេតនើមយួៗ និងប្ែូវបានរប្រើប្បាេ់ជារនៃរ់
ររប្ងៀនមុខវជិាា វទិាសាន្រេត 

ពិនៃុ ៣ មានរនៃរ់េប្មារ់រធវើពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត េមាា  ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត និងមានប្គូ
ទទលួរនៃុកេប្មារ់រនៃរ់ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេតនើមយួៗ 

ពិនៃុ ២ មានរនៃរ់េប្មារ់រធវើពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត (មុខវជិាា គណិែវទិា គើមើវទិា ជើវវទិា  ូរវទិា 
តផ្នដ្ើនិងរ សិាថ ន) 

ពិនៃុ ១ មានរនៃរ់េប្មារ់រប្ែៀមរ ៀរចាំរធវើរនៃរ់ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត 

ពិនៃុ ០ ោម នរនៃរ់ពិរសាធន៍វទិាសាន្រេត 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ លរខែៈវនិិេឆ័យចនុះ 
រិនមានចៅរនុងតារាងលរខែៈវនិិេឆ័យសក្មាប់ការវាយែច្រលនិងទទលួសាគ ល់សាោបឋរសិរាចទ។ 

 

 មានរណណ ល័យ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំរនៃរ់ឬអោ តដ្លមានកា ដ្ឋក់តាាំងរងាា ញរេៀវរៅេប្មារ់
ឱ្យរុគាលិកអរ់ ាំ ប្គូររប្ងៀន និងេិេានុេិេេេិកាប្សាវប្ជាវរតនថម និងមានកា ចែ់តាាំងរណណ  កេ
ជាអនកទទលួខុេប្ែូវកនុងដ្ាំរណើ  កា ប្គរ់ប្គងកា អាន ប្សាវប្ជាវ រេ់េិេានុេេិេ រុគាលិកអរ់ ាំ 
និងប្គូររប្ងៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រនៃរ់ឬអោ (រណណ ល័យ) ២)រណណ  កេ 
៣)រញ្ា ើចុុះរឈាម ុះអនកចូលអានរេៀវរៅ និង៤)កាលវភិាគថ្នកា ចូលអាន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ទាាំងេិេេ រុគាលិកអរ់ ាំ និងប្គូររប្ងៀនបានរប្រើប្បាេ់រណណ ល័យជាកតនៃងេិកា និង
ប្សាវប្ជាវ រេ់ខៃួនជាប្រចាំ(ពិនិែយរមើលរញ្ា ើចុុះរឈាម ុះអនកចូលអានរេៀវរៅ) 

ពិនៃុ ៤ 
រណណ ល័យមានរណណ  កេ មានកាលវភិាគេប្មារ់អាន និងមានេិេេចូលអានប្គរ់
រពល(ពិនិែយរមើលរញ្ា ើចុុះរឈាម ុះអនកចូលអានរេៀវរៅ) 

ពិនៃុ ៣ 
រណណ ល័យមានរណណ  កេ មានកាលវភិាគេប្មារ់អាន និងមានេិេេចូលអានែិចែួច
(ពិនិែយរមើលរញ្ា ើចុុះរឈាម ុះអនកចូលអានរេៀវរៅ) 

ពិនៃុ ២ សាលារ ៀនមានរណណ ល័យ និងមានរណណ  កេទទួលខុេប្ែូវ 

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀនមានរណណ ល័យ តែោម នរណណ  កេ 

ពិនៃុ ០ សាលារ ៀនោម នរណណ ល័យ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  41  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 មានរនៃរ់េប្មារ់ប្គរូរប្ងៀនរធវើកា  ប្រជុាំ និងប្សាវប្ជាវ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំឱ្យមានរនៃរ់ឬអោ ដ្ឋច់រដ្ឋយត កេប្មារ់ប្គូររប្ងៀនរាំរពញ
កា ងា  ជរួប្រជុាំ និងប្សាវប្ជាវរដ្ើមបើអភិវឌ្ឍចាំរណុះដឹ្ងរលើមុខវជិាា ររប្ងៀន និងវធិើសាន្រេតររប្ងៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រនៃរ់ឬអោ េប្មារ់ប្គូររប្ងៀន
រាំរពញកា ងា  ជួរប្រជុាំ និងប្សាវប្ជាវ និង២)េមាា  ៈេប្មារ់ដ្ាំរណើ  កា កា ងា  ប្រជុាំ និងប្សាវប្ជាវ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានរនៃរ់ឬអោ  និងទូ ទុកដ្ឋក់ឯកសា  កុាំពយូទ័  មា៉ា េុើនរបាុះពុមពនិងងែចមៃង មា៉ា េុើន
រញ្ហច ាំងសាៃ យ(LCD Projector) និងភាា រ់អិនរធើតណែ េប្មារ់ប្គូររប្ងៀនរាំរពញកា ងា  
ជរួប្រជុាំ និងប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ៤ មានរនៃរ់ឬអោ  និងទូ ទុកដ្ឋក់ឯកសា  កុាំពយូទ័  មា៉ា េុើនរបាុះពុមពនិងងែចមៃងេប្មារ់
ប្គូររប្ងៀនរាំរពញកា ងា  ជរួប្រជុាំ និងប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ៣ មានរនៃរ់ឬអោ  និងទូ ទុកដ្ឋក់ឯកសា  និងកុាំពយូទ័ េប្មារ់ប្គូររប្ងៀនរាំរពញកា ងា  
ជរួប្រជុាំ និងប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ២ មានរនៃរ់ឬអោ តដ្លមានទូ ទុកដ្ឋក់ឯកសា េប្មារ់ប្គូររប្ងៀនរាំរពញកា ងា  ជរួប្រជុាំ 
និងប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ១ មានរនៃរ់ឬអោ តដ្លមានែុ រៅអើេប្មារ់ប្គូររប្ងៀនរាំរពញកា ងា  និងជួរប្រជុាំ  

ពិនៃុ ០ ោម នរនៃរ់ឬអោ េប្មារ់ប្គូររប្ងៀនរាំរពញកា ងា  ជួរប្រជុាំ និងប្សាវប្ជាវ 

២.៣ គុណវឌុ្ឍ ិនិងជាំនញវជិាា ជើវៈរុគាលកិអរ់ ាំ (៩៥ពិនៃុ) 

២.៣.១ ចាំរណុះដឹ្ង និងេមែថភាពជាំនញ រេ់ប្គរូរប្ងៀន (៦៥ពិនៃុ) 
 ភាគ យរុគាលកិអរ់ ាំមានេញ្ហញ រប្ែចរ់ពើរ ញិ្ហញ រប្ែរ ើងរៅ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ផ្លរធៀរ វាងចាំនួនថ្នរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លមានគុណវុឌ្ឍិ និងជាំនញ
វជិាា ជើវៈចរ់ពើរ ញិ្ហញ រប្ែរ ើងរៅ និងចាំននួរុគាលិកអរ់ ាំេ ុរកនុងសាលារ ៀនកនុងឆ្ន ាំេិកា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)េិថែិរុគាលិកអរ់ ាំ និង២)គុណវឌ្ឍ ិនិង
ជាំនញវជិាា ជើវៈ រេ់រុគាលិកអរ់ ាំកនុងសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ រុគាលិកអរ់ ាំរេមើឬរលើេពើ ៥០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែរ ញិ្ហញ រប្ែ 

ពិនៃុ ៤ រុគាលិកអរ់ ាំ ៤០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែរ ញិ្ហញ រប្ែ  

ពិនៃុ ៣ រុគាលិកអរ់ ាំ ៣០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែរ ញិ្ហញ រប្ែ 

ពិនៃុ ២ រុគាលិកអរ់ ាំ ២០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែរ ញិ្ហញ រប្ែ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  42  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ រុគាលិកអរ់ ាំ ១០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែរ ញិ្ហញ រប្ែ 

ពិនៃុ ០ រុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់ោម នេញ្ហញ រប្ែរ ញិ្ហញ រប្ែ 

 ភាគ យរុគាលកិអរ់ ាំមានេញ្ហញ រប្ែប្គរូរប្ងៀនកប្មិែឧែតម (េប្មារ់អនុវទិាល័យ) 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ផ្លរធៀរ វាងចាំនួនថ្នរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀន
កប្មិែឧែតម និងចាំននួរុគាលិកអរ់ ាំេ ុរកនុងសាលារ ៀនកនុងឆ្ន ាំេិកា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)េិថែិរុគាលិកអរ់ ាំ និង២)េញ្ហញ រប្ែ
ប្គូររប្ងៀនកប្មិែឧែតម រេ់រុគាលិកអរ់ ាំកនុងសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  
ពិនៃុ ៥ រុគាលិកអរ់ ាំ ២៥ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែឧែតម 

ពិនៃុ ៤ រុគាលិកអរ់ ាំ ២០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែឧែតម 

ពិនៃុ ៣ រុគាលិកអរ់ ាំ ១៥ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែឧែតម 

ពិនៃុ ២ រុគាលិកអរ់ ាំ ១០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែឧែតម 

ពិនៃុ ១ រុគាលិកអរ់ ាំ ៥ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែឧែតម 

ពិនៃុ ០ រុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់ោម នេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែឧែតម 

 ភាគ យរុគាលកិអរ់ ាំមានេញ្ហញ រប្ែប្គរូរប្ងៀនកប្មិែមូលដ្ឋឋ ន  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ផ្លរធៀរ វាងចាំនួនថ្នរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែ
មូលដ្ឋឋ ន និងចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំេ ុរកនុងសាលារ ៀនកនុងឆ្ន ាំេិកា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)េិថែិរុគាលិកអរ់ ាំ និង២)េញ្ហញ រប្ែប្គូ
ររប្ងៀនកប្មិែមូលដ្ឋឋ ន រេ់រុគាលិកអរ់ ាំកនុងសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
រុគាលិកអរ់ ាំ ៩៥ភាគ យ (២៥ភាគ យ េប្មារ់រឋមេិកា) មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀន
កប្មិែមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ៤ 
រុគាលិកអរ់ ាំ ៩០ភាគ យ (២០ភាគ យ េប្មារ់រឋមេិកា) មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀន
កប្មិែមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ៣ 
រុគាលិកអរ់ ាំ ៨៥ភាគ យ (១៥ភាគ យ េប្មារ់រឋមេិកា) មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀន
កប្មិែមូលដ្ឋឋ ន 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  43  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 
រុគាលិកអរ់ ាំ ៨០ភាគ យ(១០ភាគ យ េប្មារ់រឋមេិកា) មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀន
កប្មិែមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ១ 
រុគាលិកអរ់ ាំ ៧៥ភាគ យ (៥ភាគ យ េប្មារ់រឋមេិកា) មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀន
កប្មិែមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ០ 
រុគាលិកអរ់ ាំ ៥០ភាគ យ (០ភាគ យ េប្មារ់រឋមេិកា) មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀន
កប្មិែមូលដ្ឋឋ ន 

 ភាគ យរុគាលកិអរ់ ាំមានេញ្ហញ រប្ែប្គរូរប្ងៀនកប្មិែរឋមេកិា (េប្មារ់រឋមេកិា) 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ផ្លរធៀរ វាងចាំនួនថ្នរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែ
រឋមេិកា និងចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំេ ុរកនុងសាលារ ៀនកនុងឆ្ន ាំេិកា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)េិថែិរុគាលិកអរ់ ាំ និង២)េញ្ហញ រប្ែប្គូ
ររប្ងៀនកប្មិែរឋមេិកា រេ់រុគាលិកអរ់ ាំកនុងសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  
ពិនៃុ ៥ រុគាលិកអរ់ ាំ ៩៥ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែរឋមេិកា 

ពិនៃុ ៤ រុគាលិកអរ់ ាំ ៩០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែរឋមេិកា 

ពិនៃុ ៣ រុគាលិកអរ់ ាំ ៨៥ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែរឋមេិកា 

ពិនៃុ ២ រុគាលិកអរ់ ាំ ៨០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែរឋមេិកា 

ពិនៃុ ១ រុគាលិកអរ់ ាំ ៧៥ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែរឋមេិកា 

ពិនៃុ ០ រុគាលិកអរ់ ាំ ៥០ភាគ យ មានេញ្ហញ រប្ែប្គូររប្ងៀនកប្មិែរឋមេិកា 

 ភាគ យថ្នកា យល់ដឹ្ងរោលនរយបាយអរ់ ាំ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ចាំននួថ្នរុគាលិកអរ់ ាំ តដ្លមានកា យល់ដឹ្ងអាំពើរោលនរយបាយអរ់ ាំ
រៅកនុងតផ្នកា យុទធសាន្រេតវេ័ិយអរ់ ាំ ២០១៩-២០២៣ និងកាំតណទប្មង់អាទិភាព រេ់ប្កេួង
អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡារផ្េងៗរទៀែ រធៀរនឹងចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំទាាំងអេ់រៅកនុងសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)មរធាបាយផ្េពវផ្ាយរោលនរយបាយ
អរ់ ាំដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀន ២)េមាា េន៍ជាមយួរុគាលិកអរ់ ាំ ៣)កា ែមដល់រេៀវរៅ
តផ្នកា យុទធសាន្រេតអរ់ ាំ ២០១៩-២០២៣ និងឯកសា េដើពើកាំតណទប្មង់អាទិភាពរផ្េងៗរទៀែ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ រុគាលិកអរ់ ាំ ៥០ភាគ យ យល់ដឹ្ង និងអាចរកប្សាយពើរោលនរយបាយអរ់ ាំ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  44  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៤ រុគាលិកអរ់ ាំ ៣០ភាគ យ យល់ដឹ្ង និងអាចរកប្សាយពើរោលនរយបាយអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ៣ រុគាលិកអរ់ ាំ ២០ភាគ យ យល់ដឹ្ង និងអាចរកប្សាយពើរោលនរយបាយអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ២ រុគាលិកអរ់ ាំ ១០ភាគ យ យល់ដឹ្ង និងអាចរកប្សាយពើរោលនរយបាយអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយអាំពើរោលនរយបាយអរ់ ាំកនុងសាលារ ៀន តែរុគាលិកអរ់ ាំមិនមាន
កា យល់ដឹ្ង 

ពិនៃុ ០ 
រុគាលិកអរ់ ាំមិនយល់ដឹ្ង និងមិនមានកា ផ្េពវផ្ាយអាំពើរោលនរយបាយអរ់ ាំកនុង
សាលារ ៀន 

 កា យល់ដឹ្ង និងកា រប្រើប្បាេ់កមមវធិើេកិាតាមកប្មិែថ្នន ក់ រេ់រុគាលកិអរ់ ាំ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំមានកា យល់ដឹ្ងពើកមមវធិើេិការៅតាមមុខវជិាា នើមយួៗ
តាមកប្មិែថ្នន ក់ និងរប្រើប្បាេ់កមមវធិើេិកាកនុងកា រ ៀរចាំកិចចតែងកា ររប្ងៀន និង ងាវ យែថ្មៃកា េិកា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ប្ករខណឌ កមមវធិើេិកា ២)រេៀវរៅ
េិការោល ៣)កិចចតែងកា ររប្ងៀន ៤)រាំតណងតចកកាលវភិាគ/កមមវធិើេិកា និង៥)កា េមាា េ
ប្គូររប្ងៀនតាមកប្មិែថ្នន ក់។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ប្កុមររចចករទេនិងប្គូររប្ងៀនយ៉ា ងែិច ៨០ភាគ យ បានរប្រើប្បាេ់កមមវធិើេិកា
េប្មារ់រ ៀរចាំកិចចតែងកា ររប្ងៀន អនុវែតន៍វធិើសាន្រេតររប្ងៀន និង ងាវ យែថ្មៃកា េិកា 

ពិនៃុ ៤ 
ប្កុមររចចករទេនិងប្គូររប្ងៀនយ៉ា ងែិច ៦០ភាគ យ បានរប្រើប្បាេ់កមមវធិើេិកា
េប្មារ់រ ៀរចាំកិចចតែងកា ររប្ងៀន អនុវែតន៍វធិើសាន្រេតររប្ងៀន និង ងាវ យែថ្មៃកា េិកា 

ពិនៃុ ៣ 
ប្កុមររចចករទេរប្រើប្បាេ់កមមវធិើេិកាេប្មារ់កា អនុវែតវធិើសាន្រេតររប្ងៀន និង ងាវ យ
ែថ្មៃកា េិកា 

ពិនៃុ ២ ប្កុមររចចករទេរប្រើប្បាេ់កមមវធិើេិកាេប្មារ់កា អនុវែតវធិើសាន្រេតររប្ងៀន 

ពិនៃុ ១ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនបានប្រជុាំផ្េពវផ្ាយតណនាំពើកមមវធិើេិកាដ្ល់ប្រធានប្កុម
ររចចករទេ 

ពិនៃុ ០ សាលារ ៀនមិនមានកា ផ្េពវផ្ាយតណនាំពើកមមវធិើេិកា  

 ភាគ យថ្នប្គមូានេមែថភាពជាអនកដឹ្កនាំ និងប្គរ់ប្គងថ្នន ក់រ ៀន  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ចាំនួនថ្នប្គូររប្ងៀនតដ្លមានេមែថភាព(ចាំរណុះដឹ្ង រាំណិន និង
ឥ យិរង) កនុងកា ដឹ្កនាំ ប្គរ់ប្គង េប្មរេប្មួល និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា ររប្ងៀន រធៀរនឹង
ចាំនួនប្គូររប្ងៀនេ ុរ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  45  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)អរងកែថ្នន ក់រ ៀន(កា ដឹ្កនាំប្គរ់ប្គង
លាំនឹងថ្នន ក់រ ៀន កា ប្គរ់ប្គងរពលរវលា វធិើសាន្រេតររប្ងៀន និងកា រប្រើប្បាេ់េមាា  ឧររទៃេរ ៃ្ើយែរ
រៅនឹងខៃឹមសា រមរ ៀន) ២)កា េមាា េជាមួយេិេេនិងអនក ក់ព័នធ និង៣)កា រ ៀរចាំែុរតែង
ថ្នន ក់រ ៀន (េប្មារ់រឋមេិកា)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង ៨០ភាគ យ មានេមែថភាព(ចាំរណុះដឹ្ង រាំណិន និងឥ យិរង)
កនុងកា ដឹ្កនាំ ប្គរ់ប្គង េប្មរេប្មួល និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា ររប្ងៀន 

ពិនៃុ ៤ 
ប្គូររប្ងៀន ៨០ភាគ យ មានេមែថភាព(ចាំរណុះដឹ្ង រាំណិន និងឥ យិរង)កនុងកា 
ដឹ្កនាំ ប្គរ់ប្គង េប្មរេប្មួល និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា ររប្ងៀន 

ពិនៃុ ៣ 
ប្គូររប្ងៀន ៧០ភាគ យ មានេមែថភាព(ចាំរណុះដឹ្ង រាំណិន និងឥ យិរង)កនុងកា 
ដឹ្កនាំ ប្គរ់ប្គង េប្មរេប្មួល និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា ររប្ងៀន 

ពិនៃុ ២ 
ប្គូររប្ងៀន ៦០ភាគ យ មានេមែថភាព(ចាំរណុះដឹ្ង រាំណិន និងឥ យិរង)កនុងកា 
ដឹ្កនាំ ប្គរ់ប្គង េប្មរេប្មួល និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា ររប្ងៀន 

ពិនៃុ ១ 
ប្គូររប្ងៀន ៥០ភាគ យ មានេមែថភាព(ចាំរណុះដឹ្ង រាំណិន និងឥ យិរង)កនុងកា 
ដឹ្កនាំ ប្គរ់ប្គង េប្មរេប្មួល និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា ររប្ងៀន 

ពិនៃុ ០ 
ប្គូររប្ងៀន ែិចជាង ៥០ភាគ យ មានេមែថភាព(ចាំរណុះដឹ្ង រាំណិន និងឥ យិរង)
កនុងកា ដឹ្កនាំ ប្គរ់ប្គង េប្មរេប្មួល និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា ររប្ងៀន 

 ភាគ យថ្នប្គរូរប្ងៀនររប្ងៀនបានប្ែឹមប្ែវូតាមមុខវជិាា ឯករទេ និងតាមកប្មិែថ្នន ក់ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ចាំននួប្គូររប្ងៀនររប្ងៀនបានប្ែឹមប្ែូវតាមមុខវជិាា ឯករទេ និងតាម
កប្មិែថ្នន ក់ រធៀរនឹងចាំនួនប្គូររប្ងៀនេ ុរ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)អរងកែថ្នន ក់រ ៀន(មុខវជិាា កនុងរមា៉ា ង
ររប្ងៀន និងឯករទេររប្ងៀនកនុងរមា៉ា ងររប្ងៀន) ២)រាំតណងតចកកាលវភិាគប្គូររប្ងៀន និង៣)
គុណវុឌ្ឍបិ្គូររប្ងៀនរៅតាមមុខវជិាា ឯករទេនើមយួៗ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង ៩០ភាគ យ ររប្ងៀនប្ែឹមប្ែូវតាមមុខវជិាា ឯករទេ និងតាម
កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ៤ 
ប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង ៨០ភាគ យ ររប្ងៀនប្ែឹមប្ែូវតាមមុខវជិាា ឯករទេ និងតាម
កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ៣ 
ប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង ៧០ភាគ យ ររប្ងៀនប្ែឹមប្ែូវតាមមុខវជិាា ឯករទេ និងតាម
កប្មិែថ្នន ក់ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  46  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 
ប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង ៦០ភាគ យ ររប្ងៀនប្ែឹមប្ែូវតាមមុខវជិាា ឯករទេ និងតាម
កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ១ 
ប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង ៥០ភាគ យ ររប្ងៀនប្ែឹមប្ែូវតាមមុខវជិាា ឯករទេ និងតាម
កប្មិែថ្នន ក់ 

ពិនៃុ ០ 
ប្គូររប្ងៀនែិចជាង ៥០ភាគ យ ររប្ងៀនប្ែឹមប្ែូវតាមមុខវជិាា ឯករទេ និងតាម
កប្មិែថ្នន ក់ 

 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ លរខែៈវនិិេឆ័យចនុះ 
រិនមានចៅរនុងតារាងលរខែៈវនិិេឆ័យសក្មាប់ការវាយែច្រលនិងទទលួសាគ ល់សាោបឋរសិរាចទ។ 

 

 ភាគ យថ្នរុគាលកិអរ់ ាំមានចាំរណុះដឹ្ង និងរប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន ររប្មើឱ្យកា ប្សាវប្ជាវ កា ងា  ដ្ឋបាល 
កា ររប្ងៀន និងកា រ ៀន 

 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំមានចាំរណុះដឹ្ងកនុងកា រប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មានេប្មារ់
កា ប្សាវប្ជាវ កា ងា  ដ្ឋបាល កា ររប្ងៀន និងកា រ ៀន រធៀរនឹងចាំននួរុគាលិកអរ់ ាំេ ុរ រេ់
សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឯកសា  ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀន (រាំតណងតចក
កមមវធិើេិកា កមមវធិើេិកា និងកិចចតែងកា ...) ២)លិខិែ ដ្ឋបាលេប្មារ់កា ដឹ្កនាំ និងប្គរ់ប្គង
សាលារ ៀន និង៣)កា េមាា េជាមួយរុគាលិកអរ់ ាំអាំពើកា ចាំរណុះដឹ្ង និងរប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន
ររប្មើឱ្យកា ប្សាវប្ជាវ កា ងា  ដ្ឋបាល កា ររប្ងៀន និងកា រ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៥០ភាគ យ មានចាំរណុះដឹ្ងកនុងកា រប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន
េប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  ដ្ឋបាលេិកា 

ពិនៃុ ៤ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៤០ភាគ យ មានចាំរណុះដឹ្ងកនុងកា រប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន
េប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  ដ្ឋបាលេិកា 

ពិនៃុ ៣ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៣០ភាគ យ មានចាំរណុះដឹ្ងកនុងកា រប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន
េប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  ដ្ឋបាលេិកា 

ពិនៃុ ២ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ២០ភាគ យ មានចាំរណុះដឹ្ងកនុងកា រប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន
េប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  ដ្ឋបាលេិកា 

ពិនៃុ ១ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ១០ភាគ យ មានចាំរណុះដឹ្ងកនុងកា រប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន
េប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  ដ្ឋបាលេិកា 

ពិនៃុ ០ 
រុគាលិកអរ់ ាំែិចជាង ១០ភាគ យ មានចាំរណុះដឹ្ងកនុងកា រប្រើររចចកវទិាព័ែ៌មាន
េប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  ដ្ឋបាលេិកា  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  47  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ភាគ យថ្នរុគាលកិអរ់ ាំរចុះភាសារ រទេ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ចាំននួរុគាលិកអរ់ ាំរចុះភាសារ រទេកនុងកា ទាំនក់ទាំនង និងកា េិកា
ប្សាវប្ជាវតដ្លររប្មើដ្ល់កា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន និងកា ររប្ងៀននិងរ ៀន (ភាសាអង់រគៃេ បារា ាំង ឬ
ភាសារ រទេណមយួ) រធៀរនឹងចាំននួរុគាលិកអរ់ ាំេ ុរ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)េមាា េន៍ជាមយួរុគាលិកអរ់ ាំ ២)អែថរទ
ប្សាវប្ជាវ និងកិចចតែកា ររប្ងៀន និង ៣)គុណវុឌ្ឍ(ិេញ្ហញ រប្ែ ឬវញិ្ហញ រនរប្ែ) រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៥០ភាគ យ រចុះភាសារ ទេេប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  
 ដ្ឋបាលេិកា ប្សាវប្ជាវ និងទាំនក់ទាំនង 

ពិនៃុ ៤ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៤០ភាគ យ រចុះភាសារ ទេេប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  
 ដ្ឋបាលេិកា ប្សាវប្ជាវ និងទាំនក់ទាំនង 

ពិនៃុ ៣ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៣០ភាគ យ រចុះភាសារ ទេេប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  
 ដ្ឋបាលេិកា ប្សាវប្ជាវ និងទាំនក់ទាំនង 

ពិនៃុ ២ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ២០ភាគ យ រចុះភាសារ ទេេប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  
 ដ្ឋបាលេិកា ប្សាវប្ជាវ និងទាំនក់ទាំនង 

ពិនៃុ ១ 
រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ១០ភាគ យ រចុះភាសារ ទេេប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  
 ដ្ឋបាលេិកា ប្សាវប្ជាវ និងទាំនក់ទាំនង 

ពិនៃុ ០ 
រុគាលិកអរ់ ាំែិចជាង ១០ភាគ យ រចុះភាសារ ទេេប្មារ់ររប្មើកា កនុងកា ងា  
 ដ្ឋបាលេិកា ប្សាវប្ជាវ និងទាំនក់ទាំនង  

 ភាគ យថ្នរុគាលកិអរ់ ាំមានរទពិរសាធន៍ររប្ងៀនចរ់ពើ៥ឆ្ន ាំរ ើងរៅ  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ចាំននួរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លមានអែើែភាពកា ងា រៅកនុងប្ករខណឌ ប្កេួង
អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា ចរ់ពើប្បាាំឆ្ន ាំរ ើងរៅ រធៀរនឹងចាំននួរុគាលិកអរ់ ាំេ ុរ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើប្គរ់ប្គងរុគាលិក និង២)ប្រវែតិ ូរ
េរងខរ រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៥០ភាគ យ មានរទពិរសាធន៍កា ងា ចរ់ពើ ៥ឆ្ន ាំរ ើង 

ពិនៃុ ៤ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៤០ភាគ យ មានរទពិរសាធន៍កា ងា ចរ់ពើ ៥ឆ្ន ាំរ ើង 

ពិនៃុ ៣ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៣០ភាគ យ មានរទពិរសាធន៍កា ងា ចរ់ពើ ៥ឆ្ន ាំរ ើង 

ពិនៃុ ២ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ២០ភាគ យ មានរទពិរសាធន៍កា ងា ចរ់ពើ ៥ឆ្ន ាំរ ើង 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  48  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ១០ភាគ យ មានរទពិរសាធន៍កា ងា ចរ់ពើ ៥ឆ្ន ាំរ ើង 

ពិនៃុ ០ រុគាលិកអរ់ ាំែិចជាង ១០ភាគ យ មានរទពិរសាធន៍កា ងា ចរ់ពើ ៥ឆ្ន ាំរ ើង 

 ភាគ យថ្នរុគាលកិអរ់ ាំតដ្លររងកើនប្រេទិធភាពកា ងា រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់ទិននន័យជាមូលដ្ឋឋ ន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់ចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លររងកើនប្រេិទធភាពកា ងា រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់
ទិននន័យជាមូលដ្ឋឋ ន(ប្រមូល រ ៀរចាំ រងាា ញ វភិាគ េននិដ្ឋឋ ន និងេរប្មចចិែត) រធៀរនឹងចាំនួនរុគាលិក
អរ់ ាំេ ុរកនុងសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឯកសា  ក់ព័នធកា ងា  ដ្ឋបាល និង
កា ររប្ងៀន(តផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ តផ្នកា អភិវឌ្ឍនិងតកលមែសាលារ ៀន តផ្នកា ររប្ងៀន 
រាំតណងតចកភា កិចចប្គូររប្ងៀន កិចចតែងកា ររប្ងៀន...) និង២)កា េមាា េជាមយួរុគាលិកអរ់ ាំ
អាំពើចាំរណុះដឹ្ង ក់ព័នធកា ប្រមូល និងរប្រើប្បាេ់ទិននន័យ(ប្រមូល រ ៀរចាំ រងាា ញ វភិាគ េននិដ្ឋឋ ន 
និងេរប្មចចិែត)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៥០ភាគ យ បានររងកើនប្រេិទធភាពកា ងា រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់
ទិននន័យជាមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ៤ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៤០ភាគ យ បានររងកើនប្រេិទធភាពកា ងា រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់
ទិននន័យជាមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ៣ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ៣០ភាគ យ បានររងកើនប្រេិទធភាពកា ងា រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់
ទិននន័យជាមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ២ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ២០ភាគ យ បានររងកើនប្រេិទធភាពកា ងា រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់
ទិននន័យជាមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ១ រុគាលិកអរ់ ាំរប្ចើនជាង ១០ភាគ យ បានររងកើនប្រេិទធភាពកា ងា រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់
ទិននន័យជាមូលដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ០ រុគាលិកអរ់ ាំែិចជាង ១០ភាគ យ បានររងកើនប្រេិទធភាពកា ងា រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់
ទិននន័យជាមូលដ្ឋឋ ន 

 ភាគ យកា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ចាំននួប្គូររប្ងៀនបានចូល មួររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ រធៀរនឹងចាំនួនប្គូ
ររប្ងៀនេ ុរកនុងមយួឆ្ន ាំេិកា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ ២)
 បាយកា ណ៍ និងរញ្ា ើវែតមានររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ ៣)កា ចូល មួេិកាខ សាលា រេ់ប្គូររប្ងៀន 
និង៤)កា េមាា េជាមួយគណៈប្គរ់ប្គង ប្គូររប្ងៀន និងអនក ក់ព័នធអាំពើកា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  49  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ និងមានប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង 
២០ភាគ យបានររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ 

ពិនៃុ ៤ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ និងមានប្គូររប្ងៀន ២០ភាគ យ
បានររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍  

ពិនៃុ ៣ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ និងមានប្គូររប្ងៀន ១៥ភាគ យ
បានររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ 

ពិនៃុ ២ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ និងមានប្គូររប្ងៀន ១០ភាគ យ
បានររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ 

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ និងមានប្គូររប្ងៀន ៥ភាគ យ
បានររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ 

ពិនៃុ ០ សាលារ ៀនមិនបានរ ៀរចាំតផ្នកា  និងមិនបានអនុវែតន៍កា ររប្ងៀនថ្នន ក់និទេេន៍ 

 ភាគ យរុគាលកិអរ់ ាំតដ្លបានរធវើទេេនកិចចេកិាផ្ទៃ េ់រតូ រទពិរសាធន៍កា ងា  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លបានរធវើទេេនេិកាផ្ទៃ េ់រតូ  រទពិរសាធន៍
កា ងា ជាមយួប្គឹុះសាថ នេិកាដ្ថ្ទរទៀែ រធៀរនឹងចាំនួនរុគាលិកអរ់ ាំេ ុរ រេ់សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា ទេេនកិចចេិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទ
ពិរសាធន៍កា ងា  ២)លិខិែឧរទៃេនមឬលិខិែរញ្ហា ររេកកមមេដើពើទេេនកិចចេិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទ
ពិរសាធន៍កា ងា  ៣) បាយកា ណ៍លទធផ្លទេេនកិចចេិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទពិរសាធន៍កា ងា  និង៤)
កា េមាា េជាមយួអនក ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា  និងបានរញ្ាូ នរុគាលិកអរ់ ាំរលើេពើ ៨ភាគ យ រៅរធវើ
ទេេនកិចចេិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទពិរសាធន៍កា ងា  

ពិនៃុ ៤ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា  និងបានរញ្ាូ នរុគាលិកអរ់ ាំ ៨ភាគ យ រៅរធវើទេេនកិចច
េិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទពិរសាធន៍កា ងា  

ពិនៃុ ៣ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា  និងបានរញ្ាូ នរុគាលិកអរ់ ាំ ៦ភាគ យ រៅរធវើទេេនកិចច
េិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទពិរសាធន៍កា ងា  

ពិនៃុ ២ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា  និងបានរញ្ាូ នរុគាលិកអរ់ ាំ ៤ភាគ យ រៅរធវើទេេនកិចច
េិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទពិរសាធន៍កា ងា  

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា  និងបានរញ្ាូ នរុគាលិកអរ់ ាំ ២ភាគ យ រៅរធវើទេេនកិចច
េិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទពិរសាធន៍កា ងា  

ពិនៃុ ០ សាលារ ៀនោម នតផ្នកា   តែបានរញ្ាូ នរុគាលិកអរ់ ាំែិចជាង ២ភាគ យ រៅរធវើទេេន
កិចចេិកាផ្ទៃ េ់រដូ រទពិរសាធន៍កា ងា កនុង យៈរពល ៣ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  50  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

២.៣.២ ភាពជាអនកដឹ្កនាំ និងប្គរ់ប្គង រេ់ប្គរូរប្ងៀន (៣០ពិនៃុ) 
 វនិិចឆ័យបានប្ែឹមប្ែវូ ែមាៃ ភាព និងយុែតធិម៌ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់ប្គូររប្ងៀនតដ្លបានររប្ងៀននិងវាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេប្រករ 
រដ្ឋយភាពប្ែឹមប្ែូវ ែមាៃ ភាព និងយុែតិធម៌។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើប្េង់ពិនៃុ ២)ប្រធានវញិ្ហញ សា និង
េនៃឹកកិចច រេ់េិេេ ៣)រញ្ា ើវែតមានរពលប្រ ង និង៤)កា េមាា េជាមយួអនក ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ប្គូររប្ងៀនបានរ ៀរចាំកមមវធិើកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេជារទៀងទាែ់ តាមកាល
កាំណែ់ រេ់សាលារ ៀន រដ្ឋយមានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន និងប្គរ់
ភាគើ ក់ព័នធ  

ពិនៃុ ៤ ប្គូររប្ងៀនបានរ ៀរចាំកមមវធិើកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេជារទៀងទាែ់ តាមកាល
កាំណែ់ រេ់សាលារ ៀន រដ្ឋយមានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ៣ ប្គូររប្ងៀនបានរ ៀរចាំកមមវធិើកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេជារទៀងទាែ់ តាមកាល
កាំណែ់ រេ់សាលារ ៀន តែោម នកា ចូល មួពើភាគើ ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ២ ប្គូររប្ងៀនបានរ ៀរចាំកមមវធិើកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេរដ្ឋយខៃួនឯង រហើយ
មិនបានអនុវែតន៍ជារទៀងទាែ់ តាមកាលកាំណែ់ រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ ប្គូររប្ងៀនបានរ ៀរចាំកា វាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេ រដ្ឋយមិន ៃ្ុុះរញ្ហច ាំងពើ
េមែថភាព រេ់េិេេ 

ពិនៃុ ០ ប្គូមិនរោ ពតាមកមមវធិើប្រ ង និងមានបាែុភាព 

 មានរេៀវរៅ ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀន  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់រេៀវរៅ និងរញ្ា ើប្គរ់ប្គង ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនរៅតាមថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗ 
តដ្លមានចាំននួដ្រ់កាល មួមាន៖ រញ្ា ើរៅរឈាម ុះេិេេ រញ្ា ើពិនៃុ រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ ថ្នន ក់រ ៀន 
រេៀវរៅរវនេមាែ ែថ្នន ក់រ ៀន រេៀវរៅតាមដ្ឋនកា េិកា រេៀវរៅទាំនក់ទាំនងជាមយួមាតារិតាឬ
អនកអាណពាបាលេិេេ រេៀវរៅចូលរមើលកា ររប្ងៀន រេៀវរៅប្រជុាំររចចករទេនិងប្រជុាំកា ងា  
រេៀវរៅកិចចតែងកា ររប្ងៀន និងរេៀវរៅទទលួនិងតរងតចកេមាា  ៈ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ រេៀវរៅ ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនតាមថ្នន ក់រ ៀន
នើមយួៗទាាំង១០ខាងរលើ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ រៅតាមថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗមានរេៀវរៅ ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនចាំននួចរ់ពើ ៧កាលរ ើងរៅ 

ពិនៃុ ៤ រៅតាមថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗមានរេៀវរៅ ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនចាំននួ ៦កាល 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  51  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៣ រៅតាមថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗមានរេៀវរៅ ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនចាំននួ ៥កាល 

ពិនៃុ ២ រៅតាមថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗមានរេៀវរៅ ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនចាំននួ ៤កាល 

ពិនៃុ ១ 
រៅតាមថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗមានរេៀវរៅ ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនចាំននួ ៣កាល ឬមានរេៀវរៅ
 ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនមិនប្គរ់ថ្នន ក់រ ៀន 

ពិនៃុ ០ រៅតាមថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗមានរេៀវរៅ ដ្ឋបាលថ្នន ក់រ ៀនែិចជាង ៣កាល 

 តាមដ្ឋន និងវាយែថ្មៃលទធផ្លេកិា រេ់េេិេ 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំ និងវាយែថ្មៃកា េិកា រេ់េិេេជាប្រចាំ និង
បានរប្រើប្បាេ់លទធផ្លថ្នកា វាយែថ្មៃកា េិការដ្ើមបើពប្ងឹងគុណភាពកា ររប្ងៀននិងរ ៀន និងជយួ
ដ្ល់េិេេរ ៀនរលឿន និងរាំរ៉ានេិេេរ ៀនយែឺ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រែេដវាយែថ្មៃកា េិកាេិេេរដ្ើមឆ្ន ាំ
េិកា ២)រញ្ា ើប្េង់ពិនៃុេិេេប្រចាំតខ ប្រចា្ំ មាេ និងប្រចាំឆ្ន ាំ ៣)កមមវធិើជួយេិេេរ ៀនរលឿន 
និងរាំរ៉ានេិេេរ ៀនយែឺ និង៤) បាយកា ណ៍រូកេ ុរលទធផ្លេិកា រេ់េិេេប្រចាំតខ និង
ប្រចា្ំ មាេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានរែេតវាយែថ្មៃកា េិការៅរដ្ើមឆ្ន ាំេិកា និងកា ពិនិែយលទធផ្លេិកា រេ់េិេេ
ប្រចាំតខ និងប្រចា្ំ មាេ មាន បាយកា ណ៍េប្មារ់រាយកា ណ៍កនុងរពលប្រជុាំ និងមាន
កមមវធិើជយួេិេេរ ៀនរលឿន និងរាំរ៉ានេិេេរ ៀនយែឺ 

ពិនៃុ ៤ 
មានរែេតវាយែថ្មៃកា េិការៅរដ្ើមឆ្ន ាំេិកា និងកា ពិនិែយលទធផ្លេិកា រេ់េិេេ
ប្រចាំតខ និងប្រចា្ំ មាេ មាន បាយកា ណ៍េប្មារ់រាយកា ណ៍កនុងរពលប្រជុាំ និងមាន
កមមវធិើជយួរាំរ៉ានេិេេរ ៀនយែឺ 

ពិនៃុ ៣ 
មានរែេតវាយែថ្មៃកា េិការៅរដ្ើមឆ្ន ាំេិកា និងកា ពិនិែយលទធផ្លេិកា រេ់េិេេ
ប្រចាំតខ និងប្រចា្ំ មាេ និងមាន បាយកា ណ៍េប្មារ់រាយកា ណ៍កនុងរពលប្រជុាំ 

ពិនៃុ ២ 
បានវាយែថ្មៃលទធផ្លេិកា រេ់េិេេប្រចាំតខ និងប្រចា្ំ មាេ និងមាន បាយកា ណ៍
េប្មារ់រាយកា ណ៍កនុងរពលប្រជុាំ 

ពិនៃុ ១ 
បានវាយែថ្មៃលទធផ្លេិកា រេ់េិេេប្រចាំតខ និងប្រចា្ំ មាេ តែមិនមាន បាយកា ណ៍ 
េប្មារ់រាយកា ណ៍កនុងរពលប្រជុាំ 

ពិនៃុ ០ មិនបានប្រជុាំ និងវាយែថ្មៃលទធផ្លេិកា រេ់េិេេប្រចាំតខ និងប្រចា្ំ មាេ  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  52  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ប្គរ់ប្គងេកមមភាពររប្ងៀននិងរ ៀន (រលើកទឹកចិែត ផ្តល់កា ទទលួខុេប្ែវូ តកលមែ និងផ្តល់ឱ្កាេ
ដ្ល់េេិេ) 

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍វធិើសាន្រេតររប្ងៀនតាមតររសាថ រន តដ្លមាន
កា រលើកទឹកចិែតដ្ល់េិេេរ ៀនរដ្ឋយខៃួនឯង និងកា រធវើកា ងា ជាប្កុម តាម យៈកា រធវើរទរងាា ញ 
កា ប្សាវប្ជាវ... ប្ពមទាាំងបានអនុវែតន៍កា តាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយនិងតកលមែជាប្រចាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)អរងកែថ្នន ក់រ ៀន និង២)េមាា េន៍
ជាមយួប្គូររប្ងៀននិងេិេានុេិេេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង ៧៥ភាគ យ អនុវែតន៍វធិើសាន្រេតររប្ងៀនតាមតររេិេេមជឈមណឌ ល 
រដ្ឋយអនុវែតន៍តាមតររ ុក ក តាមតរររដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា  និងតាមតររគរប្មាង 

ពិនៃុ ៤ 
កា ររប្ងៀនអនុវែតន៍វធិើសាន្រេតេិេេមជឈមណឌ ល តែកា អនុវែតបានតែរៅកនុងថ្នន ក់រ ៀន
ប្គូររប្ងៀនរប្ចើនជាង ៧៥ភាគ យ អនុវែតន៍វធិើសាន្រេតររប្ងៀនតាមតររេិេេមជឈមណឌ ល 
រហើយកា អនុវែតបានតែរៅកនុងថ្នន ក់រ ៀន 

ពិនៃុ ៣ ប្គូររប្ងៀនែិចជាង ៧៥ភាគ យ អនុវែតន៍វធិើសាន្រេតររប្ងៀនតាមតររេិេេមជឈមណឌ ល  

ពិនៃុ ២ ប្គូររប្ងៀនែិចជាង ៥០ភាគ យ អនុវែតន៍វធិើសាន្រេតររប្ងៀនតាមតររេិេេមជឈមណឌ ល 

ពិនៃុ ១ កា ររប្ងៀនអនុវែតន៍តាមវធិើសាន្រេតប្គូមជឈមណឌ ល (តាមតររឧរទៃេ) 

ពិនៃុ ០ 
ររប្ងៀនេិេេរដ្ឋយរប្រើអាំរពើហងឹា រដ្ឋយរប្រើកាយវកិា  ឬ កយេមដើមិនេម មយរៅ
កនុងថ្នន ក់រ ៀន 

 ររងកើែ និងជាំ ញុេកមមភាពកៃរឹេកិា 
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា ររងកើែកៃឹរេិការៅតាមមុខវជិាា នើមយួៗកនុងរោលរាំណងឱ្យេិេេ
បានេិការ ៀនេូប្ែពើោន រៅវញិរៅមក រដ្ើមបើជយួរាំរពញរតនថម និងពប្ងើកចាំរណុះដឹ្ងរតនថមរៅ
កនុងចាំរណមេិកានុេិេេរៅរប្ៅរមា៉ា ងេិកាតដ្លបានកាំណែ់រដ្ឋយ ដ្ឋ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឯកសា ររងកើែកៃឹរេិកា ២)រញ្ា ើ
េមាេភាពគណៈកមមកា តាមកៃឹរេិកា ៣)កាលវភិាគរ ៀន រេ់កៃឹរេិកា ៤) បាយកា ណ៍
វឌ្ឍនភាពថ្នកៃឹរេិកា និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ មានកៃឹរេិកាប្គរ់មុខវជិាា រោល និងមានដ្ាំរណើ  កា ជារ់លារ់ 

ពិនៃុ ៤ មានកៃឹរេិកា ២ភាគ៣ ថ្នមុខវជិាា រោល និងដ្ាំរណើ  កា ជារ់លារ់ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  53  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៣ មានកៃឹរេិកា ២ភាគ៣ ថ្នមុខវជិាា រោល តែដ្ាំរណើ  មិនជារ់លារ់ 

ពិនៃុ ២ មានកៃឹរេិកា ១ភាគ៣ ថ្នមុខវជិាា រោល តែដ្ាំរណើ  មិនជារ់លារ់ 

ពិនៃុ ១ មានកា ររងកើែកៃឹរេិកា តែមិនមានដ្ាំរណើ  កា  

ពិនៃុ ០ មិនមានកា ររងកើែកៃឹរេិការៅកនុងសាលារ ៀន 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ មុខវជិាា រោលមាន៖ 
ភាសាតខម  គណិែវទិា និងវទិាសាន្រេត។ 

 

 រណតុ ុះសាម  ែើប្គនិូងេេិេឱ្យរចុះេកិារពញមយួជើវែិ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា ររងកើែឬកា រណតុ ុះនូវវរបធម៌ថ្នកា អាន កា េ រេ  កា េិកា
ប្សាវប្ជាវ និងកា អភិវឌ្ឍវជិាា ជើវៈជាប្រចាំ រេ់រុគាលិកអរ់ ាំនិងេិេេ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រណណ ល័យ ២)រេៀវរៅពុមព ៣)កា 
ចងប្កងសាន ថ្ដ្ប្គូនិងេិេេ ៤)កុាំពយូទ័ និងអិុនធឺតណែ ៥)រនៃរ់េិកាប្សាវប្ជាវ ៦)កាលវភិាគ
ចូលនិងរចញរណណ ល័យ និង៧)តផ្នកា កា អភិវឌ្ឍវជិាា ជើវៈរុគាលិកអរ់ ាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានរណណ ល័យ រេៀវរៅពុមព មានកា រ ៀរចាំចងប្កងសាន ថ្ដ្ប្គូនិងេិេេ មានកា តាាំង
ពិពណ៌សាន ថ្ដ្ប្គូនិងេិេេប្រចាំឆ្ន ាំ និងកុាំពយូទ័ ភាា រ់អិុនធឺតណែេប្មារ់ប្គូនិងេិេេ
ប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ៤ 
មានរណណ ល័យ រេៀវរៅពុមព មានកា រ ៀរចាំចងប្កងសាន ថ្ដ្ប្គូនិងេិេេ មានកា រលើក
ទឹកចិែតដ្ល់ប្គូនិងេិេេតដ្លមានសាន ថ្ដ្លែកនុងកា ប្សាវប្ជាវ និងកុាំពយូទ័ ភាា រ់អិុនធឺតណែ
េប្មារ់ប្គូនិងេិេេប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ៣ មានរណណ ល័យ រេៀវរៅពុមព កុាំពយូទ័ ភាា រ់អិុនធឺតណែេប្មារ់ប្គូនិងេិេេប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ២ មានរណណ ល័យ រេៀវរៅពុមព និងកុាំពយូទ័ េប្មារ់ប្គូនិងេិេេប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ១ មានរណណ ល័យ និងរេៀវរៅពុមពេប្មារ់ប្គូនិងេិេេប្សាវប្ជាវ 

ពិនៃុ ០ មិនមានរណណ ល័យ និងរេៀវរៅពុមពេប្មារ់ប្គូនិងេិេេប្សាវប្ជាវ 
 
 

 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  54  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈទៅកនងុអងាភាព 
 
៣. ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈទៅកនងុអងាភាព (៩៥ពិៃទុ) 
 កា ប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុសាធា ណៈរៅកនុងអងាភាពេាំរៅកា ប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុ និងធនធានកនុងសាលារ ៀន
តដ្លររប្មើដ្ល់កា រណដុ ុះរណដ លធនធានមនុេេេប្មារ់អភិវឌ្ឍន៍រេដ្ឋកិចច និងេងាមជាែិប្រកររដ្ឋយ
េមធម៌និងរ យិរនន។ កា ប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុរៅកនុងសាលារ ៀនេាំរៅរលើកា រ ៀរចាំតផ្នកា ងវកិា កា អនុវែត
ងវកិា កា ប្ែួែពិនិែយ និងរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុនិងេមិទធកមមបានប្ែឹមប្ែូវ និងទាន់រពលរវលា។  
 លកខណៈវនិិចឆ័យេប្មារ់កា ប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុកនុងសាលារ ៀនសាធា ណៈ មានអែថប្ររយជន៍រដ្ើមបើ
ពិនិែយរលើកា ពប្ងឹងប្រព័នធគណរនយយភាពរលើកា ប្គរ់ប្គងងវកិា និងធនធាន កនុងន័យធានបានែមាៃ ភាព 
គណរនយយភាព ប្រេិទធភាព និងកា រ ៃ្ើយែរនឹងេមិទធផ្លេិកា រេ់េិេេទទលួបាននូវគុណភាពអរ់ ាំ 
និងរ យិរ័នន។  កា អនុវែតបានលែនូវលកខណៈវនិិចឆ័យរនុះនឹងជយួដ្ល់សាលារ ៀន (ទើ១)ររងកើនេវ័យភាព
កនុងកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនសាធា ណៈ (ទើ២)ពប្ងឹងគណរនយយភាពរលើកា ប្គរ់ប្គងងវកិា (ទើ៣)អនុវែតន៍
តាមប្រព័នធប្គរ់ប្គងតាមសាលារ ៀនសាធា ណៈ និងរប្រើប្បាេ់ងវកិាប្េរតាមរោលកា ណ៍េនូលអភិបាល
កិចចលែ និង(ទើ៤)ធានបានភាពរ ៃ្ើយែររៅនឹងេមិទធផ្លេិកា រេ់េិេេ។ 
 ចៅរនុងណផនរច្នការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវែថុសាធារែៈចៅរនុងអងគភាព មានពិនាុសរុបេំននួ៩៥ ណ លមាន
លរខែៈវនិិេឆ័យរងេំននួ៤ គឺ ៖ 
  ១. ភាពរជឿទុកចិែតថ្នងវកិា (៣០ពិនៃុ) 
 ២.  ចនេមពន័ធប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុ និងរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ (១០ពិនៃុ) 
 ៣. ប្រព័នធប្គរ់ប្គងគណរនយយ និងប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ (៣០ពិនៃុ) 
 ៤. កា តាមដ្ឋន និងកា ប្ែែួពិនិែយ (២៥ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  55  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៣.១ ភាពរជឿទុកចិែតថ្នងវកិា (៣០ពិនៃុ) 
 ៣.១.១ កា រ ៀរចាំតផ្នកា ងវកិា (១០ពិនៃុ) 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំងវកិាមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈឱ្យបានលែ
ប្ររេើ  តដ្លប្ែូវរ ៀរចាំតផ្នកា ងវកិា១ តាម ូរមនតថ្នកា រ ៀរចាំងវកិា ដូ្ចជា ងវកិា ដ្ឋ ងវកិាថ្ដ្គូ 
ងវកិាេហគមន៍ និងងវកិារផ្េងៗ  មួមាន តផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) តផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ 
តផ្នកា យុទធសាន្រេតអភិវឌ្ឍ និងតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ តផ្ែកតាមកា វភិាគសាថ នភាពរចចុរបនន និង
កា កាំណែ់ទិននន័យេូចនក េាំខាន់ៗជាមូលដ្ឋឋ ន និងកាំណែ់យុទធសាន្រេតជាអាទិភាពរដ្ើមបើអភិវឌ្ឍន៍ 
និងពាក ណ៍េកមមភាព មួជាមួយេមិទធផ្លជាក់តេតង រដ្ឋយមានកា ចូល មួពើភាគើ ក់ព័នធដូ្ច
ខាងរប្កាម៖ 
 កាំណែ់េមាេភាពចូល មួឱ្យបានចាេ់លាេ់ និងប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធ 
 វភិាគសាថ នភាពអរ់ ាំជាក់តេតងរៅសាលារ ៀន 
 កាំណែ់គរប្មាងនិងេកមមភាពជាអាទិភាពរៅតាមប្រភពងវកិា 
 កាំណែ់េូចនក េមិទធផ្ល និងរោលរៅតដ្លមានប្ររយជន៍ដ្ល់សាលារ ៀនសាធា ណៈ 
 េូចនក េមិទធផ្ល និងេូចនក អនុវែតន៍ តាមរោលកា ណ៍“SMART” រដ្ឋយកាំណែ់ជា៖  
o (ទើ១)ឱ្យបានចាេ់លាេ់  
o (ទើ២) អាចវាេ់តវងបាន  
o (ទើ៣) អាចេរប្មចរៅបានតាមប្រភពងវកិា  
o (ទើ៤) មានភាពប្បាកដ្និយមប្ពមទាាំងជាកមមវែថុ តដ្លអាចប្ែួែពិនិែយ និងវាយែថ្មៃបាន  
o (ទើ៥) អាចេរប្មចបានកនុ ង យៈរពលកាំណែ់ 

 ែប្មូវកា ងវកិាេ ុរប្រចាំឆ្ន ាំ ប្ែូវេថិែកនុងពិដ្ឋនងវកិាតដ្លបានតរងតចកប្េរតាមឆ្ន ាំនើមយួៗ
 រេ់សាលារ ៀន 

 ប្ករខណឌ រ ៀរចាំតផ្នកា  ដូ្ចជា  
o ១.ធនធាន  
o ២.េកមមភាព  
o ៣.លទធផ្ល  
o ៤.ផ្លេរប្មច និងផ្លរ៉ាុះ ល់។ 

 រញ្ា ើឯកសា ភេតុតាង៖  
១. លិខិែរងាា រ់កា /រេចកដើេរប្មចេតើពើកា ររងកើែគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា 
សាលារ ៀនសាធា ណៈ(គ.ម.េ.) 

២. តផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) តផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ឬតផ្នកា 
កសាងសាលារ ៀន 

៣.  បាយកា ណ៍រលើកា រ ៀរចាំតផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) និងតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ 
៤. លិខិែរញ្ាូ នតផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) និងតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ។ 

                                           
១ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ជាំពូកទើ២, ចាំណុច IV,៤.១  ូរមនតថ្នកា រ ៀរចាំងវកិា 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  56  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 

 តផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) (Y+1, Y+2, Y+3)  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់តផ្នកា ងវកិា យៈរពល៣ឆ្ន ាំ និងអាចរធវើកា ពិនិែយរ ើងវញិ ក់កណត ល
អាណែតិរហើយប្ែូវចរ់រផ្តើមរ ៀរចាំរៅេបាត ហ៍ទើ១ តខមករាថ្នឆ្ន ាំ និងប្ែូវរផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ 
យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  យ៉ា ងយូ ប្ែឹមដ្ាំណច់តខកុមាៈថ្នឆ្ន ាំ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែូវរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ 
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)លិខិែរងាា រ់កា /រេចកដើេរប្មចេតើពើ
កា ររងកើែគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ(គ.ម.េ.) ២)តផ្នកា 
យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) ៣) បាយកា ណ៍រលើកា រ ៀរចាំតផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) និង៤)
លិខិែរញ្ាូ នតផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥  

រផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  យ៉ា ងយូ ប្ែឹម
រាំណច់តខកុមាៈថ្នឆ្ន ាំ និងផ្េពវផ្ាយដ្ល់ប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធតាមប្រព័នធផ្េពវផ្ាយ
(ប្រព័នធទាំនក់ទាំនងេងាម, ឯកសា , កិចចប្រជុាំ ឬកា រិទផ្ាយតាមកាត  រខៀននូវតារាង
េរងខរ) យ៉ា ងយូ  យៈរពល ១តខ រញ្ច រ់កា រ ៀរចាំជាសាថ ព  

ពិនៃុ ៤ 
រផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  មុនថ្ងៃទើ១៥ តខ
មើនថ្នឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ៣ 
រផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  មុនថ្ងៃទើ៣១ តខ
មើនថ្នឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ២ 
តផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) អនុម័ែរដ្ឋយគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិ
ដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ(គ.ម.េ.) 

ពិនៃុ ១ រេចកតើប្ ងរឋមតផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) 

ពិនៃុ ០ ពុាំបានរ ៀរចាំតផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) 

 តផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ (Y+1) 
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់តផ្នកា ងវកិា យៈរពល១ឆ្ន ាំ តដ្លប្ែូវចរ់រផ្តើមរ ៀរចាំរៅេបាត ហ៍ទើ១ 
តខឧេភាថ្នឆ្ន ាំ និងប្ែូវរផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  យ៉ា ង
យូ ប្ែឹមដ្ាំណច់តខឧេភាថ្នឆ្ន ាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែូវរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)លិខិែរងាា រ់កា /រេចកដើេរប្មចេតើពើ
កា ររងកើែគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ(គ.ម.េ.) ២)តផ្នកា 
ងវកិា ប្រចាំឆ្ន ាំ ឬតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ឬតផ្នកា កសាងសាលារ ៀន ៣) បាយកា ណ៍រលើកា 
រ ៀរចាំតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ និង៤)លិខិែរញ្ាូ នតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  57  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 

រផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  យ៉ា ងយូ ប្ែឹម
ដ្ាំណច់តខឧេភាថ្នឆ្ន ាំ និងផ្េពវផ្ាយដ្ល់ប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធតាមប្រព័នធផ្េពវផ្ាយ 
(ប្រព័នធទាំនក់ទាំនងេងាម, ឯកសា , កិចចប្រជុាំ ឬកា រិទផ្ាយតាមកាត  រខៀននូវតារាង
េរងខរ) យ៉ា ងយូ  យៈរពល ១តខ រញ្ច រ់កា រ ៀរចាំជាសាថ ព  

ពិនៃុ ៤ 
រផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  យ៉ា ងយូ ប្ែឹម
ដ្ាំណច់តខឧេភាថ្នឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ៣ 
រផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  រប្កាយថ្ងៃទើ៣១ 
តខឧេភាថ្នឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ២ មានរេចកតើប្ ងចុងរប្កាយតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ១ រេចកតើប្ ងរឋមតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ០ ពុាំបានរ ៀរចាំតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ 

 ៣.១.២ កា អនុវែតងវកិា (១០ពិនៃុ) 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា អនុវែតងវកិារធៀរនឹងតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ រដ្ឋយធានបានែមាៃ ភាព 

(ផ្េពវផ្ាយពើតផ្នកា ងវកិា, កា អនុវែតងវកិា និងចាំណូល) និងគណរនយយភាព (កា កែ់ប្តាប្េរ
តាមរៃង់គណរនយយសាធា ណៈ)។ 

 រញ្ា ើឯកសា ភេតុតាង៖  
១.  បាយកា ណ៍ប្ែើមាេ ្មាេ និងឆ្ន ាំថ្នកា អនុវែតងវកិាឆ្ន ាំ (Y-1)  
២.  បាយកា ណ៍ទូទាែ់ និង បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិា។ 
 

 កា អនុវែតងវកិាប្េរតាមកា រប្ោងទុក  
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា អនុវែតងវកិារធៀររៅនឹងតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ។
 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែូវរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍ប្ែើមាេ ្មាេ និងឆ្ន ាំ
ថ្នកា អនុវែតងវកិាឆ្ន ាំ (Y-1) និង២) បាយកា ណ៍ទូទាែ់ និង បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិា។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
កា អនុវែតងវកិា ដ្ឋ និងងវកិាដ្ថ្ទរទៀែបានរលើេពើ ៩៨ភាគ យ ថ្នកញ្ច រ់ងវកិាេ ុរ
ថ្នឆ្ន ាំ (Y-1) 

ពិនៃុ ៤ 
កា អនុវែតងវកិា ដ្ឋ និងងវកិាដ្ថ្ទរទៀែបាន ៩៦-៩៨ភាគ យ ថ្នកញ្ច រ់ងវកិាេ ុរ
ថ្នឆ្ន ាំ (Y-1) 

ពិនៃុ ៣ 
កា អនុវែតងវកិា ដ្ឋ និងងវកិាដ្ថ្ទរទៀែបាន ៩១-៩៥ភាគ យ ថ្នកញ្ច រ់ងវកិាេ ុរ
ថ្នឆ្ន ាំ (Y-1) 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  58  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 
កា អនុវែតងវកិា ដ្ឋ និងងវកិាដ្ថ្ទរទៀែបាន ៨៦-៩០ភាគ យ ថ្នកញ្ច រ់ងវកិាេ ុរ
ថ្នឆ្ន ាំ (Y-1) 

ពិនៃុ ១ 
កា អនុវែតងវកិា ដ្ឋ និងងវកិាដ្ថ្ទរទៀែបាន ៨១-៨៥ភាគ យ ថ្នកញ្ច រ់ងវកិាេ ុរ
ថ្នឆ្ន ាំ (Y-1) 

ពិនៃុ ០ 
កា អនុវែតងវកិា ដ្ឋ និងងវកិាដ្ថ្ទរទៀែបានែិចជាង ៨០ភាគ យ ថ្នកញ្ច រ់ងវកិាេ ុរ
ថ្នឆ្ន ាំ (Y-1) 

 តារាងែមាៃ ភាពងវកិា និងគណរនយយភាពងវកិា  
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានតផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ, កា អនុវែតងវកិា, ងវកិា
ចាំណូលរផ្េងៗ និងព័ែ៌មានរផ្េងៗ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ផ្ទៃ ាំងឬកាដ  រខៀន ២) បាយកា ណ៍ថ្ន
កា អនុវែតងវកិា និង៣)ប្រព័នធផ្េពវផ្ាយ(រងាា ញអាំពើទិននន័យងវកិារៅសាធា ណជន)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖   

ពិនៃុ ៥ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយកនុងរ រិវណសាលារ ៀន ឬប្រព័នធទាំនក់ទាំនងេងាមផ្តល់ព័ែ៌មាន
ែមាៃ ភាពងវកិា និងគណរនយយភាពងវកិាតដ្លមានរចចុរបននភាពរទៀងទាែ់ (រលើេពើ៥ដ្ង
កនុងររវេនកាល រដ្ឋយយ៉ា ងយូ ១៥ថ្ងៃតខរនៃ រ់កនុងមួយរលើកៗ) 

ពិនៃុ ៤ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយកនុងរ រិវណសាលារ ៀន ឬប្រព័នធទាំនក់ទាំនងេងាមផ្តល់ព័ែ៌មាន
ែមាៃ ភាពងវកិា និងគណរនយយភាពងវកិានិងជាប្រចាំ (រលើេពើ៥ដ្ងកនុងររវេនកាល) 

ពិនៃុ ៣ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយកនុងរ រិវណសាលារ ៀនតែមិនបានរទៀែទាែ់ និងជាប្រចាំ (ែិចជាង 
៥ដ្ងកនុងររវេនកាល) 

ពិនៃុ ២ មានកា ផ្េពវផ្ាយកនុងរ រិវណសាលារ ៀនតែមិនបានរទៀែទាែ់ និងប្រចាំ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយមិនចាំហ  និងមិនបានជាសាធា ណៈ (កនុងរ រិវណកា យិល័យ 
ទើចែ់កា ) 

ពិនៃុ ០ ពុាំបានផ្េពវផ្ាយ និងឧរក ណ៍ផ្េពវផ្ាយ  

៣.១.៣ កា រកៀ គ ងវកិា/ចាំណូលេប្មារ់អភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន (១០ពិនៃុ)  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់េកមមភាពរកៀ គ ងវកិារាំរពញរតនថមរប្ៅពើងវកិា ដ្ឋ  រេ់គណៈកមមកា 
ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ កនុងសាម  ែើផ្ា ភាា រ់សាលារ ៀនរៅនឹងេហគមន៍។ 
កា រកៀ គ ងវកិារនុះ អាចរធវើបានតាម យៈេកមមភាព ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 
 កា ថ្ អងាា េពើអែើែេិេេ េរបុ េជន េហគមន៍ អាជ្ាធ  ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ វេ័ិយឯកជន 
(តាម យៈកា ថ្ អងាា េតាម យៈកា ផ្េពវផ្ាយកនុងរណដ ញេងាម រុណយផ្ទក សាមគាើ...) 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  59  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 កា លក់ផ្លិែផ្លរផ្េងៗ និងកា លក់ផ្លិែផ្លសាន ថ្ដ្េិេេ 
 កា ប្រគុាំែន្រនតើ និងេតមតងេិលបៈេរបុ េធម៌ 
 ភាេុើរផ្្ើម៉ាូែូ កង់ អាហា ដ្ឋឋ ន ែូរលក់ និងកា ជលួរផ្េងៗ។ 

េមាា ល់៖ ចាំណូលតដ្លទទលួបានកនុងេកមមភាពខាងរលើរនុះ ប្ែូវដ្ឋក់កនុងគណនើធនោ  រេ់
សាលារ ៀនរហើយកែ់ប្តាចូលកនុងរញ្ា ើររឡាមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈរៅរពលដ្ក
សាច់ប្បាក់ពើធនោ ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រ័ណណទទួលប្បាក់ ២)េកខើរ័ណណ 
ចាំណយ និង៣)គណនើធនោ  រេ់សាលារ ៀន។ 

 

 កា រកៀ គ ងវកិាពើប្រភពប្េរចារ់រផ្េងៗរដ្ើមបើអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន 
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា ប្រមូលនិងប្គរ់ប្គងចាំណូលរដ្ឋយគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន។
 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រ័ណណទទលួប្បាក់ និង២)េកខើរ័ណណ 
ចាំណយ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានរញ្ា ើររឡាមូលនិធិ, រង់មូលនិធិកនុងគណនើធនោ  រេ់សាលារ ៀន, មានកា 
ផ្េពវផ្ាយរលើ បាយកា ណ៍ចាំណូលនិងចាំណយរលើមូលនិធិដ្ល់សាធា ណជនតាម 
 យៈតារាងែមាៃ ភាពងវកិា និងគណរនយយភាពងវកិា(ចរ់ពើ ៥ដ្ងកនុងររវេកាល) 

ពិនៃុ ៤ 
មានរញ្ា ើររឡាមូលនិធិ, រង់មូលនិធិកនុងគណនើធនោ  រេ់សាលារ ៀន, មានកា 
ផ្េពវផ្ាយរលើ បាយកា ណ៍ចាំណូលនិងចាំណយរលើដ្ល់សាធា ណជនតាម យៈតារាង
ែមាៃ ភាពងវកិា និងគណរនយយភាពងវកិា(ែិចជាង ៥ដ្ងកនុងររវេកាល) 

ពិនៃុ ៣ 
មាន បាយកា ណ៍ចាំណូល និងចាំណយរដ្ឋយមានកា ប្ែួែពិនិែយរដ្ឋយគណៈកមមកា 
ប្គរ់ប្គង ឬេហគមន៍ប្គរ់ប្គងជាប្រចាំ, មានរញ្ា ើររឡាមូលនិធិ និងរង់មូលនិធិកនុង
គណនើធនោ  រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ២ 
មាន បាយកា ណ៍ចាំណូលនិងចាំណយ, មានរញ្ា ើររឡាមូលនិធិ និងរង់មូលនិធិកនុង
គណនើធនោ  រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មានរញ្ា ើររឡាមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ តែពុាំបានរង់មូលនិធិកនុង
គណនើធនោ  រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ពុាំបានកែ់ប្តាកនុងរញ្ា ើររឡាមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ 

 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  60  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 កា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន២ 
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន រដ្ឋយប្ែូវរាំរពញមុខងា 
ទាាំង៥  មួមាន ១.កា ររើកគណនើសាលារ ៀន(ក ណើ មិនទាន់មានគណនើធនោ ) កនុងនមជា
សាលារ ៀនសាធា ណៈ ២.កា អនុវែតងវកិាប្េរតាមតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ឬតផ្នកា ងវកិា
ប្រចាំឆ្ន ាំ ៣.កា រ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ទូទាែ់ និង បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិារផ្្ើជូនមនៃើ អរ់ ាំ យុវជន 
និងកើឡារាជធានើ រខែត តាម យៈកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ តាម
រពលកាំណែ់ ៤.កា រ ៀរចាំនិង កាទុកនូវកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយនិងឯកសា ោាំប្ទរផ្េងៗឱ្យបាន
ប្ែឹមប្ែូវនិងមានេុវែថិភាព និង ៥.កា ផ្តល់កា ោាំប្ទនិងេហកា កនុងដ្ាំរណើ  កា ប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋន 
អធិកា កិចច និងេវនកមម។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)គណនើធនោ  រេ់សាលារ ៀន ២)
 បាយកា ណ៍ទូទាែ់និងចាំណយ និង៣) បាយកា ណ៍អធិកា កិចចឬេនវកមមរៅឆ្ន ាំចេ់។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 

មានកា ររើកគណនើសាលារ ៀន(ក ណើ មិនទាន់មានគណនើធនោ ) កនុងនមជា
សាលារ ៀនសាធា ណៈ, កា អនុវែតងវកិាប្េរតាមតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនឬតផ្នកា 
ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ, កា រ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ទូទាែ់និង បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិារផ្្ើជូន
មនៃើ អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡារាជធានើ រខែត តាម យៈកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា
ថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  តាមរពលកាំណែ់(យ៉ា ងយូ ប្ែឹមថ្ងៃទើ១០ ថ្នប្ែើមាេ
រនៃ រ់) និងកា រ ៀរចាំនិង កាទុកនូវកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយនិងឯកសា ោាំប្ទរផ្េងៗ
ឱ្យបានប្ែឹមប្ែូវនិងមានេុវែថិភាព  

ពិនៃុ ៤ 

មានកា ររើកគណនើសាលារ ៀន(ក ណើ មិនទាន់មានគណនើធនោ ) កនុងនមជា
សាលារ ៀនសាធា ណៈ, កា អនុវែតងវកិាប្េរតាមតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនឬតផ្នកា 
ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ, កា រ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ទូទាែ់និង បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិារផ្្ើជូន
មនៃើ អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡារាជធានើ រខែត តាម យៈកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា
ថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  តាមរពលកាំណែ់ និងកា រ ៀរចាំនិង កាទុកនូវកិចចរញ្ា ិកា
គណរនយយនិងឯកសា ោាំប្ទរផ្េងៗឱ្យបានប្ែឹមប្ែូវនិងមានេុវែថិភាព តែរ ៀរចាំ
 បាយកា ណ៍ទូទាែ់និង បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និង
កើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  ចរនៃ ុះពើថ្ងៃទើ១១រៅថ្ងៃទើ១៥ ថ្នប្ែើមាេរនៃ រ់ 

ពិនៃុ ៣ 

មានកា ររើកគណនើសាលារ ៀន(ក ណើ មិនទាន់មានគណនើធនោ ) កនុងនមជា
សាលារ ៀនសាធា ណៈ, កា អនុវែតងវកិាប្េរតាមតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនឬតផ្នកា 
ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ និងកា រ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ទូទាែ់និង បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិារផ្្ើជូន
មនៃើ អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡារាជធានើ រខែត តាម យៈកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា
ថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  ចរនៃ ុះពើថ្ងៃទើ១៥រៅថ្ងៃទើ៣០ ថ្នប្ែើមាេរនៃ រ់ 

                                           
២ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ១៦ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  61  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 

មានកា ររើកគណនើសាលារ ៀន(ក ណើ មិនទាន់មានគណនើធនោ ) កនុងនមជា
សាលារ ៀនសាធា ណៈ, កា អនុវែតងវកិាប្េរតាមតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនឬតផ្នកា 
ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ និងកា រ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ទូទាែ់និង បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិារផ្្ើជូន
មនៃើ អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡារាជធានើ រខែត តាម យៈកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា
ថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  

ពិនៃុ ១ 
មានកា ររើកគណនើសាលារ ៀន(ក ណើ មិនទាន់មានគណនើធនោ ) កនុងនមជា
សាលារ ៀនសាធា ណៈ និងកា អនុវែតងវកិាប្េរតាមតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀនឬ
តផ្នកា ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ០ ពុាំបានរាំរពញមុខងា  

៣.២  ចនេមពន័ធប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុ និងរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ (១០ពិនៃុ) 
 េាំរៅដ្ល់កា ប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុ កា ប្គរ់ប្គងេមាា  ៈ និងកា ប្គរ់ប្គងចលប្ទពយនិងអចលប្ទពយ រដ្ឋយ
អនុរលាមតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ៣ តដ្លជាប្រព័នធប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ។  
 ៣.២.១ កា កាំណែ់នើែិវធិើប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុ (១០ពិនៃុ) 

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់នើែិវធិើប្គរ់ប្គងហ ិញ្ញវែថុទាាំង១៥ចាំណុច ទាំព័ ទើ១២ថ្នរោលកា ណ៍
តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ។ 

 រញ្ា ើឯកសា ភេតុតាង៖  
១. រញ្ា ើប្ែួែពិនិែយ(Checklist) អនុរលាមតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុទាាំង១៥  រេ់សាលារ ៀន 
(Excel/Word)  

២. រញ្ា ើប្ែួែពិនិែយ(Checklist) េមាេភាពនិងមុខងា គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា 
សាលារ ៀន 

៣. លិខិែរងាា រ់កា /រេចកដើេរប្មចេតើពើកា ររងកើែគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលា
រ ៀនសាធា ណៈ។ 

 អនុរលាមតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុទាាំង ១៥ចាំណុច (ទាំព័ ទើ ១២) ថ្នរោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា 
ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ 

 រេចកតើពនយល់៖ សាលារ ៀនប្ែវូអនុរលាមតាមរោលកា ណ៍ហិ ញ្ញវែថុ ៖
១. មុខងា និងភា កិចចទទលួខុេប្ែូវ រេ់េមាជិកគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលា
រ ៀនសាធា ណៈនើមយួៗ ប្ែូវេរេ ជាលាយលកខណ៍អកេ  និងតណនាំឱ្យបានយល់ពើមុខងា  
ភា កិចច និងកា ទទលួខុេប្ែូវ រេ់េមាជិកមាន ក់ៗ 

២. រ ៀរចាំតផ្នកា យុទធសាន្រេតអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន(៥ឆ្ន ាំ) តផ្នកា យុទធសាន្រេតងវកិា(៣ឆ្ន ាំ) តផ្នកា 
ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ និងតផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ 

                                           
៣ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ១១-១៣ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  62  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៣. សាលារ ៀនសាធា ណៈប្ែូវអនុវែតន៍រៅតាមរេៀវរៅតណនាំប្រែិរែតិេតើពើកា ប្គរ់ប្គងតាម
សាលារ ៀន(SBM) និងមុខេញ្ហញ ចាំណយ រេ់រោលកា ណ៍ ម.ដ្.េ. 

៤. មូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ ប្ែូវរផ្ៃ ចូលគណនើសាលារ ៀនផ្ទៃ ល់តាម យៈប្រព័នធ
ធនោ ពើ ដ្ងកនុងមយួឆ្ន ាំ 

៥. ងវកិាថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍប្ែូវរផ្ៃ ចូលគណនើធនោ សាលារ ៀនជាប្បាក់រ ៀលតាម យៈប្រព័នធធនោ  
៦.  ងវកិាចាំណូលពើេហគមន៍ េរបុ េជន និងចាំណូលរផ្េងៗ រេ់សាលារ ៀនប្ែូវរង់ចូលកនុង
គណនើធនោ សាលារ ៀនជាប្បាក់រ ៀលតាម យៈប្រព័នធធនោ  

៧.  សាច់ប្បាក់តដ្លបានដ្ឋក់ចូល និងដ្ករចញពើធនោ េប្មារ់មូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន
សាធា ណៈប្ែូវកែ់ប្តាចូលកនុងរញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់កនុងធនោ  

៨.  សាច់ប្បាក់តដ្លបានដ្កពើធនោ  និងចាំណយេប្មារ់មូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ
ប្ែូវកែ់ប្តាចូលកនុងរញ្ា ើររឡា  

៩.  រាល់កា ដ្កសាច់ប្បាក់ពើធនោ ប្ែូវមានលិខិែរេនើេុាំដ្កសាច់ប្បាក់ និងមូលរបទានរ័ប្ែ 
 ១០. រាល់កា ដ្កសាច់ប្បាក់ពើររឡាប្ែូវមានេាំរណើ េុាំចាំណយងវកិា និងរ័ណណចាំណយរដ្ឋយភាា រ់

ជាមយួឯកសា ោាំប្ទ 
១១.  សាលារ ៀនប្ែូវរញ្ាូ ន បាយកា ណ៍ទូទាែ់ចាំណយងវកិាេ ុរចារ់រដ្ើម(តាមជាំពូក គណនើ 

អនុគណនើ) រៅរ ៀងរាល់រដ្ើមតខថ្នប្ែើមាេរញ្ាូ នរៅកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន
 ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  រលើកតលងប្ែើមាេទើ៤ តដ្លប្ែូវរញ្ាូ នឱ្យបានមុនថ្ងៃទើ២០ តខធនូ ថ្ន
ឆ្ន ាំនើមយួៗ 

១២. សាលារ ៀនប្ែូវរញ្ាូ ន បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិារៅកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន
 ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  រ ៀងរាល់ប្ែើមាេនើមយួៗ យ៉ា ងយូ រាំផុ្ែប្ែឹមថ្ងៃទើ១០ ថ្នតខ រៅ
រដ្ើមប្ែើមាេរនៃ រ់នើមយួៗ 

១៣. គ.ម.េ. ប្ែូវរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍រចចុរបននភាពព័ែ៌មានហ ិញ្ញវែថុ រហើយប្ែូវរិទផ្ាយរៅកនុង
រ រិវណសាលារ ៀននិងទើកតនៃងសាធា ណៈ 

១៤. រៅរពលអនុវែតន៍ងវកិាមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈចរ់តាមឆ្ន ាំនើមយួៗ ប្រេិនររើ
រប្កាយកា ចាំណយមានសាច់ប្បាក់រៅេល់ប្ែូវអនុវែតន៍ដូ្ចខាងរប្កាម៖ ក.ងវកិា ដ្ឋ៖ ប្ែូវ
រង់ចូលងវកិា ដ្ឋវញិយ៉ា ងយូ ប្ែឹមថ្ងៃទើ២០ តខធនូ តាម យៈកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា
ថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ សាមើ និង ខ.ងវកិាថ្ដ្គូេហគមន៍ និងចាំណូលរផ្េងៗ៖ ប្ែូវរលើក
យករៅអនុវែតន៍រនតរៅឆ្ន ាំរនៃ រ់ 

១៥. រ ៀរចាំទុកដ្ឋក់កិចចរញ្ា ិកា គណរនយយ និងឯកសា ោាំប្ទរផ្េងៗ ឱ្យបានប្ែឹមប្ែូវនិងមាន
េុវែថិភាពកនុងសាលារ ៀនសាមើេប្មារ់ជាកមមវែថុថ្នេវនកមមរប្កាយចាំណយ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើប្ែួែពិនិែយ(Checklist) អនុរលាម
តាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុទាាំង១៥  រេ់សាលារ ៀន (Excel/Word) និង២)រញ្ា ើប្ែួែពិនិែយ



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  63  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

(Checklist) េមាេភាពនិងមុខងា គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ 
និង៣.លិខិែរងាា រ់កា /រេចកដើេប្មចេតើពើកា ររងកើែគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា 
សាលារ ៀនសាធា ណៈ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ បានរាំរពញតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ បាន១៥រលើ១៥ចាំណុច 

ពិនៃុ ៤ បានរាំរពញតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ បាន១៤រលើ១៥ចាំណុច 

ពិនៃុ ៣ បានរាំរពញតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ បាន១៣រលើ១៥ចាំណុច 

ពិនៃុ ២ បានរាំរពញតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ បាន១២រលើ១៥ចាំណុច 

ពិនៃុ ១ បានរាំរពញតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ បាន១១រលើ១៥ចាំណុច 

ពិនៃុ ០ បានរាំរពញតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុែិចជាង១១រលើ១៥ចាំណុច 

 េមាេភាពនិងមុខងា គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ 
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់េមាេភាពនិងមុខងា  ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 
េមាេភាព៤ ៖ នយក/នយកិាសាលា, នយក ង/នយកិា ង, ប្រធានប្កុមររចចករទេទាាំងអេ់ 

និងែាំណងប្គូររប្ងៀន, រហ ញ្ញិក/គណរនយយសាលា, និងេមាជិក២ ូរ រេ់
េហគមន៍។ 

មុខងា ៥ ៖ ១.ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន ២.ទទលួខុេប្ែូវកនុងកា អនុវែតមូលនិធិ
ដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនឱ្យមានប្រេិទធភាពនិងេ័កតិេិទធភាព ៣.ររងកើែហរិែមាៃ ភាព
រដ្ើមបើទទលួបានព័ែ៌មានឬ កយរណតឹ ងរផ្េងៗពើអនក ក់ព័នធ និង ៤.ទទលួងវកិា
េប្មារ់កា អនុវែតមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ និងទទលួខុេប្ែូវ
កនុងកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ប្រកាេេតើពើកា ររងកើែគណៈកមមកា 
ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ ២)ហិរែមាៃ ភាព ៣)រញ្ា ើប្ែួែពិនិែយ 
(Checklist) អនុរលាមតាមរោលកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុទាាំង១៥  រេ់សាលារ ៀន (Excel/Word) 
និង៤)រញ្ា ើប្ែួែពិនិែយ(Checklist) េមាេភាពនិងមុខងា គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិ
ដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ។

                                           
៤ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ១៧ 
៥ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ១៦ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  64  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
មានកា រ ៀរចាំេមាេភាពនយក/នយកិាសាលា, នយក ង/នយកិា ង, ប្រធានប្កុម
ររចចករទេទាាំងអេ់ និងែាំណងប្គូររប្ងៀន, រហ ញ្ញិក/គណរនយយសាលា និងែាំណង
េហគមន៍ ២ ូរ ចូល មួកនុងេមាេភាព និងបានរាំរពញមុខងា បានរពញរលញ 

ពិនៃុ ៤ 

មានកា រ ៀរចាំេមាេភាពនយក/នយកិាសាលា, នយក ង/នយកិា ង, ប្រធានប្កុម
ររចចករទេទាាំងអេ់ និងែាំណងប្គូររប្ងៀន, រហ ញ្ញិក/គណរនយយសាលា និង
ែាំណងេហគមន៍ ២ ូរ ចូល មួកនុងេមាេភាព និងបានរាំរពញមុខងា  បាន៣រលើ៤
ចាំណុចខាងរលើ 

ពិនៃុ ៣ 

មានកា រ ៀរចាំេមាេភាពនយក/នយកិាសាលា, នយក ង/នយកិា ង, ប្រធានប្កុម
ររចចករទេទាាំងអេ់ និងែាំណងប្គូររប្ងៀន, រហ ញ្ញិក/គណរនយយសាលា និង
ែាំណងេហគមន៍ ២ ូរ ចូល មួកនុងេមាេភាព និងបានរាំរពញមុខងា  បាន២រលើ៤
ចាំណុចខាងរលើ 

ពិនៃុ ២ 
មានកា រ ៀរចាំេមាេភាពនយក/នយកិាសាលា, នយក ង/នយកិា ង, ប្រធានប្កុម
ររចចករទេទាាំងអេ់ និងែាំណងប្គូររប្ងៀន, រហ ញ្ញិក/គណរនយយសាលា និងែាំណង
េហគមន៍ ២ ូរ ចូល មួកនុងេមាេភាព 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រ ៀរចាំេមាេភាពនយក/នយកិាសាលា, នយក ង/នយកិា ង, ប្រធានប្កុម
ររចចករទេទាាំងអេ់ និងែាំណងប្គូររប្ងៀន, រហ ញ្ញិក/គណរនយយសាលា តែពុាំមាន
ែាំណងេហគមន៍ ២ ូរ ចូល មួកនុងេមាេភាព  

ពិនៃុ ០ ពុាំបានរ ៀរចាំេមាេភាពនិងមុខងា គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិសាលារ ៀន 

៣.៣ ប្រព័នធប្គរ់ប្គងគណរនយយ និងប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ (៣០ពិនៃុ) 
េាំរៅដ្ល់កា កែ់ប្តា កិចចរញ្ា ើកា គណរនយយ និងប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ។ 

 ៣.៣.១ ដ្ាំរណើ  កា ថ្នកា កែ់ប្តា (២០ពិនៃុ) 
 រេចកដើពនយល់៖ កា កែ់ប្តាតាមទប្មង់និងប្រព័នធណមួយ។ 
 រញ្ា ើឯកសា ភេតុតាង៖  

១. រញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់កនុងធនោ  
២. រញ្ា ើតាមដ្ឋនររឡា។ 

 មានរញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់កនុងធនោ កែ់ប្តាប្គរ់ប្រែិរែតកិា សាច់ប្បាក់កនុងគណនើធនោ  រេ់
សាលារ ៀនជាប្រចាំ (គាំ រូលខ៤)  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់រញ្ា ើកែ់ប្តាប្រែិរែតិកា សាច់ប្បាក់កនុងគណនើធនោ ។ 
 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ រញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់កនុងធនោ កែ់
ប្តាប្គរ់ប្រែិរែតិកា សាច់ប្បាក់កនុងគណនើធនោ  រេ់សាលារ ៀនជាប្រចាំ (គាំ ូរលខ៤៦)។ 

                                           
៦ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ៤៥ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  65  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  
ពិនៃុ ៥ មានរញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់ដូ្ចកនុងគាំ រូលខ៤ និងកែ់ប្តាបាន ១០តខ 

ពិនៃុ ៤ មានរញ្ច ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់ដូ្ចកនុងគាំ រូលខ៤ និងកែ់ប្តាបាន ៨តខ 

ពិនៃុ ៣ មានរញ្ា ើតាមដ្ឋនសារ់ប្បាក់ដូ្ចកនុងគាំ រូលខ៤ និងកែ់ប្តាបាន ៦តខ 

ពិនៃុ ២ មានរញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់ដូ្ចកនុងគាំ រូលខ៤ និងកែ់ប្តាបាន ៤តខ 

ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់ដូ្ចកនុងគាំ រូលខ៤ និងកែ់ប្តាបានែិចជាង ៤តខ 

ពិនៃុ ០ ោម នរញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់ 

 មានរញ្ា ើររឡាេប្មារ់តាមដ្ឋនសាថ នភាពចាំណូលចាំណយ និងចាំននួសាច់ប្បាក់ តដ្លរៅេល់ចុងថ្ងៃ 
ចុងតខ (គាំ រូលខ៥) 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់រញ្ា ើកែ់ប្តាចាំណូល ចាំណយប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំតខ រេ់សាលារ ៀន។ 
 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ រញ្ា ើររឡាេប្មារ់តាមដ្ឋនសាថ នភាព
ចាំណូលចាំណយ និងចាំននួសាច់ប្បាក់ តដ្លរៅេល់ចុងថ្ងៃ ចុងតខ (គាំ ូរលខ៥៧)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ មានរញ្ា ើររឡាតាមគាំ ូរលខ៥ និងកែ់ប្តាបាន ចរនៃ ុះពើ៩ រៅ១០តខ 

ពិនៃុ ៤ មានរញ្ា ើររឡាតាមគាំ ូរលខ៥  និងកែ់ប្តាបាន ចរនៃ ុះពើ៧ រៅ៨តខ 

ពិនៃុ ៣ មានរញ្ា ើររឡាតាមគាំ ូរលខ៥  និងកែ់ប្តាបាន ចរនៃ ុះពើ៥ រៅ៦តខ 

ពិនៃុ ២ មានរញ្ា ើររឡាតាមគាំ ូរលខ៥  និងកែ់ប្តាបាន ចរនៃ ុះពើ៣ រៅ៤តខ 

ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើររឡាតាមគាំ ូរលខ៥  និងកែ់ប្តាបានែិចជាង ៣តខ 

ពិនៃុ ០ ោម នរញ្ា ើររឡាតាមគាំ ូរលខ៥ 

 កែ់ប្តាកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយតាមកុាំពយូទ័ រប្រើ Ms.Excel ឬកមមវធិើដ្ថ្ទរទៀែ 
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កិចចរញ្ា ិកាគណរនយយ (រូកេ ុរទិននន័យប្រចាំឆ្ន ាំ)រដ្ឋយរប្រើប្បាេ់  
ររចចកវទិាព័ែ៌មាន (កុាំពយូទ័  និងេមាា  ៈរអ ចិប្ែូនិករផ្េងរទៀែ)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កុាំពយូទ័  ២)កមមវធិើ Ms.Excel េប្មារ់
ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន និង៣)មន្រនតើទទលួរនៃុកកា ងា កែ់ប្តា។ 

                                           
៧ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ៤៦ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  66  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ រប្រើកមមវធិើ Ms.Excel ឬកមមវធិើដ្ថ្ទរទៀែ កែ់ប្តាប្គរ់កិចចរញ្ា ិកាគណរនយយ ៤ប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ៤ 
រប្រើកមមវធិើ Ms.Excel េប្មារ់ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន មានមន្រនតើទទលួ
រនៃុកចាេ់លាេ់ និងបានកែ់ប្តារលើកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយបានយ៉ា ងែិច ៣ប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ៣ 
រប្រើកមមវធិើ Ms.Excel េប្មារ់ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន មានមន្រនតើទទលួ
រនៃុកចាេ់លាេ់ និងបានកែ់ប្តារលើកិចចរញ្ា ិកាគណរនយយបានយ៉ា ងែិច ២ប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ២ 
មានកុាំពយូទ័ និងកមមវធិើ Ms.Excel េប្មារ់ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន និង
មានមន្រនតើទទលួរនៃុកចាេ់លាេ់  

ពិនៃុ ១ 
មានកុាំពយូទ័ និងកមមវធិើ Ms.Excel េប្មារ់ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន និង
កាំពុងទទលួកា រណដុ ុះរណដ លរលើកា កែ់ប្តាតាមកុាំពយូទ័  

ពិនៃុ ០ 
មានកុាំពយូទ័ និងកមមវធិើ Ms.Excel េប្មារ់ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀន 
តែមិនដ្ាំរណើ  កា  

 កា ប្គរ់ប្គងឯកសា  ក់ព័នធនឹងហ ិញ្ញវែថុប្ែវូបាន កាទុកតាមប្កណូូ តាមលាំដ្ឋរ់ និងមានភាពងាយ
ប្េលួេប្មារ់កា រប្រើប្បាេ់ 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា  កាទុកឯកសា  ក់ព័នធនឹងហ ិញ្ញវែថុតាមប្កូណូ តាមលាំដ្ឋរ់ និង
មានភាពងាយប្េួលេប្មារ់កា រប្រើប្បាេ់ ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ទូ ឯកសា  ២)ប្កូណូ ៣)កា រិទសាៃ ក
រលើប្កូណូ ៤)េណដ រ់ធាន រ់ថ្នកា ទុកដ្ឋក់ និង៥)េុវែថិភាពថ្នកា ទុកដ្ឋក់ឯកសា ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ឯកសា  ក់ព័នធនឹងហ ិញ្ញវែថុទាាំងអេ់ប្ែូវបានដ្ឋក់កនុងប្កូណូបានប្ែឹមប្ែូវ មាន ររៀរ
រ ៀរ យ សាែ ែ ងាយប្េួល ក និងមានេុវែថិភាព 

ពិនៃុ ៤ មានទូ  និងដ្ឋក់ឯកសា តាមប្កូណូមាន ររៀររ ៀរ យ 

ពិនៃុ ៣ មានទូ តែដ្ឋក់ឯកសា  មិនរៅតាមប្ររភទឯកសា  

ពិនៃុ ២ ដ្ឋក់ឯកសា មិនរៅតាមប្កូណូ 

ពិនៃុ ១ ោម នប្កូណូេប្មារ់ដ្ឋក់ឯកសា  

ពិនៃុ ០ ោម នទូ ដ្ឋក់ឯកសា  ឯកសា មិនមានេណដ រ់ធាន រ់ 

 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  67  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៣.៣.២ កា ប្គរ់ប្គងប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ (១០ពិនៃុ) 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា កែ់ប្តារញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋឆ្ន ាំរោល ប្េរតាមវធិាន 

និងទប្មង់ រេ់ប្កេួងរេដ្ឋកិចចនិងហ ិញ្ញវែថុ។ 
 រញ្ា ើឯកសា ភេតុតាង៖  រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ។ 

 កា ប្គរ់ប្គងរញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា ប្គរ់ប្គង កា ចែ់តចង កា រ ៀរចាំរញ្ា ើរដ្ឋយរញ្ហា ក់ពើប្រភពថ្នកា 
ទិញ កា រធវើរញ្ា ើរេនើេុាំជប្មុះ កា រធវើរចចុរបននកមមរៅតាមរោលកា ណ៍តណនាំ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន 
និងកើឡា និងអគានយកដ្ឋឋ នប្ទពយេមបែិត ដ្ឋនិងចាំណូលមិនតមនសា រពើពនធថ្នប្កេួងរេដ្ឋកិចចនិង
ហ ិញ្ញវែថុ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  ២)សាៃ កេមាា ល់
ប្ទពយតដ្លរញ្ហា ក់អាំពើប្រភពទិញ និងឆ្ន ាំទិញ ៣)រញ្ា ើជប្មុះ និង៤)រញ្ា ើរេនើេុាំជប្មុះ(បាែ់រង់ ឬ
ខូចខាែ) ៥)រញ្ា ើតាមដ្ឋនេមាា  ៈ និង៦)ប្កុមកា ងា រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានរ ៀរចាំប្កុមកា ងា រញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  

ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើតាមដ្ឋនេមាា  ៈ 

ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើជប្មុះ និងមានរញ្ា ើរេនើេុាំជប្មុះ(េមាា  ៈបាែ់រង់ឬខូចខាែ) 

ពិនៃុ ១ មានរិែសាៃ កេមាា ល់ប្ទពយតដ្លរញ្ហា ក់អាំពើប្រភពទិញ និងឆ្ន ាំទិញ 

ពិនៃុ ១ 
មានរញ្ា ើសា រពើភ័ណឌ  និងប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋតែកា រ ៀរចាំមិនប្េរតាមរោលកា ណ៍
តណនាំ និងទប្មង់ផ្ៃូវកា (តាមកា តណនាំ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 សាលារ ៀនរធវើរចចុរបននកមមតារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រធវើរចចុរបននកមមតារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ
ប្រចាំឆ្ន ាំ និងទាន់រពលរវលា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ តារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ)ប្ទពយ
េមបែតិ ដ្ឋ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
តារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ កែ់ប្តាបានទាាំងអេ់ (១០០ភាគ
 យ)រពញរលញ ( ដ្ឋ ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ និងេហគមន៍) និង ចួរៅប្ែើមាេទើ១ថ្នឆ្ន ាំរនៃ រ់ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  68  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៤ 
តារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ មានកា កែ់ប្តាភាគរប្ចើន (ប្ែឹម 
៨៥ភាគ យ) 

ពិនៃុ ៣ 
តារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ មានកា កែ់ប្តាបានមធយម (ប្ែឹម 
៦០ភាគ យ) 

ពិនៃុ ២ 
តារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ មានកា កែ់ប្តាខៃុះ (ែិចជាង ៦០
ភាគ យ) 

ពិនៃុ ១ 
បានរធវើរចចុរបននកមមតារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ តែរ ៀរចាំមិន
រៅតាមទប្មង់ផ្ៃូវកា  

ពិនៃុ ០ ពុាំបានរ ៀរចាំរចចុរបននកមមតារាងរប្រៀររធៀរ(រកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយេមបែតិ ដ្ឋ 

៣.៤ កា តាមដ្ឋន និងកា ប្ែែួពិនិែយ (២៥ពិនៃុ) 

េាំរៅដ្ល់ បាយកា ណ៍េមិទធកមម និងងវកិាប្រចាំប្ែើមាេ(មានខៃឹមសា , មានកា កែ់ប្តាលទធផ្ល
ចាេ់លាេ់ និងមានកា ចុុះហែថរលខាប្ែឹមប្ែូវ)។ 
៣.៤.១ ប្រព័នធ បាយកា ណ៍តាមដ្ឋន (២៥ពិនៃុ)  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់ បាយកា ណ៍េមិទធកមមកា ងា  តដ្ល ៃ្ុុះរញ្ហច ាំងពើលទធផ្លតដ្លសាលា

អនុវែតន៍បានប្រចាំប្ែើមាេនិងឆ្ន ាំ និងរផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង 
ប្េុក ខណឌ  បានទាន់រពលរវលា ។ 

 រញ្ា ើឯកសា ភេតុតាង៖   
១.  បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិា(តាមតារាងរលខ ២.១ក និង២.១ខ ថ្នរេៀវរៅរោលកា ណ៍

តណនាំេដើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ៨) 
២.  បាយកា ណ៍ទូទាែ់(តាមតារាងរលខ ៣.១ ថ្នរេៀវរៅរោលកា ណ៍តណនាំេដើពើកា ប្គរ់ប្គង

មូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ៩) 
៣.  បាយកា ណ៍ រេ់េវនកមមឬអធិកា កិចច 
៤.  បាយកា ណ៍េមិទធកមម។ 

 មាន បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំតខ( បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុថ្នកិចចប្រែិរែតកិា  រេ់សាលារ ៀន
សាធា ណៈប្រចាំតខ និងជា បាយកា ណ៍ជប្មុះរញ្ា ើេប្មារ់ងវកិាតដ្លបានទទលួ) 

 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុថ្នកិចចប្រែិរែតិកា  រេ់សាលារ ៀនសាធា ណៈ
ប្រចាំតខ និងជា បាយកា ណ៍ជប្មុះរញ្ា ើេប្មារ់ងវកិាតដ្លបានទទលួ និងរផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ 
យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានទាន់រពលរវលា។ 

                                           
៨ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ៥០-៥១ 
៩ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ៥៦ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  69  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ  បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំតខ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
មាន បាយកា ណ៍ចាំណយប្គរ់តខ និងរផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន
 ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានប្គរ់តខនិងទាន់រពលរវលា 

ពិនៃុ ៤ 
បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំតខប្គរ់តខ និងរញ្ចូ នរៅកា យិល័យអរ់ ាំ
យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានយ៉ា ងែិច១០តខទាន់រពលរវលា 

ពិនៃុ ៣ 
បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំតខប្គរ់តខ និងរញ្ាូ នរៅកា យិល័យអរ់ ាំ 
យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានយ៉ា ងែិច៨តខទាន់រពលរវលា 

ពិនៃុ ២ 
បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំតខ ែិចជាង៨តខ និងរញ្ាូ នរៅកា យិល័យ
អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  ទាន់រពល  

ពិនៃុ ១ 
បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំតខ ែិចជាង៦តខ និង មិនបានរញ្ចូ នរៅ
កា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  

ពិនៃុ ០ ោម ន បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំតខ 

 មាន បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំប្ែើមាេ( បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុ ថ្នកិចចប្រែិរែតិកា  រេ់
សាលារ ៀនសាធា ណៈប្រចាំប្ែើមាេ និងជា បាយកា ណ៍ជប្មុះរញ្ា ើេប្មារ់ងវកិាតដ្លបានទទួល) 

 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវែថុថ្នកិចចប្រែិរែតិកា  រេ់សាលារ ៀនសាធា ណៈ
ប្រចាំប្ែើមាេ និងជា បាយកា ណ៍ជប្មុះរញ្ា ើេប្មារ់ងវកិាតដ្លបានទទលួ និងរផ្្ើជូនកា យិល័យ
អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានទាន់រពលរវលា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ  បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំប្ែើមាេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
មាន បាយកា ណ៍តាមប្ែើមាេប្គរ់ប្ែើមាេ  និងរផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និង
កើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានទាន់រពលរវលា 

ពិនៃុ ៤ 
បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំប្ែើមាេប្គរ់ប្ែើមាេ និង៣/៤រញ្ចូ នរៅ
កា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានទាន់រពលរវលា 

ពិនៃុ ៣ 
បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំប្ែើមាេប្គរ់ប្ែើមាេ និង២/៤រញ្ចូ នរៅ
កា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានទាន់រពលរវលា 

ពិនៃុ ២ បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំប្ែើមាេែិចជាង ៣ប្ែើមាេ  

ពិនៃុ ១ បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំប្ែើមាេែិចជាង ២ប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ០ ោម ន បាយកា ណ៍ចាំណយងវកិាប្រចាំប្ែើមាេ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  70  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 មាន បាយកា ណ៍េមិទធកមមជាប្រចា្ំ មាេ១០  
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់ បាយកា ណ៍តដ្ល ៃ្ុុះរញ្ហច ាំងពើលទធផ្លតដ្លសាលារ ៀនអនុវែតន៍បាន
ប្រចា្ំ មាេ និងរផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានទាន់
រពលរវលា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ  បាយកា ណ៍េមិទធកមមជាប្រចា្ំ មាេ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
មាន បាយកា ណ៍េមិទធកមមបាន ៤ប្ែើមាេ និងរផ្្ើជូនកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និង
កើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានទាន់រពលរវលា ទាាំង៤ប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ៤ 
បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍េមិទធកមមបាន ៤ប្ែើមាេ  និងបានរញ្ចូ នរៅកា យិល័យអរ់ ាំ 
យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  បានទាន់រពលរវលា* យ៉ា ងែិច ២ប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ៣ បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍េមិទធកមម បាន ៤ប្ែើមាេ  

ពិនៃុ ២ បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍េមិទធកមម បាន ៣ប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ១ បានរ ៀរចាំ បាយកា ណ៍េមិទធកមម បាន ២ប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ០ ោម ន បាយកា ណ៍េមិទធកមម 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆយ័៖ កា រញ្ាូ ន បាយកា ណ៍
េមិទធកមមបានទាន់រពលរវលា េាំរៅដ្ល់កា រញ្ាូ ន បាយកា ណ៍េមិទធកមម រៅកា យិល័យអរ់ ាំ 
យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  កនុង យៈរពល១០ថ្ងៃ រនៃ រ់ពើដ្ាំណច់ប្ែើមាេនើមយួៗ។ 

 

 មានប្រព័នធប្ែែួពិនិែយងវកិាថ្ផ្ៃកនុង រេ់សាលារ ៀន និង បាយកា ណ៍ 
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា អនុវែតប្រព័នធប្ែួែពិនិែយថ្ផ្ៃកនុង រេ់សាលារ ៀនសាធា ណៈ រដ្ើមបើ
ធានថ្នងវកិាប្ែូវបានប្គរ់ប្គងនិងរប្រើប្បាេ់ ប្េរតាមលិខិែរទដ្ឋឋ នគែិយុែតិជាធ មាន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍ប្ែួែពិនិែយតដ្លចុុះហែថ
រលខាចុងរប្កាយរដ្ឋយប្រធានគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ 
និង២)រញ្ា ើវែតមានប្រជុាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
មានកា ចូល មួពើប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធេប្មារ់កា ប្ែួែពិនិែយថ្ផ្ៃកនុង និង បាយកា ណ៍ចុុះ
ហែថរលខាចុងរប្កាយរដ្ឋយប្រធានគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលា
រ ៀនសាធា ណៈ 

                                           
១០ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធដិ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ, ទាំព័ ទើ៣២ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  71  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៤ មានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលា េហគមន៍ មូលដ្ឋឋ ន ុាំ និងកា យិល័យ/មនៃើ  

ពិនៃុ ៣ មានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលា េហគមន៍ និងមូលដ្ឋឋ ន ុាំ 

ពិនៃុ ២ មានកា ចូល មួពើគណៈប្គរ់ប្គងសាលា និងេហគមន៍ 

ពិនៃុ ១ មានកា ចូល មួប្ែឹមតែគណៈប្គរ់ប្គងសាលារដ្ើមបើប្ែួែពិនិែយប្រព័នធប្ែួែពិនិែយថ្ផ្ៃកនុង 

ពិនៃុ ០ 
ោម នកា ចូល មួពើគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ
រដ្ើមបើប្ែួែពិនិែយប្រព័នធប្ែួែពិនិែយថ្ផ្ៃកនុង 

 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ កា ចូល មួរប្ៅពើគណៈ
កមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ អាចចូល ួមកនុងកិចចដ្ាំរណើ  កា ប្ែួែ
ពិនិែយរនុះ កនុងរពលកាំណែ់ណមយួ។ 

 

 កា អនុវែតតាមអនុសាេន៍ចុងរប្កាយ រេ់េវនកមមថ្ផ្ៃកនុង ឬអធិកា កិចច 
 រេចកតើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់កា អនុវែតតាមអនុសាេន៍ រេ់េវនកមមថ្ផ្ៃកនុង ឬអធិកា កិចច។ 
 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍េវនកមម ឬអធិកា កិចច
ចុងរប្កាយ រេ់សាលារ ៀន ២)តផ្នកា ប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ និង៣)តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
បានរេនើេុាំ បានទទលួេវនកមម/អធិកា កិចច បានអនុវែតន៍តាមអនុសាេន៍បានរលើេពើ 
៨៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ៤ 
បានរេនើេុាំ បានទទលួេវនកមម/អធិកា កិចច បានអនុវែតន៍តាមអនុសាេន៍បានែិចជាង
៨៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ៣ 
បានរេនើេុាំ បានទទលួេវនកមម/អធិកា កិចច និងបានអនុវែតន៍តាមអនុសាេន៍បានែិច
ជាង៧០ភាគ យ 

ពិនៃុ ២ 
បានរេនើេុាំ បានទទលួេវនកមម/អធិកា កិចច និងបានអនុវែតន៍តាមអនុសាេន៍បានែិច
ជាង៥០ភាគ យ 

ពិនៃុ ១ 
បានរេនើេុាំ បានទទលួេវនកមម/អធិកា កិចច និងបានអនុវែតន៍តាមអនុសាេន៍ែិចជាង
៣០ភាគ យ 

ពិនៃុ ០ 
មិនតដ្លប្ែូវបានរធវើេវនកមម/អធិកា កិចច និងមិនតដ្លបានរេនើេុាំកា រធវើធេវនកមម/
អធិកា កិចច 

 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ ប្ែូវពិនិែយ បាយកា ណ៍
េវនកមម ឬ/និង អធិកា កិចច កនុង យៈរពល ៥ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ។ 

 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  72  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី៤៖ ការក្គបក់្គង ៃងិការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃសុសទៅកនងុអងាភាព 
 
៤. ការក្គប់ក្គង ៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសសទៅកនងុអងាភាព (៧៥ពិៃទុ)  

កា ពប្ងឹង និងកា តកលមែដ្ាំរណើ  កា ថ្នកា ប្គរ់ប្គង និងកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ គឺជាគនៃឹុះតដ្ល
មានសា ៈេាំខាន់រដ្ើមបើតប្រកាៃ យធនធានមនុេេរៅកនុងសាថ រ័នឬអងាភាពមយួឱ្យកាន់តែមានេមែថភាព វជិាា ជើវៈ
ចាេ់លាេ់ និងប្រេិទធភាពកនុងកា រាំរពញកា ងា  រ ៃ្ើយែររៅនឹងែប្មូវកា  រេ់ប្រជាពល ដ្ឋ។ កនុងន័យរនុះ 
កា គិែគូរលើកា ពប្ងឹងដ្ាំរណើ កា ថ្នកា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេប្រកររដ្ឋយប្រេិទធភាព និងកា អភិវឌ្ឍ
េមែថភាពធនធានមនុេេប្រកររដ្ឋយភាពប្ែឹមប្ែូវ រ ៃ្ើយែររៅនឹងែប្មូវកា  រេ់សាលារ ៀន គឺជាកតាត
ចាំបាច់រាំផុ្ែ តដ្ល មួចាំតណកដ្ល់កា រលើកកមពេ់ គុណភាព និងប្រេិទធភាពថ្នកា ររប្ងៀននិងរ ៀន។ 

កនុងតផ្នកថ្នកា ប្គរ់ប្គង និងកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេកនុងអងាភាព មានពិនៃុេ ុរចាំននួ៧៥ តដ្លមាន
លកខណៈវនិិចឆ័យ ងចាំននួ ២ គឺ៖ 

១. កា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេ (៥០ពិន្ទុ) 
២. កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ (២៥ពិន្ទុ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  73  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៤.១ កា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេ (៥០ពិនៃុ) 
 ៤.១.១ កា រ ៀរចាំនិងអនុវែតតផ្នកា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេ (៥ពិន្ទុ) 

 មានតផ្នកា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា េកមមភាពកនុងកា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេ 
រដ្ើមបើរ ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវកា  រេ់សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា ធនធានមនុេេប្រចាំឆ្ន ាំ 
២) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំពិរប្ោុះរយរល់ជាមួយរុគាលិកអរ់ ាំកនុងសាលារ ៀន ៣)េាំរណើ េតើពើ
ែប្មូវកា ធនធានមនុេេពើសាលារ ៀនរៅកា យិល័យអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក 
ខណឌ  និង៤)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានតផ្នកា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេ 

ពិនៃុ ២ 
មានកិចចប្រជុាំពិរប្ោុះរយរល់ជាមយួរុគាលិកអរ់ ាំ និងភាគើ ក់ព័នធអាំពើែប្មូវកា ធនធាន
មនុេេកនុងសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
បានរ ៀរចាំនិងរញ្ាូ នេាំរណើ េតើពើែប្មូវកា ធនធានមនុេេពើសាលារ ៀនរៅកា យិល័យ
អរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាថ្ន ដ្ឋបាលប្កុង ប្េុក ខណឌ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

៤.១.២  កា ប្គរ់ប្គងកា វវិែតន៍អាជើព រេ់រុគាលកិអរ់ ាំ (១៥ពិន្ទុ) 
 កា ផ្ទៃ េ់រតូ កតនៃងរធវើកា  រេ់មន្រនតើតផ្ែកតាមែប្មវូកា ពិែប្បាកដ្ និងអនុវែតន៍តាមរទដ្ឋឋ នគែិយុែតជា
ធ មាន 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា ផ្ទៃ ល់រតូ កតនៃងរធវើកា  រេ់មន្រនតើទាាំងរៅកនុងនិងខាងរប្ៅអងាភាព 
រដ្ើមបើរាំរពញកតនៃងទាំរន  និងរ ៃ្ើយែររៅនឹងែប្មូវកា េមែថភាពជាំនញ កនុងរោលរាំណងររងកើន
ប្រេិទធភាពថ្នកា អនុវែតកា ងា  រេ់សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍ឬកាំណែ់រហែុប្រជុាំ
ពិរប្ោុះរយរល់ ២)រេចកដើេរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា ប្រគល់ភា កិចចជូនមន្រនតើតដ្លបានរផ្ៃ ចូល 
៣)កា រ ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវកា ជាំនញ ៤)កា ផ្ទៃ េ់រតូ រដ្ើមបើរាំរពញកតនៃងទាំរន ។ រដ្ើមបើរផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់
អាំពើកា រ ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវកា េមែថភាព និងកតនៃងទាំរន  ប្ែូវពិនិែយរលើ ចនេមព័នធ  មន្រនតើកនុងមុខ
ែាំតណងកនុង ចនេមព័នធ(អងាកា រលខ) ប្រវែតិ ូរេរងខរ រេ់មន្រនតើតដ្លបានរផ្ៃ ចូល និងប្រកាេឬ
ដ្ើកា េតើពើកា រ ៀរចាំ និងកា ប្រប្ពឹែតរៅ រេ់សាលារ ៀន។ 

 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  74  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ កា រផ្ៃ រចញឬចូល រដ្ឋយតផ្ែករលើែប្មូវកា ជាំនញ រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ កា ផ្ទៃ េ់រតូ កតនៃងរធវើកា ងា ប្ែូវបានអនុវែតន៍រដ្ើមបើរាំរពញកតនៃងទាំរន   

ពិនៃុ ១ 
កា រផ្ៃ រចញចូលឬផ្ទៃ េ់រដូ  កតនៃងរធវើកា ងា  មានកា ពិរប្ោុះរយរល់ប្រកររដ្ឋយ
ែមាៃ ភាព( បាយកា ណ៍ឬកាំណែ់រហែុថ្នកិចចប្រជុាំ) 

ពិនៃុ ១ មានរេចកដើេរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា ប្រគល់ភា កិចចជូនមន្រនតើតដ្លបានរផ្ៃ ចូល 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា ដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កតិប្ែវូបានរ ៀរចាំជារទៀងទាែ់  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា ដ្ាំរ ើងថ្នន ក់ ឬឋាននត េ័កតិប្រចាំឆ្ន ាំជូនមន្រនតើរាជកា រៅសាលារ ៀន 
តដ្លជារោលកា ណ៍ ប្ែូវរធវើរ ើងតាមរវនរប្ជើេរ ើេ តាមអែើែភាពកា ងា  និងតាមេញ្ហញ រប្ែ។ 
កា ដ្ាំរ ើងថ្នន ក់ឬឋាននត េ័កតិ ប្ែូវរធវើរ ើងជារទៀងទាែ់ ប្រកររដ្ឋយែមាៃ ភាព េុច ែិភាព និងប្ែូវ
អនុវែតន៍តាមលិខិែរទដ្ឋឋ នគែិយុែតជាធ មាន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើរឈាម ុះរុគាលិកអរ់ ាំេប្មារ់ដ្ាំរ ើង
ថ្នន ក់ប្រចាំឆ្ន ាំ( យៈរពល៣ឆ្ន ាំជារ់ោន ) ២) បាយកា ណ៍ឬកាំណែ់រហែុថ្នកិចចប្រជុាំពិរប្ោុះរយរល់
រលើកា ដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កតិជូនរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀន ៣)េាំរណើ ដ្ាំរ ើងថ្នន ក់ប្រចាំឆ្ន ាំ
ជូនរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀន និង៤)ភាពរទៀងទាែ់ថ្នកា ដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កដិ។ រដ្ើមបើ
ពិនិែយរមើលភាពរទៀងទាែ់ថ្នកា ដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កដិប្ែូវពិនិែយរមើលរេចកតើេរប្មច (ប្រកាេ 
អនុប្កឹែយ ប្ពុះរាជប្កឹែយ)េតើពើកា ដ្ាំរ ើងជូនរុគាលិកអរ់ ាំ យៈរពល ៥ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ១ 
មានកា ប្រជុាំវាយែថ្មៃប្រកររដ្ឋយែមាៃ ភាព រដ្ើមបើដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កតិប្រចាំឆ្ន ាំ
 រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំរញ្ា ើរឈាម ុះរុគាលិកអរ់ ាំេប្មារ់រេនើេុាំដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កតិប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រ ៀរចាំលិខិែរេនើរដ្ើមបើដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កតបិ្រចាំឆ្ន ាំជូនរុគាលិកអរ់ ាំ
 រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ បានរ ៀរចាំដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កតិជារទៀងទាែ់រៅតាមរវន 

ពិនៃុ ១ បានរ ៀរចាំដ្ាំរ ើងថ្នន ក់និងឋាននត េ័កតិតាមកប្មិែេញ្ហញ រប្ែ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  75  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 កា រ ៀរចាំដ្ឋក់ឱ្យចូលនិវែតន៍រោ ពតាមរោលកា ណ៍កាំណែ់  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំ ដ្ឋក់មន្រនតើរាជកា ប្គរ់ ូរ តដ្លបានរាំរពញប្គរ់លកខខណឌ ឱ្យ
ចូលនិវែតន៍បានទាន់រពលរវលា និងកា គិែគូ អាំពើេុខទុកខ រេ់ពកួោែ់រៅរប្កាយរពលដ្ឋក់ឱ្យចូល
និវែតន៍។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើរឈាម ុះរុគាលិកអរ់ ាំចូលនិវែតន៍
ប្រចាំឆ្ន ាំ ២)លិខិែជូនដ្ាំណឹងដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំតដ្លរប្ែៀមចូលនិវែតន៍ ៣)លិខិែរេនើេុាំដ្ឋក់
រុគាលិកអរ់ ាំឱ្យចូលនិវែតន៍ ៤)លិខិែរេនើេុាំប្បាក់ឧរែថមារសាធនដ្ាំរូងមដងគែ់េប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំ
តដ្លប្ែូវចូលនិវែតន៍ និង៥)កា គិែគូ អាំពើេុខទុកខនិវែតន៍ជនរៅរប្កាយរពលដ្ឋក់ឱ្យចូលនិវែតន៍។ 
រដ្ើមបើពិនិែយរលើកា គិែគូ អាំពើេុខទុកខនិវែតន៍ជនរៅរប្កាយរពលដ្ឋក់ឱ្យចូលនិវែតន៍ រដ្ឋយជួរ
េមាា េន៍ជាមយួគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន រុគាលិកអរ់ ាំកនុងសាលារ ៀន និងភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើរឈាម ុះរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លប្ែូវចូលនិវែតន៍ប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ១ មានលិខិែជូនដ្ាំណឹងដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំតដ្លរប្ែៀមចូលនិវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ មានលិខិែរេនើេុាំដ្ឋក់រុគាលិកអរ់ ាំឱ្យចូលនិវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ 
មានលិខិែរេនើេុាំប្បាក់ឧរែថមារសាធនដ្ាំរូងមដងគែ់េប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំតដ្លប្ែូវចូល
និវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ មានកា គិែគូ អាំពើេុខទុកខនិវែតន៍ជនរៅរប្កាយរពលដ្ឋក់ឱ្យចូលនិវែតន៍ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

៤.១.៣ កា ប្គរ់ប្គងេមិទធកមម (៣០ពិន្ទុ) 
 កា រ ៀរចាំ ចនេមពន័ធ រេ់អងាភាព  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា តរងតចកមុខែាំតណងនិង ចនេមព័នធកា ងា រ ៃ្ើយែរនឹងមុខងា 
 រេ់សាលារ ៀនរដ្ឋយែរប្មៀរមុខែាំតណងទាាំងរនុះរៅកនុងទប្មង់ជាអងាកា រលខ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) ចនេមព័នធ(អងាកា រលខ) ២)រចចុរបននភាព
ថ្ន ចនេមព័នធ(អងាកា រលខ) ៣)កា រិទផ្ាយ ចនេមព័នធ(អងាកា រលខ) និង៤)លិខិែរងាា រ់កា 
េដើពើែនួទើនិងភា កិចច រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មាន ចនេមព័នធ(អងាកា រលខ)ចាេ់លាេ់(មានរឈាម ុះ  ូរងែ មុខែាំតណង) 

ពិនៃុ ១ បានរធវើរចចុរបននកមម ចនេមព័នធ(អងាកា រលខ)ជាប្រចាំ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  76  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ មានកា រិទផ្ាយ ចនេមព័នធ(អងាកា រលខ) រេ់សាលារ ៀន  

ពិនៃុ ២ កា រាំរពញែនួទើនិងភា កិចច រេ់រុគាលិកអរ់ ាំប្េរតាម ចនេមព័នធ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា រ ៀរចាំកា ពិពណ៌នមុខែាំតណង ឬកា តរងតចកភា កិចច  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានកាំណែ់កាំណែ់ពើែនួទើ ភា កិចច កា ទទលួខុេប្ែូវប្េរ
តាមមុខែាំតណង គុណវុឌ្ឍ ិ ជាំនញវជិាា ជើវៈ និងសាថ នភាពជាក់តេដង រេ់សាលារ ៀនេប្មារ់មុខ
ែាំតណងនើមួយៗកនុង ចនេមព័នធ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេចកដើេរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើ
កា ពិពណ៌នមុខែាំតណង ឬកា តរងតចកែួនទើនិងភា កិចច ២) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំពិរប្ោុះ
រយរល់កនុងកា តរងតចកែនួទើនិងភា កិចច ៣) បាយកា ណ៍លទធផ្លកា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំមាន ក់ៗ 
៤)គុណវុឌ្ឍ ិនិងជាំនញវជិាា ជើវៈ រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានរេចកដើេរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា ពិពណ៌នមុខែាំតណង ឬកា តរងតចកែួនទើ
និងភា កិចច 

ពិនៃុ ១ មានកា តរងតចកែួនទើនិងភា កិចចប្េរតាមគុណវុឌ្ឍ ិ និងជាំនញវជិាា ជើវៈ រេ់រុគាលិក
អរ់ ាំតាមមុខែាំតណងនើមយួៗ 

ពិនៃុ ១ មានកា ប្រជុាំពិរប្ោុះរយរល់កនុងកា តរងតចកែនួទើនិងភា កិចច ជាមយួរុគាលិកអរ់ ាំ 
និងភាគើ ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ២ កា អនុវែតភា កិចច រេ់មន្រនតើមាន ក់ៗប្េរតាមឯកសា េដើពើកា ពិពណ៌នមុខែាំតណង ឬ
កា តរងតចកែនួទើនិងភា កិចច 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា ប្គរ់ប្គងវែតមានកា ររប្ងៀននិងរ ៀនជារទៀងទាែ់ 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា ពប្ងឹងកា ប្គរ់ប្គងវែតមានប្រចាំ រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេានុេិេេ 
តដ្លកាំពុងររប្មើកា ងា  កា ររប្ងៀននិងរ ៀនរៅកនុងសាលារ ៀន តាមមរធាបាយរផ្េងៗ រដ្ើមបើរលើក
កមពេ់កា ទទលួខុេប្ែូវ មនេិកា វជិាា ជើវៈ និងលទធផ្លកា ងា និងកា េិការៅកនុងសាលារ ៀន។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រញ្ា ើេប្មង់វែតមាន រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ 
២)រញ្ា ើវែតមាន រេ់េិេេរៅតាមថ្នន ក់រ ៀន ៣) បាយកា ណ៍វែតមានប្រចាំេបាដ ហ៍/តខ ៤)លិខិែ
ជូនដ្ាំណឹងដ្ល់មាតារិតាឬអនកអាណពាបាលេិេេអាំពើវែតមាន រេ់េិេេ និង៥)កិចចប្រជុាំ វាង
គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនឬប្គូទទួលរនៃុកថ្នន ក់ជាមួយមាតារិតាឬអនកអាណពាបាលេិេេអាំពើ
វែតមាន រេ់េិេេ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  77  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើេប្មង់វែតមានេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំតាមរេៀវរៅឬតាមប្រព័នធរអ ចិប្ែូនិក 

ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើេប្មង់វែតមានេប្មារ់េិេេរៅតាមថ្នន ក់រ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានលិខិែជូនដ្ាំណឹងដ្ល់មាតារិតាឬអនកអាណពាបាលេិេេអាំពើវែតមាន រេ់េិេេ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ជួរប្រជុាំ វាងគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនឬប្គូទទលួរនៃុកថ្នន ក់ជាមួយមាតារិតា 
ឬអនកអាណពាបាលេិេេអាំពើវែតមាន រេ់េិេេ 

ពិនៃុ ១ មាន បាយកា ណ៍វែតមានប្រចាំេបាដ ហ៍/តខ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា វាយែថ្មៃេមិទធកមម និងកា រលើកទឹកចិែត 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា វាយែថ្មៃរៅរលើកា អនុវែតនិងលទធផ្លកា ងា  រធៀររៅនឹងកា 
តរងតចកភា កិចច រេ់គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន និងតផ្នកា កា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំមាន ក់ៗ។ 
កា រលើកទឹកចិែតេាំរៅដ្ល់វធិានកា អនុវែតរដ្ើមបើរលើកទឹកចិែតមន្រនតើមាន ក់ៗតផ្ែករលើលទធផ្លថ្នកា 
វាយែថ្មៃេមិទធកមម។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឯកសា រញ្ហា ក់ពើកា តរងតចកភា កិចច
 រេ់គណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន និងតផ្នកា កា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំមាន ក់ៗ ២)ឯកសា រញ្ហា ក់
ពើកា ររងកើែគណៈកមមកា វាយែថ្មៃេមិទធកមមរុគាលិកអរ់ ាំមាន ក់ៗ ៣) បាយកា ណ៍េមិទធកមម រេ់
រុគាលិកអរ់ ាំមាន ក់ៗ ៤) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំ រេ់គណៈកមមកា វាយែថ្មៃេមិទធកមមរុគាលិកអរ់ ាំ
មាន ក់ៗ ៥) បាយកា ណ៍ថ្នកា វាយែថ្មៃេមិទធកមម និងកា រលើកទឹកចិែតរុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀន 
៦) បាយកា ណ៍ ឬឯកសា ដ្ឋក់ពិន័យដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀន និង៧)កា េមាា េ
ជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកា កាំណែ់តផ្នកា កា ងា  រេ់រុគាលិកអរ់ ាំមាន ក់ៗ 

ពិនៃុ ១ មានកា ររងកើែគណៈកមមកា វាយែថ្មៃេមិទធកមម  

ពិនៃុ ១ 
មានកា កាំណែ់លកខណៈវនិិចឆ័យេប្មារ់វាយែថ្មៃេមិទធកមម និងបានផ្េពវផ្ាយដ្ល់
រុគាលិកអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ១ មានកា វាយែថ្មៃេមិទធកមមរុគាលិកអរ់ ាំមាន ក់ៗ 

ពិនៃុ ១ មានកា រលើកទឹកចិែតឬវធិានកា តកលមែតផ្ែករលើលទធផ្លថ្នកា វាយែថ្មៃេមិទធកមម 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  78  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 កា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេតាមប្រព័នធររចចកវទិាព័ែ៌មាន  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា រប្រើប្បាេ់ប្រព័នធររចចកវទិាព័ែ៌មាន រដ្ើមបើជយួោាំប្ទ
ដ្ល់កា ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា ពិនិែយរមើលរដ្ឋយផ្ទៃ ល់រលើកមមវធិើ
ប្គរ់ប្គងធនធានមនុេេតាមររចចកវទិាព័ែ៌មាន ២)ទិននន័យមន្រនតើរាជកា របាុះពុមពរចញពើប្រព័នធ
ព័ែ៌មាន និង៣)េមាា េជាមយួមន្រនតើប្គរ់ប្គងរុគាលិក អាំពើកា រប្រើប្បាេ់ររចចកវទិាព័ែ៌មានកនុងកា 
ប្គរ់ប្គងរុគាលិក។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកាំពយូទ័ តដ្លរប្រើប្បាេ់ជាប្រចាំរៅកនុងទើចែ់កា  
ពិនៃុ ១ មានមន្រនតើទទលួរនៃុកប្គរ់ប្គងរុគាលិកកនុងទប្មង់ររចចកវទិាព័ែ៌មាន 
ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំទិននន័យថ្នកា ប្គរ់ប្គងរុគាលិកកនុងទប្មង់ររចចកវទិាព័ែ៌មាន  

ពិនៃុ ១ មានកា រប្រើប្បាេ់ទិននន័យកនុងទប្មង់ររចចកវទិាព័ែ៌មាន ជាមូលដ្ឋឋ នេប្មារ់ប្គរ់ប្គង
រុគាលិករៅកនុងសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ បានរធវើរចចុរបននភាពជាប្រចាំ(យ៉ា ងែិច១ឆ្ន ាំមដង) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ កា រ ៀរចាំទិននន័យថ្ន
កា ប្គរ់ប្គងរុគាលិកកនុងទប្មង់ររចចកវទិាព័ែ៌មាន មានេមាេធាែុេាំខាន់ដូ្ចជា៖ ព័ែ៌មានផ្ទៃ ល់ខៃួន 
ប្រវែតិកា ងា  ប្រវែតិថ្នកា រណដុ ុះរណដ ល ប្រវែតិសាន ថ្ដ្កា ងា ។ 

 

 កា ប្គរ់ប្គង និងកា រដ្ឋុះប្សាយវវិាទកនុ ៃងអងាភាព 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំរោលកា ណ៍ នើែិវធិើ និងកា អនុវែតកា រដ្ឋុះប្សាយវវិាទរៅ
កនុងសាលារ ៀនរដ្ើមបើកាែ់រនថយទាំនេ់  កាបានសាមគាើភាពថ្ផ្ៃកនុង និងររងកើនប្រេិទធភាពកា ងា 
 រេ់សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេចកដើេរប្មចឬលិខិែរងាា រ់កា េដើពើ
កា ររងកើែប្កុមប្រឹកាវន័ិយរៅរពលតដ្លមានវវិាទរកើែរ ើង ២) បាយកា ណ៍រដ្ឋុះប្សាយវវិាទ ៣)
េមាា េន៍ជាមយួអនកប្គរ់ប្គង និងមន្រនតើ ក់ព័នធរៅកនុងសាលារ ៀនអាំពើកា រដ្ឋុះប្សាយវវិាទកនុងអងាភាព។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ១ មានេមាជិកគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនទទលួបានកា រណដុ ុះរណដ ល ឬមានចាំរណុះដឹ្ង
តផ្នកកា ប្គរ់ប្គងវវិាទកនុងសាថ រ័ន 

ពិនៃុ ២ មានកិចចប្រជុាំពប្ងឹងសាមគាើភាពជារទៀងទាែ់ រដ្ើមបើទរ់សាក ែ់និងរដ្ឋុះប្សាយទាំនេ់ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  79  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ មិនតដ្លមានវវិាទកនុងសាលារ ៀនកនុង យៈរពលពើ ឆ្ន ាំចុងរប្កាយ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

៤.២ កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ (២៥ពិនៃុ) 
 ៤.២.១ កា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ (៥ពិន្ទុ) 

 មានតផ្នកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានតផ្នកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេតដ្លមាន
ពិពណ៌នអាំពើេកមមភាព និងយុទធសាន្រេតកនុងកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ រ ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវកា កា ងា 
 រេ់សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ ២) បាយ
កា ណ៍ប្រជុាំពិរប្ោុះរយរល់ និងអនុម័ែតផ្នកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ និង៣) បាយកា ណ៍េតើពើ
កា រណតុ ុះរណត ល។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានតផ្នកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេ 

ពិនៃុ ១ មានកា េិកាអាំពើែប្មូវកា អភិវឌ្ឍេមែថភាព រេ់មន្រនតើកនុងសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ពិរប្ោុះរយរល់ជាមយួមន្រនតើ និងភាគើ ក់ព័នធកនុងកា រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍ
ធនធានមនុេេ 

ពិនៃុ ១ មានកា អនុវែតកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុេេតាមតផ្នកា តដ្លបានកាំណែ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

៤.២.២ កា អភិវឌ្ឍ និងកា រប្រើធនធានមនុេេតដ្លទទលួបានកា រណតុ ុះរណត ល (២០ពិន្ទុ) 
 កា ោាំប្ទនិងរលើកទឹកចិែតមន្រនតើឱ្យទទលួបានកា រណតុ ុះរណត ល  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា ខិែខាំប្រឹងតប្រង រេ់គណៈប្គរ់ប្គងកនុងកា តេវង កមរធាបាយ និង
រកៀ គ ធនធានរដ្ើមបើផ្ដល់ឱ្កាេ រលើកទឹកចិែត និងោាំប្ទដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀនឱ្យទទលួ
បានកា រណតុ ុះរណត ល។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា ផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មាន ក់ព័នធនឹង
កា រណតុ ុះរណត ល ២)ធនធាន(ងវកិា េមាា  ៈ កា ផ្ដល់រពលរវលា ទាំនក់ទាំនងជាមយួសាថ រ័នដ្ថ្ទ)
ោាំប្ទដ្ល់កា រណតុ ុះរណត ល ៣) បាយកា ណ៍េតើពើកា រណតុ ុះរណត លទាាំងកនុងនិងរប្ៅសាលារ ៀន 
និង៤)េមាា េន៍ជាមយួអនកប្គរ់ប្គងឬមន្រនតើអាំពើកា ោាំប្ទនិងរលើកទឹកចិែតរដ្ើមបើទទលួបានកា រណដុ ុះ
រណដ ល។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  80  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រ ៀរចាំរណតុ ុះរណត ល និងកា អភិវឌ្ឍេមែថភាពរុគាលិកអរ់ ាំកនុងសាលារ ៀន
ជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ២ 
បានផ្តល់ឱ្កាេ និងកា ោាំប្ទដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំឱ្យទទួលបានកា រណដុ ុះរណដ ល និង
កា អភិវឌ្ឍេមែថភាព  

ពិនៃុ ២ 
មានកា តេវង កនិងផ្េពវផ្ាយអាហា ូរក ណ៍ ឬកា រកៀ គ ធនធានពើថ្ដ្គូ រដ្ើមបើោាំប្ទ
ដ្ល់កា រណតុ ុះរណត ល និងកា អភិវឌ្ឍេមែថភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា រប្រើប្បាេ់វធិើសាន្រេតរផ្េងៗរដ្ើមបើផ្តល់កា រណតុ ុះរណត ល  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំ និងអនុវែតន៍កា រណដុ ុះរណដ លកនុងទប្មង់រផ្េងៗរដ្ើមបើផ្ដល់ 
ឱ្កាេឱ្យមន្រនតើទទួលបានកា រណដុ ុះរណដ ល។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍ថ្នកា រណដុ ុះរណដ ល
មន្រនតើកនុងសាលារ ៀន ២) បាយកា ណ៍ថ្នកា រញ្ាូ នមន្រនតើនិងចាំនួនមន្រនតើទទលួបានកា រណដុ ុះរណដ ល
រៅរប្ៅសាលារ ៀន ៣) បាយកា ណ៍ថ្នកា រធវើទេេនកិចចេិកា ៤)កប្មង ូរភាពឬវ ើរដ្អូរញ្ហា ក់ពើ
កា រណដុ ុះរណដ ល រេ់សាលារ ៀន(កា រណដុ ុះរណដ លកនុងទប្មង់រផ្េងៗ និងកា រធវើទេេនកិចច
េិកា) និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំនិងរញ្ាូ នមន្រនតើទទលួកា រណដុ ុះរណដ លរៅរប្ៅសាថ រ័ន 

ពិនៃុ ១ មានកា រងវឹករដ្ឋយផ្ទៃ ល់  

ពិនៃុ ២ មានកា តចក ាំតលកចាំរណុះដឹ្ងនិងរទពិរសាធន៍ពើរុគាលិកអរ់ ាំទាាំងកនុងទាាំងរប្ៅសាថ រ័ន  

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំទេេនៈកិចចេិកាកនុងនិងរប្ៅប្ររទេ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា វាយែថ្មៃលទធផ្លទទលួបានពើកា រណតុ ុះរណត ល 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា េិកា និងវាយែថ្មៃលទធផ្លទទួលបានពើកា រណដុ ុះ
រណដ ល និងកា រញ្ាូ នមន្រនតើរៅទទលួបានកា រណដុ ុះរណដ ល និងបានរប្រើប្បាេ់លទធផ្លថ្នកា 
វាយែថ្មៃទាាំងរនុះេប្មារ់កា រ ៀរចាំនិងតកលមែតផ្នកា  និងកា អនុវែតកា រណដុ ុះរណដ ល។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍េតើពើកា វាយែថ្មៃលទធផ្ល
ថ្នកា រណតុ ុះរណត ល និង២)កា េមាា េជាមយួអនកប្គរ់ប្គង និងមន្រនតើ ក់ព័នធ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  81  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ៣ មានកា េិកាវាយែថ្មៃពើលទធផ្លទទួលបានពើកា រណដុ ុះរណដ ល 

ពិនៃុ ១ 
បានរប្រើប្បាេ់លទធផ្លថ្នកា វាយែថ្មៃលទធផ្លទទួលបានពើកា រណដុ ុះរណដ ល
េប្មារ់រ ៀរចាំនិងតកលមែតផ្នកា រណដុ ុះរណដ ល 

ពិនៃុ ១ 
បានរប្រើប្បាេ់លទធផ្លថ្នកា វាយែថ្មៃលទធផ្លទទួលបានពើកា រណដុ ុះរណដ ល
េប្មារ់តកលមែវធិើសាន្រេតថ្នកា រណដុ ុះរណដ ល 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា អភិវឌ្ឍេមែថភាពភាពជាអនកដឹ្កនាំ  
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា ពប្ងឹង និងកា រលើកកមពេ់េមែថភាពភាពជាអនកដឹ្កនាំនិងប្គរ់ប្គង
កនុងកា រាំរពញកា ងា  រេ់គណៈប្គរ់ប្គង និងរុគាលិកអរ់ ាំរៅកនុងសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍េតើពើកា រណដុ ុះរណដ ល
េដើពើភាពជាអនកដឹ្កនាំ និង២)កា េមាា េជាមយួគណៈប្គរ់ប្គង និងមន្រនតើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ គណៈប្គរ់ប្គងបានចូល មួវគារណតុ ុះរណត លេមែថភាពភាពជាអនកដឹ្កនាំនិងប្គរ់ប្គង 

ពិនៃុ ១ មន្រនតើបានចូល មួវគារណតុ ុះរណត លេមែថភាពភាពជាអនកដឹ្កនាំនិងប្គរ់ប្គង 

ពិនៃុ ១ មានកា តចក ាំតលកចាំរណុះដឹ្ងអាំពើភាពជាអនកដឹ្កនាំនិងប្គរ់ប្គងដ្ល់មន្រនតើកនុងសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មានកា តកេប្មួលកា តរងតចកែនួទើភា កិចចនិងកា ទទលួខុេប្ែូវ និងផ្ដល់េិទធិកនុង
កា េរប្មចចិែតដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំរលើកិចចកា ននេមប្េររៅនឹងសាថ នភាព រេ់
សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  82  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី៥៖ ការទរៀបចាំ ៃិងណកលម្អបរសិាថ ៃអងាភាព 

 
៥. ការទរៀបចាំ ៃិងណកលម្អបរសិាថ ៃអងាភាព (១៣០ពិៃទុ) 

កា រ ៀរចាំ និងតកលមែរ សិាថ នអងាភាព េាំរៅដ្ល់កា រ ៀរចាំរហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធ កា រន្រញ្ហា រកា 
យល់ដឹ្ងនិងេកមមភាពរ សិាថ ន រដ្ើមបើតប្រកាៃ យសាលារ ៀន និងេហគមន៍ជារមប្ែើភាពរ សិាថ ន រេ់េិេេ 
និងេហគមន៍។  

 កា កាំណែ់ឱ្យមានលកខណៈវនិិចឆ័យរោលមយួរនុះេប្មារ់កា វាយែថ្មៃសាលារ ៀនគាំ ូ គឺកនុងរោល
រាំណងជាំ ុញឱ្យសាលារ ៀនរន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ ន រ ៀរចាំតផ្នកា អភិវឌ្ឍរ សិាថ ន និងេកមមភាព 
រ សិាថ ន ចូល មួអនុវែតន៍រោលកា ណ៍ ៤R (កា រដិ្រេធ កា កាែ់រនថយ កា រប្រើប្បាេ់រ ើងវញិ និងកា តកថ្ចន 
(4R: Reject, Reduce, Reuse, Recycle) រ ៀរចាំរហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធទើធាៃ  េួនចា  រតនៃ ជើវៈចប្មុុះ មានភាព
ថ្រែងប្េេ់ មានរងាន់ប្រកររដ្ឋយអនម័យ មានប្រព័នធប្គរ់ប្គងេាំណល់រាវ ប្រព័នធលូទឹកេាំអុយ  ាំរដ្ឋុះទឹក
រភៃៀង ប្ពមទាាំងមានកា ពិនិែយ និងតងទាាំជាប្រចាំ។  

រៅកនុងតផ្នកថ្នកា រ ៀរចាំ និងតកលមែរ សិាថ នអងាភាព មានពិនៃុេ ុរចាំននួ១៣០  តដ្លមានលកខណៈ
វនិិចឆ័យ ងចាំនួន៤ គឺ ៖ 
 ១. កា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ ន ភាពសាែ ែ និងេុខភាព (២៥ពិនៃុ)  
 ២. កា អនុវែតរដ្ើមបើភាពសាែ ែ អនម័យ និងភាពថ្រែងកនុងរ រិវណសាលារ ៀន (៥០ពិនៃុ) 
 ៣. ទើតាាំងរលងកាំសានត និងប្គរ់ប្គងកាកេាំណល់ (៣៥ពិនៃុ) 
 ៤. កា រប្រើប្បាេ់ទឹកសាែ ែ និងអនម័យចាំណើ អាហា តដ្លលក់ដូ្ កនុងរ រិវណសាលារ ៀន (២០ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  83  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៥.១ កា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ ន ភាពសាែ ែ និងេុខភាព (២៥ពិនៃុ)
 ៥.១.១ កា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ ន និងភាពសាែ ែ (២៥ពិនៃុ)  

 មានកា រញ្ចូ លតផ្នកា រ សិាថ នរៅកនុងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន/តកលមែសាលារ ៀន 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រញ្ចូ លរន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ ន និងេកមមភាពរ សិាថ នមាន
ដូ្ចជា កា េមាែ ែអនម័យទើធាៃ  កា ចូល មួទិវារ សិាថ នជាែិនិងអនត ជាែិ កា ររងកើែប្កុមយុវជន/កុមា 
រ សិាថ នរៅកនុងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន/តផ្នកា តកលមែសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កាលវភិាគតរងតចកប្កុម/ថ្នន ក់េមាែ ែ 
២)រញ្ា ើរឈាម ុះប្កុម/ថ្នន ក់ ៣)តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន/តផ្នកា តកលមែសាលារ ៀន ៤)តផ្នកា តក
លមែរ សិាថ នសាលារ ៀនប្រចាំតខ/ប្រចាំប្ែើមាេ/ប្រចា្ំ មាេ រេ់ប្កុមយុវជន/កុមា  និង៥)តារាង
កិែតិយេ/លិខិែេ រេើ ប្កុម/ថ្នន ក់តដ្លទទលួបានជ័យលាភើកនុងកា តកលមែរ សិាថ ន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ បានរញ្ាូ លតផ្នកា តកលមែរ សិាថ នរៅកនុងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន/តកលមែសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
តផ្នកា តកលមែរ សិាថ នមានកា កាំណែ់អាំពើេកមមភាពអាទិភាព (កា េមាែ ែអនម័យទើធាៃ  
កា ចូល មួទិវារ សិាថ នជាែិនិងអនត ជាែិ កា ររងកើែប្កុមយុវជន/កុមា រ សិាថ នរៅកនុង
តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន/តផ្នកា តកលមែសាលារ ៀន) េូចនក លទធផ្លកា ងា  

ពិនៃុ ១ តផ្នកា តកលមែរ សិាថ នមានកា កាំណែ់អាំពើអនកទទលួខុេប្ែូវអនុវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ តផ្នកា តកលមែរ សិាថ នមានកា កាំណែ់អាំពើប្រភពធនធានេប្មារ់ោាំប្ទកា អនុវែត 

ពិនៃុ ០ ោម នតផ្នកា តកលមែរ សិាថ នរៅកនុងតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 

 មានកា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ នដ្ល់េេិានុេេិេទាាំងអេ់រៅកនុងសាលារ ៀន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍េកមមភាពរន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ នជា
ប្រចាំដ្ល់េិេានុេិេេរៅរ ៀងរាល់រពលរោ ពទង់ជាែិ រៅតាមថ្នន ក់រ ៀន កា ផ្េពវផ្ាយខិែរ័ណណ
ឬ កយរសាៃ ក ក់ព័នធរ សិាថ នកនុងរ រិវណសាលា កា ប្រ ងប្រណាំងកា តែងកាំណពយនិងគូ គាំនូ 
េដើពើរ សិាថ នជារដ្ើម។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា អភិវឌ្ឍ/តកលមែសាលារ ៀន
តដ្លមានកា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងអាំពើរ សិាថ ន ២) បាយកា ណ៍េដើពើកា អនុវែតេកមមភាពរន្រញ្ហា រ
កា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ ន ៣)កា ផ្េពវផ្ាយខិែរ័ណណឬ កយរសាៃ ក ក់ព័នធរ សិាថ ន ៤)កមមវធិើប្រ ង
ប្រណាំងកា តែងកាំណពយនិងគូ គាំនូ  និង៤)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានតផ្នកា ប្រ ងប្រណាំងរ សិាថ នប្រចាំតខ(កា តែងកាំណពយ កា គូ គាំនូ ...) 

ពិនៃុ ១ មានកា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ នដ្ល់េិេេរ ៀងរាល់រពលរោ ពទង់ជាែិ  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  84  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ មានកា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ នដ្ល់េិេេរ ៀងរៅតាមថ្នន ក់រ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានកា ផ្េពវផ្ាយខិែរ័ណណឬ កយរសាៃ ក ក់ព័នធរ សិាថ ន  

ពិនៃុ ០ មិនមានកា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងពើរ សិាថ នដ្ល់េិេានុេិេេ 

 មានកាលវភិាគេប្មារ់េមាែ ែជាប្រចាំ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា រ ៀរចាំកាលវភិាគតរងតចករវនេមាែ ែរៅតាមថ្នន ក់
រ ៀន និងរៃង់េមាែ ែកនុងរ រិវណសាលារ ៀន រដ្ឋយមានកា គិែគូ អាំពើកា  កាអនម័យនិងេុខភាព
(គមាៃ ែេងាម លាងថ្ដ្  ក់មា៉ា េ់...) និងកាលវភិាគេប្មារ់ប្កុមប្ែួែពិនិែយថ្នន ក់រ ៀន និងរ រិវណ
សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កាលវភិាគតរងតចករវនេមាែ ែតាម
ថ្នន ក់រ ៀន ២)រៃង់េមាែ ែកនុងរ រិវណសាលារ ៀន ៣)កាលវភិាគតរងតចករវនេមាែ ែកនុងរ រិវណ
សាលារ ៀន និង៤)កាលវភិាគេប្មារ់ប្កុមប្ែួែពិនិែយថ្នន ក់រ ៀន និងរ រិវណសាលារ ៀន។     

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានកាលវភិាគេប្មារ់ប្កុមប្ែួែពិនិែយថ្នន ក់រ ៀន និងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានកាលវភិាគតរងតចករវនេមាែ ែតាមថ្នន ក់រ ៀន  

ពិនៃុ ១ មានរៃង់េមាែ ែកនុងរ រិវណសាលារ ៀន  

ពិនៃុ ១ មានកាលវភិាគតរងតចករវនេមាែ ែកនុងរ រិវណសាលារ ៀន  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មាន ចនេមព័នធដឹ្កនាំប្គរ់ប្គងកា េមាែ ែ ប្ែួែពិនិែយអនម័យ និងគុណភាពចាំណើ អាហា រៅកនុង
សាលារ ៀន 

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានររងកើែគណៈកមមកា រដ្ើមបើដឹ្កនាំប្គរ់ប្គង និងប្ែួែពិនិែយ
កា តកលមែរ សិាថ ន កា  កាអនម័យ គុណភាពចាំណើ អាហា  និងេុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)លិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា ររងកើែគណៈ
កមមកា  ២) បាយកា ណ៍ប្រជុាំគណៈកមមកា ប្ែួែពិនិែយកា តកលមែរ សិាថ ន កា  កាអនម័យ គុណភាព
ចាំណើ អាហា  និងេុខភាព ៣)កិចចេនា វាងសាលារ ៀននិងអនកលក់(គុណភាពចាំណើ អាហា  អនម័យ 
និងកា ទុកដ្ឋក់កាកេាំណល់) ៤)កា ចូល មួប្ែួែពិនិែយនិងផ្េពវផ្ាយ ក់ព័នធគុណភាពេុខភាព 
និងអនម័យចាំណើ អាហា ពើអាជ្ាធ មានេមែថកិចច និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។       



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  85  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ២ មានកមមវធិើនិងចុុះប្ែួែពិនិែយនិងផ្េពវផ្ាយ ក់ព័នធគុណភាពេុខភាព និងអនម័យ
ចាំណើ អាហា ពើអាជ្ាធ មានេមែថកិចច 

ពិនៃុ ១ មានលិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា ររងកើែគណៈកមមកា  

ពិនៃុ ១ មានកា ចុុះកិចចេនា វាងសាលារ ៀននិងអនកលក់(គុណភាពចាំណើ អាហា  អនម័យ 
និងកា ទុកដ្ឋក់កាកេាំណល់) 

ពិនៃុ ១ មាន ររប្រជុាំគណៈកមមកា ប្ែួែពិនិែយកា តកលមែរ សិាថ ន កា  កាអនម័យ គុណភាព
ចាំណើ អាហា  និងេុខភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានកា ចូល មួអនុវែតន៍រោលកា ណ៍៤R គឺកា រដិ្រេធ កា កាែ់រនថយ កា រប្រើប្បាេ់រ ើងវញិ និង
កា តកថ្ចនរ ើងវញិ  

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា ចូល មួអនុវែតន៍រោលកា ណ៍ ៤R េប្មារ់កា ប្គរ់ប្គង
កាកេាំណល់(កា រដិ្រេធ កា កាែ់រនថយ កា រប្រើប្បាេ់រ ើងវញិ និងកា តកថ្ចន ៤R: Reject, 
Reduce, Reuse, Recycle) ឧទាហ ណ៍៖ មានកា ផ្េពវផ្ាយដ្ល់េិេានុេិេេអាំពើរោលកា ណ៍
អនុវែតន៍ ៤R (កា រដិ្រេធ កា កាែ់រនថយ កា រប្រើប្បាេ់រ ើងវញិ និងកា តកថ្ចន) មានកតនៃង
ទុកដ្ឋក់េាំរាមេមប្េរតាមតដ្លអាចរធវើបាន មានកា តញកកាកេាំណល់ មាន េប្មារ់ដុ្ែេាំរាម 
មានកា តកថ្ចនរធវើជើកាំរ៉ាុេតិ៍ និងរប្រើប្បាេ់េប្មារ់ដ្ឋាំដ្ាំណាំរងាា ញដ្ល់េិេេ  ប្ពមទាាំងឱ្យេិេេរចុះ
រប្រើប្បាេ់ដ្រទឹក និងប្រអរ់ចាំណើ អាហា តាមខៃួនជាប្រចាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កតនៃងទុកដ្ឋក់េាំរាម និងតញកេាំរាម 
២)កា តញកេាំរាម ៣)កតនៃងរធវើនិងរប្រើប្បាេ់ជើកាំរ៉ាុេដិ៍ ៤) េប្មារ់ដុ្ែេាំរាម និង៥)ផ្លិែផ្ល
តដ្លបានមកពើកា តកថ្ចន និងកា រប្រើប្បាេ់រ ើងវញិពើកាកេាំណល់។ អរងកែរមើលរ រិវណសាលារ ៀន
មានកា រ ៀរ យទុកដ្ឋក់េាំរាមមានេណត រ់ធាន រ់  មានកា តរងតចកប្ររភទេាំណល់ ទើកតនៃងេតុក
េាំរាមមានអានម័យលែ ោម នកៃិនេែុយតដ្ល ាំខានដ្ល់ថ្នន ក់រ ៀន រពលរវលាថ្នកា ដឹ្កជញ្ាូ នរចញ
ពើសាលា មានទើតាាំងេប្មារ់តកថ្ចនរធវើជាជើកុាំរ៉ាុេតិនិងរប្រើប្បាេ់ដ្ឋក់ដ្ាំណាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ២ 

សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍កា រដិ្រេធ(Reject) ទរងវើតដ្លរធវើឱ្យមានផ្លរ៉ាុះ ល់
អវជិាមានដ្ល់រ សិាថ ន អនម័យ និងេុខភាព(អវើតដ្លមានកាំណែ់កនុងកិចចេនា វាង
សាលារ ៀននិងអនកលក់ដូ្  រទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុង រេ់សាលា និងលិខិែរទដ្ឋឋ នគែិយុែតតដ្ល
 ក់ព័នធ) 

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍កា កាែ់រនថយ(Reduce)កាកេាំណល់ 

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍កា រប្រើប្បាេ់កាកេាំណល់រ ើងវញិ((Reuse) 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  86  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍កា តកថ្ចន(Recycle)កាកេាំណល់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ កនុងក ណើ ោម នធុង
េាំរាម និងោម នេាំរាមរៅកនុងរ រិវណសាលារ ៀន ប្ែូវផ្ដល់ពិនៃុ រពញ។  

៥.២ កា អនុវែតរដ្ើមបើភាពសាែ ែ អនម័យ និងភាពថ្រែងកនុងរ រិវណសាលារ ៀន (៥០ពិនៃុ) 
៥.២.១ កា អនុវែតរដ្ើមបើភាពសាែ ែរៅកនុងរ រិវណសាលារ ៀន រនៃរ់រ ៀន រងាន់អនម័យ និងភាពថ្រែង (៥០ពិនៃុ) 

 ទើធាៃ សាលារ ៀនមានេណត រ់ធាន រ់លែ ោម នេាំរាមប្គរ់ប្ររភទ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា រ ៀរចាំរហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធទើធាៃ សាលារ ៀនប្រកររដ្ឋយ
 ចនរទ និងេណដ រ់ធាន រ់លែ មានដូ្ចជាផ្ៃូវចូល េួនចា  រដ្ើមរឈើដ្ឋាំជាជួ  ទើចាំណែ កតនៃងលក់
ចាំណើ ។ល។ និងមានគាំនូេប្ពួញរងាា ញទិេរៅ(អោ េិកា  សាលប្រជុាំ  ទើចាំណែ) រដ្ឋយរាំ ក់
 កយរសាៃ កេុភាេិែរដ្ើមបើអរ់ ាំេិេេ កាត  រខៀនផ្ដល់ព័ែ៌មាន មានរភៃើងរាំភៃឺទើធាៃ  និងោម នេាំរាម។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រៃង់រោល រេ់សាលារ ៀន ២)កា 
អរងកែ ចនរទ និងេណដ រ់ធាន រ់រហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធទើធាៃ សាលារ ៀន ៣)ផ្ៃូវចូល េួនចា  រដ្ើមរឈើ
ដ្ឋាំជាជ ួ ទើចាំណែ កតនៃងលក់ចាំណើ ។ល។ និងមានគាំនូេប្ពួញរងាា ញទិេរៅ ៤)រភៃើងរាំភៃឺទើធាៃ  ៥)
កាត  រខៀនផ្ដល់ព័ែ៌មាន និង៦)កា អរងកែពើភាពសាែ ែ រេ់សាលារ ៀន(ោម នេាំរាម និងភាពថ្រែង)។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានរៃង់រោល រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំ ចនរទ និងេណដ រ់ធាន រ់រហដ្ឋឋ  ចនេមព័នធទើធាៃ សាលារ ៀនបានលែ 

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំនូវផ្ៃូវចូល េួនចា  រដ្ើមរឈើដ្ឋាំជាជ ួ ទើចាំណែ កតនៃងលក់ចាំណើ ។ល។ 
និងមានគាំនូេប្ពួញរងាា ញទិេរៅ 

ពិនៃុ ១ មានរភៃើងរាំភៃឺទើធាៃ  និងកាត  រខៀនផ្ដល់ព័ែ៌មាន 

ពិនៃុ ១ ទើធាៃ សាលារ ៀនោម នេាំរាម និងមានភាពថ្រែង 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 រនៃរ់រ ៀនមានរសាភ័ណភាព និងរ ៀរចាំែុរតែងបានលែ និងមានកា េមាែ ែជាប្រចាំ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់រនៃរ់រ ៀនមានកា រ ៀរចាំរសាភ័ណភាព រដ្ឋយមានរិែែុរតែងរដ្ឋយ
ផ្ទៃ ាំង ូរភាពតដ្លទាក់ទងនឹងរមរ ៀនឬុ ូរមនតរផ្េងៗតដ្លររងកើែរ ើងរដ្ឋយសាន ថ្ដ្េិេេ មានរិែ
រលខេាំោល់េិេេ ឬរលខទូ េ័ពៃមាតារិតា ឬអនកអាណពាបាលេិេេរៅតាមែុេិេេងាយ
ប្េួលកនុងកា ទាក់ទង មានែុរតែងជាកប្មាល ងូ ឬរផ្ើងកូនរឈើ  ផ្ទក ... កនុងរនៃរ់រ ៀន និងែុប្គូ   និង
មានកាលវភិាគតរងតចករវនេមាែ ែតាមថ្ងៃ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  87  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែពើរសាភ័ណភាព និងកា 
ែុរតែងថ្នន ក់រ ៀននើមយួៗប្គរ់អោ  និង២)កាលវភិាគថ្នកា េមាែ ែថ្នន ក់រ ៀន។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានកា រិែផ្ទៃ ាំង ូរភាពតដ្លទាក់ទងនឹងរមរ ៀនឬុ ូរមនតរផ្េងៗរៅកនុងរនៃរ់រ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានកាលវភិាគតរងតចករវនេមាែ ែ 

ពិនៃុ ១ 
មានែុរតែងជាកប្មាល ងូឬរផ្ើងកូនរឈើ/ផ្ទក រៅរលើែុប្គូ ឬ ងូឬរផ្ើងកូនរឈើ/ផ្ទក កនុង
រនៃរ់រ ៀន 

ពិនៃុ ១ 
មានរិែរលខេាំោល់េិេេ ឬរលខទូ េ័ពៃមាតារិតា ឬអនកអាណពាបាលេិេេរៅ
តាមែុេិេេ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានកា តរងតចករងាន់េប្មារ់េេិេប្េើ េេិេប្រេុ អនកតដ្លមានពិកា ភាព និងរុគាលកិអរ់ ាំ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា តរងតចករងាន់រៅតាមរភទប្េើ និងប្រុេ េប្មារ់
េិេេ/អនកតដ្លមានពិកា ភាព និងរុគាលិកអរ់ ាំ រដ្ឋយកាំណែ់ទើតាាំងដ្ឋច់រដ្ឋយត កពើោន ឬមានវែថុ
អវើបាាំងមិនអាចរមើលោន រ ើញ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ កា អរងកែកា តរងតចករងាន់អនម័យ
េប្មារ់េិេេ អនកតដ្លពិកា ភាព និងរុគាលិកអរ់ ាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ រងាន់មានទើតាាំងដ្ឋច់រដ្ឋយត កពើោន  ឬមានវែថុអវើបាាំងមិនអាចរមើលោន រ ើញ 

ពិនៃុ ១ មានកា តរងតចករងាន់ វាងប្េើ និងប្រុេ 

ពិនៃុ ១ មានកា តរងតចករងាន់ វាងេិេេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ១ មានកា តរងតចករងាន់េប្មារ់អនកតដ្លមានពិកា ភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 ចាំននួរងាន់អនម័យេមាមាប្ែរៅនឹងចាំននួេេិេ និងរុគាលកិអរ់ ាំ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំរងាន់អនម័យេមាមាប្ែរៅនឹងចាំននួេិេេប្រុេ 
េិេេប្េើ និងរុគាលិកអរ់ ាំ។ ចាំនួនរងាន់អនម័យេិេេប្េើ១០០នក់ ប្ែូវមានរងាន់ចាំននួ៣ និង
េិេេប្រុេ១០០នក់ប្ែូវមានរងាន់ចាំនួន២ និងរនៃរ់រនម៣ (អនុប្កឹែយរលខ ២៥ អនប្ក ចុុះ
ថ្ងៃទើ១០ តខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ េតើពើអនម័យេិកា)។    ចាំនួនរងាន់អនម័យេប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំ



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  88  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

មានរិែផ្ទៃ កេញ្ហញ េមាា ល់(ជយួេមាែ ែឬអនម័យជានិចច...ខាងកនុងរងាន់) តផ្នកខាងកនុងរងាន់រាំ ក់
េមាា  ៈប្គរ់ប្ោន់ប្រកររដ្ឋយអនម័យលែ មានកា  ចនលមែរសាភ័ណភាពរ សិាថ នថ្រែងរៅកនុង 
និងរប្ៅរ រិវណឬទើធាៃ រងាន់(មានដ្ឋាំកូនរឈើ ឬរផ្ើងផ្ទក ជុាំវញិ)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)េថិែិនិងទើតាាំងអោ  និងរហដ្ឋឋ  ចន
េមព័នធរងាន់អនម័យ រេ់សាលារ ៀន និង២)េថិែិេិេេប្េើេិេេប្រុេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់ ៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
េមាមាប្ែថ្នចាំនួនរងាន់អនម័យ និងចាំនួនេិេេប្េើេិេេប្រុេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ
មានរប្ចើនជាងឬរេមើ ៩០ភាគ យថ្នេមាមាប្ែតដ្លកាំណែ់រដ្ឋយអនុប្កឹែយរលខ ២៥ 
អនប្ក ចុុះថ្ងៃទើ១០ តខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ េតើពើអនម័យេិកា 

ពិនៃុ ៤ 
េមាមាប្ែថ្នចាំនួនរងាន់អនម័យ និងចាំនួនេិេេប្េើេិេេប្រុេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ
មានទារជាង ៩០ភាគ យថ្នេមាមាប្ែតដ្លកាំណែ់រដ្ឋយអនុប្កឹែយរលខ ២៥ អនប្ក 
ចុុះថ្ងៃទើ១០ តខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ េតើពើអនម័យេិកា 

ពិនៃុ ៣ 
េមាមាប្ែថ្នចាំននួរងាន់អនម័យ និងចាំនួនេិេេប្េើេិេេប្រុេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ
មានទារជាងឬរេមើ ៧៥ភាគ យថ្នេមាមាប្ែតដ្លកាំណែ់រដ្ឋយអនុប្កឹែយរលខ ២៥ 
អនប្ក ចុុះថ្ងៃទើ១០ តខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ េតើពើអនម័យេិកា 

ពិនៃុ ២ 
េមាមាប្ែថ្នចាំននួរងាន់អនម័យ និងចាំនួនេិេេប្េើេិេេប្រុេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ
មានទារជាងឬរេមើ ៥០ភាគ យថ្នេមាមាប្ែតដ្លកាំណែ់រដ្ឋយអនុប្កឹែយរលខ ២៥ 
អនប្ក ចុុះថ្ងៃទើ១០ តខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ េតើពើអនម័យេិកា 

ពិនៃុ ១ 
េមាមាប្ែថ្នចាំននួរងាន់អនម័យ និងចាំនួនេិេេប្េើេិេេប្រុេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ
មានទារជាងឬរេមើ ២៥ភាគ យថ្នេមាមាប្ែតដ្លកាំណែ់រដ្ឋយអនុប្កឹែយរលខ ២៥ 
អនប្ក ចុុះថ្ងៃទើ១០ តខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ េតើពើអនម័យេិកា 

ពិនៃុ ០ រៅកនុងរ រិវណសាលារ ៀនមិនមានរងាន់អនម័យ ឬមានរងាន់អនម័យ តែមិនបាន
រប្រើប្បាេ់ ឬមិនបានតរងតចករងាន់អនម័យេប្មារ់ប្េើ និងប្រុេដ្ឋច់ពើោន ។ 

 រងាន់ប្រកររដ្ឋយអនម័យ រសាភ័ណភាព និងេុវែថភិាព  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់ប្គរ់រងាន់ និងរ រិវណរងាន់ មានេុវែថិភាព(រងាន់មានទាវ  និងគនៃឹុះទាវ   
មានដ្ាំរូល  មានសាៃ រប្ពិល មានពនៃឺ មានខយល់រចញចូល និងមានទើតាាំងេមប្េរ) មានអនម័យ
សាែ ែជាប្រចាំ(ោម នេាំរាម កា ដ្ក់ទឹក សាន មប្រលាក់ ភក់ប្ជាាំ និងកៃិនេែុយ) មានេមាា  ៈរប្រើប្បាេ់
ប្គរ់ប្ោន់(ផ្ៃិលទឹក សារ ូ កតនេងជូែថ្ដ្ ឬធុងទឹក និងប្កណែ់ ឬប្រដ្ឋរ់ជូែរជើង និងមានទឹករប្រើ
ប្បាេ់ប្គរ់ប្ោន់) និងមានកា តាាំងលមែរផ្ើងកូនរឈើ ឬផ្ទក ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ កា អរងកែរៅទើតាាំង េមាា  ៈរប្រើប្បាេ់ 
រសាភ័ណភាព និងេុវែថិភាពថ្នរងាន់ និងរ រិវណរងាន់។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  89  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ២ 
មានេុវែថិភាព(រងាន់មានទាវ  និងគនៃឹុះទាវ   មានដ្ាំរូល  មានសាៃ រប្ពិល មានពនៃឺ មាន
ខយល់រចញចូល និងមានទើតាាំងេមប្េរ)  

ពិនៃុ ១ មានអនម័យសាែ ែជាប្រចាំ(ោម នេាំរាម កា ដ្ក់ទឹក សាន មប្រលាក់ ភក់ប្ជាាំ និងកៃិនេែុយ)  

ពិនៃុ ១ 
មានេមាា  ៈរប្រើប្បាេ់ប្គរ់ប្ោន់(ផ្ៃិលទឹក សារ ូ កតនេងជូែថ្ដ្ ឬធុងទឹក និងប្កណែ់ 
ឬប្រដ្ឋរ់ជូែរជើង និងមានទឹករប្រើប្បាេ់ប្គរ់ប្ោន់)  

ពិនៃុ ១ មានកា តាាំងលមែរផ្ើងកូនរឈើ/ផ្ទក  ឬវែថុលមែរផ្េងៗ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានកតនៃងលាងេមាែ ែថ្ដ្ប្រកររដ្ឋយអនម័យ និងេុវែថភិាព 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានកតនៃង និងេមាា  ៈលាងថ្ដ្េម មយេប្មារ់
េិេេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ ប្ពមទាាំងបាន កានូវអនម័យ េុវែថិភាព និងរសាភ័ណភាពរៅកនុងរ រិវណ
កតនៃងលាងថ្ដ្ជាប្រចាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ កា អរងកែរៅរលើទើកតនៃង េមាា  ៈ អនម័យ 
េុវែថិភាព និងរសាភ័ណភាពថ្នកតនៃងលាងថ្ដ្។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ សាលារ ៀនមានកតនៃងលាងថ្ដ្ 

ពិនៃុ ១ មានេមាា  ៈលាងថ្ដ្(ទឹករប្រើប្បាេ់ សារ ូ/រផ្ុះ) 

ពិនៃុ ១ កតនៃងលាងថ្ដ្មានអនម័យ 

ពិនៃុ ១ កតនៃងលាងថ្ដ្មានរសាភ័ណភាព 

ពិនៃុ ១ កតនៃងលាងថ្ដ្មានេុវែថិភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ  

 មានេនួផ្ទក  េនួរតនៃ និងេនួជើវៈចប្មុុះរដ្ើមបើឱ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានេួនផ្ទក (កូនរឈើលមែ) េួនរតនៃ និងេួនជើវៈ
ចប្មុុះ (ថ្នន ល  ង ដ្ឋាំដ្ាំណាំ ររាងរប្ទើង...) ប្ពមទាាំងមានកា ដ្ឋាំដុ្ុះជាប្រចាំ និងមានភាពថ្រែង។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ កា អរងកែរៅរលើេួនផ្ទក  េួនរតនៃ និងេួន
ជើវៈចប្មុុះតដ្លមានកា ដ្ឋាំដុ្ុះជាប្រចាំ និងមានភាពថ្រែង។ 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  90  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានេួនចា   

ពិនៃុ ១ មានេួនរតនៃ 

ពិនៃុ ១ មានេួនជើវៈចប្មុុះ 

ពិនៃុ ២ មានកា ដ្ឋាំដុ្ុះជាប្រចាំ និងមានភាពថ្រែង 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 ោម នកា រាំពុលរ សិាថ ន(តផ្េង េាំរ ង កៃនិ..) និងោម នតផ្េងបា ើរៅកនុងរ រិវណសាលារ ៀន  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍វធិានកា រដ្ើមបើកា   កា រាំពុលរដ្ឋយតផ្េង 
េាំរ ង កៃិន និងតផ្េងបា ើ ឬសា ធាែុរញៀនរៅកនុងរ រិវណសាលា(មានផ្ទៃ កហាមជក់បា ើរិែតាម
អោ  ឬទើធាៃ េួនឬតាមផ្ៃូវរដ្ើ កនុងរ រិវណសាលានិងថ្នន ក់រ ៀន កា ប្រជុាំជាមយួភាគើ ក់ព័នធរដ្ើមបើ
រងាក  កា  ាំខានរដ្ឋយតផ្េង េាំរ ង និងកៃិនដ្ល់សាលារ ៀន)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា  ឬ បាយកា ណ៍អនុវែតន៍
េកមមភាពថ្នកា កា   កា រាំពុលរ សិាថ ន ២)ផ្ទៃ កផ្េពវផ្ាយោម នតផ្េងបា ើរៅទើរនុះ ៣)កា អរងកែ
រៅកនុងនិងរប្ៅរ រិវណសាលា និងេមាា េន៍ជាមួយភាគើ ក់ព័នធ និង៤) បាយកា ណ៍ប្រជុាំគណៈ
កមមកា ប្គរ់ប្គងសាលា និងភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានកា រិែ ឬផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំអាំពើកា រាំពុលរ សិាថ នកនុងថ្នន ក់រ ៀន និងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានកា រិែ ឬផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំអាំពើ កយរសាៃ ក “សាលារ ៀនោម នតផ្េងបា ើ” 

ពិនៃុ ៣ សាលារ ៀនោម នកា រាំពុលរដ្ឋយតផ្េង េាំរ ង និងកៃិន 

ពិនៃុ ០ សាលារ ៀនមានកា រាំពុលរដ្ឋយតផ្េង េាំរ ង កៃិន និងមានអនកជក់បា ើកនុងសាលារ ៀន 

 មានប្រអរ់េរន្រងាា ុះរឋម និងរ កិាខ  ជាំនយួ  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានរនៃរ់េរន្រងាា ុះរឋម ឬប្រអរ់ ឬទូ េរន្រងាា ុះ
េប្មារ់ដ្ឋក់ថ្នន ាំនិងេមាា  ៈពាបាលរឋមមយួចាំននួ ដូ្ចជា ថ្នន ាំលាង រេួ រង់ ុ ាំ រួេ េាំ ើ េកែ់រិទ
 រួេ កថ្ន្រនត អាល់កុល និងមានកែ់ប្តាទុករលខទូ េ័ពៃទាំនក់ទាំនងជាមួយមនៃើ រពទយ ឬមណឌ ល
េុខភាព ឬគិលានដ្ឋឋ នតដ្លរៅជិែសាលារាំផុ្ែ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រនៃរ់េរន្រងាា ុះរឋម ឬទូ ដ្ឋក់េមាា  ៈ
េរន្រងាា ុះរឋម ឬប្រអរ់េប្មារ់ដ្ឋក់ថ្នន ាំនិងេមាា  ៈរពទយ ២)រលខទូ េ័ពៃទាំនក់ទាំនងជាមយួមនៃើ រពទយ 
ឬមណឌ លេុខភាព ឬគិលានដ្ឋឋ ន និង៣)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  91  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានរនៃរ់ ឬប្រអរ់ ឬទូ េប្មារ់េរន្រងាា ុះរឋម  

ពិនៃុ ១ មានេមាា  ៈេប្មារ់េរន្រងាា ុះរឋម 

ពិនៃុ ១ មានកែ់ប្តាទុករលខទូ េ័ពៃទាំនក់ទាំនងជាមយួមនៃើ រពទយ ឬមណឌ លេុខភាព ឬ
គិលានដ្ឋឋ ន 

ពិនៃុ ១ មានរុគាលិកទទលួខុេប្ែូវតផ្នកេរន្រងាា ុះរឋម 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានកា ដ្ឋាំរដ្ើមរឈើជាមៃរ់កនុងរ រិវណសាលារ ៀន  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា ដ្ឋាំរដ្ើមរឈើជាប្ររភទរដ្ើមរឈើហូរតផ្ៃ លមែ ផ្តល់មៃរ់  
ប្ពមទាាំងមានកា តងទាាំរដ្ើមរឈើទាាំងរនុះជាប្រចាំ និងមានដ្ឋក់ផ្ទៃ ករឈាម ុះរដ្ើមរឈើជាភាសាតខម  ឬ
រឈាម ុះវទិាសាន្រេត និងមានេួនចា រណតុ ុះកូនរឈើប្ររភទពូជកនុងប្េុក។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែរមើលរដ្ើមរឈើកនុងរ រិវណ
សាលារ ៀន ២)ផ្ទៃ កេញ្ហញ េមាា ល់រឈាម ុះរដ្ើមរឈើ ៣)េួនរណដុ ុះកូនរឈើ និង៤)កា េមាា េ
ជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានរដ្ើមរឈើកនុងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានផ្ទៃ កេញ្ហញ េមាា ល់រឈាម ុះរដ្ើមរឈើជាភាសាតខម  ឬរឈាម ុះវទិាសាន្រេត 

ពិនៃុ ១ មានេួនរណដុ ុះកូនរឈើ 

ពិនៃុ ១ មានកា តងទាាំជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

៥.៣ ទើតាាំងរលងកាំសានត និងប្គរ់ប្គងកាកេាំណល់ (៣៥ពិនៃុ) 
 ៥.៣.១ ទើតាាំងរលងកាំសានត (១៥ពិនៃុ) 

 មានកតនៃងេប្មារ់េេិានុេេិេ និងរុគាលកិអរ់ ាំអងាុយរលងប្រកររដ្ឋយអនម័យលែ និងរ សិាថ ន
សាែ ែជានិចច  

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានកតនៃងេប្មារ់េិេានុេិេេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ
អងាុយរលង ពិភាកា និងអានរេៀវរៅ ប្រកររដ្ឋយអនម័យលែ និងរ សិាថ នសាែ ែជានិចច។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែកតនៃងអងាុយរលង ពិភាកា 
និងអានរេៀវរៅ រេ់េិេេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ និងរ រិវណជុាំវញិ និង២)កា េមាា េជាមួយភាគើ
 ក់ព័នធអាំពើកា តងទាាំកតនៃងអងាុយរលង។   



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  92  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានកតនៃងអងាុយរលង ពិភាកា និងអានរេៀវរៅេប្មារ់េិេេ និងរុគាលិកអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ២ កតនៃងអងាុយរលង ពិភាកា និងអានរេៀវរៅេប្មារ់េិេេ និងរុគាលិកអរ់ ាំមាន 
អនម័យជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ១ កតនៃងអងាុយរលង ពិភាកា និងអានរេៀវរៅេប្មារ់េិេេ និងរុគាលិកអរ់ ាំមាន 
រ សិាថ នលែ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានទើលានរលងកើឡាប្េរតាមនិយម និងតាមកប្មិែភូមិេកិា  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានទើលានរលងកើឡា(បាល់ទាែ់ បាល់របាុះ បាល់ទុះ កតនៃង
រលាែកមពេ់ រលាែចមាៃ យ វាយេើ...)ប្រកររដ្ឋយអនម័យ និងរ សិាថ នលែប្េរតាមលទធភាពអាច
រធវើបាន រហើយទើលានទាាំងរនុះមានេិេេចូលហាែ់ និងរលងជាប្រចាំ។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែរលើទើលានរលងកើឡា និង
រ រិវណ ២)កាលវភិាគហាែ់កើឡាេប្មារ់ថ្នន ក់នើមយួៗ និង៣)កា េមាា េជាមួយភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានទើលានរលងកើឡា(កើឡាចប្មុុះ) 

ពិនៃុ ១ មានកាលវភិាគហាែ់កើឡា 

ពិនៃុ ១ ទើលានរលងកើឡាមានអនម័យជានិចច 

ពិនៃុ ១ ទើលានរលងកើឡាមានរ សិាថ នលែ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានេមាា  ៈេប្មារ់រលងកើឡាប្គរ់ប្ោន់  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានេមាា  ៈេប្មារ់ឱ្យេិេេហាែ់ និងរលងកើឡា
រប្ចើនប្ររភទ(បាល់ទាែ់ បាល់របាុះ បាល់ទុះ រលាែកមពេ់ រលាែចមាៃ យ...) រហើយមានប្គូររងាា ល 
ឬប្កុមដឹ្កនាំកា ហាែ់ និងរលងកើឡា ប្ពមទាាំងប្គរ់ប្គងេមាា  ៈកើឡា។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ប្គូររងាា លឬប្កុមដឹ្កនាំកា ហាែ់ និង
រលងកើឡា ២)រនៃរ់ឬកតនៃងដ្ឋក់េមាា  ៈកើឡា ៣)ឯកេណឋ នកើឡា រេ់សាលារ ៀន ៤)េមាា  ៈ
កើឡា និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានប្គូររងាា លឬប្កុមដឹ្កនាំកា ហាែ់និងរលងកើឡា  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  93  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ មានរនៃរ់ឬកតនៃងដ្ឋក់េមាា  ៈកើឡា  

ពិនៃុ ១ មានឯកេណឋ នកើឡា រេ់សាលារ ៀន  

ពិនៃុ ២ មានេមាា  ៈកើឡារប្ចើនប្ររភទ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 ៥.៣.២ កា ប្គរ់ប្គងកាកេាំណល់ និងប្រព័នធលូ (២០ពិនៃុ) 
 មានធុងេាំរាម និងមានកា េមាែ ែជាប្រចាំ  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានធុងេាំរាមរៅកនុងរ រិវណ និងរៅតាមអោ 
េិកា ប្ពមទាាំងបានេមាែ ែអនម័យជាប្រចាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែរលើធុងេាំរាម(េណដ រ់ធាន រ់ 
និងអនម័យថ្នធុងេាំរាម) និង២)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានធុងេាំរាមរៅកនុងរ រិវណសាលារ ៀន និងរៅតាមអោ េិកា 

ពិនៃុ ១ ធុងេាំរាមប្ែូវបានរ ៀរចាំប្រកររដ្ឋយេណដ រ់ធាន រ់លែ 

ពិនៃុ ២ ធុងេាំរាមប្ែូវបានេមាែ ែ និង កាអនម័យជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆយ័៖ គណៈកមមកា មិនរលើក
ទឹកចិែតឱ្យសាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានធុងេាំរាមរៅកនុងថ្នន ក់រ ៀនរ ើយ។ ធុងេាំរាមអាចមានរប្ចើន
ប្ររភទរៅតាមលទធភាព រេ់សាលារ ៀន ដូ្ចជា ជ័  ជាល ករញ្ឆ   កន្រនតក...។  

 

 មានកា តញកប្ររភទេាំរាម  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតរងតចកធុងរៅតាមប្ររភទេាំរាម(ផ្ទៃ េៃិក 
ប្កដ្ឋេ និងេាំរាមតដ្លអាចតកថ្ចនរធវើជើកាំរ៉ាុេ) រដ្ើមបើងាយទុកដ្ឋក់ និងតកថ្ចន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែពើប្ររភទធុងេាំរាម ២)កតនៃង
ទុកដ្ឋក់និងតកថ្ចនេាំរាម និង៣)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ២ 
មានកា តរងតចកធុងរៅតាមប្ររភទេាំរាម(ផ្ទៃ េៃិក ប្កដ្ឋេ និងេាំរាមតដ្លអាចតកថ្ចន
រធវើជើកាំរ៉ាុេ) 

ពិនៃុ ២ មានកា តញកេាំរាមរៅកតនៃងទុកដ្ឋក់េាំរាម 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  94  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ រុគាលិកអរ់ ាំ េិេេ និងអនកលក់ដូ្ បានយល់ដឹ្ង និងអនុវែតន៍កា តញកេាំរាម 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានទើតាាំងេប្មារ់េតុកេាំរាមប្រកររដ្ឋយអនម័យសាែ ែ  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានទើតាាំងេប្មារ់េតុកេាំរាមចាេ់លាេ់មាន
អនម័យសាែ ែ(ោម នដ្ក់ទឹកនិងភក់ប្ជាាំ និង មិនរាំភាយកៃិនេែុយដ្ល់អោ េិកា េួនចា  កតនៃង
លក់ចាំណើ អាហា ...)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែូវរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែកតនៃងេដុកេាំរាម ២)កា 
អរងកែកា ដ្ក់ទឹកនិងភក់ប្ជាាំ និងមិនរាំភាយកៃិនេែុយដ្ល់រ រិវណសាលារ ៀន និង៣)កា េមាា េ
ជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានកតនៃងេតុកេាំរាម 

ពិនៃុ ១ កតនៃងេតុកេាំរាមោម នដ្ក់ទឹកនិងភក់ប្ជាាំ 

ពិនៃុ ២ កតនៃងេតុកេាំរាមមិនរាំភាយកៃិនេែុយដ្ល់រ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានប្រព័នធប្គរ់ប្គងេាំណល់រាវ រដ្ើមបើ ាំរដ្ឋុះទឹករភៃៀងនិងទឹកេាំអុយ និងមានកា តងទាាំជាប្រចាំ  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានប្រព័នធប្គរ់ប្គងេាំណល់រាវ រដ្ើមបើប្គរ់ប្គង
េាំណល់រាវរចញពើរនៃរ់ទឹក រងាន់ កតនៃងលាងថ្ដ្ ប្រព័នធលូទឹកេាំអុយ និង  ាំរដ្ឋុះទឹករភៃៀង ប្ពមទាាំង
មានកា ពិនិែយនិងតងទាាំជាប្រចាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែពើប្រព័នធប្គរ់ប្គងេាំណល់រាវ 
២)កា អរងកែពើប្រព័នធេដុក និង ាំរដ្ឋុះទឹករភៃៀង ៣) បាយកា ណ៍េដើពើកា ជេួជុល និងតងទាាំប្រព័នធ
ប្គរ់ប្គងេាំណល់រាវ និង៤)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ២ មានប្រព័នធប្គរ់ប្គងេាំណល់រាវរចញពើរនៃរ់ទឹក រងាន់ កតនៃងលាងថ្ដ្ ប្រព័នធលូទឹក
េាំអុយ 

ពិនៃុ ២ មានប្រព័នធេដុក និង ាំរដ្ឋុះទឹករភៃៀង  

ពិនៃុ ១ មានកា ជេួជុល និងតងទាាំប្រព័នធប្គរ់ប្គងេាំណល់រាវជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  95  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៥.៤ កា រប្រើប្បាេ់ទឹកសាែ ែ និងអនម័យចាំណើ អាហា តដ្លលក់ដូ្ កនុងរ រិវណសាលារ ៀន (២០ពិនៃុ) 
 ៥.៤.១ កា រប្រើប្បាេ់ទឹកសាែ ែ (១០ពិនៃុ) 

 មានទឹកសាែ ែរប្រើប្បាេ់រៅកនុងសាលារ ៀន  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានទឹកសាែ ែរប្រើប្បាេ់េប្មារ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេានុេិេេ 
តាម យៈកា រ ៀរចាំឱ្យមានកា ែរណត ញទឹកសាែ ែ ឬអណដូ ង ឬប្េុះ ឬអាងេដុកទឹក...។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែពើប្រភពទឹកេប្មារ់កា 
រប្រើប្បាេ់រៅកនុងសាលារ ៀន ២)កា អរងកែពើទឹករៅកនុងរនៃរ់ទឹក កតនៃងលាងថ្ដ្ និងធុងេប្មារ់
ដ្ឋក់ទឹកសាែ ែរ រិភាគ ៣)រណដ ញផ្ាែ់ផ្ាង់ទឹកកនុងរ រិវណសាលារ ៀន និង៤)កា េមាា េជាមួយ
ភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានប្រភពទឹកេប្មារ់កា រប្រើប្បាេ់រៅកនុងសាលារ ៀនជាប្រចាំ  

ពិនៃុ ១ មានរណដ ញផ្ាែ់ផ្ាង់ទឹក និងទឹករៅកនុងរនៃរ់ទឹក កតនៃងលាងថ្ដ្  

ពិនៃុ ១ មានធុងេប្មារ់ដ្ឋក់ទឹកសាែ ែរ រិភាគ 

ពិនៃុ ១ មានកា តងទាាំប្រភព និងរណដ ញផ្ាែ់ផ្ាង់ទឹកកនុងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 ទឹករប្រើប្បាេ់ជាទឹកតដ្លមានគុណភាព និងអនម័យលែ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានទឹករប្រើប្បាេ់ជាទឹកតដ្លមានគុណភាព 
និងអនម័យលែ(រណដ ញទឹកសាែ ែ រេ់ ដ្ឋ ឬអណតូ ងកនុងសាលារ ៀនទទលួបានកា ប្ែួែពិនិែយបាន
ប្ែឹមប្ែូវ ឬទឹកចរប្មាុះ)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែប្រភពផ្ាែ់ផ្ាង់ទឹក រណដ ញទឹក 
និងទឹករប្រើប្បាេ់កនុងសាលារ ៀន ២)ធុងចរប្មាុះទឹកេប្មារ់រ រិភាគ និង៣)កា េមាា េជាមួយភាគើ
 ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានកា ែរណដ ញទឹកសាែ ែពើ ដ្ឋ ឬេមាា  ៈេប្មារ់ចរប្មាុះទឹក 

ពិនៃុ ២ មានកា ប្ែួែពិនិែយនិងតងទាាំរណដ ញទឹក និងទឹករប្រើប្បាេ់ជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ១ មានកា េហកា ជាមយួអនកជាំនញប្ែួែពិនិែយគុណភាពទឹករប្រើប្បាេ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  96  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៥.៤.២  កា លក់ចាំណើ អាហា  (១០ពិនៃុ) 
 ទើតាាំងលក់ចាំណើ អាហា មិន ាំខានដ្ល់កា េកិា មានអនម័យលែនិងរ សិាថ នសាែ ែ  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំទើតាាំងលក់ចាំណើ អាហា  មានចមាៃ យេមប្េរ
ពើអោ េិកា(មិន ាំខានដ្ល់កា េិកា)  រហើយមានអនម័យលែ រ សិាថ នសាែ ែ និងរសាភ័ណភាព
(ទើតាាំងឬររាងលក់ចាំណើ អាហា ោម នភាពកងវក់ ភក់ប្ជាាំ  ោម នកៃិនេែុយ  តផ្េង េាំរ ង តដ្លជារហែុ
នាំឱ្យ ាំខានដ្ល់កា េិកា  ទើតាាំងឬររាងលក់ចាំណើ អាហា នើមួយៗប្ែូវមានកា ឯកភាពពើគណៈ
ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនឬគណៈកមាម កា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន)។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែទើកតនៃងលក់ចាំណើ អាហា  
២)កិចចេនាលក់ដូ្  និង៣)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ២ 
ទើកតនៃងលក់ចាំណើ អាហា មានចមាៃ យេមប្េរពើអោ េិកា តដ្លមិន ាំខានដ្ល់កា 
េិកា 

ពិនៃុ ១ 
ទើកតនៃងលក់ចាំណើ អាហា មានអនម័យលែ(ទើតាាំងឬររាងលក់ចាំណើ អាហា ោម នភាព
កងវក់ ភក់ប្ជាាំ)   

ពិនៃុ ១ 
ទើកតនៃងលក់ចាំណើ អាហា មានរ សិាថ នសាែ ែ(ោម នកៃិនេែុយ តផ្េង េាំរ ង តដ្លជា
រហែុនាំឱ្យ ាំខានដ្ល់កា េិកា) និងមានរសាភ័ណភាព 

ពិនៃុ ១ 
មានកិចចេនាលក់ដូ្  វាងគណៈប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន ឬគណៈកមាម កា ប្គរ់ប្គង
សាលារ ៀនជាមួយនឹងអនកលក់ដូ្  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 មានកា ប្ែែួពិនិែយ និងផ្ដល់កា តណនាំជាប្រចាំអាំពើគុណភាពចាំណើ អាហា   
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានររងកើែ និងដ្ាំរណើ  កា គណៈកមមកា ប្ែួែពិនិែយចាំណើ
អាហា  និងរ សិាថ នសាលារ ៀន រដ្ើមបើដឹ្កនាំប្គរ់ប្គង និងប្ែួែពិនិែយគុណភាព និងអនម័យចាំណើ
អាហា (កា ទុកដ្ឋក់ចាំណើ អាហា  កា រវចខចរ់ចាំណើ អាហា  ប្ររភទអាហា តដ្លហាមឃ្លែ់កនុង
សាលារ ៀន កា រប្រើប្បាេ់សា ធាែុគើមើតដ្លប្ែូវបានហាមឃ្លែ់កនុងចាំណើ អាហា )។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)លិខិែរងាា រ់កា េដើពើររងកើែគណៈកមមកា 
ប្ែួែពិនិែយចាំណើ អាហា  និងរ សិាថ នសាលារ ៀន ២)រទរញ្ហា េប្មារ់គណៈកមមកា  និងអនកលក់ដូ្  
៣) បាយកា ណ៍េដើពើកា ប្ែួែពិនិែយគុណភាព និងអនម័យចាំណើ អាហា  ៤)កា អរងកែចាំណើ អាហា  
និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានកា ររងកើែគណៈកមមកា ប្ែួែពិនិែយចាំណើ អាហា  និងរ សិាថ នសាលារ ៀន 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  97  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ 
បានប្ែួែពិនិែយ និងផ្ដល់កា តណនាំជាប្រចាំ(មួយតខមដង)ដ្ល់អនកលក់ដូ្ អាំពើគុណភាព 
និងអនម័យចាំណើ អាហា  

ពិនៃុ ៣ 
ចាំណើ អាហា មានគុណភាព និងអនម័យ(កា ទុកដ្ឋក់ចាំណើ អាហា  កា រវចខចរ់ចាំណើ
អាហា  ប្ររភទអាហា តដ្លហាមឃ្លែ់កនុងសាលារ ៀន កា រប្រើប្បាេ់សា ធាែុគើមើតដ្ល
ប្ែូវបានហាមឃ្លែ់កនុងចាំណើ អាហា ) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  98  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី៦៖ ទាំនក់ទាំៃងលអជាម្យួក្បជាពលរដ្ា សហគម្ៃ៍ ៃិងនដ្គូអភវិឌ្ឍ
ក្ពម្ទាំងការចូលរមួ្វាយតនម្ៃពីអនកទក្បើក្បាសទ់សវាសាធារណៈ 

 
៦. ទាំនក់ទាំៃងលអជាម្យួក្បជាពលរដ្ា សហគម្ៃ៍ ៃិងនដ្គអូភិវឌ្ឍ ក្ពម្ទាំងការចលូរមួ្
វាយតនម្ៃពីអនកទក្បើក្បាសទ់សវាសាធារណៈ (៦៥ពិៃទុ) 
ការរំែែ់និងវាយែច្រលលរខែៈវនិិេឆ័យសដីពីទំន្ទរ់ទំនងលអជារយួក្បជាពលរ ា សហគរន៍ និងច្ គូ

អភិវឌ្ឍ ក្ពរទាងំការេូលររួវាយែច្រលពីអនរចក្បីក្បាស់ចសវាសាធារែៈ គឺច ីរបជំីរុញឱ្យសាោចរៀនមានទំន្ទរ់
ទំនងនិងរិេេសហក្បែិបែតិការលអជារួយក្បជាពលរ ា សហគរន៍ និងច្ គូអភិវឌ្ឍ។ ទំន្ទរ់ទំនងលអរវាង
សាោចរៀនជារយួអនរពារ់ព័នធន្ទន្ទចៅរនុងសហគរន៍ចធវីច ងីតាររយៈការផារភាា ប់ររមវធីិសិរា ការបចក្ងៀន
និងចរៀនចៅនឹងែក្រូវការនិងការអនុវែតជារ់ណសតងចៅរនុងសហគរន៍ ការេូលររួោកំ្ទ និងចរៀរគរធនធានចៅ
រនុងសហគរន៍ ច្ គូអភិវឌ្ឍ និងអនរពារ់ព័នធន្ទន្ទរនុងការអភិវឌ្ឍសាោចរៀន និងពក្ងឹងគុែភាពច្នការសិរា
របស់សសិស។ ការផារភាា ប់សាោចរៀនចៅនឹងក្បជាពលរ ា សហគរន៍ អាជ្ាធរ និងច្ គូអភិវឌ្ឍ នឹងផដល់លទធភាព
ឱ្យសាោចរៀនចរៀរគរធនធានោកំ្ទ ល់ការចលីរររពស់គុែភាពបចក្ងៀននិងចរៀន និងការអភិវឌ្ឍសាោចរៀន 
រំែែ់ែក្រូវការនិងផដល់ចសវាក្បរបចដាយភាពច ល្ីយែប ក្ពរទាងំចធវីឱ្យសាោចរៀនណរលរអេំែុេខ្វុះខាែន្ទន្ទ
ណ លបានចរីែច ងី និង ទប់សាក ែ់និងចដាុះក្សាយភាពរិនក្បក្រែីណ លចរីែមានរនុង និងចក្ៅបរចិវែសាោចរៀន។ 

ចៅរនុងណផនរច្នទំន្ទរ់ទំនងលអជារយួក្បជាពលរ ា សហគរន៍ និងច្ គូអភិវឌ្ឍ ក្ពរទាងំការេូលររួ
វាយែច្រលពីអនរចក្បីក្បាស់ចសវាសាធារែៈ មានពិនាុសរុបេំននួ៦៥ ណ លមានលរខែៈវនិិេឆ័យរងេំននួ២ គឺ៖ 

១. ការពក្ងឹងទំន្ទរ់ទំនងលអជារយួក្បជាពលរ ា សហគរន៍ អាជ្ាធរ និងច្ គូអភិវឌ្ឍ (៥៥ពិនៃុ) 
២. ការអភិវឌ្ឍរុមារ/យុវជន (១០ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  99  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៦.១ កា ពប្ងឹងទាំនក់ទាំនងលែជាមយួប្រជាពល ដ្ឋ េហគមន៍ អាជ្ាធ  និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ (៥៥ពិនៃុ)  
 ៦.១.១ កា ពប្ងឹងទាំនក់ទាំនងលែជាមយួប្រជាពល ដ្ឋ (២៥ពិនៃុ) 

 កា ផ្ា ភាា រ់កមមវធិើរាំណិនជើវែិមូលដ្ឋឋ នរៅនឹងែប្មូវកា េហគមន៍(កា ផ្ា ភាា រ់សាលារ ៀននិង 
េហគមន៍) 

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំ និងអនុវែតន៍កមមវធិើេិការាំណិនជើវែិ រដ្ឋយផ្ា 
ភាា រ់រៅនឹងែប្មូវកា ជាក់តេដង រេ់េហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន (រណដុ ុះរណដ លប្ទឹេដើថ្នរាំណិនជើវែិផ្ា 
ភាា រ់រៅនឹងកា អនុវែតជាក់តេដងតដ្លជាប្ររយជន៍ដ្ល់ជើវភាពប្គួសា  រេ់េិេេ និងែប្មូវ រេ់
េហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កមមវធិើេិការាំណិនជើវែិ ២)កា អរងកែពើ
មុខ រ  រេ់ប្រជាជនកនុងេហគមន៍ ៣)កា អរងកែពើកា រប្រើប្បាេ់ប្ទឹេដើរាំណិនជើវែិកនុងជើវភាព េ់រៅ
 រេ់េិេេ ៤)ប្គូទទលួរនៃុកកមមវធិើេិការាំណិនជើវែិ និង៥)កា េមាា េជាមួយភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកមមវធិើេិការាំណិនជើវែិ  

ពិនៃុ ១ មានប្គូទទលួរនៃុកកមមវធិើេិការាំណិនជើវែិ 

ពិនៃុ ១ កមមវធិើេិការាំណិនជើវែិប្ែូវបានរ ៀរចាំរ ើងប្េរតាមធនធានសាលារ ៀន និងមាន
ពិរប្ោុះរយរល់ជាមយួេហគមន៍ 

ពិនៃុ ២ មានកា អនុវែតកមមវធិើេិការាំណិនជើវែិជាក់តេដងកនុងេហគមន៍ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កមមវធិើដឹ្កនាំេេិេជយួកា ងា េងាម និងេហគមន៍  
 រេចកដើពនយល់៖  េាំរៅដ្ល់េកមមភាពទាាំងឡាយតដ្លប្គូររប្ងៀន ប្គូទទលួរនៃុកថ្នន ក់ ឬគណៈ
ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន បានដឹ្កនាំេិេេរៅចូល មួេកមមភាពននរៅកនុងេហគមន៍ (ជយួេមាែ ែ 
ដ្ឋាំរដ្ើមរឈើ និងចូល មួកមមវធិើរផ្េងៗកនុងេហគមន៍)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េួ េាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ប្កុមប្រឹកាកុមា /យុវជន ២)ប្កុម
កាយ ទិធិ ៣)ប្កុមយុវជនកាកបាទប្កហម ៤)េកមមភាពកា ងា រៅកនុងេហគមន៍( ូរងែ...) 
៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ និងលិខិែរេនើេុាំ រេ់េហគមន៍ឬអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ សាលារ ៀនមានកា រ ៀរចាំតផ្នកា ដឹ្កនាំជួយកា ងា េងាម តាម យៈកា ផ្ា ភាា រ់កមមវធិើ
េិការៅនឹងកា ងា េងាម និងបានអនុវែតន៍បានយ៉ា ងរទៀងទាែ់ 

ពិនៃុ ៤ សាលារ ៀនមានកា រ ៀរចាំតផ្នកា ដឹ្កនាំជយួកា ងា េងាម តែអនុវែតន៍កា ងា េងាម
មិនបានរទៀងទាែ់ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  100  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៣ សាលារ ៀនបានចូល មួជួយកា ងា េងាមជាមយួេហគមន៍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ យ៉ា ង
េកមម 

ពិនៃុ ២ សាលារ ៀនបានចូល មួជួយកា ងា េងាម និងេហគមន៍ជាប្រចាំតាមកា រេនើេុាំ រេ់
េហគមន៍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ 

ពិនៃុ ១ សាលារ ៀនមានកា េហកា ជាមយួេហគមន៍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ 

ពិនៃុ ០ សាលារ ៀន ពុាំមានទាំនក់ទាំនងលែជាមយួេហគមន៍ 

 កា ជាំ ញុកា ររងកើែ កា  កា និងកា តាាំងរងាា ញសាន ថ្ដ្េេិេ  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានជាំ ុញកា ររងកើែ កា  កា និងកា តាាំងរងាា ញសាន ថ្ដ្
េិេេ រដ្ើមបើរាំផុ្េចលនថ្នកា ររងកើែសាន ថ្ដ្ រេ់េិេេ និងទាក់ទាញេមានចិែត រេ់មាតារិតា 
អនកអាណពាបាលេិេេ អនក ក់ព័នធ និងេរបុ េជននន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កមមវធិើប្រ ងប្រណាំងររងកើែសាន ថ្ដ្
េិេេ ២)កា អរងកែរលើេមិទធផ្លនិងសាន ថ្ដ្េិេេ ៣)កតនៃង កាទុក និងតាាំងរងាា ញសាន ថ្ដ្េិេេ 
៤)កមមវធិើតាាំងរងាា ញសាន ថ្ដ្េិេេជូនេហគមន៍ និងអនក ក់ព័នធ និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ
 ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំកមមវធិើប្រ ងប្រណាំងររងកើែសាន ថ្ដ្េិេេ 

ពិនៃុ ២ មានកតនៃងេប្មារ់ កា និងតាាំងរងាា ញសាន ថ្ដ្េិេេ 

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំកមមវធិើតាាំងរងាា ញសាន ថ្ដ្េិេេជូនេហគមន៍ និងអនក ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ១ មានកា តាាំងរងាា ញសាន ថ្ដ្េិេេរៅតាមរនៃរ់រ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា ចូល មួវាយែថ្មៃពើមាតារិតា ឬអនកអាណពាបាលេេិេ និងអនក ក់ព័នធ 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរងកលកខណៈងាយប្េួល និងទទលួយកកា ចូល មួវាយ
ែថ្មៃ(កា ផ្ដល់រេវា និងេមិទធផ្ល រេ់សាលារ ៀន) និងផ្ដល់មែិរយរល់ពើមាតារិតាឬអនកអាណ
ពាបាល និងអនក ក់ព័នធ រដ្ើមបើអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំ វាងគណៈកមមកា 
ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀនជាមយួមាតារិតាឬអនកអាណពាបាលេិេេ និងអនក ក់ព័នធ ២) បាយកា ណ៍
តកលមែគុណភាពថ្នកា ផ្ដល់រេវា រេ់សាលារ ៀន ៣)ប្រអរ់េាំរុប្ែ  ៤)កមមវធិើទូ េ័ពៃ ឬរណដ ញ
ទាំនក់ទាំនងេងាមរដ្ើមបើទទួលយកកា ចូល មួមែិរយរល់ពើអនក ក់ព័នធ និង៥)កា េមាា េជាមួយ
ភាគើ ក់ព័នធ និងចុុះជរួប្រជាពល ដ្ឋកនុងេហគមន៍។  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  101  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រ ៀរចាំជាប្រអរ់េាំរុប្ែ ឬកមមវធិើទូ េ័ពៃ រណដ ញទាំនក់ទាំនងេងាមរដ្ើមបើទទលួ
មែិរយរល់ និងកា វាយែថ្មៃ រេ់មាតារិតា អនកអាណពាបាល និងអនក ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រ ៀរចាំកិចចប្រជុាំរដ្ើមបើទទលួយកកា វាយែថ្មៃ និងមែិរយរល់រលើកា ផ្ដល់រេវា 
និងលទធផ្លកា ងា  រេ់សាលារ ៀន យ៉ា ងែិចមដងកនុងមយួប្ែើមាេ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ចុុះជួរ ឬេៃង់មែិពើមាតារិតា អនកអាណពាបាល និងអនក ក់ព័នធរលើកា ផ្ដល់
រេវា និងលទធផ្លកា ងា  រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ២ 
បានយកមែិរយរល់រចញពើកា វាយែថ្មៃ រេ់មាតារិតា អនកអាណពាបាល និងអនក
 ក់ព័នធ រដ្ើមបើតកលមែ និងអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កប្មិែថ្នកា រពញចិែត រេ់អនករប្រើរេវា និងេហគមន៍ចាំរ ុះគុណភាពរេវា រេ់សាលារ ៀន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កប្មិែថ្នកា រពញចិែត រេ់េិេេ មាតារិតា អនកអាណពាបាល េហ
គមន៍ និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍរផ្េងៗចាំរ ុះគុណភាពថ្នកា ផ្ដល់រេវានន រេ់សាលារ ៀន។ សាលារ ៀន
តដ្លទទលួបានកា រពញចិែតពើេិេេ មាតារិតា អនកអាណពាបាល េហគមន៍ និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ
រផ្េងៗនឹងររងកើែទាំនក់ទាំនងលែ វាងសាលារ ៀននិងេហគមន៍ និងទាក់ទាញយកេមានចិែតចូល
 មួអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀនតាមប្គរ់ ូរភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)លទធផ្លថ្នកា េិការលើកប្មិែរពញ
ចិែត រេ់អនករប្រើប្បាេ់រេវា និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ ២) បាយកា ណ៍ វែតមាន និងកប្មង ូរភាពថ្នកា 
ទាំនក់ទាំនង ៣)លិខិែតងៃងអាំណ គុណ និង៤)កា េមាា េជាមួយអនករប្រើប្បាេ់ េហគមន៍ និងភាគើ
 ក់ព័នធ។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ កប្មិែថ្នកា រពញចិែតចរ់ពើ ៨០ភាគ យ 

ពិនៃុ ៤ កប្មិែថ្នកា រពញចិែតចរ់ពើ ៧៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ៣ កប្មិែថ្នកា រពញចិែតចរ់ពើ ៥៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ២ កប្មិែថ្នកា រពញចិែតចរ់ពើ ៣៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ១ កប្មិែថ្នកា រពញចិែតចរ់ពើ ១៥ភាគ យ 

ពិនៃុ ០ កប្មិែថ្នកា រពញចិែតែិចជាង ១៥ភាគ យ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើឱ្យអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆយ័៖ ចាំណុចខាងរប្កាមជា
ជាំនយួសាម  ែើេប្មារ់កា អរងកែ និងកា េមាា េជាមយួអនករប្រើប្បាេ់ េហគមន៍ និងភាគើ ក់ព័នធ៖ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  102  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

˗ កា ចុុះតាមខនងផ្ៃុះ អាចេមាា េន៍ជាគាំ ូ រដ្ឋយចរ់រផ្តើមពើតផ្នកខៃុះថ្នរដ្ើមភូមិ កណត លភូមិ និង
ចុងភូមិ។ ម៉ាាងរទៀែ រយើងក៏អាចេាំរៅរៅ កេហគមន៍ និងអងាកា េងាមនន ( មួ ទាាំង
វែតអារាមផ្ង) 

˗ កប្មងេាំណួ េប្មារ់ពល ដ្ឋេហគមន៍ដូ្ចជា រែើោែ់មានរុប្តារុប្ែើ ឬកូនកមួយរ ៀនរៅទើ 
រនុះឬរទ? រែើមានកា ែប្មូវ ឬចរ់រងខិែរងខាំ ឬដ្ឋក់រនៃុករលើេិេានុេិេេកនុងកា ចាំណយ 
រលើអវើមយួឬរទ (ឧ. រងខាំឱ្យរ ៀនគួ  រងខាំឱ្យរង់រេវារផ្េងៗ ផ្តល់ពិនៃុឬពិន័យមិនយុែតិធម៌…)? 

˗ ររងកើែកប្មងេាំណួ េប្មារ់េហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន៖ រែើអេ់រលាកធាៃ រ់បានចូល មួកនុងរវទិកា  
នន តដ្លសាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឬរទ? រែើអេ់រលាកមានចាំណរ់អា មមណ៍ដូ្ចរមតចរៅ 
រលើកា ផ្តល់រេវា កា ចែ់តចងកិចចកា នន និងែមាៃ ភាព? 

˗ រែើអេ់រលាកធាៃ រ់បានចូល មួផ្តល់អាំរណយរផ្េងៗ ជូនសាលារ ៀនតដ្ ឬរទ? 

 ៦.១.២ កា រកៀ គ ធនធាន និងកា េហកា ជាមយួថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ (១០ពិនៃុ) 
 កា ររងកើែមូលនិធិេមធម៌អរ់ ាំ តាម យៈភាពជាថ្ដ្គូ វាងវេ័ិយសាធា ណៈ និងវេ័ិយឯកជន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំគរប្មាង េាំរណើ  និង/ឬប្ពឹែតិកា ណ៍រកៀ គ ងវកិា 
និងេមាា  ៈតាម យៈភាពជាថ្ដ្គូ វាងវេ័ិយសាធា ណៈ និងវេ័ិយឯកជន រដ្ើមបើររងកើែនូវមូលនិធិ
េមធម៌ េប្មារ់ជួយេិេេងាយ ងរប្ោុះ(េិេេប្កើប្ក េិេេតដ្លប្គួសា ជួរកា លាំបាក និងេិេេ
តដ្លមានពិកា ភាព) និងអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេចកដើេរប្មចេដើពើកា ររងកើែគណៈ
កមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិេមធម៌ ២)ឯកសា េដើពើេាំរណើ គរប្មាង លិខិែអាំ វនវ(េាំរណើ ) និង/ឬ
ប្ពឹែតិកា ណ៍នន រដ្ើមបើរកៀ គ ងវកិា និងេមាា  ៈពើេរបុ េជន ៣)ឯកសា រញ្ហា ក់ពើដ្ាំរណើ  កា  និង
េមិទធផ្លថ្នមូលនិធិេមធម៌ និង៤)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានរេចកដើេរប្មចេដើពើកា ររងកើែគណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិេមធម៌  

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំឯកសា េដើពើេាំរណើ គរប្មាង លិខិែអាំ វនវ(េាំរណើ )  

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំប្ពឹែតិកា ណ៍នន រដ្ើមបើរកៀ គ ងវកិា និងេមាា  ៈពើេរបុ េជន 

ពិនៃុ ២ 
បានដ្ាំរណើ  កា  និងរងាា ញេមិទធផ្លថ្នមូលនិធិេមធម៌ជួយដ្ល់េិេេងាយ ងរប្ោុះ 
និងអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  103  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 កា េហកា ជាមយួថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ ជាអងាកា ជាែិ អនត ជាែិ និងេរបុ ជន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរធវើកិចចេហកា ជាមយួថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ ជាអងាកា ជាែិ 
អនត ជាែិ និងេរបុ ជន តាម យៈកា ជយួផ្ដល់កា ោាំប្ទដ្ល់ោន រៅវញិរៅមក(េមាា  ៈ ងវកិា 
ររចចករទេ) កនុងរោលរាំណងពប្ងឹងគុណភាពរេវា រេ់សាលារ ៀន និងរលើកេៃួយវេ័ិយអរ់ ាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)ឯកសា រញ្ហា ក់ពើកិចចេហកា  រេ់
សាលារ ៀនជាមួយថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ ជាអងាកា ជាែិ អនត ជាែិ និងេរបុ ជន(អនុេា ណៈរយគយល់ោន  
កប្មង ូរភាព សាៃ ក/ផ្ទៃ កពណ៌នអាំពើកិចចេហកា ) ២)េមិទធផ្លតដ្លបានមកពើកិចចេហកា  
និង៣)កា េមាា េជាមយួថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ និងភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានគាំនិែផ្ដួចរផ្ដើម និងបានទាក់ទងេុាំកា េហកា ជាមយួថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ ជាអងាកា ជាែិ 
អនត ជាែិ និងេរបុ ជន 

ពិនៃុ ២ បានអនុវែតន៍េកមមភាពេហកា ជាមួយថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ ជាអងាកា ជាែិ អនត ជាែិ និង 
េរបុ ជន រដ្ើមបើពប្ងឹងគុណភាពរេវា រេ់សាលារ ៀន និងរលើកេៃួយវេ័ិយអរ់ ាំ 

ពិនៃុ ២ បានកសាងេមិទធផ្លរប្កាមកិចចេហកា ជាមយួថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ ជាអងាកា ជាែិ អនត ជាែិ 
និងេរបុ ជន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 ៦.១.៣ ទាំនក់ទាំនងជាមយួនឹងអាជ្ាធ  (២០ពិនៃុ) 
 កា េហកា  និងរកៀ គ កា ោាំប្ទពើអាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងកា ទរ់សាក ែ់ និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា រប្គឿងរញៀន 
រប្គឿងប្េវងឹ តលបងេុើេង និងរទរលមើេរផ្េងៗ 

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរធវើកិចចេហកា  និងរកៀ គ កា ោាំប្ទពើអាជ្ាធ តដ្នដ្ើរធវើ
កា អរ់ ាំផ្េពវផ្ាយ ទរ់សាក ែ់ និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា រប្គឿងរញៀន រប្គឿងប្េវងឹ តលបងេុើេង និង
រទរលមើេរផ្េងៗ រដ្ើមបើប្គរ់ប្គងេនតិេុខ េណដ រ់ធាន រ់  ររៀររ ៀរ យកនុងសាលារ ៀន/េហគមន៍ 
និងររងកើនភាពទុកចិែតពើមាតារិតាេិេេ េហគមន៍ និងអនក ក់ព័នធ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍ផ្េពវផ្ាយ ក់ព័នធនឹង
កា ទរ់សាក ែ់និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា  រប្គឿងរញៀន រប្គឿងប្េវងឹ តលបងេុើេង និងរទរលមើេរផ្េងៗ 
២) បាយកា ណ៍េុាំកិចចេហកា រៅអាជ្ាធ  ៣)កា  កាទុករលខទូ េ័ពៃ ឬមរធាបាយទាំនក់
ទាំនងជាមយួអាជ្ាធ  និង៤)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកា  កាទុករលខទូ េ័ពៃ ឬមរធាបាយទាំនក់ទាំនងជាមយួអាជ្ាធ  

ពិនៃុ ២ មានកិចចេហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើរធវើកា ផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំ ក់ព័នធនឹងរញ្ហា រប្គឿង
រញៀន រប្គឿងប្េវងឹ តលបងេុើេង និងរទរលមើេរផ្េងៗ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  104  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 
មានកិចចេហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ រដ្ើមបើអនុវែតន៍វធិានកា រផ្េងៗកនុងកា ទរ់សាក ែ់ 
និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា  ក់ព័នធនឹងេនតិេុខ េណដ រ់ធាន រ់  ររៀររ ៀរ យកនុងសាលារ ៀន/
េហគមន៍ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា េហកា  និងរកៀ គ កា ោាំប្ទពើអាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងកា ទរ់សាក ែ់ និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា េុវែថិភាព
ចរាច ណ៍ 

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍កិចចេហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងកា ចូល មួ
ផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំ ទរ់សាក ែ់ រងាក  រប្ោុះថ្នន ក់រផ្េងៗ និងរដ្ឋុះប្សាយកា កកេៃុះរណត លមកពើរញ្ហា
ចរាច ណ៍។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍ កប្មង ូរភាព ឬឯកសា 
ថ្នកិចចេហកា ផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំ និងអនុវែតន៍វធិានកា រងាក   ក់ព័នធនឹងរញ្ហា ចរាច ណ៍ និង២)កា 
េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានរិទផ្ាយខិែរ័ណណ ឬ ូរភាពអរ់ ាំ ក់ព័នធនឹងរញ្ហា ចរាច ណ៍កនុងរ រិវណសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ២ មានកិចចេហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងកា ផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំ ក់ព័នធនឹងរញ្ហា
ចរាច ណ៍រៅកនុងសាលារ ៀនយ៉ា ងែិច ២ដ្ង កនុងមយួឆ្ន ាំេិកា 

ពិនៃុ ២ មានកិចចេហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងកា ផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំ និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា
 ក់ព័នធនឹងរប្ោុះថ្នន ក់ និងកា កកេៃុះចរាច ណ៍យ៉ា ងែិច ២ដ្ង កនុងមយួឆ្ន ាំេិកា 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 េហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងកា ទរ់សាក ែ់ និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា រកមងទាំរនើង និងេេិេរគចសាលា  
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានេហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើអនុវែតន៍កា ផ្េពវផ្ាយ
អរ់ ាំនិងវធិានកា ទរ់សាក ែ់ និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា រកមងទាំរនើង និងេិេេរគចសាលារៅប្រប្ពឹែតអាំរពើ 
អេកមមននកនុងេងាម(តលបងេុើេង វាយែរ់...)។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងេដើពើកា ពិន័យ និង
វធិានកា ទរ់សាក ែ់េិេេរគចសាលា និងរកមងទាំរនើង ២) បាយកា ណ៍ កប្មង ូរភាព ឬឯកសា ថ្ន
កិចចេហកា ផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំ និងអនុវែតន៍វធិានកា រងាក   និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា រកមងទាំរនើង និងេិេេ
រគចសាលា និង៣)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងេដើពើកា ពិន័យ និងវធិានកា ទរ់សាក ែ់េិេេរគចសាលា និងរកមង
ទាំរនើង  



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  105  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ មានកិចចេហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងកា ផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំ ក់ព័នធនឹងរញ្ហា រកមង
ទាំរនើង និងេិេេរគចសាលារៅកនុងសាលារ ៀនយ៉ា ងែិច ៤ដ្ង កនុងមយួឆ្ន ាំេិកា 

ពិនៃុ ២ មានកិចចេហកា ជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងកា ផ្េពវផ្ាយអរ់ ាំ និងរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា
 ក់ព័នធនឹងរញ្ហា រកមងទាំរនើង និងេិេេរគចសាលាយ៉ា ងែិច ២ដ្ង កនុងមយួឆ្ន ាំេិកា 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា រកៀ គ កា ោាំប្ទ រេ់អាជ្ាធ កនុងកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំតផ្នកា  និងរធវើេាំរណើ ជូនរៅអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ
រដ្ើមបើរកៀ គ កា ោាំប្ទននដូ្ចជាកា ផ្តួចរផ្តើម ផ្េពវផ្ាយ និងរាំផុ្េឱ្យប្រជាពល ដ្ឋ េហគមន៍ 
េរបុ េជន និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍចូល មួកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន ២)េាំរណើ
េុាំកា ោាំប្ទពើអាជ្ាធ រដ្ើមបើអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន ៣)កា អរងកែពើេមិទធផ្លទទួលបានពើកា ឧរែថមា
 រេ់អាជ្ាធ តដ្នដ្ើកនុងរ រិវណសាលារ ៀន ៤) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ និងភាគើ
 ក់ព័នធកនុងកា ផ្េពវផ្ាយ និងរលើកេាំរណើ រដ្ើមបើរដ្ឋុះប្សាយែប្មូវកា ថ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 
និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

 ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ បានរធវើេាំរណើ េុាំអាជ្ាធ តដ្នដ្ើរដ្ើមបើោាំប្ទកា អនុវែតតផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានកិចចប្រជុាំជាមយួអាជ្ាធ តដ្នដ្ើរដ្ើមបើរលើកេាំរណើ េុាំកា ឧរែថមាោាំប្ទកា អនុវែត
តផ្នកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ មានេមិទធផ្លតដ្លទទលួបានពើកា ឧរែថមា រេ់អាជ្ាធ តដ្នដ្ើ 

ពិនៃុ ២ មានកា តងទាាំេមិទធផ្លតដ្លទទលួបានពើកា ឧរែថមា រេ់អាជ្ាធ តដ្នដ្ើ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

៦.២ កា អភិវឌ្ឍកុមា /យុវជន (១០ពិនៃុ) 
 ៦.២.១ កា ងា អភិវឌ្ឍកុមា /យុវជន (១០ពិនៃុ) 

  ចនេមពន័ធ និងកិចចដ្ាំរណើ  កា ប្កមុប្រឹកាកុមា /យុវជន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមាន ចនេមព័នធ ែនួទើនិងភា កិចច និងកិចចដ្ាំរណើ  
កា  រេ់ប្កុមប្រឹកាកុមា /យុវជន ប្េរតាមរោលកា ណ៍តណនាំ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា។  

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេចកដើេរប្មចេដើពើកា ររងកើែប្កុម
ប្រឹកាកុមា /យុវជន ប្េរតាមរោលកា ណ៍តណនាំ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា ២)អងាកា 
រលខរញ្ហា ក់ពើេមាេភាពជាក់តេដង រេ់ប្កុមប្រឹកាកុមា /យុវជន និង៣)ឯកសា េដើពើរាំតណង
តចកែនួទើនិងភា កិចចេប្មារ់ប្គរ់េមាជិកថ្នប្កុមប្រឹកាកុមា /យុវជន។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  106  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានរេចកដើេរប្មចេដើពើកា ររងកើែប្កុមប្រឹកាកុមា /យុវជន ប្េរតាមរោលកា ណ៍
តណនាំ រេ់ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា  

ពិនៃុ ២ មានអងាកា រលខរញ្ហា ក់ពើេមាេភាពជាក់តេដង រេ់ប្កុមប្រឹកាកុមា /យុវជន 

ពិនៃុ ២ មានរាំតណងតចកែនួទើនិងភា កិចចេប្មារ់ប្គរ់េមាជិកថ្នប្កុមប្រឹកាកុមា /យុវជន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កៃរឹេកិា និងកងកាយ ទឹធិ(េប្មារ់អនុវទិាល័យ)/ប្កមុេេិេជយួេេិេ/ទើប្រឹកាកុមា ើ/កងកាយ ទឹធិ
រែូន(េប្មារ់រឋមេកិា) 

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានដ្ាំរណើ  កា កៃឹរេិកា និងកងកាយ ទឹធិ(េប្មារ់
អនុវទិាល័យ) ប្កុមេិេេជយួេិេេ/ទើប្រឹកាកុមា ើ/កងកាយ ទឹធិរែូន(េប្មារ់រឋមេិកា) រដ្ើមបើ
ជយួេិេេរ ៀនយែឺ ជាំ ុញចលនមិែតជយួមិែត និងជួយកា ងា េងាមរផ្េងៗ...។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)តផ្នកា ដ្ាំរណើ  កា ងា  រេ់កៃឹរេិកា 
និងកងកាយ ទឹធិ/ប្កុមេិេេជយួេិេេ/ទើប្រឹកាកុមា ើ/កងកាយ ទឹធិរែូន ២) បាយកា ណ៍ កប្មង ូរភាព 
ឬឯកសា រញ្ហា ក់អាំពើកា អនុវែតកា ងា ថ្នកៃឹរេិកានិងកងកាយ ទឹធិ/ប្កុមេិេេជយួេិេេ/ទើប្រឹកា
កុមា ើ/កងកាយ ទឹធរិែូន ដូ្ចជារញ្ា ើរាយរឈាម ុះនិងកមមវធិើររប្ងៀនរតនថម ៣)រនៃរ់រប្មុងេប្មារ់កៃឹរ 
េិកា និង៤)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

 ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកៃឹរេិកាយ៉ា ងែិច១/ប្កុមេិេេជយួេិេេ 

ពិនៃុ ១ មានកងកាយ ទឹធិ/ទើប្រឹកាកុមា ើ/កងកាយ ទឹធិរែូន 

ពិនៃុ ១ 
មានតផ្នកា េប្មារ់ដ្ាំរណើ  កា កៃឹរេិកានិងកងកាយ ទឹធិ(េប្មារ់អនុវទិាល័យ)/ 
ប្កុមេិេេជយួេិេេ/ទើប្រឹកាកុមា ើ/កងកាយ ទឹធិរែូន(េប្មារ់រឋមេិកា) 

ពិនៃុ ២ 
មានកា អនុវែតេកមមភាពកៃឹរេិកានិងកងកាយ ទឹធិ(េប្មារ់អនុវទិាល័យ)/  
ប្កុមេិេេជយួេិេេ/ទើប្រឹកាកុមា ើ/កងកាយ ទឹធិរែូន(េប្មារ់រឋមេិកា) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរចាំណុចខាងរលើ 

 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  107  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី៧៖ ការទដ្ឋោះក្សាយបញ្ហា ក្បឈម្ជាម្ួយក្បជាពលរដ្ា ៃិងសហគម្ៃ៍ 
 
៧. ការទដ្ឋោះក្សាយបញ្ហា ក្បឈម្ជាម្ួយក្បជាពលរដ្ា ៃិងសហគម្ៃ៍ (២៥ពិៃទុ) 

កា កាំណែ់និងវាយែថ្មៃលកខណៈវនិិចឆ័យេដើពើកា រដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ប្រឈមជាមយួប្រជាពល ដ្ឋ និង
េហគមន៍ គឺរដ្ើមបើជាំ ុញឱ្យសាលារ ៀនរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ប្រឈម ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  រេ់េិេេ 
មាតារិតាឬអនកអាណពាបាលេិេេ ប្រជាពល ដ្ឋ េហគមន៍ និងអនក ក់ព័នធននប្រកររដ្ឋយប្រេិទធភាព 
និងទាន់រពលរវលា។ កា រដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ប្រឈមជាមួយប្រជាពល ដ្ឋនិងេហគមន៍នឹងរធវើឱ្យសាលារ ៀនកាន់តែ
ទទលួបានទាំនុកចិែតនិងរ ៃ្ើយែរតាមែប្មូវកា ជាក់តេតង រេ់ប្រជាពល ដ្ឋ និងកា អភិវឌ្ឍ រេ់េហគមន៍ 
ប្ពមទាាំងរលើកកមពេ់គុណភាពរេវាអរ់ ាំ រេ់សាលារ ៀន។  

រៅកនុងតផ្នកថ្នកា រដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ប្រឈមជាមយួប្រជាពល ដ្ឋ និងេហគមន៍ មានពិនៃុេ ុរចាំននួ២៥ 
តដ្លមានលកខណៈវនិិចឆ័យ ងចាំននួ២ គឺ៖ 

១. យនតកា ទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណតឹ ងែវា៉ា  (១០ពិនៃុ) 
២. កា អនុវែតវធិានកា រ ៃ្ើយែររៅនឹងរញ្ហា ប្រឈមនន ប្េរតាមសាថ នភាពជាក់តេដង (១៥ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  108  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៧.១ យនតកា ទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណតឹ ងែវា៉ា  (១០ពិនៃុ) 
៧.១.១ យនតកា ទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណតឹ ងែវា៉ា  (១០ពិនៃុ) 
 យនតកា ទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណតឹ ងែវា៉ា   
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំឱ្យមានយនតកា េប្មារ់ទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់ និង
រណដឹ ងែវា៉ាពើអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ និងេហគមន៍ ដូ្ចជាប្រអរ់េាំរុប្ែ ទូ េ័ពៃ រណដ ញ
ទាំនក់ទាំនងេងាម និងកា ជរួផ្ទៃ ល់ជាលកខណៈឯកជន ឬកា ប្រជុាំជាមយួអនកអាណពាបាលេិេេ 
េហគមន៍ រដ្ើមបើប្រមូលធាែុចូលកនុងកា តកលមែគុណភាពរេវា រេ់សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)មរធាបាយទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់ និង
រណដឹ ងែវា៉ា  ដូ្ចជាប្រអរ់េាំរុប្ែ ទូ េ័ពៃ រណដ ញទាំនក់ទាំនងេងាម និងកា េៃង់មែិ ២) បាយ
កា ណ៍ថ្នកិចចប្រជុាំ ជាលកខណៈឯកជន ឬកា ប្រជុាំជាមយួអនកអាណពាបាលេិេេ េហគមន៍ 
 ក់ព័នធនឹងព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ាពើអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ និងេហគមន៍ ៣)
លិខិែឬ កយរណដឹ ងតដ្លសាលារ ៀនទទលួបាន ៤)លិខិែរងាា រ់កា /រេចកដើេរប្មចេដើពើកា តរង
តចកែនួទើនិងភា កិចចទទួលព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា ពើអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ និង
េហគមន៍ ៥)ទប្មង់រាំរពញផ្ដល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  និង៦)កា េមាា េជាមយួភាគើ
 ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានយនតកា ទទួលព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា កនុងទប្មង់មិនតមនរអ ចិប្ែូនិក 
ដូ្ចជាប្រអរ់េាំរុប្ែ កា ជួរផ្ទៃ ល់ជាលកខណៈឯកជន... 

ពិនៃុ ១ មានយនតកា ទទួលព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា កនុងទប្មង់រអ ចិប្ែូនិក ដូ្ចជា
រលខទូ េ័ពៃ រណដ ញទាំនក់ទាំនងេងាម... 

ពិនៃុ ១ មានតរងតចកែនួទើនិងភា កិចចរដ្ើមបើទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  

ពិនៃុ ១ មានទប្មង់រាំរពញផ្ដល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  

ពិនៃុ ១ មានប្រជុាំជាមួយអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ និងេហគមន៍ រដ្ើមបើផ្េពវផ្ាយពើ
យនតកា  និងទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់និងរណដឹ ងែវា៉ា  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរចាំណុចខាងរលើ 

 កា រ ៃ្ើយែររៅនឹងព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  តាមរពលរវលាេមប្េរ និងតាមក ណើ នើមយួៗ 

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានអនុវែតន៍វធិើសាន្រេតរផ្េងៗកនុងកា ពិនិែយ រដ្ឋុះប្សាយ 
និងរ ៃ្ើយែរចាំរ ុះេាំណូមព  ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  រេ់អនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ 
និងេហគមន៍បានទាន់រពលរវលា និងប្គរ់ក ណើ ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេចកដើេរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើ



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  109  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

កា តរងតចកែនួទើនិងភា កិចចេប្មារ់ពិនិែយ រដ្ឋុះប្សាយ និងរ ៃ្ើយែរចាំរ ុះេាំណូមព  ព័ែ៌មាន
ប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  ២) បាយកា ណ៍/កាំណែ់រហែុប្រជុាំេដើពើកា រដ្ឋុះប្សាយេាំណូមព  និង 
រ ៃ្ើយែរព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  ៣)ឯកសា រញ្ហា ក់អាំពើកា ទទលួពិនិែយ រដ្ឋុះប្សាយ និង
រ ៃ្ើយែរចាំរ ុះេាំណូមព  ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  ៤)រញ្ា  /កាដ  រខៀនផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មាន
អាំពើដ្ាំរណុះប្សាយចាំរ ុះេាំណូមព  ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  ៥)កាំណែ់រហែុថ្នកា 
អរញ្ា ើញអនកផ្ដល់ព័ែ៌មាន ឬរដ្ើមរណដឹ ង រដ្ើមបើរ ៃ្ើយែររៅនឹង ក ណើ នើមយួៗ ៦)កា រ ៃ្ើយែរតាម
ប្រព័នធរណដ ញទាំនក់ទាំនងេងាម សា ព័ែ៌មាន និងរេចកដើប្រកាេព័ែ៌មាន និង៧)កា េមាា េ
ជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានរេចកដើេរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា តរងតចកប្កុមកា ងា េប្មារ់រដ្ឋុះប្សាយ
េាំណូមព  ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំកិចចប្រជុាំរដ្ឋុះប្សាយេាំណូមព  ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  តាមក ណើ
នើមយួៗ 

ពិនៃុ ១ មានកតនៃងេប្មារ់រ ៃ្ើយែរចាំរ ុះេាំណូមព  ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា   

ពិនៃុ ២ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយអាំពើដ្ាំរណុះប្សាយ រេ់សាលារ ៀនចាំរ ុះេាំណូមព  ព័ែ៌មាន
ប្ែ រ់ និងរណដឹ ងែវា៉ា  តាមមរធាបាយរផ្េងៗ ដូ្ចជាលិខិែ កាដ  រខៀន/រញ្ា  ព័ែ៌មាន 
រណដ ញទាំនក់ទាំនងេងាម សា ព័ែ៌មាន និងរេចកដើប្រកាេព័ែ៌មាន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើឱ្យអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ រាល់ព័ែ៌មាន តដ្ល
ជាេាំណូមព កដើ រណដឹ ងកដើ មែិ ុិះគន់កដើ ប្ែូវតែចុុះរញ្ា ើកនុងរេៀវរៅ ដ្ឋបានឱ្យបានប្ែឹមប្ែូវ រហើយ
ក ណើ នើមយួៗប្ែូវរញ្ហា ក់ពើអនកឬប្កុមកា ងា តដ្លប្ែូវទទលួរដ្ឋុះប្សាយ និងរញ្ហា ក់ពើកា រិទ
រញ្ច រ់ថ្នក ណើ នើមយួៗ ឬរញ្ហា ក់ពើនើែិវធិើេប្មារ់រដ្ឋុះប្សាយរនត...។ល។ 

៧.២ កា អនុវែតវធិានកា រ ៃ្ើយែររៅនឹងរញ្ហា ប្រឈមនន ប្េរតាមសាថ នភាពជាក់តេដង (១៥ពិនៃុ) 
 ៧.២.១ កិចចេហកា ជាមយួមាតារិតា អនកអាណពាបាល និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ រដ្ើមបើរដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា  

ប្រឈម (១៥ពិនៃុ) 
 កា ប្រជុាំប្កុមប្រឹកាភិបាល(ក.រ.េ)/គណៈកមមកា ប្គរ់ប្គងសាលារ ៀន(គ.គ.េ)/គណៈកមមកា  
ប្ទប្ទង់សាលារ ៀន(គ.ទ.េ)  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនមានកា រ ៀរចាំកិចចប្រជុាំក.រ.េ ឬ គ.គ.េ ឬ គ.ទ.េ ជា
រទៀងទាែ់ រដ្ើមបើពិភាកាតេវង កគាំនិែលែៗ  កនុងកា ចូល មួចាំតណក កដ្ាំរណុះប្សាយចាំរ ុះរញ្ហា
ប្រឈមនន ក់ព័នធនឹងដ្ាំរណើ  កា  និងកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេចកតើេរប្មចររងកើែ ក.រ.េ/គ.គ.េ/ 
គ.ទ.េ ២)តផ្នកា ប្រជុាំ ៣)ឯកសា រញ្ហា ក់អាំពើកា រ ៀរចាំកិចចប្រជុាំ(លិខិែអរញ្ា ើញ  ររៀរវា ៈ រញ្ា ើ



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  110  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

វែតមាន កប្មង ូរភាពថ្នកិចចប្រជុាំ…) ៤) បាយកា ណ៍/កាំណែ់រហែុលទធផ្លថ្នកិចចប្រជុាំ និង៥)កា 
េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានរេចកតើេរប្មចររងកើែ ក.រ.េ/គ.គ.េ/គ.ទ.េ  

ពិនៃុ ១ 
មានតផ្នកា ប្រជុាំ រេ់ ក.រ.េ ឬ គ.គ.េ ឬ គ.ទ.េ (ប្រជុាំប្រចាំប្ែើមាេ ្មាេ 
និងឆ្ន ាំ ឬតាមកា ចាំបាច់)  

ពិនៃុ ១ 
មានកា រ ៀរចាំកិចចប្រជុាំ រេ់ ក.រ.េ ឬ គ.គ.េ ឬ គ.ទ.េ តាមតផ្នកា តដ្លបាន
កាំណែ់ 

ពិនៃុ ២ 
មានកា ផ្េពវផ្ាយ បាយកា ណ៍/កាំណែ់រហែុ/លទធផ្លថ្នកិចចប្រជុាំ រេ់ ក.រ.េ ឬ  
គ.គ.េ ឬ គ.ទ.េ ជាសាធា ណៈ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើឱ្យអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆយ័៖ កា ប្រជុាំ រេ់ ក.រ.េ 
ឬ គ.គ.េ ឬ គ.ទ.េ ប្ែូវមានរៅកនុងតផ្នកា ប្រជុាំប្រចាំប្ែើមាេ ្មាេ និងឆ្ន ាំ ឬតាមកា ចាំបាច់ 
េាំរៅប្រមូលប្គរ់ព័ែ៌មាន រដ្ើមបើចូល មួតកលមែនិងអភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន។ 

 

 កា តកលមែកា ផ្ដល់រេវាតផ្ែករលើព័ែ៌មានប្ែ រ់ រេ់អនករប្រើប្បាេ់រេវា េហគមន៍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ 
 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានទទលួយក និងអនុវែតន៍វធិានកា តកលមែកា ផ្ដល់រេវា
 រេ់សាលារ ៀន រដ្ឋយតផ្ែកតាមព័ែ៌មានប្ែ រ់ រេ់អនករប្រើប្បាេ់រេវា េហគមន៍ និងអាជ្ាធ  
តដ្នដ្ើ រដ្ើមបើរធវើឱ្យអនករប្រើប្បាេ់រេវាកាន់តែមានលកខណៈងាយប្េួល  ហ័េទាន់ចិែត និងភាព
ទុកចិែតបាន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍កិចចប្រជុាំពិភាកាអាំពើ
គុណភាពថ្នកា ផ្ដល់រេវា រេ់សាលារ ៀន ២) បាយកា ណ៍េដើពើកា ចុុះេៃង់មែិអាំពើកា ផ្តល់រេវា
 រេ់សាលារ ៀន(េមាា េន៍ផ្ទៃ ល់ ឬកប្មងេាំណួ ) ៣) បាយកា ណ៍ ឬកប្មង ូរភាពេដើពើទេេនកិចច
េិកា រេ់សាលារ ៀន រដ្ើមបើប្េង់រទពិរសាធន៍ និងកា ចូល មួេិកាខ សាលា និង៤)កា េមាា េ
ជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រ ៀរចាំកិចចប្រជុាំពិភាកាអាំពើគុណភាពថ្នកា ផ្ដល់រេវា រេ់សាលារ ៀន ជាមយួ
អនកអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ េហគមន៍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ 

ពិនៃុ ១ មានកា ចុុះេៃង់មែិអាំពើកា ផ្តល់រេវា រេ់សាលារ ៀន(េមាា េន៍ផ្ទៃ ល់ ឬកប្មងេាំណួ ) 

ពិនៃុ ១ 
មានកា រ ៀរចាំឬរញ្ាូ នរុគាលិកអរ់ ាំរៅចូល មួទេេនកិចចេិកា ឬេិកាខ សាលាផ្ទៃ េ់រដូ 
រទពិរសាធន៍នន 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  111  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 
មានកា រប្រើប្បាេ់មែិរយរល់តដ្លទទួលបានពើអនករប្រើប្បាេ់រេវា ប្រជាពល ដ្ឋ 
េហគមន៍ និងអាជ្ាធ តដ្នដ្ើ រដ្ើមបើតកលមែគុណភាពថ្នកា ផ្ដល់រេវា រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើឱ្យអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆយ័៖ កា ផ្តល់រេវាដ្ល់ 
អនករប្រើប្បាេ់ប្ែូវគិែឱ្យបានប្គរ់ប្ជុងរប្ជាយ និងប្ែូវគិែថ្ន(ព័ែ៌មានពើអនករប្រើប្បាេ់ តកលមែ ចួ ផ្តល់
ឱ្យអនករប្រើប្បាេ់បានដឹ្ងវញិ)។ 

 

 កា ោាំប្ទ និងជាំ ញុដ្ល់មាតារិតា ឬអនកអាណពាបាលេេិេជយួេេិេរ ៀនយែឺ និងេេិេរ ៀនពូតក/
េេិេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់  

 រេចកតើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនបានរ ៀរចាំយនតកា តាមដ្ឋនកា េិកា រេ់េិេេ តផ្នកា /
កមមវធិើរាំរ៉ាន រដ្ឋយេហកា ជាមយួមាតារិតា និងអនកអាណពាបាលេិេេ កនុងកា ដ្ឋេ់រែឿន 
ជាំ ុញ និងផ្ដល់ឱ្កាេដ្ល់េិេេរ ៀនយែឺ េិេេពូតក/េិេេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ រដ្ើមបើរលើកកមពេ់
គុណភាពថ្នកា េិកាប្េរតាមកប្មិែថ្នន ក់ និងតាមរទពរកាេលយ រេ់េិេេ។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)រេចកដើេរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើ
កា ររងកើែប្កុមកា ងា ពិនិែយតាមដ្ឋនកា េិកា រេ់េិេេ ២)ពិនិែយតារាងពិនៃុប្រចាំតខ ប្រចាំប្ែើ
មាេ និង្មាេ រេ់េិេេតាមថ្នន ក់ ៣)តផ្នកា /កមមវធិើរាំរ៉ាន ៤) បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពថ្ន
តផ្នកា /កមមវធិើរាំរ៉ាន និង៥)កា េមាា េជាមយួភាគើ ក់ព័នធ។   

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានរេចកដើេរប្មច/លិខិែរងាា រ់កា េដើពើកា ររងកើែប្កុមកា ងា ពិនិែយតាមដ្ឋន 
កា េិកា រេ់េិេេ 

ពិនៃុ ១ មានតផ្នកា /កមមវធិើរាំរ៉ានេេិេរ ៀនយែឺ េិេេពូតក និងេិេេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ 

ពិនៃុ ១ មានកាលវភិាគតរងតចកប្គូេប្មារ់រាំរ៉ានេិេេរ ៀនយែឺ េិេេពូតក និងេិេេតដ្ល
មានរញ្ហញ ខពេ់ 

ពិនៃុ ១ មានកា រ ៀរចាំកិចចប្រជុាំ ឬកា រធវើកា ទាំនក់ទាំនងជាមួយមាតារិតា ឬអនកអាណពាបាល
 រេ់េិេេរ ៀនយែឺ េិេេពូតក និងេិេេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ 

ពិនៃុ ១ មាន ងាវ ន់រលើកទឹកចិែតដ្ល់រលាកប្គូ អនកប្គូ តដ្លររប្ងៀនរាំរ៉ានេិេេរ ៀនយែឺ េិេេ
ពូតក និងេិេេតដ្លមានរញ្ហញ ខពេ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរចាំណុចខាងរលើ 
 ចាំណុចរញ្ហា ក់រតនថមរដ្ើមបើឱ្យអនកអានយល់កាន់តែចាេ់អាំពើលកខណៈវនិិចឆ័យ៖ រយើងប្ែូវពិនិែយ
រមើលរៅរលើតផ្នកា េកមមភាពប្រចាំឆ្ន ាំ រេ់សាលារ ៀន រៅតាមកប្មិែថ្នន ក់នើមយួៗ ថ្នរែើកនុងក ណើ  
មានេិេេរ ៀនយែឺ សាលាចែ់វធិានកា ដូ្ចរមដចខៃុះ? (ពិនិែយរលើឯកសា តដ្លមាន ឬេមាា េន៍ 
អនក ក់ព័នធ)។ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  112  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី៨៖ ការផ្តួចទផ្តើម្គាំៃិតថ្មីៗ ៃងិៃវាៃុវតតៃ ៍
ទដ្ើម្បទីធវើឱ្យអងាភាពមាៃដ្ាំទណើ រការកាៃ់ណតក្បទសើរទ ើង 

 
៨. ការផ្តួចទផ្តើម្គាំៃិតថ្មីៗ ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ ទដ្ើម្បទីធវើឱ្យអងាភាពមាៃដ្ាំទណើ រការកាៃ់ណត
ក្បទសើរ (១៥ពិៃទុ) 
កា កាំណែ់កា ផ្តួចរផ្តើមគាំនិែងមើៗ និងនវានុវែតន៍រដ្ើមបើរធវើឱ្យអងាភាពមានដ្ាំរណើ  កា កាន់តែប្ររេើ  ជា

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលកនុងកា វាយែថ្មៃគឺកនុងរោលរាំណងជាំ ុញឱ្យសាលារ ៀនយកចិែតទុកដ្ឋក់ គិែគូ  និងផ្តល់
ែថ្មៃរៅរលើកា ផ្តួចរផ្តើមគាំនិែងមើ នវានុវែតន៍ និងកា ថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា ចូល មួតកលមែគុណភាពរេវានន រេ់
សាលារ ៀនរ ៃ្ើយែររៅែប្មូវកា  និងកា វវិែតន៍ងមើៗថ្នររចចកវទិា រេដ្ឋកិចច និងេងាម។ 
 រៅកនុងតផ្នកថ្នកា ផ្តួចរផ្តើមគាំនិែងមើៗ និងនវានុវែតន៍រដ្ើមបើរធវើឱ្យអងាភាពមានដ្ាំរណើ  កា កាន់តែប្ររេើ  
មានពិនៃុេ ុរចាំននួ១៥ តដ្លមានលកខណៈវនិិចឆ័យ ងចាំននួ២ គឺ៖ 
 ១. កា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងអាំពើប្រធានរទនវានុវែតន៍ និងកា ថ្ចនប្រឌិ្ែរដ្ើមបើជាំ ញុឱ្យអងាភាពដ្ាំរណើ  កា  

កាន់តែប្ររេើ  (៥ពិនៃុ) 
 ២. កា ដឹ្កនាំអនុវែត កា ជាំ ញុ និងកា ោាំប្ទកា អនុវែតគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែ និងនវានុវែតន៍កនុងអងាភាពផ្តល់ 

រេវា (១០ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  113  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៨.១ កា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងអាំពើប្រធានរទនវានុវែតន៍ និងកា ថ្ចនប្រឌិ្ែរដ្ើមបើជាំ ុញឱ្យអងាភាពដ្ាំរណើ  កា 
កាន់តែប្ររេើ  (៥ពិនៃុ) 

 កា រណតុ ុះរណត ល កា ផ្េពវផ្ាយ និងកា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងអាំពើប្រធានរទ ក់ព័នធនឹងនវានុវែតន៍ 
និងកា ថ្ចនប្រឌិ្ែ 

 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់សាលារ ៀនរ ៀរចាំឱ្យមានកា រណតុ ុះរណត ល កា ផ្េពវផ្ាយ និងកា 
រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងអាំពើកា គិែ កា ថ្ចនប្រឌិ្ែ និងកា អនុវែតងមើៗរៅកនុងកា រាំរពញភា កិចច រេ់
រុគាលិកអរ់ ាំ តដ្លអនុវែតន៍ឬរ ៀរចាំរ ើងរដ្ឋយអងាភាពសាមើ ឬអងាភាពរផ្េងៗ។ នវានុវែតន៍េាំរៅ
ដ្ល់កា រប្រើប្បាេ់គាំនិែងមើរដ្ើមបើរកៀ គ  និងតកថ្ចនធនធាននិងនើែិវធិើរាំរពញកា ងា  កនុងរោលរាំណង
ររងកើនគុណភាព ប្រេិទធភាព និងប្រេិទធផ្លថ្នកា រាំរពញកា ងា  និងកា ផ្តល់រេវា។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) បាយកា ណ៍ថ្នកា រណតុ ុះរណត ល 
កា ផ្េពវផ្ាយ និងកា រន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងអាំពើនវានុវែតន៍ និងកា ថ្ចនប្រឌិ្ែតដ្លអនុវែតន៍ ឬរ ៀរចាំ
រ ើងរដ្ឋយសាលារ ៀន ឬអងាភាពរផ្េង និង២)កា េមាា េជាមយួគណៈប្គរ់ប្គង និងរុគាលិក
តដ្លធាៃ រ់ទទលួបានកា រណដុ ុះរណដ ល។  

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ មានកា រណតុ ុះរណត លឬផ្េពវផ្ាយរន្រញ្ហា រកា យល់ដឹ្ងអាំពើនវានុវែតន៍ និង/ឬ កា ថ្ចន
ប្រឌិ្ែតដ្លអនុវែតន៍ឬរ ៀរចាំរ ើងរដ្ឋយសាលារ ៀន(យ៉ា ងែិចចាំននួ២ដ្ងកនុង១ឆ្ន ាំ) 

ពិនៃុ ២ 

ចាំនួនរុគាលិកមានកា យល់ដឹ្ងពើនវានុវែតន៍និងកា ថ្ចចប្រឌិ្ែកនុងកា តកលមែកា ផ្តល់
រេវា រេ់សាលារ ៀន(បានចាំនួន៥០ភាគ យរ ើង ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ បានចាំនួន
ចរនៃ ុះពើ៣០ដ្ល់៤៩ភាគ យ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ បានចាំនួនទារជាង៣០ភាគ យ 
ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ០) 

ពិនៃុ ១ កា ោាំប្ទចាំរ ុះរុគាលិកអរ់ ាំតដ្លបានចូល មួកា រណតុ ុះរណត លតាមប្គរ់ ូរភាពអាំពើ
ប្រធានរទ ក់ព័នធនឹងនវានុវែតន៍ និងកា ថ្ចនប្រឌិ្ែ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

៨.២ កា ដឹ្កនាំអនុវែត កា ជាំ ុញ និងកា ោាំប្ទកា អនុវែតគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែ និងនវានុវែតន៍កនុងអងាភាពផ្តល់រេវា
(១០ពិនៃុ) 

 នវានុវែតន៍កនុងកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា រប្រើប្បាេ់គាំនិែងមើៗ រេ់ថ្នន ក់ដឹ្កនាំនិងរុគាលិក រេ់សាលារ ៀន 
រដ្ើមបើរកៀ គ និងតកថ្ចនធនធាននិងនើែិវធិើរាំរពញកា ងា កនុងរោលរាំណងររងកើនគុណភាព ប្រេិទធភាព 
និងប្រេិទធផ្លថ្នកា រាំរពញកា ងា  និងកា ផ្ដល់រេវា រេ់អងាភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១)កា អរងកែរលើកា ងា ប្គរ់ប្គង កា ផ្ដល់
រេវាររប្ងៀននិងរេវា ដ្ឋបាល រេ់សាលារ ៀន កា ងា រ សិាថ ន និងកា រកៀ គ ធនធាន ២) បាយ



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  114  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

កា ណ៍រញ្ហា ក់អាំពើកា អនុវែតនវានុវែតន៍ និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន និង៣)កា 
េមាា េរុគាលិកអរ់ ាំអាំពើកា អនុវែតនវានុវែតន៍ និងគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែកនុងកា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មាននវានុវែតន៍កនុងកា ងា ប្គរ់ប្គង 
ពិនៃុ ១ មាននវានុវែតន៍កនុងកា ងា រ សិាថ ន 
ពិនៃុ ១ មាននវានុវែតន៍កនុងកា រកៀ គ ធនធាន 

ពិនៃុ ១ មាននវានុវែតន៍កនុងកា ផ្ដល់រេវាររប្ងៀន រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ១ មាននវានុវែតន៍កនុងរេវា ដ្ឋបាល រេ់សាលារ ៀន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 

 កា ោាំប្ទនិងរលើកទឹកចិែតរដ្ើមបើជាំ ញុឱ្យមាននវានុវែតន៍កនុងសាលារ ៀន 
 រេចកដើពនយល់៖ េាំរៅដ្ល់កា ោាំប្ទនិងផ្តល់កា រលើកទឹកចិែត រេ់គណៈប្គរ់ប្គង រេ់សាលារ ៀន
ចាំរ ុះរុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេានុេិេេ តដ្លបានផ្តួចរផ្តើមគាំនិែ និងអនុវែតនវានុវែតន៍ រដ្ើមបើចូល មួ
អភិវឌ្ឍន៍សាលារ ៀន។ 

 ទិននន័យ ឯកសា  និងមរធាបាយតដ្លប្ែវូរប្រើេប្មារ់រផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់( បាយកា ណ៍ ឧរក ណ៍ េមាា  ៈ   
ទើតាាំង ឬកា េ ួេាំណួ ផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុចប្ែូវពិនិែយគឺ ១) ងាវ ន់រលើកទឹកចិែតឬរ័ណណេ រេើ តដ្ល
រចញរដ្ឋយគណៈប្គរ់ប្គងសាលាជូនរុគាលិកអរ់ ាំនិងេិេានុេិេេ ២)កប្មង ូរភាពឬឯកសា 
រញ្ហា ក់ពើកា ផ្តល់កា រលើកទឹកចិែត រេ់គណៈប្គរ់ប្គងសាលាជូនរុគាលិកអរ់ ាំនិងេិេានុេិេេ
តដ្លផ្តួចរផ្តើម និងអនុវែតនវានុវែតន៍ចូល មួដ្ល់កា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន និង៣)កា េមាា េជាមយួភាគើ
 ក់ព័នធអាំពើកា ផ្តល់កា ផ្ដល់ឱ្កាេចាំរ ុះរុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេានុេិេេតដ្លមានគាំនិែនវានុវែតន៍
កនុងកា ររញ្ចញសាន ថ្ដ្ រេ់ខៃួន និងកា ផ្តល់រលើកទឹកចិែតកនុងទប្មង់រផ្េងៗជូនរុគាលិកអរ់ ាំ និង
េិេានុេិេេតដ្លផ្តួចរផ្តើម និងអនុវែតនវានុវែតន៍ចូល មួដ្ល់កា អភិវឌ្ឍសាលារ ៀន។ 

  ររៀរថ្នកា ដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ដ្ល់៥ (គណនពិនៃុ រដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានកា ផ្ដល់កិែតិយេ/កា ទទលួសាា ល់ដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេានុេិេេ(តាម យៈ
លិខិែេ រេើ  កា រលើកេ រេើ កនុងកិចចប្រជុាំ) តដ្លបានផ្តួចរផ្តើម និងអនុវែតន៍គាំនិែ 
នវានុវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ មានកា ផ្តល់លាភកា េប្មារ់រលើកទឹកចិែតជូនអនកតដ្លបានផ្តួចរផ្តើម និងអនុវែតន៍គាំនិែ 
នវានុវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ មានកា ផ្ដល់ឱ្កាេចាំរ ុះរុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេានុេិេេតដ្លមានគាំនិែនវានុវែតន៍
កនុងកា ររញ្ចញសាន ថ្ដ្ រេ់ខៃួន 

ពិនៃុ ២ មានកា តេវង កឬរកៀ គ ធនធានរដ្ើមបើរាំផុ្េកា គិែតររនវានុវែតន៍ និងអនុវែតន៍គាំនិែ
នវានុវែតន៍ រេ់រុគាលិកអរ់ ាំ និងេិេានុេិេេ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុចខាងរលើ 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 

   ទាំព័  115  គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់រេវាសាធា ណៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ទសចកតីសៃនិដ្ឋា ៃ 

កា តេវងយល់  និងប្រែិរែតិតាមឯកសា តណនាំេតើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃ និងទទួលសាា ល់
អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ នឹងរធវើឱ្យគណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្តល់រេវាសាធា ណៈគាំ ូប្គរ់ 
កប្មិែអនុវែតកា ងា វាយែថ្មៃ រេ់ខៃួនប្រកររដ្ឋយេុប្កឹែភាពតផ្ែករលើមូលដ្ឋឋ នចាេ់លាេ់ ប្ពមទាាំងរធវើឱ្យ
អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកា ដ្ឋទូទាាំងប្ររទេ អភិវឌ្ឍន៍ខៃួនឈានរៅកាៃ យជាអងាភាពគាំ ូគជួាទើរពញចិែត 
និងទុកចិែតពើប្រជាជន។ ដូ្ចរនុះ គណៈកមមកា វាយែថ្មៃអងាភាពផ្តល់រេវាសាធា ណៈគាំ ូទាាំងអេ់គ ួេិកាពើ 
ខៃឹមសា ថ្នអែថរទឯកសា តណនាំរនុះ ប្រកាន់ខាា រ់នូវវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃតដ្លផ្តល់ជូនកនុងកា អនុវែត    
ែួនទើវាយែថ្មៃ រេ់ខៃួន ប្ពមទាាំងចូល មួផ្េពវផ្ាយខៃឹមសា ថ្នឯកសា តណនាំរនុះឱ្យប្ជារដ្ល់គណៈប្គរ់ប្គង 
សាលាទាាំងពើ កប្មិែ និងភាគើ ក់ព័នធឱ្យចូល មួរ ៀរចាំ និងអភិវឌ្ឍន៍សាលា រេ់ខៃួនតាមគនៃងថ្នអងាភាពផ្តល់ 
រេវាអរ់ ាំគាំ ូរនុះ។ គណៈប្គរ់ប្គងអនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកា ដ្ឋ ប្ែូវយកចិែតដ្ឋក់តេវងយល់ 
ផ្េពវផ្ាយជូនដ្ល់រុគាលិកអរ់ ាំសាលា ប្ពមទាាំងរកៀគ កា ចូល មួពើរលាកប្គូ អនកប្គូ េិេានុេិេេ េហគមន៍ 
និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍប្រឹងតប្រងអនុវែតរោលគាំនិែថ្នកា កសាងសាលារ ៀនគាំ ូដូ្ចមានកនុងឯកសា តណនាំរនុះ។ 

អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកា ដ្ឋផ្តល់រេវាប្រកររដ្ឋយគុណភាព នឹង មួចាំតណករធវើឱ្យយុវជន
កមពុជាកាៃ យជាពល ដ្ឋវរុិលរដ្ឋយរញ្ហញ  និងជាទាំ ាំងរនតរវនកនុងកា នាំកមពុជារឆ្ព ុះរៅកាន់ឋានៈជាប្ររទេ
អភិវឌ្ឍន៍រៅឆ្ន ាំ២០៥០ តាមរាំណងដ៏្ពិេិដ្ឋ រេ់េរមតចអគាមហារេនរែើរែរជា ហ ុៃ ណសៃ ជូនដ្ល់
ប្រជាជនកមពុជា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 
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គៃថៃិទទទស 
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ល.រ ទ ម្ ោះឯកសារ 

១ 
ប្ពុះរាជប្កមរលខ នេ/ កម/១២០៧/០៣២ ចុុះថ្ងៃទើ០៨ តខធនូ  ឆ្ន ាំ២០០៧ ប្រកាេឱ្យរប្រើចារ់
េតើពើកា អរ់ ាំ 

២ អនុប្កឹែយរលខ ២៥ អនប្ក. ចុុះថ្ងៃទើ១០ តខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ េតើពើអនម័យេិកា 

៣ 
អនុប្កឹែយរលខ១១៤ អនប្ក.រក ចុុះថ្ងៃទើ០៧ តខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ េតើពើកា កាំណែ់ ចនេមព័នធ
ប្គរ់ប្គង  និងមុខែាំតណងកនុង ចនេមព័នធប្គរ់ប្គងប្កេួង សាថ រ័នថ្នន ក់ជាែិ  និងថ្នន ក់រប្កាមជាែិ 

៤ 
អនុប្កឹែយរលខ៥៤ អនប្ក.រក ចុុះថ្ងៃទើ៣០ តខរមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ េតើពើកា វាយែថ្មៃ និងកា ទទលួ
សាា ល់អងាភាពផ្តល់រេវាសាធា ណៈគាំ ូកនុងវេ័ិយអរ់ ាំ និងវេ័ិយេុខាភិបាល 

៥ 
ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, រេចកតើតណនាំរលខ២៥៦ អយក.េ ណន ចុុះថ្ងៃទើ២៩ តខមករា 
ឆ្ន ាំ២០០២ េតើពើកា កាំណែ់និយមរប្រើប្បាេ់មន្រនតើរាជកា េប្មារ់សាលាមរែតយយេិកា រឋមេិកា
មធយមេិកាចាំរណុះទូរៅ និងសាលាគ ុរកាេលយ 

៦ 
Ministry of Environment, Ministry of Education Youth and Sport, 2016 National 
Guidelines on Eco-Schools in Cambodia 

៧ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា,  ឆ្ន ាំ២០១៧ េតង់ដ្ឋនយកសាលារ ៀន 
៨ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា, តខេើហា ឆ្ន ាំ២០១៧ េតង់ដ្ឋសាលារឋមេិកា 

៩ 
ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, តខមើន ឆ្ន ាំ២០១៤ តផ្នកា យុទធសាន្រេតវេ័ិយអរ់ ាំ ឆ្ន ាំ២០១៤-
២០១៨ 

១០ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា,  ឆ្ន ាំ២០១៨ េតង់ដ្ឋសាលាមធយមេិកាចាំរណុះទូរៅ 

១១ 
ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, តខមិងុន ឆ្ន ាំ២០១៩ តផ្នកា យុទធសាន្រេតវេ័ិយអរ់ ាំ ឆ្ន ាំ២០១៩-
២០២៣ 

១២ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, តខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ យុទធសាន្រេតកាំតណទប្មង់វេ័ិយអរ់ ាំ យុវជន  
និងកើឡា ២០១៨-២០២៣ 

១៣ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, ឆ្ន ាំ២០១៨ រេៀវរៅតណនាំប្រែិរែតិេតើពើកា ប្គរ់ប្គងតាមសាលា
រ ៀន គរប្មាងតកលមែកា អរ់ ាំរៅមធយមេិកា  

១៤ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, ឆ្ន ាំ២០១៨ រេៀវរៅតណនាំប្រែិរែតិេតើពើកា ប្គរ់ប្គងតាមសាលារ ៀន  
១៥ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, ឆ្ន ាំ២០១៨ រោលកា ណ៍តណនាំេតើពើកា ប្គរ់ប្គងមូលនិធិដ្ាំរណើ  

កា សាលារ ៀនសាធា ណៈ 
១៦ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, តខមើន ឆ្ន ាំ២០១៨ េមិទធិផ្លកា អនុវែតរោលនរយបាយេតើពើ      

កា អរ់ ាំវទិាសាន្រេត ររចចកវទិា វេិវកមម  និងគណិែវទិា(តេៃម) 



ឯកសា តណនាំេដើពើវធិើសាន្រេតថ្នកា វាយែថ្មៃនិងកា ទទួលសាា ល់អនុវទិាល័យនិងសាលារឋមេិកាគាំ ូ 
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១៧ ប្កេួងអរ់ ាំ យុវជន  និងកើឡា, ឆ្ន ាំ២០១៩ តផ្នទើរងាា ញផ្ៃូវកា អរ់ ាំរៅកមពុជាឆ្ន ាំ២០៣០ 

១៨ 
ប្កេួងមុខងា សាធា ណៈ, រេចកតើេរប្មចរលខ ៣១៣៦មេ.េេ  ចុុះថ្ងៃទើ១២ តខកកកដ្ឋ            
ឆ្ន ាំ២០១៨ េតើពើកា ដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតតារាងលកខណនិចឆ័យេប្មារ់កា វាយែថ្មៃនិងទទួលសាា ល់អងាភាព
ផ្តល់រេវាសាធា ណៈគាំ ូកនុងវេ័ិយអរ់ ាំ និងវេ័ិយេុខាភិបាល 
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សតពី ី
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ប្កុមការងារែឹកនាំ តែងនិពនធ និងសរៀរចាំ ឯកសារណណនាំសដពីីវិធីសាស្រសតនៃការវាយតនម្ៃ
ៃិងការទទួលសាា លម់្ណឌ លសខុភាពគាំរ ូមានសមាសភាពែូចខាងសប្កាម៖ 

 ក. ក្កមុការងារដឹកនាំនិងសក្មបសក្មលួ 
 ១. ឯកឧត្តម  យក់ ប ៊ុនណា  រដឋលលខាធិការក្បចាំការក្កសួងម៊ុខងារសាធារណៈ និងជា 
    អន៊ុក្បធានក្បចាំការនន គ.វ.ជ. 
 ២. ឯកឧត្តម  ឆាយ ឆក្ាវ៊ុធ  អន៊ុរដឋលលខាធិការក្កសួងម៊ុខងារសាធារណៈ 

 ៣. ឯកឧត្តម  ឈ៊ុន ស៊ុជាតិ្  អគគនយកននអគគនយកដ្ឋឋ នលោលនលោបាយម៊ុខងារ 
   សាធារណៈននក្កសួងម៊ុខងារសាធារណៈ 
 ៤. ឯកឧត្តម  ក្បាក់ ម ៉ូវ  អគគនយករងននអគគនយកដ្ឋឋ នលោលនលោបាយម៊ុខងារ 
   សាធារណៈននក្កសួងម៊ុខងារសាធារណៈ 
 ៥. លោក  លសៀត្ វចិិក្ត្  ក្បធាននយកដ្ឋឋ នលសវាសាធារណៈ 
    ននក្កសួងម៊ុខងារសាធារណៈ 

  ខ. ក្កមុការងារនិពនធនិងលរៀបចាំអត្ថបទ 
 ១. ឯកឧែតមរណ្ឌិ ែ សយ រាសើ  អគគនយករងននអគគនយកដ្ឋឋ នលោលនលោបាយម៊ុខងារ 
       សាធារណៈននក្កសួងម៊ុខងារសាធារណៈ 
  ២. សលាក  រាែ់ សុទិធ  អគានយករងថ្នអគានយកដ្ឋា នោាំ រររសិាថ ន 
      ថ្នប្កសួងររសិាថ ន 
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       សាធារណៈននក្កសួងម៊ុខងារសាធារណៈ 
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       ថ្នប្កសួងសសែាកិចចនិងហរិញ្ញវែថុ 
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       ថ្នប្កសួងសសែាកិចច និងហរិញ្ញវែថុ 
  ១៣. សលាក  អ ូច សសាភ័ណ្ មន្រនតើជាំនញជាន់ខពស់ប្ែួែពិនិែយនិងវាយែថ្មៃគសប្មាងថ្ន 
       អគាសលខាធិការដ្ឋា នគណ្ៈកមាម ធិការែឹកនាំការងារតកទប្មង់ 
       ការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារណ្ៈ 
  ១៤. សលាក  តហម សាសមឿន មន្រនតើការយិល័យមុខងាររែាបាលថ្នន ក់សប្កាមជាែិថ្ន 
       សលខាធិការដ្ឋា នថ្នគណ្ៈកមាម ធិការជាែិសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍ 
       តាមតររប្រជាធិរសែយយសៅថ្នន ក់សប្កាមជាែិ(គ.ជ.អ.រ) 
  ១៥. សលាកប្សើ អ ុង វលកខសទវ ើ មន្រនតើជាំនយួការប្ែួែពិនិែយនិងវាយែថ្មៃគសប្មាងថ្ន 
       អគាសលខាធិការដ្ឋា នគណ្ៈកមាម ធិការែឹកនាំការងារតកទប្មង់ 
       ការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារណ្ៈ 
  ១៦. កញ្ហញ   ស ង ចន់ភងួ មន្រនតើជាំនួយការប្ែួែពិនិែយនិងវាយែថ្មៃគសប្មាងថ្ន 
       អគាសលខាធិការដ្ឋា នគណ្ៈកមាម ធិការែឹកនាំការងារតកទប្មង់ 
       ការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារណ្ៈ 
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   ទាំព័រ 1  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ឯកសារណណនាំសដពីីវិធីសាស្រសតនៃការវាយតនម្ៃៃិងការទទួលសាា ល ់
ម្ណឌ លសខុភាពគាំរ ូ

 
ទសចកដីទផ្ដើម្ 

អរគុណ្សនតភិាព សមិទធផ្លប្គរ់វស័ិយបានរ ើកែុុះដ្ឋលនិងអភិវឌ្ឍន៍ឥែឈរ់ឈរ។ កមពុជាបាន ៃ្ង
កាែ់ពើសាថ នភាពកនុងឋានៈជាប្រសទសតែលមានចាំណូ្លទារមកជាប្រសទសតែលមានចាំណូ្លមធយមកប្មិែទារ 
ប្ពមទាាំងបាន និងកាំពុងពប្ងឹងសាមគាើភាពប្គរ់តផ្នកថ្នសងាមជាែិឈានសៅកាន់ឋានៈជាប្រសទសតែលមាន
ចាំណូ្លមធយមកប្មិែខពស់កនុងឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាប្រសទសអភិវឌ្ឍន៍សៅឆ្ន ាំ២០៥០ សប្កាមការែឹកនាំប្រករសដ្ឋយ
ចកខុវស័ិយររស់សសមតចអគាមហាសសនរែើសែសជា ហ ុៃ ណសៃ នយករែាមន្រនតើថ្នប្ពុះរាជាណចប្កកមពុជា។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានចែ់ទុកសុខភាពប្រជាពលរែាជាសនូលថ្នការអភិវឌ្ឍសសែាកិចចនិងសងាមថ្ន
ប្ពុះរាជាណចប្កកមពុជា។ វឌ្ឍនភាពថ្នការពប្ងើកសហដ្ឋា រចនសមព័នធសុខាភិបាលនិងការប្គរែណ្ត រ់ថ្នសសវា 
បានសធវើឱ្យការសប្រើប្បាស់សសវាសុខភាពសកើនែល់កប្មិែមយួតែលពុាំធាៃ រ់មានពើមុនមកសៅកនុងទសវែេចុងសប្កាយ
សនុះ។ ភាពរងឹមាាំថ្នប្រព័នធសុខាភិបាល រមួជាមយួវឌ្ឍនភាពថ្នវស័ិយសផ្េងសទៀែ ែូចជា ចើរភាពថ្នកាំសណ្ើ ន
សសែាកិចច សលបឿនសលឿនថ្នការកាែ់រនថយភាពប្កើប្ក បានសធវើឱ្យសុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាពលរែាកមពុជា
កាន់តែប្រសសើរស ើង។ ប្រសទសកមពុជាបានសសប្មចសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសេវែេរក៍មពុជាទាក់ទងនឹងសុខភាព
មុនកាលកាំណ្ែ់។ សទាុះជាែូសចនុះកតើ ការរនតសលើកសៃួយសុខភាពនិងសុខុមាលភាពររស់ប្រជាពលរែាកមពុជា 
សថិែសៅជាអាទិភាពខពស់កនុងរសរៀរវារៈថ្នសោលនសយបាយសងាមកិចចនិងសសែាកិចចថ្នកមមវធិើនសយបាយររស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។    

ប្រព័នធថ្នការផ្តល់សសវាសុខាភិបាលសៅកមពុជា រមួមាន៖ មនៃើរសពទយជាែិ មនៃើរសពទយរតងែករាជធានើ សខែត 
មនៃើរសពទយរតងែកប្សុកប្រែិរែតិ និងមណ្ឌ លសុខភាព។ មនៃើរសពទយជាែិផ្តល់សសវាសាំណុ្ាំ សកមមភាពរន្រងារ់កប្មិែ៣ 
និងសសវាឯកសទសកប្មិែខពស់ មនៃើរសពទយរតងែករាជធានើ សខែតផ្តល់សសវាសាំណុ្ាំ សកមមភាពរន្រងារ់កប្មិែ២ឬ
កប្មិែ៣ មនៃើរសពទយរតងែកប្សុកប្រែិរែតិផ្តល់សសវាសាំណុ្ាំ សកមមភាពរន្រងារ់កប្មិែ១ឬកប្មិែ២ និងមណ្ឌ ល
សុខភាព ផ្តល់សសវាសុខាភិបាលជាមូលដ្ឋា ននិងចាំបាច់ជូនែល់ប្រជាជន ែូចមានតចងកនុង “សាំណុ្ាំ សកមមភាព
អរបររមា”។ 

កនុងសោលសៅរួមចាំតណ្កសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាសុខាភិបាលឱ្យកាន់តែប្រសសើរស ើងតងមសទៀែ 
គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្តល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ ប្កសួងសុខាភិបាល ប្កសួងសសែាកិចចនិង
ហិរញ្ញវែថុ  និងប្កសួងមុខងារសាធារណ្ៈ បានសសប្មចកាំណ្ែ់យកមណ្ឌ លសុខភាពជាសោលសៅថ្នការវាយ
ែថ្មៃនិងការទទលួសាា ល់អងាភាពផ្តល់សសវាសាធារណ្ៈគាំរូ រនៃ រ់ពើមនៃើរសពទយរតងែករាជធានើ សខែត និងមនៃើរ
សពទយរតងែកប្សុកប្រែិរែតិ តែលប្ែូវបានអនុវែតសៅឆ្ន ាំ២០១៩។ ការចូលរមួកនុងចលនប្រ ងប្រណាំងសនុះ 
នឹងជាំរុញឱ្យមណ្ឌ លសុខភាពសៅទូទាាំងប្រសទសអភិវឌ្ឍន៍ខៃួនកាន់តែសលឿននិងសធវើឱ្យប្រជាពលរែាកាន់តែសពញ
ចិែតនិងមានទាំនុកចិែតសលើសសវាសុខាភិបាលសាធារណ្ៈរតនថមសទៀែ។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 2  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ឯកសារតណ្នាំសតើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទលួសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ ប្ែូវបានសរៀរចាំ
ស ើង សែើមបើជាជាំនយួរសចចកសទសែល់គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្តល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់រាជធានើ សខែត 
ប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ  កនុងការអនុវែតែួនទើវាយែថ្មៃសប្កាមតែនសមែថកិចចររស់ខៃួន និងផ្តល់ជាមគាុសទសក៍ែល់អងា
ភាពសោលសៅថ្នការវាយែថ្មៃកនុងការសរៀរចាំខៃួនចូលរមួប្រ ងប្រណាំង ប្ពមទាាំងរងាា ញទិសសៅថ្នការ
អភិវឌ្ឍមណ្ឌ លសុខភាព សៅជាអងាភាពផ្តល់សសវាសុខាភិបាលសាធារណ្ៈគាំរូផ្ងតែរ។ 

ឯកសារតណ្នាំសនុះ ប្ែូវបានសរៀរចាំជាប្បាាំរើតផ្នកប្សរតាមលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសោលទាាំងប្បាាំរើថ្នតារាង
វាយែថ្មៃនិងទទលួសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ កនុងសនុះបានផ្តល់នូវសសចកតើពនយល់លមែិែពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យរង
នើមយួៗ  ពើមសធាបាយ និងវធិើសាន្រសតឬការដ្ឋក់ពិនៃុកនុងការវាយែថ្មៃ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 3  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី១៖ សតង់ដ្ឋទសវាសាធារណៈ 
 
១. សតង់ដ្ឋទសវាសាធារណៈ (១៣០ពិៃទុ) 

សដង់ដ្ឋសសវាសាធារណ្ៈ គ៉ឺជាតម៉ាប្ែវាស់កប្មិែគុណ្ភាព និងចរែិលកខណ្ៈសៅកនុងការផ្ដល់សសវា 
សាធារណ្ៈសែើមបើទទួលបាននូវការសពញចិែតពើសាំណក់អនកសប្រើប្បាស់សសវាតាមលកខខណ្ឌ កាំណ្ែ់(ែូចជាការ
ផ្តល់ព័ែ៌មាន នើែិវធិើ ឯកសារែប្មូវ សពលសវលា ែថ្មៃ ទើកតនៃង និងឥរយិរងររស់អនកផ្តល់សសវា...) និងស ៃ្ើយ
សៅនឹងែប្មូវការររស់អនកសប្រើប្បាស់សសវា។  

ការកាំណ្ែ់សដង់ដ្ឋសសវាសាធារណ្ៈជាលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសោលមួយថ្នការវាយែថ្មៃគ៉ឺសែើមបើជាំរុញឱ្យ
មណ្ឌ លសុខភាពរសងកើននូវគុណ្ភាពថ្នកាផ្តល់សសវាររស់ខៃួនឱ្យកាន់តែប្រសសើរស ើងតងមសទៀែ តាមរយៈការ
រសងកើននូវការផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មាន ការរងកនូវភាពងាយប្សួលកនុងការទទលួបានសសវា និងភាពយកចិែតទុកដ្ឋក់
ចាំស ុះអនកសប្រើប្បាស់សសវា  ប្ពមទាាំងការផ្ដល់សសវាសដ្ឋយតផ្ែកសលើសោលការណ៍្តែលបានកាំណ្ែ់។  

សៅកនុងតផ្នកសដង់ដ្ឋសសវាសាធារណ្ៈ មានពិនៃុសរុរចាំននួ១៣០ តែលមានលកខណ្ៈវនិិចឆ័យរងចាំននួ៤ គ៉ឺ៖ 
១. គុណ្ភាពព័ែ៌មាន (៥០ពិនៃុ) 
២. ភាពងាយប្សលួកនុងការទទលួយកសសវា (៣៥ពិនៃុ) 
៣. ភាពយកចិែតទុកដ្ឋក់កនុងការទទលួអនកសប្រើប្បាស់សសវា (២០ពិនៃុ) 
៤. ការផ្តល់សសវាតាមសោលការណ៍្កាំណ្ែ់ និងអភិបាលកិចចលែ (២៥ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 4  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

១.១ គុណ្ភាពព័ែ៌មាន (៥០ពិនៃុ) 
 ១.១.១ រទដ្ឋា នគែិយុែត ក់ព័នធនឹងសសវា (១០ពិនៃុ) 

 ការរកាទុករទដ្ឋា នគែិយុែតទាាំងអស់តែល ក់ព័នធនឹងសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពសប្មារ់អនកសប្រើប្បាស់
អាចពិនិែយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់អាំពើសសវាសាធារណ្ៈ 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់រទដ្ឋា នគែិយុែតទាាំងអស់តែល ក់ព័នធនឹងែាំសណ្ើ រការថ្នការផ្តល់សសវា
ររស់មណ្ឌ លសុខភាពប្ែូវបានរកាទុកយ៉ា ងប្ែឹមប្ែូវនិងរកាសៅកតនៃងតែលអនកសប្រើប្បាស់អាចពិនិែយ
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់បាន។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ឯកសាររទដ្ឋា នគែិយុែត ក់ព័នធនឹង
ការផ្ដល់សសវាររស់អងាភាព ២)ទើកតនៃងរកាទុកឯកសារ និង៣)សណត រ់ធាន រ់ឯកសារ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ រទដ្ឋា នគែិយុែតទាាំងអស់តែល ក់ព័នធនឹងសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុក
មានសណដ រ់ធាន រ់ សៅតផ្នកជរួមុខ និងតផ្នករែាបាល 

ពិនៃុ ៤ រទដ្ឋា នគែិយុែតទាាំងអស់តែល ក់ព័នធនឹងសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុក
សៅតផ្នកជរួមុខ និងតផ្នករែាបាល រ៉ាុតនតការរកាទុកមិនមានសណដ រ់ធាន រ់ 

ពិនៃុ ៣ រទដ្ឋា នគែិយុែតទាាំងអស់តែល ក់ព័នធនឹងសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុក
សៅតែតផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ២ រទដ្ឋា នគែិយុែតទាាំងអស់តែល ក់ព័នធនឹងសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុក
សៅតែតផ្នករែាបាល 

ពិនៃុ ១ រទដ្ឋា នគែិយុែតមយួចាំននួតែល ក់ព័នធនឹងសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុក
សៅតែតផ្នករែាបាល ឬតផ្នកជរួមុខ និងោម នសណដ រ់ធាន រ់ 

ពិនៃុ ០ រទដ្ឋា នគែិយុែតតែល ក់ព័នធនឹងសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពមិនមានរកាទុកសៅ
តផ្នករែាបាល ឬតផ្នកជរួមុខ 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ រទដ្ឋា នគែិយុែតសៅកនុង
ន័យសនុះ មិនតមនជាឯកសារអនកជាំង៉ឺសទ។ 

 

 រទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាព  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់រទរញ្ហា តែលសរៀរចាំស ើងសដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាពសប្មារ់សប្រើកនុង
មណ្ឌ លសុខភាពតែលបានរិទផ្ាយជាសាធារណ្ៈ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុង និង២)ការរិទផ្ាយ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ មានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពជាទប្មង់A3 និងមានការរិទផ្ាយសៅ
តផ្នកជរួមុខនិងកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 5  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៤ មានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពជាទប្មង់A3 និងមានការរិទផ្ាយសៅ
តផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ៣ មានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពជាទប្មង់A3 និងមានការរិទផ្ាយសៅ
កតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ២ មានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពជាទប្មង់A4 និងមានការរិទផ្ាយសៅ
តផ្នកជរួមុខ  

ពិនៃុ ១ មានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពជាទប្មង់A3 រ៉ាុតនតមិនមានការរិទផ្ាយ 

ពិនៃុ ០ មិនមានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាព 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖  កនុងករណ្ើ តែលមាន
អងាភាពមយួចាំនួនយករទដ្ឋា នគែិយុែត(ប្រកាសររស់ប្កសួងសាថ រ័ន ែើការរស់រាជធានើសខែត...)
មករិទប្រកាសសហើយប្បារ់ថ្ន ជារទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងររស់ខៃួនគ៉ឺប្ែូវផ្តល់ពិនៃុ០។ 

១.១.២ ការផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មាន (៣០ពិនៃុ) 
 ការផ្េពវផ្ាយប្រសភទនិងែថ្មៃសសវា 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការផ្េពវផ្ាយប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពតែល
បានអនុម័ែនិងដ្ឋក់ឱ្យែាំសណ្ើ រការសៅមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តារាងប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវា 
២)ទាំហាំតារាងប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវា និង៣)ការរិទផ្ាយ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ 
មានតារាងប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងធាំ និងងាយប្សួលអាន មានការរិទ
ផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ និងមានជាទប្មង់សផ្េងសទៀែរិទផ្ាយសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្
មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ៤ មានតារាងប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងធាំ និងងាយប្សួលអាន មានការរិទ
ផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ៣ 
មានតារាងប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងធាំ មានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ 
និងជាទប្មង់សផ្េងសទៀែរិទផ្ាយសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព រ៉ាុតនត
ពិបាកអាន 

ពិនៃុ ២ មានតារាងប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងធាំ មានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ 
រ៉ាុតនតពិបាកអាន និងមិនមានរិទផ្ាយសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ 
មានតារាងប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងែូច និងមានការរិទផ្ាយតែសៅ
តផ្នកជរួមុខ រ៉ាុតនតពិបាកអាន និងមិនមានរិទផ្ាយសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ ល
សុខភាព 

ពិនៃុ ០ មិនមានតារាងប្រសភទនិងែថ្មៃសសវា 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 6  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ កនុងករណ្ើ តែលមណ្ឌ ល
សុខភាពណមួយមិនបានយកថ្ងៃសសវាក៏សដ្ឋយ ក៏ប្ែូវសរៀរចាំឱ្យមានតារាងប្រសភទសសវាតែរ សហើយ
ប្ែូវរិទផ្ាយជាសាធារណ្ៈ។  

 

 ការផ្េពវផ្ាយឯកសារែប្មវូ និងលកខខណ្ឌ កនុងការទទលួបានសសវាសាធារណ្ៈ  
 សសចកដើពនយល់៖  សាំសៅែល់ការផ្េពវផ្ាយជាសាធារណ្ៈនូវឯកសារភាា រ់និងលកខខណ្ឌ ននតែល
អនកសប្រើប្បាស់សសវាប្ែូវរាំសពញសែើមបើទទលួបានសសវាពើមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ផ្ទៃ ាំងឯកសារែប្មូវនិងលកខខណ្ឌ កនុងការ
ទទលួបានសសវាសាធារណ្ៈ ២)ទាំហាំផ្ទៃ ាំង និង៣)ការរិទផ្ាយ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានឯកសារែប្មូវ និងលកខខណ្ឌ សែើមបើទទលួបានសសវាសាធារណ្ៈជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA3 
ងាយប្សួលអាន និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ និងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្
មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ៤ 
មានឯកសារែប្មូវ និងលកខខណ្ឌ សែើមបើទទលួបានសសវាសាធារណ្ៈជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA3 
និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ៣ 
មានឯកសារែប្មូវ និងលកខខណ្ឌ សែើមបើទទលួបានសសវាសាធារណ្ៈជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4 
និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ និងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ២ 
មានឯកសារែប្មូវ និងលកខខណ្ឌ សែើមបើទទលួបានសសវាសាធារណ្ៈជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA3 
និងមានការរិទផ្ាយសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព  

ពិនៃុ ១ 
មានឯកសារែប្មូវ និងលកខខណ្ឌ សែើមបើទទលួបានសសវាសាធារណ្ៈជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4 
និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ០ មិនមានតារាងព័ែ៌មានសតើពើឯកសារែប្មូវ និងលកខខណ្ឌ កនុងការទទលួបានសសវាសាធារណ្ៈ 

 ការផ្េពវផ្ាយសមា៉ា ងសពលរាំសពញការងារ និងមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាពសសវា  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរិទផ្ាយនូវសមា៉ា ងសពលរាំសពញការងារររស់អនកផ្តល់សសវា(ប្គូសពទយ...) 
សៅមណ្ឌ លសុខភាព និងមសធាបាយននសប្មារ់ឱ្យអនកសប្រើប្បាស់សសវា ឬប្រជាពលរែា ឬភាគើ ក់
ព័នធអាចសធវើទាំនក់ទាំនងជាមួយមន្រនតើ ឬអនកផ្តល់សសវាសៅមណ្ឌ លសុខភាព មានែូចជា សលខទូរស័ពៃ 
រណត ញទាំនក់ទាំនងសងាម...។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ផ្ទៃ ាំងសមា៉ា ងសពលរាំសពញការងារររស់ប្គូ
សពទយនិងមសធាបាយននសប្មារ់ទាំនក់ទាំនង ២)ទាំហាំផ្ទៃ ាំង និង៣)ការរិទផ្ាយ។ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 7  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានកាលវភិាគរាំសពញការងារ និងមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាពផ្តល់សសវាជាទប្មង់
ផ្ទៃ ាំងA3 និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ និងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ ល
សុខភាព 

ពិនៃុ ៤ 
មានកាលវភិាគរាំសពញការងារ និងមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាពផ្តល់សសវា ជាទប្មង់
ផ្ទៃ ាំងA3 និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ៣ 
មានកាលវភិាគរាំសពញការងារ និងមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាពផ្តល់សសវាជាទប្មង់
ផ្ទៃ ាំងA4 និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ និងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ ល
សុខភាព 

ពិនៃុ ២ 
មានកាលវភិាគរាំសពញការងារ និងមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាពផ្តល់សសវាជាទប្មង់
ផ្ទៃ ាំងA3 និងមានការរិទផ្ាយសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព  

ពិនៃុ ១ 
មានកាលវភិាគរាំសពញការងារ និងមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាពផ្តល់សសវាជាទប្មង់
ផ្ទៃ ាំងA4 និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ០ 
មិនមានការរិទផ្ាយកាលវភិាគរាំសពញការងារ និងមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាព
សសវា 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ចាំស ុះមណ្ឌ លសុខភាព
តែលមានផ្ទៃ ាំងកាលវភិាគរាំសពញការងារដ្ឋច់ពើផ្ទៃ ាំងមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាពផ្តល់សសវា គ៉ឺប្ែូវ
បានវាយែថ្មៃែូច មណ្ឌ លសុខភាពតែលកាលវភិាគរាំសពញការងារ និងមសធាបាយទាំនក់ទាំនង
អងាភាពផ្តល់សសវាសថិែកនុងផ្ទៃ ាំងតែមួយ។ កនុងករណ្ើ តែលមណ្ឌ លសុខភាពណមានតែកាលវភិាគ
រាំសពញការងារ ឬមសធាបាយទាំនក់ទាំនងអងាភាពផ្តល់សសវាគ៉ឺប្ែូវផ្តល់ពិនៃុខពស់រាំផុ្ែប្ែឹមចាំនួន២ 
សហើយអាចបានពិនៃុទារជាងសនុះសៅតាមករណ្ើ ជាក់តសតង។ 

 

 ការផ្េពវផ្ាយចរនតថ្នការផ្តល់សសវា 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការគូសរងាា ញនិងការរិទផ្ាយនូវចរនតឬរ ាំហូរការងារឬរណត កតនៃង
តែលអនកជាំង៉ឺនឹងទទលួបានសសវាសៅកនុងែាំសណ្ើ រការថ្នការទទលួសសវាពើមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ផ្ទៃ ាំងចរនតថ្នការផ្តល់សសវា និង២)ការ
រិទផ្ាយ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានគាំនូសរងាា ញអាំពើចរនតឬរ ាំហូរថ្នការផ្តល់សសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងធាំ ងាយប្សួលអាន និង
មានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខនិងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ៤ 
មានគាំនូសរងាា ញអាំពើចរនតឬរ ាំហូរថ្នការផ្តល់សសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងធាំ និងមានការរិទផ្ាយ
សៅតផ្នកជរួមុខ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 8  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៣ មានគាំនូសរងាា ញអាំពើចរនតឬរ ាំហូរថ្នការផ្តល់សសវាជាទប្មង់A3 និងមានការរិទផ្ាយ
សៅតផ្នកជួរមុខ និងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ២ មានគាំនូសរងាា ញអាំពើចរនតឬរ ាំហូរថ្នការផ្តល់សសវាជាទប្មង់A3 និងមានការរិទផ្ាយ
សៅតផ្នកជួរមុខ 

ពិនៃុ ១ មានគាំនូសរងាា ញអាំពើចរនតឬរ ាំហូរថ្នការផ្តល់សសវាជាទប្មង់A4 និងមានការរិទផ្ាយ
សៅតផ្នកជួរមុខ 

ពិនៃុ ០ មិនមានការរិទផ្ាយអាំពើចរនតឬរ ាំហូរថ្នការផ្តល់សសវា 

 ការផ្េពវផ្ាយរយៈសពលថ្នការរង់ចាំចុុះសឈាម ុះអនកជាំង៉ឺ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការកាំណ្ែ់និងការរិទផ្ាយនូវរយៈសពលថ្នការរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺសែើមបើ
ទទលួបានការចុុះសឈាម ុះពើប្គូសពទយសៅតផ្នកជរួមុខ។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ផ្ទៃ ាំងកាំណ្ែ់រយៈសពលថ្នការរង់ចាំចុុះ
សឈាម ុះអនកជាំង៉ឺ និង២)ការរិទផ្ាយ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានការកាំណ្ែ់រយៈសពលថ្នការរង់ចាំចុុះសឈាម ុះអនកជាំង៉ឺ សដ្ឋយសរៀរចាំជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4 
ងាយប្សួលអាន និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជួរមុខនិងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្
មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ៤ 
មានការកាំណ្ែ់រយៈសពលថ្នការរង់ចាំចុុះសឈាម ុះអនកជាំង៉ឺ សដ្ឋយសរៀរចាំជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4 
មិនងាយប្សួលកនុងការអាន រ៉ាុតនតមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខនិងសៅកតនៃងែថ្ទ
កនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ៣ 
មានការកាំណ្ែ់រយៈសពលថ្នការរង់ចាំចុុះសឈាម ុះអនកជាំង៉ឺ សដ្ឋយសរៀរចាំជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4
និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួមុខ  

ពិនៃុ ២ 
មានការកាំណ្ែ់រយៈសពលថ្នការរង់ចាំចុុះសឈាម ុះអនកជាំង៉ឺ សដ្ឋយសរៀរចាំជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4 
និងមានការរិទផ្ាយសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ 
មានការកាំណ្ែ់រយៈសពលថ្នការរង់ចាំចុុះសឈាម ុះអនកជាំង៉ឺជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4 រ៉ាុតនតមិនបាន
រិទផ្ាយ 

ពិនៃុ ០ មិនមានការកាំណ្ែ់និងរិទផ្ាយ 

 ការផ្េពវផ្ាយតផ្នការតកលមែគុណ្ភាពសសវា 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំនិងការរិទផ្ាយនូវតផ្នការសតើពើការតកលមែគុណ្ភាពសសវា
ររស់មណ្ឌ លសុខភាព។  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 9  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ផ្ទៃ ាំងតផ្នការតកលមែគុណ្ភាពសសវា 
និង២)ការរិទផ្ាយ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានតផ្នការតកលមែគុណ្ភាពសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA3 និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួ
មុខនិងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ៤ មានតផ្នការតកលមែគុណ្ភាពសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA3 និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជួរមុខ 

ពិនៃុ ៣ 
មានតផ្នការតកលមែគុណ្ភាពសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4 និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជរួ
មុខនិងសៅកតនៃងែថ្ទកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ២ មានតផ្នការតកលមែគុណ្ភាពសសវាជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងA4 និងមានការរិទផ្ាយសៅតផ្នកជួរមុខ  

ពិនៃុ ១ មានតផ្នការតកលមែគុណ្ភាពសសវា រ៉ាុតនតមិនបានរិទផ្ាយ 

ពិនៃុ ០ មិនមានតផ្នការតកលមែគុណ្ភាពសសវា 

១.១.៣ មសធាបាយផ្េពវផ្ាយ(១០ពិនៃុ) 
 ការផ្េពវផ្ាយតាមប្រព័នធមិនតមនសអ ចិប្ែនិូក 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានននតែល ក់ព័នធនឹងមណ្ឌ លសុខភាពតាមរយៈ 
ឧសគោសនសពៃ រ័ណ្ណប្រកាស ប្កុមប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិ អាជ្ាធរតែនែើ សហគមន៍ និងការផ្ាយ
សៅនឹងកតនៃងជាសែើម។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ មសធាបាយថ្នការផ្េពវផ្ាយរមួមាន 
ឧសគោសនសពៃ រ័ណ្ណប្រកាស ប្កុមប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិ អាជ្ាធរតែនែើ សហគមន៍ និងការផ្ាយ
សៅនឹងកតនៃង។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានការផ្េពវផ្ាយតាមឧសគោសនសពៃ 

ពិនៃុ ១ មានការផ្េពវផ្ាយតាមប្កុមប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិ 

ពិនៃុ ១ មានការផ្េពវផ្ាយតាមអាជ្ាធរតែនែើ សហគមន៍  

ពិនៃុ ១ មានការផ្េពវផ្ាយតាមខិែរ័ណ្ណ ឬរ័ណ្ណប្រកាស 

ពិនៃុ ១ មានការផ្េពវផ្ាយសៅនឹងកតនៃង 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 10  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ 
ប្ែូវបានតរងតចកជាលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែចាំននួ៥ សហើយលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែនើមយួៗប្ែូវបាន 
ផ្តល់ពិនៃុ១។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំននួ៥។ 

 

 ការផ្េពវផ្ាយតាមប្រព័នធសអ ចិប្ែនិូក 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការផ្េពវផ្ាយព័ែ៌មានននតែល ក់ព័នធនឹងមណ្ឌ លសុខភាពតាមរយៈ
ប្រព័នធសអ ចិប្ែូនិក(ទូរទសេន៍ វទិយុ សគហទាំព័រ រណដ ញទាំនក់ទាំនងសងាម...) និងប្រករសដ្ឋយ
រចចុរបននភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)មសធាបាយផ្េពវផ្ាយតាមប្រព័នធ
សអ ចិប្ែូនិក និង២)ព័ែ៌មានផ្េពវផ្ាយប្រករសដ្ឋយរចចុរបននភាព។ សៅកនុងការពិនិែយសមើល
ព័ែ៌មានផ្េពវផ្ាយប្រករសដ្ឋយរចចុរបននភាពគ៉ឺ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវពិនិែយសមើលព័ែ៌មាន
តែលបានផ្េពវផ្ាយសៅតាមមសធាបាយទាាំងសនុះ ពិសសសរណត ញទាំនក់ទាំនងសងាម។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានការផ្េពវផ្ាយតាមវទិយុ ឬទូរទសេន៍ 

ពិនៃុ ២ មានការផ្េពវផ្ាយតាមសគហទាំព័រ និងមានការសធវើរចចុរបននកមមជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ២ មានការផ្េពវផ្ាយតាមរណត ញទាំនក់ទាំនងសងាម និងមានការសធវើរចចុរបននកមមជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ០ មិនមានការផ្េពវផ្ាយតាមប្រព័នធសអ ចិប្ែូនិក 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ រណត ញទាំនក់ទាំនង
សងាមសៅចាំណុ្ចសនុះសផ្ទត ែសាំខាន់សៅសលើFacebook។ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះប្ែូវបានតរងតចកជា៣
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ
ទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈ
វនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

១.២ ភាពងាយប្សលួកនុងការទទលួយកសសវា (៣៥ពិនៃុ) 
១.២.១ ទើតាាំង និងសហដ្ឋា រចនសម័ពនធ (២០ពិនៃុ) 
 សាថ នភាពសហដ្ឋា រចនសមពន័ធសៅមណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់សហដ្ឋា រចនសមព័នធររស់មណ្ឌ លសុខភាព មានែូចជា អោរ ឬរនៃរ់ 
សខាៃ ងទាវ រ ររង និងផ្ៃូវសចញចូលមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)អោរ ឬរនៃរ់ ២)សខាៃ ងទាវ រ ៣)ររង
ព័ទធជុាំវញិ និង៤)ផ្ៃូវសចញចូលមណ្ឌ លសុខភាព។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 11  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ ផ្ៃូវសចញចូលមណ្ឌ លសុខភាពមានលកខណ្ៈងាយប្សួលកនុងការសធវើែាំសណ្ើ រ 

ពិនៃុ ២ មានអោរ ឬរនៃរ់ប្សរសៅតាមចាំនួនសសវាតែលមណ្ឌ លសុខភាពផ្ដល់(យ៉ា ងែិច៨រនៃរ់) 

ពិនៃុ ២ មានសខាៃ ងទាវ រ និងររងសមប្សរព័ទធជុាំវញិររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៣លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២។ 
ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

 ការរិទរងាា ញរៃង់ និងសាៃ កសញ្ហញ ប្បារ់ពើសឈាម ុះតផ្នកផ្តល់សសវានើមយួៗចាស់លាស់ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរិទរងាា ញនូវរៃង់អោរ សាៃ កសញ្ហញ ប្បារ់ពើសឈាម ុះតផ្នកផ្តល់សសវា
នើមយួៗ និងសញ្ហញ ចងែុលរងាា ញសៅតាមតផ្នកឬកតនៃងនើមយួៗសៅមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រៃង់អោរ ២)សាៃ កសញ្ហញ ប្បារ់ពើសឈាម ុះ
តផ្នកផ្តល់សសវានើមយួៗ និង៣)សញ្ហញ ចងែុលរងាា ញសៅតាមតផ្នកឬកតនៃងនើមយួៗ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានរៃង់អោរជាទប្មង់ផ្ទៃ ាំងធាំងាយប្សួលសមើលសៅមុខមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ២ មានសញ្ហញ ចងែុលរងាា ញសៅតាមតផ្នកឬកតនៃងនើមយួៗ 

ពិនៃុ ២ មានសាៃ កសញ្ហញ ប្បារ់ពើសឈាម ុះតផ្នកផ្តល់សសវានើមយួៗ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៣លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២។ 
ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

 ចាំណ្ែយនជាំនិុះ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំឱ្យមានចាំណ្ែយនជាំនិុះ និងការចែមានរសរៀរសរៀររយ សៅ
ររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ចាំណ្ែ ២)ប្រសភទចាំណ្ែ ៣)គាំនូស
ចាំណ្ែ និង៤)រសរៀរសរៀររយ។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 12  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានទើកតនៃងសប្មារ់ចែប្រករសដ្ឋយផ្ទសុកភាព 

ពិនៃុ ១ មានការតរងតចកប្រសភទចាំណ្ែ  

ពិនៃុ ១ មានគាំនូស និងសាៃ កសមាា ល់ចាំណ្ែ 

ពិនៃុ ១ មានរសរៀរសរៀររយ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៤លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៤ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

 កតនៃងរង់ចាំ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់កតនៃងរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺទាាំងសៅតផ្នកជរួមុខ និងសៅអើអងាុយសៅរនៃរ់
ពិសប្ោុះជាំង៉ឺ។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)កតនៃងអងាុយរង់ចាំ និង២)ររមិាណ្និង
គុណ្ភាពសៅអើ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកតនៃងរង់ចាំសៅតផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ១ មានសៅអើអងាុយប្គរ់ប្ោន់សៅកតនៃងរង់ចាំសៅតផ្នកជរួមុខ 

ពិនៃុ ១ សៅអើរង់ចាំសៅតផ្នកជរួមុខទាាំងសនុះអងាុយបានសដ្ឋយសុវែថិភាព 

ពិនៃុ ១ មានសៅអើសប្មារ់អនកជាំង៉ឺអងាុយប្រករសដ្ឋយសុវែថិភាពសៅរនៃរ់ពិសប្ោុះជាំង៉ឺ 

ពិនៃុ ១ មានតប្គសប្មារ់ពិនិែយអនកជាំង៉ឺសៅកនុងរនៃរ់ពិសប្ោុះជាំង៉ឺ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៥លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១  លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៤ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៥ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១។ 
ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 13  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

១.២.២ តរររទ និងលកខខណ្ឌ ថ្នការទទលួយកសសវា (១៥ពិនៃុ) 
 លកខខណ្ឌ ថ្នការទទលួសសវា និងទប្មង់តរររទមានលកខណ្ៈងាយប្សលួ  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់នើែិវធិើ ទប្មង់ កយសសនើសុាំ ឯកសារែប្មូវឬឯកសារភាា រ់ សែើមបើទទលួបាន
សសវាមានលកខណ្ៈមិនសមុគសាម ញ ងាយរាំសពញ និងមានចាំននួែិច។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)នើែិវធិើ ២)សសៀវសៅសុខភាពសប្មារ់
អនកជាំង៉ឺ និង៣)ឯកសារែប្មូវឬឯកសារភាា រ់តែលអនកសប្រើប្បាស់សសវាប្ែូវរាំសពញសែើមបើទទលួបានសសវា។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ នើែិវធិើមិនសមុគសាម ញ  

ពិនៃុ ១ មានសសៀវសៅសុខភាពសប្មារ់អនកជាំង៉ឺ 

ពិនៃុ ២ ឯកសារែប្មូវ ឬឯកសារភាា រ់ែិច 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ  
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៣លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២។ 
ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។  

 

 អនកសប្រើប្បាស់សសវាអាចចូលយកសសវាសដ្ឋយោម នអនតរការ ើ  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ែាំសណ្ើ រការថ្នការផ្តល់និងទទួលសសវាសៅមណ្ឌ លសុខភាពមិនមាន
អនតរការ ើ (មិនមានប្គូសពទយប្បារ់អនកជាំង៉ឺឱ្យសៅគៃើនិកឯកជន មិនមានអនកចាំជូនឬែឹកជញ្ាូ នសៅគៃើនិក
ឯកជន មិនមានអនករែ់ការសែើមបើទទលួបានកថ្ប្មសសវាខុសចារ់ពើអនកសប្រើប្បាស់សសវា...)។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ផ្ទៃ កព័ែ៌មានជូនអនកសប្រើប្បាស់សសវាមិន
ឱ្យសប្រើប្បាស់អនតរការ ើ  និង២)វែតមានអនតរការ ើ។  កនុងការពិនិែយសមើលវែតមានអនតរការ ើ គណ្ៈកមមការវាយ
ែថ្មៃអាចអសងកែជាក់តសតងសៅមណ្ឌ លសុខភាព ជាពិសសសសៅមុខប្ចកចូល សួរអនកកាំែរឬអនកជាំង៉ឺ និង
ពិនិែយរបាយការណ៍្ររស់ភាគើ ក់ព័នធសផ្េងៗ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ មិនមានអនតរការ ើ និងមានសាៃ កព័ែ៌មានហាមមិនឱ្យមានអនតរការ ើ 

ពិនៃុ ៤ មិនមានអនតរការ ើ រ៉ាុតនតោម នសាៃ កព័ែ៌មានហាមមិនឱ្យមានអនតរការ ើ 

ពិនៃុ ៣ មានសាៃ កព័ែ៌មានហាមមិនឱ្យមានអនតរការ ើ រ៉ាុតនតមានអនតរការ ើែិចែចួ 

ពិនៃុ ២ មិនមានសាៃ កព័ែ៌មានហាមមិនឱ្យមានអនតរការ ើ និងមានអនតរការ ើែិចែួច  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 14  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ មានសាៃ កព័ែ៌មានហាមមិនឱ្យមានអនតរការ ើ រ៉ាុតនតមានអនតរការ ើសប្ចើន 

ពិនៃុ ០ មិនមានសាៃ កព័ែ៌មានហាមមិនឱ្យមានអនតរការ ើ និងមានអនតរការ ើសប្ចើន 

 ការរង់ចាំចុុះសឈាម ុះររស់អនកជាំង៉ឺមានរយៈសពលខៃើ  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់រយៈសពលរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺសែើមបើទទលួបានការចុុះសឈាម ុះសៅតផ្នកជរួមុខ។  
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ រយៈសពលរង់ចាំចុុះសឈាម ុះររស់អនកជាំង៉ឺ។ 
កនុងការពិនិែយសមើលសូចនករសនុះ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវសធវើការអសងកែជាក់តសតងសៅសលើអនកជាំង៉ឺ
តែលមកចុុះសឈាម ុះ និងអាចជរួសមាា សន៍ជាមយួអនកជាំង៉ឺឬអនកកាំែរ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ការរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺមានរយៈសពលយ៉ា ងយូរ១០ នទើ 

ពិនៃុ ៤ ការរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺមានរយៈសពល ពើ ១១ នទើសៅ ១៥ នទើ 

ពិនៃុ ៣ ការរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺមានរយៈសពល ពើ ១៦ នទើ សៅ ២០ នទើ 

ពិនៃុ ២ ការរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺមានរយៈសពល ពើ ២១ នទើ សៅ ២៥ នទើ 

ពិនៃុ ១ ការរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺមានរយៈសពល ពើ ២៦ នទើ សៅ ៣០នទើ 

ពិនៃុ ០ ការរង់ចាំររស់អនកជាំង៉ឺមានរយៈសពល ពើ ៣១ នទើ ស ើង 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សូមកុាំប្ច ាំោន រវាង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះជាមួយនឹងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យទើ៥ថ្នចាំណុ្ច១.១.២ តែលមានន័យសាំសៅែល់
ការផ្េពវផ្ាយរយៈសពលថ្នការរង់ចាំចុុះសឈាម ុះ។ ចាំតណ្កឯលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ សាំសៅែល់រយៈសពល
តែលអនុវែតន៍ជាក់តសតងររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ សូមកុាំប្ច ាំោន រវាងខៃឹមសារថ្នឃ្លៃ  “រយៈសពលរង់ចាំ
ចុុះសឈាម ុះ” និង ឃ្លៃ  “រយៈសពលចុុះសឈាម ុះ”។ 

១.៣ ភាពយកចិែតទុកដ្ឋក់កនុងការទទលួអនកសប្រើប្បាស់សសវា (២០ពិនៃុ) 
១.៣.១ ការទទលួអនកសប្រើប្បាស់សសវា (១៥ពិនៃុ) 
 មានកតនៃងសប្មារ់ផ្តល់ព័ែ៌មាន ក់ព័នធនឹងសសវាសាធារណ្ៈររស់មណ្ឌ លសុខភាព និងវែតមានអនកផ្តល់
សសវាសៅកតនៃងទទួលជាំង៉ឺែាំរូងជាប្រចាំ 

 សសចកដើពនយល់៖  សាំសៅែល់មណ្ឌ លសុខភាពមានកតនៃងឬមន្រនតើសប្មារ់ផ្តល់ព័ែ៌មាន ក់ព័នធនឹង
សសវាសាធារណ្ៈររស់មណ្ឌ លសុខភាព និងមានអនកផ្តល់សសវាសៅកតនៃងទទួលជាំង៉ឺែាំរូងជាប្រចាំ
សៅតាមការកាំណ្ែ់ររស់ប្រធានមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)កតនៃង ឬមន្រនតើសប្មារ់ផ្តល់ព័ែ៌មាននិង



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 15  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ផ្តល់ការរាំភៃ៉ឺសផ្េងៗ និង២)វែតមានអនកផ្តល់សសវាសៅកតនៃងទទលួជាំង៉ឺែាំរូង។ សែើមបើពិនិែយសមើល
វែតមានអនកផ្តល់សសវាសៅកតនៃងទទលួជាំង៉ឺែាំរូង គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអាចសួរអនកជាំង៉ឺ និងអសងកែ
ជាក់តសតងសៅមណ្ឌ លសុខភាពសដ្ឋយសធៀរជាមយួសមា៉ា ងសពលតែលកាំណ្ែ់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
មានកតនៃងឬមន្រនតើសប្មារ់ផ្តល់ព័ែ៌មាននិងផ្តល់ការរាំភៃ៉ឺសផ្េងៗ ក់ព័នធនឹងសសវា 
សាធារណ្ៈររស់អងាភាព 

ពិនៃុ ៣ 

អនកផ្តល់សសវាសៅកតនៃងទទួលជាំង៉ឺែាំរូងមានវែតមានជាប្រចាំ (អនកផ្តល់សសវាសៅកតនៃង
ទទលួជាំង៉ឺែាំរូងសោរពសមា៉ា ងសពលរាំសពញការងារបានលែ បានពិនៃុ ៣, សោរពសមា៉ា ងសពល
រាំសពញការងារបានលែរងាួ រ បានពិនៃុ២, សោរពសមា៉ា ងសពលរាំសពញការងារបានែិចែចួ 
បានពិនៃុ ១) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ  
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះប្ែូវ
បានតរងតចកជា២លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ និង
លកខណ្ៈ វនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ៣។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

 ភាពរសួរាយរាក់ទាក់ មានសុជើវធម៌ទាាំងអាករបកិរយិនិង កយសាំែើររស់ប្គសូពទយនិងរុគាលកិអនម័យ  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ឥរយិរងរសួរាយរាក់ទាក់ សាំែើសមរមយ សុជើវធម៌លែ ររស់ប្គូសពទយនិង
រុគាលិកអនម័យសៅមណ្ឌ លសុខភាពចាំស ុះអនកសប្រើប្បាស់សសវា(អនកជាំង៉ឺ...)។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖    ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ឥរយិរងររស់ប្គូសពទយនិងរុគាលិក 
អនម័យ។ កនុងការពិនិែយសមើលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវសមាា សន៍ជាមយួ
អនកជាំង៉ឺ ឬអែើែអនកជាំង៉ឺ(ជួរផ្ទៃ ល់ឬតាមទូរស័ពៃ) យ៉ា ងែិចឱ្យបាន៥នក់ និងតសវងរកព័ែ៌មានកនុង
ឯកសារ ឬរបាយការណ៍្តែល ក់ព័នធករណ្ើ សនុះសែើមបើសិកាសប្រៀរសធៀរ។ រនៃ រ់ពើទទលួបានព័ែ៌មាន 
គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវសធវើមធយមភាគ និងផ្តល់ពិនៃុសៅតាមការកាំណ្ែ់ែូចកនុងតារាងខាងសប្កាម។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ប្គូសពទយនិងរុគាលិកអនម័យមានភាពរសួរាយរាក់ទាក់ សុជើវធម៌ទាាំងអាករបកិរយិនិង
 កយសាំែើលែប្រសសើរ(ពើ៩១ភាគរយ សៅ១០០ភាគរយ) 

ពិនៃុ ៤ 
ប្គូសពទយនិងរុគាលិកអនម័យមានភាពរសួរាយរាក់ទាក់ សុជើវធម៌ទាាំងអាករបកិរយិនិង
 កយសាំែើលែ(ពើ៨១ភាគរយ សៅ៩០ភាគរយ) 

ពិនៃុ ៣ 
ប្គូសពទយនិងរុគាលិកអនម័យមានភាពរសួរាយរាក់ទាក់ សុជើវធម៌ទាាំងអាករបកិរយិនិង
 កយសាំែើលែរងាួរ(ពើ៧១ភាគរយ សៅ៨០ភាគរយ) 

ពិនៃុ ២ 
ប្គូសពទយនិងរុគាលិកអនម័យមានភាពរសួរាយរាក់ទាក់ សុជើវធម៌ទាាំងអាករបកិរយិនិង
 កយសាំែើមធយម(ពើ៦១ភាគរយ សៅ៧០ភាគរយ) 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 16  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ 
ប្គូសពទយនិងរុគាលិកអនម័យមានភាពរសួរាយរាក់ទាក់ សុជើវធម៌ទាាំងអាករបកិរយិនិង
 កយសាំែើមិនសូវសមរមយ(ពើ៥១ភាគរយ សៅ៦០ភាគរយ) 

ពិនៃុ ០ 
ប្គូសពទយនិងរុគាលិកអនម័យមានភាពរសួរាយរាក់ទាក់ សុជើវធម៌ទាាំងអាករបកិរយិនិង
 កយសាំែើមិនសមរមយ(សប្កាម៥០ភាគរយ) 

 ឯកសណា ន និងការ ក់សាៃ កសឈាម ុះសមាា ល់ខៃួនជាប្រចាំររស់មន្រនតើកនុងមុខែាំតណ្ងនើមយួៗ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ប្គូសពទយនិងរុគាលិកតែលរាំសពញការងារសៅមណ្ឌ លសុខភាពប្ែូវ ក់
ឯកសណា ននិងមានសាៃ កសឈាម ុះសមាា ល់ខៃួនជាប្រចាំកនុងសពលរាំសពញការងារ។   

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ឯកសណា ន និង២)សាៃ កសឈាម ុះ
សមាា ល់ខៃួន។ កនុងការពិនិែយសមើលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវសធវើការអសងកែជាក់
តសតងកនុងទិែាភាពជារមួ និងសដ្ឋយត កសៅតាមែាំតណ្ងនើមយួៗ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
ប្គូសពទយនិងរុគាលិក ក់ឯកសណា ន (ប្គូសពទយនិងរុគាលិក ក់ឯកសណា នប្គរ់ោន  
បានពិនៃុ២, ប្គូសពទយនិងរុគាលិក ក់ឯកសណា នបានមយួចាំននួធាំ បានពិនៃុ១, ប្គូសពទយ
និងរុគាលិក ក់ឯកសណា នបានប្រតហល ៥០ភាគរយ បានពិនៃុ០ 

ពិនៃុ ១ ឯកសណា នមានអនម័យ 

ពិនៃុ ២ 

ប្គូសពទយនិងរុគាលិកមានសាៃ កសឈាម ុះសមាា ល់ (ប្គូសពទយនិងរុគាលិកមានសាៃ កសឈាម ុះ
សមាា ល់ប្គរ់ោន  បានពិនៃុ២, ប្គូសពទយនិងរុគាលិកមានសាៃ កសឈាម ុះសមាា ល់បានមួយ
ចាំនួនធាំ បានពិនៃុ១, ប្គូសពទយនិងរុគាលិកមានសាៃ កសឈាម ុះសមាា ល់មានចាំនួនប្រតហល  
៥០ភាគរយ បានពិនៃុ០) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆយ័៖ ប្គរ់ប្គូសពទយនិងរុគាលិក
តែលកាំពុងរសប្មើការសៅកនុងអងាភាពប្ែូវមានសាៃ កសឈាម ុះប្គរ់ោន ។ សាៃ កសឈាម ុះអាចបា៉ា ក់សៅនឹងអាវ
ឬអាចសធវើជារ័ណ្ណ ក់។ 

១.៣.២ យនតការសប្មរសប្មលួ (៥ពិនៃុ) 
 អនកផ្តល់សសវាមានការយកចិែតទុកដ្ឋក់ចាំស ុះអនកសប្រើប្បាស់សសវា  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការយកចិែតទុកដ្ឋក់ររស់អនកផ្តល់សសវា(ប្គូសពទយ...) ចាំស ុះអនកសប្រើប្បាស់
សសវា(អនកជាំង៉ឺ...) ជាពិសសសប្ពុះសងឃ ជនពិការ ជនចស់ជរា អនកខរជន កុមារ ន្រសតើមានកូនែូច ឬ
មានថ្ផ្ៃស ុះតាមរយៈការផ្តល់ព័ែ៌មាននិងសប្មួលការលាំបាកររស់អនកសប្រើប្បាស់សសវាតាមទិែាភាព
ជាក់តសតង។  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 17  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ជប្មាលជនពិការ ២)រសទុះអនកជាំង៉ឺ 
៣)មន្រនតើសប្មរសប្មួល និង៤)ការអនុវែតថ្នការយកចិែតទុកដ្ឋក់។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានជប្មាលសប្មារ់ជនពិការ 

ពិនៃុ ១ មានរសទុះអនកជាំង៉ឺ 

ពិនៃុ ១ មានមន្រនតើសប្មរសប្មួល 

ពិនៃុ ២ 
ការយកចិែតទុកដ្ឋក់ររស់មន្រនតើសប្មរសប្មួលចាំស ុះអនកសប្រើប្បាស់សសវា ពិសសស ប្ពុះ
សងឃ ជនពិការ ជនចស់ជរា អនកខរជន កុមារ ន្រសតើមានកូនែូច ឬមានថ្ផ្ៃស ុះ កនុងការ
រាំសពញតរររទ ការទទលួបានព័ែ៌មាន និងកនុងការងារសផ្េងៗសទៀែ។ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៤លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៤ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

១.៤ ការផ្តល់សសវាតាមសោលការណ៍្កាំណ្ែ់ និងអភិបាលកិចចលែ (២៥ពិនៃុ) 
១.៤.១ ផ្តល់សសវាតាមសោលការណ៍្កាំណ្ែ់ (១០ពិនៃុ) 
 ការផ្តល់សសវាប្សរតាមការកាំណ្ែ់ររស់រទដ្ឋា នគែិយុែតជាធរមាន 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការផ្តល់សសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពអនុវែតន៍តាមរទដ្ឋា នគែិយុែត ែូចជា 
ែថ្មៃសសវា  ឯកសារែប្មូវ រ ាំហូរឬចរនតថ្នការផ្តល់សសវា...។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការអនុវែតតាមតារាងែថ្មៃសសវា(មិនមាន
ការទារយកថ្ងៃសសវារតនថមសប្ៅផ្ៃូវការ) ២)ការអនុវែតការងារសៅតាមរទរញ្ហា តផ្ៃកនុង និង៣)ការអនុវែត
ការផ្តល់សសវាសៅតាមរ ាំហូរឬចរនតថ្នការផ្តល់សសវា។ កនុងការពិនិែយសៅសលើការអនុវែតតាមតារាងែថ្មៃ
សសវា គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវជរួសមាា សន៍ជាមយួអនកជាំង៉ឺ អែើែអនកជាំង៉ឺ អនកកាំែរ(ជួរផ្ទៃ ល់ 
តាមទូរស័ពៃ) និងសធវើការសប្រៀរសធៀរជាមយួរបាយការណ៍្សតើពើរញ្ហា សនុះររស់ភាគើ ក់ព័នធ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៣ 

យកថ្ងៃសសវាសៅតាមតារាងែថ្មៃតែលបានកាំណ្ែ់ (យកថ្ងៃសសវាសៅតាមតារាងែថ្មៃ
តែលបានកាំណ្ែ់ឬមិនមានការទារយកថ្ងៃសសវារតនថមសប្ៅផ្ៃូ វការ បានពិនៃុ ៣, មានការ
យកថ្ងៃសសវាសលើសពើតារាងែថ្មៃតែលបានកាំណ្ែ់ ឬមានការទារយកថ្ងៃសសវារតនថម
សប្ៅផ្ៃូ វការសទាុះរើែិចែួចកតើឬសប្ចើនកតើ បានពិនៃុ ០) 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 18  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ អនុវែតន៍ការងារសៅតាមរទរញ្ហា តផ្ៃកនុងអងាភាព 

ពិនៃុ ១ អនុវែតន៍ការផ្តល់សសវាសៅតាមរ ាំហូរឬចរនតថ្នការផ្តល់សសវា 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៣លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ៣  
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១។ 
ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

 អងាភាពផ្តល់សសវាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណ្ភាពសសវាសាធារណ្ៈ(ជាែិ ឬថ្ែគូអភិវឌ្ឍ)  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់វញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណ្ភាពសសវាសាធារណ្ៈទាាំងឡាយណ
តែលមណ្ឌ លសុខភាពធាៃ រ់ទទលួបានទាាំងកនុងប្ករខណ្ឌ ជាែិ ទាាំងកនុងប្ករខណ្ឌ ថ្ែគូអភិវឌ្ឍ។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ វញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណ្ភាពសសវា
សាធារណ្ៈ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ២ 
អងាភាពផ្តល់សសវាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណ្ភាពសសវាសាធារណ្ៈពើ
ប្កសួងសុខាភិបាល   

ពិនៃុ ១ 
អងាភាពផ្តល់សសវាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណ្ភាពសសវាសាធារណ្ៈពើ 
រាជធានើ សខែត ឬមនៃើរសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
អងាភាពផ្តល់សសវាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណ្ភាពសសវាសាធារណ្ៈពើ 
ការយិល័យប្សុកប្រែិរែតិ 

ពិនៃុ ១ 
អងាភាពផ្តល់សសវាទទលួបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណ្ភាពសសវាសាធារណ្ៈពើ 
ថ្ែគូអភិវឌ្ឍ/អងាភាពឬសាថ រ័នសផ្េង  

ពិនៃុ ០ 
អងាភាពផ្តល់សសវាមិនទទួលបានវញិ្ហញ រនរប្ែទទលួសាា ល់គុណ្ភាពសសវាសាធារណ្ៈ
អវើទាាំងអស់ 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៤លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៤ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 19  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

១.៤.២ ការផ្ដល់សសវាប្រករសដ្ឋយសមធម៌ និងការទទលួខុសប្ែវូ (១៥ពិនៃុ) 
 ការប្ែែួពិនិែយ តកលមែ និងសធវើរចចុរបននកមម សលើែាំសណ្ើ រការ និងលកខខណ្ឌ ថ្នការផ្តល់សសវាររស់មណ្ឌ ល
សុខភាព  

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ែាំសណ្ើ រការថ្នការប្ែួែពិនិែយនិងតកលមែគុណ្ភាពសសវា និងការសធវើ
រចចុរបននកមមសៅសលើចរនតថ្នការផ្តល់សសវា ឯកសារែប្មូវសែើមបើទទលួបានសសវា ប្រសភទសសវា និងែថ្មៃ
សសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ប្កុមការងារទទលួរនៃុកប្ែួែពិនិែយ និង
តកលមែគុណ្ភាពសសវា ២)របាយការណ៍្សលើែាំសណ្ើ រការតកលមែការផ្តល់សសវា ៣)ប្រសភទសសវានិង
ែថ្មៃសសវាតែលមានរចចុរបននភាព និង៤)ចរនតថ្នការផ្តល់សសវានិងឯកសារភាា រ់តែលមានរចចុរបនន
ភាព។ កនុងការពិនិែយសៅសលើរណត ចាំណុ្ចខាងសលើ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវតសវងរកឯកសារ ឬ
រទដ្ឋា នគែិយុែតមកសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានប្កុមការងារទទលួរនៃុកប្ែួែពិនិែយ និងតកលមែគុណ្ភាពសសវា  

ពិនៃុ ១ មានរបាយការណ៍្សលើែាំសណ្ើ រការតកលមែការផ្តល់សសវា 

ពិនៃុ ២ ប្រសភទសសវានិងែថ្មៃសសវាតែលកាំពុងអនុវែតន៍ប្ែូវបានអនុម័ែយ៉ា ងយូរ៥ឆ្ន ាំមុន 

ពិនៃុ ១ 
ចរនតថ្នការផ្តល់សសវានិងឯកសារភាា រ់សែើមបើទទលួបានសសវាតែលកាំពុងអនុវែតន៍ប្ែូវបាន
អនុម័ែយ៉ា ងយូរ៥ឆ្ន ាំមុន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៤លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ និង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៤ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

 ការផ្តល់សសវាប្រករសដ្ឋយសមធម៌  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការផ្តល់សសវាតផ្ែកសលើសោលការណ៍្អនកមកមុនទទលួបានការផ្តល់សសវា
មុន(សលើកតលងចស់ជរា ប្ពុះសងឃ ន្រសតើមានថ្ផ្ៃស ុះ ជនពិការ) និងមិនមានការសរ ើសសអើង ឋានៈ 
ែនួទើ សភទ សញ្ហា ែិ ពូជសាសន៍ សាសន ឬនិនន ការនសយបាយស ើយ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការផ្តល់សសវាតាមសលខសរៀង និង២)
អនកជាំង៉ឺទទលួបានការពាបាលនិងតងទាាំែូចោន ពើប្គូសពទយ។ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 20  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
ការផ្តល់សសវាតាមសលខសរៀង(មានការតចកសលខ បានពិនៃុ ២, មានការផ្តល់តាមការសៅ
ររស់អនកផ្តល់សសវា បានពិនៃុ ១)  

ពិនៃុ ២ អនកជាំង៉ឺទទលួបានការពាបាលនិងតងទាាំែូចោន (មិនសរ ើសសអើង)ពើប្គូសពទយ 

ពិនៃុ ១ 
អនុវែតន៍ការផ្ដល់សិទធិអាទិភាពចាំស ុះចស់ជរា ប្ពុះសងឃ ន្រសតើមានថ្ផ្ៃស ុះ ជនពិការ 
ន្រសតើមានកូនែូច 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៣លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១។ 
ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

 ការសលើកតលងរង់ថ្ងៃសសវាែល់ជនងាយរងសប្ោុះ 
 សសចកដើពនយល់៖  សាំសៅែល់ការសលើកតលងរង់ថ្ងៃសសវាែល់ជនទាាំងឡាយណតែលមិនមានលទធភាព
រង់ថ្ងៃសសវាតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ប្កុមការងារទទលួរនៃុក  ២)សោល
ការណ៍្តណ្នាំអនុវែតន៍ និង៣)ការអនុវែតតាមសោលការណ៍្តណ្នាំ។ សែើមបើពិនិែយសមើលចាំណុ្ចប្កុម
ការងារទទួលរនៃុក និងសោលការណ៍្តណ្នាំអនុវែតន៍ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវពិនិែយរទដ្ឋា ន
គែិយុែត ក់ព័នធសលើការសលើកតលងរង់ថ្ងៃសសវាែល់ជនងាយរងសប្ោុះ។ ចាំតណ្កឯការអនុវែតតាម
សោលការណ៍្តណ្នាំគ៉ឺប្ែូវសធវើការអសងកែ ជរួសមាា សន៍ និងតសវងរកព័ែ៌មានតាមរយៈរបាយការណ៍្។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានប្កុមការងារ ឬមន្រនតើទទួលរនៃុក 

ពិនៃុ ២ ប្កុមការងារ ឬមន្រនតើទទលួរនៃុកមានវែតមានជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ១ មានសោលការណ៍្តណ្នាំអនុវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ ការអនុវែតសៅតាមសោលការណ៍្តណ្នាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៤លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៤ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 21  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី២៖ សតង់ដ្ឋឬៃយិាម្នៃការផ្តលទ់សវាសាធារណៈ 
កនងុវសិយ័សខុាភបិាលសក្មាប់ម្ណឌ លសខុភាព 

 
២. សតង់ដ្ឋឬៃិយាម្នៃការផ្តលទ់សវាសាធារណៈកនងុវិសយ័សខុាភិបាលសក្មាប់ម្ណឌ ល
សខុភាព (២៤០ពិៃទុ) 
មណ្ឌ លសុខភាពមានែនួទើ ផ្តល់សសវាសុខភាពជាមូលដ្ឋា នែល់ប្រជាជន ែូចតែលបានតចងសៅកនុង 

«សាំណុ្ាំ សកមមភាពអរបររមា»។ មណ្ឌ លសុខភាពប្ែូវមានលកខណ្ៈសមបែតិែូចែសៅ (១)ែាំសណ្ើ រការមុខងារ
(ផ្តល់សសវាសុខភាព និងប្គរ់ប្គង) មានប្រសិទធភាព និងនិរនតភាព (២)ផ្តល់សសវាសលើកកមពស់និងអរ់រ ាំសុខភាព 
រងាក រជាំង៉ឺនិងពាបាលជាមូលដ្ឋា នតែលមានគុណ្ភាពខពស់ តាមតររសមាហរណ្កមម (៣)ធានថ្នប្រជាជន
ទទលួបានសសវាសុខភាព សមប្សរតាមលកខខ័ណ្ឌ ហរិញ្ញវែថុ ភូមិសាន្រសត វរបធម៌ និងទាំសនៀមទាំលារ់ប្រថ្ពណ្ើ  
(៤)រកាទាំនក់ទាំនងជិែសនិទធជាមយួប្រជាជនកនុងែាំរន់ទទលួខុសប្ែូវររស់មណ្ឌ លសុខភាព និង(៥)សលើក
ទឹកចិែតប្រជាជននិងសហគមន៍ឲ្យចូលរមួកនុងសកមមភាពសុខភាព។ ការពប្ងឹងការផ្ដល់សសវាសុខាភិបាល ប្ែូវ
សផ្ទដ ែសៅសលើែប្មូវការររស់ប្រជាជន និងប្សរសៅតាមសដង់ដ្ឋថ្នគុណ្ភាព។  

គុណ្ភាពសសវាសុខាភិបាលគ៉ឺជាកតាត កាំណ្ែ់លទធផ្លសុខភាពែ៏សាំខាន់។ ែូសចនុះការវនិិសយគសលើការ
តកលមែគុណ្ភាពសសវាគ៉ឺជាអាទិភាពសាំខាន់សប្មារ់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ជាពិសសសប្កសួងសុខាភិបាល 
រែាបាលថ្នន ក់សប្កាមជាែិ ថ្ែគូអភិវឌ្ឍ និងវស័ិយឯកជន។ សតង់ដ្ឋឬនិយមថ្នការផ្តល់សសវាសាធារណ្ៈកនុងវស័ិយ
សុខាភិបាលសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាព មានសារៈប្រសយជន៍សាំខាន់ កនុងការរមួចាំតណ្កតកលមែគុណ្ភាពសសវា
សុខាភិបាលសៅថ្នន ក់មណ្ឌ លសុខភាព។ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសោលសនុះ មានពិនៃុសរុរចាំនួន២៤០ តែលមាន
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យរងចាំននួ៤ គ៉ឺ៖ 

១. ការែឹកនាំ និងការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព (៥៥ពិនៃុ) 
២. ការរងាក រ ការប្ែែួពិនិែយការចមៃងសរាគ និងអនម័យ (៦០ពិនៃុ) 
៣. ការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាកនុងមណ្ឌ លសុខភាព (៥០ពិនៃុ) 
៤. លទធផ្លថ្នការអនុវែតការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាកនុងមណ្ឌ លសុខភាព (៧៥ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 22  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

២.១ ការែឹកនាំ និងការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព (៥៥ពិនៃុ) 
 ២.១.១ ការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាព (១០ពិនៃុ) 

 តផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាប្រចាំប្ែើមាស 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់តផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពប្រចាំប្ែើមាសររស់មណ្ឌ លសុខភាពតែល
បានសធវើរចចុរបននកមមអនុសាសន៍ ឬការវាយែថ្មៃប្រចាំប្ែើមាស។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពប្រចាំប្ែើ
មាស(៤ប្ែើមាស) និង២)តផ្នការប្ែូវសធវើរចចុរបននកមមតផ្ែកតាមលទធផ្លថ្នការវាយែថ្មៃប្រចាំប្ែើមាស។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាប្រចាំប្ែើមាស (៤ប្ែើមាស)  

ពិនៃុ ៣ ខៃឹមសារតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាព(ទប្មង់ រចចុរបននភាព និងហែថសលខាប្រធាន
មណ្ឌ លសុខភាព) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ប្ែូវពិនិែយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់
សកមមភាពកនុងតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវា ជាមួយរបាយការណ៍្លទធផ្លវាយែថ្មៃកនុងប្ែើ
មាសមុន។ 

 

 ការអនុវែតវធិានការតកលមែការផ្តល់សសវាសៅតាមតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវា 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការអនុវែតតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពប្រចាំ
ប្ែើមាស។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពសដើពើការអនុវែត
តផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវា និង២)លទធផ្លថ្នការអនុវែតសកមមភាព(សកមមភាពតែលបាន
អនុវែតន៍សធៀរជាមយួចាំននួសកមមភាពសរុរសៅកនុងតផ្នការប្រចាំប្ែើមាស)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពសដើពើការអនុវែតតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវា(៤ប្ែើមាស) 

ពិនៃុ ៣ 

លទធផ្លថ្នការអនុវែតសកមមភាព៖ ករណ្ើ អនុវែតន៍សកមមភាពបានចរ់ពើ៨០ភាគរយស ើង  
ប្ែូវផ្ដល់ពិនៃុ៣, ករណ្ើ អនុវែតន៍សកមមភាពបានចរ់ពើ៦៥ភាគរយ ែល់៧៩ភាគរយ  
ប្ែូវផ្ដល់ពិនៃុ២, ករណ្ើ អនុវែតន៍សកមមភាពបានចរ់ពើ៥០ភាគរយ ែល់៦៤ភាគរយ  
ប្ែូវផ្ដល់ពិនៃុ១, ករណ្ើ អនុវែតន៍សកមមភាពបានសប្កាម៥០ភាគរយ ប្ែូវផ្ដល់ពិនៃុ០ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆយ័៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ
សនុះមានសងាែិភាពជាមួយនឹងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែខាងសលើ សដើពើ “មានតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 23  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ភាពប្រចាំប្ែើមាស” សៅកនុងចាំណុ្ច២.១.១។ ករណ្ើ មណ្ឌ លសុខភាពមានតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្
ភាពប្រចាំប្ែើមាសចាំនួន៣ ែូចសនុះរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពសដើពើការអនុវែតតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្
ភាពសសវាប្ែូវមានចាំនួន៣ែូចោន ។ កនុងសនុះ ការគណ្នពិនៃុលទធផ្លថ្នការអនុវែតសកមមភាព ប្ែូវ
សធវើមធយមភាគ៤ប្ែើមាសតាមរូរមនត៖ យកភាគរយថ្នប្ែើមាសទើ១ រូកភាគរយថ្នប្ែើមាសទើ២ រូក
ភាគរយថ្នប្ែើមាសទើ៣ រចួតចកនឹង៤។  

 ២.១.២ ការប្គរ់ប្គងប្រព័នធព័ែ៌មានសុខាភិបាល (២៥ពិនៃុ) 
 ការរញ្ចូ លទិននន័យសពញសលញ និងទាន់សពលសៅកនុងប្រព័នធព័ែ៌មានសុខាភិបាលសដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរញ្ចូ លទិននន័យសដើពើការប្គរែណ្ដ រ់ថ្នសសវាសុខាភិបាលសៅកនុងប្រព័នធ
ប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានវទិាសុខាភិបាល(HMIS) ប្រករសដ្ឋយភាពសពញសលញ និងទាន់សពលសដ្ឋយ
មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ចាំននួតខថ្នការរញ្ចូ លទិននន័យកនុង១ឆ្ន ាំ 
២)ភាពទាន់សពលថ្នការរញ្ចូ លទិននន័យ និង៣)ភាពប្ែឹមប្ែូវថ្នការរញ្ចូ លទិននន័យ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
ចាំនួនតខថ្នការរញ្ចូ លទិននន័យកនុង១ឆ្ន ាំ៖ ករណ្ើ រញ្ចូ លទិននន័យបាន១២តខកនុង១ឆ្ន ាំ 
ប្ែូវផ្ដល់ពិនៃុ២, ករណ្ើ រញ្ចូ លទិននន័យចរ់ពើ ១១តខចុុះ កនុង១ឆ្ន ាំ ប្ែូវផ្ដល់ពិនៃុ០ 

ពិនៃុ ២ 
ភាពទាន់សពលថ្នការរញ្ចូ លទិននន័យ (រញ្ចូ លទាន់សពលចរ់ពើថ្ងៃទើ១ែល់១៥ថ្នតខ
រនៃ រ់)៖ ករណ្ើ រញ្ចូ លទិននន័យបានទាន់សពលបាន១២តខកនុង១ឆ្ន ាំ ប្ែូវផ្ដល់ពិនៃុ២, 
ករណ្ើ រញ្ចូ លទិននន័យមិនបានទាន់សពល១តខ ប្ែូវែកកនៃុះពិនៃុ  

ពិនៃុ ១ 
ភាពប្ែឹមប្ែូវថ្នការរញ្ចូ លទិននន័យ (សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ទិននន័យរវាងរញ្ា ើកែ់ប្តាជាមួយទិននន័យ
កនុងប្រព័នធ) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការសធវើរចចុរបននកមមសទៀងទាែ់ថ្នតារាងតាមដ្ឋនសុខាភិបាល (Tableau de board) 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរាំសពញទិននន័យសៅកនុងតារាងតាមដ្ឋនសុខាភិបាលសលើសូចនករសនូល
(Tableau de board)ររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ចាំននួតខថ្នការរាំសពញទិននន័យ ២)ការ
រញ្ចូ លទិននន័យប្គរ់សូចនករ(ទិននន័យតែលមានប្រចាំតខ) និង៣)ភាពប្ែឹមប្ែូវថ្នទិននន័យប្គរ់
សូចនករសធៀរសៅនឹងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានវទិាសុខាភិបាល ឬតាមរបាយការណ៍្ HC1។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ ចាំននួតខថ្នការរាំសពញទិននន័យប្គរ់តខែល់តខចុងសប្កាយ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 24  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ ការរញ្ចូ លទិននន័យប្គរ់សូចនករ(ទិននន័យតែលមានប្រចាំតខ) 

ពិនៃុ ១ 
ភាពប្ែឹមប្ែូវថ្នទិននន័យប្គរ់សូចនករសធៀរសៅនឹងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានវទិាសុខា
ភិបាល ឬតាមរបាយការណ៍្ HC1 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យតែលកែ់ប្តា
សលើតារាងតាមដ្ឋនសុខាភិបាល ជាទិននន័យថ្នតខកនុងឆ្ន ាំ កាំពុងពិនិែយវាយែថ្មៃ។ ការវាយែថ្មៃកនុង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែសនុះគ៉ឺមិនពិនិែយសៅសលើតផ្នកហរិញ្ញវែថុសទ។ 

 

 ការពិនិែយលទធផ្លប្រចាំប្ែើមាសររស់មណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋន និងវាយែថ្មៃសលើការអនុវែតតផ្នការប្រចាំប្ែើមាស
ររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្សមិទធផ្លប្រចាំប្ែើមាស
ទាាំង៤ តែលមានចុុះហែថសលខាសដ្ឋយប្រធាន ២)រញ្ា ើសឈាម ុះអនកចូលរមួថ្នកិចចប្រជុាំពិនិែយលទធផ្ល
ប្រចាំប្ែើមាស និង៣)រសរៀរវារៈថ្នកិចចប្រជុាំ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ៣ របាយការណ៍្សមិទធផ្លប្រចាំប្ែើមាសទាាំង៤ តែលមានចុុះហែថសលខាសដ្ឋយប្រធាន 

ពិនៃុ ១ រញ្ា ើសឈាម ុះអនកចូលរមួថ្នកិចចប្រជុាំពិនិែយលទធផ្លប្រចាំប្ែើមាស 

ពិនៃុ ១ រសរៀរវារៈថ្នកិចចប្រជុាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ អាចចែ់ទុកថ្នបាន
ពិនិែយលទធផ្លប្រចាំប្ែើមាស លុុះប្តាតែបានសរៀរចាំកិចចប្រជុាំ សដ្ឋយមាន (១)ថ្ងៃតខឆ្ន ាំប្រជុាំ (២)រសរៀរ
វារៈថ្នកិចចប្រជុាំ (៣)រញ្ា ើសឈាម ុះអនកចូលរមួមានចុុះហែថសលខា និង(៤)របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព។ 

 

 ការវភិាគលទធផ្លប្រចាំប្ែើមាសពើចាំណុ្ចខាៃ ាំង និងសខាយ (SWOT ឬវធិើសាន្រសតសផ្េងសទៀែ) 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការវភិាគសលើសូចនករសាំខាន់ៗ សែើមបើកាំណ្ែ់ឱ្យបាននូវចាំណុ្ចខាៃ ាំង 
ចាំណុ្ចសខាយ កាលានុវែតន៍ភាព និងភាពគាំរាមកាំតហង សដ្ឋយសប្រើប្បាស់តាមវធិើសាន្រសតវភិាគ SWOT។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ការវភិាគចាំណុ្ចខាៃ ាំង ចាំណុ្ចសខាយ 
កាលានុវែតន៍ភាព និងភាពគាំរាមកាំតហង(វភិាគ SWOT)។ សែើមបើពិនិែយសមើលការវភិាគសនុះ គណ្ៈ
កមមការវាយែថ្មៃប្ែូវតសវងរកកនុងរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពប្រចាំប្ែើមាសទាាំង៤ប្ែើមាស តែលមានចុុះ
ហែថសលខាសដ្ឋយប្រធានអងាភាព។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 25  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានការវភិាគចាំណុ្ចខាៃ ាំង 

ពិនៃុ ២ មានការវភិាគចាំណុ្ចសខាយ 

ពិនៃុ ១ មានការវភិាគកាលានុវែតន៍ភាព(ឱ្កាស) 

ពិនៃុ ១ មានការវភិាគភាពគាំរាមកាំតហង 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ របាយការណ៍្ពិនិែយ
លទធផ្លប្រចាំប្ែើមាស ជារបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវែតតផ្នការប្រចាំប្ែើមាសររស់មណ្ឌ ល
សុខភាព (មានរញ្ចូ លវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវែតតផ្នការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវា)។ 

 

 ការរកែាំសណុះប្សាយសប្មារ់អនុវែតន៍សៅប្ែើមាសរនត 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការកាំណ្ែ់នូវែាំសណុះប្សាយ សែើមបើស ៃ្ើយែរសៅនឹងចាំណុ្ចសខាយ និង
ភាពគាំរាមកាំតហងសប្មារ់សរៀរចាំតផ្នការសកមមភាពប្ែើមាសរនៃ រ់។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ែាំសណុះប្សាយតែលមានសៅកនុងរបាយ
ការណ៍្វឌ្ឍនភាពប្រចាំប្ែើមាសទាាំង៤ប្ែើមាស។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានការកាំណ្ែ់នូវែាំសណុះប្សាយ ស ៃ្ើយែរសៅនឹងចាំណុ្ចសខាយ និងភាពគាំរាមកាំតហង 
កនុងរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព៤ប្ែើមាស 

ពិនៃុ ៤ 
មានការកាំណ្ែ់នូវែាំសណុះប្សាយ ស ៃ្ើយែរសៅនឹងចាំណុ្ចសខាយ និងភាពគាំរាមកាំតហង 
កនុងរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព៣ប្ែើមាស 

ពិនៃុ ៣ 
មានការកាំណ្ែ់នូវែាំសណុះប្សាយ ស ៃ្ើយែរសៅនឹងចាំណុ្ចសខាយ និងភាពគាំរាមកាំតហង 
កនុងរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព២ប្ែើមាស 

ពិនៃុ ២ 
មានការកាំណ្ែ់នូវែាំសណុះប្សាយ ស ៃ្ើយែរសៅនឹងចាំណុ្ចសខាយ និងភាពគាំរាមកាំតហង 
កនុងរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព១ប្ែើមាស 

ពិនៃុ ០ 
ោម នការកាំណ្ែ់នូវែាំសណុះប្សាយ ស ៃ្ើយែរសៅនឹងចាំណុ្ចសខាយ និងភាពគាំរាមកាំតហង 
កនុងរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពប្រចាំប្ែើមាស 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ មានតផ្នការសកមមភាព
សប្មារ់អនុវែតន៍ប្ែើមាសរនៃ រ់ ក៏ែូចជាបានកាំណ្ែ់នូវែាំសណុះប្សាយតែរ។ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 26  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ២.១.៣ ការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព (២០ពិនៃុ) 
 ការធានការផ្ដល់សសវា២៤សមា៉ា ង 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់មណ្ឌ លសុខភាពមានវែតមានរុគាលិកប្រចាំការ ២៤សមា៉ា ង កនុង១ថ្ងៃ និង
៧ថ្ងៃ កនុង១សបាដ ហ៍។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តារាងតរងតចកសវនយម ២)តារាងកមម
វធិើការងារប្រចាំសបាដ ហ៍និងប្រចាំតខ និង៣)វែតមានររស់រុគាលិក។ ការពិនិែយសមើលវែតមានររស់
រុគាលិកគ៉ឺ ប្ែូវសធវើស ើងតាមការជួរសមាា សន៍តាមរយៈទូរស័ពៃជាមួយអនកសប្រើប្បាស់សសវា ឬប្រជា
ពលរែាតែលបានសប្រើប្បាស់សសវាមណ្ឌ លសុខភាព យ៉ា ងែិច៥នក់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ តារាងតរងតចកសវនយម 

ពិនៃុ ១ តារាងកមមវធិើការងារប្រចាំសបាដ ហ៍និងប្រចាំតខ 

ពិនៃុ ៣ វែតមានររស់រុគាលិក៖ ករណ្ើ អនកសប្រើប្បាស់សសវាផ្ដល់ចសមៃើយវជិាមានទាាំង៥នក់ ប្ែូវផ្ដល់
ពិនៃុ៣, ករណ្ើ អនកសប្រើប្បាស់សសវា១នក់ផ្ដល់ចសមៃើយអវជិាមាន ប្ែូវែក១ពិនៃុ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ កមមវធិើការងារប្រចាំ
សបាត ហ៍ ឬប្រចាំតខ សាំសៅសលើមណ្ឌ លសុខភាពប្ែូវសរៀរចាំតារាងសប្មារ់រាំសពញការងារ១សបាត ហ៍ ឬ
១តខមតង សដ្ឋយមានដ្ឋក់សឈាម ុះរុគាលិក ថ្ងៃតខសធវើការ សពលយម ការចុុះផ្តល់សសវាមូលដ្ឋា ន និងការ
រាំសពញភារកិចចសផ្េងៗសទៀែ។ សលើសពើសនុះ មណ្ឌ លសុខភាពប្ែូវមានតផ្នការជាំនសួរុគាលិកសពល
អវែតមាន សែើមបើសជៀសវាងែាំសណ្ើ រការរអាក់រអលួសៅមណ្ឌ លសុខភាព។ កនុងករណ្ើ មណ្ឌ លសុខភាព
បានសរៀរចាំតែកមមវធិើប្រចាំសបាត ហ៍ អាចរូកជាប្រចាំតខ។ 

 

 កិចចប្រជុាំរុគាលកិប្រចាំតខ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំកិចចប្រជុាំប្រចាំតខររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព។ 
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)កាំណ្ែ់សហែុថ្នកិចចប្រជុាំ ២)រញ្ា ើសឈាម ុះ
អនកចូលរមួមានចុុះហែថសលខា និង៣)រសរៀរវារៈថ្នកិចចប្រជុាំ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៣ មានកាំណ្ែ់សហែុថ្នកិចចប្រជុាំ១២តខកនុង១ឆ្ន ាំ៖ កនុងករណ្ើ មិនមានកាំណ្ែ់សហែុថ្នកិចច
ប្រជុាំ១តខ ប្ែូវែក១ពិនៃុ 

ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើសឈាម ុះអនកចូលរមួសដ្ឋយមានចុុះហែថសលខាថ្នកិចចប្រជុាំ១២តខកនុង១ឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ១ មានរសរៀរវារៈថ្នកិចចប្រជុាំ១២តខកនុង១ឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 27  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ រសរៀរវារៈថ្នកិចចប្រជុាំ
រុគាលិក  សផ្ទត ែសលើ (១)ផ្ដល់នូវព័ែ៌មានសផ្េងៗជុាំវញិការអនុវែតការងារររស់រុគាលិក ឬព័ែ៌មានតែល
ទទួលបានពើកតនៃងសផ្េងសទៀែ (២)រងាា ញពើលទធផ្លថ្នការអនុវែតការងារសដ្ឋយសប្រៀរសធៀរនឹង
តផ្នការជូនរុគាលិកពិនិែយរមួោន  (៣)ផ្ដល់ឱ្កាសែល់រុគាលិករសញ្ចញសយរល់ពើរញ្ហា តែលពកួ
សគជរួប្រទុះ និងរកែាំសណុះប្សាយរមួោន ។ 

 
 

 ភាពសាែ ែថ្នឱ្សងសាថ នមណ្ឌ លសុខភាព និងការសរៀរចាំឱ្សងតាមសោលការណ៍្តណ្នាំ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ភាពសាែ ែ អនម័យ សណដ រ់ធាន រ់តាមសោលការណ៍្តណ្នាំសៅកនុងឱ្សង
សាថ នមណ្ឌ លសុខភាពសែើមបើធានគុណ្ភាព និងងាយប្សួលតាមដ្ឋនសតុកឱ្សង។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ថ្ផ្ៃកប្មាល ពិដ្ឋន ជញ្ហា ាំង រងែួច ទាវ រ 
សធនើដ្ឋក់ឱ្សង ប្រអរ់ឱ្សង និងររកិាខ រមានភាពសាែ ែ ២)ការសរៀរចាំទុកដ្ឋក់ឱ្សងតាមលាំដ្ឋរ់អកេរ
(សប្មារ់ឱ្សងសារវន័ត) ៣)ការអនុវែតតាមសោលការណ៍្ FEFO និងFIFO  ៤)មានតទម៉ាូតម៉ាប្ែសៅ
កនុងឱ្សងសាថ ន(សើែុណ្ា ភាពប្ែូវមានកប្មិែតប្រប្រួលសៅតាមនយកដ្ឋា នឱ្សង...)  និង៥)ឯកសារ
ប្គរ់ប្គងឱ្សង រញ្ា ើឱ្សងតែលមានរចចុរបននភាព និងលិខិែសសនើសុាំឱ្សងប្រចាំតខ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ ថ្ផ្ៃកប្មាល ពិដ្ឋន ជញ្ហា ាំង រងែួច ទាវ រ សធនើដ្ឋក់ឱ្សង ប្រអរ់ឱ្សង និងររកិាខ រមានភាពសាែ ែ  

ពិនៃុ ១ ការសរៀរចាំទុកដ្ឋក់ឱ្សងតាមលាំដ្ឋរ់អកេរ(សប្មារ់ឱ្សងសារវន័ត) 

ពិនៃុ ១ ការអនុវែតតាមសោលការណ៍្ FEFO និងFIFO  

ពិនៃុ ១ មានតទម៉ាូតម៉ាប្ែសៅកនុងឱ្សងសាថ ន(សើែុណ្ា ភាពប្ែូវមានកប្មិែតប្រប្រួលសៅតាម
នយកដ្ឋា ន ឱ្សង...) 

ពិនៃុ ១ មានឯកសារប្គរ់ប្គងឱ្សង រញ្ា ើឱ្សងតែលមានរចចុរបននភាព និងលិខិែសសនើសុាំឱ្សង
ប្រចាំតខ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការប្គរ់ប្គងប្រព័នធប្ែជាក់ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការប្គរ់ប្គងប្រព័នធប្ែជាក់(សមាា រៈតែលបានផ្ដល់សដ្ឋយកមមវធិើជាែិផ្ដល់
ថ្នន ាំរងាក រ) សៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ទូទឹកកកតងរកាវា៉ា ក់សាាំង ២)ធុងកាៃ
សសេ(ខាន ែ២៥ និង១៤លើប្ែ)សប្មារ់ែឹកជញ្ាូ នវា៉ា ក់សាាំង ៣)ធុងវា៉ា ក់សាាំងសប្មារ់ផ្ដល់ថ្នន ាំរងាក រសៅ
មណ្ឌ លសុខភាព និងតាមភូមិ ៤)កាំណ្ែ់ប្តាសើែុណ្ា ភាពសៅនឹងកតនៃង(សើែុណ្ា ភាពបានវាស់តវង
តាមពិធើសារជាែិ តែលជានិចចកាលសថិែចសនៃ ុះពើ ២សៅ៨អងាសស) និង៥)របាយការណ៍្សាថ នភាព
វា៉ា ក់សាាំងនិងសមាា រៈប្រចាំតខ។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 28  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ ទូទឹកកកតងរកាវា៉ា ក់សាាំងែាំសណ្ើ រការលែ 

ពិនៃុ ១ ធុងកាៃ សសេ(ខាន ែ២៥ និង១៤លើប្ែ)សប្មារ់ែឹកជញ្ាូ នវា៉ា ក់សាាំង 

ពិនៃុ ១ ធុងវា៉ា ក់សាាំងសប្មារ់ផ្ដល់ថ្នន ាំរងាក រសៅមណ្ឌ លសុខភាព និងតាមភូមិ 

ពិនៃុ ១ 
កាំណ្ែ់ប្តាសើែុណ្ា ភាពសៅនឹងកតនៃង(សើែុណ្ា ភាពបានវាស់តវងតាមពិធើសារជាែិ 
តែលជានិចចកាលសថិែចសនៃ ុះពើ ២សៅ៨អងាសស) 

ពិនៃុ ១ របាយការណ៍្សាថ នភាពវា៉ា ក់សាាំងនិងសមាា រៈប្រចាំតខ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

២.២ ការរងាក រ ការប្ែែួពិនិែយការចមៃងសរាគ និងអនម័យ (៦០ពិនៃុ) 
 ២.២.១ ការរងាក រ និងការប្ែែួពិនិែយការចមៃងសរាគ (១៥ពិនៃុ) 

 ប្កមុការងារប្ែែួពិនិែយការចមៃងសរាគតាមសដង់ដ្ឋ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ប្កុមការងារប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគ តែលបានរសងកើែស ើងសែើមបើប្ែួែ
ពិនិែយ តាមដ្ឋនការរងាក រការចមៃងសរាគកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)លិខិែរងាា រ់ការរសងកើែប្កុមការងារប្ែួែ
ពិនិែយការចមៃងសរាគ ២)មានែនួទើភារកិចច ឬមានអនកទទលួខុសប្ែូវការងារប្ែួែពិនិែយការចមៃង
សរាគ និង៣)មណ្ឌ លសុខភាពសាែ ែ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់ ៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២  មានលិខិែរងាា រ់ការរសងកើែប្កុមការងារប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគ 

ពិនៃុ ២  មណ្ឌ លសុខភាពសាែ ែ  

ពិនៃុ ១  មានែនួទើភារកិចច ឬមានអនកទទលួខុសប្ែូវការងារប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការអនុវែតបានប្ែឹមប្ែវូនូវការចក់ថ្នន ាំតែលមានសុវែថភិាព 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការប្រែិរែតិទាាំងឡាយតែលសធវើស ើងសៅសពលចក់ថ្នន ាំសែើមបើកុាំឱ្យសប្ោុះ
ថ្នន ក់ែល់អនកជាំង៉ឺ អនកផ្តល់សសវារ៉ាុះ ល់សៅនឹងហានិភ័យណមយួ និងការចក់ថ្នន ាំរងកជាសាំណ្ល់
តែលអាចសប្ោុះថ្នន ក់ែល់រុគាលិកែថ្ទសទៀែ ឬសហគមន៍។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)សសៀវសៅមគាុសទសក៍សតើពើសុវែថភិាពថ្ន
ការចក់ថ្នន ាំ(ឆ្ន ាំ២០១៤) និង២)ការប្រែិរែតិប្ែឹមប្ែូវទាាំង១០ចាំណុ្ច(១.អនកជាំង៉ឺប្ែឹមប្ែូវ ២.ឱ្សង



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 29  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ប្ែឹមប្ែូវ ៣.រូរមនតប្ែឹមប្ែូវ ៤.ឧរករណ៌្ចក់ថ្នន ាំប្ែឹមប្ែូវ ៥.ែូសប្ែឹមប្ែូវ ៦.សពលសវលាប្ែឹមប្ែូវ 
៧.ផ្ៃូវរញ្ចូ លឱ្សងប្ែឹមប្ែូវ ៨.ការរកាឯកសារប្ែឹមប្ែូវ ៩.ការទុកដ្ឋក់ប្ែឹមប្ែូវ ១០.ការសបាុះសចល
ប្ែឹមប្ែូវ)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់ ៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
មានសសៀវសៅមគាុសទសក៍ សតើពើសុវែថិភាពថ្នការចក់ថ្នន ាំនិងរុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព
ស ៃ្ើយប្ែូវទាាំង១០ចាំណុ្ច   

ពិនៃុ ៤ 
មានសសៀវសៅមគាុសទសក៍ សតើពើសុវែថិភាពថ្នការចក់ថ្នន ាំនិងរុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព
ស ៃ្ើយប្ែូវបាន៨-៩ចាំណុ្ច   

ពិនៃុ ៣ 
មានសសៀវសៅមគាុសទសក៍ សតើពើសុវែថិភាពថ្នការចក់ថ្នន ាំនិងរុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព
ស ៃ្ើយប្ែូវបាន៦-៧ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ២ 
មានសសៀវសៅមគាុសទសក៍ សតើពើសុវែថិភាពថ្នការចក់ថ្នន ាំនិងរុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព
ស ៃ្ើយប្ែូវបាន៤-៥ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ១ 
មានសសៀវសៅមគាុសទសក៍ សតើពើសុវែថិភាពថ្នការចក់ថ្នន ាំនិងរុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព
ស ៃ្ើយប្ែូវបានតែ៣ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ០ 
ោម នសសៀវសៅមគាុសទសក៍ សតើពើសុវែថិភាពថ្នការចក់ថ្នន ាំ ឬមានសសៀវសៅរ៉ាុតនតរុគាលិក
មណ្ឌ លសុខភាពស ៃ្ើយប្ែូវបានតែ ១-២ចាំណុ្ច 

 តផ្នការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់សវជាសាន្រសតររស់មណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់តផ្នការសប្មារ់ប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់សវជាសាន្រសតររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ តផ្នការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់ររស់មណ្ឌ ល
សុខភាព។ សៅកនុងតផ្នការមាន៥ចាំណុ្ចរមួមាន៖ ១)ការចែ់តចងសាំណ្ល់កនុងមណ្ឌ លសុខភាព
(ការតញកសាំណ្ល់ ការប្រមូលសាំណ្ល់សចញពើសាលឬរនៃរ់ ការរកាទុកសាំណ្ល់រសណត ុះអាសនន 
ការសបាុះសចលសាំណ្ល់ចុងសប្កាយ)  ២)តាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយការចែ់តចងសាំណ្ល់ ៣)ប្រជុាំ
ផ្េពវផ្ាយពើការចែ់តចងសាំណ្ល់ជាមយួរុគាលិក  ៤)ប្រជុាំផ្េពវផ្ាយពើការចែ់តចងសាំណ្ល់
ជាមយួអនកកាំែរនិងអនកជាំង៉ឺ និង៥)វគារណ្តុ ុះរណត ល ឬរ ាំលឹកសតើពើការរងាក រនិងប្ែួែពិនិែយការចមៃង
សរាគ(មានគាំរូរតផ្នការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានការចែ់តចងសាំណ្ល់កនុងមណ្ឌ លសុខភាព(ការតញកសាំណ្ល់ ការប្រមូលសាំណ្ល់
សចញពើសាលឬរនៃរ់ ការរកាទុកសាំណ្ល់រសណត ុះអាសនន ការសបាុះសចលសាំណ្ល់ចុង
សប្កាយ) 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 30  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ 
មានការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយការចែ់តចងសាំណ្ល់សដ្ឋយសប្រើរញ្ា ើសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់២ែងកនុង
១សបាត ហ៍ 

ពិនៃុ ១ មានប្រជុាំផ្េពវផ្ាយពើការចែ់តចងសាំណ្ល់ជាមយួរុគាលិករាល់សពលប្ពឹកសរៀងរាល់ថ្ងៃ 

ពិនៃុ ១ 
មានប្រជុាំផ្េពវផ្ាយពើការចែ់តចងសាំណ្ល់ជាមយួអនកកាំែរ និងអនកជាំង៉ឺរាល់សពលប្ពឹក
សរៀងរាល់ថ្ងៃ 

ពិនៃុ ១ 
មានវគារណ្តុ ុះរណត លឬរ ាំលឹកសតើពើការរងាក រនិងប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគែល់រុគាលិក
ទាាំងអស់រមួទាាំងអនកសមាែ ែឬអនកសរើកររ 

ពិនៃុ ០ ោម នតផ្នការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់ 

 ២.២.២ អនម័យ (២៥ពិនៃុ) 
 មានកតនៃងលាងថ្ែសៅតផ្នកពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅ រនៃរ់ពិនិែយថ្ផ្ៃស ុះ រនៃរ់សប្មាល រនៃរ់សប្កាយសប្មាល 
រនៃរ់ចក់ថ្នន ាំរងាក រ រងាន់ តែលមានទឹករ ៉ាូរ ើសណ្ មានប្កដ្ឋសជូែថ្ែ ឬកតនេងសាែ ែសប្មារ់ជូែថ្ែ
(សប្រើតែមតង) មានសារ ូទឹក 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់កតនៃងលាងថ្ែ(ឡាវា៉ា រូ)សៅមណ្ឌ លសុខភាពតែលមានទឹករ ៉ាូរ ើសណ្ មាន
សារ ូទឹក មានប្កដ្ឋសជូែថ្ែឬកតនេងសាែ ែសប្មារ់ជូែថ្ែ(សប្រើតែមតង)។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ  ១)កតនៃងលាងថ្ែ(ឡាវា៉ា រូ) សៅតាម
រនៃរ់ពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅ រនៃរ់ពិនិែយថ្ផ្ៃស ុះ រនៃរ់សប្មាល រនៃរ់សប្កាយសប្មាល រនៃរ់ចក់ថ្នន ាំរងាក រ 
រងាន់ និង២)មានសមាា រៈប្គរ់ចាំនួន។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់ ៥៖ 
ពិនៃុ ៥ មានកតនៃងលាងថ្ែសៅប្គរ់កតនៃងទាាំង៦ែាំសណ្ើ រការ និងមានសមាា រៈប្គរ់ប្ោន់  

ពិនៃុ ៤ មានកតនៃងលាងថ្ែ៥កតនៃងែាំសណ្ើ រការ និងមានសមាា រៈប្គរ់ប្ោន់  

ពិនៃុ ៣ មានកតនៃងលាងថ្ែ៤កតនៃងែាំសណ្ើ រការ និងមានសមាា រៈប្គរ់ប្ោន់  

ពិនៃុ ២ មានកតនៃងលាងថ្ែ៣កតនៃងែាំសណ្ើ រការ និងមានសមាា រៈប្គរ់ប្ោន់  

ពិនៃុ ១ មានកតនៃងលាងថ្ែតែ២កតនៃងែាំសណ្ើ រការ និងមានសមាា រៈប្គរ់ប្ោន់  

ពិនៃុ ០ 
មានកតនៃងលាងថ្ែសៅប្គរ់កតនៃងទាាំង៦ តែោម នសមាា រៈប្គរ់ប្ោន់ ឬមានកតនៃងលាង
ថ្ែតែមយួកតនៃង  

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សរើមានតែកតនៃងលាង
ថ្ែតែខវុះសមាា រៈសូមផ្តល់ពិនៃុ០។  

 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 31  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រុគាលកិមណ្ឌ លសុខភាពបានអនុវែតន៍អនម័យថ្ែ (HH Compliance) 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការអនុវែតអនម័យថ្ែររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាពកនុងសពលផ្តល់សសវា 
ប្ែូវអនុវែតន៍តាមជាំហានទាាំង៦ និងសវលាទាាំង៥ តាមសតង់ដ្ឋ។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវសធវើការសសងកែសមើលការអនុវែតអនម័យ
ថ្ែររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាពសៅសពលផ្តល់សសវា តាមសវលាទាាំង៥ និងជាំហានទាាំង៦(សសងកែ
សមើលរុគាលិកតផ្នកពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅ តផ្នកពិនិែយថ្ផ្ៃស ុះ តផ្នកសប្មាលកូន តផ្នកផ្តល់ថ្នន ាំរងាក រ)។ល។ 
ប្ែូវកែ់ប្តាទុកកនុងតារាងសសងកែសែើមបើតចករកមធយមភាគ (តារាងសនុះមានកនុងឧរករណ៍្តាមដ្ឋន 
និងវាយែថ្មៃសប្មារ់ការរងាក រនិងការប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគ ទាំព័រ១៣)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់ ៥៖ 
ពិនៃុ ៥ អនុវែតន៍អនម័យថ្ែររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាពបាន ៩០-១០០ភាគរយ 

ពិនៃុ ៤ អនុវែតន៍អនម័យថ្ែររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាពបាន ៨០-៨៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ៣ អនុវែតន៍អនម័យថ្ែររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាពបាន ៦០-៧៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ២ អនុវែតន៍អនម័យថ្ែររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាពបាន ៤០-៥៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ១ អនុវែតន៍អនម័យថ្ែររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាពបាន ២០-៣៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ០ អនុវែតន៍អនម័យថ្ែររស់រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាពបាន ០-១៩ភាគរយ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សរើសនិរុគាលិកបានអនុ
វែតន៍អនម័យថ្ែបានប្ែឹមប្ែូវតាមសពលសវលាសូមសធវើការរារ់ឱ្កាស និងការអនុវែតជាក់តសតង រចួសូម
ផ្តល់ពិនៃុតាមភាគរយតែលពួកោែ់ទទលួបាន។ ឧទាហរណ៍្៖ សែើមបើរកភាគរយថ្នការសធវើអនម័យថ្ែ
តែលពកួោែ់ទទលួបាន ប្ែូវយកចាំនួនសកមមភាពអនម័យថ្ែតែលបានសធវើគុណ្និង១០០ រចួតចក
និងសកមមភាពអនម័យថ្ែតែលចាំបាច់ប្ែូវសធវើ(ឱ្កាស) 

  

 

 

ភាគរយថ្នការលាងថ្ែតែលពកួោែ់ទទួលបាន = 

សកមមភាពអនម័យថ្ែតែលបានសធវើ x ១០០ 

 
 

សកមមភាពអនម័យថ្ែតែលចាំបាច់ប្ែូវសធវើ(ឱ្កាស) 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 32  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ន្រសតើសប្មាលកូន និងអនកកាំែរមានចាំសណ្ុះែឹងអាំពើអនម័យថ្ែ 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ន្រសតើសប្មាលកូននិងអនកកាំែរប្ែូវមានចាំសណ្ុះែឹងអាំពើអនម័យថ្ែ សែើមបើ
រងាក រការចមៃងសរាគពើមាត យសៅកូន ឬពើអនកកាំែរសៅទារក។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ចាំសណ្ុះែឹង ក់ព័នធនឹងការសធវើអនម័យថ្ែ
ររស់ន្រសតើសប្មាលកូន និងអនកកាំែរ តាមសពលសវលាែូចខាងសប្កាម៖ ១)សពលមុនរ៉ាុះ ល់ទារក ២)
មុននិងសប្កាយររសិភាគអាហារ ៣)សប្កាយផ្ទៃ ស់កនៃរកូន ៤)សប្កាយសចញពើរនៃរ់ទឹក ៥)សៅសពលថ្ែ
ប្រលាក់ ៦)រនៃ រ់ពើកែក កណត ស់ ឬជូែសាំសបារ ៧)រនៃ រ់ពើរ៉ាុះ ល់វែថុរាវសចញពើរាងកាយ ៨)រនៃ រ់
ពើជូែសមាែ ែរនៃរ់ទឹក ៩)រនៃ រ់ពើរ៉ាុះ ល់លាមកសែវ ១០)រនៃ រ់ពើរ៉ាុះសាំរាម ឬររស់រររតែលអាច
ចមៃងសរាគ ១១)រនៃ រ់ពើរ៉ាុះសាច់សៅ ១២)មុន និងសប្កាយសពលរ៉ាុះ ល់ររសួ ែាំសៅ និង១៣)រនៃ រ់
ពើថ្ែសមើលស ើញកខវក់។ សែើមបើពិនិែយសមើលចាំណុ្ចខាងសលើ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវជរួសមាា សន៍
ជាមយួន្រសតើសប្មាលកូន និងអនកកាំែរ។ កនុងករណ្ើ មិនជរួន្រសតើសប្មាលកូនសទ សូមសមាា សន៍ជាមយួ
អែិងិជនតែលចូលមកសប្រើប្បាស់សសវាសៅមណ្ឌ លសុខភាព(ឧ.ន្រសតើយកកូនមកចក់វាក់សាាំង ឬមក
ពិនិែយថ្ផ្ៃស ុះ ឬក៏ន្រសតើតែលយកកូនមកពិនិែយពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅ។ល។ ឬសមាា សន៍តាមទូរស័ពៃជាមយួ
អែិងិជនតែលធាៃ រ់មកសប្រើប្បាស់សសវា។ សមាា សន៍ជាមយួន្រសតើសប្មាល និងអនកកាំែរ ឬអែិងិជន
តែលចូលមកសប្រើប្បាស់សសវាសៅមណ្ឌ លសុខភាព ចាំនួន៥នក់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់ ៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ន្រសតើសប្មាលស ៃ្ើយបានប្ែឹមប្ែូវ ១០ ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ៤ ន្រសតើសប្មាលស ៃ្ើយបានប្ែឹមប្ែូវ ៨-៩ ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ៣ ន្រសតើសប្មាលស ៃ្ើយបានប្ែឹមប្ែូវ ៦-៧ ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ២ ន្រសតើសប្មាលស ៃ្ើយបានប្ែឹមប្ែូវ ៤-៥ ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ១ ន្រសតើសប្មាលស ៃ្ើយបានប្ែឹមប្ែូវ ២-៣ ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ០ ន្រសតើសប្មាលស ៃ្ើយប្ែូវ ០-១ ចាំណុ្ច 

 អនម័យសៅតាមរនៃរ់ផ្ដល់សសវាទាាំងអស់ តផ្នកពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅ រនៃរ់ពិនិែយថ្ផ្ៃស ុះ រនៃរ់សប្មាល 
រនៃរ់សប្កាយសប្មាល រនៃរ់ចក់ថ្នន ាំរងាក រ និងកតនៃងចុុះសឈាម ុះែាំរូង (រសរៀរសមាែ ែ និងការសប្រើប្បាស់សូ
លុយសយុង) 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសធវើអនម័យសៅតាមរនៃរ់ផ្តល់សសវាទាាំងអស់កនុងមណ្ឌ លសុខភាព 
សដ្ឋយសប្រើប្បាស់សូលុយសយុងសមាៃ រ់សមសរាគ និងរសរៀរសមាែ ែតាមរនៃរ់នើមួយៗ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រសរៀរសមាែ ែ និង២)ការសប្រើប្បាស់



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 33  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

សូលុយសយុងឱ្យបានប្ែឹមប្ែូវតាមរនៃរ់នើមួយៗ។ សែើមបើសមើលរសរៀរសមាែ ែ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃ
ប្ែូវសួរសាំណួ្រចាំននួ៤ ែូចជា៖ ១.រសរៀរសមាែ ែវែថុរាវសចញពើរាងកាយអនកជាំង៉ឺយ៉ា ងែូចសមតច? ២.សែើ
ការសមាែ ែពើែាំរន់ប្រឈមទារ សៅែាំរន់ប្រឈមខពស់ឬយ៉ា ងណ? ៣.សែើការសប្រើប្បាស់សមាា រៈ
សមាែ ែយ៉ា ងែូចសមតច? និង៤.សែើការសមាែ ែសមាា រៈនិងទុកដ្ឋក់រនៃ រ់ពើសធវើការសមាែ ែរចួយ៉ា ងែូច
សមតច?។ សែើមបើសមើលការសប្រើប្បាស់សូលុយសយុងឱ្យបានប្ែឹមប្ែូវតាមរនៃរ់នើមយួៗ គណ្ៈកមមការ
វាយែថ្មៃប្ែូវសួរសាំណួ្រចាំនួន៣ ែូចជា៖ ១.ការសប្រើប្បាស់សូលុយសយុងសមាែ ែតាមរនៃរ់នើមួយៗ 
សែើរនៃរ់ណប្ែូវសប្រើសុលុយសយុងអវើ? ២.សែើែឹងពើរសរៀរលាយសុលុយសយុង កៃររ ើន ០.០៥ភាគរយ
ឬសទ សហើយសប្រើសពលណ? និង៣.សែើកៃររ ើន ០.៥ភាគរយ សប្រើសពលណ?។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់ ៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ស ៃ្ើយប្ែូវទាាំង៧សាំណួ្រ 

ពិនៃុ ៤ ស ៃ្ើយខុស១សាំណួ្រ 

ពិនៃុ ៣ ស ៃ្ើយខុស២សាំណួ្រ 

ពិនៃុ ២ ស ៃ្ើយខុស៣សាំណួ្រ 

ពិនៃុ ១ ស ៃ្ើយខុស៤សាំណួ្រ 

ពិនៃុ ០ ស ៃ្ើយខុស៥សាំណួ្រ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សែើមបើយល់កាន់តែ
ចាស់ពើចសមៃើយររស់សាំណួ្រខាងសលើសូមអានសោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើការរងាក រ និងប្ែួែពិនិែយការ
ចមៃងសរាគ ឆ្ន ាំ២០១៧ (ទាំព័រ ៥៣, ៥៤, ៥៥, ១៧៣, ១១១)។ ប្រសិនសរើមណ្ឌ លសុខភាពោម ន
អនកអនម័យសទ សូមសមាា សន៍ជាមយួរុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព។ 
 

 សៅតាមរនៃរ់នើមយួៗ ថ្ផ្ៃកប្មាល ពិដ្ឋន ជញ្ហា ាំង រងែួច ទាវ រ និងកងាា រ មានភាពសាែ ែ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសធវើអនម័យសៅតាមរនៃរ់ផ្តល់សសវាទាាំងអស់កនុងមណ្ឌ លសុខភាព 
សដ្ឋយពិនិែយសមើលថ្ផ្ៃកប្មាល ពិដ្ឋន ជញ្ហា ាំង រងែួច ទាវ រ និងកងាា រ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ភាពសាែ ែសៅថ្ផ្ៃកប្មាល ពិដ្ឋន ជញ្ហា ាំង 
រងែួច ទាវ រ និងកងាា រ តាមរនៃរ់ផ្តល់សសវាទាាំងអស់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ រនៃរ់ពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅនិងកតនៃងចុុះសឈាម ុះែាំរូងសាែ ែ ប្គរ់កតនៃងទាាំងអស់ 

ពិនៃុ ១ រនៃរ់សប្មាលសាែ ែ ប្គរ់កតនៃងទាាំងអស់ 

ពិនៃុ ១ រនៃរ់ពិនិែយថ្ផ្ៃស ុះសាែ ែ ប្គរ់កតនៃងទាាំងអស់ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 34  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ រនៃរ់សប្កាយសប្មាលសាែ ែ ប្គរ់កតនៃងទាាំងអស់ 

ពិនៃុ ១ រនៃរ់ផ្តល់ថ្នន ាំរងាក រសាែ ែ ប្គរ់កតនៃងទាាំងអស់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សរើរនៃរ់ណមយួ មាន
ធូលើ ឬពើង ង ឬសាំរាមសលើថ្ផ្ៃកប្មាល ឬពិដ្ឋន ឬជញ្ហា ាំង ឬរងែួច ឬទាវ រ ឬកងាា រ គ៉ឺបានពិនៃុ០កនុង
រនៃរ់សនុះ។  

 ២.២.៣ សុវែថភិាពទឹក (២០ពិនៃុ) 
 មានប្រភពទឹកសាែ ែសៅកនុងររសិវណ្សប្មារ់ផ្ាែ់ផ្ាង់ទឹកប្គរ់សពល(សោលការណ៍្តណ្នាំសដើពើទឹកសាែ ែ 
និងអនម័យសៅមូលដ្ឋា នពាបាល និងតងទាាំសុខភាព ឆ្ន ាំ២០១៨) 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ប្រភពទឹកសាែ ែសប្មារ់ផ្ាែ់ផ្ាង់ការសប្រើប្បាស់សៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព
(ឧ.ទឹកប្ែូវមានសពញមយួឆ្ន ាំ និងមិនប្ែូវបានកាែ់ផ្ទត ច់សដ្ឋយរែូវកាល ឬការដ្ឋច់ចរនតអគាិសនើស ើយ 
ប្រភពទឹកសាែ ែរមួមាន៖ ទឹកពើប្រព័នធទុសយតែលតចកចយ ឬផ្ាែ់ផ្ាង់សដ្ឋយអងាភាពតែលមាន
អាជ្ារ័ណ្ណ ទឹកពើអណ្តូ ងតែលមានការការ រ ទឹកផុ្សធមមជាែិតែលមានការការ រ និងទឹកសភៃៀង
ែូចមានតចងកនុងឧរសមព័នធទើ២ ថ្នសោលការណ៍្តណ្នាំសដើពើ ទឹកសាែ ែ និងអនម័យសៅមូលដ្ឋា ន
ពាបាល និងតងទាាំសុខភាព ឆ្ន ាំ២០១៨)។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ប្រភពទឹកសាែ ែ  ២)ការការ រប្ែឹមប្ែូវ  
និង៣)ផ្ាែ់ផ្ាង់បានប្គរ់សពល។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
មានប្រភពទឹកសាែ ែប្ែឹមប្ែូវសមប្សរតាមសោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើទឹកសាែ ែនិង  
អនម័យ 

ពិនៃុ ២ ការផ្ាែ់ផ្ាង់បានប្គរ់សពល 

ពិនៃុ ១ ការការ រប្ែឹមប្ែូវ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ទឹកមានប្គរ់សពល ប្រព័នធទុសយទឹកប្ែូវតែែាំសណ្ើ រការ(ោម នការសលចធាៃ យ រាល់ចាំណុ្ចសប្រើទាាំងអស់
ប្ែវូតែែភាា រ់សៅនឹងប្រព័នធផ្ាែ់ផ្ាង់ទឹកតែលែាំសណ្ើ រការ) 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់វែតមានទឹកប្ែូវតែមានប្គរ់សពល២៤សមា៉ា ង/២៤សមា៉ា ង សហើយអាចយកមក
សប្រើប្បាស់បានតាមរយៈរ ៉ាូរ ើសណ្តែលែាំសណ្ើ រការសៅប្គរ់កតនៃងផ្តល់សសវាតងទាាំសុខភាពទាាំងអស់។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 35  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)កាលរ ៉ាូរ ើសណ្ទាាំងអស់កនុងមណ្ឌ លសុខ
ភាព និង២)មានទឹកហូរសចញពើកាលរ ៉ាូរ ើសណ្ប្គរ់សពល។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ប្គរ់កាលរ ៉ាូរ ើសណ្ទាាំងអស់ែាំសណ្ើ រការ និងមានទឹកហូរ 

ពិនៃុ ៤ សរើខូចរ ៉ាូរ ើសណ្១  

ពិនៃុ ៣ សរើខូចរ ៉ាូរ ើសណ្២ 

ពិនៃុ ២ សរើខូចរ ៉ាូរ ើសណ្៣ 

ពិនៃុ ១ សរើខូចរ ៉ាូរ ើសណ្៤ 

ពិនៃុ ០ សរើខូចរ ៉ាូរ ើសណ្៥ ឬោម នទឹក/ដ្ឋច់ទឹក 
 

 ររមិាណ្ទឹកប្គរ់ប្ោន់ សែើមបើរាំសពញតាមែប្មវូការអរបរមាប្រចាំថ្ងៃររស់មណ្ឌ លសុខភាព(សោលការណ៍្
តណ្នាំសដើពើទឹកសាែ ែ និងអនម័យសៅមូលដ្ឋា នពាបាល និងតងទាាំសុខភាព ឆ្ន ាំ២០១៨) 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ទឹកសាែ ែប្ែូវតែមានររមិាណ្ប្គរ់ប្ោន់សែើមបើរាំសពញតាមែប្មូវការ
អរបររមាប្រចាំថ្ងៃររស់មណ្ឌ លសុខភាពសប្មារ់អនកជាំង៉ឺ សភ្ៀវ និងរុគាលិក។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)មានធុងសតុកទឹកតែលមានសមែថភាពផ្ាែ់
ផ្ាង់ទឹកបានរយៈសពល២ថ្ងៃ សែើមបើសប្រើជាទឹករប្មុងកនុងករណ្ើ ប្រភពទឹកមានរញ្ហា មិនអាចសប្រើប្បាស់
បាន ២)ធុងសតុកទឹកមានភាពសាែ ែ គប្មររិទជិែ និងតងទាាំបានលែ សែើមបើរងាក រភាពកខវក់(ោម ន
សាន មសប្រុះ សលច) និង៣)ធុងសតុកទឹក មានែភាា រ់ជាមយួប្រព័នធរងាូរ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានធុងសតុកទឹកតែលមានសមែថភាពផ្ាែ់ផ្ាង់ទឹកបានរយៈសពល២ថ្ងៃ និងមានទឹក 

ពិនៃុ ២ 
ធុងសតុកទឹកសាែ ែ មានគប្មររិទជិែនិងតងទាាំបានលែ សែើមបើរងាក រភាពកខវក់(ោម នសាន ម
សប្រុះ សលច) 

ពិនៃុ ១ ធុងសតុកទឹកតែលមានែភាា រ់ជាមយួប្រព័នធរងាូរ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆយ័៖ សែើមបើគណ្នែប្មូវការ
ទឹកអរបររមាតែលប្ែូវការសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពររមិាណ្សតង់ដ្ឋប្ែូវបានតណ្នាំសប្មារ់គណ្ន
មានសៅកនុងតារាងទើ៣កនុងសោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើទឹកសាែ ែ និងអនម័យសៅមូលដ្ឋា នពាបាល 
និងតងទាាំសុខភាព ឆ្ន ាំ២០១៨)។ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 36  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 មានទឹកសាែ ែសប្មារ់អនកសប្រើប្បាស់សសវាទទួលទាន 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ទឹកសប្មារ់ទទលួទាន តែលមានគុណ្ភាពប្ែឹមប្ែូវប្សរតាមសតង់ដ្ឋ
គុណ្ភាពទឹកផឹ្កជាែិ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ១)ទឹកសាែ ែសប្មារ់រុគាលិក អនកជាំង៉ឺ និង
សភ្ៀវទទលួទានសៅកតនៃងចុុះសឈាម ុះែាំរូង  ២)កតនៃងដ្ឋក់ធុងទឹក ឬរាំពង់ចសប្មាុះប្ែូវមានភាពសាែ ែ 
និងអនម័យ  និង៣)មានតកវសប្រើប្បាស់ប្គរ់ប្ោន់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានទឹកសាែ ែសប្មារ់រុគាលិក អនកជាំង៉ឺ និងសភ្ៀវទទលួទានសៅកតនៃងចុុះសឈាម ុះែាំរូង 

ពិនៃុ ២ កតនៃងដ្ឋក់ធុងទឹក ឬរាំព់ងចសប្មាុះប្ែូវមានភាពសាែ ែ និងអនម័យ 

ពិនៃុ ១ មានតកវសប្រើប្បាស់ប្គរ់ប្ោន់ និងមានអនម័យ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

២.៣ ការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាកនុងមណ្ឌ លសុខភាព (៥០ពិនៃុ) 
 ២.៣.១ ការរកាទុកនូវសោលការណ៍្តណ្នាំ/សសចកដើតណ្នាំ (១០ពិនៃុ) 

 មានសសចកតើតណ្នាំគៃើនិក និងសសចកតើតណ្នាំប្រែិរែតសិតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាពអរបររមា 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ “សសចកតើតណ្នាំគៃើនិក និងសសចកតើតណ្នាំប្រែិរែតិសតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាព
អរបររមា” មានសៅមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)សសចកតើតណ្នាំគៃើនិកសតើពើសាំណុ្ាំ
សកមមភាពអរបររមា ឆ្ន ាំ២០១៨ និងសសចកតើតណ្នាំប្រែិរែតិសតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាពអរបររមា ឆ្ន ាំ
២០១៨  ២)ការទុកដ្ឋក់ប្ែឹមប្ែូវ និង៣)ភាពងាយប្សួលយកមកសប្រើប្បាស់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុកសសៀវសៅសសចកតើតណ្នាំគៃើនិក សតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាព
អរបររមា   

ពិនៃុ ១ 
មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុកសសៀវសៅសសចកតើតណ្នាំប្រែិរែតិសតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាព
អរបររមា 

ពិនៃុ ១ មានការទុកដ្ឋក់បានប្ែឹមប្ែូវ និងមានសណត រ់ធាន រ់(សៅកតនៃងពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅ) 

ពិនៃុ ២ មានភាពងាយប្សួលយកមកសប្រើប្បាស់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 37  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 មានសោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើទឹកសាែ ែ និងអនម័យសៅមូលដ្ឋា នពាបាល និងតងទាាំសុខភាព និង
សោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើការរងាក រ និងការប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគ 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់“សោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើទឹកសាែ ែ និងអនម័យសៅមូលដ្ឋា នពាបាល 
និងតងទាាំសុខភាព” និង “សោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើការរងាក រ និងការប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគ” មាន
សៅមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)សសៀវសៅសោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើទឹក
សាែ ែនិងអនម័យ សៅមូលដ្ឋា នពាបាល និងតងទាាំសុខភាព ឆ្ន ាំ២០១៨ និងសោលការណ៍្តណ្នាំ
សតើពើការរងាក រនិងការប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគ ឆ្ន ាំ២០១៧  ២)ការទុកដ្ឋក់ប្ែឹមប្ែូវ និង៣)ភាពងាយ
ប្សួលយកមកសប្រើប្បាស់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុកសសៀវសៅសោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើ ទឹកសាែ ែនិងអនម័យ 
សៅមូលដ្ឋា នពាបាល និងតងទាាំសុខភាព ឆ្ន ាំ២០១៨   

ពិនៃុ ១ មណ្ឌ លសុខភាពមានរកាទុកសសៀវសៅសោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើការរងាក រនិងការប្ែួែ
ពិនិែយការចមៃងសរាគ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ពិនៃុ ១ មានការទុកដ្ឋក់បានប្ែឹមប្ែូវ និងមានសណត រ់ធាន រ់  

ពិនៃុ ២ មានភាពងាយប្សួលយកមកសប្រើប្បាស់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ២.៣.២ ការសលើកកមពស់គុណ្ភាពតផ្នកសុខភាពមាតា និងទារក (២៥ពិនៃុ) 
 ការពិនិែយសមើលលទធផ្លថ្នការសធវើសែសតចាំសណ្ុះែឹងសលើករណ្ើ សកិាគៃើនិក(រយៈសពល៣ប្ែើមាស) 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការពិនិែយសមើលចាំសណ្ុះែឹងររស់រុគាលិក ម្រតផ្នកសុខភាពមាតានិងទារក
សលើករណ្ើ សិកា គៃើនិក។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ចាំសណ្ុះែឹងររស់រុគាលិក ម្រតផ្នកសុខភាព
មាតានិងទារកសលើករណ្ើ សិកាគៃើនិក។ សែើមបើពិនិែយសមើលចាំសណ្ុះែឹងសនុះ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវ 
១)សមើលតារាងពិនៃុវាយែថ្មៃគុណ្ភាពសសវាសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពសៅប្ែង់តផ្នកទើII ២)រូកពិនៃុ
ករណ្ើ សិកាគៃើនិកររស់រុគាលិក ម្រ២នក់ កនុងរយៈសពល៣ប្ែើមាសចុងសប្កាយថ្នការវាយែថ្មៃ
គុណ្ភាពសសវាសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាព។ ពិនៃុសរុរទាាំង៣ប្ែើមាសសប្ចើនរាំផុ្ែសសមើ ៦០ពិនៃុ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៥៦ ែល់ ៦០ 

ពិនៃុ ៤ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៥១ ែល់ ៥៥ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 38  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៣ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៤៦ ែល់ ៥០ 

ពិនៃុ ២ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៤១ ែល់ ៤៥  

ពិនៃុ ១ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៣៦ ែល់ ៤០ 

ពិនៃុ ០ ពិនៃុទទលួបានទារជាង ៣៦ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ប្រសិនសរើមណ្ឌ ល
សុខភាពណទទលួបានពិនៃុ៥ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃមានសិទធិកនុងការពិនិែយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់សដ្ឋយសប្ជើស
សរ ើសរុគាលិកមាន ក់សដ្ឋយថ្ចែនយ សែើមបើសធវើករណ្ើ សិកាសនុះស ើងវញិ។ 

 

 ការពិនិែយសមើលលទធផ្លថ្នការសធវើសែសតចាំសណ្ុះែឹងសលើការសសន្រងាា ុះទារក(រយៈសពល៣ប្ែើមាស)  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការពិនិែយសមើលចាំសណ្ុះែឹងររស់រុគាលិក ម្រតផ្នកសុខភាពមាតានិងទារក 
សលើការសសន្រងាា ុះទារក(សណ្អូណតាលើ)។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ចាំសណ្ុះែឹងររស់រុគាលិក ម្រតផ្នកសុខភាព
មាតានិងទារក សលើការសសន្រងាា ុះទារក(សណ្អូណតាលើ)។ សែើមបើពិនិែយចាំសណ្ុះែឹងសនុះ គណ្ៈកមមការ
វាយែថ្មៃប្ែូវ ១)សមើលតារាងពិនៃុវាយែថ្មៃគុណ្ភាពសសវាសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពសៅប្ែង់តផ្នកទើII  
២)រូកពិនៃុរុគាលិក ម្រសធវើសែសតចាំសណ្ុះែឹងសលើការសសន្រងាា ុះទារក(សណ្អូណតាលើ) កនុងរយៈសពល
៣ប្ែើមាសចុងសប្កាយថ្នការវាយែថ្មៃគុណ្ភាពសសវាសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាព។ ពិនៃុសរុរទាាំង៣
ប្ែើមាសសប្ចើនរាំផុ្ែសសមើ ៦០ពិនៃុ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៥៦ ែល់ ៦០ 

ពិនៃុ ៤ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៥១ ែល់ ៥៥ 

ពិនៃុ ៣ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៤៦ ែល់ ៥០ 

ពិនៃុ ២ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៤១ ែល់ ៤៥  

ពិនៃុ ១ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៣៦ ែល់ ៤០ 

ពិនៃុ ០ ពិនៃុទទលួបានទារជាង ៣៦ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ប្រសិនសរើមណ្ឌ ល
សុខភាពណទទលួបានពិនៃុ៥ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃមានសិទធកិនុងការពិនិែយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់សដ្ឋយសប្ជើស
សរ ើសរុគាលិកមាន ក់សដ្ឋយថ្ចែនយ សែើមបើសធវើសែសតចាំសណ្ុះែឹងសនុះស ើងវញិ។ 

 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 39  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ការពិនិែយការរាំសពញបា៉ា ែូប្កាហវបានប្ែឹមប្ែវូប្គរ់ចាំននួសប្មាលកនុងរយៈសពល១តខថ្នប្ែើមាសកនៃងមក 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការពិនិែយការរាំសពញបា៉ា ែូប្កាហវ(Patograph) ររស់រុគាលិក ម្រ សដ្ឋយ
រាំសពញប្ែឹមប្ែូវទាាំងសងខាង(រាំសពញឱ្យបានប្គរ់ចាំនុចទាាំងអស់ កនុងែាំណក់កាលទើ១ ែាំណក់
កាលទើ២ ែាំណក់កាលទើ៣ និងែាំណក់កាលទើ៤)។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ចាំនួនបា៉ា ែូប្កាហវ ២)ទិននន័យសលើកាត រ 
ព័ែ៌មាន(ឧ.សរើមានករណ្ើ សប្មាល១០ប្ែូវមានបា៉ា ែូប្កាហវចាំននួ១០តែរ)  ៣)ការរាំសពញបា៉ា ែូប្កាហវ។
កនុងការពិនិែយសមើលបា៉ា ែូប្កាហវសនុះ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវសប្ជើសសរ ើសឯកសារន្រសតើសប្មាលកនុង
រយៈសពល១តខថ្នប្ែើមាសកនៃងមក។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ ចាំននួបា៉ា ែូប្កាហវែូចោន នឹងទិននន័យតែលបានកែ់ប្តាសលើកាត រព័ែ៌មាន  

ពិនៃុ ៣ ការរាំសពញបា៉ា ែូប្កាហវទាាំងអស់ប្ែឹមប្ែូវប្គរ់ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សរើបា៉ា ែូប្កាហវណ
មួយរាំសពញមិនប្គរ់ខវុះចាំណុ្ចណមួយកនុងែាំណក់កាលណមួយក៏សដ្ឋយ គ៉ឺផ្តល់ពិនៃុ០ សៅប្ែង់
សូចនករ “ការរាំសពញបា៉ា ែូប្កាហវទាាំងអស់ប្ែឹមប្ែូវប្គរ់ចាំណុ្ច”។ 

 

 ការពិនិែយរ័ណ្ណពនារកាំសណ្ើ ែតាមមសធាបាយនើមយួៗ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការពិនិែយរ័ណ្ណពនារកាំសណ្ើ ែតាមមធាបាយនើមយួៗ (ថ្នន ាំប្ោរ់ពនារ
កាំសណ្ើ ែ ថ្នន ាំចក់ពនារកាំសណ្ើ ែ កងដ្ឋក់កនុងសបូន កងដ្ឋក់សប្កាមតសបក សប្សាមអនម័យ)។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការរាំសពញរ័ណ្ណពនារកាំសណ្ើ ែទាាំង៥ 
(រ័ណ្ណថ្នន ាំប្ោរ់ពនារកាំសណ្ើ ែ រ័ណ្ណថ្នន ាំចក់ពនារកាំសណ្ើ ែ រ័ណ្ណកងដ្ឋក់កនុងសបូន រ័ណ្ណកងដ្ឋក់
សប្កាមតសបក រ័ណ្ណសប្សាមអនម័យ) និង២)ការរកាទុករ័ណ្ណពនារកាំសណ្ើ ែទាាំង៥។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ៣ ការរាំសពញរ័ណ្ណពនារកាំសណ្ើ ែទាាំង៥ បានប្ែឹមប្ែូវ 

ពិនៃុ ២ ការរកាទុករ័ណ្ណពនារកាំសណ្ើ ែ កនុងទូ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការអនុវែតការតងទាាំសារវន័តទារកសទើរសកើែ  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ចាំសណ្ុះែឹងររស់ ម្រសៅសលើការតងទាាំទារកតែលសទើរតែសកើែភាៃ មៗ 
សដ្ឋយសធវើការវាយែថ្មៃការយាំ/ការែកែសងាើម និងសកមមភាពររស់ទារក។  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 40  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ចាំសណ្ុះែឹងកនុងការអនុវែតការតងទាាំទារក
សទើរសកើែ។ សែើមបើពិនិែយចាំសណ្ុះែឹង គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវសួរ ឬសមាា សន៍ផ្ទៃ ល់ជាមយួ ម្រ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ឬ៥៖ 
ពិនៃុ ៥ រុគាលិក ម្រមាន ក់ស ៃ្ើយប្ែឹមប្ែូវទាាំង១០ចាំណុ្ច 

ពិនៃុ ០ រុគាលិក ម្រសរៀររារ់មិនប្គរ់១០ចាំណុ្ច 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សប្ជើសសរ ើស ម្រមាន ក់ 
សែើមបើសាកសួរ។ សៅកនុងកបួនខាន ែសនុះ សរើខវុះមយួជាំហាន/ចាំណុ្ច គ៉ឺសូនយ សរើស ៃ្ើយប្ែូវទាាំងអស់បាន
៥ពិនៃុ។ សរើមណ្ឌ លសុខភាពោម ន ម្រផ្តល់ពិនៃុ០។ ម្រប្ែូវសរៀររារ់ចាំណុ្ចទាាំង១០ សដ្ឋយមិនបាច់
សមើលសលើឯកសារតណ្នាំ។ 

 ២.៣.៣ ការតងទាាំកុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំ(ពិនិែយរ័ណ្ណ ស ព ជ ក) (១០ពិនៃុ)  
 ភាគរយកុមារអាយុសប្កាម៥ឆ្ន ាំបានទទលួការពិនិែយពាបាលតាម ស ព ជ ក 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការគិែជាភាគរយកុមារអាយុសប្កាម៥ឆ្ន ាំតែលបានពិនិែយពាបាលតាម
សមាហរណ្កមមពាបាលជាំង៉ឺកុមារ(រ័ណ្ណ ស ព ជ ក)។ រ័ណ្ណ ស ព ជ ក គ៉ឺជារ័ណ្ណកែ់ប្តាការទទលួ
រនៃុកពិនិែយពាបាលកុមារឈ៉ឺអាយុពើ ២តខ ែល់សប្កាម ៥ឆ្ន ាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖  ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ចាំននួរ័ណ្ណកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺ ស ព ជ ក 
តែលបានរាំសពញរចួកនុងតខកនៃងសៅ និង២)ចាំនួនកុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំតែលមកពិសប្ោុះជាំង៉ឺតែលបាន
កែ់ប្តាកនុងសសៀវសៅរញ្ញើកែ់ប្តាកនុងតខកនៃងសៅ។ សែើមបើគណ្ន គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវអនុវែតន៍
សៅរូរមនតែូចខាងសប្កាម៖ 

a. រារ់ចាំននួរ័ណ្ណកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺ ស ព ជ ក តែលបានរាំសពញរចួកនុងតខកនៃងសៅ 
b. រារ់ចាំននួកុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំតែលមកពិសប្ោុះជាំង៉ឺតែលបានកែ់ប្តាកនុងសសៀវសៅរញ្ញើកែ់ប្តា 
 កនុងតខកនៃងសៅ 

C. រនៃ រ់មកគណ្នសមាមាប្ែកុមារឈ៉ឺ(កុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំ)តែលបានពិនិែយពាបាលតាម  
    ស ព ជ ក= (a តចក b)x 100។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ សមាមាប្ែកុមារឈ៉ឺ(កុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំ)តែលបានពិនិែយពាបាលតាម ស ព ជ ក = 
១០០ភាគរយ 

ពិនៃុ ៤ សមាមាប្ែកុមារឈ៉ឺកុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំតែលបានពិនិែយពាបាលតាម ស ព ជ ក =  
៨០ភាគរយ-៩៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ៣ សមាមាប្ែកុមារឈ៉ឺកុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំតែលបានពិនិែយពាបាលតាម ស ព ជ ក =  
៦០ភាគរយ-៧៩ភាគរយ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 41  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 
សមាមាប្ែកុមារឈ៉ឺកុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំតែលបានពិនិែយពាបាលតាម ស ព ជ ក =  
៤០ភាគរយ-៥៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ១ 
សមាមាប្ែកុមារឈ៉ឺកុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំតែលបានពិនិែយពាបាលតាម ស ព ជ ក =  
១០ភាគរយ-៣៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ០ 
សមាមាប្ែកុមារឈ៉ឺកុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំតែលបានពិនិែយពាបាលតាម ស ព ជ ក ប្ែឹម
ប្ែូវែិចជាង ១០ភាគរយ 

 ការរាំសពញរ័ណ្ណ ស ព ជ ក ប្ែឹមប្ែវូសៅសពលពិនិែយជាំង៉ឺកុមារ   
 សសចកដើពនយល់៖  សាំសៅែល់ការរាំសពញរ័ណ្ណ ស. ព. ជ. ក(សមាហរណ្កមមពាបាលជាំង៉ឺកុមារ) សៅ
សពលកុមារមកពិនិែយពាបាលសៅមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ការរាំសពញរ័ណ្ណស.ព.ជ.ក។ គណ្ៈកមមការ
វាយែថ្មៃប្ែូវពិនិែយសមើលរ័ណ្ណស.ព.ជ.ក ទាាំងអស់ ថ្នសែើការរាំសពញរ័ណ្ណបានប្ែឹមប្ែូវ ឬសទ កនុងរយៈ
សពល១តខកនៃងសៅ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ការរាំសពញរ័ណ្ណបានប្ែឹមប្ែូវទាាំងអស់១០០ភាគរយ 

ពិនៃុ ៤ ការរាំសពញរ័ណ្ណបានប្ែឹមប្ែូវ ៨០ភាគរយ-៩៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ៣ ការរាំសពញរ័ណ្ណបានប្ែឹមប្ែូវ ៦០ភាគរយ-៧៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ២ ការរាំសពញរ័ណ្ណបានប្ែឹមប្ែូវ ៤០ភាគរយ-៥៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ១ ការរាំសពញរ័ណ្ណបានប្ែឹមប្ែូវ ១០ភាគរយ-៣៩ភាគរយ 

ពិនៃុ ០ ការរាំសពញរ័ណ្ណបានប្ែឹមប្ែូវែិចជាង ១០ភាគរយ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ សូមសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ជាមយួ
លកខណ្ៈវនិិចឆយ័លមែែិខាងសលើ “ភាគរយកុមារអាយុសប្កាម៥ឆ្ន ាំបានទទលួការពិនិែយពាបាលតាម 
ស ព ជ ក”។ សរើសិនជាការគណ្នសមាមាប្ែកុមារឈ៉ឺ(កុមារសប្កាម៥ឆ្ន ាំ) តែលបានពិនិែយពាបាល
តាម ស ព ជ ក បានែិចជាង ឬសសមើ ៥០ភាគរយ ែូសចនុះសូមផ្តល់ពិនៃុសូនយចាំស ុះលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ
លមែិែសនុះ។ 

 

២.៣.៤ គុណ្ភាពតផ្នកពិនិែយជាំង៉ឺសប្ៅ (៥ពិនៃុ) 
 ការពិនិែយសមើលលទធផ្លថ្នការសធវើសែសតចាំសណ្ុះែឹងសលើករណ្ើ សកិាគៃើនិក(រយៈសពល៣ប្ែើមាស) 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការពិនិែយសមើលចាំសណ្ុះែឹងររស់រុគាលិកតផ្នកពិនិែយជាំង៉ឺសប្ៅ សលើករណ្ើ
សិកាគៃើនិក។  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 42  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ចាំសណ្ុះែឹងររស់រុគាលិកតផ្នកពិនិែយជាំង៉ឺ
សប្ៅ សលើករណ្ើ សិកាគៃើនិក។ សែើមបើពិនិែយសមើលចាំសណ្ុះែឹងសនុះ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវ ១)សមើល
តារាងពិនៃុវាយែថ្មៃគុណ្ភាពសសវាសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាពសៅប្ែង់តផ្នកទើII ២)រូកពិនៃុករណ្ើ
សិកាគៃើនិក ររស់រុគាលិកពិនិែយជាំង៉ឺសប្ៅ ២នក់ កនុងរយៈសពល៣ប្ែើមាសចុងសប្កាយថ្នការវាយ
ែថ្មៃគុណ្ភាពសសវាសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាព។ ពិនៃុសរុរទាាំង៣ប្ែើមាសសប្ចើនរាំផុ្ែសសមើ ៦០ពិនៃុ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 
ពិនៃុ ៥ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៥៦ ែល់ ៦០ 

ពិនៃុ ៤ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៥១ ែល់ ៥៥ 

ពិនៃុ ៣ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៤៦ ែល់ ៥០ 

ពិនៃុ ២ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៤១ ែល់ ៤៥  

ពិនៃុ ១ ពិនៃុទទលួបានចរ់ពើ ៣៦ ែល់ ៤០ 

ពិនៃុ ០ ពិនៃុទទលួបានទារជាង ៣៦ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ប្រសិនសរើមណ្ឌ ល
សុខភាពណទទលួបានពិនៃុ៥ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃមានសិទធិកនុងការពិនិែយសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់សដ្ឋយសប្ជើស
សរ ើសរុគាលិកតផ្នកពិនិែយជាំង៉ឺសប្ៅ ១នក់សដ្ឋយថ្ចែនយ សែើមបើសធវើករណ្ើ សិកាសនុះស ើងវញិ។ 

២.៤ លទធផ្លថ្នការអនុវែតការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាកនុងមណ្ឌ លសុខភាព (៧៥ពិនៃុ) 
 ២.៤.១ សមិទធផ្លថ្នការផ្តល់សសវាទូសៅ (១៥ពិនៃុ) 

 ចាំននួករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺងមើសប្មារ់ប្រជាជនមាន ក់កនុងមយួឆ្ន ាំ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ចាំននួករណ្ើ ងមើ តែលមកពិសប្ោុះជាំង៉ឺជាមធយមថ្នប្រជាជនមាន ក់កនុង១ឆ្ន ាំ
សៅមណ្ឌ លសុខភាព កនុងចាំសណមប្រជាជនតែលប្គរែណ្ត រ់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្ពិនិែយលទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិឆ្ន ាំ
២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានប្ែឹម ៩៥ភាគរយស ើងសៅ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ច 
ថ្នន ក់ជាែិ តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 43  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានប្ែឹម ៩០ភាគរយស ើងសៅ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ច 
ថ្នន ក់ជាែិ តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានប្ែឹម ៨៥ភាគរយស ើងសៅ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ច 
ថ្នន ក់ជាែិ តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានប្ែឹម ៨០ភាគរយស ើងសៅ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ច 
ថ្នន ក់ជាែិ តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ   
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យកនុង
ប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានវទិាសុខាភិបាលតាមសគហទាំព័រ។ កនុងករណ្ើ មិនប្ែូវោន ប្ែូវែក២ពិនៃុពើសលើ
ចាំណុ្ចខាងសលើ និងយកទិននន័យតែលទារមកគណ្ន។ 

 

 ចាំននួករណ្ើ ពិនិែយពិសប្ោុះជាំង៉ឺសររុ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ចាំននួសរុរថ្នចាំនួនករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺងមើ និងចាំននួករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺចស់
សៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្ពិនិែយលទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ ឬ
ទិននន័យកនុងរបាយការណ៍្ HC1 ប្រចាំឆ្ន ាំររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
ចាំននួករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅសរុរ ប្ែូវមានែសួលខតែមួយជាមយួទិននន័យបានមកពើការ
រូកសរុរប្រចាំតខទាាំង១២តខកនុងឆ្ន ាំ ថ្នរញ្ា ើកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺសប្ៅ និងែូចោន ជាមយួ
ទិននន័យទាញសចញពើប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
ចាំននួករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅសរុរ មានែសួលខខុសោន ជាមយួទិននន័យបានមកពើការរូក
សរុរប្រចាំតខទាាំង១២តខកនុងឆ្ន ាំ ថ្នរញ្ា ើកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺសប្ៅ១ភាគរយ និងែូចោន
ជាមយួទិននន័យទាញសចញពើប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
ចាំននួករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅសរុរ មានែសួលខខុសោន ជាមយួទិននន័យបានមកពើការរូក
សរុរប្រចាំតខទាាំង១២តខកនុងឆ្ន ាំ ថ្នរញ្ា ើកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺសប្ៅ១ភាគរយ និងខុសោន
ជាមយួទិននន័យទាញសចញពើប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល១ភាគរយ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 44  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ 
ចាំននួករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅសរុរ មានែសួលខខុសោន ជាមយួទិននន័យបានមកពើការរូក
សរុរប្រចាំតខទាាំង១២តខកនុងឆ្ន ាំ ថ្នរញ្ា ើកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺសប្ៅ២ភាគរយ និងខុសោន
ជាមយួទិននន័យទាញសចញពើប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល១ភាគរយ 

ពិនៃុ ១ 
ចាំននួករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅសរុរ មានែសួលខខុសោន ជាមយួទិននន័យបានមកពើការរូក
សរុរប្រចាំតខទាាំង១២តខកនុងឆ្ន ាំ ថ្នរញ្ា ើកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺសប្ៅ២ភាគរយ និងខុសោន
ជាមយួទិននន័យទាញសចញពើប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល២ភាគរយ 

ពិនៃុ ០ ចាំននួករណ្ើ ពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅសរុរ មានែសួលខខុសោន ជាមយួទិននន័យបានមកពើការរូក
សរុរប្រចាំតខទាាំង១២តខកនុងឆ្ន ាំ ថ្នរញ្ា ើកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺសប្ៅសលើសពើ២ភាគរយសៅ 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ រូកសរុរទិននន័យកនុង
រញ្ា ើកែ់ប្តាអនកជាំង៉ឺសប្ៅ រយៈសពល១ឆ្ន ាំ សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ជាមយួរបាយការណ៍្សមិទធផ្លមណ្ឌ លសុខភាព
ប្រចាំឆ្ន ាំ និងទិននន័យទាញសចញពើប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ ទិននន័យទាាំងរើសនុះ ប្ែូវតែ
ែូចោន ។ 

 

 ការពប្ងឹងការរញ្ាូ នជាំង៉ឺសៅមនៃើរសពទយរតងែក 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ែាំសណ្ើ រការរញ្ាូ នអនកជាំងឹសៅមនៃើរសពទយរតងែក សែើមបើពិនិែយពាបាលរនតឱ្យ
មានប្រសិទធភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្ពិនិែយលទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ
ររស់មណ្ឌ លសុខភាព ២)លិខិែរញ្ាូ នជាំង៉ឺសៅមនៃើរសពទយរតងែក និង៣)របាយការណ៍្រញ្ាូ នជាំង៉ឺ 
(គាំរូលិខិែសៅជាំពូកឧរសមព័នធកនុងសសចកតើតណ្នាំប្រែិរែតិសតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាពអរបរមា)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ ចាំននួករណ្ើ រញ្ាូ នកនុងរបាយការណ៍្សមិទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ សសមើនឹងចាំនួនលិខិែរញ្ាូ ន និង
សសមើនឹងចាំននួរបាយការណ៍្រញ្ាូ ន កនុងរយៈសពលែូចោន  

ពិនៃុ ៤ ចាំននួករណ្ើ រញ្ាូ នកនុងរបាយការណ៍្សមិទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ ខុសោន នឹងចាំននួលិខិែរញ្ាូ ន 
ឬចាំននួរបាយការណ៍្រញ្ាូ ន(កនុងរងវង់៥ភាគរយចុុះ) កនុងរយៈសពលែូចោន  

ពិនៃុ ៣ ចាំននួករណ្ើ រញ្ាូ នកនុងរបាយការណ៍្សមិទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ ខុសោន នឹងចាំននួលិខិែរញ្ាូ ន 
ឬចាំននួរបាយការណ៍្រញ្ាូ ន(កនុងរងវង់ពើ៦ សៅ១០ភាគរយ) កនុងរយៈសពលែូចោន  

ពិនៃុ ២ ចាំននួករណ្ើ រញ្ាូ នកនុងរបាយការណ៍្សមិទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ ខុសោន នឹងចាំននួលិខិែរញ្ាូ ន 
ឬចាំននួរបាយការណ៍្រញ្ាូ ន(កនុងរងវង់ពើ១១ សៅ១៥ភាគរយ) កនុងរយៈសពលែូចោន  

ពិនៃុ ១ ចាំននួករណ្ើ រញ្ាូ នកនុងរបាយការណ៍្សមិទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ ខុសោន នឹងចាំននួលិខិែរញ្ាូ ន 
ឬចាំននួរបាយការណ៍្រញ្ាូ ន(កនុងរងវង់ពើ១៦ សៅ២០ភាគរយ) កនុងរយៈសពលែូចោន  

ពិនៃុ ០ ចាំននួករណ្ើ រញ្ាូ នកនុងរបាយការណ៍្សមិទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ ខុសោន នឹងចាំននួលិខិែរញ្ាូ ន 
ឬចាំននួរបាយការណ៍្រញ្ាូ ន(ចរ់ពើ២០ភាគរយស ើងសៅ) កនុងរយៈសពលែូចោន  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 45  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ រុគាលិកមណ្ឌ លសុខ
ភាពប្ែូវរាំសពញលិខិែរញ្ាូ នជាំង៉ឺ ឬរបាយការណ៍្រញ្ាូ នជាំង៉ឺចាំស ុះប្គរ់ករណ្ើ រញ្ាូ ន សដ្ឋយរញ្ហា ក់
នូវព័ែ៌មានចាស់លាស់កនុងសនុះមានការសននិដ្ឋា នសរាគឬសងេយ័ និងឱ្សងតែលបានផ្តល់។ ែូច
សនុះលិខិែរញ្ាូ នជាំង៉ឺ ឬរបាយការណ៍្រញ្ាូ នជាំង៉ឺ តែលប្ែូវយកមកសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ប្ែូវតែបានរាំសពញសពញ
សលញ និងប្ែឹមប្ែូវ។ កនុងករណ្ើ ចាំននួលិខិែរញ្ាូ នជាំង៉ឺ និងរបាយការណ៍្រញ្ាូ នជាំង៉ឺមិនសសមើោន  ប្ែូវ
ែក២ពិនៃុរតនថមសលើល័កខខ័ណ្ឌ ខាងសលើ។ 

 

 ២.៤.២ សមិទធផ្លថ្នការផ្ដល់សសវាតផ្នកកុមារ (៣០ពិនៃុ) 
 ចាំននួសលើក/ែងថ្នការពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅករណ្ើ ងមើសលើកុមារអាយុសប្កាម៥ឆ្ន ាំ មាន ក់កនុងមយួឆ្ន ាំ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការពិសប្ោុះជាំង៉ឺសប្ៅករណ្ើ ងមើសលើកុមារអាយុសប្កាម៥ឆ្ន ាំ ជាមធយមមាន ក់កនុង
មយួឆ្ន ាំ សៅមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្ពិនិែយលទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរជាមួយសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែ រយៈសពល 
១ឆ្ន ាំសពញ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានប្ែឹម៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ច
ថ្នន ក់ជាែិ តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានប្ែឹម៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ច
ថ្នន ក់ជាែិ តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានប្ែឹម៨៥ ែល់៨៩ភាគរយថ្នសោលសៅចាំណុ្ច
ថ្នន ក់ជាែិ តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានប្ែឹម៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ច
ថ្នន ក់ជាែិ តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការ
អភិវឌ្ឍជាែិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 46  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យកនុង
ប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ មិនប្ែូវោន  ប្ែូវែក២ពិនៃុពើសលើចាំណុ្ចខាងសលើ និង
យកទិននន័យតែលទារមកគណ្ន។ 

 

 អប្តាប្គរែណ្ដ រ់ថ្នវា៉ា ក់សាាំងរងាក រជាំង៉ឺខាន់សាៃ ក់-កែកមាន់-សែតាណូ្ស-រលាកសងៃើមប្រសភទសរ-រលាកសែួ-
រលាកសប្សាមខរួ ៣ែូស  

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាកុមារសប្កាម១ឆ្ន ាំតែលបានទទួលវា៉ា ក់សាាំង៣ែូស រងាក រជាំង៉ឺខាន់
សាៃ ក់-កែកមាន់-សែតាណូ្ស-រលាកសងៃើមប្រសភទសរ-រលាកសួែ-រលាកសប្សាមខួរ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរជាមួយសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែរយៈសពល
១ឆ្ន ាំសពញ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 47  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 

 

 អប្តាប្គរែណ្ដ រ់ថ្នវា៉ា ក់សាាំងរងាក រកន្រញ្ា ឹល-សែូច សៅតខទើ៩  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាកុមារសប្កាម១ឆ្ន ាំតែលបានទទលួវា៉ា ក់សាាំងរងាក រជាំង៉ឺកន្រញ្ា ឹល-សែូច 
សៅតខទើ៩។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរជាមួយសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែរយៈសពល
១ឆ្ន ាំសពញ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិឆ្ន ាំ 
២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 48  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 

 ភាគរយថ្នទារកបានទទលួការរាំសៅសដ្ឋយទឹកសដ្ឋុះមាដ យកនុងអាំ ុងមយួសមា៉ា ងែាំរូងថ្នកាំសណ្ើ ែ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាកុមារអាយុសប្កាម២៤តខ តែលបានទទលួការការរាំសៅសដ្ឋយទឹក
សដ្ឋុះមាត យ កនុងអាំ ុងសមា៉ា ងទើមយួថ្នកាំសណ្ើ ែ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរជាមួយសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែរយៈសពល
១ឆ្ន ាំសពញ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 

 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 49  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ភាគរយថ្នកុមារអាយុពើ៦តខសៅ៥៩តខ បានទទលួប្ោរ់ថ្នន ាំជើវជាែិអាកនុងអាំ ុងសពល៦តខចុងសប្កាយថ្នឆ្ន ាំ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាកុមារអាយុ ៦-៥៩ តខ បានទទលួប្ោរ់ថ្នន ាំជើវជាែិអា កនុងរយៈសពល 
៦តខចុងសប្កាយ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរជាមួយសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែរយៈសពល
៦តខចុងសប្កាយថ្នឆ្ន ាំ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 50  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ភាគរយថ្នកុមារអាយុពើ១២តខែល់៥៩តខ បានទទួលថ្នន ាំសម៉ារង់ដ្ឋហេុលកនុងអាំ ុងសពល៦តខចុង
សប្កាយថ្នឆ្ន ាំ 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាកុមារអាយុ១២-៥៩ តខ បានទទលួថ្នន ាំទាំលាក់ប្ពូន សមរង់ដ្ឋហេុល
កនុងរយៈសពល ៦តខចុងសប្កាយ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរជាមួយសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែរយៈសពល
៦តខចុងសប្កាយថ្នឆ្ន ាំ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ  
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិន ប្ែូវោន ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 51  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

២.៤.៣ សមិទធផ្លថ្នការផ្ដល់សសវាសុខភាពមាតា (៣០ពិនៃុ) 
 ភាគរយថ្នការសប្រើប្បាស់មសធាបាយពនារកាំសណ្ើ ែទាំសនើរកនុងចាំសណមន្រសដើវយ័រនតពូជបានសរៀរការ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាថ្នការសប្រើប្បាស់វធិើសាន្រសតពនារកាំសណ្ើ ែទាំសនើរ កនុងចាំសណមន្រសដើ
វយ័រនដពូជបានសរៀរការរចួកនុងែាំរន់ប្គរែណ្ត រ់ររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែប្រចាំឆ្ន ាំ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 

 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 52  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 

 ភាគរយថ្នន្រសតើតែលមានគភ៌បានទទលួការតងទាាំមុនសប្មាល៤សលើក សដ្ឋយរុគាលកិសុខាភិបាល 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាន្រសតើកាំពុងមានគភ៌បានសប្រើប្បាស់ និងទទលួសសវាតងទាាំមុនសប្មាល
យ៉ា ងែិច៤សលើក សដ្ឋយរុគាលិកសុខាភិបាល។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែប្រចាំឆ្ន ាំ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 

 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 53  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 

 ភាគរយប្សើដមានគភ៌ទទលួថ្នន ាំប្ោរ់ជាែិតែក/អាសុើែហវូលកិ៩០ប្ោរ់ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាប្សើដមានគភ៌ តែលបានទទលួថ្នន ាំប្ោរ់ជាែិតែក/អាសុើែហវូលិក៩០
ប្ោរ់កនុងរយៈសពលមានគភ៌។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែប្រចាំឆ្ន ាំ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 

 
 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 54  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 

 ភាគរយថ្នការសប្មាលសៅមូលដ្ឋា នសុខាភិបាល 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាថ្នការសប្មាលសៅមណ្ឌ លសុខភាព/មូលដ្ឋា នសុខាភិបាល។ 
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែប្រចាំឆ្ន ាំ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ  
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ  
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 

 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 55  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ភាគរយថ្នន្រសតើសប្មាលទទលួការពិនិែយតងទាាំសប្កាយសប្មាលសលើកទើ១(មុន៤៨សមា៉ា ងសប្កាយសប្មាល) 
សដ្ឋយរុគាលិកសុខាភិបាល 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាថ្នន្រសតើសប្មាលតែលទទលួបានការពិនិែយតងទាាំសប្កាយសប្មាល
សលើកទើ១(កនុងអាំ ុងសពល៤៨សមា៉ា ងសប្កាយសប្មាល) សដ្ឋយរុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែប្រចាំឆ្ន ាំ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ  
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 
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 ភាគរយប្សើដសប្កាយសប្មាលទទលួថ្នន ាំប្ោរ់ជាែិតែក/អាសុើែហវូលកិ៤០ប្ោរ់ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់អប្តាប្សើដសប្កាយសប្មាលតែលបានទទួលថ្នន ាំប្ោរ់ជាែិតែក/អាសុើែ
ហវូលិក ៤០ប្ោរ់។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាពសធៀរសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ។ ទិននន័យយកមកពិនិែយប្ែូវគិែប្រចាំឆ្ន ាំ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបាន ១០០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ តែល
បានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៤ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩៥ ែល់៩៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ៣ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៩០ ែល់៩៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ២ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨៥ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានពើ៨០ ែល់៨៤ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ 
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ០ 
លទធផ្លថ្នសូចនករសសប្មចបានែិចជាង ៨០ភាគរយ ថ្នសោលសៅចាំណុ្ចថ្នន ក់ជាែិ  
តែលបានកាំណ្ែ់កនុងប្ករខ័ណ្ឌ សូចនករប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនររស់តផ្នការអភិវឌ្ឍជាែិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ថ្នវស័ិយសុខាភិបាល 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ទិននន័យយកមក
សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់ ជាទិននន័យមានសងាែិភាពរវាងទិននន័យតែលផ្តល់សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព និងទិននន័យ
កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ែ៌មានសុខាភិបាល។ កនុងករណ្ើ តែលទិននន័យមិនប្ែូវោន  ប្ែូវយកទិននន័យតែល
ទាររាំផុ្ែមកគណ្ន រចួប្ែូវែក២ពិនៃុ។ 
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ណផ្នកទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈទៅកនងុអងាភាព 
 
៣. ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈទៅកនងុអងាភាព (៨០ពិៃទុ) 
 ការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារណ្ៈ សាំសៅែល់ប្រព័នធប្គរ់ប្គងធនធានហរិញ្ញវែថុ  តែលជុះឥទធិពលសលើ
ប្រសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាពថ្នការផ្តល់សសវាសាធារណ្ៈជូនែល់ប្រជាពលរែា ប្រករសដ្ឋយសមធម៌ និង       
ររយិរនន។ កនុងន័យសនុះ, ការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព ប្ែូវធានថ្នការែឹកនាំ និងការប្គរ់
ប្គងនូវកិចចែាំសណ្ើ ការទាាំងការសរៀរចាំតផ្នការងវកិា, ការអនុវែតងវកិា, ការប្ែួែពិនិែយ និងសរៀរចាំរបាយការណ៍្
ហរិញ្ញវែថុ និងសមិទធកមម អនុសលាមតាមលិខិែរទដ្ឋា នគែិយុែតជាធរមាន សែើមបើធានបាន ែមាៃ ភាព, ប្រសិទធភាព 
និងស័កតិសិទធភាព ។ 
 លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសប្មារ់ការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព គ៉ឺរមួចាំតណ្កសលើកកមពស់  
ប្រព័នធប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុ ស ៃ្ើយែរនឹងការផ្តល់សសវាសុខាភិបាលប្រករសដ្ឋយគុណ្ភាព និងភាពទាន់សពល
សវលា ផ្តល់សសវាសុខាភិបាលជូនប្រជាជនសៅកនុងែាំរន់មូលដ្ឋា ន។ ការសរៀរចាំលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ គ៉ឺមិនប្ែឹម
តែតផ្ែកសលើសមែថភាព និងលទធភាពរ៉ាុសណណ ុះសទ រ៉ាុតនតក៏បានរមួរញ្ចូ លនូវការអនុវែតបានលែៗ សលើការប្គរ់ប្គង
ហរិញ្ញវែថុសាធារណ្ៈផ្ងតែរ តែល នឹងជយួនិងោាំប្ទែល់មណ្ឌ លសុខភាព រមួមាន (ទើ១)រសងកើនប្រសិទធភាព
ការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារណ្ៈររស់មណ្ឌ លសុខភាព, (ទើ២)ពប្ងឹងគណ្សនយយភាពសលើការប្គរ់ប្គងងវកិា 
និង(ទើ៣)ធានបាននូវភាពស ៃ្ើយែរសៅនឹងែប្មូវការសសវាសុខភាពសៅតាមសហគមន៍។ 
 សៅកនុងតផ្នកថ្នការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារណ្ៈសៅកនុងអងាភាព មានពិនៃុសរុរចាំននួ៨០ តែលមាន
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យរងចាំននួ៣ គ៉ឺ៖ 
  ១. ភាពសជឿទុកចិែតថ្នងវកិា (៣៥ពិនៃុ) 
 ២. ប្រព័នធប្គរ់ប្គងគណ្សនយយ និងប្ទពយសមបែតិរែា (៣០ពិនៃុ) 
 ៣. ការតាមដ្ឋន និងការប្ែែួពិនិែយហរិញ្ញវែថុ (១៥ពិនៃុ) 
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៣.១ ភាពសជឿទុកចិែតថ្នងវកិា (៣៥ពិនៃុ) 
 ៣.១.១ ការសរៀរចាំតផ្នការងវកិា (១៥ពិនៃុ) 

 តផ្នការប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ (Annual Operation Plan) 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់តផ្នការរមួររស់មណ្ឌ លសុខភាព សដ្ឋយរងាា ញអាំពើតផ្នការសកមមភាព 
និងតផ្នការហរិញ្ញវែថុររស់មណ្ឌ លសុខភាព សប្មារ់អនុវែតន៍សៅឆ្ន ាំរនៃ រ់។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តផ្នការប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំប្សរតាម
ទប្មង់តផ្នការររស់ប្កសួងសុខាភិបាល និង២)សកមមភាពមានប្គរ់ប្រភពងវកិា(ងវកិាជាែិ សសវា
រង់ថ្ងៃ និងជាំនយួ)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២  តផ្នការប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ២  ការសរៀរចាំតាមទប្មង់តផ្នការររស់ប្កសួងសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ សកមមភាពមានប្គរ់ប្រភពងវកិា(ងវកិាជាែិ សសវារង់ថ្ងៃ និងជាំនយួ) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 តផ្នការប្ែើមាស  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់តផ្នការប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ តែលបានសរៀរចាំតាមប្ែើមាស សប្មារ់ការអនុវែត
ជាក់តសតង។   

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តផ្នការប្ែើមាស(៤តផ្នការកនុង
មួយឆ្ន ាំ) និង២)ការសរៀរចាំតាមទប្មង់តផ្នការររស់ប្កសួងសុខាភិបាល។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ តផ្នការប្ែើមាស(៤តផ្នការកនុងមយួឆ្ន ាំ) 

ពិនៃុ ៣ ការសរៀរចាំតាមទប្មង់តផ្នការររស់ប្កសួងសុខាភិបាល (ខៃឹមសារ កាលររសិចឆទ  
ហែថសលខា) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការអនុវែតតផ្នការប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការអនុវែតសកមមភាពតែលបានសប្ោងកនុងតផ្នការប្រែិរែតិប្រចាំឆ្ន ាំររស់
មណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ សកមមភាពតែលបានអនុវែតន៍សធៀរជាមយួ
សកមមភាពតែលបានសប្ោងទុកកនុងតផ្នការ។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 59  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖  
ពិនៃុ ៥ អនុវែតន៍សកមមភាពបាន៩០ភាគរយ ែល់១០០ភាគរយ ថ្នសកមមភាពតែលបានសប្ោងទុក 

ពិនៃុ ៤ អនុវែតន៍សកមមភាពបាន៨០ភាគរយ ែល់៨៩ភាគរយ ថ្នសកមមភាពតែលបានសប្ោងទុក 

ពិនៃុ ៣ អនុវែតន៍សកមមភាពបាន៧០ភាគរយ ែល់៧៩ភាគរយ ថ្នសកមមភាពតែលបានសប្ោងទុក 

ពិនៃុ ២ អនុវែតន៍សកមមភាពបាន៦០ភាគរយ ែល់៦៩ភាគរយ ថ្នសកមមភាពតែលបានសប្ោងទុក  

ពិនៃុ ១ អនុវែតន៍សកមមភាពបាន៥០ភាគរយ ែល់៥៩ភាគរយ ថ្នសកមមភាពតែលបានសប្ោងទុក  

ពិនៃុ ០ សប្កាម៥០ភាគរយ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ប្រសិនសរើោម នរបាយ
ការណ៍្រញ្ហា ក់ពើការអនុវែតសកមមភាពប្រចាំឆ្ន ាំ គ៉ឺមិនទទលួបានពិនៃុសទ។ 

 ៣.១.២ ការអនុវែតងវកិា (កមមវធិើចាំណូ្លចាំណយ និងសោលការណ៍្ចាំណូ្លចាំណយ) (២០ពិនៃុ) 
 ការប្គរ់ប្គងចាំណូ្លររស់មណ្ឌ លសុខភាព  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការប្គរ់ប្គងចាំណូ្ល(ងវកិាជាែិ ចាំណូ្លពើការរង់ថ្ងៃ និងមូលនិធិ
សមធម៌)ប្រចាំប្ែើមាស និងប្រចាំឆ្ន ាំររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ការកែ់ប្តា និងការប្គរ់ប្គងចាំណូ្លប្រចាំ
ប្ែើមាស និងប្រចាំឆ្ន ាំ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ៤ ការកែ់ប្តា និងការប្គរ់ប្គងចាំណូ្លប្រចាំប្ែើមាស(៤ប្ែើមាសកនុងមយួឆ្ន ាំ) 

ពិនៃុ ១ ការកែ់ប្តា និងការប្គរ់ប្គងចាំណូ្លប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 

 ការអនុវត្តថវកិាមានប្រសិទ្ធភាព  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការអនុវែតងវកិាសធៀរសៅនឹងតផ្នការងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំតែលបានកាំណ្ែ់
សដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ តផ្នការងវកិា និងរបាយការណ៍្អនុវែតន៍
ងវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖  

ពិនៃុ ៥ ការអនុវែតងវកិារែា និងងវកិាែថ្ទសទៀែបានកនុងចសនៃ ុះពើ ៩០ភាគរយ-១០០ភាគរយ  
(ការសប្រើប្បាស់ងវកិាកនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ) 

ពិនៃុ ៤ ការអនុវែតងវកិារែា និងងវកិាែថ្ទសទៀែបានកនុងចសនៃ ុះ ៨០ភាគរយ-៨៩ភាគរយ  
(ការសប្រើប្បាស់ងវកិាកនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ) 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 60  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ៣ ការអនុវែតងវកិារែា និងងវកិាែថ្ទសទៀែបានកនុងចសនៃ ុះ ៧០ភាគរយ-៧៩ភាគរយ  
(ការសប្រើប្បាស់ងវកិាកនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ) 

ពិនៃុ ២ ការអនុវែតងវកិារែា និងងវកិាែថ្ទសទៀែបានកនុងចសនៃ ុះ ៦០ភាគរយ-៦៩ភាគរយ  
(ការសប្រើប្បាស់ងវកិាកនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ) 

ពិនៃុ ១ ការអនុវែតងវកិារែា និងងវកិាែថ្ទសទៀែបានកនុងចសនៃ ុះ ៥០ភាគរយ-៥៩ភាគរយ  
(ការសប្រើប្បាស់ងវកិាកនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ) 

ពិនៃុ ០ សប្កាម៥០ភាគរយ 

 មានកិចចរញ្ាកិាគណ្សនយយបានប្ែឹមប្ែវូ  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅសលើការកែ់ប្តាសាច់ប្បាក់ប្សរតាមរៃង់គណ្សនយយសាធារណ្ៈ។ 
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រញ្ា ិកាគណ្សនយយ និង២)ការរកាទុក។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៣ រញ្ា ិកាគណ្សនយយ(ការកែ់ប្តាចាស់លាស់ តាមកាលររសិចឆទ និងតាមរៃង់គណ្សនយយ  
សាធារណ្ៈ)(៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ) 

ពិនៃុ ២ ការរកាទុកបានប្ែឹមប្ែូវ(៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ែមាៃ ភាពងវកិា  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការផ្េពវផ្ាយចាំណូ្លចាំណយប្រចាំតខររស់មណ្ឌ លសុខភាពជាប្រចាំ។  
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការរិទផ្ាយ ឬកែ់ប្តាព័ែ៌មាន ក់ព័នធ
ចាំណូ្លចាំណយររស់មណ្ឌ លសុខភាពសលើតារាងតាមដ្ឋនសសវាសុខាភិបាលសាំខាន់ៗ និង២)កិចច
ប្រជុាំផ្េពវផ្ាយ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ៣ មានការរិទផ្ាយ ឬកែ់ប្តាព័ែ៌មាន ក់ព័នធចាំណូ្លចាំណយងវកិាររស់មណ្ឌ ល 
សុខភាពសលើតារាងតាមដ្ឋនសសវាសុខាភិបាលសាំខាន់ៗជាសរៀងរាល់តខកនៃងមក 

ពិនៃុ ២ កិចចប្រជុាំផ្េពវផ្ាយ(៤ ប្ែើមាស) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ  
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ចាំណុ្ចទើ១ថ្នលកខណ្ៈ
វនិិចឆ័យលមែិែសនុះប្ែូវបានផ្ដល់ពិនៃុ៣ កនុងករណ្ើ តែលមានការរិទផ្ាយជាសរៀងរាល់តខកនៃងមក 
រ៉ាុតនតកនុងករណ្ើ តែលមិនបានផ្េពវផ្ាយកនុងតខណមួយ ឬករណ្ើ ព័ែ៌មានតែលផ្េពវផ្ាយមិនមាន
សុប្កិែភាពកនុងតខណមយួ ប្ែូវែកមយួពិនៃុកនុង១តខ។



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 61  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៣.២ ប្រព័នធប្គរ់ប្គងគណ្សនយយ និងប្ទពយសមបែតិរែា (៣០ពិនៃុ) 
 ៣.២.១ ែាំសណ្ើ រការថ្នការកែ់ប្តា (២០ពិនៃុ) 

 មានរញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់កនុងធនោរ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់រញ្ា ើ ឬសសៀវសៅកែ់ប្តាប្រែិរែតិការសាច់ប្បាក់កនុងគណ្នើធនោរររស់
មណ្ឌ លសុខភាព។

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ រញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់(អនុគណ្នើ
៦២០២៨ និងងវកិាសសវាហរិញ្ញរបទាន)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើតាមដ្ឋនសាច់ប្បាក់ 

ពិនៃុ ១ មានការកែ់ប្តាតាមកាលររសិចឆទ 

ពិនៃុ ១ មានការរូកសរុរតាមតខនើមយួៗ ចាស់លាស់ 

ពិនៃុ ១ មានហែថសលខាពើប្រធានមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ មានការសរៀរចាំទុកដ្ឋក់ប្រករសដ្ឋយរសរៀរសរៀររយ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 មានរញ្ា ើសរឡាសប្មារ់តាមដ្ឋនសាថ នភាពចាំណូ្លចាំណយ និងចាំននួសាច់ប្បាក់តែលសៅសល់ចុងថ្ងៃ 
ចុងតខ  

 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់រញ្ា ើកែ់ប្តាចាំណូ្ល ចាំណយប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំតខររស់មណ្ឌ លសុខភាព។  
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ រញ្ា ើកែ់ប្តាចាំណូ្លចាំណយររស់មណ្ឌ ល
សុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើកែ់ប្តាចាំណូ្លចាំណយ 

ពិនៃុ ១ មានការកែ់ប្តាប្រចាំថ្ងៃ 

ពិនៃុ ១ មានការរូកសរុរប្រចាំតខនើមយួៗចាស់លាស់ 

ពិនៃុ ១ មានហែថសលខាពើប្រធានមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ មានការសរៀរចាំទុកដ្ឋក់ប្រករសដ្ឋយរសរៀរសរៀររយ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 62  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ការកែ់ប្តាកិចចរញ្ា ិកាគណ្សនយយតាមកាំពយូទ័រ  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់កិចចរញ្ា ិកាគណ្សនយយ(រូកសរុរទិននន័យប្រចាំឆ្ន ាំ) សដ្ឋយសប្រើប្បាស់
ប្រព័នធគណ្សនយយកុាំពយូទ័រ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)កិចចរញ្ច ិកាគណ្សនយយតាមកាំពយូទ័រ និង
២)ភាពប្ែឹមប្ែូវថ្នការកែ់ប្តាតាមរយៈប្រព័នធកាំពយូទ័រ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ៣ មានការកែ់ប្តាគណ្សនយយតាមរយៈប្រព័នធកាំពយូទ័រ 

ពិនៃុ ២ ការកែ់ប្តាតាមរយៈប្រព័នធកាំពយូទ័របានប្ែឹមប្ែូវ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការប្គរ់ប្គងឯកសារហរិញ្ញវែថុ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរកាទុកឯកសារ ក់ព័នធនឹងហរិញ្ញវែថុកនុងប្កូណូ្ តាមលាំដ្ឋរ់និងមាន
ភាពងាយប្សួលសប្មារ់ការសប្រើប្បាស់។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ រសរៀរទុកដ្ឋក់ឯកសារ ក់ព័នធហរិញ្ញវែថុ
(របាយការណ៍្ចាំណូ្លចាំណយ រញ្ា ើកែ់ប្តាចាំណូ្លចាំណយកនុងមណ្ឌ លសុខភាព រញ្ា ើតាមដ្ឋន
សាច់ប្បាក់កនុងធនោរ...)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានឯកសារ ក់ព័នធនឹងហរិញ្ញវែថុទាាំងអស់ 

ពិនៃុ ១ ឯកសារ ក់ព័នធនឹងហរិញ្ញវែថុទាាំងអស់ប្ែូវបានដ្ឋក់កនុងប្កូណូ្ 

ពិនៃុ ២ មានទូទុកដ្ឋក់ឯកសារ ក់ព័នធនឹងហរិញ្ញវែថុ 

ពិនៃុ ១ ការទុកដ្ឋក់ឯកសារ ក់ព័នធហរិញ្ញវែថុមានរសរៀរសរៀររយ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ៣.២.២ ការប្គរ់ប្គងប្ទពយសមបែតិរែា (១០ពិនៃុ) 
 មានរញ្ា ើសារសពើភ័ណ្ឌ ប្ទពយសមបែតិរែាឆ្ន ាំសោល  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការកែ់ប្តារញ្ា ើសារសពើភ័ណ្ឌ ប្ទពយសមបែតិរែាឆ្ន ាំសោល ប្សរតាមវធិាន 
និងទប្មង់ររស់ប្កសួងសសែាកិចចនិងហរិញ្ញវែថុ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ រញ្ា ើសារសពើភ័ណ្ឌ ប្ទពយសមបែតិរែា។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 63  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានសសៀវសៅសារសពើភ័ណ្ឌ ប្ទពយសមបែតិរែាឆ្ន ាំសោល(ចារ់សែើម ឬចារ់ចមៃង) 

ពិនៃុ ៣ ការសរៀរចាំតាមទប្មង់ររស់ប្កសួងសសែាកិចចនិងហរិញ្ញវែថុ(ហែថសលខា ខៃឹមសារ និង
កាលររសិចឆទ) 

ពិនៃុ ០ ោម នសសៀវសៅរញ្ា ើសារសពើភ័ណ្ឌ  ឬឯកសារសារសពើភ័ណ្ឌ  

 មណ្ឌ លសុខភាពសធវើរចចុរបននកមមតារាងសប្រៀរសធៀរ(សកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយសមបែតិរែា  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសធវើរចចុរបននកមមតារាងសប្រៀរសធៀរ(សកើន/ងយចុុះ) ប្ទពយសមបែតិរែា
ប្រចាំឆ្ន ាំ និងទាន់សពលសវលា។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ តារាងសប្រៀរសធៀរប្ទពយសមបែតិរែា។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានតារាងសប្រៀរសធៀរប្ទពយសមបែតិរែា(សកើន/ងយចុុះ)ប្រចាំឆ្ន ាំ (២ ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ) 

ពិនៃុ ៣ ការសរៀរចាំតាមទប្មង់ររស់ប្កសួងសសែាកិចចនិងហរិញ្ញវែថុ(ហែថសលខា ខៃឹមសារ និង
កាលររសិចឆទ) 

ពិនៃុ ០ ោម នសសៀវសៅរញ្ា ើសារសពើភ័ណ្ឌ  ឬឯកសារសារសពើភ័ណ្ឌ  

៣.៣ ការតាមដ្ឋន និងការប្ែែួពិនិែយហរិញ្ញវែថុ (១៥ពិនៃុ) 
៣.៣.១ ប្រព័នធរបាយការណ៍្តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារ (៥ពិនៃុ) 
 មានរបាយការណ៍្លទធផ្លការងារ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់របាយការណ៍្លទធផ្លការងារររស់មណ្ឌ លសុខភាពតែល ៃ្ុុះរញ្ហច ាំងពើ
លទធផ្លតែលមណ្ឌ លសុខភាពអនុវែដបានប្រចា្ំ មាស និងឆ្ន ាំ និងសផ្្ើជូនការយិល័យសុខាភិបាល
ប្សុកប្រែិរែតិបានទាន់សពលសវលា។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្លទធផ្លការងារ តែល
មណ្ឌ លសុខភាពបានសរៀរចាំ និង២)កាលររសិចឆទតែលសផ្្ើជូនការយិល័យសុខាភិបាលប្សុកប្រែិរែត។ិ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ២ មានរបាយការណ៍្លទធផ្លប្រចា្ំ មាស (មានខៃឹមសារ មានការកែ់ប្តាលទធផ្ល
ចាស់លាស់ និងមានការចុុះហែថសលខាប្ែឹមប្ែូវ) 

ពិនៃុ ២ មានរបាយការណ៍្លទធផ្លប្រចាំឆ្ន ាំ (មានខៃឹមសារ មានការកែ់ប្តាលទធផ្លចាស់លាស់ 
និងមានការចុុះហែថសលខាប្ែឹមប្ែូវ)-១ឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ១ សផ្្ើជូនការយិល័យសុខាភិបាលប្សុកប្រែិរែតិបានទាន់សពលសវលា 

ពិនៃុ ០ មិនមានរបាយការណ៍្ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 64  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៣.៣.២ ប្រព័នធប្ែែួពិនិែយថ្ផ្ៃកនុង (១០ពិនៃុ) 
 មានប្រព័នធប្ែែួពិនិែយថ្ផ្ៃកនុង  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការអនុវែតប្រព័នធប្ែួែពិនិែយថ្ផ្ៃកនុងររស់មណ្ឌ លសុខភាព សែើមបើធានថ្ន
ងវកិាប្ែូវបានប្គរ់ប្គង និងសប្រើប្បាស់ ប្សរតាមលិខិែរទដ្ឋា នគែិយុែតិជាធរមាន។   

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្ប្ែួែពិនិែយថ្ផ្ៃកនុង តែលចូល
រមួពើប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធ កនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  

ពិនៃុ ៣ 
មានរបាយការណ៍្សវនកមមថ្ផ្ៃកនុង/អធិការកិចច/សវនកមមឯករាជយ(កនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ាំ
ចុងសប្កាយ) 

ពិនៃុ ២ 
មានកាំណ្ែ់សហែុកិចចប្រជុាំសតើពើរបាយការណ៍្សវនកមមថ្ផ្ៃកនុង/អធិការកិចច/សវនកមម 
ឯករាជយ សដ្ឋយមានការចូលរមួពើភាគើ ក់ព័នធ 

ពិនៃុ ០ ោម នរបាយការណ៍្ 

 កាអនុវែតតាមអនុសាសន៍ររស់សវនកមមថ្ផ្ៃកនុង/ អធិការកិចច/សវនកមមឯករាជយ  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការអនុវែតតាមអនុសាសន៍ររស់សវនកមមថ្ផ្ៃកនុង សវនកមមឯករាជយ និង
អធិការកិចច កនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តផ្នការថ្នការអនុវែតអនុសាសន៍  និង
២)របាយការណ៍្ថ្នការអនុវែតសៅតាមអនុសាសន៍។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានតផ្នការអនុវែតតាមអនុសាសន៍ 

ពិនៃុ ៣ 

មានរបាយការណ៍្ថ្នការអនុវែតសៅតាមអនុសាសន៍ 
 បាន ៩០ភាគរយ ែល់ ១០០ភាគរយ (៣ ពិនៃុ) 
 បាន ៨០ភាគរយ ែល់ ៨៩ភាគរយ   (២ ពិនៃុ) 
 បាន ៧០ភាគរយ ែល់ ៧៩ភាគរយ   (១ ពិនៃុ) 
 សប្កាម ៧០ភាគរយ                        (០ ពិនៃុ) 

ពិនៃុ ០ ោម នតផ្នការ និងរបាយការណ៍្ 

 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 
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ណផ្នកទី៤៖ ការក្គបក់្គង ៃងិការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃសុសទៅកនងុអងាភាព 
 
៤. ការក្គប់ក្គង ៃិងការអភិវឌ្ឃធៃធាៃម្ៃុសសទៅកនងុអងាភាព (៧៥ពិៃទុ) 

ការពប្ងឹង និងកាំតណ្លមែការប្គរ់ប្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ គ៉ឺជាកិចចការគនៃឹុះតែលមានសារៈ
សាំខាន់ សែើមបើតប្រកាៃ យធនធានមនុសេសៅកនុងសាថ រ័នឬអងាភាពមួយឱ្យកាន់តែមានសមែថភាព វជិាា ជើវៈ
ចាស់លាស់ និងប្រសិទធភាពកនុងការរាំសពញការងារ ស ៃ្ើយែរសៅនឹងែប្មូវការររស់ប្រជាពលរែា។ កនុងន័យសនុះ 
ការគិែគូសលើការពប្ងឹង និងកាំតណ្លមែការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេប្រសដ្ឋយប្រសិទធភាព និងការអភិវឌ្ឍ
សមែថភាព ធនធានមនុសេប្រករសដ្ឋយភាពប្ែឹមប្ែូវ ស ៃ្ើយែរសៅនឹងែប្មូវការររស់មណ្ឌ លសុខភាព គ៉ឺជា
កតាត ចាំបាច់រាំផុ្ែ តែលរមួចាំតណ្កែល់ការសលើកកមពស់គុណ្ភាព និងប្រសិទធភាព ថ្នការផ្តល់សសវាសុខាភិបាល 
និងការសលើកកមពស់សុខុមាលភាពររស់ប្រជាពលរែាកនុងសហគមន៍។ 

កនុងតផ្នកប្គរ់ប្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេកនុងអងាភាពមានពិនៃុសរុរចាំននួ៧៥ តែលលកខណ្ៈ  
វនិិចឆ័យរងចាំនួន២ គ៉ឺ៖ 

១. ការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេ (៥០ពិនៃុ) 
២. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ (២៥ពិនៃុ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 
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៤.១ ការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេ (៥០ពិនៃុ) 
 ៤.១.១ ការសរៀរចាំ និងអនុវែតន៍តផ្នការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេ (៥ពិនៃុ) 

 មានតផ្នការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ឯកសារតែលពិពណ៌្នអាំពើសកមមភាព និងយុទធសាន្រសតកនុងការប្គរ់ប្គង
ធនធានមនុសេ សែើមបើស ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវការការងារររស់អងាភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តផ្នការធនធានមនុសេប្រចាំឆ្ន ាំ ២)
កិចចប្រជុាំពិសប្ោុះសយរល់ជាមយួរុគាលិកកនុងមណ្ឌ លសុខភាព និង៣)សាំសណ្ើ សតើពើែប្មូវការធនធាន
មនុសេពើមណ្ឌ លសុខភាពសៅការយិល័យសុខាភិបាលប្សុកប្រែិរែតិ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានតផ្នការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេ 

ពិនៃុ ២ មានរបាយការណ៍្ ឬកាំណ្ែ់សហែុថ្នកិចចប្រជុាំពិសប្ោុះសយរល់ជាមយួរុគាលិកកនុង
មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ សាំសណ្ើ សតើពើែប្មូវការធនធានមនុសេពើមណ្ឌ លសុខភាពសៅការយិល័យសុខាភិបាល
ប្សុកប្រែិរែតិ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

៤.១.២  ការប្គរ់ប្គងការវវិែតន៍អាជើពររស់មន្រនតើ (១៥ពិនៃុ) 
 ការផ្ទៃ ស់រតូរកតនៃងសធវើការររស់មន្រនតើតផ្ែកតាមែប្មវូការពិែប្បាកែ និងអនុវែតន៍តាមរទដ្ឋា នគែិយុែតជា
ធរមាន 

 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការផ្ទៃ ល់រតូរកតនៃងសធវើការររស់មន្រនតើទាាំងសៅកនុង និងខាងសប្ៅអងាភាព 
សែើមបើរាំសពញកតនៃងទាំសនរ និងស ៃ្ើយែរសៅនឹងែប្មូវការសមែថភាពជាំនញ កនុងសោលរាំណ្ងរសងកើន
ប្រសិទធភាពថ្នការអនុវែតការងារររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការស ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវការជាំនញ ២)
ការផ្ទៃ ស់រតូរសែើមបើរាំសពញកតនៃងទាំសនរ ៣)ការពិសប្ោុះសយរល់ប្រករសដ្ឋយែមាៃ ភាព និង៤)សសចកដើ
សសប្មចប្រគល់ភារកិចចជូនមន្រនតើតែលបានសផ្ៃរចូល។ សែើមបើសផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់អាំពើ ការស ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវការ
សមែថភាព និងកតនៃងទាំសនរ ប្ែូវពិនិែយសលើរចនសមព័នធ  មន្រនតើកនុងមុខែាំតណ្ងកនុងរចនសមព័នធ(អងាការ
សលខ) ប្រវែតិរូរសសងខរររស់មន្រនតើតែលបានសផ្ៃរចូល និងសសចកតើសសប្មចសតើពើការសរៀរចាំ និងការ
ប្រប្ពឹែតសៅររស់អងាភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ ការស ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវការជាំនញ  

ពិនៃុ ១ ការផ្ទៃ ស់រតូរសែើមបើរាំសពញកតនៃងទាំសនរ  

ពិនៃុ ១ មានការពិសប្ោុះសយរល់ប្រករសដ្ឋយែមាៃ ភាព(របាយការណ៍្ ឬកាំណ្ែ់សហែុថ្នកិចចប្រជុាំ) 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 
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ពិនៃុ ១ មានសសចកដើសសប្មចប្រគល់ភារកិចចជូនមន្រនតើតែលបានសផ្ៃរចូល 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការែាំស ើងថ្នន ក់និងឋាននតរស័កតិប្ែវូបានសរៀរចាំជាសទៀែទាែ់  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការែាំស ើងថ្នន ក់ ឬឋាននតរស័កតិប្រចាំឆ្ន ាំជូនមន្រនតើរាជការសៅមណ្ឌ ល
សុខភាព តែលជាសោលការណ៍្ ប្ែូវសធវើស ើងតាមសវនសប្ជើសសរ ើស តាមអែើែភាពការងារ និងតាម
សញ្ហញ រប្ែ។ ការែាំស ើងថ្នន ក់ ឬឋាននតរស័កតិ ប្ែូវសធវើស ើងជាសទៀែទាែ់ ប្រករសដ្ឋយែមាៃ ភាព 
សុចរែិភាព និងប្ែូវអនុវែតន៍តាមលិខិែរទដ្ឋា នគែិយុែតជាធរមាន។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រញ្ា ើសឈាម ុះមន្រនតើសប្មារ់ែាំស ើងថ្នន ក់
ប្រចាំឆ្ន ាំ(រយៈសពល៣ឆ្ន ាំជារ់ោន ) ២)របាយការណ៍្ឬកាំណ្ែ់សហែុថ្នកិចចប្រជុាំពិសប្ោុះសយរល់សលើ
ការែាំស ើងថ្នន ក់ និងឋាននតរស័កតិជូនមន្រនតើរាជការររស់មណ្ឌ លសុខភាព ៣)សាំសណ្ើ ែាំស ើងថ្នន ក់ប្រចាំ
ឆ្ន ាំជូនមន្រនតើរាជការរស់មណ្ឌ លសុខភាព និង៤)ភាពសទៀងទាែ់ថ្នការែាំស ើងថ្នន ក់និងឋាននតរស័កដិ។ 
សែើមបើពិនិែយសមើលភាពសទៀងទាែ់ថ្នការែាំស ើងថ្នន ក់ និងឋាននតរស័កដិប្ែូវពិនិែយសមើលសសចកតើសសប្មច 
(ប្រកាស អនុប្កឹែយ ប្ពុះរាជប្កឹែយ)សតើពើការែាំស ើងជូនមន្រនតើរាជការសុើវលិរយៈសពល ៥ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ២ មានការសរៀរចាំរញ្ា ើសឈាម ុះមន្រនតើសប្មារ់ែាំស ើងថ្នន ក់ប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ១ មានការប្រជុាំវាយែថ្មៃសែើមបើស ើងថ្នន ក់ប្រចាំឆ្ន ាំររស់មន្រនតើររស់មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ មានការសរៀរចាំលិខិែសសនើសែើមបើែាំស ើងថ្នន ក់ប្រចាំឆ្ន ាំជូនមន្រនតើររស់មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ បានសរៀរចាំែាំស ើងថ្នន ក់និងឋាននតរស័កតិជាសទៀងទាែ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការសរៀរចាំដ្ឋក់ឱ្យចូលនិវែតន៍សោរពតាមសោលការណ៍្កាំណ្ែ់  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំ ដ្ឋក់មន្រនតើរាជការប្គរ់រូរ តែលបានរាំសពញប្គរ់លកខខណ្ឌ ឱ្យ
ចូលនិវែតន៍បានទាន់សពលសវលា និងការគិែគូរអាំពើសុខទុកខររស់ពកួោែ់សៅសប្កាយសពលដ្ឋក់ឱ្យចូល
និវែតន៍។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រញ្ា ើសឈាម ុះមន្រនតើរាជការចូលនិវែតន៍ប្រចាំ
ឆ្ន ាំ ២)លិខិែជូនែាំណឹ្ងែល់មន្រនតើរាជការតែលសប្ែៀមចូលនិវែតន៍ ៣)លិខិែសសនើសុាំដ្ឋក់មន្រនតើរាជការ
ឱ្យចូលនិវែតន៍ ៤)លិខិែសសនើសុាំប្បាក់ឧរែថមាសសាធនែាំរូងមដងគែ់សប្មារ់មន្រនតើតែលប្ែូវនិវែតន៍ និង
៥)ការគិែគូរអាំពើសុខទុកខនិវែតន៍ជនសៅសប្កាយសពលដ្ឋក់ឱ្យចូលនិវែតន៍។ សែើមបើពិនិែយសលើការគិែគូរ
អាំពើសុខទុកខនិវែតន៍ជនសៅសប្កាយសពលដ្ឋក់ឱ្យចូលនិវែតន៍គ៉ឺ ប្ែូវជរួសមាា សន៍ជាមយួថ្នន ក់ែឹកនាំ
ររស់មណ្ឌ លសុខភាព។  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 68  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានរញ្ា ើសឈាម ុះមន្រនតើរាជការតែលប្ែូវចូលនិវែតន៍ប្រចាំឆ្ន ាំ 

ពិនៃុ ១ មានលិខិែជូនែាំណឹ្ងែល់មន្រនតើរាជការតែលសប្ែៀមចូលនិវែតន៍បានទាន់សពលសវលា 

ពិនៃុ ១ មានលិខិែសសនើសុាំដ្ឋក់មន្រនតើរាជការឱ្យចូលនិវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ មានលិខិែសសនើសុាំប្បាក់ឧរែថមាសសាធនែាំរូងមដងគែ់សប្មារ់មន្រនតើតែលប្ែូវនិវែតន៍ 

ពិនៃុ ១ ការគិែគូរអាំពើសុខទុកខនិវែតន៍ជនសៅសប្កាយសពលដ្ឋក់ឱ្យចូលនិវែតន៍ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ កនុងករណ្ើ តែល
មណ្ឌ លសុខភាពមិនទាន់មានមន្រនតើចូលនិវែតន៍កនុងរយៈសពល ៥ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ សនុះមណ្ឌ លសុខភាព
នឹងទទលួបានពិនៃុ៣។ សែើមបើពិនិែយសមើល ថ្នសែើមានមណ្ឌ លសុខភាពមាន ឬមិនមានមន្រនតើចូល
និវែតន៍កនុងរយៈសពល៥ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ គ៉ឺប្ែូវពិនិែយទិននន័យ/រញ្ា ើសឈាម ុះមន្រនតើ។ 

 

៤.១.៣ ការប្គរ់ប្គងសមិទធកមម (៣០ពិនៃុ) 
 ការសរៀរចាំរចនសមពន័ធររស់អងាភាព  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការតរងតចកមុខែាំតណ្ង និងរចនសមព័នធការងារស ៃ្ើយែរនឹងមុខងារ
ររស់មណ្ឌ លសុខភាពសដ្ឋយែសប្មៀរមុខែាំតណ្ងទាាំងសនុះសៅកនុងទប្មង់ជាអងាការសលខ។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រចនសមព័នធនិងមន្រនតើកនុងមុខែាំតណ្ងកនុង
រចនសមព័នធ(អងាការសលខ) ២)រចចុរបននភាពថ្នរចនសមព័នធ(អងាការសលខ) ៣)ការរិទផ្ាយរចន
សមព័នធ(អងាការសលខ) និង៤)រចនសមព័នធស ៃ្ើយែរសៅនឹងមុខងារ។ សែើមបើពិនិែយរចនសមព័នស ៃ្ើយ
ែរសៅនឹងមុខងារគ៉ឺ ប្ែូវពិនិែយសលើលិខិែរទដ្ឋា នគែិយុែតសតើពើការសរៀរចាំនិងការប្រប្ពឹែតសៅររស់
អងាភាព សធៀរជាមយួអងាការសលខ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានរចនសមព័នធ(អងាការសលខ)ចាស់លាស់(មានសឈាម ុះ រូរងែ មុខែាំតណ្ង) 

ពិនៃុ ១ រចនសមព័នធ(អងាការសលខ)មានរចចុរបននភាព 

ពិនៃុ ១ មានការរិទផ្ាយរចនសមព័នធ(អងាការសលខ)ររស់មណ្ឌ លសុខភាព  

ពិនៃុ ១ រចនសមព័នធស ៃ្ើយែរសៅនឹងមុខងារ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 69  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ការសរៀរចាំការពិពណ៌្នមុខែាំតណ្ង ឬការតរងតចកភារកិចច  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការកាំណ្ែ់ពើែនួទើ ភារកិចច ការទទលួខុសប្ែូវ និងជាំនញវជិាា ជើវៈ
សប្មារ់មុខែាំតណ្ងនើមយួៗកនុងរចនសមព័នធររស់មណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ឯកសារសដើពើការពិពណ៌្នមុខែាំតណ្ង 
ឬការតរងតចកភារកិចច ២)របាយការណ៍្កិចចប្រជុាំពិសប្ោុះសយរល់កនុងការតរងតចកភារកិចច និង៣)
របាយការណ៍្លទធផ្លការងារររស់មន្រនតើមាន ក់ៗ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានឯកសារសដើពើការពិពណ៌្នមុខែាំតណ្ង ឬការតរងតចកភារកិចច 

ពិនៃុ ១ មានការកាំណ្ែ់ជាំនញវជិាា ជើវៈសប្មារ់មុខែាំតណ្ងនើមួយៗ 

ពិនៃុ ១ មានការប្រជុាំពិសប្ោុះសយរល់កនុងការតរងតចកភារកិចច 

ពិនៃុ ២ 
ការអនុវែតភារកិចចររស់មន្រនតើមាន ក់ៗប្សរតាមឯកសារសដើពើការពិពណ៌្នមុខែាំតណ្ង ឬ
ការតរងតចកភារកិចច 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការប្គរ់ប្គងវែតមានជាសទៀងទាែ់ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងវែតមានប្រចាំថ្ងៃររស់មន្រនតើរាជការសុើវលិ និងមន្រនតើ
ជារ់កិចចសនា តែលកាំពុងរសប្មើការងារសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព តាមមសធាបាយសផ្េងៗ សែើមបើ
សលើកកមពស់ការទទលួខុសប្ែូវ មនសិការវជិាា ជើវៈ និងលទធផ្លការងារសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រញ្ា ើប្គរ់ប្គងវែតមាន(អនុសលាមតាម
អនុប្កឹែយសដើពើការប្គរ់ប្គងវែតមានមន្រនតើរាជការសុើវលិ និងមន្រនតើជារ់កិចចសនា) ២)ការពិនិែយជាក់
តសដងសលើការប្គរ់ប្គងវែតមានតាមប្រព័នធសអ ចិប្ែូនិច(សសកនសមថ្ែ...) និង៣)របាយការណ៍្វែតមាន
ប្រចាំតខ ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានរញ្ា ើប្គរ់ប្គងវែតមាន 

ពិនៃុ ១ មានការប្គរ់ប្គងវែតមានតាមប្រព័នធសអ ចិប្ែូនិច(សសកនសមថ្ែ...) 

ពិនៃុ ២ មានរបាយការណ៍្វែតមានប្រចាំតខ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 70  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ការវាយែថ្មៃសមិទធកមម និងការសលើកទឹកចិែត 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការវាយែថ្មៃសៅសលើការអនុវែតការងារ និងលទធផ្លការងារររស់មន្រនតើ
មាន ក់ៗសធៀរសៅនឹងការតរងតចកភារកិចចររស់មន្រនតើមាន ក់ៗ។ ការសលើកទឹកចិែតសាំសៅែល់វធិានការ
អនុវែតសែើមបើសលើកទឹកចិែតមន្រនតើមាន ក់ៗតផ្ែកសលើលទធផ្លថ្នការវាយែថ្មៃសមិទធកមម។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ឧរករណ៍្សប្មារ់វាយែថ្មៃសមិទធកមម 
២)របាយការណ៍្ថ្នការវាយែថ្មៃសមិទធកមម និងការសលើកទឹកចិែត និង៣)របាយការណ៍្ ឬឯកសារ
ដ្ឋក់ពិន័យែល់មន្រនតើមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានការវាយែថ្មៃសមិទធកមម 

ពិនៃុ ១ មានការកាំណ្ែ់លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសប្មារ់វាយែថ្មៃសមិទធកមម 

ពិនៃុ ១ មានរបាយការណ៍្ការវាយែថ្មៃសមិទធកមម 

ពិនៃុ ១ ការអនុវែតការសលើកទឹកចិែតតផ្ែកសលើលទធផ្លថ្នការវាយែថ្មៃសមិទធកមម 

ពិនៃុ ១ វធិានការពិន័យតផ្ែកសលើលទធផ្លថ្នការវាយែថ្មៃសមិទធកមម 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេតាមប្រព័នធព័ែ៌មានវទិា  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាពសដ្ឋយសប្រើប្បាស់
រសចចកវទិាព័ែ៌មាន។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការពិនិែយសមើលសដ្ឋយផ្ទៃ ល់សលើកមមវធិើ
ប្គរ់ប្គងធនធានមនុសេតាមរសចចកវទិាព័ែ៌មាន ២)ទិននន័យមន្រនតើរាជការសបាុះពុមពសចញពើប្រព័នធ
ព័ែ៌មាន និង៣)សមាា សន៍ជាមយួមន្រនតើប្គរ់ប្គងរុគាលិក អាំពើការសប្រើប្បាស់រសចចកវទិាព័ែ៌មានកនុង
ការប្គរ់ប្គងរុគាលិក។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ៣ មានការសរៀរចាំទិននន័យថ្នការប្គរ់ប្គងរុគាលិកកនុងទប្មង់រសចចកវទិាព័ែ៌មាន  

ពិនៃុ ១ 
មានការសប្រើប្បាស់ទិននន័យកនុងទប្មង់រសចចកវទិាព័ែ៌មាន ជាមូលដ្ឋា នសប្មារ់ប្គរ់ប្គង
រុគាលិកសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ បានសធវើរចចុរបននកមមជាប្រចាំ(យ៉ា ងែិច១ឆ្ន ាំមដង) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 71  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ ការផ្តល់ពិនៃុ៣ ចាំស ុះ
ការវនិិចឆ័យសៅសលើចាំណុ្ចទើ១ (ការសរៀរចាំទិននន័យថ្នការប្គរ់ប្គងរុគាលិកកនុងទប្មង់រសចចកវទិា
ព័ែ៌មាន) លុុះប្តាតែចាំណុ្ចសនុះ មានសមាសធាែុសាំខាន់ែូចជា៖ ព័ែ៌មានផ្ទៃ ល់ខៃួន ប្រវែតិការងារ 
ប្រវែតិថ្នការរណ្ដុ ុះរណដ ល ប្រវែតិសាន ថ្ែការងារ។ 

 

 ការប្គរ់ប្គង និងការសដ្ឋុះប្សាយវវិាទកនុ ៃងអងាភាព 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំសោលការណ៍្ នើែិវធិើ និងការអនុវែតការសដ្ឋុះប្សាយវវិាទសៅ
កនុងមណ្ឌ លសុខភាពសែើមបើកាែ់រនថយទាំនស់ រកាបានសាមគាើភាពថ្ផ្ៃកនុង និងរសងកើនប្រសិទធភាព
ការងារររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)សសចកដើសសប្មចរសងកើែប្កុមការងារសែើមបើ
ប្គរ់ប្គង និងសដ្ឋុះប្សាយវវិាទ ២)របាយការណ៍្សដ្ឋុះប្សាយវវិាទ និង៣)សមាា សន៍ជាមយួអនក
ប្គរ់ប្គង និងមន្រនតើ ក់ព័នធសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាពអាំពើការសដ្ឋុះប្សាយវវិាទកនុងអងាភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖  
ពិនៃុ ១ មានប្កុមការងារសែើមបើប្គរ់ប្គង និងសដ្ឋុះប្សាយវវិាទ  

ពិនៃុ ១ មានវធិើសាន្រសត ឬនើែិវធិើ ឬសោលការណ៍្សែើមបើសដ្ឋុះប្សាយវវិាទ 

ពិនៃុ ១ មានកិចចប្រជុាំពប្ងឹងសាមគាើភាពជាសទៀងទាែ់ សែើមបើទរ់សាក ែ់និងសដ្ឋុះប្សាយទាំនស់ 

ពិនៃុ ២ មិនតែលមានវវិាទកនុងមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

៤.២ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ (២៥ពិនៃុ) 
 ៤.២.១ ការសរៀរចាំតផ្នការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ (៥ពិនទុ) 

 មានតផ្នការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ឯកសារតែលពិពណ៌្នអាំពើសកមមភាព និងយុទធសាន្រសតកនុងការអភិវឌ្ឍ
ធនធានមនុសេ ស ៃ្ើយែរនឹងែប្មូវការការងារររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តផ្នការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ ២)
របាយការណ៍្ប្រជុាំពិសប្ោុះសយរល់ និងអនុម័ែតផ្នការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ និង៣)របាយការណ៍្
សតើពើការរណ្តុ ុះរណត ល។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានតផ្នការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ 

ពិនៃុ ១ មានការសិកាអាំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពររស់មន្រនតើកនុងអងាភាព 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 72  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ មានការចូលរមួពិសប្ោុះសយរល់ជាមយួមន្រនតើ និងភាគើ ក់ព័នធកនុងការសរៀរចាំតផ្នការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ 

ពិនៃុ ១ ការអនុវែតការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេតាមតផ្នការតែលបានកាំណ្ែ់ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

៤.២.២ ការអភិវឌ្ឍ និងការសប្រើប្បាស់ធនធានមនុសេតែលទទលួបានការរណ្តុ ុះរណត ល (២០ពិនទុ) 
 ការោាំប្ទនិងសលើកទឹកចិែតមន្រនតើឱ្យទទលួបានការរណ្តុ ុះរណត ល  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការខិែខាំប្រឹងតប្រងររស់អនកប្គរ់ប្គងអងាភាពកនុងការតសវងរកមសធាបាយ 
និងសកៀរគរធនធានសែើមបើសលើកទឹកចិែត និងោាំប្ទែល់ការរណ្តុ ុះរណត លររស់មន្រនតើមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយ ១)របាយការណ៍្សតើពើការរណ្តុ ុះរណត ល
ទាាំងកនុង និងសប្ៅអងាភាព និង២)សមាា សន៍ជាមួយអនកប្គរ់ប្គង ឬមន្រនតើអាំពើការោាំប្ទនិងសលើកទឹកចិែត
សែើមបើទទលួបានការរណ្ដុ ុះរណដ ល។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មន្រនតើកនុងមណ្ឌ លសុខភាពបានចូលរមួវគារណ្តុ ុះរណត ល  

ពិនៃុ ២ ផ្តល់ឱ្កាស និងការោាំប្ទែល់មន្រនតើសៅសរៀនរតនថម  

ពិនៃុ ២ តសវងរកនិងផ្េពវផ្ាយអាហារូរករណ៍្ ឬការសកៀរគរធនធានពើថ្ែគូសែើមបើោាំប្ទែល់ការ
រណ្តុ ុះរណត ល 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការសប្រើប្បាស់វធិើសាន្រសតសផ្េងៗសែើមបើផ្តល់ការរណ្តុ ុះរណត ល  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំ និងអនុវែតន៍ការរណ្ដុ ុះរណដ លកនុងទប្មង់សផ្េងៗសែើមបើផ្ដល់ 
ឱ្កាសឱ្យមន្រនតើទទួលបានការរណ្ដុ ុះរណដ ល។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្សតើពើការរណ្តុ ុះរណត ល
ទាាំងកនុង និងសប្ៅអងាភាព ២)សមាា សន៍ជាមយួអនកប្គរ់ប្គង ឬមន្រនតើអាំពើការោាំប្ទនិងសលើកទឹកចិែត
សែើមបើទទលួបានការរណ្ដុ ុះរណដ ល និង៣)របាយការណ៍្ថ្នកិចចប្រជុាំផ្េពវផ្ាយថ្នវធិើសាន្រសត ឬការ
តណ្នាំងមើៗ ក់ព័នធនឹងការោាំ រសុខភាពតែលទទលួបានពើប្កសួង និងមនៃើរសុខាភិបាល។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ ការផ្េពវផ្ាយនូវវធិើសាន្រសត ឬការតណ្នាំងមើៗ ក់ព័នធនឹងការោាំ រសុខភាពតែលទទលួ
បានពើប្កសួង និងមនៃើរសុខាភិបាល 

ពិនៃុ ១ មានការសរៀរចាំការរណ្តុ ុះរណត ល និងរញ្ាូ នមន្រនតើទទួលការរណ្ដុ ុះរណដ លសៅសប្ៅ
សាថ រ័ន 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 73  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ ការរងវឹកសដ្ឋយផ្ទៃ ល់  

ពិនៃុ ១ មានការតចករ ាំតលកចាំសណ្ុះែឹងនិងរទពិសសាធន៍ពើរុគាលិកសុខាភិបាលទាាំងកនុងទាាំងសប្ៅ
សាថ រ័ន 

ពិនៃុ ១ ការសរៀរចាំទសេនៈកិចចសិកាកនុង និងសប្ៅប្រសទស  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការវាយែថ្មៃលទធផ្លទទលួបានពើការរណ្តុ ុះរណត ល 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់មណ្ឌ លសុខភាពមានការសិកា និងវាយែថ្មៃលទធផ្លទទលួបានពើការ
រណ្ដុ ុះរណដ ល និងការរញ្ាូ នមន្រនតើសៅទទលួបានការរណ្ដុ ុះរណដ ល និងបានសប្រើប្បាស់លទធផ្ល
ថ្នការវាយែថ្មៃទាាំងសនុះសប្មារ់ការសរៀរចាំនិងតកលមែតផ្នការ និងការអនុវែតការរណ្ដុ ុះរណដ ល។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្សតើពើការវាយែថ្មៃលទធ
ផ្លថ្នការរណ្តុ ុះរណត ល និង២)ការសមាា សជាមយួអនកប្គរ់ប្គង និងមន្រនតើ ក់ព័នធ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានការសិកាវាយែថ្មៃពើលទធផ្លទទួលបានពើការរណ្ដុ ុះរណដ ល 

ពិនៃុ ១ ការរណ្ដុ ុះរណដ លអនុវែតន៍តាមតផ្នការតែលបានសប្ោងទុក 

ពិនៃុ ១ 
បានសប្រើប្បាស់លទធផ្លថ្នការវាយែថ្មៃលទធផ្លទទួលបានពើការរណ្ដុ ុះរណដ ល
សប្មារ់សរៀរចាំនិងតកលមែតផ្នការរណ្ដុ ុះរណដ ល 

ពិនៃុ ១ 
បានសប្រើប្បាស់លទធផ្លថ្នការវាយែថ្មៃលទធផ្លទទួលបានពើការរណ្ដុ ុះរណដ ល
សប្មារ់តកលមែវធិើសាន្រសតថ្នការរណ្ដុ ុះរណដ ល 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពភាពជាអនកែឹកនាំ  
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការពប្ងឹង និងការសលើកកមពស់សមែថភាពភាពជាអនកែឹកនាំកនុងការរាំសពញ
ការងារែល់ថ្នន ក់ែឹកនាំ និងមន្រនតើសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្សតើពើការរណ្ដុ ុះរណដ ល
សដើពើភាពជាអនកែឹកនាំ និង២)ការសមាា សជាមយួអនកប្គរ់ប្គង និងមន្រនតើ ក់ព័នធ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ គណ្ៈប្គរ់ប្គងបានចូលរមួវគារណ្តុ ុះរណត លសមែថភាពភាពជាអនកែឹកនាំ 

ពិនៃុ ១ មន្រនតើបានចូលរមួវគារណ្តុ ុះរណត លសមែថភាពភាពជាអនកែឹកនាំ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 74  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ មានការតចករ ាំតលកចាំសណ្ុះែឹងអាំពើភាពជាអនកែឹកនាំែល់មន្រនតើកនុងអងាភាព 

ពិនៃុ ១ 
មានការផ្ដល់សិទធិកនុងការសសប្មចចិែតសលើកិចចការននសមប្សរសៅនឹងសាថ នភាពររស់
អងាភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 75  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី៥៖ ការទរៀបចាំ ៃិងណកលម្អបរសិាថ ៃអងាភាព 
 

៥. ការទរៀបចាំ ៃិងណកលម្អបរសិាថ ៃអងាភាព (១០០ពិៃទុ)   
ការកាំណ្ែ់ និងការវាយែថ្មៃតផ្នកទើ៥ សតើពើការសរៀរចាំ និងតកលមែររសិាថ នអងាភាពគ៉ឺសធវើស ើងកនុងសោល

រាំណ្ងធានការដ្ឋក់រញ្ចូ លការប្រែិរែតិសមប្ែើភាពររសិាថ ន សៅតាមអងាភាពផ្តល់សសវាសាធារណ្ៈកនុងវស័ិយ
សុខាភិបាល។ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសប្មារ់វាយែថ្មៃសៅកនុងតផ្នកសនុះ នឹងសធវើឱ្យមណ្ឌ លសុខភាពរងាា ញពើភាពគាំរូ
ថ្នការប្រែិរែតសិមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងសហគមន៍ សាំសៅឈានសៅសសប្មចបាននូវការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់រងឹ-
សាំរាម ការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់រាវ ការប្គរ់ប្គងតផ្េង ការតងរកាជើវៈចប្មុុះឱ្យបានប្រសសើរប្សរតាមសោលការណ៍្
សមប្ែើភាពររសិាថ ន ប្ពមទាាំងជាសវទិកាសប្មារ់អរ់រ ាំរាំផុ្សែល់សាធារណ្ជនឱ្យចូលរមួចាំតណ្កកនុងការតងរកា
អនម័យររសិាថ នសៅតាមសហគមន៍ និងលាំសៅដ្ឋា នររស់ពកួសគ។ 
 សៅកនុងតផ្នកថ្នការសរៀរចាំ និងតកលមែររសិាថ នមណ្ឌ លសុខភាព មានពិនៃុសរុរចាំននួ១០០ពិនៃុ តែល
មានលកខណ្ៈវនិិចឆ័យរងចាំនួន៤ គ៉ឺ៖ 
 ១. ទសេនវស័ិយ និងសកមមភាពសមប្ែើភាពររសិាថ ន(មានភាពសាែ ែ និងភាពថ្រែងសៅកនុងររសិវណ្ 

មណ្ឌ លសុខភាព) (១០ពិនៃុ) 
 ២. ការរន្រញ្ហា រការយល់ែឹង និងអនុវែតន៍អនម័យររសិាថ ន (២០ពិនៃុ) 
 ៣. សមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព (៣០ពិនៃុ) 
 ៤. ការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់សៅមណ្ឌ លសុខភាព (៤០ពិនៃុ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 76  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៥.១ ទសេនវស័ិយ និងសកមមភាពសមប្ែើភាពររសិាថ ន(មានភាពសាែ ែ និងភាពថ្រែងសៅកនុងររសិវណ្មណ្ឌ ល
សុខភាព) (១០ពិនៃុ) 

 ៥.១.១ ការអនុវែតទសេនវស័ិយ និងសកមមភាពសមប្ែើភាពររសិាថ ន (១០ពិនៃុ) 
 មានទសេនវស័ិយ មានការសរៀរចាំនិងអនុវែតន៍សកមមភាពសមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់តផ្នការយុទធសាន្រសត ឬតផ្នការសកមមភាពររស់មណ្ឌ លសុខភាព តែល
មានគូសរញ្ហា ក់ពើវែថុរាំណ្ង និងសកមមភាពថ្នការសលើកកមពស់សមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ ល
សុខភាព ប្ពមទាាំងអនុវែតន៍សកមមភាពសមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តផ្នការសកមមភាពប្រចាំឆ្ន ាំ ឬតផ្នការ
យុទធសាន្រសតររស់មណ្ឌ លសុខភាព ឬឯកសារសផ្េងៗសទៀែតែលរងាា ញពើគាំនិែផ្ដួចសផ្ដើម ពើតផ្នការ
សកមមភាពតែលរប្មុងនឹងអនុវែតន៍ និង២)សកមមភាពតែលបានអនុវែតន៍និងកាំពុងរនតអនុវែតន៍សែើមបើ
សលើកកមពស់សមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានឯកសារ ឬតផ្នការសមប្ែើភាពររសិាថ នសប្មារ់មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ មានកាលវភិាគសធវើអនម័យររសិាថ នសៅកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ មានយនតការសប្មារ់សធវើអនម័យររសិាថ ន 

ពិនៃុ ១ មានរទរញ្ហា ថ្ផ្ៃកនុងសតើពើសកមមភាពសមប្ែើភាពររសិាថ ន 

ពិនៃុ ១ មណ្ឌ លសុខភាពមានអនម័យ និងរកាបានភាពសាែ ែ  និងថ្រែងជានិចច 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការសរៀរចាំររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព និងសហដ្ឋា រចនសមពន័ធររូវន័តមណ្ឌ លសុខភាពតែលមានសមប្ែើភាព 
ររសិាថ ន 

 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់មណ្ឌ លសុខភាពបានសរៀរចាំសហដ្ឋា រចនសមពន័ធររូវន័ត តែលស ៃ្ើយែរសៅ
នឹងរររិទសមប្ែើភាពររសិាថ ន និងបានសធវើសកមមភាពសលើកកមពស់សមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងររសិវណ្
មណ្ឌ លសុខភាពររស់ខៃួនជាប្រចាំ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ទិែាភាពទូសៅថ្នការសរៀរចាំសហដ្ឋា រចន
សមព័នធរូរវន័តសៅតាមនិយមសមប្ែើភាពររសិាថ ន(រ ាំហូរខយល់និងពនៃ៉ឺ លាំហថ្រែង ការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់ 
សប្រើប្បាស់ថ្នមពលសាែ ែ)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានសរៀរចាំជាសួនចារ ឬអភិរកេជើវៈចប្មុុះកនុងមណ្ឌ លសុខភាព  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 77  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ 
មានទើតាាំងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ រាវ  ែុែសាំណ្ល់  ករ់សុក ...ល។ បានតាាំងសៅ
កតនៃងសមប្សរមិនរងកហានិភ័យែល់រុគាលិកនិងអនកសប្រើប្បាស់សសវា 

ពិនៃុ ១ មានពនៃ៉ឺប្គរ់ប្ោន់និងរ ាំហូរខយល់បានលែសៅថ្ផ្ៃខាងកនុងអាោរ 

ពិនៃុ ១ 
មានសប្រើប្បាស់ថ្នមពលសាែ ែ(មានសប្រើប្បាស់ថ្នមពលសូឡា អាំពូលសនេាំសាំថ្ច
ថ្នមពល...) 

ពិនៃុ ១ មានតចកថ្ផ្ៃរុកខជាែិថ្រែង/លាំហថ្រែងនិងថ្ផ្ៃសួន និងតងទាាំលាំហថ្រែងបានប្រសសើរ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

៥.២ ការរន្រញ្ហា រការយល់ែឹង និងអនុវែតន៍អនម័យររសិាថ ន (២០ពិនៃុ) 
 ៥.២.១ ការអរ់រ ាំ និងរណ្ដុ ុះរណដ លអាំពើសមប្ែើភាពររសិាថ ន (១០ពិនៃុ) 

 មានកមមវធិើអរ់រ ាំរណ្ដុ ុះរណដ លការប្គរ់ប្គងររសិាថ នប្រករសដ្ឋយសុវែថភិាព និងសមប្ែើភាពែល់រុគាលកិ 
និងប្គសូពទយ 

 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរណ្ដុ ុះរណដ លសដើពើររសិាថ នតែលសរៀរចាំស ើងសដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព 
ឬអងាភាពសផ្េងសទៀែ ែល់រុគាលិកនិងប្គូសពទយ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ មានការចងប្កងឯកសារ ឬរទរងាា ញសដើពើ
ការអរ់រ ាំរណ្ដុ ុះរណដ លអាំពើការប្គរ់ប្គងររសិាថ ន ឬរបាយការណ៍្សដើពើការសរៀរចាំវគារណ្ដុ ុះរណដ ល
 ក់ព័នធនឹងសមប្ែើភាពររសិាថ ន ឬរបាយការណ៍្ចូលរមួវគារណ្ដុ ុះរណដ ល ក់ព័នធនឹងររសិាថ នតែល
សរៀរចាំសដ្ឋយអងាភាពនន។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ រុគាលិក ឬប្គូសពទយបានទទួលការរណ្ដុ ុះរណដ ល 

ពិនៃុ ១ 
មានកមមវធិើរណ្ដុ ុះរណដ ល ឯកសារ និងរបាយការណ៍្សដើពើការរណ្ដុ ុះរណដ លអាំពើ  
អនម័យររសិាថ ននិងការប្គរ់ប្គងររសិាថ នែល់រុគាលិកសពទយ 

ពិនៃុ ១ 
មានការអនុវែតការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់មណ្ឌ លសុខភាព ឱ្យបានប្ែឹមប្ែូវតាមប្រសភទ
(ត្កធុងសាំណ្ល់) 

ពិនៃុ ១ 
រុគាលិក ឬប្គូសពទយមានការយល់ែឹងអាំពើការតញកសាំណ្ល់មណ្ឌ លសុខភាពតាម
ប្រសភទ(សមាា សន៍) 

ពិនៃុ ១ មានការផ្េពវផ្ាយ ឬតណ្នាំរតនថមពើវធិានការរងាក រនិងទរ់សាក ែ់ជាំង៉ឺ ៃ្ង 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 78  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 មានកមមវធិើសលើកកមពស់ការយល់ែឹងអាំពើអនម័យររសិាថ នែល់អនកសប្រើប្បាស់សសវាសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំកមមវធិើផ្េពវផ្ាយអរ់រ ាំ និងជាំរុញការប្រែិរែតិអនម័យររសិាថ ន
ែល់អនកសប្រើប្បាស់សសវា។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្សដើពើការសរៀរចាំការ
ផ្េពវផ្ាយអាំពើអនម័យររសិាថ ន ២)ឯកសារសបាុះពុមពផ្ាយ ឬផ្លិែសដើពើអនម័យររសិាថ ន និង៣)
ការប្រែិរែតិអនម័យររសិាថ នររស់អនកសប្រើប្បាស់សសវា(ការទុកដ្ឋក់សាំរាម អនម័យរនៃរ់សប្កាយ
សប្មាល រនៃរ់ទឹក...)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
អនកសប្រើប្បាស់សសវាបានអនុវែតន៍វធិានការអនម័យររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព
(អសងកែ) 

ពិនៃុ ១ 
អនកសប្រើប្បាស់សសវាមានការយល់ែឹងអាំពើវធិានការតងរកាអនម័យររសិាថ នសៅកនុង
មណ្ឌ លសុខភាព (សមាា សន៍) 

ពិនៃុ ១ 
មានរិទ និង/ឬចក់ផ្ាយ (ខៃឹមសារងមើប្សរតាមសាថ នភាពរចចុរបនន) ឯកសារផ្េពវផ្ាយ
សដើពើការតងរកាឬប្រែិរែតិអនម័យររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព(អសងកែ) 

ពិនៃុ ១ 
មានរិទ និង/ឬចក់ផ្ាយឯកសារផ្េពវផ្ាយសដើពើការតងរកាឬប្រែិរែតិអនម័យររសិាថ ន
សៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព(អសងកែ) 

ពិនៃុ ១ 
មានរបាយការណ៍្សដើពើការសលើកកមពស់ការយល់ែឹងអាំពើអនម័យររសិាថ នែល់អនកសប្រើ
ប្បាស់សសវា(ឧទាហរណ៍្៖ សវទិកាសុខភាព ឬការផ្ដល់ព័ែ៌មានែល់ភូមិ ុាំ ឬកមមវធិើអរ់រ ាំ
សុខភាពសៅមណ្ឌ លសុខភាព...) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ៥.២.២ ការអនុវែតអនម័យររសិាថ ន (១០ពិនៃុ) 
 ការតណ្នាំពើភាពសាែ ែ និងការែឹកនាំរុគាលកិសមាែ ែររសិាថ ន សៅកនុងររសិវណ្អងាភាពផ្តល់សសវា 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំយុទធនការ ឬសកមមភាពសធវើអនម័យររស់មណ្ឌ លសុខភាព 
សប្មារ់សលើកកមពស់សសាភ័ណ្ឌ ភាពសៅកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព ឬសហគមន៍។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)កមមវធិើការងារ ឬកាលវភិាគសប្មារ់សធវើ
អនម័យររសិាថ នប្រចាំឆ្ន ាំ ២)ភាពសាែ ែកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព និង៣)យុទធនការ ឬ
សកមមភាពសធវើអនម័យររសិាថ នសៅររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព ឬសហគមន៍ជុាំវញិមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ 
មានកមមវធិើ ឬកាលវភិាគសប្មារ់សធវើអនម័យសៅមណ្ឌ លសុខភាព(ពិនិែយសលើតផ្នការ
ការងារ) 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 79  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ១ 
បានសធវើយុទធនការឬសកមមភាពសធវើអនម័យររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព ឬ 
សហគមន៍ជុាំវញិមណ្ឌ លសុខភាព(ពិនិែយរបាយការណ៍្) 

ពិនៃុ ១ មិនមានសាំណ្ល់សពញសហៀរធុងសាំរាម សាំរាមប្ែូវបានសវចខចរ់និងទុកដ្ឋក់បានលែ(អសងកែ) 

ពិនៃុ ១ មានការកាែ់សមម  មានរុកខជាែិែុុះលែ និងមានការតងទាាំជាប្រចាំ(អសងកែ) 

ពិនៃុ ១ ទើធាៃ សួនចារសាែ ែ ោម នសាំណ្ល់រាយបា៉ា យ(អសងកែ) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការតណ្នាំអនកសប្រើប្បាស់សសវាឱ្យសចុះទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាមកនុងធុង 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់កមមវធិើអរ់រ ាំផ្េពវផ្ាយែល់អនកសប្រើប្បាស់សសវាសដើពើការអនុវែតវធិានការ
តញក និងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម(សាំណ្ល់ទូសៅ) សៅតាមប្រសភទសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ឯកសារអរ់រ ាំផ្េពវផ្ាយ(ខិែរ័ណ្ណ 
ផ្ទៃ ាំងរូរភាព ឯកសារសសាែទសេន៍) និង២)របាយការណ៍្ ឬរូរភាពតែលរងាា ញអាំពើសកមមភាពអរ់រ ាំ
ផ្េពវផ្ាយការតញក និងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម(សាំណ្ល់ទូសៅ) សៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាពែល់
អនកសប្រើប្បាស់សសវា។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
មានឯកសារអរ់រ ាំផ្េពវផ្ាយសដើពើការតញក និងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម(សាំណ្ល់
ទូសៅ) តាមប្រសភទ(១.សាំរកែរ ២.ផ្ទៃ សៃិកសវចខចរ់ ៣.សាំណ្ល់រលួយ) (ឯកសារ
សបាុះពុមពផ្ាយ បាន១ពិនៃុ, ឯកសារសសាែទសេន៍ បាន១ពិនៃុ) 

ពិនៃុ ៣ 

របាយការណ៍្ ឬរូរភាពតែលរងាា ញអាំពើសកមមភាពអរ់រ ាំផ្េពវផ្ាយការតញក និងទុកដ្ឋក់
សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម(សាំណ្ល់ទូសៅ) (ផ្េពវផ្ាយសប្កាម៣ែងកនុង១ឆ្ន ាំ បាន១ពិនៃុ, 
ផ្េពវផ្ាយពើ៤-៦ែង កនុង១ឆ្ន ាំ បាន២ពិនៃុ និងផ្េពវផ្ាយចរ់ពើ៧ែងស ើងសៅកនុង១
ឆ្ន ាំ បាន៣ពិនៃុ) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

៥.៣ សមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព (៣០ពិនៃុ) 
 ៥.៣.១ សមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព (១៥ពិនៃុ) 

 ការតងរការរសិាថ នសៅកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាពបានសាែ ែលែ និងមានភាពថ្រែង 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការតងរការរសិាថ ន និងសធវើសកមមភាពសមប្ែើភាពររសិាថ នសៅកនុងមណ្ឌ ល
សុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)យនតការតងរការរសិាថ ននិងសធវើអនម័យ



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 80  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

(មានតរងតចកសវនសមាែ ែែល់រុគាលិកអនម័យ ឬប្គូសពទយ) ២)កមមវធិើការងារចាស់លាស់សដើពើការ
សធវើសកមមភាពតងរកាសសាភ័ណ្ឌ ភាពមណ្ឌ លសុខភាព និង៣)ការសធវើសកមមភាពសមប្ែើភាពររសិាថ ន
(ការសនេាំសាំថ្ចទឹក ថ្នមពលសាែ ែ ទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់សវជាសាន្រសត...)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានតរងតចកសវនសមាែ ែែល់រុគាលិកអនម័យ ឬប្គូសពទយ 

ពិនៃុ ២ 
មានការសរៀរចាំលាំហថ្រែង ឬសួន ឬតងទាាំអោរបានលែ មានពនៃ៉ឺនិងខយល់សចញចូលលែ 
មិនទុកឱ្យសមម  ឬរុកខជាែិែុុះ សវាល សកាលសដ្ឋយមិនមានការតងទាាំបានលែ កាៃ យ
ជាជប្មកមូស និងសែវចថ្ប្ងសផ្េងៗ 

ពិនៃុ ១ មានតផ្នការនិងអនុវែតន៍ការសនេាំសាំថ្ចទឹក ការសប្រើប្បាស់ថ្នមពលសាែ ែ 

ពិនៃុ ១ មានការសវចខចរ់សាំណ្ល់សវជាសាន្រសត និងមានសរាង/សែរ៉ាូទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់ សប្មារ់ែឹក
សចញសៅសប្ៅ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 មានធុងសាំរាមសប្មារ់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម(សាំណ្ល់ទូសៅ)សមប្សរ និងមានអនម័យ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសរៀរចាំឱ្យមានធុងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម(សាំណ្ល់ទូសៅ) សៅ
តាមប្រសភទសាំណ្ល់ និងសលើកកមពស់ការតញក និងការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាមសៅតាមប្រសភទ
សៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ធុងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម
(សាំណ្ល់ទូសៅ) សៅតាមប្រសភទ(១.សាំរកែរ ២.ផ្ទៃ សៃិកសវចខចរ់ ៣.សាំណ្ល់រលយួ) ២)ការអនុវែត
ការតញកនិងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាមសៅតាមប្រសភទ និង៣)ការសវចខចរ់និងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់
រសណដ ុះអាសនន(ប្រមូលសាំរាមសចញពើធុង)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មានធុងសាំរាមសប្មារ់ទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់ទូសៅ (១.សាំរកែរ ២.ផ្ទៃ សៃិកសវចខចរ់    
៣.សាំណ្ល់រលួយ)  

ពិនៃុ ២ សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាមប្ែូវបានទុកដ្ឋក់កនុងធុងប្ែឹមប្ែូវតាមប្រសភទររស់វា(១.សាំរកែរ 
២.ផ្ទៃ សៃិកសវចខចរ់ ៣.សាំណ្ល់រលួយ) 

ពិនៃុ ១ សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាមប្ែូវបានសវចខចរ់និងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រសណដ ុះអាសនន  

ពិនៃុ ១ 
សាំរាមប្ែូវបានយកសចញជាសទៀែទាែ់ សប្មារ់ទុកដ្ឋក់ចុងសប្កាយ(ែាំរន់តែលោម ន 
សសវាប្រមូលសាំណ្ល់ ប្ែូវទុកដ្ឋក់ខៃួនឯង, ែាំរន់តែលមានសសវាប្រមូលសាំណ្ល់ប្ែូវ
រញ្ាូ នឱ្យភាន ក់ងារប្រមូលសាំណ្ល់) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 81  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ទើតាាំងអងាុយលាំតហមានអនម័យររសិាថ ន និងររយិកាសលែ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ទើតាាំងអងាុយលាំតហសៅមណ្ឌ លសុខភាពមានផ្ទសុកភាពនិងររយិកាស
លែែល់អនកសប្រើប្បាស់សសវា។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)កតនៃងអងាុយលាំតហ និង២)ទើធាៃ /លាំហ
ថ្រែងសៅកតនៃងអងាុយលាំតហ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៣ 
មានកតនៃងអងាុយលាំតហ សប្មារ់អនកសប្រើប្បាស់សសវា(សមាមាប្ែកតនៃងអងាុយ សៅអើ...) 
លាំតហសៅនឹងអនកសប្រើប្បាស់សសវា៖ ពើ១ភាគរយ ែល់៣០ភាគរយ បាន១ពិនៃុ, ៣១ភាគរយ 
ែល់៦០ភាគរយ បាន២ពិនៃុ និងចរ់ពើ៦១ភាគរយស ើង បាន៣ពិនៃុ) 

ពិនៃុ ២ 
ទើតាាំងអងាុយលាំតហមានផ្ទសុកភាព អនម័យលែ និងមានររសិាថ នប្រសសើរសដ្ឋយមានដ្ឋាំ
សែើមសឈើជាមៃរ់ឬលមែសៅកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នកតនៃងអងាុយលាំតហ 

 ៥.៣.២ រនៃរ់ទឹក និងរងាន់ប្រករសដ្ឋយអនម័យររសិាថ នលែ (១៥ពិនៃុ) 
 មានតរងតចករនៃរ់ទឹក និងរងាន់សប្មារ់រុរស ន្រសតើ និងជនពិការ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការតរងតចករនៃរ់ទឹក និងរងាន់រវាងរុរស ន្រសតើ និងជនពិការសៅមណ្ឌ ល
សុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)រនៃរ់ងូែទឹក ២)រងាន់សប្មារ់រុរស ៣)
រងាន់សប្មារ់ន្រសតើ និង៤)រងាន់/រនៃរ់ងូែទឹកសប្មារ់ជនពិការ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ រនៃរ់ងូែទឹកយ៉ា ងែិច១ 

ពិនៃុ ១ មានរងាន់យ៉ា ងែិច២(រុរស១ និង ន្រសតើ១, ករណ្ើ មានតែ១បាន ពិនៃុ០) 

ពិនៃុ ១ រងាន់ន្រសតើប្ែូវមានធុងសាំរាមសប្មារ់ដ្ឋក់សាំណ្ល់ ៃ្ងសរាគ 

ពិនៃុ ១ រងាន់/រនៃរ់ងូែទឹកមានទាវ រ និងគនៃឹុះខាៃ ស់ប្ែឹមប្ែូវ 

ពិនៃុ ១ រងាន់/រនៃរ់ងូែទឹកសប្មារ់ជនពិការ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 82  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ការតងរកាអនម័យសៅកនុងរនៃរ់ទឹក និងរងាន់អនម័យ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការតងរកាអនម័យសៅកនុងរនៃរ់ទឹក និងរងាន់អនម័យសៅកនុងមណ្ឌ ល
សុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)កាលវភិាគសធវើអនម័យរនៃរ់ទឹក/រងាន់ 
២)រុគាលិកអនម័យ/រុគាលិកសពទយសធវើអនម័យ ៣)សមាា រៈសប្មារ់សធវើអនម័យរនៃរ់ទឹក/រងាន់ និង
៤)ភាពសាែ ែថ្នរនៃរ់ទឹក/រងាន់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានកាលវភិាគសធវើអនម័យរនៃរ់ទឹក/រងាន់ 

ពិនៃុ ១ មានកតនៃងលាងថ្ែសប្កាយសចញពើរងាន់ មានសារ ូ និងមានកតនេង ឬប្កដ្ឋសជូែថ្ែ 

ពិនៃុ ១ មានរុគាលិកអនម័យ/រុគាលិកសពទយសធវើអនម័យ 

ពិនៃុ ១ 
មានសមាា រៈសប្មារ់សធវើអនម័យរនៃរ់ទឹក/រងាន់(ថ្នន ាំសមាៃ រ់សមសរាគ អាំសបាស សារ ូលាង
រងាន់...) 

ពិនៃុ ១ រនៃរ់ទឹកនិងរងាន់ មានអនម័យលែ(ោម នកៃិនមិនលែ) និងមានការសមាែ ែជាប្រចាំ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 មានទឹកសាែ ែសប្រើប្បាស់ប្គរ់ប្ោន់សៅកនុងរងាន់ និងរនៃរ់ទឹក 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ររមិាណ្ទឹកសាែ ែចាំបាច់ និងប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់សប្រើប្បាស់កនុងរងាន់និង
រនៃរ់ទឹកសៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ទឹកសាែ ែ ២)មានទឹកកនុងធុង ឬអាង
សតុកទឹក(កនុងករណ្ើ ោម នប្រព័នធទឹកមា៉ា សុើន) ៣)ការសនេាំសាំថ្ចទឹក និង៤)អនម័យអាងសតុកទឹក។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ រនៃរ់ទឹកសាែ ែមានអនម័យនិងមានទឹកសប្រើប្បាស់ប្គរ់ប្ោន់ 

ពិនៃុ ១ ប្ែូវមានទឹក៣ភាគ៤ថ្នចាំណុ្ុះធុង ឬអាងសតុកទឹក 

ពិនៃុ ១ មិនមានទឹកហូរសហៀរសចលសៅកនុងរនៃរ់ទឹក ឬរងាន់ 

ពិនៃុ ១ មានការលាងសមាែ ែអាងសតុកទឹកសៅកនុងរនៃរ់ទឹក ឬរងាន់ (ប្រសិនសរើមានអាងែូចៗ) 

ពិនៃុ ០ មិនមានទឹកសប្រើប្បាស់ប្គរ់ប្ោន់ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 83  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៥.៤ ការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់សៅមណ្ឌ លសុខភាព (៤០ពិនៃុ) 
 ៥.៤.១ ការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់រាវ (១០ពិនៃុ) 

 សាំណ្ល់រាវប្ែវូបានសធវើប្រប្ពឹែតកមម ឬរញ្ចូ លសៅកនុងប្រព័នធលូសម ឬអាងសរិទិក(អាងសតុកសាំណ្ល់រាវ) 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការទរ់សាក ែ់ការរាំពុលររសិាថ ន ជាពិសសសការរាំពុលប្រភពទឹកសាធារណ្ៈ 
តាមរយៈការសធវើប្រប្ពឹែតកមម/សមាែ ែសាំណ្ល់រាវ/ទឹកកខវក់/ទឹកសាំអុយ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)អាងសិរទិក និង២)ប្សុះទឹក។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥៖ 

ពិនៃុ ៥ 
សាំណ្ល់រាវសចញពើអាងសិរទិក(អាងសដុកសាំណ្ល់រាវ)ប្ែូវបានរងាូរចូល៖ ប្សុះទឹក
(សរៀរចាំសដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព) ទទលួសាំណ្ល់រាវតែលបានសធវើប្រប្ពឹែតកមមរចួ ឬ  អាង
សធវើប្រប្ពឹែតកមមសាំណ្ល់រាវសាំណ្ល់និងែាំសណ្ើ រការបានលែ 

ពិនៃុ ៤ 
មានសរៀរចាំអាងសិរទិកតែលមានសប្ចើនែាំណក់ សប្មារ់សមាែ ែសាំណ្ល់រាវមុនរសញ្ចញ
សៅប្រព័នធលូសមសាធារណ្ៈ ឬឱ្យប្ជារចូលសៅកនុងែើ 

ពិនៃុ ៣ មានសរៀរចាំអាងសិរទិក(មានមយួែាំណក់)តែលមានជប្មារទឹកចូលកនុងែើ 

ពិនៃុ ២ បានរញ្ាូ នសាំណ្ល់រាវសៅកនុងប្រព័នធលូសមសាធារណ្ៈសដ្ឋយមិន ៃ្ងកាែ់អាងសិរទិក 

ពិនៃុ ០ មិនបានសរៀរចាំអវើទាាំងអស់ ឬមានសាំណ្ល់រាវហូរ សវាល សកាល 

 ការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់ទឹកសលើែើ/សាំណ្ល់ទឹកសភៃៀង 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់ទឹកសលើែើ/សាំណ្ល់ទឹកសភៃៀងសៅកនុងររសិវណ្
មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ    
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)មានប្រឡាយ ឬចងែូររងាូរសប្មារ់រ ាំសដ្ឋុះ
ទឹកសភៃៀង ឬប្រព័នធលូរងាូរ(មានគប្មរប្ែឹមប្ែូវ) ២)ការតងរកាប្រព័នធលូរងាូរទឹកសភៃៀង និង៣)មិន
មានងៃុកឬកតនៃងែក់ទឹកកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានសធវើប្រព័នធរងាូរសាំណ្ល់ទឹកសភៃៀង ឬមានចងែូរសប្មារ់រ ាំសដ្ឋុះទឹកសភៃៀង 

ពិនៃុ ២ 
មានការប្គរ់ប្គងតងរកាប្រព័នធរងាូរទឹកសភៃៀងមិនឱ្យមានសាំណ្ល់ទឹកសភៃៀងហូរ សវាល
 សកាល 

ពិនៃុ ២ មណ្ឌ លសុខភាពមានសសាភ័ណ្ឌ ភាពលែប្ែកាល ោម នងៃុកែក់ទឹកកខវក់ ឬទឹកសែុយ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 84  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ៥.៤.២ ការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម (សាំណ្ល់ទូសៅ) (៥ពិនៃុ) 
 មានវធិានការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាមសៅតាមប្រសភទ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការទុកដ្ឋក់ចុងសប្កាយនូវសាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម សៅកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាមប្ែូវរញ្ាូ នសៅទើលាន
ទុកដ្ឋក់ចុងសប្កាយ (សដ្ឋយភាន ក់ងារប្រមូលសាំណ្ល់ ឬសដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព) និង២)សាំណ្ល់
រលួយប្ែូវបានករ់ ឬរកាទុកសប្មារ់សធវើជើកាំរ៉ាុស៍ដ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៣ សាំណ្ល់រងឹ-សាំរាមប្ែូវរញ្ាូ នសៅទើលានទុកដ្ឋក់ចុងសប្កាយ(សដ្ឋយភាន ក់ងារប្រមូល
សាំណ្ល់ ឬសដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព)  

ពិនៃុ ២ សាំណ្ល់រលួយប្ែូវបានករ់ ឬរកាទុកសប្មារ់សធវើជើកាំរ៉ាុស៍ដ ឬមានសរាងសធវើជើកាំរ៉ាុសត៍ ឬ
មានការតកថ្ចនសាំណ្ល់សប្រើស ើងវញិ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ៥.៤.៣ ការប្គរ់ប្គងសាំណ្ល់សវជាសាន្រសត (១៥ពិនៃុ) 
 សោលការណ៍្តណ្នាំ និងវធិានការសប្មារ់តញក និងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់សវជាសាន្រសតតាមប្រសភទ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការអនុវែតការតញក និងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់សវជាសាន្រសតតាមប្រសភទឱ្យបាន
ប្ែឹមប្ែូវ អនុសលាមតាមសោលការណ៍្តណ្នាំ និងវធិានការ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ធុងដ្ឋក់សាំណ្ល់សវជាសាន្រសត ២)ការ
ទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់សៅតាមប្រសភទ និង៣)ការសវចខចរ់សាំណ្ល់ប្ែឹមប្ែូវតាមប្រសភទ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ ការតរងតចកធុងដ្ឋក់សាំណ្ល់សវជាសាន្រសត 

ពិនៃុ ២ ការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់សវជាសាន្រសតសៅតាមប្រសភទ 

ពិនៃុ ១ ការសវចខចរ់សាំណ្ល់សវជាសាន្រសតប្ែឹមប្ែូវតាមប្រសភទ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់សរ ើរាងា(សុក សាច់ ឈាម..ល។) សាំណ្ល់អាំពូលថ្នន ាំ សផ្ុះបាែ  និងអនុវែតន៍
វធិានការសនុះបានលែ 

 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់សរ ើរាងា សាំណ្ល់អាំពូលថ្នន ាំ និងសផ្ុះបាែ  អនុសលាម
តាមវធិានការតែលបានកាំណ្ែ់។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចតែលប្ែូវពិនិែយសលើការទុកដ្ឋក់ចុងសប្កាយ៖ ១)សាំណ្ល់
សរ ើរាងា ២)សាំណ្ល់អាំពូលថ្នន ាំ និង៣)សផ្ុះបាែ ។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 85  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ៣ មានលូករ់សុក ឬសាំណ្ល់សរ ើរាងា 

ពិនៃុ ១ មានរសដដ  ឬលូទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់អាំពូលថ្នន ាំ 

ពិនៃុ ១ មានរសដដ  ឬលូទុកដ្ឋក់សផ្ុះបាែ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការរញ្ាូ នសាំណ្ល់មុែប្សចួសចញសៅែុែសៅសសវាខាងសប្ៅ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់មុែប្សួចរសណដ ុះអាសនន និងការរញ្ាូ នសចញសៅ
ែុែសៅសសវាខាងសប្ៅ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការទុកដ្ឋក់រសណដ ុះអាសនន និង២)ការ
រញ្ាូ នសចញ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ៣ មានសរាងទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់មុែប្សួចរសណដ ុះអាសនន 

ពិនៃុ ២ 
រញ្ាូ នសៅប្សុកប្រែិរែតិ ឬសសវាកមមររស់កាកបាទប្កហម ឬសសវាកមមទទលួទុកដ្ឋក់
សាំណ្ល់សវជាសាន្រសត 

ពិនៃុ ០ មិនមានឯកសារឬការអនុវែតវធិានការទុកដ្ឋក់សាំណ្ល់មុែប្សួច 

 ៥.៤.៥ ការប្គរ់ប្គងការរាំពុលខយល់សៅខាងកនុង និងសប្ៅអោរ (១០ពិនៃុ) 
 ការអនុវែតសោលនសយបាយោម នតផ្េងបារ ើកនុងមណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការអនុវែតសោលនសយបាយោម នតផ្េងបារ ើកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 
 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)មានរប្មាមជក់បារ ើ ២)ោម នការលក់
បារ ើកនុងមណ្ឌ លសុខភាព និង៣)ោម នអនកជក់បារ ើ/ោម នកនៃុយបារ ើកនុងមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានរប្មាមជក់បារ ើ 

ពិនៃុ ១ ោម នការលក់បារ ើកនុងមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ២ ោម នអនកជក់បារ ើ/ោម នកនៃុយបារ ើកនុងមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 86  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 ោម នការរាំពុលសដ្ឋយតផ្េងតាមរយៈការែុែសាំណ្ល់សៅកនុងររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការមិនមានការរាំពុលសដ្ឋយតផ្េងតាមរយៈការែុែសាំណ្ល់សៅកនុង
ររសិវណ្មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការសរៀរចាំ បានលែ ២)ែាំសណ្ើ រការ 
បានលែ ៣)ែាំសណ្ើ រការ មិនឱ្យមានតផ្េងែុែសាំណ្ល់ហុយចូលកនុងមណ្ឌ លសុខភាព និង៤)ោម ន
ការែុែសាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម(សាំណ្ល់ទូសៅ)សប្ៅ ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ ការសរៀរចាំ បានលែ 

ពិនៃុ ២ ែាំសណ្ើ រការ បានលែ 

ពិនៃុ ១ ែាំសណ្ើ រការ មិនឱ្យមានតផ្េងែុែសាំណ្ល់ហុយចូលកនុងមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ ោម នការែុែសាំណ្ល់រងឹ-សាំរាម(សាំណ្ល់ទូសៅ)សប្ៅ  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 87  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទី៦៖ ទាំនក់ទាំៃងលអជាម្យួក្បជាពលរដ្ា សហគម្ៃ៍ ៃងិនដ្គអូភវិឌ្ឍ
ក្ពម្ទាំងការចូលរមួ្វាយតនម្ៃពអីនកទក្បើក្បាសទ់សវាសាធារណៈ 

 
៦. ទាំនក់ទាំៃងលអជាម្យួក្បជាពលរដ្ា សហគម្ៃ៍ ៃិងនដ្គអូភិវឌ្ឍ ក្ពម្ទាំងការចលូរមួ្
វាយតនម្ៃពីអនកទក្បើក្បាសទ់សវាសាធារណៈ (៤០ពិៃទុ) 
ការកាំណ្ែ់និងវាយែថ្មៃលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសដើពើទាំនក់ទាំនងលែជាមយួប្រជាពលរែា សហគមន៍ និងថ្ែគូ

អភិវឌ្ឍ ប្ពមទាាំងការចូលរមួវាយែថ្មៃពើអនកសប្រើប្បាស់សសវាសាធារណ្ៈ គ៉ឺសែើមបើធានឱ្យមណ្ឌ លសុខភាពមាន
ែាំសណ្ើ រសពញសលញ និងជាំរុញឱ្យមានទាំនក់ទាំនលែជាមួយប្រជាពលរែា សហគមន៍ សរបុរជន និងថ្ែគូអភិវឌ្ឍ។
ការផ្ារភាា រ់មណ្ឌ លសុខភាពសៅនឹងប្រជាពលរែា សហគមន៍ និងថ្ែគូអភិវឌ្ឍ នឹងផ្ដល់លទធភាពឱ្យមណ្ឌ ល
សុខភាពសកៀរគរធនធានោាំប្ទទាាំងតផ្នករសចចកសទស ការសលើកកមពស់គុណ្ភាពសសវាសុខភាព ការអភិវឌ្ឍមណ្ឌ ល
សុខភាព និងការផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់សផ្េងៗពើប្គរ់ភាគើ ក់ព័នធ។ 

លៅកន៊ុងផ្ននកននទាំនក់ទាំនងលអជាមយួក្បជាពលរដឋ សហគមន៍ និងនដគ៉ូអភិវឌ្ឍ ក្ពមទាំងការច៉ូលរមួ
វាយត្នមៃពីអនកលក្បីក្បាស់លសវាសាធារណៈ មានពិនទ៊ុសរ៊ុបចាំននួ៤០ ផ្ដលមានលកខណៈវនិិចឆ័យរងចាំននួ១ គឺ៖ 

១. ការពក្ងឹងទាំនក់ទាំនងលអជាមយួក្បជាពលរដឋ សហគមន៍ និងនដគ៉ូអភិវឌ្ឍ (៤០ពិនទ៊ុ) 
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   ទាំព័រ 88  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៦.១ ការពប្ងឹងទាំនក់ទាំនងលែជាមយួប្រជាពលរែា សហគមន៍ និងថ្ែគូអភិវឌ្ឍ (៤០ពិនៃុ) 
 ៦.១.១ ការសរៀរចាំគណ្ៈកមមការ និងប្កមុការងារ (១០ពិនៃុ) 

 ការរសងកើែគណ្ៈកមមការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរសងកើែគណ្ៈកមមការតែលែប្មង់ទិសថ្នការងារប្គរ់ប្គង និងផ្ដល់
សយរល់ែល់ប្កុមរុគាលិកសុខភាពសែើមបើធានឱ្យសសវាសៅមណ្ឌ លសុខភាពតាមសាំណុ្ាំ សកមមភាព
អរបរមាររស់ប្កសួងសុខាភិបាល សហើយប្រជាជនសៅកនុងែាំរន់ទទលួខុសប្ែូវថ្នមណ្ឌ លសុខភាព
មានលទធភាពចូលមកសប្រើប្បាស់សសវាមណ្ឌ លសុខភាពទាាំងសនុះ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)លិខិែរងាា រ់ការ ២)សមាសភាព និង
៣)ឯកសារ/កាំណ្ែ់សហែុែាំសណ្ើ រការសរៀរចាំរសងកើែឬសធវើរចចុរបននកមមថ្នគណ្ៈកមមការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ ល
សុខភាព។ សមាសភាពសរុរយ៉ា ងែិច៧នក់ និងអាចសលើសពើសនុះសៅតាមចាំនួន ុាំ/សងាក ែ់ សហើយ
ែប្មូវឱ្យជាចាំនួនសសស។ សមាសភាពថ្នគណ្ៈកមមការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាពរមួមាន៖ (១)ែាំណង
រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព (២)ែាំណងប្កុមប្ទង់សុខភាពភូមិ (៣)ប្កុមប្រឹកា ុាំ ឬសងាក ែ់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានលិខិែរងាា រ់ការ(មានចុុះហែថសលខា កាលររសិចឆទ និងប្តា) 

ពិនៃុ ២ សមាសភាពគណ្ៈកមមការតាមសោលការណ៍្កាំណ្ែ់  

ពិនៃុ ១ ឯកសារ/កាំណ្ែ់សហែុែាំសណ្ើ រការសរៀរចាំរសងកើែ ឬសធវើរចចុរបននកមម 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការរសងកើែប្កមុប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរសងកើែប្កុមសប្មារ់ផ្តល់ព័ែ៌មានពើមណ្ឌ លសុខភាពសៅសហគមន៍ 
និងពើសហគមន៍មកមណ្ឌ លសុខភាពវញិ។ ការសប្ជើសសរ ើសប្កុមសនុះតាមរយៈការសបាុះសឆ្ន ែ សដ្ឋយ
សហគមន៍ មានសមាជិក២នក់ ប្សើ១នក់ ប្រុស១នក់កនុង១ភូមិ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)លិខិែរងាា រ់ការ ២)សមាសភាព និង
៣)ឯកសារ/កាំណ្ែ់សហែុែាំសណ្ើ រការសរៀរចាំរសងកើែឬសធវើរចចុរបននកមមប្កុមប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិ។ 
សមាជិកររស់ប្កុមប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិថ្នមណ្ឌ លសុខភាពនើមយួៗមានយ៉ា ងសប្ចើនរាំផុ្ែ៣៥នក់។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានលិខិែរងាា រ់ការ(មានចុុះហែថសលខា កាលររសិចឆទ និងប្តា) 

ពិនៃុ ២ សមាសភាពប្កុមប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិតាមសោលការណ៍្កាំណ្ែ់  

ពិនៃុ ១ ឯកសារ/កាំណ្ែ់សហែុែាំសណ្ើ រការសរៀរចាំរសងកើែ ឬសធវើរចចុរបននកមម 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 89  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៦.១.២ កិចចប្រជុាំររស់គណ្ៈកមមការ និងអនុគណ្ៈកមមការ (១០ពិនៃុ) 
 គណ្ៈកមមការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាពមានែាំសណ្ើ រការសពញសលញ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់កិចចប្រជុាំប្រចាំតខររស់គណ្ៈកមមការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាពជា
សទៀងទាែ់ សដ្ឋយមានការសរៀរចាំកាំណ្ែ់សហែុប្រជុាំសប្មារ់សធវើជាមូលដ្ឋា នកនុងកិចចប្រជុាំនសពលរនៃ រ់ 
សហើយកាំណ្ែ់សហែុសនុះប្ែូវរកាទុកសៅមណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ  ១)ចាំនួនែងថ្នកិចចប្រជុាំ និងរបាយការណ៍្/
កាំណ្ែ់សហែុ ២)ភាពសពញសលញថ្នរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ(រសរៀរវារៈ កាលររសិចឆទ ហែថសលខា
ររស់ប្រធានអងាប្រជុាំ...) និង៣)រញ្ា ើវែតមានថ្នកិចចប្រជុាំនើមួយៗសដ្ឋយមានចុុះហែថសលខាររស់
សមាជិកថ្នគណ្ៈកមមការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព (យ៉ា ងែិចវែតមាន ៧០ភាគរយ ថ្នសមាជិក
ទាាំងអស់)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៣ 
មានកិចចប្រជុាំ និងរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ ជាប្រចាំ (មានរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ 
១១សៅ១២ែង ផ្ដល់ពិនៃុ៣, មានរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ ចរ់ពើ៩សៅ១០ែង ផ្ដល់
ពិនៃុ២, មានរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ ចរ់ពើ៦សៅ៨ែង ផ្ដល់ពិនៃុ១) 

ពិនៃុ ១ 
ភាពសពញសលញថ្នរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ(រសរៀរវារៈ កាលររសិចឆទ ហែថសលខា
ររស់ប្រធានអងាប្រជុាំ...) 

ពិនៃុ ១ 
រញ្ា ើវែតមានថ្នកិចចប្រជុាំនើមួយៗសដ្ឋយមានចុុះហែថសលខាររស់សមាជិកថ្នគណ្ៈកមមការ
ប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព (យ៉ា ងែិចវែតមាន ៧០ភាគរយ ថ្នសមាជិកទាាំងអស់) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆយ័៖ ពិនិែយសលើរបាយការណ៍្/
កាំណ្ែ់សហែុប្រជុាំ កនុងឆ្ន ាំកនៃងមក។ 

 

 ការសរៀរចាំកិចចប្រជុាំររស់ប្កមុប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិសរៀងរាល់ពើរតខមដង 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់កិចចប្រជុាំររស់ប្កុមប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិសទៀងទាែ់ជាប្រចាំ សដ្ឋយមានការ
សរៀរចាំកាំណ្ែ់សហែុប្រជុាំនើមួយៗ សហើយកាំណ្ែ់សហែុសនុះប្ែូវរកាទុកសៅមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ចាំនួនែងថ្នកិចចប្រជុាំ និងរបាយការណ៍្/
កាំណ្ែ់សហែុ ២)ភាពសពញសលញថ្នរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ(រសរៀរវារៈ កាលររសិចឆទ ហែថសលខា
ររស់ប្រធានអងាប្រជុាំ...) និង៣)រញ្ា ើវែតមានថ្នកិចចប្រជុាំនើមួយៗសដ្ឋយមានចុុះហែថសលខាររស់
សមាជិកថ្នគណ្ៈកមមការប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព(យ៉ា ងែិចវែតមាន ៧០ភាគរយ ថ្នសមាជិក
ទាាំងអស់)។ 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 90  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៣ 
មានកិចចប្រជុាំ និងរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ ជាប្រចាំ (មានរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ 
៥សៅ៦ែង ផ្ដល់ពិនៃុ៣, មានរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ ចរ់ពើ៣សៅ៤ែង ផ្ដល់ពិនៃុ២, 
មានរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ ចរ់ពើ១សៅ២ែង ផ្ដល់ពិនៃុ១) 

ពិនៃុ ១ ភាពសពញសលញថ្នរបាយការណ៍្/កាំណ្ែ់សហែុ(រសរៀរវារៈ កាលររសិចឆទ ហែថសលខា
ររស់ប្រធានអងាប្រជុាំ...) 

ពិនៃុ ១ រញ្ា ើវែតមានថ្នកិចចប្រជុាំនើមួយៗសដ្ឋយមានចុុះហែថសលខាររស់សមាជិកថ្នគណ្ៈកមមការ
ប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព (យ៉ា ងែិចវែតមាន ៧០ភាគរយ ថ្នសមាជិកទាាំងអស់) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆយ័៖ ពិនិែយសលើរបាយការណ៍្/
កាំណ្ែ់សហែុប្រជុាំ កនុងឆ្ន ាំកនៃងមក។  

 

៦.១.៣ ការពប្ងឹងទាំនក់ទាំនងលែជាមយួប្រជាពលរែា (១០ពិនៃុ) 
 ការផ្ារភាា រ់មណ្ឌ លសុខភាពជាមយួនឹងមនៃើរសពទយរតងែក និងសហគមន៍ 
 សសចកតើពនយល់៖ ការផ្ារភាា រ់មណ្ឌ លសុខភាពជាមួយនឹងមនៃើរសពទយរតងែកសាំសៅែល់ទាំនក់ទាំនង
រវាងមណ្ឌ លសុខភាពជាមួយមនៃើរសពទយរតងែកកនុងការោាំប្ទតផ្នករសចចកសទស(គៃើនិក) ការប្គរ់ប្គង
ប្រព័នធរញ្ាូ នជាំង៉ឺពើមណ្ឌ លសុខភាពសៅមនៃើរសពទយរតងែក និងការផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់ពើមនៃើរសពទយ
រតងែកមកមណ្ឌ លសុខភាពវញិ។ សដ្ឋយត ក ការផ្ារភាា រ់មណ្ឌ លសុខភាពជាមួយនឹងសហគមន៍
សាំសៅែល់ទាំនក់ទាំនងរវាងមណ្ឌ លសុខភាពជាមយួសហគមន៍កនុងការពិសប្ោុះសយរល់ សែើមបើោាំប្ទ
ែល់ែាំសណ្ើ រការថ្នការផ្តល់សសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ទាំនក់ទាំនងរវាងមណ្ឌ លសុខភាព
ជាមយួនឹងមនៃើរសពទយរតងែកកនុងការោាំប្ទតផ្នករសចចកសទស និងការផ្តល់ព័ែ៌មានសៅវញិសៅមករវាង
មនៃើរសពទយរតងែកនិងមណ្ឌ លសុខភាព។ ២)ទាំនក់ទាំនងរវាងមណ្ឌ លសុខភាពជាមយួនឹងសហគមន៍
កនុងការពិសប្ោុះសយរល់ សែើមបើោាំប្ទែល់ែាំសណ្ើ រការថ្នការផ្តល់សសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាពែូចជា 
ែថ្មៃសសវា និងែប្មូវការសផ្េងៗររស់ប្រជាពលរែា។  សប្មារ់ពិនិែយរណត ចាំណុ្ចខាងសលើ គណ្ៈ
កមមការវាយែថ្មៃប្ែូវ ១)ពិនិែយសលើរបាយការណ៍្កិចចប្រជុាំ ឬរបាយការណ៍្សដើពើការរណ្ដុ ុះរណដ ល ឬ
រងវឹក និង២)សមាា សន៍ជាមយួថ្នន ក់ែឹកនាំមណ្ឌ លសុខភាព។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ១ មណ្ឌ លសុខភាពទទលួបានការរណ្ដុ ុះរណដ ល ឬរងវឹកតផ្នករសចចកសទសពើមនៃើរសពទយ
រតងែក  

ពិនៃុ ១ ការផ្តល់ព័ែ៌មានសៅវញិសៅមករវាងមនៃើរសពទយរតងែកនិងមណ្ឌ លសុខភាព 

ពិនៃុ ១ កិចចពិភាកា និងការផ្ដល់សយរល់ប្ែ រ់អាំពើរញ្ហា  ក់ព័នធនឹងករណ្ើ ជាំង៉ឺតែលបានរញ្ាូ ន 
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ពិនៃុ ២ 
មានការពិសប្ោុះសយរល់ជាមយួសហគមន៍សតើពើែថ្មៃសសវា ការចង់បានឬែប្មូវការររស់
ប្រជាពលរែា  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការចុុះផ្តល់សសវាសដ្ឋយផ្ទៃ ល់ជាមយួប្រជាពលរែា 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការចុុះពិនិែយនិងតចកថ្នន ាំសដ្ឋយផ្ទៃ ល់ររស់ថ្នន ក់ែឹកនាំនិងរុគាលិកមណ្ឌ ល
សុខភាពចាំស ុះប្រជាពលរែាតែលសថិែកនុងែាំរន់តែលមណ្ឌ លសុខភាពប្គរែណ្ត រ់។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការចុុះដ្ឋក់ថ្នន ាំអាល់តរែនិងបាញ់ថ្នន ាំមូស 
២)តាមដ្ឋនអនកជាំង៉ឺរសរង/ហង់សិនតែលលុះរង់ការពាបាល ៣)ការចុុះផ្តល់ថ្នន ាំជើវជាែិអា និងថ្នន ាំ
ប្ពូន ៤)ការតសវងរកកុមារតែលមានកងវុះអាហារូរែថមាប្សួចប្សាល់ធៃន់ធៃរ និង៥)ការតាមដ្ឋនរញ្ហា
ជាំង៉ឺ ៃ្ងរាែែាែតែលសកើែងមើកនុងសហគមន៍។ សប្មារ់ពិនិែយរណត ចាំណុ្ចខាងសលើ គណ្ៈកមមការ
វាយែថ្មៃប្ែូវ ១)ពិនិែយសលើរបាយការណ៍្ ២)សមាា សន៍ជាមយួថ្នន ក់ែឹកនាំមណ្ឌ លសុខភាព និង៣)
សមាា សន៍ជាមយួប្រជាពលរែាតាមរយៈទូរស័ពៃ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ ការចុុះដ្ឋក់ថ្នន ាំអាល់តរែនិងបាញ់ថ្នន ាំមូស 

ពិនៃុ ១ ការតាមដ្ឋនអនកជាំង៉ឺរសរង/ហង់សិនតែលលុះរង់ការពាបាល 

ពិនៃុ ១ ការចុុះផ្តល់ថ្នន ាំជើវជាែិអា និងថ្នន ាំប្ពូន 

ពិនៃុ ១ ការតសវងរកកុមារតែលមានកងវុះអាហារូរែថមាប្សួចប្សាល់ធៃន់ធៃរ 

ពិនៃុ ១ ការតាមដ្ឋនរញ្ហា ជាំង៉ឺ ៃ្ងរាែែាែតែលសកើែងមើកនុងសហគមន៍ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

៦.១.៤ ការសកៀរគរធនធាន និងការសហការជាមយួថ្ែគូអភិវឌ្ឍ (១០ពិនៃុ) 
 ការសកៀរគរធនធាន(ងវកិា សមាា រៈ...)ពើសរបុរសជន និងថ្ែគូអភិវឌ្ឍ 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសកៀរគរធនធានពើសរបុរសជន និងថ្ែគូអភិវឌ្ឍតែលសធវើស ើងសដ្ឋយ
មណ្ឌ លសុខភាពកនុងសោលរាំណ្ងអភិវឌ្ឍមណ្ឌ លសុខភាពឱ្យកាន់តែប្រសសើរស ើង។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)តផ្នការឬគសប្មាងតែលរងាា ញពើែប្មូវ
ការធនធានររស់មណ្ឌ លសុខភាព ២)ការប្រកាសឬអាំ វនវររស់មណ្ឌ លែល់សរបុរសជន និង
ថ្ែគូអភិវឌ្ឍ និង៣)ការចូលរមួោាំប្ទពើសរបុរសជន និងថ្ែគូអភិវឌ្ឍ។ សប្មារ់ពិនិែយរណត ចាំណុ្ច
ខាងសលើ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវ ១)ពិនិែយសលើតផ្នការ និងរបាយការណ៍្ និង២)សមាា សន៍
ជាមយួថ្នន ក់ែឹកនាំមណ្ឌ លសុខភាព និង៣)ការអសងកែជាក់តសដង។  
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 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មណ្ឌ លសុខភាពមានតផ្នការឬគសប្មាងតែលរងាា ញពើែប្មូវការធនធាន 

ពិនៃុ ១ មណ្ឌ លសុខភាពបានប្រកាសឬអាំ វនវែល់សរបុរសជន និងថ្ែគូអភិវឌ្ឍ 

ពិនៃុ ៣ 
មានការចូលរមួឧរែថមាោាំប្ទពើសរបុរសជន អងាការជាែិ និងអងាការអនតរជាែិ(ថ្ែគូ
អភិវឌ្ឍ) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 ការសហការ និងសហប្រែិរែតកិារជាមយួថ្ែគូអភិវឌ្ឍ អងាការជាែិ និងអនតរជាែិ សលើការងារសុខភាព 
 សសចកតើពនយល់៖ សាំសៅែល់កិចចសហប្រែិរែតិការរវាងមណ្ឌ លសុខភាពជាមួយថ្ែគូអភិវឌ្ឍ អងាការ
ជាែិ/អនតរជាែិ កនុងការោាំប្ទតផ្នករសចចកសទស ការពាបាល និងការោាំប្ទកនុងរូរភាពសផ្េងៗ សែើមបើ
សលើកកមពស់គុណ្ភាពថ្នការផ្ដល់សសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ការសហការនិងការោាំប្ទពើថ្ែគូអភិវឌ្ឍ 
អងាការជាែិ/អនតរជាែិសលើការងារសុខភាព(ផ្តល់ការរណ្តុ ុះរណត ល ការពាបាល និងការោាំប្ទកនុង
រូរភាពសផ្េងៗ)។ សប្មារ់ពិនិែយរណត ចាំណុ្ចខាងសលើ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវ ១)ពិនិែយសលើ
របាយការណ៍្ និង២)សមាា សន៍ជាមយួថ្នន ក់ែឹកនាំមណ្ឌ លសុខភាព។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មណ្ឌ លសុខភាពទទលួបានការរណ្តុ ុះរណត លពើថ្ែគូអភិវឌ្ឍ អងាការជាែិ និងអនតរជាែិ 

ពិនៃុ ២ មានកិចចសហការជាមយួថ្ែគូអភិវឌ្ឍ អងាការជាែិ និងអនតរជាែិកនុងការពាបាល 

ពិនៃុ ១ ផ្តល់ការោាំប្ទែល់ែាំសណ្ើ រការកនុងការផ្ដល់ និងទទលួសសវា 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 93  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ណផ្នកទ៧ី៖ ការទដ្ឋោះក្សាយបញ្ហា ក្បឈម្ 
ជាម្ួយក្បជាពលរដ្ា អាជាា ធរ ៃិងសហគម្ៃ ៍

 
៧. ការទដ្ឋោះក្សាយបញ្ហា ក្បឈម្ជាម្ួយក្បជាពលរដ្ា អាជាា ធរ ៃិងសហគម្ៃ៍ (២៥ពិៃទុ) 
  ការសដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ប្រឈមជាមយួប្រជាពលរែា អាជ្ាធរ និងសហគមន៍ គ៉ឺជាយនតការថ្នការទទលួ 
និងផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់ ប្ពមទាាំងសដ្ឋុះប្សាយសាំសណ្ើ  សាំណូ្មពរននររស់អនកទទលួសសវា តាមរយៈការរសងកើែ
ប្កុមការងារ និងមសធាបាយសផ្េងៗររស់មណ្ឌ លសុខភាព សដ្ឋយមានកិចចសហការនិងការសប្មរសប្មួល
ជាមួយអាជ្ាធរ ក់ព័នធ មណ្ឌ លសុខភាពសផ្េងសទៀែ និងសហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ យនតការសនុះនឹងធានថ្នអនក
សប្រើប្បាស់សសវាអាចមានលទធភាពកនុងការផ្តល់មែិសយរល់អាំពើភាពអសកមម និងចាំណុ្ចខវុះខាែររស់មណ្ឌ ល
សុខភាព ប្ពមទាាំងអាចទទួលបានការស ៃ្ើយែរពើមណ្ឌ លសុខភាព សាំសៅសលើកកមពស់ប្រសិទធភាព គុណ្ភាព 
ែមាៃ ភាព គណ្សនយយភាព និងការសជឿទុកចិែតកនុងការផ្ដល់សសវាររស់មណ្ឌ លសុខភាព។  
  សៅកនុងតផ្នកថ្នការសដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ប្រឈមជាមយួប្រជាពលរែា អាជ្ាធរ និងសហគមន៍ មានពិនៃុសរុរ
ចាំននួ២៥ តែលមានលកខណ្ៈវនិិចឆ័យរងចាំននួ២ គ៉ឺ៖ 
  ១. យនតការព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណ្តឹ ងែវា៉ា ររស់អនកសប្រើប្បាស់សសវា (១៥ពិនៃុ) 
    ២. ការសហការជាមយួអាជ្ាធរ សហគមន៍ និងមណ្ឌ លសុខភាពែថ្ទ សែើមបើសដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ររស់ 

អនកសប្រើប្បាស់សសវា (១០ពិនៃុ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 94  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៧.១ យនតការព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណ្តឹ ងែវា៉ា ររស់អនកសប្រើប្បាស់សសវា (១៥ពិនៃុ) 
 មានយនតការទទលួព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណ្តឹ ងែវា៉ា  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់រសរៀរ តរររទ និងវធិើសាន្រសតថ្នការទទលួព័ែ៌មាន និងរណ្តឹ ងែវា៉ានន
ពើអនកសប្រើប្បាស់សសវា និងសាធារណ្ជន សដ្ឋយរងកលកខណ្ៈងាយប្សួលឱ្យអនកសប្រើប្បាស់សសវាអាច
សលើកស ើងនូវរញ្ហា  និងសាំណូ្មពរ ក់ព័នធនឹងែាំសណ្ើ រការថ្នការផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈររស់មណ្ឌ ល
សុខភាព។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)សសចកដើសសប្មចរសងកើែប្កុមការងារទទលួ
 កយរណ្តឹ ងែវា៉ា  និងផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់ ២)ប្រអរ់រសញ្ចញមែិ ៣)ប្រព័នធទាំនក់ទាំនង (សលខ
ទូរស័ពៃ សែស ប្កាម Facebook...) សែើមបើទទលួព័ែ៌មាន និងផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់ និង៤)
មសធាបាយសផ្េងៗសែើមបើទទលួព័ែ៌មាន និងផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់(ការជួរផ្ទៃ ល់ កិចចប្រជុាំជាមយួប្កុម
ប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិ...)។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានប្កុមការងារទទលួ កយរណ្តឹ ងែវា៉ា  និងផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់  

ពិនៃុ ១ មានប្រអរ់រសញ្ចញមែិ  

ពិនៃុ ១ 
មានប្រព័នធទាំនក់ទាំនង (សលខទូរស័ពៃ សែស ប្កាម Facebook...) សែើមបើទទលួព័ែ៌មាន 
និងផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់  

ពិនៃុ ២ 
មានមសធាបាយសផ្េងៗសែើមបើទទលួព័ែ៌មាន និងផ្តល់ព័ែ៌មានប្ែ រ់(ការជរួផ្ទៃ ល់ 
កិចចប្រជុាំជាមយួប្កុមប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិ...) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 មានការស ៃ្ើយែរសៅនឹងព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណ្តឹ ងែវា៉ា  តាមសពលសវលាសមប្សរតាមករណ្ើ នើមយួៗ 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការស ៃ្ើយែរររស់មណ្ឌ លសុខភាពចាំស ុះព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណ្តឹ ង
ែវា៉ា ររស់អនកសប្រើប្បាស់សសវាឬសាធារណ្ជនតែលបានផ្តល់ មុននឹងឈានសៅកាំណ្ែ់ែាំសណុះប្សាយ
ជាក់លាក់សលើរណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរនើមយួៗ។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការសរៀរចាំតរងតចកព័ែ៌មានប្ែ រ់ រ
ណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរននសៅតាមប្រសភទ ២)ការសរៀរចាំកិចចប្រជុាំពិនិែយសលើព័ែ៌មានប្ែ រ់និង
រណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរនន ៣)ការស ៃ្ើយែរចាំស ុះព័ែ៌មានប្ែ រ់ រណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរ
នន និង៤)ការរកាទុកនូវព័ែ៌មានប្ែ រ់ រណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរនន។ កនុងការពិនិែយសមើល
ចាំណុ្ចទាាំង៤ខាងសលើ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវពិនិែយសលើរបាយការណ៍្ និងការអសងកែជាក់តសតង។  



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 95  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ មានការសរៀរចាំតរងតចកព័ែ៌មានប្ែ រ់ រណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរននសៅតាមប្រសភទ  

ពិនៃុ ១ មានកិចចប្រជុាំពិនិែយសលើព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរនន  

ពិនៃុ ២ ការស ៃ្ើយែរចាំស ុះព័ែ៌មានប្ែ រ់ រណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរននតាមមសធាបាយសផ្េងៗ 

ពិនៃុ ១ មានការរកាទុកនូវព័ែ៌មានប្ែ រ់ រណ្តឹ ងែវា៉ា  ឬសាំណូ្មពរននតែលទទលួបាន  

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 មានវធិានការសដ្ឋុះប្សាយសប្កាយសពលទទលួបានព័ែ៌មានប្ែ រ់ និងរណ្តឹ ងែវា៉ា   
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់វធិានសដ្ឋុះប្សាយររស់មណ្ឌ លសុខភាពសប្កាយសពលទទលួបានព័ែ៌មាន
ប្ែ រ់ និងរណ្តឹ ងែវា៉ាពើអនកសប្រើប្បាស់សសវា។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)វធិានការសដ្ឋុះប្សាយ និង២)ការតាមដ្ឋន 
ប្ែួែពិនិែយសលើវធិានការតែលបានដ្ឋក់សចញ។ កនុងការពិនិែយសមើលចាំណុ្ចខាងសលើ គណ្ៈកមមការវាយ
ែថ្មៃប្ែូវពិនិែយសលើរបាយការណ៍្សដើពើវធិានការ ឬែាំសណុះប្សាយចាំស ុះព័ែ៌មានប្ែ រ់ រណ្ដឹ ងែវា៉ា  
ឬសាំណូ្មពរននររស់អនកសប្រើប្បាស់សសវា និងការអសងកែជាក់តសតង។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៤ 

មានវធិានការសដ្ឋុះប្សាយ៖  
 ករណ្ើ មានវធិានការសដ្ឋុះប្សាយបានពើ៩០ សៅ១០០ភាគរយ ថ្នរណ្តឹ ងែវា៉ា ឬ
សាំណូ្មពរ ប្ែូវផ្តល់ពិនៃុ៤  

 ករណ្ើ មានវធិានការសដ្ឋុះប្សាយបានពើ៨០ សៅ៨៩ភាគរយ ថ្នរណ្តឹ ងែវា៉ា ឬ
សាំណូ្មពរ ប្ែូវផ្តល់ពិនៃុ៣  

 ករណ្ើ មានវធិានការសដ្ឋុះប្សាយបានពើ៦៦ សៅ៧៩ភាគរយ ថ្នរណ្តឹ ងែវា៉ា ឬ
សាំណូ្មពរ ប្ែូវផ្តល់ពិនៃុ២  

 ករណ្ើ មានវធិានការសដ្ឋុះប្សាយបានពើ៥០ សៅ៦៥ភាគរយ ថ្នរណ្តឹ ងែវា៉ា ឬ
សាំណូ្មពរ ប្ែូវផ្តល់ពិនៃុ១ និង 

 ករណ្ើ មានវធិានការសដ្ឋុះប្សាយបានសប្កាម ៥០ភាគរយ ថ្នរណ្តឹ ងែវា៉ា ឬ 

សាំណូ្មពរ ប្ែូវផ្តល់ពិនៃុ០។ 

ពិនៃុ ១ មានការតាមដ្ឋន ប្ែួែពិនិែយសលើវធិានការតែលបានដ្ឋក់សចញ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 96  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

៧.២ ការសហការជាមួយអាជ្ាធរ សហគមន៍ និងមណ្ឌ លសុខភាពែថ្ទ សែើមបើសដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ររស់អនក
សប្រើប្បាស់សសវា (១០ពិនៃុ) 

 កិចចសហការ និងការសប្មរសប្មលួជាមយួអាជ្ាធរ សែើមបើសដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា ររស់អនកសប្រើប្បាស់សសវា  
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់កិចចសហការ និងការសប្មរសប្មួលរវាងមណ្ឌ លសុខភាពជាមួយ
អាជ្ាធរ កនុងការតកលមែការផ្តល់សសវា និងសដ្ឋុះប្សាយរញ្ហា តែលសសនើស ើងសដ្ឋយអនកសប្រើប្បាស់សសវា។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការចូលរមួសវទិកាសាធារណ្ៈ និង២)
កិចចប្រជុាំពិភាកាជាមួយអាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន។ កនុងការពិនិែយសលើចាំណុ្ចទាាំងសនុះ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃ
ប្ែូវពិនិែយសលើរបាយការណ៍្កិចចប្រជុាំ ឬសវទិកាសាធារណ្ៈ។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ២ មានការចូលរមួសវទិកាសាធារណ្ៈ  

ពិនៃុ ៣ មានកិចចប្រជុាំពិភាកាជាមួយអាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន (ប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ   ុាំ សងាក ែ់...) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 

 កិចចសហការ និងការសប្មរសប្មួលជាមួយអាជ្ាធរកនុងការសកៀរគរ និងសប្រើប្បាស់ធនធានសប្មារ់
អភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌ លសុខភាព  

 សសចកដើពនយល់៖  សាំសៅែល់កិចចសហការ និងការសប្មរសប្មួលររស់មណ្ឌ លសុខភាពជាមយួអាជ្ា
ធរកនុងការសកៀរគរ និងសប្រើប្បាស់ធនធានសប្មារ់អភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌ លសុខភាព។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)របាយការណ៍្កិចចប្រជុាំឬទាំនក់ទាំនងរវាង
មណ្ឌ លសុខភាពជាមយួអាជ្ាធរកនុងការសកៀរគរនិងសប្រើប្បាស់ធនធាន និង២)របាយការណ៍្កិចច
ប្រជុាំឬទាំនក់ទាំនងរវាងមណ្ឌ លសុខភាពជាមយួសហគមន៍កនុងការសកៀរគរធនធាន។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ៣ 
មានកិចចប្រជុាំឬទាំនក់ទាំនងរវាងមណ្ឌ លសុខភាពជាមួយអាជ្ាធរកនុងការសកៀរគរ និង
សប្រើប្បាស់ធនធាន 

ពិនៃុ ២ 
មានកិចចប្រជុាំឬទាំនក់ទាំនងរវាងមណ្ឌ លសុខភាពជាមួយសហគមន៍កនុងការសកៀរគរ
ធនធាន 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
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ណផ្នកទី៨៖ ការផ្តួចទផ្តើម្គាំៃិតថ្មីៗ ៃងិៃវាៃុវតតៃ៍  
ទដ្ើម្បទីធវើឱ្យអងាភាពមាៃដ្ាំទណើ រការកាៃ់ណតក្បទសើរ 

 
៨. ការផ្តួចទផ្តើម្គាំៃិតថ្មីៗ ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ ទដ្ើម្បទីធវើឱ្យអងាភាពមាៃដ្ាំទណើ រការកាៃ់ណត
ក្បទសើរ (១៥ពិៃទុ) 
ការកាំណ្ែ់ការផ្តួចសផ្តើមគាំនិែងមើៗ និងនវានុវែតន៍សែើមបើសធវើឱ្យអងាភាពមានែាំសណ្ើ រការកាន់តែប្រសសើរជា

លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសោលមួយថ្នការវាយែថ្មៃ សែើមបើជាំរុញឱ្យមណ្ឌ លសុខភាពខិែខាំគិែ និងអនុវែតន៍នូវអវើងមើៗ 
តាមរយៈការសប្រើប្បាស់នូវចាំសណ្ុះែឹងងមើ វធិើសាន្រសតងមើ រសចចកវទិាងមើ ររកគាំសហើញងមើ សៅកនុងែាំសណ្ើ រការថ្នការផ្តល់
សសវាររស់ខៃួន។ 
 សៅកនុងតផ្នកថ្នការផ្តួចសផ្តើមគាំនិែងមើៗ និងនវានុវែតន៍សែើមបើសធវើឱ្យអងាភាពមានែាំសណ្ើ រការកាន់តែប្រសសើរ 
មានពិនៃុសរុរចាំននួ១៥ តែលមានលកខណ្ៈវនិិចឆ័យរងចាំននួ២ គ៉ឺ៖ 
 ១. ការរន្រញ្ហា រការយល់ែឹងអាំពើប្រធានរទនវានុវែតន៍ និងការថ្ចនប្រឌិ្ែសែើមបើជាំរញុឱ្យអងាភាពែាំសណ្ើ រការ 
              កាន់តែប្រសសើរ (៥ពិនៃុ) 
          ២. ការែឹកនាំអនុវែត ការជាំរុញ និងការោាំប្ទការអនុវែតគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែ និងនវានុវែតន៍កនុងអងាភាពផ្តល់

សសវា (១០ពិនៃុ) 
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៨.១ ការរន្រញ្ហា រការយល់ែឹងអាំពើប្រធានរទនវានុវែតន៍ និងការថ្ចនប្រឌិ្ែ សែើមបើជាំរុញឱ្យអងាភាពែាំសណ្ើ រការ
កាន់តែប្រសសើរ (៥ពិនៃុ) 

 ការរណ្តុ ុះរណត ល ការផ្េពវផ្ាយ និងការរន្រញ្ហា រការយល់ែឹងអាំពើប្រធានរទ ក់ព័នធនឹងនវានុវែតន៍ 
និងការថ្ចនប្រឌិ្ែ 

 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការរណ្តុ ុះរណត ល ការផ្េពវផ្ាយ និងការរន្រញ្ហា រការយល់ែឹងអាំពើ
ការគិែ និងការអនុវែតងមើៗសៅកនុងការរាំសពញភារកិចចររស់រុគាលិក តែលអនុវែតន៍ឬសរៀរចាំស ើងសដ្ឋយ
មណ្ឌ លសុខភាព ឬអងាភាពសផ្េង។  

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ របាយការណ៍្ថ្នការរណ្តុ ុះរណត លតែល
អនុវែតន៍ឬសរៀរចាំស ើងសដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព ឬអងាភាពសផ្េង និង២)ការសមាា សជាមយួប្រធាន
មណ្ឌ លសុខភាព និងរុគាលិកតែលធាៃ រ់ទទលួបានការរណ្ដុ ុះរណដ ល។  

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 

ពិនៃុ ២ 
ការរណ្តុ ុះរណត លតែលអនុវែតន៍ឬសរៀរចាំស ើងសដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព(យ៉ា ងែិចចាំននួ
២ែងកនុង១ឆ្ន ាំ) 

ពិនៃុ ២ 
ចាំនួនរុគាលិកតែលទទលួបានរណ្តុ ុះរណត លតែលអនុវែតន៍ឬសរៀរចាំស ើងសដ្ឋយអងាភាព
សផ្េង(បានចាំនួន៨០ភាគរយស ើងប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ បានចាំននួចសនៃ ុះពើ៦០ភាគរយ 
ែល់៧៩ភាគរយ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ បានចាំននួទារជាង៦០ភាគរយ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ០) 

ពិនៃុ ១ ការោាំប្ទចាំស ុះរុគាលិកតែលសធវើការរណ្តុ ុះរណត លសដ្ឋយអងាភាពសផ្េង 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ នវានុវែតន៍សាំសៅែល់
ការអនុវែតនូវអវើងមើៗ តាមរយៈការសប្រើប្បាស់នូវចាំសណ្ុះែឹងងមើ វធិើសាន្រសតឬយុទធសាន្រសតងមើ សោលសៅងមើ 
រសចចកវទិាងមើ និង/ឬររកគាំសហើញងមើ។ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះប្ែូវបានតរងតចកជា៣លកខណ្ៈវនិិចឆ័យ 
លមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ ប្ែូវបានផ្តល់
ពិនៃុ២ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមាន
ចាំននួ៥។  

៨.២ ការែឹកនាំអនុវែត ការជាំរុញ និងការោាំប្ទការអនុវែតគាំនិែថ្ចនប្រឌិ្ែ និងនវានុវែតន៍កនុងអងាភាពផ្តល់សសវា
(១០ពិនៃុ) 

 នវានុវែតន៍កនុងការអភិវឌ្ឍមណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការសប្រើប្បាស់គាំនិែងមើៗររស់ថ្នន ក់ែឹកនាំនិងរុគាលិកររស់មណ្ឌ ល
សុខភាព សែើមបើសកៀរគរនិងតកថ្ចនធនធាននិងនើែិវធិើរាំសពញការងារកនុងសោលរាំណ្ងរសងកើនគុណ្ភាព 
ប្រសិទធភាព និងប្រសិទធផ្លថ្នការរាំសពញការងារនិងការផ្ដល់សសវាររស់អងាភាព។ 
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 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសួរសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)នវានុវែតន៍កនុងការងារប្គរ់ប្គង ២)
នវានុវែតន៍កនុងការផ្ដល់សសវា(ការសប្រើប្បាស់ឧរករណ៍្ ររកិាខ សពទយ និងការផ្ដល់សសវាឱ្យកាន់តែប្រសសើរ
ស ើង) ៣)នវានុវែតន៍កនុងការងារររសិាថ ន និង៤)នវានុវែតន៍កនុងការសកៀរគរធនធាន។ សែើមបើពិនិែយ
សមើលចាំណុ្ចខាងសលើ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវ ១)ពិនិែយរបាយការណ៍្ ២)ការជរួសមាា សន៍ និង
៣)ការអសងកែជាក់តសដង។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ នវានុវែតន៍កនុងការងារប្គរ់ប្គង  

ពិនៃុ ១ នវានុវែតន៍កនុងការងារររសិាថ ន  

ពិនៃុ ១ នវានុវែតន៍កនុងការសកៀរគរធនធាន 

ពិនៃុ ២ 
នវានុវែតន៍កនុងការផ្ដល់សសវា(ការសប្រើប្បាស់ឧរករណ៍្ ររកិាខ សពទយ និងការផ្ដល់សសវាឱ្យ
កាន់តែប្រសសើរស ើង) 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៤លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៤ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២ ។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 

 ការោាំប្ទនិងសលើកទឹកចិែតសែើមបើជាំរញុឱ្យមាននវានុវែតន៍កនុងមណ្ឌ លសុខភាព 
 សសចកដើពនយល់៖ សាំសៅែល់ការោាំប្ទនិងសលើកទឹកចិែតររស់ថ្នន ក់ែឹកនាំមណ្ឌ លសុខភាពចាំស ុះ
រុគាលិកតែលមានគាំនិែនវានុវែតន៍សៅកនុងការរាំសពញការងារ។ 

 ទិននន័យ ឯកសារ និងមសធាបាយតែលប្ែវូសប្រើសប្មារ់សផ្ៃៀងផ្ទៃ ែ់(របាយការណ៍្ ឧរករណ៍្ សមាា រៈ   
ទើតាាំង ឬការសរួសាំណួ្រផ្ទៃ ល់មាែ់)៖ ចាំណុ្ចប្ែូវពិនិែយគ៉ឺ ១)ការសរសសើរ ២)លាភការសប្មារ់សលើក
ទឹកចិែត ៣)ការតសវងរកឬសកៀរគរធនធានសែើមបើោាំប្ទែល់សកមមភាពតែលមានលកខណ្ៈនវានុវែតន៍ 
និង៤)ការផ្ដល់ឱ្កាសចាំស ុះរុគាលិកតែលមានគាំនិែនវានុវែតន៍កនុងការរសញ្ចញសាន ថ្ែររស់ខៃួន។ 
សែើមបើពិនិែយសមើលចាំណុ្ចខាងសលើ គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃប្ែូវ ១)ជួរសមាា សន៍ជាមួយថ្នន ក់ែឹកនាំ
មណ្ឌ លសុខភាព និងរុគាលិកតែលមានគាំនិែនវានុវែតន៍ និង២)ការអសងកែជាក់តសដង។ 

 រសរៀរថ្នការដ្ឋក់ពិនៃុ ពើ០ ែល់៥ (គណ្នពិនៃុ សដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន )៖ 
ពិនៃុ ១ ការសរសសើរ(លិខិែសរសសើរ ការសរសសើរកនុងកិចចប្រជុាំ) 

ពិនៃុ ១ លាភការសប្មារ់សលើកទឹកចិែត 

ពិនៃុ ១ ការផ្ដល់ឱ្កាសចាំស ុះរុគាលិកតែលមានគាំនិែនវានុវែតន៍កនុងការរសញ្ចញសាន ថ្ែររស់ខៃួន 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 100  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ពិនៃុ ២ ការតសវងរកឬសកៀរគរធនធានសែើមបើោាំប្ទែល់សកមមភាពតែលមានលកខណ្ៈនវានុវែតន៍ 

ពិនៃុ ០ ោម នប្គរ់ចាំណុ្ចខាងសលើ 
 ចាំណុ្ចរញ្ហា ក់រតនថមសែើមបើអនកអានយល់កាន់តែចាស់អាំពើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ៖ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះ
ប្ែូវបានតរងតចកជា៤លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែ តែលលកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ១ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ 
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ២ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៣ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ១ និង
លកខណ្ៈវនិិចឆ័យលមែិែទើ៤ ប្ែូវបានផ្តល់ពិនៃុ២។ ពិនៃុសរុរសៅលកខណ្ៈវនិិចឆ័យសនុះមានចាំនួន៥។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 101  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

ទសចកតីសៃនិដ្ឋា ៃ 

ការតសវងយល់ និងប្រែិរែតិតាមឯកសារតណ្នាំសតើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃ និងការទទួលសាា ល់
មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ នឹងសធវើឱ្យគណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្តល់សសវាសាធារណ្ៈគាំរូប្គរ់កប្មិែអនុវែតការងារ
វាយែថ្មៃររស់ខៃួនប្រករសដ្ឋយសុប្កឹែភាពតផ្ែកសលើមូលដ្ឋា នចាស់លាស់ ប្ពមទាាំងសធវើឱ្យមណ្ឌ លសុខភាពទូទាាំង
ប្រសទសអភិវឌ្ឍន៍ខៃួនឈានសៅកាៃ យជាអងាភាពគាំរូគួជាទើសពញចិែត និងសជឿទុកចិែតពើប្រជាជន។ ែូចសនុះ គណ្ៈ
កមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្តល់សសវាសាធារណ្ៈគាំរូទាាំងអស់គួរសិកាពើខៃឹមសារថ្នអែថរទឯកសារតណ្នាំសនុះ 
ប្រកាន់ខាា រ់នូវវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃតែលផ្តល់ជូនកនុងការអនុវែតែនួទើវាយែថ្មៃររស់ខៃួន ប្ពមទាាំងចូលរមួ
ផ្េពវផ្ាយខៃឹមសារថ្នឯកសារតណ្នាំសនុះឱ្យប្ជារែល់គណ្ៈប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាព និងភាគើ ក់ព័នធឱ្យ
ចូលរមួសរៀរចាំ និងអភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌ លសុខភាពតាមគនៃងថ្នអងាភាពផ្តល់សសវាសុខាភិបាលគាំរូសនុះ។ គណ្ៈ
ប្គរ់ប្គងមណ្ឌ លសុខភាពប្ែូវយកចិែតទុកដ្ឋក់តសវងយល់ ផ្េពវផ្ាយជូនែល់រុគាលិកររស់ខៃួន ប្ពមទាាំង
សកៀរគរការចូលរមួពើប្រជាជន សហគមន៍ អាជ្ាធរ និងថ្ែគូអភិវឌ្ឍ កនុងការអភិវឌ្ឍមណ្ឌ លសុខភាព ឱ្យប្សរ
តាមលកខណ្ៈវនិិចឆ័យែូចមានតចងកនុងឯកសារតណ្នាំសនុះ។ 

មណ្ឌ លសុខភាពផ្តល់សសវាប្រករសដ្ឋយគុណ្ភាព នឹងរមួចាំតណ្កកនុងការសលើកកមពស់កប្មិែជើវភាព 
និងសុខុមាលភាពររស់ប្រជាជនឱ្យកាន់តែប្រសសើរស ើង តែលជារចច័យកនុងការនាំកមពុជាសឆ្ព ុះសៅកាន់ឋានៈជា
ប្រសទសអភិវឌ្ឍន៍សៅឆ្ន ាំ ២០៥០ តាមរាំណ្ងែ៏ពិសិែាររស់សសមតចអគាមហាសសនរែើសែសជា ហ ុៃ ណសៃ ជូន
ែល់ប្រជាជនកមពុជា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឯកសារតណ្នាំសដើពើវធិើសាន្រសតថ្នការវាយែថ្មៃនិងការទទួលសាា ល់មណ្ឌ លសុខភាពគាំរូ 

   ទាំព័រ 102  គណ្ៈកមមការវាយែថ្មៃអងាភាពផ្ដល់សសវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាែិ(គ.វ.ជ.) 

គៃថៃិទទទស 
3 

 
ល.រ ទ ម្ ោះឯកសារ 

១ 
ប្កសួងសុខាភិបាល, ចុុះថ្ងៃទើ៥ តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ តផ្នការយុទធសាន្រសតសុខាភិបាល ២០១៦-
២០២០ 

២ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា, ចុុះថ្ងៃទើ២៥ តខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩ តផ្នការយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍជាែិ ២០១៩-
២០២៣ 

៣ ប្កសួងសុខាភិបាល, ចុុះថ្ងៃទើ១០ តខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សសចកតើតណ្នាំសប្មារ់អភិវឌ្ឍប្សុកប្រែិរែតិ 

៤ 
ប្កសួងសុខាភិបាល, ចុុះថ្ងៃទើ១៧ តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ សសចកតើតណ្នាំប្រែិរែតិសតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាព
អរបររមា 

៥ នយកដ្ឋា នមនៃើរសពទយ ប្កសួងសុខាភិបាល, ឆ្ន ាំ២០១៤ មគាុសទសក៍សតើពើសុវែថិភាពថ្នការចក់ថ្នន ាំ 

៦ 
នយកដ្ឋា នមនៃើរសពទយ ប្កសួងសុខាភិបាល, ឆ្ន ាំ២០១៧ សោលការណ៍្តណ្នាំសតើពើការរងាក រ និង
ការប្ែួែពិនិែយការចមៃងសរាគ  

៧ 
នយកដ្ឋា នមនៃើរសពទយ ប្កសួងសុខាភិបាល, ឆ្ន ាំ២០១៨ សោលការណ៍្តណ្នាំសដើពើទឹកសាែ ែ និង 
អនម័យសៅមូលដ្ឋា នពាបាល និងតងទាាំសុខភាព 

៨ 
នយកដ្ឋា នមនៃើរសពទយ ប្កសួងសុខាភិបាល, ឆ្ន ាំ២០១៨ សសចកតើតណ្នាំគៃើនិកសតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាព
អរបររមា 

៩ 
នយកដ្ឋា នមនៃើរសពទយ ប្កសងួសុខាភិបាល, ឆ្ន ាំ២០១៨ សសចកតើតណ្នាំប្រែិរែតិសតើពើសាំណុ្ាំ សកមមភាព
អរបររមា 

 





មាតិកា

១. គោលបំណងនិងវិសាលភាព

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់
អងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

៣. ការគលើកទឹកចិតតចំគ ោះអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



១. គោលបំណង និងវិសាលភាព

ការកំណតដ់ាកឱ់្យអនុវតតការវាយតម្លៃ និងការទទួលស គ្ាល លសអ់ងគាលាពផ ត្លស់
សេវា្ធារណៈគំរូកនុងសោលសបំណងជំរុញ និងសលសើកកលពេប់្បេិទធាពផ និង
គុណាពផម្នដំសណើ រការរបេអ់ងគាលាពផ ត្លសស់េវា្ធារណៈកនុងវេិយ័អបរ់ ំ និង
វេិយ័េុខាភិបាលសឱ្យកានត់តប្បសេើរស ើង ។

១.១ គោលបំណង



១. គោលបំណង និងវិសាលភាព

១.២ វិសាលភាព

ការវាយតម្លៃនងិការទទួលស គ្ាល លសអ់ងគាលាពផ្តលសស់េវា្ធារណៈគំរូ មានវ ិ្ លសាពផអនុវតត
ចំស ោះប្គរោះ ា្ ន្ធារណៈ តដលសជាអងគាលាពផ្តលសស់េវា្ធារណៈសប្កាលឱ្វាទប្កេួងអប់រ ំ យុវ
ជន និងកើឡា និងប្កេួងេុខាភិបាលស រលួមាន៖

 វេិយ័អប់រ ំ : វទិាលសយ័ អនុវទិាលសយ័្លាបឋលេិកានងិលសតតយយេិកា

 វេិយ័េុខាភិបាលស : លនទើរសផទយបតងែករាជធានើ សេតត លនទើរសផទយបតងែកប្កុង ប្េុក េណឌ

និងលណឌ លសេុេាពផ



២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

អកាសរកាត់ដែលគ្បើ្ាេ់កនុងការគធវើបទបង្ហាញ

❖ អងគាលាពផ្តលសស់េវា្ធារណៈ : អ.្.េ.

❖ គណៈកលមការវាយតម្លៃអ.្.េ.គរូំថ្នន ក់ជាតិ : គ.វ.ជ.

❖ គណៈកលមការវាយតម្លៃអ.្.េ.គរូំថ្នន ក់រាជធានើសេរតត : គ.វ.រ.

❖ គណៈកលមការវាយតម្លៃអ.្.េ.គរូំថ្នន ក់ប្កុងប្េុកេណឌ : គ.វ.ក.



២.១ គោលការណ៍ននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់ អ.ផ្.េ.គំរូ
ត្ែកតាលអនុប្ករតយសលសេ៥៤អនប្ក.បកចុោះម្ងៃទើ៣០តេសល្ឆ្ន ២ំ០១៨េតើផើការវាយតម្លៃ
និងការទទួលស គ្ាល លសអ់ងគាលាពផ្តលសស់េវា្ធារណៈគំរូកនុងវេិយ័អបរ់ំនិងវេិយ័េុខាភិបាលស៖
 ការដាក់ឱ្យដំសណើ រការម្នការវាយតម្លៃនងិទទួលស គ្ាល លស់អ.្.េ.គំរូកនុងកប្លិត ឬប្បសភទ

ណាលួយ ប្តូវេសប្លចសដាយប្បកាេអនតរប្កេួងរវាងប្កេួងលុេងារ្ធារណៈប្កេួង
សេដឋកិចចនិងហរិញ្ញវតាុនិងប្កេួង ា្ ប័ន្លើ

 ការវាយតម្លៃនិងការទទួលស គ្ាល លស់អ.្.េ.គំរូប្តូវអនុវតតសដាយឈរសលសើសោលសការណ៍
េុប្ករតយាពផតមាៃ ាពផនិងេលិទធកលមរបេ់អ.្.េ. តដលសេាិតសៅកនុងវេិយ័កប្លិត
ប្បសភទ និងសផលសសវលាម្នឆ្ន បំ្តូវវាយតម្លៃតតលួយដូចោន

 ការវាយតម្លៃប្តូវសតត តសលសើលសកខណៈវនិិចឆ័យសោលសចំនួន៨៖

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



េតង់ដាសេវា
្ធារណៈ

េតង់ដាឬ
និយាលម្ន
ការ ត្លស់សេវា
តាលវេិ័យ

ការប្គប់ប្គង
ហរិញ្ញវតាុ

្ធារណៈសៅ
កនុងអងគាលាពផ

ការប្គប់ប្គង
និងការអភិវឌ្ឍ
ធនធានលនុេស
សៅកនុងអងគាលាពផ

ការសរៀបចំនិង
តកលសលែបរ ិ្ ា ន
អងគាលាពផ

ទំនាក់ទំនង
លសែជាលួយ
ប្បជាផលសរដឋ
េហគលន៍និង
ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍

ការសដាោះប្្យ
បញ្ហា ប្បឈល
នានាជាលួយ
លន្រនតើប្បជាផលស
រដឋឬេហគលន៍

ការ ត្ួចស ត្ើល
គំនិតងមើ និង
នវានុវតតន៍

លកខណៈវិនិចឆយ័គោលទងំ៨

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

២.១ គោលការណ៍ននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់ អ.ផ្.េ.គំរូ (ត)

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.២ គណៈកលមការវាយតនលៃ អ.ផ្.េ.គំរូ

គណៈកលមការ
វាយតនលៃ អ.ផ្.េ. 

ថ្នាក់្កុង 
្េុក ខណឌ

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៣ េមាេភាព និងភារកិចចរបេ់ គ.វ.ក.

(១). េមាេភាព គ.វ.ក.
្បធាន
❑ អភិបាលសម្នគណៈអភិបាលសប្កុងប្េុកេណឌ ឬតំណាងម្នគណៈអភិបាលសប្កុងប្េុក េណឌ 
េមាជិក
❑ តំណាងប្កុលប្បរកាប្កុងប្េុកេណឌ
❑ នាយករដឋបាលស្លាប្កុងប្េុកេណឌ
❑ ប្បធានការយិាលស័យអប់រំយុវជននិងកើឡាឬប្បធានការយិាលស័យេុខាភិបាលសត ែ្កសលសើករណើ  ក់ផ័នធ
គលខាធិការ
❑ លន្រនតើជំនាញ១រូបម្នការយិាលសយ័អប់រំយុវជននិងកើឡាឬការយិាលស័យេុខាភិបាលសត ែ្កសលសើករណើ  ក់ផ័នធ

(េមាេាពផជាក់តេតងរបេ់គ.វ.ក. ប្តូវកំណត់សដាយដើការបេអ់ភិបាលសម្នគណៈអភិបាលសប្កុងប្េុកេណឌ )

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៣ េមាេភាព និងភារកិចចរបេ់ គ.វ.ក.
(២). ភារកិចចរបេ់ គ.វ.ក. 

• តណនាំ្សផវ្ាយនិង ត្លស់ផ័ត៌មាន ក់ផ័នធនរងការដាក់ឱ្យអនុវតតអនុប្ករតយេតើផើការវាយតម្លៃនិងការទទួលស គ្ាល លស់
អ.្.េ.គំរកូនុងវេិយ័អប់រនិំងេុខាភិបាលសដលសប់្គប់អ.្.េ. តដលសេាតិកនុងប្កុងប្េកុេណឌ និងឃុំេងាា ត់សប្កាល
តដនេលតាកិចចរបេ់េៃួន

• ្សផវ្ាយអំផើការចាប់ស ត្ើលដំសណើ រការម្នការវាយតម្លៃនិងសប្ជើេសរ ើេអ.្.េ.គំរូសៅកនុងតដនេលតាកិចចរបេ់ប្កុង
ប្េុកេណឌ ចាប់ផើេបាត ហ៍ទើ១ម្នតេកកាដាកនុងឆ្ន នំើលួយៗ

• ទទួលស កយសេនើេុចុំោះស ម្ ោះរបេ់អ.្.េ. េប្មាប់ការប្បកួតប្បតជង
• សធវើការផិនិតយវាយតម្លៃនិងសប្ជើេេប្មាងំសបកខាពផអ.្.េ.គំរូប្តរលចំនួន២ប ុសណាណ ោះកនុងប្កុងប្េុកេណឌ សដើលបើ
បញ្ជូ នបនតលកប្បកួតប្បតជងសៅថ្នន ក់រាជធានើសេតត សដាយមានាពជ ប់ជាលួយនូវឯក្រោបំ្ទស្សងៗយា ងយូរប្តរល
េបាត ហ៍ទើ៤ម្នតេេើហាកនុងឆ្ន នំើលួយៗ។

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៤ េមាេភាព និងភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.
(១). េមាេភាពរបេ់ គ.វ.រ.

្បធាន
❑ អភិបាលសម្នគណៈអភិបាលសរាជធានើសេតតឬតំណាងម្នគណៈអភិបាលសរាជធានើសេតត
េមាជិក
❑ តំណាងប្កុលប្បរការាជធានើសេតត
❑ នាយករដឋបាលស្លារាជធានើសេតត
❑ ប្បធានលនទើរលុេងារ្ធារណៈឬតំណាង
❑ ប្បធានលនទើរសេដឋកិចចនិងហរិញ្ញវតាុឬតំណាង
❑ ប្បធានលនទើរអប់រំយុវជននិងកើឡាឬប្បធានលនទើរេុខាភិបាលសត ែ្កសលសើករណើ  ក់ផ័នធ
❑ ប្បធានលនទើរបរ ិ្ ា នឬតំណាង
គលខាធិការ
❑ លន្រនតើជំនាញ១រូបម្នលនទើរអប់រំយុវជននិងកើឡាឬលនទើរេុខាភិបាលសត ែ្កសលសើករណើ  ក់ផ័នធ

(េមាេាពផជាក់តេតងរបេ់គ.វ.រ. ប្តូវកំណត់សដាយដើការបេ់អភិបាលសម្នគណៈអភិបាលសរាជធានើសេតត)

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៤ េមាេភាព និងភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.

(២). ភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.
• តណនាំ្សផវ្ាយនិង ត្លស់ផ័ត៌មាន ក់ផ័នធនរងការដាក់ឱ្យអនុវតតអនុប្ករតយេតើផើការវាយតម្លៃនិងការទទួលស គ្ាល លស់
អ.្.េ.គំរូកនុងវេិយ័អប់រំនិងេុខាភិបាលសដលសប់្គប់អ.្.េ.និងគ.វ.ក. តដលសេាិតកនុងតដនេលតាកិចចរបេ់
រាជធានើសេតត

• តណនាដំលស់គ.វ.ក. ឱ្យបំសផញាពរកិចចប្េបតាលបទបបញ្ញតតិម្នអនុប្ករតយនិងលសិេិតបទដាឋ ន ក់ផ័នធជាធរមាន
• ការវាយតម្លៃរបេ់គ.វ.រ. ប្តូវបានតបងតចកសៅតាលកប្លិតម្នអ.្.េ. ដូចខាងសប្កាល៖

ក. ការវាយតម្លៃអ.្.េ. តដលសសេនើស ើងសដាយគ.វ.ក. 
េ. ការវាយតម្លៃអ.្.េ. តដលសេាិតកនុងថ្នន ក់រាជធានើសេតត

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៤ េមាេភាព និងភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.

(២). ភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.  (ត)
ក. ការវាយតនលៃ អ.ផ្.េ. ដែលគេនើគ ើងគោយ គ.វ.ក. 
• សធវើការផិនិតយវាយតម្លៃនិងសប្ជើេេប្មាងំសបកខាពផអ.្.េ.គំរូប្តរលចំនួន២ប ុសណាណ ោះផើកនុងចំសណាលសបកខាពផ
អ.្.េ. តដលសសេនើស ើងសដាយគ.វ.ក.។កនុងករណើ ចាបំាច់គ.វ.រ. អាចអសញ្ជ ើញតំណាងអ.្.េ.  ក់ផ័នធសដើលបើចូលស
រលួ ត្លស់ផ័ត៌មានសដាយតទ លស់ឬចាត់តចងឱ្យមានការចុោះផិនិតយ ា្ នាពផរបេអ់ងគាលាពផនើលួយៗសដាយតទ លស់

• អនុវតតការផិនិតយនិងវាយតម្លៃប្ផលទងំសប្ជើេេប្មាងំសបកខាពផអ.្.េ.គំរូឱ្យបានចប់េផវប្គប់យា ងយូរប្តរលេបាត ហ៍
ទើ៤ម្នតេកញ្ហញ កនុងឆ្ន នំើលួយៗ

• សរៀបចំបញ្ជូ នសបកខាពផអ.្.េ.គំរូថ្នន ក់រាជធានើសេតតសដាយមានាពជ ប់ជាលួយនូវឯក្រោបំ្ទស្សងៗយា ងយូរប្តរល
េបាត ហ៍ទើ២ម្នតេតុលា កនុងឆ្ន នំើលួយៗសដើលបើចូលសរលួប្បកួតប្បតជងសៅថ្នន ក់ជាតិ។

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៤ េមាេភាព និងភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.

(២). ភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.  (ត)
ខ. ការវាយតនលៃ អ.ផ្.េ. ដែលេថិតកនុងថ្នាក់រាជធានី គខតត 
• ្សផវ្ាយអំផើការចាប់ស ត្ើលដំសណើ រការម្នការវាយតម្លៃនិងសប្ជើេសរ ើេអ.្.េ.គំរូសៅកនុងតដនេលតាកិចចរបេ់រាជធានើ
សេតតចាប់ផើេបាត ហ៍ទើ១ម្នតេកកាដាកនុងឆ្ន នំើលួយៗ

• ទទួលស កយសេនើេុចុំោះស ម្ ោះេប្មាប់ការប្បកួតប្បតជងរបេ់អ.្.េ. តដលសេាិតសៅសប្កាលការប្គប់ប្គងរបេថ់្នន ក់
រាជធានើសេតតតទ លស់

• សធវើការផិនិតយវាយតម្លៃនិងសប្ជើេេប្មាងំសបកខាពផអ.្.េ.គំរូប្តរលចំនួន២ប ុសណាណ ោះកនុងរាជធានើសេតតសដើលបើ
បញ្ជូ នបនតលកប្បកួតប្បតជងសៅថ្នន ក់ជាតិ។កនុងករណើ ចាបំាច់គ.វ.រ. អាចអសញ្ជ ើញតំណាងអ.្.េ.  ក់ផ័នធសដើលបើ
ចូលសរលួ ត្លស់ផ័ត៌មានសដាយតទ លស់ឬចាត់តចងឱ្យមានការចុោះផិនិតយ ា្ នាពផរបេអ់ងគាលាពផនើលួយៗសដាយតទ លស់លុន
សផលសេសប្លចបញ្ជូ នសបកខាពផលកថ្នន ក់ជាតិ

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៤ េមាេភាព និងភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.

(២). ភារកិចចរបេ់ គ.វ.រ.  (ត)

២. ការវាយតនលៃ អ.ផ្.េ. ដែលេថិតកនុងថ្នាក់រាជធានី គខតត 

• អនុវតតការផិនិតយនិងវាយតម្លៃប្ផលទងំសប្ជើេេប្មាងំសបកខាពផអ.្.េ.គំរូឱ្យបានចប់េផវប្គប់យា ងយូរប្តរលេបាត ហ៍
ទើ៤ម្នតេេើហាកនុងឆ្ន នំើលួយៗ

• សរៀបចំបញ្ជូ នសបកខាពផអ.្.េ.គំរូថ្នន ក់រាជធានើសេតតសដាយមានាពជ ប់ជាលួយនូវឯក្រោបំ្ទស្សងៗយា ងយូរប្តរល
េបាត ហ៍ទើ២ម្នតេកញ្ហញ កនុងឆ្ន នំើលួយៗសដើលបើចូលសរលួប្បកួតប្បតជងសៅថ្នន ក់ជាតិ។

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៥ េមាេភាព និងភារកិចចរបេ់ គ.វ.ជ.

(១). េមាេភាពរបេ់ គ.វ.ជ.

្បធាន
❑ ឯកឧតតលសទេរដឋលន្រនតើទទួលសបនទុកសបេកកលម

ផិសេេ

អនុ្បធាន
❑ តំណាងប្កេួងលហាម្ ទ្
❑ តំណាងប្កេួងសេដឋកិចច និងហរិញ្ញវតាុ

អនុ្បធាន្បចំការ
❑ តំណាងគណៈកមាម ធិការតកទប្លង់រដឋបាលស 
្ធារណៈ

េមាជិក
❑ តំណាងទើេតើការគណៈរដឋលន្រនតើ
❑ តំណាងប្កេួងអប់រំ យុវជននិងកើឡាឬប្កេួងេុខាភិបាលសត ែ្កសលសើករណើ  ក់ផ័នធ
❑ តំណាងប្កេួងបរ ិ្ ា ន
❑ តំណាងអគគាលសលសខាធិការដាឋ នម្នគណៈកមាម ធិការដរកនាកំារងារតកទប្លង់ការប្គប់ប្គង
ហរិញ្ញវតាុ្ធារណៈ

❑ តំណាងសលសខាធិការដាឋ នម្នគណៈកមាម ធិការជាតិេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាលតបបប្បជា
ធិបសតយយសៅថ្នន ក់សប្កាលជាតិ

❑ លន្រនតើជាន់េពេ់ម្នអគគាលនាយកដាឋ នជំនាញរបេ់ប្កេួងអប់រំ យុវជននិងកើឡាឬប្កេួង
េុខាភិបាលសត ែ្កសលសើករណើ  ក់ផ័នធ

គលខាធិការ
❑ តំណាងសលសខាធិការដាឋ នម្នគណៈកមាម ធិការតកទប្លង់រដឋបាលស្ធារណៈ

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៥ េមាេភាព និងតួនាទី ភារកិចចរបេ់ គ.វ.ជ. (ត)

(២). ភារកិចចរបេ់ គ.វ.ជ. 
• តណនាំ្សផវ្ាយនិង ត្លស់ផ័ត៌មាន ក់ផ័នធសៅនរងការដាក់ឱ្យអនុវតតការវាយតម្លៃនិងទទួលស គ្ាល លស់អ.្.េ.គំរូ
កនុងវេិ័យអប់រំនិងេុខាភិបាលស

• ្សផវ្ាយការដាក់ឱ្យអនុវតតការវាយតម្លៃនិងទទួលស គ្ាល លស់អ.្.េ.គំរូកនុងឆ្ន នំើលួយៗ
• តណនាំ ត្លស់ការោបំ្ទនិងជំនួយបសចចកសទេដលស់គ.វ.ក. និងគ.វ.រឱ្យបំសផញាពរកិចចប្េបតាលបទបបញ្ញតតិម្ន
អនុប្ករតយនិងលសិេិតបទដាឋ ន ក់ផ័នធជាធរមាន

• សរៀបចំឱ្យមានតារាងវាយតម្លៃនិងដក់ផិនទុសដើលបើសប្បើប្បាេ់ជាលូលសដាឋ នម្នការផិនិតយនិងវាយតម្លៃអ.្.េ. កនុង
ដំណាក់កាលសនើលួយៗរបេ់គ.វ.ក. និងគ.វ.រ.

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៥ េមាេភាព និងតួនាទី ភារកិចចរបេ់ គ.វ.ជ. (ត)
(២). ភារកិចចរបេ់ គ.វ.ជ. 

• សធវើការផិនិតយវាយតម្លៃនិងសប្ជើេេប្មាងំសបកខាពផអ.្.េ. តដលសសេនើស ើងសដាយគ.វ.រប្ផលទងំេសប្លចកំណត់
ចំណាត់ថ្នន ក់របេ់ជ័យលាភើអ.្.េ.គំរូចំនួន១០ប្បចាឆំ្ន ។ំការផិនិតយនិងវាយតម្លៃរបេ់គ.វ.ជប្តូវអនុវតត
អនុសលាលតាលបទបបញ្ញតតិម្នមាប្តា១០ម្នអនុប្ករតយសនោះ

• ផិនិតយនិងសដាោះប្្យបណតរ ងតវា ស្សងៗ ក់ផ័នធនរងដំសណើ រការម្នការផិនិតយនិងវាយតម្លៃអ.្.េ.
• សរៀបចំចងប្កងសបាោះផុលពនិង្សផវ្ាយអំផើអ.្.េ.គំរូប្ផលទងំបទផិស្ធនិងឧតតមានុវតតន៍ទងំឡាយតដលសោំ
ប្ទដលស់ការតកលសលែដំសណើ រការរបេអ់.្.េ.

• សរៀបចំផិធើប្បកាេនិង ត្លស់រងាវ ន់ប្បចាឆំ្ន ដំលស់អងគាលាពផជ័យលាភើេិកាខ ្លាេននិេើទនិងប្ផរតតិការណ៍ស្សងៗ
សដើលបើសលសើកកលពេ់និងបំ្ុេការយលស់ដរងនិង ម្ រតើម្នការប្បកួតប្បតជងកនុងការ ត្លសស់េវា្ធារណៈដលសប់្បជា
ផលសរដឋឱ្យកាន់តតប្បសេើរ។

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ



២.៦ ែំណាក់កាលននការវាយតនលៃ អ.ផ្.េ.គរំូគៅថ្នាក់្កុង ្ េុក ខណឌ នងិរាជធានីគខតត

គ.វ.ក.

វិ ស័ យអប់រ ំ

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

វិ ស័ យអ ខ័ាភិបាល

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

វេ័ិយអប់រ ំ

វេិ័យេុខាភិបាលស

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

គ.វ.រ.

វិ ស័ យអប់រ ំ

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

វិ ស័ យអ ខ័ាភិបាល

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

គ.វ.ជ.

វិ ស័ យអប់រ ំ

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

វិ ស័ យអ ខ័ាភិបាល

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

វេ័ិយអប់រ ំ

វេ័ិយេុខាភិបាលស

វិ ស័ យអប់រ ំ

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

វិ ស័ យអ ខ័ាភិបាល

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

វិ ស័ យអប់រ ំ

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ

វិ ស័ យអ ខ័ាភិបាល

សបកខាពផ
អ.្.េ.គំរូ



២.៧ ការវាយតនលៃអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគំរូគៅថ្នាក់្កុង ្េុក ខណឌ

គ.វ.ក.

វិ ស័ យអប រ់ ំ

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

វិ ស័ យអ ខ័ាភ បិាល

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

គ.វ.រ.
វេិ័យអប់រ ំ

វេិ័យេុខាភិបាលស

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

ប្តូវដាក់ កយសេនើេុំ
ចុោះស ម្ ោះេប្មាប់
ការប្បកួតប្បតជង



គ.វ.ក.
វិ ស័ យអប រ់ ំ

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

វិ ស័ យអ័ខាភិបាល

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

២.៨ ការវាយតនលៃអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគំរូគៅថ្នាក់រាជធានី គខតត

គ.វ.រ. គ.វ.ជ.

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

វិ ស័ យអប់រ ំ

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

វិ ស័ យអ័ខាភិបាល

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២



២.៨ ការវាយតនលៃអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគំរូគៅថ្នាក់រាជធានី គខតត (ត)

វិ ស័ យអប រ់ ំ

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

វិ ស័ យអ ខ័ាភ បិាល

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

គ.វ.រ.
វេិ័យអប់រ ំ

វេិ័យេុខាភិបាលស

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

ប្តូវដាក់ កយសេនើេំុ
ចុោះស ម្ ោះេប្មាប់
ការប្បកួតប្បតជង

គ.វ.ជ.



២.៩ ការវាយតនលៃអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគំរូគៅថ្នាក់ជាតិ

គ.វ.ជ.

ការសប្ជើេេប្មាងំអ.្.េ. ដំណាក់កាលសបឋល

ការវាយតម្លៃសប្ជើេេប្មាងំសបកខាពផជ័យលាភើ
អ.្.េ.

ការផិនិតយនិងវាយតម្លៃេសប្លចចុងសប្កាយ

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

វិ ស័ យអប រ់ ំ

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

វិ ស័ យអ ខ័ាភ បិាល

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

វិ ស័ យអប រ់ ំ

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

វិ ស័ យអ ខ័ាភ បិាល

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន២

គ.វ.រ.



២.៩ ការវាយតនលៃអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគំរូគៅថ្នាក់ជាតិ (ត)

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

ការសប្ជើេេប្មាងំអ.្.េ. ដំណាក់កាលសបឋល

គ.វ.ជ.

ផិនិតយនិងវាយតម្លៃ អ.្.េ. 
តដលសសេនើសដាយគ.វ.រ. សដាយ
ត ែ្កសលសើេំណំុឯក្រតដលស

ទទួលសបាន

សប្ជើេេប្មាងំយក
សបកខាពផអ.្.េ.លសែជាង
សគប្តរលចំនួន១៥

វិ ស័ យអប់រ ំ

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន១៥

វិ ស័ យអ័ខាភិបាល

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូប្តរលចំនួន១៥



២.៩ ការវាយតនលៃអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគំរូគៅថ្នាក់ជាតិ (ត)

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

ការវាយតម្លៃសប្ជើេេប្មាងំសបកខាពផជ័យលាភើអ.្.េ.

គ.វ.ជ.

អសញ្ជ ើញតំណាងអ.្.េ.តដលសបានជាប់កនុងការ
សប្ជើេេប្មាងំទងំចំនួន១៥ លកសធវើបទបងាា ញ

និង ត្លស់ផ័ត៌មានតទ លស់ដលស់គ.វ.ជ.

❖ សប្ជើេេប្មាងំយកអ.្.េ.លសែជាង
សគចំនួន១០

❖ កំណត់ចំណាត់ថ្នន ក់អ.្.េ.ផើលសំដាប់
េពេ់ថ្នន ក់សលសេ៦ ចុោះសៅថ្នន ក់សលសេ១០

វិ ស័ យអប រ់ ំ

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូចំនួន៥

វិ ស័ យអ័ខាភិបាល

សបកខាពផអ.្.េ.
គំរូចំនួន៥



២.៩ ការវាយតនលៃអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគំរូគៅថ្នាក់ជាតិ (ត)

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

ការផិនិតយនិងវាយតម្លៃេសប្លចចុងសប្កាយ

គ.វ.ជ.

ចុោះផិនិតយតទ លស់អ.្.េ. តដលសមានលសំដាប់ថ្នន ក់េពេ់ជាងសគទងំ៥

សៅហនរងកតនៃងសដើលបើផិនិតយស ទ្ៀងតទ ត់ទិននន័យនិងផ័ត៌មានស្សងៗ

ប្ផលទងំ្កេួរផ័ត៌មានបតនាលផើាពគើតដលស ក់ផ័នធ

ចាត់តចងឱ្យប្កុលការងារ
ចប្លុោះរបេ់គ.វ.ជ.

សរៀបចំរបាយការណ៍



២.៩ ការវាយតនលៃអងគភាពផ្តល់គេវាសាធារណៈគំរូគៅថ្នាក់ជាតិ (ត)

២. គោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការវាយតនលៃ និងការទទួលសាគាល់អងគភាព
ផ្តល់គេវាសាធារណៈគរូំ

ការផិនិតយនិងវាយតម្លៃេសប្លចចុងសប្កាយ

 ផិនិតយវាយតម្លៃនិងេសប្លចចុងសប្កាយចណំាតថ់្នន ក់
អ.្.េ.ផើលំសដាបេ់ពេថ់្នន កស់លសេ១ចុោះសៅលំសដាបថ់្នន ក់
សលសេ៥

 សធវើរបាយការណ៍និងសលសើកេំសណើ ជូននាយករដឋលន្រនតើសដើលបើេសប្លចទទួលស គ្ាល លស់
អ.្.េ. គំរូទងំ១០សដាយអនុប្ករតយ។



៣. ការគលើកទឹកចិតតចំគ ោះ អ.ផ្.េ.គំរូ

៣.១ ការផ្តល់រង្វាន់ 
រាជរដាឋ ភិបាលសនរង ត្លស់៖

 នរងាវ ន់និង/ឬវញិ្ហញ បនបប្តបញ្ហជ ក់ទទួលស គ្ាល លសដ់លស់អ.្.េ.គំរូទងំ១០តាលវេិ័យ កប្លិតនិងប្បសភទ
ងវកិាជារងាវ ន់សលសើកទរកចិតតតាលលសដំាប់ថ្នន ក់៖

អ.្.េ. គំរូលសំដាប់ថ្នន ក់ទើ១ :    ២០០០០០០០០(ផើររយលាន)សរៀលស
អ.្.េ. គំរូលសំដាប់ថ្នន ក់ទើ២ :    ១៥០០០០០០០(លួយរយហាេិបលាន)សរៀលស
អ.្.េ. គំរូលសំដាប់ថ្នន ក់ទើ៣ :    ១០០០០០០០០(លួយរយលាន)សរៀលស
អ.្.េ. គំរូលសំដាប់ថ្នន ក់ទើ៤ :       ៨០០០០០០០(តប តេិបលាន)សរៀលស
អ.្.េ. គំរូលសំដាប់ថ្នន ក់ទើ៥ :       ៦០០០០០០០(ហុកេិបលាន)សរៀលស
អ.្.េ. គំរូចាប់ផើលសំដាប់ថ្នន ក់ទើ៦ដលស់ទើ១០ :       ៤០០០០០០០(តេេិបលាន)សរៀលស



៣. ការគលើកទឹកចិតតចំគ ោះ អ.ផ្.េ.គំរូ

៣.២ ការគ្បើ្ាេ់ថវិការង្វាន់ 

ងវកិាជារងាវ ន់សលសើកទរកចិតតតដលសអ.្.េ. គំរូទទួលសបានប្តូវចាត់តចងសប្បើប្បាេ់៖

៦០(ហុកេិប) % ម្នងវកិារងាវ ន់សប្បើប្បាេេ់ប្មាប់ការសលសើកទរកចិតតដលសល់ន្រនតើបសប្លើ
ការងារកនុងអងគាលាពផ

 ៤០(តេេិប) % ម្នងវកិារងាវ ន់សប្បើប្បាេេ់ប្មាប់ការអភិវឌ្ឍអងគាលាពផ។





សមូអរគុណ !



បទបង្ហា ញ
ស្ដពីី 

គោលការណ៍ណណនាំគលើការវាយតម្លៃ
អង្គភាពផ្តលគ់ស្វាសាធារណៈគាំរ ូ

(អនុវិទាលយ័ និង្សាលាបឋលស្កិ្សា)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍  ១០ រោច ខែ ព្ារណ៍ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្.២៥៦៥
ព្តូវនឹងថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២១
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ស្តង្់ដាគស្វាសាធារណៈ  ធនធានលនុស្ស 
ទាំនក្សទ់ាំនង្ស្ហគលន៍ ការគដាោះស្រសាយបញ្ហា ស្របមល

និង្នវានវុតតន៍
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មាតិកា

• គោលបំណងនៃវគ្គបណ្ត ុះបា្ល
• លក្ខណៈវៃិិច្ឆយ័គោលទងំ៨
• វធីិសាស្ត្្នៃការវាយតនលៃ
• លគធោបាយគ្ទៀងផ្ទទ ត់ ៃិងការដាក្ពិ់ិៃទត
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្្ល់ជូៃ្ិកាខ កាលៃូវ៖
 ការយល់ដឹងអំពីិលក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យគោលទងំ៥(នៃលក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យគោល
្រតប៨)នៃការវាយតនលៃគ្តណភាពិគ្វាសាធារណៈ

 ន្ែងយល់ៃិងគ្តៀលលក្ខណៈ្លបតិ្្គ្ប់្ ោៃក់្នតងការចូ្លរលួ្បក្តួ
្បនជងគដីលបកីាៃ យជាជយ័លាភីអងគភាពិ្្ល់គ្វាសាធារណៈគ្ំរូ

 ការនច្ក្រនំលក្ ្សពិែ្ាយ ៃិងបំ ត្្គំ្ៃិតដល់អងគភាពិ ៃិងអនក្ពាក្ព់ិ័ៃធ
គដីលបចូី្លរលួ។

គោលបាំណង្ម្នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល

26-Aug-21 4



លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោលទ ាំង្ ៨ រលួមាន៖

5

១- ស្តងដ់ារស្វាាធារណៈ
២- ស្តងដ់ារ ឬនិយាមថ្នការផ្តល់រស្វាាធារណៈរបស្់អងគភារ
៣- ការព្របព់្រងហរិញ្ាវតថុាធារណៈរៅកនុងអងគភារ 
៤-ការព្របព់្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរៅកនុងអងគភារ 
៥-ការររៀបចាំ និងខកលមអបរាិថ នអងគភារ 
៦- ទាំនាកទ់ាំនងលអជាមួយព្បជារលរដ្ឋ ស្ហរមន ៍និងថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍្រមទាំងការចូល

រមួវាយតថ្មលរីអនករព្បីព្ាស្់រស្វាាធារណៈ
៧- ការរដាោះព្ាយបញ្ញា ព្បឈមជាមួយព្បជារលរដ្ឋ និងស្ហរមន៍
៨-ការផ្តួចរផ្តីមរាំនិតងមីៗ នវានុវតតនរ៍ដី្មបរីធវីឱ្យអងគភារាននដ្ាំរណីរការកានខ់តព្បរស្ីរ
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លក្ខណៈវៃិចិ្ឆយ័គោល លក្ខណៈវៃិចិ្ឆយ័រង ល.លលអតិ ច្ំណត ច្
លលអិត ពិៃិទត

១-្្ង់ដាគ្វាសាធារណៈ

១.១ គ្តណភាពិពិ័ត៌មាៃ(៤០ពិិៃទត)
១.២ ភាពិងាយ្្ួលក្នតងការទទួលយក្គ្វា(៣៥ពិិៃទត)
១.៣ ភាពិយក្ចិ្ត្ទតក្ដាក្់ក្នតងការទទួលអនក្គ្បី្បា្់គ្វា(២០ពិិៃទត)
១.៤ ការ្្ល់គ្វាតាលគោលការណ៍ក្ំណត់ៃិងអភិបាលកិ្ច្ចលអ(១៥ពិិៃទត)

១០ ២២ ១១០

៤-ការ្គ្ប់្គ្ងៃិងការអភិវឌ្ឍ
ធៃធាៃលៃត្ស

៤.១ ការ្គ្ប់្គ្ងធៃធាៃលៃត្ស(៥០ពិិៃទត)
៤.២ ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃលៃត្ស(២៥ពិិៃទត)

៥ ១៥ ៧៥

៦-ទំនាក្់ទំៃងលអជាលួយ្បជាពិលរដឋ
្ហគ្លៃ៍អាជាា ធរៃិងនដគូ្
អភិវឌ្ឍ្ពិលទងំការចូ្លរលួវាយតនលៃ
ពីិអនក្គ្បី្បា្់គ្វា

៦.១ ការពិ្ងឹងទំនាក្់ទំៃងលអជាលួយ្បជាពិលរដឋ្ហគ្លៃ៍អាជាា ធរ
ៃិងនដគូ្អភិវឌ្ឍ(៥៥ពិិៃទត)

៦.២ ការអភិវឌ្ឍក្តមារ/យតវជៃ(១០ពិិៃទត)
៤ ១៣ ៦៥

៧-ការគដាុះ្សាយបញ្ហា ្បឈល
ជាលួយ្បជាពិលរដឋអាជាា ធរៃិង
្ហគ្លៃ៍

៧.១យៃក្ារពិ័ត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណឹ្ងតវា៉ា(១០ពិិៃទត)
៧.២ការអៃតវត្វធិាៃការគ្ៃីយតបគៅៃឹងបញ្ហា ្បឈលនានា្្បតាលសាា ៃ

ភាពិជាក់្ន ែ្ង(១៥ពិិៃទត)
២ ៥ ២៥

៨-ការ្្ួច្គ្្ីលគ្ំៃិតថ្មីៗ
ៃិងៃវាៃតវត្ៃ៍គដីលបគីធែីឱ្យអង្គភាពមាន
ដំណ ើ រការកានត់ែប្រណ ើរ

៨.១ការបស្តញ្ហា បការយល់ដឹងអំពីិ្បធាៃបទៃវាៃតវត្ៃ៍ៃិងការនច្ន្បឌិ្តគដីលបី
ជំរតញឱ្យអង្គភាពដំណ ើ រការកាៃ់នត្បគ្ីរ(៥ពិិៃទត)

៨.២ការដឹក្នាអំៃតវត្ការជំរតញៃិងការោំ្ ទការអៃតវត្គ្ំៃិតនច្ន ្បឌិ្តៃិង
ៃវាៃតវត្ៃ៍ក្នតងអងគភាពិ្្ល់គ្វា(១០ពិិៃទត)

៣ ៣ ១៥

វិធីសាស្តស្តណនការវាយតម្លៃ 
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១.១.១រទដ្ឋា នគែយុិែតពាកព់ន័ធនងឹ្ណ វា (១០ពិន្ទុ)
១.១.២ការផ្សពវផ្ាយពែ័ម៌ានអពំណី វា(២០ពិន្ទុ)
១.១.៣មណយោបាយផ្សពវផ្ាយពែ័ម៌ានអពំណី វា(១០ពិន្ទុ)

១.២.១ទីតងំ្និង្ណេដ្ឋា រចនា មពន័ធ(១៥ពិន្ទុ)
១.២.២ទីតងំ្ផ្តល់ណ វាប្រករណដ្ឋយផា ុកភាព (១០ពិន្ទុ)
១.២.៣តរររទនងិ្លកខខ ឌ ននការទទួលយកណ វា(១០ពិន្ទុ)

១.៣.១ការណរៀរចំរដិ ណ្ឋា រកិចច(១៥ពិន្ទ)ុ
១.៣.២យនតការ ប្មរ ប្មួល(៥ពិន្ទ)ុ

វិធីសាស្តស្តម្នការវាយតណលៃ (ត)

១. ១.៤.១ ការផ្តល់សេវាតាមសោលការណ៍កំណត់ (១០ពិន្ទុ)
១.៤.២ ការផ្តល់សេវាប្រករសោយេមធម ៌ន្ិងររិយារ័ន្ន (៥ពិន្ទុ)

ចំណុចលមអិតេរុរ ចំនួ្ន្២២

១.៤- ការផ្តល់សេវាតាម
សោលការណ៍កំណត់ ន្ងិ
អភិបាលកិចចលអ (១៥ពិន្ទ)ុ

១.៣-ភាពយកចិែតទុកដ្ឋកក់នុង្ការទទួលអនកណប្រើប្បា ់ណ វា
(២០ពិន្ទ)ុ

១.២-ភាពងាយប្ ួល
កនុង្ការទទួលយកណ វា(៣៥ពិន្ទ)ុ

១.១ -គុ ភាព
ពែ័ម៌ាន(៤០ពិន្ទ)ុ

ការវាយែនមៃលក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោលទី១៖េដង់ោសេវាសាធារណៈ (ពិន្ទុ១១០)តផ្អកណលើ៖
លកខណៈវិនិ្ចឆ័យរងេរុរ ចំនួ្ន្ ៤ លកខណៈវិន្ិចឆយ័លមអិតេរុរ ចំន្ួន្១០

ចំ ុចលមអែិចំននួ៨

ចំ ុចលមអែិចំននួ៧

ចំ ុចលមអែិចំននួ៤

ចំ ុចលមអែិ
ចំននួ៣
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 សេចកតីពន្្យល៖់

១.១.១ រទោឋ្ន្គតិយុតតពាក់ពន័្ធន្ងឹសេវា (១០ពិន្ទ)ុ
 ការរក្ាទុករទោឋ្ន្គតិយុតតពាកព់័ន្ធេប្ារ់អនកសប្រើសេវាអាច ពិន្ិត្យសផ្ទៀងផ្ទ្ត់ (៥ពិន្ទុ)

 ទិន្នន្័យ  ឯកសារ ន្ិងមសធ្ោបាយដែលប្តូវសប្រើ
េប្ារ់សផ្ទៀងផ្ទ្ត់

 រសរៀរនន្ការោក់ពិន្ទុ
 ណផាត ែណលើររមិា (គ នា
ពិនទុណដ្ឋយរូករញ្ចូ លគ្នន )

 ណផាត ែណលើគុ ភាព
 ចំណុចរញ្ជ្ក់រដន្ែម

វិធីសាស្តស្តម្នការវាយតណលៃ (ត)

 ំណៅដល់រទដ្ឋា នគែិយុែតទងំ្អ ់តដលពាកព់ន័ធនឹង្ណ វានិង្ការប្គរប់្គង្សាលាណរៀនមានដូច
ជាចារ់អនុប្កឹែយប្រកា ណ ចកតីត នាំនិង្រទរញ្ជា នផ្ទកនុង្។ល។ប្ែូវបានរកាទុកដ្ឋក់ណដ្ឋយមាន ណ្ឋត រធ់្នន រ់ងាយប្ ួលកនុង្ការរកណ ើញនិង្អាចផ្តល់ជូនអនកណប្រើប្បា ់ណ វាទងំ្
កនុង្សាលាណរៀនទងំ្អនកណប្រើប្បា ់ណ វាពីខាង្ណប្ៅអាចពិនិែយណផ្ទៀង្ផាទ ែប់ាន។

១) បៃទប់ឬទូ្្មាប់្ទតក្ឯក្សារ
២) រគបៀបៃិង្ា្ប់ធាន ប់នៃការគរៀបច្ំៃិងគធែីច្ំាត់ថ្នន ក់្

ៃិង្បគភទឯក្សារ
៣) ្ក្ណូូដាក់្ឯក្សារៃិង
៤) រគបៀបនៃការរក្ាឯក្សារបទដាឋ ៃគ្តិយតត្ពាក់្ព័ិៃធគ្វា

សាលា
26-Aug-21 8
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មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ
ល.រ លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យ 

គោល លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យរង្ លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យលលអិត ច្ាំណុច្លលអិត

១ ្្ង់ដាគ្វា
សាធារណៈ

១.១គ្តណភាពិព័ិត៌មាៃ ១.១.១ បទដាឋ ៃគ្តយិតតព្ាក់្ព័ិៃធៃងឹគ្វា  ការរក្ាទុករទោឋ្ន្គតយិុតត
ពាក់ព័ន្ធន្ងឹសេវា

ពិនទុ ការដាក្ស់ពិនទុតាលណបបការបូក្សបណនែល 

ពិិៃទត ១ មាៃបៃទប់ឬទូ្លរលយ្្មាប់ទតក្ដាក់្ឯក្សារបទដាឋ ៃគ្តិយតត្ពាក់្ព័ិៃធៃឺងគ្វារប្់សាលាគរៀៃ

ពិិៃទត ១ មាៃឯក្សារបទដាឋ ៃគ្តិយតត្ពាក់្ព័ិៃធៃឺងគ្វារប្់សាលាគរៀៃរក្ាទតក្គៅក្នតងបៃទប់ ឬទូ្្មាប់្ទតក្ឯក្សារ
ពិិៃទត ១ មាៃការគរៀបចំ្ឯក្សារបទដាឋ ៃគ្តិយតត្ពាក់្ព័ិៃធៃឺងគ្វារប្់សាលាគរៀៃគៅតាល្បគភទ
ពិិៃទត ១ មាៃបញ្ា ិការឯក្សារបទដាឋ ៃគ្តិយតត្្បក្បគដាយបច្ចតបបៃនភាពិ

ពិិៃទត ១
មាៃឯក្សារបទដាឋ ៃគ្តិយតត្ពាក់្ព័ិៃធៃឺងគ្វារប្់សាលាគរៀៃរក្ាទតក្គៅក្នៃៃងនដលមាៃភាពិងាយ្្ួលដល់អនក្គ្បីគ្វា
ក្នតងការគ ន្ី ត្ ំពិិៃិតយ ៃិងមាៃលស្តៃ្ីទទួលបៃទតក្្គ្ប់្គ្ងឯក្សារ្បចកំារ ឬបញ្ា ិការឯក្សារបទដាឋ ៃគ្តិយតត្្បក្បគដាយ
បច្ចតបបៃនភាពិរក្ាទតក្ក្នតង្បព័ិៃធគអឡកិ្្តូៃិក្

ពិិៃទត ០ ោម ៃ្គ្ប់ចំ្ណត ច្ខាងគលី26-Aug-21 9
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១.១.១ រទោឋ្ន្គតិយុតតពាក់ពន័្ធន្ងឹសេវា (១០ពិន្ទ)ុ
 ការរក្ាទុករទោឋ្ន្គតិយុតតពាកព់័ន្ធេប្ារ់អនកសប្រើសេវាអាច ពិន្ិត្យសផ្ទៀងផ្ទ្ត់ (៥ពិន្ទុ)

ទិន្នន្័យ  ឯកសារ ន្ិងមសធ្ោបាយដែលប្តូវសប្រើេប្ារ់សផ្ទៀងផ្ទ្ត់៖ 

12-Aug-21

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ(ត)

ក្រូណូដារឯ់រសារ

បន្ទប់ន្ងិទរូដារ់ឯរសារ
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ការប្គង់ប្គង ន្ិងការអភិវឌឍ្
ធន្ធាន្មន្ុេ្ស 

(៧៥ពិន្ទុ)

ការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្
មន្ុេ្ស(៥០ពិន្ទ)ុ

ការសរៀរចំដផ្ន្ការប្គរប់្គង
ធន្ធាន្មន្ុេ្ស (៥ពិន្ទុ)

ការប្គរ់ប្គងការវិវតតន្អ៍ាជពី
ររេ់រុគគលិកអររ់ំ (១៥ពិន្ទុ)

ការប្គរ់ប្គងេមទិធកមម
(៣០ពិន្ទុ)

ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្
មន្ុេ្ស (២៥ពិន្ទុ)

ការសរៀរចំដផ្ន្ការអភវិឌឍ្
ធន្ធាន្មន្ុេ្ស

(៥ពិន្ទុ)

ការអភិវឌ្ឍន្ិងការសប្រើ
ធន្ធាន្មន្ុេ្ស(២០ពនិ្ទ)ុ

វិធីសាស្តស្តម្នការវាយតម្លៃ លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យលលអិត

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យរង្

លក្សខណៈវិនិច្ឆយ័គោល ទី៤

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោល ទី៤៖ការប្គង់ប្គង ន្ងិការអភិវឌ្ឍ
ធន្ធាន្មន្ុេ្ស 

ចំ ុចលមអែិចំនួន១

ចំ ុចលមអែិចំនួន៣

ចំ ុចលមអែិចំននួ៦

ចំ ុចលមអែិចំនួន១

ចំ ុចលមអែិចំននួ៤

26-Aug-21

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៤

ចំណុចលមអិតេរុរ 
ចំន្ួន្ ១៥



ល.រ លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យ
គោល

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យ
រង្ លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យលលអិត ច្ាំណុច្លលអិត

៤
ការ្គ្ប់្គ្ងៃងិការ
អភវិឌ្ឍធៃធាៃលៃត្ស

៤.២ការអភវិឌ្ឍ
ធៃធាៃលៃត្ស

៤.២.២ការអភវិឌ្ឍៃងិការគ្បធីៃធាៃ
លៃត្សនដលទទួលបាៃការបណ្ត ុះបា្ល

 ការោំ្ ទៃងិគលីក្ទកឹ្ច្តិល្ស្តៃ្ឱី្យ
ទទួលបាៃការបណ្ត ុះបា្ល

• ទិៃនៃយ័ឯក្សារៃិងលគធោបាយនដល្តូវគ្បី្្មាបគ់ ទ្ៀងផ្ទទ ត៖់
១- ការ្សពិែ្ាយពិ័ត៌មាៃពាក្់ពិ័ៃធៃឹងការបណ្ត ុះបា្ល
២- ធៃធាៃ(ថ្វកិា្មាា រៈការ ែ្ល់គពិលគវលាទំនាក់្ទំៃងជាលយួសាា ប័ៃដនទ)ោំ្ ទដល់ការបណ្ត ុះបា្ល
៣- របាយការណ៍្ី្ពីិការបណ្ត ុះបា្លទងំក្នតងៃិងគ្ៅសាលាគរៀៃ
៤- ៃិង្មាា ្ៃ៍ជាលយួអនក្្គ្ប់្គ្ងឬលស្តៃ្ីអំពីិការោំ្ ទៃងិគលកី្ទឹក្ចិ្តគ្ដីលបទីទលួបាៃការបណែត ុះបាែ ល។

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ
 ការោំ្ ទៃងិគលីក្ទកឹ្ច្តិល្ស្តៃ្ឱី្យទទលួបាៃការបណ្ត ុះបា្ល

26-Aug-21 12

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៤



ពិនទុ ការដាក្ស់ពិនទុតាលណបបការបូក្សបណនែល 

ពិិៃទត ១ មាៃការគរៀបច្បំណ្ត ុះបា្ល ៃិងការអភិវឌ្ឍ្លតាភាពិបតគ្គលិក្អប់រកំ្នតងសាលាគរៀៃជា្បចំ

ពិិៃទត ២
បាៃ្ល្ឱ់្កា្ ៃិងការោំ្ ទដល់បតគ្គលិក្អប់រឱំ្យទទលួបាៃការបណែត ុះបាែ ល ៃិងការអភិវឌ្ឍ្លតា
ភាពិ

ពិិៃទត ២
មាៃការន ែ្ងរក្ៃិង្សពិែ្ាយអាហារូបក្រណ៍ ឬការគក្ៀរគ្រធៃធាៃពីិនដគូ្គដីលបោីំ្ ទដល់ការបណ្ត ុះ
បា្ល ៃិងការអភិវឌ្ឍ្លតាភាពិ

ពិិៃទត ០ ោម ៃ្គ្ប់ចំ្ណត ច្ខាងគលី

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ
 ការោំ្ ទៃងិគលីក្ទកឹ្ច្តិល្ស្តៃ្ឱី្យទទលួបាៃការបណ្ត ុះបា្ល(ត)

26-Aug-21 13

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៤



ការចូលរួមវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលនៅ

នរៅរបនេស (ឆ្ន ាំ២០១៨)

សកមមភាពបិេវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល (២០១៩)

ការចចករំចលកចាំនណុះដឹងថ្មីៗ (២០១៩)

ស្ក្សលមភាពម្នការអនុវតតការបណតុ ោះបណ្តត ល

26-Aug-21 14

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៤



៦-ទនំាក់្ទៃំងលអជាលួយ
្បជាពិលរដឋ្ហគ្លៃ៍
អាជាា ធរៃងិនដគូ្អភវិឌ្ឍ
្ពិលទងំការចូ្លរលួវាយ
តនលៃពិអីនក្គ្បី្ បា្គ់្វា

(៦៥ពិៃិទត)

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោល ទី៦៖ទនំាក់្ទៃំងលអជាលយួ្បជាពិលរដឋ្ហគ្លៃ៍អាជាា ធរៃងិនដគូ្
អភវិឌ្ឍ្ពិលទងំការចូ្លរលួវាយតនលៃពិអីនក្គ្បី្ បា្់គ្វា

៦.១ ការពិ្ងឹងទនំាក់្ទៃំងលអ
ជាលួយ្បជាពិលរដឋ្ហ
គ្លៃ៍អាជាា ធរៃិងនដគូ្
អភិវឌ្ឍ(៥៥ពិៃិទត)

៦.២ការអភិវឌ្ឍក្តមារ/យតវជៃ
(១០ពិៃិទត)

៦.១.១ការពិ្ងឹងទំនាក់្ទៃំងលអ
ជាលួយ្បជាពិលរដឋ(២៥ពិៃិទត)

៦.១.២ការគក្ៀរគ្រធៃធាៃៃិង
ការ្ហការជាលួយនដគូ្អភវិឌ្ឍ

(១០ពិៃិទត)

៦.១.៣ទំនាក់្ទំៃងជាលួយៃងឹអាជាា ធរ
(២០ពិៃិទត)

៦.២.១ការងារអភិវឌ្ឍក្តមារ/យតវជៃ
(១០ពិៃិទត)

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោល 
ទី៦ លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យរង្

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យលលអិត

វិធសីាស្តស្តម្នការវាយតម្លៃ

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន៥

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន២

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន៤

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន២

26-Aug-21 15

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៦

ចំណុចលមអិតេរុរ 
ចំន្ួន្ ១៣



• ទៃិនៃ័យឯក្សារៃងិលគធោបាយនដល្តូវគ្បី្ ្មាប់គ្ទៀងផ្ទទ ត់៖
១) ្ក្ុល្បឹក្ាក្តមារ/យតវជៃ
២) ្ក្ុលកាយរទិធិ
៣) ្ក្ុលយតវជៃកាក្បាទ្ក្ហល
៤) ្ក្លមភាពិការងារគៅក្នតង្ហគ្លៃ៍(រូបថ្ត...) 
៥) ការ្មាា ្ជាលួយភាគ្ីពាក់្ព័ិៃធៃិងលិខិតគ ន្ី ត្ ំរប្់្ហគ្លៃ៍ឬអាជាា ធរនដៃដី

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ

៦.១.១ការពិ្ងងឹទនំាក់្ទៃំងលអជាលយួ្បជាពិលរដឋ
 ក្លមវធិដីកឹ្នាំ្ ិ្ សជយួការងារ្ងគលៃងិ្ហគ្លៃ៍

26-Aug-21 16

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៦



ពិនទុ ការដាក្ស់ពិនទុណផ្អក្សគលើក្សស្រលិតគុណភាពម្នការអនុវតតលក្សខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិិៃទត៥
សាលាគរៀៃមាៃការគរៀបចំ្ន្ៃការដឹក្នាជួំយការងារ្ងគលតាលរយៈការ្ារភាា ប់ក្លមវធីិ្ិក្ាគៅៃឹងការងារ្ងគលៃិង
បាៃអៃតវត្ៃ៍បាៃយ៉ា ងគទៀងទត់

ពិិៃទត៤ សាលាគរៀៃមាៃការគរៀបចំ្ន្ៃការដឹក្នាជួំយការងារ្ងគល នតអៃតវត្ៃ៍ការងារ្ងគលលិៃបាៃគទៀងទត់

ពិិៃទត៣ សាលាគរៀៃបាៃចូ្លរលួជួយការងារ្ងគលជាលួយ្ហគ្លៃ៍ ៃិងអាជាា ធរនដៃដី យ៉ា ង្ក្លម

ពិិៃទត២ សាលាគរៀៃបាៃចូ្លរលួជួយការងារ្ងគល ៃិង្ហគ្លៃ៍ជា្បចតំាលការគ ន្ី ត្ ំរប្់ ្ហគ្លៃ៍ ៃិងអាជាា ធរនដៃដី

ពិិៃទត១ សាលាគរៀៃមាៃការ្ហការជាលួយ្ហគ្លៃ៍ៃិងអាជាា ធរនដៃដី

ពិិៃទត០ សាលាគរៀៃពិតំមាៃទំនាក់្ទំៃងលអជាលួយ្ហគ្លៃ៍

៦.១.១ការពិ្ងឹងទំនាក់្ទំៃងលអជាលយួ្បជាពិលរដឋ
 ក្លមវធិដីកឹ្នាំ្ ិ្ សជួយការងារ្ងគលៃងិ្ហគ្លៃ៍

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ

26-Aug-21 17

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៦



18

ស្ក្សលមភាពដឹក្សនាំស្សិ្សជួយការង្ហរស្ហគលន៍

26-Aug-21

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី១

ការចូលរួមការងារសង្គមរបស់បអូនៗកាកបាទក្កហម និង្កាយរឹទធិ សកមមភាពក្ចូតក្សូវនៅតាមសហគមន៍



៧-ការសោោះប្សាយរញ្ហ្
ប្រឈមជាមួយប្រជា

ពលរែឋ ន្ិងេហគមន្៍
(២៥ពិៃិទត)

៧.១យៃ្ការទទួលព័ិត៌មាៃ្ត
ឡប់ៃិងបណឹ្ងតវា៉ា (១០ពិៃិទត)

៧.២ការអៃតវត្វធិាៃការគ្ៃយី
តបគៅៃឹងបញ្ហា ្បឈលនានា
្្បតាលសាា ៃភាពិជាក់្ន្ែង

(១៥ពិៃិទត)

៧.១.១យៃ្ការទទួលព័ិត៌មាៃ្តឡប់
ៃិងបណឹ្ងតវា៉ា (១០ពិៃិទត)

៧.២.១ ក្ិច្ច្ហការជាលួយមាតាបិតា
អនក្អាាពិោបាលៃិងអាជាា ធរ
នដៃដីគដីលបគីដាុះ្សាយបញ្ហា 

្បឈល(១៥ពិៃិទត)

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោល ទ៧ី៖ការសោោះប្សាយរញ្ហ្ប្រឈមជាមួយប្រជាពលរែឋ ន្ិងេហគមន៍្

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោល 
ទី៧

លក្សខណៈវិនិច្ឆយ័រង្ លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យលលអិត

វិធសីាស្តស្តម្នការវាយតម្លៃ

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន២

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន៣

26-Aug-21 19

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៧

ចំណុចលមអិតេរុរ 
ចំន្ួន្ ៥



• ទៃិនៃ័យឯក្សារៃងិលគធោបាយនដល្តូវគ្បី្ ្មាប់គ្ទៀងផ្ទទ ត់៖
១) លគធោបាយទទួលព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណែឹ ងតវា៉ា ដូច្ជា្បអប់្ំបត្តទូរ្័ពិទបាែ ញទំនាក់្

ទំៃង្ងគលៃិងការ ទ្ង់លតិ
២) របាយការណ៍នៃក្ិច្ច្បជតំជាលក្ខណៈឯក្ជៃឬការ្បជតំជាលួយអនក្អាាពិោបាល្ិ្ស្ហ

គ្លៃ៍ពាក់្ព័ិៃធៃឹងព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណែឹ ងតវា៉ាពិីអនក្គ្បី្បា្់គ្វា្បជាពិលរដឋៃិង្ហ
គ្លៃ៍

៣) លិខិតឬពាក្យបណែឹ ងនដលសាលាគរៀៃទទួលបាៃ
៤) លិខិតបងាគ ប់ការ/គ្ច្ក្ែី្គ្លច្ ែ្ីពិីការនបងនច្ក្តួនាទីៃិងភារក្ិច្ចទទលួព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិង

បណែឹ ងតវា៉ាពិីអនក្គ្បី្បា្់គ្វា្បជាពិលរដឋៃិង្ហគ្លៃ៍
៥) ទ្លង់បំគពិញ្ែល់ព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណែឹ ងតវា៉ា ៃិង
៦) ការ្មាា ្ជាលួយភាគ្ីពាក់្ព័ិៃធ

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ
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លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៧

៧. ការសោោះប្សាយរញ្ហ្ប្រឈមជាមួយប្រជាពលរែឋ ន្ិងេហគមន្៍ (២៥ពិន្ទ)ុ (ត)
៧.១.១យៃ្ការទទលួព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណឹ្ងតវា៉ា (១០ពិិៃទត)

 យៃក្ារទទលួព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណឹ្ងតវា៉ា (៥ពិិៃទត)



៧. ការសោោះប្សាយរញ្ហ្ប្រឈមជាមួយប្រជាពលរែឋ ន្ិងេហគមន្៍ (២៥ពិន្ទ)ុ (ត)
៧.១.១យៃ្ការទទលួព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណឹ្ងតវា៉ា (១០ពិិៃទត)

 យៃក្ារទទលួព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណឹ្ងតវា៉ា (៥ពិិៃទត)
របបៀបនន្ការដារព់និ្ទពុី០ ដល់៥ (គណនាពនិ្ទបុដាយបរូបញ្ចូលគ្នា )៖ពិនទុ ការដាក្ស់ពិនទុតាលណបបការបូក្សបណនែល 

ពិិៃទត១
មាៃយៃ្ការទទួលព័ិត៌មាៃ្តឡប់ ៃិងបណែឹ ងតវា៉ា ក្នតងទ្លង់លិៃនលៃគអឡចិ្្តូៃិក្ ដូច្ជា្បអប់្ំបត្ត ការជួបផ្ទទ ល់ជា
លក្ខណៈឯក្ជៃ...

ពិិៃទត១
មាៃយៃ្ការទទួលព័ិត៌មាៃ្តឡប់ ៃិងបណែឹ ងតវា៉ា ក្នតងទ្លង់គអឡចិ្្តូៃិក្ ដូច្ជាគលខទូរ្័ពិទ បាែ ញទំនាក់្ទំៃង
្ងគល...

ពិិៃទត១ មាៃនបងនច្ក្តួនាទីៃិងភារកិ្ច្ចគដីលបទីទួលព័ិត៌មាៃ្តឡប់ ៃិងបណែឹ ងតវា៉ា 

ពិិៃទត១ មាៃទ្លង់បំគពិញ ែ្ល់ព័ិត៌មាៃ្តឡប់ ៃិងបណែឹ ងតវា៉ា 

ពិិៃទត១
មាៃ្បជតំជាលួយអនក្គ្បី្បា្់គ្វា ្បជាពិលរដឋ ៃិង្ហគ្លៃ៍ គដីលបី្ សពិែ្ាយពិីយៃ្ការ ៃិងទទួលព័ិត៌មាៃ្តឡប់
ៃិងបណែឹ ងតវា៉ា 

ពិិៃទត០ ោម ៃ្គ្បចំ្ណត ច្ខាងគលី

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ
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ក្ិច្ច្បជតំ្សពិែ្ាយពីិយៃ្ការទទួលព័ិត៌មាៃ្តឡប់ៃិងបណែឹ ងតវា៉ា 

លកខណៈវនិិចឆ័យរោលទី៧



៨-ការ្្ួច្គ្្លីគ្ៃំតិថ្មីៗ 

ៃងិៃវាៃតវតៃ៍្

(១៥ពិៃិទត)

៨.១ការបស្តញ្ហា បការយល់ដឹងអពំិី
្បធាៃបទៃវាៃតវត្ៃ៍ៃិងការនច្ន
្បឌ្ិតកាៃ់នត្បគ្ីរ(៥ពិៃិទត)

៨.២ការដឹក្នាអំៃតវត្ការជំរតញ
ៃិងការោំ្ ទការអៃតវតគ្្ៃំតិនច្ន្ បឌ្ិ
តៃិងៃវាៃតវតៃ៍្ក្នតងអងគភាពិ្្ល់
គ្វា(១០ពិៃិទត)

៨.១.១ ការបណ្ត ុះបា្លការ្សពិែ្ាយ
ៃិងការបស្តញ្ហា បការយល់ដឹងអពំិី្ បធាៃបទ
ពាក់្ព័ិៃធៃងឹៃវាៃតវតៃ៍្ៃិងការនច្ន្បឌ្តិ
(៥ពិៃិទត)

៨.២.១ៃវាៃតវត្ៃ៍ក្នតងការអភវិឌ្ឍសាលា
គរៀៃ(៥ពិៃិទត)

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោល 
ទី៨

លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យរង្ លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យលលអិត

វិធសីាស្តស្តម្នការវាយតម្លៃ

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន១

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន១
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លក្សខណៈវិនិច្ឆ័យគោល ទ៨ី៖ ការផ្តួចសផ្តើមគំន្ិតថ្មីៗ ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ (១៥ ពិន្ទ)ុ

៨.២.២ការោំ្ ទៃិងគលីក្ទកឹ្ច្តិ្គដីលបី
ជំរតញឱ្យមាៃៃវាៃតវតៃ៍្ក្នតងសាលាគរៀៃ
(៥ពិៃិទត)

ចំ ុចលមអែិ
ចំនួន១

ចំណុចលមអិតេរុរ 
ចំន្ួន្  ៣



• ទិៃនៃយ័ឯក្សារៃិងលគធោបាយនដល្តូវគ្បី្្មាបគ់ ទ្ៀងផ្ទទ ត៖់
១)រាយការណ៍ថ្នការបណតុ ោះបណ្តត ល ការផ្សរវផ្ាយ និងការបញ្ជ្ញ្ញា បការយល់ដឹ្ងអាំរីនវានុវតតន៍ 
និងការថ្ចនព្បឌិ្តខដ្លអនុវតតន៍ ឬររៀបចាំរ ងីរដាយាលាររៀន ឬអងគភាររផ្សង

២)ការស្ានា ស្ជាមយួរណៈព្រប់ព្រងនិងបុរគលិកខដ្លធាល ប់ទទលួានការបណុ្ោះបណ្្តល។

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ
៨.១.១ការបណ្ត ុះបា្លការ្សពិែ្ ាយៃិងការបស្តញ្ហា បការយល់ដឹងអំពីិ្បធាៃបទពាក់្ព័ិៃធៃឹងៃវាៃតវត្ៃ៍ៃិងការនច្ន្បឌិ្ត

(៥ពិិៃទត)
 ការបណតុ ោះបណ្តត ល ការផ្សរវផ្ាយ និងការបញ្ជ្ញ្ញា បការយល់ដឹ្ងអាំរីព្បធានបទពាក់រ័នធនឹងនវានុវតតន៍ និងការថ្ចនព្បឌិ្ត
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ពិនទុ ការដាក្ស់ពិនទុតាលណបបការបូក្សបណនែល 

ពិិៃទត ២
មាៃការបណ្ត ុះបា្លឬ្សពិែ្ាយបស្តញ្ហា បការយល់ដឹងអំពីិៃវាៃតវត្ៃ៍ៃិង/ឬការនច្ន្បឌិ្តនដលអៃតវត្ៃ៍ឬ
គរៀបច្ំគឡងីគដាយសាលាគរៀៃ(យ៉ា ងតិច្ចំ្ៃួៃ២ដងក្នតង១ឆ្ន )ំ

ពិិៃទត ២
ច្ំៃួៃបតគ្គលិក្មាៃការយល់ដឹងពិីៃវាៃតវត្ៃ៍ៃិងការនច្ច្បឌិ្តក្នតងការនក្លលអការ្្ល់គ្វារប្់សាលាគរៀៃ
(បាៃច្ំៃួៃ៥០ភាគ្រយគឡងី្តូវបាៃ្្ល់ពិិៃទត២ បាៃច្ំៃួៃច្គនាៃ ុះពីិ៣០ដល់៤៩ភាគ្រយ ្តូវបាៃ្្ល់ពិិៃទត១
បាៃច្ំៃួៃទបជាង៣០ភាគ្រយ ្តូវបាៃ្្ល់ពិិៃទត០)

ពិិៃទត ១
ការោំ្ ទច្ំគពាុះបតគ្គលិក្អប់រនំដលបាៃចូ្លរលួការបណ្ត ុះបា្លតាល្គ្ប់រូបភាពិអំពីិ្បធាៃបទពាក់្ព័ិៃធៃឹង
ៃវាៃតវត្ៃ៍ៃិងការនច្ន្បឌិ្ត

ពិិៃទត ០ ោម ៃ្គ្ប់ចំ្ណត ច្ខាងគលី

មធ្យោបាយធ្ទៀងផ្ទាត់ និងការដាក់ពិនទុ

 ការបណតុ ោះបណ្តត ល ការផ្សរវផ្ាយ និងការបញ្ជ្ញ្ញា បការយល់ដឹ្ងអាំរីព្បធានបទពាក់រ័នធនឹងនវានុវតតន៍ និងការថ្ចនព្បឌិ្ត
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សរម្មភាពក្សាវក្ាវ ន្ិងន្វាន្វុត្តន្៍
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ស្លូអរគុណ



1

លកណៈវិនិច័យេ លទី ២ 

រផលេ់ស រណៈកងុវិសយ័អប់រ ំ

ឯកឧតម បណិតជ័យ រន

អ ធិ រ ៃន កសួងអប់រ យុវជន និងកី

កសួងអប់រ យុវជន និងកី



2

១. េ ត ម និង មៈ ជយ័ រនិ អក រ ងំៈ Chey Sarin 

២. ៃថែខ កំំេណ តៈ ៃថទ៩ី ែខេម ១ំ៩៦៥

៣. ទីកែនងកេំណ តៈ ឃុំ ពះ ទ នជំុ់ សកគិរវីង់ េខត ែកវ

៤. បវតិ រសិក និង រ រ៖

១៩៨៤-៨៨:  បរ ិ ប ត គណិតវទិ គរុវ ិ នខ់ស់ ភេំពញ

១៩៩១-៩៤:  បរ ិ ប ត នខ់ស់ វទិ ស កលវទិ ល័យ តេិវ ត ម ណូយ

១៩៩៥- ៩៩: បណិត េសដកិចពត៌ នវទិ កលវទិ ល័យ តេិវ ត ម ណូយ

១៩៨៨-២០០០: រ កលវទិ ល័យភមូនិភេំពញ

២០០០-២០១២: អនុ ប ន យក ន វ វវទិ ស កសួងអបរ់ ំយុវជន និង

     កី
២០១២-២០១៥: អ ធិ ររង ៃន កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី

២០១៥-បចុប នៈ អ ធិ រ ៃន កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី ។

ជវី បវតិសេងប



តិ

១. វតុបំណង

២. លកណៈវិនិច័យ សង់ ៃន រផលេ់ស        

  រណៈកងុវិសយ័អប់រ ំ

៣. វិធី សៃន រ យតៃម

3



វតុបំណង

4

រកំណតល់កណៈវនិិចយ័ ៃន
រ យតៃមេ កុងសង់ ៃន
រផល់េស រណៈ កុង

វស័ិយអបរ់គឺំ កុងេ លបំណង 
ឱ េរ ន រណៈ

ផល់េស អបរ់ ំ បកបគុណ ព 
សមធម ៌ និងបរ ិ បន័ េដម ឱី
សិស ទទលួ ននូវលទផលៃន

រសិក ល  ។ 



២. លកណៈវិនិច័យសង់ ៃនផលេ់ស រណៈ

កងុវិសយ័អប់រ ំ

លកណៈវនិិចយ័រង សំ ន៣់ រមួ ន៖

២.១  រដឹក  ំនិង រ គប់ គង េរ ន

២.២  េហ រច សម័ន និងេស ឱ នគុណ ព សមធម ៌និងបរ ិ ប័ន

    េ កុង េរ ន

២. ៣ គុណវុឌ  ិនិងជំ ញវិ ជីវៈបុគលិកអប់រ ំ

5



6

 

 រដឹក  ំនិង រ គប់ គង

េរ ន

 

១. រ គប់ គង

េរ ន

២. រេរ បចំនិងអនុវតន៍ 

ែផន រអភិវឌ េរ ន 

៣. រដឹក ំ របេ ង ន

និងេរ ន

៤. រ គណេនយ ព 

៥. រ គប់ គង

កបេ យសុចរតិ ព

៦. លទផលៃន       

របេ ង ននិងេរ ន

២.១ រដឹក  ំនិង រ គប់ គង េរ ន (១៤៥ពិនុ)



២.១.១ រ គប់ គង េរ ន (៣០ពិនុ) 

7

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ៦ 

រ គប់ គង េរ ន

 នគណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន

    /គណៈកម រ គប់ គង េរ ន (៥ពិនុ)

 ន រេរ បចំរច សមន័ និងបំែណងែចក រកិច

 ដឹក ំ វ វបែនមេលវធីិ ស និងបេចកេទសបេ ង នថីៗ និង/ឬ 

ដឹក េំធទស នកិចសិក

 េរ បចំេស គបេ ង ន និងបុគលិក នសម សប

 េ ប ស់បេចកវទិ ពត័៌ នកុងដំេណ រ រ គប់ គង េរ ន

 ស័យ យតៃម េរ ន ប ំ (ំរ យ រណ៍ស័យ

    យតៃម)



២.១.១ រ គប់ គង េរ ន (៣០ពិនុ) (ត)២.១.១ រ គប់ គង េរ ន (៣០ពិនុ) (ត)
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     ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់

• េស វេ រ ររបស់គណៈកម រ គប់ គង េរ ន

• បំែណងែចកតួ ទី និង រកិច

• រ យ រណ៍កិច បជុំ

• កមវធីិសិក លមតិ 

• ែផន របេ ង ន 

• កិចែតង របេ ង ន 

• រ យ រណ៍បេ ង ន កន់ិទស ន ៍

• រ យ រណ៍ទស នកិចសិក

• លវ ិ គបេ ង នរបស់ គបេ ង ន

•  កិច ពមេ ព ងបុគលិកបេ ង ន និងមនិបេ ង ន ប ំ ំ

• ឧបករណ៍បេចកវទិ ពត័៌ ន( នដូច  កំុព ទូរ័

       ៉ សីុនេ ះពុម/ថតចមង អុីនេធេណត)

• ឧបករណ៍ស័យ យតៃម  

• រ យ រណ៍ស័យ យតៃម េរ ន ប ំ ំ



២.១.២ រេរ បចំ និងអនុវតន៍ែផន រអភិវឌ េរ ន (២៥ពិនុ)

9

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ៥ 

រេរ បចំ និងអនុវតន៍ែផន រ 

អភិវឌ េរ ន

 នចកុវស័ិយ េរ នច ស់ ស់(៥ពនុិ)

 នេបសកកមេឆយតបេ នឹងចកុវស័ិយ

 េ លបំណងច ស់ ស់

 រេរ បចំែផន រអភវិឌ េរ ន/ែផន រែកលម

េរ នេ យ ន រចូលរមួពី គបអ់ក កព់ន័

 សមទិកមេធ បនងឹែផន រែដល នកំណត់



     ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់

• ចកុវស័ិយ េរ ន

• េបសកកម េរ ន

•  រយល់ដឹង និង ចបក យ នរបស់ម នអីបរ់ ំ

• រ យ រណ៍ បជំុេធែផន រ

• ប ីវត នអកចូលរមួ បជុេំធែផន រ

• ែផន រយុទ ស េរ ន

• ែផន រអភវិឌ េរ ន  

• ែផន រ បតិបត ិ

• រ យ រណ៍សមទិផល ម ល

• រ យ រណ៍ ប ំ ំ
10

២.១.២ រេរ បចំ និងអនុវតន៍ែផន រអភិវឌ េរ ន (២៥ពិនុ)



២.១.៣ រដឹក ំ របេ ង ន និងេរ ន (៤០ពិនុ)

11

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ៨

រដឹក ំ របេ ង ន នងិេរ ន 

 នបំែណងែចកតួ ទ ីនិង រទទួលខុស តវ កមបេចកេទស ម

     មុខវ ិ  (៥ពនុិ)

 ន រ បជំុបេចកេទស ប  ំនិង នរេប ប រៈ

 នែផន រ និងអនុវតន៍ រ តតពនិិត  និង យតៃម របេ ង ន

និងេរ ន ប  ំ(ែផន រអធិ រកចិ របេ ង ន និងេរ ន

 នកមវធិីែណ ំ គបេ ង នែដលេទបេចញថី

 េលកទឹកចិត និងេចះេធ រ កមេដម បីេងតវប ធមែ៌ចករែំលក

 ន រ យតៃមលទផល រសិក របស់សិស ប ំ

 នយន រផល់ពត័៌ ន(េស វេ ម ន រសិក  មលិខតិ

អេ ញ...)ដល់ បិ  ឬអក ព ល

 េរ បចំឱ នស រសិក នងិស រឧបេទស មមុខវ ិ  និង ម



២.១.៣ រដឹក ំ របេ ង ន និងេរ ន (៤០ពិនុ) បន
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    ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់
• លិខិតប ប់ រ រែបងែចកតួ ទី និង រកិចរបស់ កមបេចកេទស 

• រ យ រណ៍ បជុំ កមបេចកេទស 

• ែផន រអធិ រកិច ប ំ ំ

• កមវធីិ/ែផន រែណ ំ គបេ ង នែដលេទបេចញថី 

• លិខិតប ប់ រ ត់ ងំ គបេ ល

• រ យ រណ៍ែណ ំ គបេ ង នេចញថី ឬបំបន៉សមត ព គបេ ង ន 

• េតសរ យតៃមសង់ ប ែំខ ប ឆំ ស និង ប ំ  ំ

• រេខ នបិទលទផល រសិក របស់សិស (េ កុងបរេិវណ  និងទី រណៈ)

• ប ីសំរងពិ់នុរបស់ គ ក់ៗ មមុខវ ិ  

• េស វេ ម ន រសិក  
• រ យ រណ៍ទំ កទ់ំនង មយួ បិ  អក ព ល សហគមនន៍ិង ធរែដនដី 
• ប ីវត នសិស  
• រ យ រណ៍ និងឯក រ កព់ន័នឹងកិច បជុំរ ងគណៈ គប់ គង មយួអក ព លសិស
• េស វេ សិក េ ល 
• ស រឧបេទសស បដ់ំេណ រ របេ ង ននិងេរ ន 
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២.១.៤ រ គណេនយ ព (១៥ពិនុ)

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ៣ 

រ គណេនយ ព

 គប់ គងរដ ល និង បពន័ យ រណ៍(៥ពនុិ)

 បិទផ យលទផលសិក របស់សិស េ យត ព

 បជំុផ ពផ យកិចប ិ គណេនយ ហរិ វតុ ប ី រេពភ័

ណ  និងសិតបិុគលិក

ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់

• អកទទួលខុស តវរដ ល េរ ន

• រេរ បចំទុក កឯ់ក ររដ ល េរ ន

• យន រ យ រណ៍អំពីសកម ព រ ររបស់ េរ ន។

• កិចប ិ រគណេនយ ហិរ វតុ

•  ប ី រេពភណ័ 

• សិតិបុគលិក



២.១.៥ រ គប់ គង កបេ យសុចរតិ ព (១០ពិនុ)

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ២ 

រ គប់ គង កបេ យសុចរតិ ព

 រែណ និំង រផ ពផ យពី កមសីលធមវ៌ ិ ជីវៈ គ

បេ ង ននិងសុចរតិ ព ៉ ងេ ច១ដងកុង១  ំ     

(៥ពិនុ)

 េ រព កមសីលធមវ៌ ិ ជីវៈ គបេ ង ន

ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់

 េស វេ កមសីលធមវ៌ ិ ជីវៈ 

 រ យ រណ៍ នងិប ីវត ន បជុផំ ពផ យេស វេ កមសីលធមវ៌ ិ ជីវៈ កចិស សអំពី  

រយល់ដឹងរបស់គណៈ គប់ គង បគុលិកអបរ់ ំ នងិ គបេ ង នអពំីេស វេ កមសីលធម៌     

វ ិ ជីវៈ



២.១.៦ លទផលៃន របេ ង ន និងេរ ន (២៥ពិនុ) 

15

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ៥ 

លទផលៃន របេ ង ន និងេរ ន 

 អ សិស េ ះបង់ រសិក ប ង ឬេស ក់ ត ិ

(៥ពនុិ)

 អ សិស េឡង កេ់ស ឬខស់ ង ក់ តិ

 សិស ពូែក ក់ ជ ន ីេខត/ ក់ ត/ិអនរ ត/ិ កក់ មង

ឬ កង សក ខណ

 អ សិស បឡង បស់ ប តមធ មសិក បឋមភមូ/ិភមូិ

សិក ប ងឬេស ក់ តិ

 សិស នសមត ព សប មក មតិ ក់
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ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់

• អ េ ះបង់ រសិក ប ំ  ំ

• អ សិស េឡង ក់ ប ំ ំ

• ប ី បឡងសិស ពូែក/ នជយ័ ភី បឡងសិស ពូែក ក់ ជ នេីខត ក់ ត/ិ ក់

អនរ ត/ិ ប សទទួល ល់សិស ពូែក ឬជយ័ ភសិីស ពូែក /និងវ ិ បនប ត

ទទួល ល់សិស ពូែក។

• អ លទផល បឡង បស់ ប តមធ មសិក បឋមភមូ/ិអ ឆងភមូសិិក

• េតស យតៃមៃន រសិក (ពិនុ ប ែំខ និង ប ឆំ ស)

២.១.៦ លទផលៃន របេ ង ន និងេរ ន (២៥ពិនុ) 
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២.២.១ េហ រច សម័ន និងសកម ព ដល់ របេ ង ន និងេរ ន កបេ យ

  គុណ ព (២៥ពិនុ)

២.២ េហ រច សម័ន និងេស ឱ នគុណ ព សមធម៌  និងបរ ិ ប័នេ កុង

េរ ន (២៥ពិនុ)

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ៥

េហ រច សម័ន និងសកម ព

ដល់ របេ ង ន និងេរ ន

កបេ យគុណ ព 
 

 នបនបស់ បប់េ ង នកុំព ូទរ័ (៥ពិនុ)

 នបនបស់ បប់េ ង ន បរេទស

 នបនបព់ិេ ធនវ៍ទិ ស

 នប ល័យ

 នបនបស់ ប់ គបេ ង នេធ រ បជុនំងិ វ វ



18

ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់

• បនបប់េ ង នកំុព ទូរ័ ( គបេ ង នកំុព ទូរ័ និង លវ ិ គកមវធិបីេ ង នកំុព ទូរ័ និងឧបករណ៍)

• បនបប់េ ង ន បរេទស ( គបេ ង ន បរេទស លវ ិ គកមវធិបីេ ង ន

បរេទស និងឧបករណ៍)

• បនបពិ់េ ធនវ៍ទិ ស (ស រៈពិេ ធនវ៍ទិ ស គបេ ង ន ប ំ រ និង លវ ិ គ

កមវធិីពិេ ធនវ៍ទិ ស)

• បនបឬ់អ រ(ប ល័យ) (ប រក  ប ីចុះេ ះអកចូល នេស វេ  និង លវ ិ គៃន

រចូល ន)

• បនបឬ់អ រស ប់ គបេ ង ន(ស រៈស បដំ់េណ រ រ រ រ បជំុ និង វ វ)

២.២.១ េហ រច សម័ន និងសកម ព ដល់ របេ ង ន និងេរ ន កបេ យ

  គុណ ព (២៥ពិនុ)
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គុណវុឌ  ិនិងជំ ញវិ ជីវៈអប់រ ំ

 ចំេណះដឹង និងសមត ពជំ ញរបស់

គបេ ង ន 

ព អកដឹក  ំនិង គប់ គង

របស់ គបេ ង ន

២.៣ គុណវុឌ  ិនិងជំ ញវិ ជីវៈអប់រ ំ(៩៥ពិនុ)



២.៣.១ ចំេណះដឹង និងសមត ពជំ ញរបស់ គបេ ង ន (៦៥ពិនុ)

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ១៣ 

ចំេណះដឹង និងសមត ពជំ ញ

របស់ គបេ ង ន

 គរយបុគលិកអបរ់ ំ នស ប ត បព់បីរ ិ ប ត    

េឡងេ  (៥ពនុិ)

 គរយបុគលិកអបរ់ ំ នស ប ត គបេ ង នក មតិឧតម

 គរយបុគលិកអបរ់ ំ នស ប ត គបេ ង នក មតិមលូ ន

 គរយៃន រយល់ដឹងេ លនេ យអបរ់ ំ

 រយល់ដឹង និង រេ ប ស់កមវធិសិីក មក មតិ ក់

របស់បុគលិកអបរ់ ំ

 គរយៃន គ នសមត ព អកដឹក នំងិ គប់ គង កេ់រ ន

 គរយៃន គបេ ង នបេ ង ន ន តមឹ តវ មមខុវ ិ ឯកេទស 

និង មក មតិ ក់
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២.៣.១ ចំេណះដឹង និងសមត ពជំ ញរបស់ គបេ ង ន (៦៥ពិនុ) បន

ចំេណះដឹង និងសមត ពជំ ញ

របស់ គបេ ង ន

 គរយៃនបគុលិកអបរ់ ំ នចំេណះដងឹ នងិេ បបេចកវទិ

ពត័៌ ន បេ មឱ រ វ វ រ ររដ ល រ

បេ ង ន និង រេរ ន

 គរយៃនបគុលិកអបរ់េំចះ បរេទស

 គរយៃនបគុលិកអបរ់ ំ នបទពិេ ធនប៍េ ង ន

បព់៥ី េំឡងេ  

 គរយៃនបគុលិកអបរ់ែំដលបេងន បសិទ ព

រ រេ យេ ប ស់ទិននយ័ មលូ ន

 គរយ របេ ង ន កន់ិទស ន៍

 គរយបគុលិកអបរ់ែំដល នេធទស នកិចសិក

ស់បូរ បទពិេ ធន៍ រ រ
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ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់

• សិតិបុគលិកអបរ់ ំ

• គុណវឌ  ិនិងជំ ញវជិជីវៈបគុលិកអបរ់ ំ

• បវតិរបូសេងបរបស់បុគលិកអបរ់ ំ

• េស វេ ែផន រយុទ សអបរ់២ំ០១៩-២០២៣...

• ឯក រសីពីកំែណទ មង់ ទិ ពេផ ងៗេទ ត

• ែផន របេ ង ន កនិ់ទស ន៍

២.៣.១ ចំេណះដឹង និងសមត ពជំ ញរបស់ គបេ ង ន (៦៥ពិនុ) បន
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២.៣.២ ព អកដឹក  ំនិង គប់ គងរបស់ គបេ ង ន (៣០ពិនុ)

លកណៈវិនិច័យលមិត នចំណុចលមិតចំនួន ៦ 

ព អកដឹក  ំនិង គប់ គង

របស់ គបេ ង ន 

 វនិិចយ័ ន តឹម តវ ត ព និងយុតិធម ៌

 នេស វេ រដ ល កេ់រ ន 

 ម ន និង យតៃមលទផលសិក របស់សិស

 គប់ គងសកម ពបេ ង ននងិេរ ន (េលកទឹកចិត រ

ទទួលខុស តវ ែកលម និងផល់ឱ សដល់សិស )

 បេងត និងជំរញុសកម ពកបឹសិក

 បណុះ រតី គនិងសិស ឱ េចះសិក េពញមយួជីវតិ
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ឯក រ និងទិនន័យ ភសុ ងប ក់

• ប ីរដ ល កេ់រ នចំនួន១០ (ប ីេ េ ះសិស   ប ីពិនុ ប ី រេពភណ័

កេ់រ ន េស វេ េវនស ត កេ់រ ន េស វេ ម ន រសិក  េស វេ ទំ ក់

ទនំង មយួ បិ  ឬអក ព លសិស  េស វេ ចូលេមល របេ ង ន 

េស វេ បជំុបេចកេទសនងិ បជុំ រ រ េស វេ កិចែតង របេ ង ន នងិេស វេ

ទទួលនិងែបងែចកស រៈ)

• េតស យតៃម រសិក សិស េដម សិំក

•  ប ី សងព់ិនុសិស ប ែំខ ប ឆំ ស និង ប ំ  ំ

• កមវធិីជួយ សិស េរ នេល ន និងបំបន៉សិស េរ នយឺត 

• រ យ រណ៍បូកសរបុលទផលសិក របស់សិស ប ែំខ និង ប ឆំ ស

• ឯក របេងតកបឹសិក  

• ប ីស ស ពគណៈកម រ មកបឹសិក  

• លវ ិ គេរ នរបស់កឹបសិក  

២.៣.២ ព អកដឹក  ំនិង គប់ គងរបស់ គបេ ង ន (៣០ពិនុ)
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វិធី សៃន រ យតៃមែផកេលចំណុចពីរ សំ ន់ គឺ

 រផល់ពិនុេល ងលកណៈវនិិចយ័ៃន រ យតៃមនិងទទួល

ល់ ែដល នពិនុពី ០ េ ៥ េ យែផកេ េលលទផលៃន

    រអនុវត រ រ

 ឯក រ និងទិននយ័ភសុ ង។

៣. វិធី សៃន រ យតៃម
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លកណៈវិនិច័យ

ពិនុ

០ ១ ២ ៣ ៤ ៥

២.១.១ រ គប់ គង េរ ន (៣០ពិនុ) 

 នគណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បកឹ ភិ ល េរ ន /គណៈកម រ

គប់ គង េរ ន (ចំណុចលមតិ)



ងលកណៈវិនិច័យស ប់ រ យតៃម និង រទទួល
ល ់ អនុវិទ លយ័គំរ ូ(ពិនុសរបុ ៧៧៥)
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ឯក រែណ សំពីី រ យតៃមនិងទទួល ល់
អនុវិទ លយ័និង បឋមសកិ គំរ ូ

២.១ រដកឹ  ំនិង រ គប់ គង េរ ន (១៤៥ពិនុ)

២.១.១ រ គប់ គង េរ ន (៣០ពិនុ) 

 នគណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន/គណៈកម រ គប់ គង េរ ន

 េសចកីពន ល់៖ គណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន/គណៈកម រ គប់ គង េរ ន 
គឹ តំ ងសហគមន៍ែដល តវ នេ ជីសេរសីេ យ រេ ះេ តេចញពីអក នធន ន (ស រៈ ថវ ិ   េពល
េវ  សមត ព ឆនៈ) អកែដលេគេ រព ស ញ់កុងសហគមន៍ ម នី ជ រ សងមសីុវលិ កម បឹក ឃុ ំ េមភូមិ 

បិ និងអក ព លសិស  ែដល នស ស ពចំនួន មួំយរូបដឹក េំ យ ប នមួយរូប និង
អនុ ប នពីររូប នអណតិមួយ មំង  និង នតួ ទីទទួលបនុកេមីល រខុស តវ បតិបតិរមួៃន រអភិវឌ

េរ ន។
 ទិនន័យ  ឯក រ និងមេធ យែដល តវេ បីស ប់េផ ង ត់(រ យ រណ៍ ឧបករណ៍ ស រៈ ទី ងំ ឬ រសួរ

សណួំរ ល់ ត់)៖ ចំណុច តវពិនិត ១)េស វេ រ ររបស់គណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល
េរ ន/គណៈកម រ គប់ គង េរ ន ២)េសចកីសេ មច/លិខិតប ប់ រសីពី របេងីតគណៈកម រ

ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន /គណៈកម រ គប់ គង េរ ន ៣)បំែណងែចកតួ ទី និង
រកិច ែដល នចុះហតេល  និងេ ះ  និង៤)រ យ រណ៍កិច បជុំ ប ំ តី សរបស់គណៈកម រ ទ ទង់

េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន/គណៈកម រ គប់ គង េរ ន។
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ពិនុ ៥ ល់ រសេ មចចិតកុង រអភិវឌ េរ ន តវ នទទួល រយល់ ពមពីគណៈកម រ

ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន/គណៈកម រ គប់ គង េរ ន

ពិនុ ៤ នរេប ប រៈ និង រជួប បជុំ ប ំ តី ស ឆ ស និង ប ំ ំ

ពិនុ ៣ គណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន/គណៈកម រ គប់ គង េរ ន 

នអនុវតន៍ មតួ ទី និង រកិច 

ពិនុ ២ គណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន/គណៈកម រ គប់ គង េរ ន

តវ នបេងីតេឡងី មេសចកីែណ រំបស់ កសួងអប់រ ំយុវជន និងកី

ពិនុ ១ ន រេរ បចំគណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន / កម បឹក ភិ ល េរ ន/គណៈកម រ

គប់ គង េរ ន

ពិនុ ០ មិន ន់ នេរ បចំគណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ ល េរ ន/ គណៈកម រ

គប់ គង េរ ន

 រេប បៃន រ ក់ពិនុពី០ ដល់៥៖ 

 ចំណុចប ក់បែនមេដីម ីអក នយល់ ន់ែតច ស់អំពីលកណៈវនិិច័យ៖ រ ក់ពិនុេ កុងសូច ករ

េនះគឺមិនបូកពិនុប ូ ល េទ។ លំ ប់ៃនពិនុប ញអំពី េតីគណៈកម រ ទ ទង់ េរ ន/ កម បឹក ភិ

ល េរ ន/គណៈកម រ គប់ គង េរ ន នអនុវតតួរ ទី និង រកិច និងបំេពញ រ រ នល

ក មិត េ កុង េរ ន។

ឯក រែណ សំពីី រ យតៃមនិងទទួល ល់
អនុវិទ លយ័និង បឋមសកិ គំរ ូ (ត)
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ងលកណៈវិនិច័យស ប់ រ យតៃម និង រទទួល ល ់ អនុវិទ លយ័គំរ ូ
(ពិនុសរបុ ៧៧៥)

លកណៈវិនិច័យេ ល លកណៈវិនិច័យរង ចំណុចលមិត

ពិនុ

០ ១ ២ ៣ ៤ ៥

២. សង ់  ឬនិ មៃន រផល់េស   

រណៈកុងវិស័យអប់រ ំ

         (២៦០ពិនុ)

២.៣គុណវឌុ  ិនិងជំ ញ   
វ ិ ជីវៈអបរ់ ំ(៩៥ពិនុ)

     

២.៣.១ ចំេណះដឹង និងសមត ពជំ ញរបស់ គ     
បេ ង ន (៦៥ពិនុ)

 គរយបុគលិកអប់រ ំ នស    
ប ត ប់ពីបរ ិ ប តេឡីងេ 
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ឯក រែណ សំពីី រ យតៃមនិងទទួល ល់
អនុវិទ លយ័និង បឋមសកិ គំរ ូ

២.៣ គុណវុឌ  ិនិងជំ ញវ ិ ជីវៈបុគលិកអប់រ ំ(៩៥ពិនុ)

២.៣.១ ចំេណះដឹង និងសមត ពជំ ញរបស់ គបេ ង ន (៦៥ពិនុ

 គរយបុគលកិអប់រ ំ នស ប ត ប់ពីបរ ិ ប តេឡងីេ

 េសចកីពន ល់៖  សំេ ដល់ផលេធ បរ ងចំនួនៃនបុគលិកអប់រែំដល នគុណវុឌ  ិនិងជំ ញវ ិ ជីវៈ ប់
ពីបរ ិ ប តេឡីងេ  និងចំនួនបុគលិកអប់រសំរុបកុង េរ នកុង សិំក ។

 ទិនន័យ  ឯក រ និងមេធ យែដល តវេ បីស ប់េផ ង ត់(រ យ រណ៍ ឧបករណ៍ ស រៈ ទី ងំ 
ឬ រសួរសណួំរ ល់ ត់)៖ ចំណុច តវពិនិត គឺ ១)សតិិបុគលិកអប់រ ំ និង២)គុណវឌ  ិ និងជំ ញវ ិ ជី

វៈរបស់បុគលិកអប់រកុំង េរ ន។ 

 រេប បៃន រ ក់ពិនុពី០ ដល់៥៖

ពិនុ ៥ បុគលិកអប់រេំសី ឬេលីសពី ៥០ គរយ នស ប តបរ ិ ប ត

ពិនុ ៤ បុគលិកអប់រ ំ៤០ គរយ នស ប តបរ ិ ប ត 

ពិនុ ៣ បុគលិកអប់រ ំ៣០ គរយ នស ប តបរ ិ ប ត

ពិនុ ២ បុគលិកអប់រ ំ២០ គរយ នស ប តបរ ិ ប ត

ពិនុ ១ បុគលិកអប់រ ំ១០ គរយ នស ប តបរ ិ ប ត

ពិនុ ០ បុគលិកអប់រ ំ ងំអស់ នស ប តបរ ិ ប ត
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សមូអរគុណ



ផ្នែកទី៣៖ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកែុងអងគភាព

នលិត្នៅឆ្ែ ាំ ២០២១

រណៈកម្មការបនចេកនទសវាយត្ម្ម្ៃអងគភាពនដល់នសវាសាធារណៈរាំរូវិស័យអប់រំ



មាត្ិកា

នោលបាំណងម្ៃការកាំណត់្លកខណៈវិៃិចឆយ័នោល

នសចកដីពៃយល់ពាកយរៃៃលឹះ១

៣

២

 វិីីសា្សនម្ៃការវាយត្ម្ម្ៃ



១ នសចកដីពៃយល់ពាកយរៃៃលឹះ

ថវិកាដៃគូ

ថវិការៃឋ

ថវិកាមូលនិធិ

ៃំណ ើរការសាលាណរៀន

សាធារ ៈ

ថវិកា

សហគមន៍

ថវិកា

ណសេងៗ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៖ សំ  ំដនច្បាប់ 

បទដ្ឋឋ ន ប្បព័នធ និងនីតិវិធី សប្ាប់ប្គប់ប្គងធនធាន

ហិរញ្ញវតថុសាធារ ៈ។ ៃំណ ើរការដនការប្គប់ប្គង

ធនធានហិរញ្ញវតថុសាធារ ៈរមួាន៖ ការណរៀបច្បំ

ណោលនណោបាយ, ការណ ៀរគរធនធានហិរញ្ញវតថុ,     

ការណរៀបច្បំផសនការថវិកា, ការវិភាជថវិកា, ការអន វតត

ច្បំណាយ, ការណធវើ ិច្បចបញ្ជ ិកា និងការណធវើសវន មម។។ 

ម្ូលៃិីិដាំនណើរការសាលានរៀៃ៖ ប្គប់ប្គងច្បំ ូល

បានពីប្គប់ប្បភពរបស់សាលាណរៀន និងច្បំណាយ

សប្ាប់ៃំណ ើរការសាលាណរៀន ប្ប បណដ្ឋយ        

តាា ភាព ប្បសិទធភាព និងស័ តសិទធភាព



ឯកសារនោងផ្ដលយកម្កនគ្បើ



២.នោលបាំណងម្ៃការកាំណត្់លកខណៈវិៃិចឆ ័យនោល

ពប្ងឹងគ ណនយយភាពណលើការប្គប់ប្គងថវិកា

បណងកើនសវ ័យភាព នុងការប្គប់ប្គងសាលាណរៀនសាធារ ៈ

ធានាបានភាពណ ា្ើយតបណៅនឹងសមិទធសលសិ ារបស់សិសេ



៣. វិីីសា្សនម្ៃការវាយត្ម្ម្ៃ

៣.២ រចនាសម្ព័ៃធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងនោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (១០ពិៃទុ)

៣.៣ គ្បព័ៃធគ្រប់គ្រងរណនៃយយ ៃិងគ្ទពយសម្បត្និរដឋ (៣០ពិៃទុ)

៣.១ ភាពន ឿទុកចិត្នម្ៃថវិកា (៣០ពិៃទុ)

៣.៤ ការតាម្ដាៃ ៃិងការគ្ត្ួត្ពិៃិត្យ (២៥ពិៃទុ)

ានល ខ ៈវិនិច្បឆយ័រងចំ្បនួន ៤ ផៃលានពិនទុសរ បចំ្បនួន ៩៥ ពិនទុ

សប្ាប់ល ខ ៈវនិិច្បឆ័យរងនីមយួៗ ានច្បំ  ច្បលមអិតមួយច្បំនួន  ផៃលច្បំ  ច្បលមអិត

នីមយួៗផៃលប្តូវសដល់ពិនទុច្បណនាា ោះ ០ ណៅ ៥។ ពិនទុ ០ សប្ាប់ការមិនបានបំណពញតាមល ខខ ឌ

ទាល់ផតណសាោះ ឯពិនទុ ៥ សប្ាប់ការបំណពញបានប្គប់ប្ជងុណប្ោយតាមល ខខ ឌ  ំ ត់។



៣.១ ភាពន ឿទុកចិត្នម្ៃថវិកា (៣០ពិៃទុ)

សំណៅណលើគាា តដនការណប្ោងថវិកា និងការអន វតតថវិកា កាន់ផតខិតជិតសូនយ

លកខណៈវិៃិចឆ ័យលម្អិត្ ចាំណុចលម្អិត្

៣.១.១

ការនរៀបចាំផ្នៃការ

ថវិកា 

ផសនការយ ទធសាស្រសតថវិកា (៥ ពិនទុ )

ផសនការថវិកាប្បចំឆ្ន  ំ(៥ ពិនទុ )

៣.១.២ 

ការអៃុវត្នថវិកា 

ការអន វតតថវិកាប្សបតាមការណប្ោងទ   (៥ ពិនទុ )

តារាងតាា ភាពថវិកា និងគ ណនយយភាពថវិកា (៥ ពិនទុ )

៣.១.៣ 
ការនកៀរររថវិកា/

ចាំណូលសគ្មាប់អភិវឌ្ឍ

ៃ៍សាលានរៀៃ 

ការណ ៀរគរថវិកាពីប្បភពប្សបច្បាប់ណសេងៗណៃើមបីអភិវឌ្ឍសាលាណរៀន (៥ ពិនទុ )

ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀន (៥ ពិនទុ )



៣.១.១ ការនរៀបចាំផ្នៃការថវិកា (១០ ពិៃទុ)

ផសនការយ ទធសាស្រសតថវិកា ( ៥  ពិនទុ)

សំណៅៃល់
ផសនការថវិការយៈណពល៣ឆ្ន ំ ផៃលប្តូវ ចប់ណសតើម ណរៀបច្បំ ណៅសបាត ហ ៍ទី១ ផខម រាដនឆ្ន ំ និងប្តូវ ណសញើ ជូនការិោល័យ 

អយ ដនរៃឋបាលប្ ុង ប្សុ ខ ឌ ោ៉ា ងយូរប្តឹម ៃំណាច្ប់ផខ  មភៈដនឆ្ន ំ

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ 

១)លិខិតបង្គា ប់ការ/ណសច្ប ដីសណប្មច្បសត ីពីការបណងកើតគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀនសាធារ ៈ

(គ.ម.ស.) ២)ផសនការយ ទធសាស្រសតថវិកា (៣ឆ្ន ំ) ៣)របាយការ  ៍ណលើការណរៀបច្បំផសនការយ ទធសាស្រសតថវិកា (៣ឆ្ន ំ)

និង៤)លិខិតបញ្ជូន ផសនការយ ទធសាស្រសតថវិកា (៣ឆ្ន ំ)។ 

ផសនការថវកិាប្បចំឆ្ន ំ ( ៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់
ផសនការថវិការយៈណពល១ឆ្ន ំ ផៃលប្តូវចប់ណសតើមណរៀបច្បំណៅសបាត ហ៍ទី១ ផខឧសភាដនឆ្ន ំ នងិប្តូវណសញើជូនការិោល័យ

អយ ដនរៃឋបាលប្ ុង ប្សុ ខ ឌ ោ៉ា ងយូរប្តឹមបំណាច្ប់ផខឧសភាដនឆ្ន ំ

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ 

១)លិខិតបង្គា ប់ការ/ណសច្ប ដីសណប្មច្ប សត ីពីការបណងកើតគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀនសាធារ ៈ

(គ.ម.ស.), ២)ផសនការថវិកាប្បចំឆ្ន ំឬផសនការអភិវឌ្ឍសាលាណរៀន ឬ ផសនការ  សាងសាលាណរៀន, ៣)របាយការ ៍

ណលើការណរៀបច្បំផសនការថវិកាប្បចំឆ្ន ំ និង៤)លិខិតបញ្ជូន ផសនការថវិកាប្បចំឆ្ន ំ។
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ផ្នៃការយុទធសា្សនថវិកា (៥  ពិៃទុ) ផ្នៃការថវិកាគ្បចាំឆ្ែ ាំ (៥ ពិៃទុ)



៣.១.២ ការអៃុវត្នថវិកា (១០ពិៃទុ)

ការអន វតតថវកិាប្សបតាមការណប្ោងទ   ( ៥  ពិនទុ)

សំណៅៃល់ ការអន វតតថវិកាណធៀបនឹងផសនការថវិកាប្បចំឆ្ន ំ 

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ 
១. របាយការ ៍ប្តីាស ្ាស និង ឆ្ន ំដនការអន វតតថវិកា ឆ្ន ំ (Y-1) និង២. របាយការ ៍ ទទូាត់ និង របាយការ ៍

ច្បំណាយថវិកា

តារាងតាា ភាពថវកិា នងិគ ណនយយភាពថវកិា ( ៥  ពិនទុ)

សំណៅៃល់

ការសេពវសាយព័តា៌នផសនការថវិកាប្បចំឆ្ន ំ, ការអន វតតថវិកា, ថវិកាច្បំ ូលណសេងៗ និងព័ត៌ានណសេងៗ ណដ្ឋយ

ធានាបានតាា ភាព (សេពវសាយពផីសនការថវិកា, ការអន វតតថវិកា និងច្បំ ូល) នងិគ ណនយយភាព (ការ ត់ប្តា

ប្សបតាមបាង់គ ណនយយ សាធារ ៈ)

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ 
១)ផ្ទ ងំ ឬកាដ រណខៀន ២)របាយការ ៍ដនការអន វតតថវិកា និង៣)ប្បព័នធសេពវសាយ(បង្គា ញអំពីទិនននយ័ថវិកាណៅ

សាធារ ជន)
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ការអៃុវត្នថវិកាគ្សបតាម្ការនគ្ោងទុក (៥  ពិៃទុ) តារាងត្មាៃ ភាពថវិកា ៃិងរណនៃយយភាពថវិកា (៥  ពិៃទុ)



៣.១.៣ ការនកៀរររថវិកា/ចាំណូលសគ្មាប់អភិវឌ្ឍៃ៍សាលានរៀៃ  (១០ពិៃទុ)

ការប្គប់ប្គងមូលនធិិៃំណ ើរការសាលាណរៀន ( ៥  ពិនទុ)

សំណៅៃល់

ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀន ណដ្ឋយប្តូវបំណពញម ខង្គរទាងំ៥ រមួាន ១)ការណបើ គ នី

សាលាណរៀន ២)ការអន វតតថវិកាប្សបតាមផសនការអភិវឌ្ឍសាលាណរៀន ឬផសនការថវិកាប្បចំឆ្ន ំ ៣)ការណរៀបច្បំ

របាយការ ៍ទូទាត់ និងរបាយការ ៍ច្បំណាយថវិកាណសញើជូនការិោល័យ អយ ដនរៃឋបាលប្ ុង ប្សុ ខ ឌ តាម

ណពល ំ ត់ ៤) ការណរៀបច្បំ និងរ ាទ  នូវ ិច្បចបញ្ជកីាគ ណនយយ នងិឯ សារោំប្ទណសេងៗឱ្យបានប្តឹមប្តូវនិង

ានស វតថិភាព និង ៥)ការសតល់ការោំប្ទនិងសហការ នុងៃំណ ើរការប្តួតពិនិតយតាមដ្ឋន អធិការ ិច្បច និងសវន មម។

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ 
១)គ នីធនាោររបស់សាលាណរៀន ២)របាយការ ៍ទូទាត់ និងច្បំណាយ និង៣)របាយការ ៍អធិការ ិច្បច

ឬសនវ មម។ណៅឆ្ន ំចស់។

ការណ ៀរគរថវិកាពីប្បភពប្សបច្បាប់ណសេងៗណៃើមបអីភិវឌ្ឍសាលាណរៀន ( ៥  ពិនទុ)

សំណៅៃល់ ការប្បមូល និងការប្គប់ប្គងច្បំ ូលណដ្ឋយគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងសាលាណរៀន

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ ១)ប័ ណទទួលប្បា ់ និង២)ស ខីប័ ណច្បំណាយ
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ការនកៀរររថវិកាពីគ្បភពគ្សបចាប់ននេងៗនដើម្បីអភិវឌ្ឍសាលានរៀៃ (៥  ពិៃទុ)

ការគ្រប់គ្រងម្ូលៃិីិដាំនណើរការសាលានរៀៃ (៥  ពិៃទុ)



៣.២ រចនាសម្ព័ៃធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងនោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (១០ពិៃទុ)

សំណៅណលើណោលការ ៍ និងនីតិវិធីដនការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតថុ

ចាំណុចលម្អិត្

អន ណលាមតាមណោលការ ៍ហិរញ្ញវតថុទាងំ ១៥ ច្បំ  ច្ប (៥ ពិនទុ )

សាសភាព និងម ខង្គរគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមលូនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀនសាធារ ៈ (៥ ពិនទុ )



៣.២ រចនាសម្ព័ៃធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងនោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (១០ពិៃទុ)

អន ណលាមតាមណោលការ ៍ហិរញ្ញវតថទុាងំ ១៥ ច្ប ំ ច្ប (៥  ពិនទុ)

សំណៅៃល់ ណោលការ ៍ហិរញ្ញវតថុទាងំ ១៥ ច្បំ  ច្បដនណោលការ ៍ផ នំាសដ ីពីការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀន

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ 

១)បញ្ជ ីប្តួតពិនិតយ (Checklist) អន ណលាមតាមណោលការ ៍ហិរញ្ញវតថុទាងំ១៥ របស់សាលាណរៀន (Excel/Word)

២)បញ្ជ ីប្តួតពិនិតយ(Checklist) សាសភាព និងម ខង្គរគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀន

សាធារ ៈ និង ៣)លិខិតបង្គា ប់ការ/ណសច្ប ដីសប្មច្ប សត ីពីការបណងកើត គ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការ

សាលាណរៀនសាធារ ៈ

សាសភាព នងិម ខង្គរគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនធិិៃំណ ើរការសាលាណរៀនសាធារ ៈ (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់ សាសភាពនិង ម ខង្គរ របស់គ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀនសាធារ ៈ

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ 

១)ប្បកាសសត ីពីការបណងកើតគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀនសាធារ ៈ ២)ហិបតាា ភាព ៣)

បញ្ជ ីប្តួតពិនិតយ (Checklist) អន ណលាមតាមណោលការ ៍ហិរញ្ញវតថុទាងំ ១៥ របស់សាលាណរៀន (Excel/Word)

និង៤)បញ្ជ ីប្តួតពនិិតយ(Checklist) សាសភាព និងម ខង្គរគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀន

សាធារ ៈ
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អៃុនលាម្តាម្នោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំង ១៥ ចាំណុច (៥  ពិៃទុ)

សមាសភាព ៃិងម្ុខងាររណៈកម្មការគ្រប់គ្រងម្ូលៃិីិដាំនណើរការ

សាលានរៀៃសាធារណៈ (៥ ពិៃទុ)



៣.៣ គ្បព័ៃធគ្រប់គ្រងរណនៃយយ ៃិងគ្ទពយសម្បត្និរដឋ (៣០ពិៃទុ)

សំណៅៃល់ការ ត់ប្តា  ិច្បចបញ្ជកិាគ ណនយយ និងប្ទពយសមបតតិរៃឋ

លកខណៈវិៃិចឆ ័យ 

លម្អិត្
ចាំណុចលម្អិត្

៣.៣.១

ដាំនណើរការម្ៃ

ការកត្់គ្តា

ានបញ្ជ ីតាមដ្ឋនសាច្ប់ប្បា ់ នុងធនាោរ ត់ប្តាប្គប់ប្បតិបតតិការសាច្ប់ប្បា ់ នុងគ នធីនាោររបស់
សាលាណរៀនោប្បចំ  (៥ ពិនទុ)

ានបញ្ជ ីណបឡាសប្ាប់តាមដ្ឋនសាថ នភាពច្បំ ូលចំ្បណាយ និងច្បំនួនសាច្ប់ប្បា ់ ផៃលណៅសល់ច្ប ងដថៃ 
ច្ប ងផខ (៥ ពិនទុ)

 ត់ប្តា ិច្បចបញ្ជ ិកាគ ណនយយតាម  ំពយូទ័រណប្បើ Ms.Excel ឬ មម។វិធីៃដទណទៀត (៥ ពិនទុ)

ការប្គប់ប្គងឯ សារពា ់ព័នធនឹងហិរញ្ញវតថុប្តវូបានរ ាទ  តាមប្ ូ ូ តាមលំដ្ឋប់ និងានភាពង្គយ
ប្សួលណប្បើប្បាស់ (៥ ពិនទុ)

៣.៣.២ 

ការគ្រប់គ្រង

គ្ទពយសម្បត្និរដឋ

ការប្គប់ប្គងបញ្ជ ីសារណពើភ័ ឌ  និងប្ទពយសមបតតិរៃឋ (៥ ពិនទុ)

សាលាណរៀនណធវើបច្បចុបបនន មម។តារាងណប្បៀបណធៀប (ណ ើន/ថយច្ប ោះ) ប្ទពយសមបតតិរៃឋ (៥ ពិនទុ)



៣.៣.១ ដាំនណើរការម្ៃការកត្់គ្តា (២០ ពិៃទុ)

ានបញ្ជតីាមដ្ឋនសាច្បប់្បា  ់នងុធនាោរ តប់្តាប្គប់ប្បតបិតតកិារសាច្បប់្បា  ់នងុគ នធីនាោររបសស់ាលាណរៀនោប្បចំ  (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់ បញ្ជ ី ត់ប្តាប្បតិបតតិការសាច្ប់ប្បា ់ នុងគ នីធនាោរ

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ 

បញ្ជ ីតាមដ្ឋនសាច្ប់ប្បា ់ នុងធនាោរ  ត់ប្តាប្គប់ប្បតិបតតិការសាច្ប់ប្បា ់  នុងគ នីធនាោររបស់ សាលាណរៀន

ោប្បចំ (គំរូណលខ៤)

ានបញ្ជណីបឡាសប្ាប់តាមដ្ឋនសាថ នភាពច្ប ូំលច្បណំាយ នងិច្បនំនួសាច្បប់្បា  ់ផៃលណៅសលច់្ប ងដថៃ ច្ប ងផខ (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់ បញ្ជ ី ត់ប្តាច្បំ ូល ច្បំណាយប្បចំដថៃ និងប្បចំផខរបស់សាលាណរៀន

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ 

១)បញ្ជ ីណបឡាសប្ាប់តាមដ្ឋនសាថ នភាពច្បំ ូលច្បំណាយ និងច្បំនួនសាច្ប់ប្បា ់ ផៃលណៅសល់ច្ប ងដថៃ ច្ប ងផខ (គំរូ

ណលខ៥) 



                                                         

                                                        

                                                        

                                                        

                                                             

                           
 

មាៃបញ្ជ ីតាម្ដាៃសាច់គ្ាក់កែុងីនាោរកត្់គ្តាគ្រប់គ្បត្ិបត្និការ

សាច់គ្ាក់កែុងរណៃីីនាោររបស់សាលានរៀៃជាគ្បចាំ  (៥ ពិៃទុ)

មាៃបញ្ជ ីនបឡាសគ្មាប់តាម្ដាៃសាថ ៃភាពចាំណូលចាំណាយ ៃិង

ចាំៃួៃសាច់គ្ាក់ ផ្ដលនៅសល់ចុងម្ថៃ ចុងផ្ខ (៥ ពិៃទុ)

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                 

                             
 



៣.៣.១ ដាំនណើរការម្ៃការកត្់គ្តា (២០ ពិៃទុ) ត្  

 តប់្តា ចិ្បចបញ្ជកិាគ ណនយយតាម  ពំយទូរ័ណប្បើ Ms.Excel ឬ មម។វិធីៃដទណទៀត (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់
 ិច្បចបញ្ជ ិកាគ ណនយយ (បូ សរ បទិននន័យប្បចំឆ្ន ំ)ណដ្ឋយណប្បើប្បាស់  បណច្បច វិទាព័ត៌ាន (  ំពយូទ័រ និងសាភ រ

ណអឡិច្បប្តូនិ ណសេងណទៀត)

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ 
១)   ំពយូទ័រ ២) មម។វិធី Ms.Excel សប្ាប់ប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀន ៣)មស្រនតីទទួលបនទុ ការង្គរ

 ត់ប្តា

ការប្គប់ប្គងឯ សារពា ព័់នធនងឹហិរញ្ញវតថបុ្តវូបានរ ាទ  តាមប្  ូូ តាមលដំ្ឋប់ នងិានភាពង្គយប្សលួណប្បើប្បាស ់(៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់ ការរ ាទ  ឯ សារពា ់ព័នធនឹងហិរញ្ញវតថុតាមប្ ូ ូ តាមលំដ្ឋប់ និងានភាពង្គយប្សួលសប្ាប់ការណប្បើប្បាស់ 

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ 

១)ទរូឯ សារ ២)ប្ ូ ូ ៣)ការបិទសាា  ណលើប្ ូ ូ ៤)សណាដ ប់ធាន ប់ដនការទ  ដ្ឋ ់ និង៥)ស វតថិភាពដន

ការទ  ដ្ឋ ់ឯ សារ



                    Ms. Excel                                                 

        
            Ms. Excel                                              
                                                         

        
            Ms. Excel                                              
                                                         

        
                       Ms. Excel                                   
                            

        
                      Ms. Excel                                   
                                             

        
                      Ms. Excel                                   
              

 

        
                                                                 
                                  

                                             

                                        

                            

                             

                                         
 

កត្់គ្តាកិចេបញ្ជ ិការណនៃយយតាម្កុាំពយូទ័រនគ្បើ Ms.Excel ឬ

កម្មវិីីដម្ទនទៀត្ (៥ ពិៃទុ)

ការគ្រប់គ្រងឯកសារពាក់ព័ៃធៃលងហិរញ្ញវត្ថុគ្ត្ូវាៃរកាទុកតាម្

គ្កូណូ តាម្លាំដាប់ ៃិងមាៃភាពងាយគ្សួលនគ្បើគ្ាស់ (៥ ពិៃទុ)



៣.៣.២ ការគ្រប់គ្រងគ្ទពយសម្បត្និរដឋ (១០ ពិៃទុ)

ការប្គប់ប្គងបញ្ជសីារណពើភ ័ឌ  នងិប្ទពយសមបតតរិៃឋ (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់ ការប្គប់ប្គង ការចត់ផច្បង ការណរៀបច្បំបញ្ជ ីណដ្ឋយបញ្ជជ  ់ពីប្បភពដនការទិញ ការណធវើបញ្ជ ីណសន ើស ំជប្មោះ ការណធវើបច្បចុបបនន មម។

ណៅតាមណោលការ ៍ផ នំារបស់ប្ សួង អយ  និងអគានាយ ដ្ឋឋ នប្ទពយសមបតិតរៃឋ និងច្បំ ូលមិនផមន

សារណពើពនធដន  សហវ

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ ១)បញ្ជ ីសារណពើភ័ ឌ  ២)សាា  សាា ល់ប្ទពយផៃលបញ្ជជ  ់អំពីប្បភពទិញ និងឆ្ន ំទិញ ៣)បញ្ជ ីជប្មោះ និង៤)បញ្ជ ីណសន ើ

ស ំជប្មោះ(បាត់បង់ ឬខូច្បខាត) ៥)បញ្ជ ីតាមដ្ឋនសាភ រៈ និង៦)ប្ ុមការង្គរបញ្ជ ីសារណពើភ័ ឌ ប្តា

សាលាណរៀនណធវើបច្បចបុបនន មម។តារាងណប្បៀបណធៀប (ណ ើន/ថយច្ប ោះ) ប្ទពយសមបតតរិៃឋ (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់ ការណធវើបច្បចុបបនន មម។តារាងណប្បៀបណធៀប(ណ ើន/ថយច្ប ោះ) ប្ទពយសមបតតិរៃឋប្បចំឆ្ន ំ និងទាន់ណពលណវលា

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ តារាងណប្បៀបណធៀប(ណ ើន/ថយច្ប ោះ)ប្ទពយសមបតតិរៃឋ
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ការគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីសារនពើភ័ណឌ  ៃិងគ្ទពយសម្បត្និរដឋ (៥ ពិៃទុ) សាលានរៀៃន វី ើបចេុបបៃែកម្មតារាងនគ្បៀបនីៀប (នកើៃ/ថយចុឹះ)

គ្ទពយសម្បត្និរដឋ (៥ ពិៃទុ)



៣.៤ ការតាម្ដាៃ ៃិងការគ្ត្ួត្ពិៃិត្យ (២៥ពិៃទុ)

សំណៅៃល់របាយការ ៍សមិទធ មម។ និងថវិកាប្បចំប្តីាស ប្បចំ្ាស និងប្បចំឆ្ន ,ំ និងានប្បព័នធ ប្តួតពិនិតយដសទ នងុ

លកខណៈវិៃិចឆ ័យលម្អិត្ ចាំណុចលម្អិត្

ានរបាយការ ៍ចំ្បណាយថវិកាប្បចំផខ (៥ ពិនទុ)

ានរបាយការ ៍ចំ្បណាយថវិកាប្បចំប្តីាស  (៥ ពិនទុ)

ានរបាយការ ៍សមិទធ មម។ោប្បចំ្ាស    (៥ ពិនទុ)

ានប្បព័នធប្តួតពិនិតយថវិកាដសទ នុងរបស់សាលាណរៀន និងរបាយការ ៍ (៥ ពិនទុ)

ការអន វតតតាមអន សាសន៍ច្ប ងណប្កាយរបស់សវន មម។ដសទ នងុ ឬអធិការ ិច្បច (៥ ពិនទុ)



៣.៤ ការតាម្ដាៃ ៃិងការគ្ត្ួត្ពិៃិត្យ 

ានរបាយការ ៍ចំ្បណាយថវិកាប្បចំផខ (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់

របាយការ ៍ហិរញ្ញវតថុដន ិច្បចប្បតិបតតិការ របស់សាលាណរៀនសាធារ ៈប្បចំផខ និងោរបាយការ ៍ជប្មោះបញ្ជ ី

សប្ាប់ថវិកាផៃលបានទទួល និងណសញើជូនការិោល័យ អយ  ដនរៃឋបាលប្ ុង ប្សុ  ខ ឌ បានទានណ់ពលណវលា

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ របាយការ ៍ច្បំណាយថវិកាប្បចំផខ

ានរបាយការ ៍ច្បណំាយថវកិាប្បចំប្តាីស  (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់

របាយការ ៍ហិរញ្ញវតថុដន ិច្បចប្បតិបតតិការ របស់សាលាណរៀនសាធារ ៈប្បចំប្តីាស និងោរបាយការ ៍ជប្មោះ

បញ្ជ ីសប្ាប់ថវិកាផៃលបានទទួល និងណសញើជូនការិោល័យ អយ  ដនរៃឋបាលប្ ុង ប្សុ  ខ ឌ បានទាន់

ណពលណវលា

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ របាយការ ៍ច្បំណាយថវិកាប្បចំប្តីាស



        
                                                         
                                         

        
                                                          
                                                       

        
                                                           
                                                      

        
                                                        
                                               

        
                                                       
                                              

                                 
 

        
                                                           
                                    

        
                                              /        
                                                          

        
                                              /        
                                                          

                                                      

                                                     

                                    
 

មាៃរាយការណ៍ចាំណាយថវិកាគ្បចាំផ្ខ (៥ ពិៃទុ) មាៃរាយការណ៍ចាំណាយថវិកាគ្បចាំគ្ត្ីមាស  (៥ ពិៃទុ)



៣.៤ ការតាម្ដាៃ ៃិងការគ្ត្ួត្ពិៃិត្យ (ត្)

ានរបាយការ ៍សមិទធ មម។ោប្បចំ្ាស    (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់

របាយការ ៍ផៃល ា្ុោះបញ្ជច ងំពីលទធសលផៃលសាលាណរៀនអន វតតនប៍ានប្បចំ្ាស និងណសញើជូនការិោល័យ អយ  

ដនរៃឋបាលប្ ុង ប្សុ  ខ ឌ បានទានណ់ពលណវលា

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ ១) របាយការ ៍សមិទធ មម។ោប្បចំ្ាស និង ២) ណសៀវណៅមូលនិធិៃំណ ើរការសាលាណរៀនសាធារ ៈ

ានប្បព័នធប្តតួពិនតិយថវកិាដសទ នងុរបស់សាលាណរៀន នងិរបាយការ ៍ (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់

ការអន វតតប្បព័នធប្តួតពិនិតយដសទ នុងរបស់សាលាណរៀនសាធារ ៈ ណៃើមបីធានាថាថវិកាប្តូវបានប្គប់ប្គង និងណប្បើ

ប្បាស់ ប្សបតាមលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយ តតិោធរាន 

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនតិយ 

១)របាយការ ៍ប្តួតពិនិតយ ផៃលច្ប ោះហតថណលខាច្ប ងណប្កាយ ណដ្ឋយប្បធានគ ៈ មម។ការប្គប់ប្គងមូលនិធិៃំណ ើរ

ការសាលាណរៀនសាធារ ៈ និង២)បញ្ជ ីវតតានប្បជ ំ
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មាៃរាយការណ៍សម្ិទធកម្មជាគ្បចាំឆមាស (៥ ពិៃទុ) មាៃគ្បព័ៃធគ្ត្ួត្ពិៃិត្យថវិកាម្នទកែុងរបស់សាលានរៀៃ ៃិងរាយ

ការណ៍ (៥ ពិៃទុ)



៣.៤ ការតាម្ដាៃ ៃិងការគ្ត្ួត្ពិៃិត្យ (ត្)

ការអន វតតតាមអន សាសនច៍្ប ងណប្កាយរបសស់វន មម។ដសទ នងុ ឬអធិការ ចិ្បច (៥ ពិនទុ)

សំណៅៃល់ ការអន វតតតាមអន សាសន៍របស់សវន មម។ដសទ នុង ឬអធិការ ិច្បច

ច្បំ  ច្បប្តូវពិនិតយ 
១)របាយការ ៍សវន មម។ ឬអធិការ ិច្បចច្ប ងណប្កាយរបស់សាលាណរៀន ២)ផសនការប្បតិបតតិប្បចំឆ្ន ំ និង ៣)ផសនការ

អភិវឌ្ឍសាលាណរៀន
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ការអៃុវត្នតាម្អៃុសាសៃ៍ចុងនគ្កាយរបស់សវៃកម្មម្នទកែុង ឬ

អីិការកិចេ (៥ ពិៃទុ)

• ច្បំ  ច្បបញ្ជជ  ់បផនថមណៃើមបីអន អានយលក់ានផ់តច្បាសអំ់ពីល ខ ៈវនិចិ្បឆយ័៖ ប្តូវពិនិតយរបាយការ ៍សវន មម។ ឬ/និង អធិការ ិច្បច  នងុរយៈណពល ៥ឆ្ន ំច្ប ងណប្កាយ។



សូម្អររុណ



បទបង្ហាញស្តីពីវិធីសាស្រស្តននការវាយតនលៃ 
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលទី៥  

ការគរៀបច្ំ  និងកក្លលអបរិសាថានអងគភាព 
 

គោយ៖  គោក្ និនវា ាន់ថា 

អនុររធាននាយកដ្ឋា នអររ់រំរសិ្ថា ន ននរកសួងររសិ្ថា ន 
 

១/១៩ 



 
ជីវប្រវត្តិសង្ខេរ 

 
១/ គោត្តនាម និង នាម៖  និន វ៉ា នថ់ា  អកសរឡាតងំ NIN  VANN THA        
២/ នងៃ ខែ ឆ្ន  ំកំគ ើ ត្៖ ១៩  ខែធ្នូ  ឆ្ន ១ំ៩៦២  
៣/ ទីកខនលងកំគ ើ ត្៖ រសុកបាភ្ន ំ    គែត្ត  នរៃខវង              
៤/ ររវត្តនិនការសិកា និងរទៃិគស្ថធ្នក៍ារងារ៖ 
 ១៩៨១-១៩៨៤៖ ស្ថលារឹងរត្ខរក  
 ១៩៨៤-១៩៨៩៖ វទិាស្ថា នគសដ្ាកិច្ច (មហាវទិាល័យគសដ្ាកិច្ចកសិកមម) 
 ១៩៨៩-១៩៩៤៖ រំគរ ើការងារគៅ នាយកដ្ឋា នជលផល ននរក.កសិកមម   
              រុកាា ររម៉ា ញ  និងគនស្ថទ 
 ១៩៩៤-រច្ចុរបនន ៖  រំគរ ើការងារគៅ រកសួងររសិ្ថា ន 

 

២/១៩ 



មាតិកា 
 

១. គស្ច្ក្តីពនយល់ពាក្យគនៃឹឹះ 

២. គោលបំណងននការក្ំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យគោល 

៣. វិធីសាស្រស្តននការវាយតនលៃគលើលក្ខណវិនិច្ឆ័យ 

 

 
 
 

៣/១៩ 



 
១. គស្ច្ក្តីពនយល់ពាក្យគនៃឹឹះ 

 

 ការគរៀរចំ្  និងខកលមអររសិ្ថា នអងគភាៃ សំគៅដ្ល់ការគរៀរចំ្ គេដ្ឋា រច្នា
សមពន័ធ ការរញ្ជ្រជ រការយល់ដឹ្ង  និងសកមមភាៃររសិ្ថា ន គដ្ើមប ីខររកាល យ
ស្ថលាគរៀន និងសេគមនជ៍ាគមរតី្ភាៃររសិ្ថា នររស់សិសស និងសេ
គមន។៍  

 

៤/១៩ 



២. គោលបំណងននការក្ំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យគោល 
 

ការកំ ត្ឱ់្យមនលកា ៈវនិិច្ឆយ័គោលមយួគនេះ  សរមរក់ារវយត្នមលស្ថលាគរៀនគរំ ូ
គឺកនុងគោលរំ ងជំរុញឱ្យស្ថលាគរៀនរញ្ជ្រជ រ ការយល់ដ្ឹងៃរីរសិ្ថា ន   គរៀរច្ំខផនការ
អភ្វិឌ្ឍររសិ្ថា ន និងសកមមភាៃររសិ្ថា ន   ចូ្លរមួអនុវត្តនគ៍ោលការ ៍៤ R (ការរដ្ិគសធ្ 
ការកាត្រ់នាយ ការគររើរបាស់គ ើងវញិ និង ការខកនច្ន (4R: Reject, Reduce, Reuse, 
Recycle) គរៀរច្ំគេដ្ឋា រច្នាសមពន័ធ ទីធាល  សួនច្ារ រខនល ជីវៈច្រមុេះ មនភាៃខរត្ង
រសស់ មនរងគនរ់រករគដ្ឋយអនាមយ័     មនររៃន័ធរគររ់គងសំ ល់រាវ   ររៃន័ធលូ
ទឹកសំអុយ  រគំដ្ឋេះទឹកគភ្លៀង រៃមទងំមនការៃិនិត្យ និងខងទជំាររច។ំ  

 
 

៥/១៩ 



 
៣. វិធីសាស្រស្តននការវាយតនលៃគលើលក្ខណវិនិច្ឆ័យ 

 
លក្ខណវិនិច្ឆយ័គោល ការគរៀរចំ្ និងខកលមអររសិ្ថា នអងគភាៃ   មនៃិនទុសរុរចំ្នួន ១៣០  កនុង
គនាេះ មន លកា ៈវនិិច្ឆយ័រងចំ្នួន៤ ដូ្ច្ខាងគរកាម៖ 
    ៥.១ ការរញ្ជ្រជ រការយល់ដឹ្ងៃីររសិ្ថា ន ភាៃស្ថអ ត្ និងសុែភាៃ (២៥ ៃិនទុ)  
    ៥.២ ការអនុវត្តគដ្ើមបភីាៃស្ថអ ត្ អនាមយ័ និងភាៃនរត្ងកនុងររគិវ ស្ថលាគរៀន (៥០ៃិនទុ) 
    ៥.៣ ទីតងំគលងកំស្ថនត និងរគររ់គងកាកសំ ល់ (៣៥ៃិនទុ) 
    ៥.៤  ការគររើរបាស់ទឹកស្ថអ ត្  និង អនាមយ័ចំ្ ីអាហារខដ្លលកដូ់្រកនុងររគិវ ស្ថលាគរៀន  
         (២០ៃិនទុ)។  
     កនុងលកា ៈវនិិច្ឆយ័រងនីមយួៗ មនលកា ៈវនិិច្ឆយ័រងលមអតិ្៦ និង ចំ្ ុច្លមអតិ្  មន២៦ 
និងរគរច់្ ុំច្លមអតិ្មនតរាងដ្ឋកៃិ់នទុៃី០ដ្ល់៥។   
 
 

 
៦/១៩ 



    ៥.១  ការបញ្ជ្រា បការយលដ់ឹងពីបរិស្ថា ន ភាពស្ថា ត និងសខុភាព (២៥ពិនទុ)  
 

 ច្ំណុច្លម្ាិត  (មាន៥) 
 

  មនការរញ្ចូ លខផនការររសិ្ថា នគៅកនុងខផនការអភ្វិឌ្ឍ
ស្ថលា   គរៀន/ខកលមអស្ថលាគរៀន 

  មនការរញ្ជ្រជ រការយល់ដ្ឹងៃីររសិ្ថា នដ្ល់
សិសានុសិសសទងំអស់គៅកនុងស្ថលាគរៀន   

  មនកាលវភិាគសរមរស់មអ ត្ជាររច ំ
  មនរច្នាសមពន័ធដ្ឹកនារំគររ់គងការសមអ ត្ រត្ួត្ៃិនិត្យ 
      អនាមយ័ និងគុ ភាៃច្ំ ីអាហារគៅកនុងស្ថលាគរៀ ន 
  មនការចូ្លរមួអនុវត្តនគ៍ោលការ ៍៤ R គឺការ

រដ្ិគសធ្ ការ  កាត្រ់នាយ ការគររើរបាស់គ ើងវញិ និង 
ការខកនច្នគ ើងវញិ        

       (ចំ្ ុច្លមអតិ្នីមយួៗ សុទធខត្មនតរាងដ្ឋកៃិ់នទុៃី០ដ្ល់៥) 

៥.១.១   លក្ខណវិនិច្ឆយ័លម្ាិត  
ការរញ្ជ្រជ រការយល់ដ្ឹងៃីររសិ្ថា ន ភាៃ
ស្ថអ ត្ និងសុែភាៃ (២៥ៃិនទុ)  

ការរញ្ជ្រជ រការយល់ដ្ឹងៃរីរសិ្ថា ន និងភាៃស្ថអ ត្ មុនគៃល
ចូ្លថាន កគ់រៀន ននវទិាល័យៃួក  គែត្តគសៀមរារ    ៧/១៩ 



៥.២ ការអនវុតតគដើម្បីភាពស្ថា ត អនាម្យ័ និងភាពបបតងក្នុងបរិគវណ
ស្ថលាគរៀន (៥០ពិនទ)ុ ច្ំណុច្លម្ាិត  (មាន១០) 

 ទីធាល ស្ថលាគរៀនមនសណ្តត រធ់ាន រល់អ ោម នសំរាមរគររ់រគភ្ទ 
 រនទរគ់រៀនមនគស្ថភ្ ័ភាៃ និងគរៀរច្ំតុ្រខត្ងបានលអ និង

មនការសមអ ត្ជាររច ំ  
 មនការខរងខច្ករងគនស់រមរសិ់សសរសី សិសសររុស អនក

ខដ្លមនៃិការភាៃ និងរុគគលិកអររ់ ំ  
 ច្ំនួនរងគនអ់នាមយ័សមមរត្គៅនឹងច្ំនួនសិសស និង

រុគគលិកអររ់ ំ
 រងគនរ់រករគដ្ឋយអនាមយ័ គស្ថភ្ ័ភាៃ និងសុវត្ាភិាៃ 
 មនកខនលងលាងសមអ ត្នដ្ររករគដ្ឋយអនាមយ័និងសុវត្ាិភាៃ 
 មនសួនផ្កា  សួនរខនល និងសួនជីវៈច្រមុេះគដ្ើមបឱី្យកានខ់ត្មន

ភាៃទកទ់ញ 
(ច្ំ ុច្លមអតិ្នីមយួៗ សុទធខត្មនតរាងដ្ឋកៃិ់នទុៃី០ដ្ល់៥) 

 
 

៥.២.១  លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័លម្ាិត 
ការអនុវត្តគដ្ើមបភីាៃស្ថអ ត្គៅកនុង
ររគិវ ស្ថលាគរៀន រនទរគ់រៀន រងគន ់
អនាមយ័ និងភាៃនរត្ង (៥០ៃិនទុ) 
 
 

ទីធាល ស្ថលាគរៀនមនសណ្តត រធ់ាន រល់អ  
វទិាល័យេ ុន ខសនឧត្តរមនជយ័   គែត្តឧត្តរមនជយ័ 

៨/១៩ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥.២ ការអនវុតតគដើម្បីភាពស្ថា ត អនាម្យ័ និងភាពបបតងក្នុងបរិគវណស្ថលា  
         គរៀន (៥០ពិនទុ)    (ត) 

ច្ំណុច្លម្ាិត  (មាន ១០) 
 ោម នការរំៃុលររសិ្ថា ន(ខផសង សំគ ង កលិន..) និង ោម ន

ខផសងបារគីៅកនុងររគិវ ស្ថលាគរៀន  
 មនររអរស់គញ្ជ្ងាគ េះរឋម និងររកិាា រជំនួយ  
 មនការដ្ឋគំដ្ើមគ ើជាមលរក់នុងររគិវ ស្ថលាគរៀន 

 

៥.២.១ លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័លម្ាិត 
ការអនុវត្តគដ្ើមបភីាៃស្ថអ ត្គៅកនុង
ររគិវ ស្ថលាគរៀន រនទរគ់រៀន រងគន ់
អនាមយ័ និងភាៃនរត្ង (៥០ៃិនទុ) 
 
 
 

កខនលងលាងនដ្ វទិាល័យរបាស្ថទបាគង  
គែត្តគសៀមរារ 

ររអរស់គញ្ជ្ងាគ េះរឋម វទិាល័យ  
ជា សីុម អងគរជយ័ គែត្ត កំៃត្  

សួនផ្កា  វទិាល័យ  
ជា សីុម អងគរជយ័ គែត្ត កំៃត្  

៩/១៩ 



 របូភាព បន ៥.២ 
រូរភាៃ    កខនលងលាងសមអ ត្នដ្ររករគដ្ឋយ

អនាមយ័ និងសុវត្ាិភាៃ 
 

រូរភាៃ    រងគនអ់នាមយ័ គស្ថភ្ ័ភាៃ 
និងសុវត្ាិភាៃ 
 

រូរភាៃ   រនទរគ់រៀនមនគស្ថភ្ ័ភាៃ និង
គរៀរច្ំតុ្រខត្ងបានលអ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កខនលងលាងសមអ ត្នដ្ វទិាល័យរៃេះសីេនុ គែត្ត
រៃេះសីេនុ 

 

រងគនអ់នាមយ័ សិសស  វទិាល័យ 
របាស្ថទបាគង គែត្តគសៀមរារ 

  

 
រនទរគ់រៀនមនគស្ថភ្ ័ភាៃ   វទិាល័យ គៃរជ

ចិ្នាត  គែត្តបាត្ដំ់្រង 
 

 
កខនលងលាងសមអ ត្នដ្  វទិាល័យ គៃរជចិ្នាត   

គែត្តបាត្ដំ់្រង 
 

 
រងគនអ់នាមយ័រគុគលិកអររ់ ំ  
 វទិាល័យៃកួ គែត្តគសៀមរារ 

 

 
រនទរគ់រៀនមនគស្ថភ្ ័ភាៃ  វទិាល័យ 
េ ុន ខសនមតិ្តភាៃ  គែត្តរៃេះសីេនុ 

 

១០/១៩ 10 



៥.៣ ទីតំងគលងក្ំស្ថនត និងគ្របគ់្រងកាក្សំណល ់(៣៥ពិនទុ) 
 ច្ំណុច្លម្ាិត  (មាន៣) 

 មនកខនលងសរមរសិ់សានុសិសស និងរុគគលិកអររ់ ំ
អងគុយគលងររករគដ្ឋយអនាមយ័លអ និងររសិ្ថា ន
ស្ថអ ត្ជានិច្ច  

 មនទីលានគលងកីឡារសរតមនិយាម និងតម
ករមតិ្ភូ្មសិិកា  

 មនសមា រៈសរមរគ់លងកីឡារគររ់ោន ់
 

 

៥.៣.១ លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័លម្ាិត 
 

ទីតងំគលងកំស្ថនត (១៥ៃិនទុ) 
 
 
 

កខនលងសរមរអ់ងគុយគលង វទិាល័យរបាស្ថទ
បាគង គែត្តគសៀមរារ សមា រៈសរមរគ់លងកីឡា 

វទិាល័យ ជាសីុម អងគរជយ័ 
គែត្តកំៃត្ 

១១/១៩ 



៥.៣ ទីតំងគលងក្ំស្ថនត និងគ្របគ់្រងកាក្សំណល(់៣៥ពិនទុ)  (ត) 
ច្ំណុច្លម្ាិត  (មាន៤) 

 

 មនធុ្ងសំរាម និងមនការសមអ ត្ជាររច ំ 
 មនការខញកររគភ្ទសំរាម  
 មនទីតងំសរមរស់តុកសំរាមររករគដ្ឋយ 
     អនាមយ័ស្ថអ ត្ 
 មនររៃន័ធរគររ់គងសំ ល់រាវ គដ្ើមបរីគំដ្ឋេះទឹកគភ្លៀង 

និងទឹកសំអុយ និងមនការខងទជំាររច ំ
 

 
 

 

៥.៣.២ លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័លម្ាិត 
ការរគររ់គងកាកសំ ល់  
និង ររៃន័ធលូ (២០ៃិនទុ) 
 
 
 

ធុ្ងសំរាម ខកនច្ន វទិាល័យេ ុន ខសនឧត្តរ
មនជយ័   គែត្តឧត្តរមនជយ័ 

 
ការខញកររគភ្ទសំរាម  ខនវទិាល័

យៃួក  គែត្ត គសៀមរារ  
 

១២/១៨ 



រូរភាៃ      ទីតងំគលងកំស្ថនត     និង ទីលានគលងកីឡា  នន ៥.៣.១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

កខនលងសរមរអ់ងគុយគលង វទិាល័យរបាស្ថទបាគង  
គែត្តគសៀមរារ 

ទីលានគលង កីឡាបាល់គបាេះ  វទិាល័យ 
របាស្ថទបាគង គែត្តគសៀមរារ 

ទីលានគលងកីឡាបាល់គបាេះ  វទិាល័យកំៃង់
គ ើទល គែត្ត កំៃងធំ់្ 

ទីលានគលងកីឡា គលាត្ច្មៃ យ វទិា 
ល័យរបាស្ថទបាគង គែត្តគសៀមរារ 

កខនលងសរមរអ់ងគុយគលង វទិាល័យៃកួគែត្ត
គសៀមរារ 

កខនលងសរមរអ់ងគុយគលង វទិាល័យរៃេះសីេនុ 
គែត្តរៃេះសីេនុ 

១៣/១៩ 



 
រូរភាៃ ការរគររ់គងកាកសំ ល់ និង ររៃន័ធលូ  នន ៥.៣.២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ធុ្ងសំរាម វទិាល័យៃកួគែត្តគសៀមរារ ធុ្ងសំរាម ខកនច្ន វទិាល័យេ ុន ខសនឧត្តរ
មនជយ័   គែត្តឧត្តរមនជយ័ 

ធុ្ងសំរាម ខកនច្ន វទិាល័យេ ុន ខសនកំៃង់
សពឹ   គែត្តកំៃងស់ពឹ 

 ដុ្ត្សំរាម វទិាល័យ ជាសីុមអងគរជយ័ 
គែត្តកំៃត្ 

 ដុ្ត្សំរាម វទិាល័យ គៃរជចិ្នាត   
គែត្តបាត្ដំ់្រង 

១៤/១៩ 

 ដុ្ត្សំរាម  វទិាល័យ កំៃងគ់ ើទល  
គែត្តកំៃងធំ់្ 



៥.៤  ការគគ្រីគ្ាសទ់ឹក្ស្ថា ត  និង អនាម្យ័ច្ំណីអាហារដដលលក្ដ់រូក្នុង បរិគវណ 
ស្ថលាគរៀន(២០ពិនទុ)  ច្ំណុច្លម្ាិត  (មាន២) 

 

 មនទឹកស្ថអ ត្គររើរបាស់គៅកនុងស្ថលាគរៀន  
 ទឹកគររើរបាស់ជាទឹកខដ្លមនគុ ភាៃនិង 
      អនាមយ័លអ 
 
 
 

 

៥.៤.១  លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័លម្ាិត 
 
ការគររើរបាស់ទឹកស្ថអ ត្ (១០ៃិនទុ) 
 
 
 
 

ទីតងំទឹកស្ថអ ត្ ននវទិាល័យគៃរជចិ្នាត   
គែត្តបាត្ដំ់្រង 

ទីតងំច្គរមេះទឹកស្ថអ ត្ ននវទិាល័យ
របាស្ថទបាគង  គែត្តគសៀមរារ 

ទីតងំច្គរមេះទឹកស្ថអ ត្ ននវទិាល័យៃួក 
 គែត្តគសៀមរារ 

១៥/១៩ (ចំ្ ុច្លមអតិ្នីមយួៗ សុទធខត្មនតរាងដ្ឋកៃិ់នទុៃី០ដ្ល់៥) 



៥.៤ ការគគ្រីគ្ាសទ់ឹក្ស្ថា ត  និង អនាម្យ័ច្ំណីអាហារដដលលក្ដ់រូក្នុងបរិគវណស្ថលាគរៀន(២០ពិនទុ)     (ត) 
ច្ំណុច្លម្ាិត  (មាន២) 

 

 ទីតងំលកចំ់្ ីអាហារមនិរខំានដ្ល់ការ
សិកា មនអនាមយ័លអនិង ររសិ្ថា នស្ថអ ត្    

 មនការរតួ្ត្ៃិនិត្យនិងផដល់ការខ នាជំា
ររចអំំៃីគុ ភាៃចំ្ ីអាហារ  

 
 

៥.៤.២  លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័លម្ាិត 
ការលកចំ់្ ីអាហារ (១០ៃិនទុ)  
 
 

ទីតងំលកចំ់្ ីអាហារ  ននវទិាល័យេ ុន ខសន 
ឧត្តរមនជយ័  គែត្ត ឧត្តរមនជយ័ 

 

ទីតងំលកចំ់្ ីអាហារ  ននវទិាល័យ
គៃរជចិ្នាត  គែត្តបាត្ដំ់្រង 

ទីតងំលកចំ់្ ីអាហារ  ននវទិាល័យ 
អងារជយ័  គែត្តកំៃត្ 

១៦/១៩ 



 
មង្យោយង្្ទៀខផ្ទទ ត្់នៃការវាយត្នមៃ 

 

មគធ្ាយគផទៀងផ្កទ ត្ន់នការវយត្នមលគលើលកា ៈវនិិច្ឆយ័លមអតិ្នមីយួៗ មនច្ំ ុច្ ៤ 
ជាសំខាន ់គឺ៖ 
 តរាងននការដ្ឋកៃ់ិនទុៃ០ីដ្ល់៥ (គ នាៃិនទុគដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន ) 
 ឯកស្ថរ និងទិនននយ័ររជ កអ់ំ េះអំណ្តង 
 ការៃិនិត្យគមើលទិដ្ាភាៃជាកខ់សតងកនុងររគិវ ស្ថលា 
 របារស័យគដ្ឋយផ្កទ ល់ជាមយួរកុមការងារ ខដ្លទកទ់ងនងឹររសិ្ថា ន  

 

១៧/១៩ 



ឧទេរ ៍ ៖    មនកាលវភិាគសរមរស់មអ ត្ជាររច ំ
រគរៀរននការដ្ឋកៃិ់នទុៃី០ ដ្ល់៥ (គ នាៃិនទុគដ្ឋយរូករញ្ចូ លោន ) 

ៃិនទុ ២ មនកាលវភិាគសរមររ់កុមរត្ួត្ៃិនិត្យថាន កគ់រៀន និងររគិវ ស្ថលាគរៀន 

ៃិនទុ ១ មនកាលវភិាគ ខរងខច្កគវនសមអ ត្តមថាន កគ់រៀន  

ៃិនទុ ១ មនរលងស់មអ ត្កនុងររគិវ ស្ថលាគរៀន  

ៃិនទុ ១ មនកាលវភិាគ ខរងខច្កគវនសមអ ត្កនុងររគិវ ស្ថលាគរៀន  

ៃិនទុ ០ ោម នរគរច់្ំ ុច្ខាងគលើ 

១៨/១៩ 



 
សមូ្អររណុ  

 

១៩/១៩ 



អនុរបធានបទទី១ 
• ស្តងដ់ាសស្វាសាធារណៈ 
• ការរគបរ់គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
• ការពរងឹងទំនាកទំ់នងលអជាមួយរបជាពលរដឋ  ស្ហគមន ៍និងដដគូអភិវឌ្ឍ 
រពមទងំការចូលរមួវាយតដមលពីអនកសរបីរាស្ស់ស្វាសាធារណៈ 

• ការសដាោះរសាយបញ្ហា របឈមជាមួយរបជាពលរដឋ អាជាា ធរ និងស្ហគមន ៍
• ការផតួចសផតមីគំនិតថមីៗ   និងនវានុវតតនស៍ដីមបសីធវឱី្យអងគភាពមានដំសណីរការ
កានត់តរបសស្រី 

 
 
 

 

ឯកសារណែនាំស្ដីពីការវាយតម្មលនិងការទទួល
សាា ល់មែឌ លស្ខុភាពគាំរ  ូ



លកខែៈវិនិច្ឆ័យគោលទី១ 

ស្តងដ់ាសស្វាសាធារណៈ 



មាតិកា 

• និយមន័យ 
• គោលបំណង 
• ពិនទុ និងលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ 
• រគបៀបពិនិត្យ និងដាក់្ពិនទុ 

 
 
 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ  

និយមនយ័ 
ស្ដង់ដាសស្វាសាធារណៈ គឺជាតម៉ែរតវាស់្ករមិតគុណភាព និងចរតិ
លកខណៈសៅកនុងការផដល់សស្វាសាធារណៈសដីមបទីទួលាននូវការ
សពញចិតតពីសំ្ណាក់អនកសរបីរាស់្សស្វាតាមលកខខណឌ កំណត់(ដូចជា
ការផតល់ព័ត៌មាន  នីតិវធិី ឯកសារតរមូវ សពលសវលា តដមល ទីកតនលង និង
ឥរយិាបថរបស់្អនកផតល់សស្វា...) និងសឆលីយសៅនឹងតរមូវការរបស់្អនក
សរបីរាស់្សស្វា។  

 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត) 

សោលបំណង 
សដីមបជីំរុញឱ្យមណឌ លសុ្ខភាពបសងកីននូវគុណភាពដនកាផតល់សស្វា
របស់្ខលួនឱ្យកាន់តតរបសសី្រស ងីតថមសទៀត តាមរយៈការបសងកីននូវការ
ផសពវផាយព័ត៌មាន ការបងកនូវភាពងាយរសួ្លកនុងការទទួលាន 
សស្វា និងភាពយកចិតតទុកដាក់ចសំ ោះអនកសរបីរាស់្សស្វា រពមទងំ
ការផដល់សស្វាសដាយតផអកសលីសោលការណ៍តដលានកំណត់។  

 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

ពិនទុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ 
សៅកនុងតផនកស្ដង់ដាសស្វាសាធារណៈ  មានពិនទុស្រុបចំនួន១៣០ តដលមាន
លកខណៈវនិិចឆ័យរងចំនួន៤  គឺ៖ 
     ១. គុណភាពពត័ម៌ាន(៥០ពិនទុ) 
     ២. ភាពងាយរស្ួលកនុងការទទួលយកសស្វា (៣៥ពិនទុ) 
     ៣. ភាពយកចិតតទុកដាកក់នុងការទទួលអនកសរបីរាស្់សស្វា(២០ពិនទុ) 
     ៤. ការផតល់សស្វាតាមសោលការណ៍កំណត ់និងអភិាលកិចចលអ(២៥ពិនទុ) 

 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត) 

១.១ គុែភាពព័ត៌មាន  (៥០ពិនទុ)៖   តបងតចកជា ១)បទដាឋ ន      
គតយុិតត ក់ព័នធនងឹសស្វា(១០ពិនទុ) ២)ការផសពវផាយព័ត៌មាន(៣០
ពិនទុ) និង ៣)មសធោាយផសពវផាយ(១០ពិនទុ)។ 
១.១ បទដាឋ នគតយុិតត ក់ព័នធនងឹសស្វា  (១០ពនិទុ) 

 

 ការរកាទុកបទដាឋ នគតិយុតត
ទងំអស់្តដល ក់ព័នធនឹងសស្វា 
រ      បស្់មណឌ លសុ្ខភាពស្រមាប់
អនកសរបីរាស់្អាច    ពិនិតយ សផទៀង
ផ្ទទ ត់អំពីសស្វាសាធារណៈ 

រូបការទុកដាក់ឯកសារ 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត) 

១.១ គណុភាពពត័ម៌ាន  (៥០ពិនទុ)(ត) 
១.១ បទដាឋ នគតយុិតត ក់ព័នធនងឹសស្វា (ត) 

 

 បទបញ្ហជ ដផទកនុងស្រមាប់មណឌ ល
សុ្ខភាព  

រូបការទុកដាក់ឯកសារ 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  
១.១ គណុភាពពត័ម៌ាន  (៥០ពិនទុ)(ត) 
១.១.២ ការផសពវផាយព័ត៌មាន (៣០ពនិទុ) 
 

 
 ការផសពវផាយរបសភទនិងតដមល
សស្វា 
 

 ការផសពវផាយឯកសារតរមូវ និង
លកខខណឌ កនុងការទទលួាន  
សស្វាសាធារណៈ  
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

១.១ គណុភាពពត័ម៌ាន  (៥០ពិនទុ)(ត) 
១.១.២ ការផសពវផាយព័ត៌មាន(ត) 
 

 
 ការផសពវផាយសមា៉ែ ងសពលបំសពញ
ការងារ និងមសធោាយទំនាក់
ទំនងអងគភាពសស្វា  
 

 កផសពវផាយចរនតដនការផតល់សស្វា 

បង់
ប្រា
ក ់



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

១.១ គណុភាពពត័ម៌ាន  (៥០ពិនទុ)(ត) 
១.១.២ ការផសពវផាយព័ត៌មាន (ត) 
 

  ការផសពវផាយរយៈសពលដនការ
រង់ចចុំោះស ម្ ោះអនកជំងឺ 
 

 ផសពវផាយតផនការតកលមអ
គុណភាពសស្វា 

 
ណផនការណកលមអគែុ
ភាពគស្វាស្រមាប់ឆ្ន ាំ

២០២២ 
 

មែឌ លស្ខុភាព 
គោគជ័យ 

 
 
 

២០២១ 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

១.១ គណុភាពពត័ម៌ាន  (៥០ពិនទុ)(ត) 
១.១.៣ មសធោាយផសពវផាយ(១០ពនិទុ) 

 
 ការផសពវផាយតាមរបព័នធ  
    សអ ចិរតូនិក 

 ការផសពវផាយតាមរបព័នធមិន
តមនសអ ចិរតូនិក 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

១.២. ភាពងាយស្សួ្លក្នុងការទទលួយក្សស្វា (៣៥ពិនទុ) 
តបងតចកជា ១)ទីតាងំនិងសហដាឋ រចនាស្ម័ពនធ(២០ពិនទុ) និង២)តបប
បទនិងលកខខណឌ ដនការទទួលយកសស្វា(១៥ពិនទុ)។ 
១.២.១ ទតីាងំ នងិសហដាឋ រចនាស្ម័ពនធ (២០ពនិទុ) 
 

 សាថ នភាពសហដាឋ រចនាស្មពន័ធសៅ
មណឌ លសុ្ខភាព 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

១.២. ភាពងាយស្សួ្លក្នុងការទទលួយក្សស្វា (៣៥ពិនទុ)(ត) 
១.២.១ ទតីាងំ នងិសហដាឋ រចនាស្ម័ពនធ(ត) 
 

 ចំណតយានជំនិោះ 
 
 

 ការបិទបងាា ញបលង់ និងសាល ក
ស្ញ្ហា រាប់ពីស ម្ ោះតផនកផតល់ 
សស្វានីមយួៗចាស់្លាស់្ 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  
១.២. ភាពងាយស្សួ្លក្នុងការទទលួយក្សស្វា (៣៥ពិនទុ)(ត) 
១.២.១ ទីតាងំ និងសហដាឋ រចនាស្ម័ពនធ (ត) 
 
 

 
 
 លកខខណឌ ដនការទទលួសស្វា និង
ទរមង់តបបបទមានលកខណៈ
ងាយរស្ួល  
 
 
 

 កតនលងរង់ច ំ
 

១.២.២ តបបបទ និងលកខខណឌ ដនការ  
            ទទលួយកសស្វា (១៥ពិនទុ) 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  
១.២. ភាពងាយស្សួ្លក្នុងការទទលួយក្សស្វា (៣៥ពិនទុ)(ត) 
១.២.២ តបបបទ នងិលកខខណឌ ដនការទទលួយកសស្វា (ត) 
 

 
 
 

  ការរង់ចចុំោះស ម្ ោះរបស់្អនកជំងឺ
មានរយៈសពលខលី  
 
 
 
 

 អនកសរបីរាស់្សស្វាអាចចូលយក
សស្វាសដាយោម នអនតរការ ី 
 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  
១.៣ ភាពយកច្ិតតទុកដាក់កនងុការទទួលអនកគរបើរាស្គ់ស្វា(២០ពិនទុ) 
តបងតចកជា ១)ការទទលួអនកសរបីរាស់្សស្វា(១៥ពិនទុ) និង២)យនតការស្រមបស្រមួល
(៥ពិនទុ)។ 
១.៣.១ ការទទួលអនកសរបីរាស្ស់ស្វា (១៥ពិនទុ)   

 
 មានកតនលងស្រមាប់ផតល់ពត័៌មាន
 ក់ព័នធនឹងសស្វាសាធារណៈ
របស់្មណឌ លសុ្ខភាព និង
វតតមានអនកផតល់សស្វាសៅកតនលង
ទទលួជំងឺដំបូងជារបច ំ
 
 
 

 
 
 

 ភាពរសួ្រាយរាក់ទក់ មាន
សុ្ជីវធម៌ទងំអាកបបកិរយិានិង
 កយសំ្ដីរបស់្រគូសពទយនិង
បុគគលិកអនាម័យ  
 
 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

១.៣ ភាពយកច្ិតតទុកដាក់កនងុការទទួលអនកគរបើរាស្គ់ស្វា(២០ពិនទុ)(ត) 
១.៣.១ ការទទួលអនកសរបីរាស្ស់ស្វា (ត)  

 
 
 

 ឯកស្ណាន ន និងការ ក់សាល ក
ស ម្ ោះស្មាគ ល់ខលួនជារបចរំបស់្
មន្រនតីកនុងមុខតំតណងនីមយួៗ 
 
 
 
 

 
 
 

 អនកផតល់សស្វាមានការយកចិតត
ទុកដាក់ចំស ោះអនកសរបីរាស្ ់
សស្វា  
 
 
 
 
 

 
១.៣.២ យនតការស្រមបស្រមួល (៥ពិនទុ) 

 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

១.៤ ការផតលគ់ស្វាតាមគោលការែ៍កាំែត់ និងអភិាលកិច្ចលអ(២៥ពិនទុ) 

តបងតចកជា១)ការផតល់សស្វាតាមសោលការណ៍កំណត(់១០ពិនទុ) និង២)ការផដល់
សស្វារបកបសដាយស្មធម ៌និងការទទួលខុស្រតូវ (១៥ពិនទុ)។ 
 
១.៤.១ ការផតលស់ស្វាតាមសោលការណ៍កណំត ់(១០ពិនទុ) 
 

 ការផ្តល់សេវាស្េបតាមការកណំតរ់បេប់ទដ្ឋា នគតយិុតតជា

ធរមាន 

 
 ការផតល់សស្វារស្បតាមការ
កំណត់របស់្បទដាឋ នគតិយុតតជា
ធរមាន 
 
 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  
១.៤ ការផតលគ់ស្វាតាមគោលការែ៍កាំែត់ និងអភិាលកិច្ចលអ(ត) 
 
 
 
 
 
 
១.៤.២ ការផដលស់ស្វារបកបសដាយស្មធម ៌និងការទទួលខុស្រតូវ (១៥ពិនទុ) 
 

 ការផ្តល់សេវាស្េបតាមការកណំតរ់បេប់ទដ្ឋា នគតយិុតតជា

ធរមាន 

 
 
 

 ការរតួតពិនិតយ តកលមអ និងសធវី
បចចុបបននកមម សលីដំសណីរការ និង
លកខខណឌ ដនការផតល់សស្វារបស់្
មណឌ លសុ្ខភាព  
 
 
 
 

 
 
 

 អងគភាពផតល់សស្វាទទលួាន
វញិ្ហា បនបរតទទលួសាគ ល់គុណភាព 
សស្វាសាធារណៈ(ជាតិឬដដគូអភិវឌ្ឍ)  
 

 
 

 
 
១.៤.១ ការផតលស់ស្វាតាមសោលការណ៍កណំត(់ត) 
           

 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  
១.៤ ការផតលគ់ស្វាតាមគោលការែ៍កាំែត់ និងអភិាលកិច្ចលអ(ត) 
១.៤.២ ការផដលស់ស្វារបកបសដាយស្មធម ៌និងការទទួលខុស្រតូវ(ត) 
 

 

 
 

 ការសលីកតលងបង់ដថលសស្វាដល់
ជនងាយរងសរោោះ 
 
 
 
 

 
 
 

 ការផតល់សស្វារបកបសដាយ 
    ស្មធម៌   

 
 
 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ 
លកខណៈវនិិចឆយ័ឬចំណុចលមអិតតដលទទួលានពិនទុ៥នីមួយៗមានបងាា ញអំពី៖ 
 ១)សស្ចកតីពនយល ់
 ២)ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត៖់ 
                សៅចំណុចសនោះមានការបងាា ញអំពី ចំណុចស្ំខាន់ៗ តដលរតូវពិនិតយ  
                និងរសបៀបពិនិតយនិងរបមូលទិនននយ័។ 
 ៣)រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ៖ មាន២រសបៀបគឺ បរមិាណ និងគុណភាព។ 
 ៤)ចំណុចបញ្ហជ កប់តនថម។ 
 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១ 
 ការរង់ចចុំោះស ម្ ោះរបស់្អនកជំងឺមានរយៈសពលខលី  
• សស្ចកដីពនយល់៖ សំ្សៅដល់រយៈសពលរង់ចរំបស់្អនកជំងឺសដីមបទីទួលាន
ការចុោះស ម្ ោះសៅតផនកជួរមុខ។  

• ទិននន័យ  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាប់សផទៀងផ្ទទ ត់៖ 
ចំណុចរតូវពិនិតយគឺ រយៈសពលរង់ចចុំោះស ម្ ោះរបស់្អនកជំងឺ។ កនុងការ    
ពិនិតយសមីលសូ្ចនាករសនោះ គណៈកមមការវាយតដមល រតូវសធវីការអសងកតជាក់
តស្តងសៅសលីអនកជំងឺតដលមកចុោះស ម្ ោះ និងអាចជួបស្មាា ស្ន៍ជាមួយ
អនកជំងឺឬអនកកំដរ។ 

 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១(ត) 
 ការរង់ចចុំោះស ម្ ោះរបស់្អនកជំងឺមានរយៈសពលខលី (ត) 
• រសបៀបដនការដាក់ពិនទុ ពី០ ដល៥់ 

ពិនទុ ៥ ការរង់ចរំបស់្អនកជងំមឺានរយៈសពលយា៉ែ ងយូរ១០ នាទី 

ពិនទុ៤ ការរង់ចរំបស់្អនកជងំមឺានរយៈសពល ពី  ១១ នាទីសៅ ១៥ នាទី 

ពិនទុ៣ ការរង់ចរំបស់្អនកជងំមឺានរយៈសពល ពី  ១៦ នាទីសៅ ២០ នាទី 

ពិនទុ២ ការរង់ចរំបស់្អនកជងំមឺានរយៈសពល ពី  ២១ នាទីសៅ ២៥ នាទី 

ពិនទុ១ ការរង់ចរំបស់្អនកជងំមឺានរយៈសពល ពី  ២៦ នាទីសៅ ៣០ នាទី 

ពិនទុ០ ការរង់ចរំបស់្អនកជងំមឺានរយៈសពល ពី ៣១ នាទី ស ងី 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(ត)  
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 

ឧទហរណ៍ទី២ 
 ការផសពវផាយតាមរបព័នធមិនតមនសអ ចិរតូនកិ 
• សស្ចកដីពនយល់៖ ស្ំសៅដល់ការផសពវផាយព័ត៌មាននានាតដល ក់ព័នធ
នឹងមណឌ លសុ្ខភាពតាមរយៈ ឧសគោស្នស្ពទ ប័ណណ របកាស្ រកុម
រទរទង់សុ្ខភាពភូមិ អាជាា ធរតដនដី ស្ហគមន៍ និងការផាយសៅនឹង
កតនលងជាសដីម។  

• ទិននន័យ  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាប់សផទៀងផ្ទទ ត់៖ 
ចំណុចរតូវពិនិតយគឺមសធោាយដនការផសពវផាយរមួមាន ឧសគោស្នស្ពទ 
ប័ណណ របកាស្ រកុមរទរទង់សុ្ខភាពភូមិ អាជាា ធរតដនដី ស្ហគមន៍ និង
ការផាយសៅនឹងកតនលង។ 

 



១. ស្តង់ដាគស្វាសាធារែៈ(តច្ប់)  
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី២(ត) 
  ការផសពវផាយតាមរបព័នធមិនតមនសអ ចិរតូនិក(ត) 
• រសបៀបដនការដាក់ពិនទុ ពី០ ដល៥់ 

ពិនទុ ១ មានការផសពវផាយតាមឧសគោស្នស្ពទ 
ពិនទុ១ មានការផសពវផាយតាមរកុមរទរទង់សុ្ខភាពភូមិ 
ពិនទុ១ មានការផសពវផាយតាមអាជាា ធរតដនដី ស្ហគមន៍  
ពិនទុ១ មានការផសពវផាយតាមខិតប័ណណ ឬប័ណណរបកាស្ 
ពិនទុ១ មានការផសពវផាយសៅនឹងកតនលង 
ពិនទុ០ ោម នរគប់ចំណុចខាងសលី 



 លកខែៈវិនិច្ឆ័យគោលទី៤ 
ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
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មាតិកា 
 
 

• និយមនយ័ 
• សោលបំណង 
• ពិនទុ និងលកខណៈវនិិចឆយ័ 
• រសបៀបពិនិតយ និងដាកពិ់នទុ 

 
 

 



៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
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ការរគប់រគងធនធានមនុស្ស៖ ស្ំសៅដល់
ដំសណីរការអនុវតតការចត់តចងនិងរគប់រគង  
មន្រនតីសដីមបសី្សរមចនូវលទធផលរពំឹងទុករបស្់ 
មន្រនតី និងសោលសៅរបស់្អងគភាព។  

 ការរគប់រគងធនធានមនុស្សរមួមាន៖  
ការតបងតចកការងារនិងការសធវីតផនការធនធាន
មនុស្ស ការរគប់រគងគុណផល ការសរជីស្សរសី្
និងតតងតាងំ ការផ្ទល ស់្បតូរសាថ នភាពមន្រនតី វតតមាន
និងការឈប់ស្រមាក រកមសី្លធម៌និងវន័ិយ 
ការលាឈប់ពីរកបខណឌ  និងការផដល់ការសលីក
ទឹកចិតតជាសដីម។ 

 និយមន័យ 



៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 
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 និយមន័យ(ត) 
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស៖ ស្ំសៅដល់
ដំសណីរការអនុវតតការបសងកីនស្មតថភាព
មន្រនតីរាជការសីុ្វលិ តាមរយៈការកសាង
ចំសណោះដឹង ជំនាញ និងលទធភាព
បំសពញការងារ និងតាមរយៈការផ្ទល ស់្បតូរ
ជាបនតបនាទ ប់នូវអាកបបកិរយិា និង
ឥរយិាបថកនុងការបំសពញការងារ សដីមបី
បសងកីនគុណផលបចចុបបនន និងសដីមបឱី្យ 
មន្រនតីសរតៀមខលួនានកាន់តតលអរបសសី្រ
ស្រមាប់ការផ្ទល ស់្បតូរនាសពលអនាគត។ 
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ពរងឹង និងតកលមអការរគប់រគង
ធនធានមនុស្សរបកបសដាយ

របសិ្ទធភាព 

អភិវឌ្ឍស្មតថភាពធនធានមនុស្ស
របកបសដាយភាពរតឹមរតវូសឆលីយតប
នឹងតរមវូការរបស់្មណឌ លសុ្ខភា ព 

គោលបំណង 

សលីកកមពស់្គុណភាព និង
របសិ្ទធភាពដនការផតល់ 
សស្វាសុ្ខាភិាល និងការ
សលីកកមពស់្សុ្ខុមាលភាព
របស់្របជាពលរដឋកនុ ងស្ហគមន៍ 

គោលបាំែង 

៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 



32 

ពិនទុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ 
 

សៅកនុងតផនក ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស មានពិនទុស្រុប
ចំនួន៧៥ តដលមានលកខណៈវនិិចឆ័យរងចំនួន២  គឺ៖ 
     ១. ការរគប់រគងធនធានមនុស្ស(៥០ពិនទុ) 
     ២. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(២៥ពិនទុ)  
      

៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 
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៤.១ ការរគប់រគងធនធានមនុស្ស(៥០ពិនទុ)៖  តបងតចកជា  
១)ការសរៀបចំតផនការរគប់រគងធនធានមនុស្ស(៥ពិនទុ) ២)ការ
រគប់រគងការវវិតតន៍អាជីពរបស់្មន្រនតី(១៥ពិនទុ) និង ៣)ការរគប់រគង
ស្មិទធកមម(៣០ពិនទុ)។ 
៤.១.១ ការសរៀបចតំផនការរគប់រគងធនធានមនុស្ស(៥ពនិទុ) 
 មានតផនការរគប់រគងធនធានមនុស្ស 
៤.១.២ ការរគប់រគងការវវិតតន៍អាជពីរបស់្មន្រនត(ី១៥ពនិទុ) 
 ការផ្ទល ស់្បតូរកតនលងសធវីការរបស់្មន្រនតីតផអកតាមតរមូវការពិតរាកដ 
និងអនុវតតន៍តាមបទដាឋ នគតយុិតតជាធរមាន 

 ការដំស ងីថ្នន ក់និងឋាននតរស័្កតិរតូវានសរៀបចំជាសទៀតទត់  
 ការសរៀបចំដាក់ឱ្យចូលនិវតតន៍សោរពតាមសោលការណ៍កំណត់  

៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 
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៤.១ ការរគប់រគងធនធានមនុស្ស(ត)    
៤.១.៣ ការរគប់រគងស្មទិធកមម(៣០ពនិទុ) 
ការររៀបចំរចនាសមពន័្ធរបស់អង្គភាព  
ការររៀបចំការពិពណ៌នាមុខតំណណង្ ឬការណបង្ណចក ភារកិចច  
ការរគបរ់គង្វតតមាន្ជារ ៀង្ទាត ់
ការវាយតម្មលសម ិធកមម ន្ិង្ការរលើក ឹកចិតត 
ការរគបរ់គង្ធន្ធាន្មនុ្សសតាមរបពន័្ធបរចចកវ ិាពត័ម៌ាន្  
ការរគបរ់គង្ ន្ិង្ការរ ោះរាយវវិា កុុ ងង្អង្គភាព។ 
      

៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 
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៤.២ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(២៥ពិនទុ)៖ តបងតចកជា ១)ការ
សរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(៥ពិនទុ) និង២)ការអភិវឌ្ឍនិងការ
សរបីរាស់្ធនធានមនុស្សតដលទទួលានការបណតុ ោះបណាត ល(២០ពិនទុ)  
៤.២.១ ការសរៀបចតំផនការអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស(៥ពនិទុ) 
 មាន្ណែន្ការអភវិឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស 
៤.២.២ ការអភវិឌ្ឍ នងិការសរបរីាស់្ធនធានមនុស្សតដលទទលួាន 
    ការបណតុ ោះបណាត ល(២០ពនិទុ) 
 ការគរំ ន្ិង្រលើក ឹកចិតតមន្តន្តីឱ្យ  ួលបាន្ការបណតុ ោះបណ្តត ល  
 ការររបើរបាស់វធិីាន្តសតរែសង្ៗរ ើមបែីតល់ការបណតុ ោះបណ្តត ល  
 ការវាយតម្មលល ធែល  ួលបាន្ពីការបណតុ ោះបណ្តត ល 
 ការអភវិឌ្ឍសមតថភាពភាពជាអុក ឹកនា។ំ  
 
 
 
      

៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 



៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទ ុ
លកខណៈវនិិចឆយ័ឬចំណុចលមអិតតដលទទួលានពិនទុ៥នីមួយៗមានបងាា ញអំពី៖ 
 ១)សស្ចកតីពនយល ់
 ២)ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត៖់ 
                សៅចំណុចសនោះមានការបងាា ញអំពី ចំណុចស្ំខាន់ៗ តដលរតូវពិនិតយ  
                និងរសបៀបពិនិតយនិងរបមូលទិនននយ័។ 
 ៣)រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ៖ មាន២រសបៀបគឺ បរមិាណ និងគុណភាព។ 
 ៤)ចំណុចបញ្ហជ កប់តនថម។ 
 



៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ 
ឧទហរណ៍ទី១ 
 ការសរៀបចំដាក់ឱ្យចូលនិវតតន៍សោរពតាមសោលការណ៍កំណត់ 
• សស្ចកតពីនយល៖់ស្ំសៅដល់ការសរៀបចំ ដាក់មន្រនតីរាជការរគប់រូប តដលានបំសពញរគប់
លកខខណឌ ឱ្យចូលនិវតតន៍ានទន់សពលសវលា និងការគិតគូរអំពីសុ្ខទុកខរបស្ព់កួោត់
សៅសរកាយសពលដាក់ឱ្យចូលនិវតតន៍។ 

• ទិននន័យ  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាប់សផទៀងផ្ទទ ត៖់ចំណុចរតូវពិនិតយគឺ 
១)បញ្ជ ីស ម្ ោះមន្រនតីរាជការចូលនិវតតន៍របចឆំ្ន  ំ២)លិខិតជូនដំណឹងដល់មន្រនតីរាជការ
តដលសរតៀមចូលនិវតតន៍ ៣)លិខិតសស្នីសំុ្ដាក់មន្រនតីរាជការឱ្យចូលនិវតតន៍ ៤)លិខិតសស្នី
សំុ្រាក់ឧបតថមាសសាធនដំបូងមដងគត់ស្រមាប់មន្រនតីតដលរតូវនិវតតន៍ និង៥)ការគិតគូរ
អំពីសុ្ខទុកខនិវតតន៍ជនសៅសរកាយសពលដាក់ឱ្យចូលនវិតតន៍ ។ 



៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១(ត) 
 ការសរៀបចំដាក់ឱ្យចូលនិវតតន៍សោរពតាមសោលការណ៍កណំត(់ត) 
• រសបៀបដនការដាក់ពិនទុ ពី០ ដល៥់ 
 ពិនទុ១ មានបញ្ជ ីស ម្ ោះមន្រនតរីាជការតដលរតូវចូលនិវតតន៍របចឆំ្ន  ំ

ពិនទុ១ មានលិខិតជូនដណឹំងដល់មន្រនតីរាជការតដលសរតៀមចូលនិវតតន៍ានទន់សពលសវលា 

ពិនទុ១ មានលិខិតសស្នីសំុ្ដាក់មន្រនតីរាជការឱ្យចូលនិវតតន៍  

ពិនទុ១ មានលិខិតសស្នី សំុ្រាក់ឧបតថមាសសាធនដបូំងមដងគត់ស្រមាប់មន្រនតីតដលរតវូនវិតតន៍ 

ពិនទុ១ ការគិតគូរអពំសុី្ខទុកខនវិតតន៍ជនសៅសរកាយសពលដាក់ឱ្យចូលនវិតតន៍  

ពិនទុ០ ោម នរគប់ចំណុចខាងសលី 



៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(ត) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទ ុ
ឧទហរណ៍ទី២ 
 ការោរំទនិងសលីកទឹកចិតតមន្រនតីឱ្យទទួលានការបណតុ ោះបណាត ល  
• សស្ចកតពីនយល៖់ស្ំសៅដល់ការខិតខំរបឹងតរបងរបស្់អនករគបរ់គងអងគភាពកនុង
ការតស្វងរកមសធោាយ និងសកៀរគរធនធានសដីមបសីលីកទឹកចិតត និងោរំទដល់
ការបណតុ ោះបណាត លរបស្់មន្រនតីមណឌ លសុ្ខភាព។ 

• ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត៖់ចំណុចរតូវ
ពិនិតយគឺ១)រាយការណ៍ស្តីពីការបណតុ ោះបណាត ល ទងំកនុង និងសរៅអងគភាព 
និង២)ស្មាា ស្នជ៍ាមួយអនករគបរ់គង ឬមន្រនតីអំពីការោរំទនិងសលីកទឹកចិតត
សដីមបទីទួលានការបណដុ ោះបណាដ ល។ 



៤. ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស(តច្ប)់ 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី២(ត) 
 ការោរំទនិងសលីកទឹកចិតតមន្រនតីឱ្យទទួលានការបណតុ ោះបណាត ល(ត)  
• រសបៀបដនការដាក់ពិនទុ ពី០ ដល៥់ 
 ពិនទុ១ មន្រនតីកនុងមណឌ លសុ្ខភាពានចូលរមួវគគបណតុ ោះបណាត ល  

ពិនទុ២ ផតល់ឱ្កាស្ និងការោរំទដល់មន្រនតីសៅសរៀនបតនថម  

ពិនទុ២ តស្វងរកនិងផសពវផាយអាហារូបករណ៍   ឬការសកៀរគរធនធានពដីដគូសដមីបោីំ
រទដល់ការបណតុ ោះបណាត ល 

ពិនទុ០ ោម នរគប់ចំណុចខាងសលី 



លកខែៈវិនិច្ឆ័យគោលទ៦ី 
ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ  ស្ហគមន៍ 

និងម្ដគូអភិវឌ្ឍ រពមទាំងការច្ូលរមួវាយតម្មលពី 

អនកគរបើរាស្គ់ស្វាសាធារែៈ 



មាតិកា 

• និយមនយ័ 

• សោលបណំង 

• ពិនទុ និងលកខណៈវនិិចឆយ័ 

• រសបៀបពិនិតយ និងដាកពិ់នទុ 



និយមន័យ 

ការពរងឹងទំនាកទំ់នងលអជាមួយរបជាពលរដឋ ស្ហគមន ៍ និងដដគូ
អភិវឌ្ឍ រពមទងំការចូលរមួវាយតដមលពីអនកសរបីរាស្់សស្វាសាធារណៈ 
ស្ំសៅដល់ការបសងកីនឬការសធវីឱ្យរបសស្ីរស ងីតថមសទៀត នូវទំនងរវាង
មណឌ លសុ្ខភាពជាមួយរបជាពលរដឋ និងភាគី កព់ន័ធ សៅកនុងការ
ផសពវផាយនិងតចករតំលកពត័ម៌ាន ការោរំទ និងការវាយតដមលសៅសលី
ការបំសពញការងាររបស្់មណឌ លសុ្ខភាព ។ 

៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ  ស្ហគមន៍ 
និងម្ដគអូភិវឌ្ឍ រពមទាំងការច្ូលរមួវាយតម្មលពីអនកគរបើ

រាស្គ់ស្វាសាធារែៈ 



៦.  ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ  ...(ត) 

គោលបាំែង 

ការផារភាជ ប់មណឌ លសុ្ខភាពសៅនឹងរបជាពលរដឋ ស្ហគមន៍ និង

ដដគូអភិវឌ្ឍ នឹងផតល់លទធភាពឱ្យមណឌ លសុ្ខភាពទទួលាននូវការ

ោរំទ(ធនធាន បសចចកសទស្...) ការសលីកកមពស់្គុណភាពសស្វា ការ

អភិវឌ្ឍន៍មណឌ លសុ្ខភាព នងិការផតល់ព័ត៌មានរត ប់សផសងៗពី
រគប់ភាគី ក់ព័នធ។ 



ពិនទុ និងលកខែៈវិនិច្ឆ័យ 

 សៅកនុងតផនកសនោះមានពនិទុស្របុចំនួន៤០ពិនទុ តដលមានលកខណៈវនិិចឆ័យរង
ចំនួន១គឺ ការពរងឹងទំនាក់ទំនងលអជាមួយរបជាពលរដឋ  ស្ហគមន៍ និងដដគូអភិវឌ្ឍ 
(៤០ពិនទុ) សហយីតដលកនុងសនាោះមានតបងតចកជា៖ 

 ១. ការសរៀបចំគណៈកមមការ និងរកុមការងារ  (១០ពិនទុ) 

 ២. កិចចរបជុំរបស្់គណៈកមមការ និងអនុគណៈកមមការ (១០ពិនទុ) 

 ៣. ការពរងឹងទំនាក់ទំនងលអជាមួយរបជាពលរដឋ (១០ពិនទុ) 

 ៤. ការសកៀរគរធនធាន និងការស្ហការជាមួយដដគូអភវិឌ្ឍ(១០ពិនទុ) 
 
 

៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ  ... (ត) 



៦.១ ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ  ស្ហគមន៍ 

និងម្ដគូអភិវឌ្ឍ (៤០ពិនទុ)  
៦.១.១ ការសរៀបចគំណៈកមមការ នងិរកុមការងារ (១០ពនិទុ)   
 ការបសងកីតគណៈកមមការរគប់រគងមណឌ លសុ្ខភាព និង 
 ការបសងកីតរកុមរទរទង់សុ្ខភាពភូមិ។ 
៦.១.២ កចិចរបជុរំបស់្គណៈកមមការ នងិអនុគណៈកមមការ (១០ពនិទុ) 
 គណៈកមមការរគប់រគងមណឌ លសុ្ខភាពមានដសំណីរការសពញសលញ 
 ការសរៀបចំកិចចរបជុំរបស់្រកុមរទរទង់សុ្ខភាពភូមិសរៀងរាល់ពីរតខមដង 

 

 
 

៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 



៦.១ ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ  ស្ហគមន៍ 
និងម្ដគូអភិវឌ្ឍ (៤០ពិនទុ) (ត) 
៦.១.៣ ការពរងងឹទនំាក់ទនំងលអជាមយួរបជាពលរដឋ (១០ពនិទុ) 
 ការផារភាជ ប់មណឌ លសុ្ខភាពជាមួយនឹងមនទីរសពទយបតងអកនងិស្ហគមន៍ 
 ការចុោះផតល់សស្វាសដាយផ្ទទ ល់ជាមួយរបជាពលរដឋ 
៦.១.៤ ការសកៀរគរធនធាន នងិការស្ហការជាមយួដដគូអភវិឌ្ឍ(១០ពនិទុ) 
 ការសកៀរគរធនធាន(ថវកិា ស្មាា រៈ...)ពីស្បបុរស្ជន និងដដគូអភិវឌ្ឍ 
 ការស្ហការ និងស្ហរបតិបតតិការជាមួយដដគូអភិវឌ្ឍ អងគការជាតិ និង
អនតរជាតិ សលីការងារសុ្ខភាព 

 
 

 
 

៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 



៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទ ុ
លកខណៈវនិិចឆយ័ឬចំណុចលមអិតតដលទទួលានពិនទុ៥នីមួយៗមានបងាា ញអំពី៖ 
 ១)សស្ចកតីពនយល ់
 ២)ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត៖់ 
                សៅចំណុចសនោះមានការបងាា ញអំពី ចំណុចស្ំខាន់ៗ តដលរតូវពិនិតយ  
                និងរសបៀបពិនិតយនិងរបមូលទិនននយ័។ 
 ៣)រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ៖ មាន២រសបៀបគឺ បរមិាណ និងគុណភាព។ 
 ៤)ចំណុចបញ្ហជ កប់តនថម។ 
 



៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១ 
 ការបសងកីតគណៈកមមការរគប់រគងមណឌ លសុ្ខភាព 
• សស្ចកតីពនយល៖់ ស្ំសៅដល់ការបសងកីតគណៈកមមការតដលតរមង់ទិស្ដន
ការងាររគប់រគង និងផដល់សយាបល់ដល់រកុមបុគគលិកសុ្ខភាពសដីមបី
ធានាឱ្យសស្វាសៅមណឌ លសុ្ខភាពតាមស្ំណំុស្កមមភាព អបបរមារបស្់
រកសួ្ងសុ្ខាភិាល សហយីរបជាជនសៅកនុងតំបន់ទទួលខុស្រតូវដន
មណឌ លសុ្ខភាពមានលទធភាពចូលមកសរបីរាស់្សស្វាមណឌ ល     
សុ្ខភាពទងំសនាោះ។ 
 



៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១(ត) 
 ការបសងកីតគណៈកមមការរគប់រគងមណឌ លសុ្ខភាព(ត) 
• ទិននន័យ  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាប់សផទៀងផ្ទទ ត់  
     ចំណុចរតូវពិនិតយគឺ៖  
 ១)លិខិតបងាគ ប់ការ  
 ២)ស្មាស្ភាព និង 
 ៣)ឯកសារ/កំណត់សហតុដំសណីរការសរៀបចំបសងកីតឬសធវីបចចុបបននកមម 
               ដនគណៈកមមការរគប់រគងមណឌ លសុ្ខភាព។ 

 



៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 

ឧទហរណ៍ទ១ី(ត) 
 ការបសងកីតគណៈកមមការរគប់រគងមណឌ លសុ្ខភាព(ត) 
• រសបៀបដនការដាក់ពិនទុ ពី០ ដល៥់ 
 
ពិនទុ២ មានលិខិតបងាគ បក់ារ(មានចុោះហតថសលខា កាលបរសិចឆទ និងរតា) 
ពិនទុ២ ស្មាស្ភាពគណៈកមមការតាមសោលការណ៍កំណត ់ 
ពិនទុ១ ឯកសារ/កំណតស់ហតុដំសណីរការសរៀបចំបសងកីត ឬសធវីបចចុបបននកមម 
ពិនទុ០ ោម នរគប់ចំណុចខាងសលី 



៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី២ 
 ការសកៀរគរធនធាន(ថវកិា ស្មាា រៈ...)ពីស្បបុរស្ជន និងដដគូអភិវឌ្ឍ 
• សស្ចកតីពនយល៖់ស្ំសៅដល់ការសកៀរគរធនធានពីស្បបុរស្ជន  និងដដគូអភិវឌ្ឍ
តដលសធវីស ងីសដាយមណឌ លសុ្ខភាពកនុងសោលបំណងអភិវឌ្ឍមណឌ ល    
សុ្ខភាពឱ្យកានត់តរបសស្ីរស ងី។ 

• ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត ់ 
 ១)តផនការឬគសរមាងតដលបងាា ញពតីរមូវការធនធានរបស់្មណឌ លសុ្ខភាព  
 ២)ការរបកាស្ឬអំ វនាវរបស់្មណឌ លដល់ស្បបុរស្ជន និងដដគូអភិវឌ្ឍ និង 

 ៣)ការចូលរមួោរំទពីស្បបុរស្ជន និងដដគូអភិវឌ្ឍ 
 



៦. ការពរងឹងទាំនក់ទាំនងលអោមួយរបោពលរដឋ...(តច្ប)់ 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទ(ុត) 
ឧទហរណ៍ទី២(ត) 
 ការសកៀរគរធនធាន(ថវកិា ស្មាា រៈ...)ពីស្បបុរស្ជន និងដដគូអភិវឌ្ឍ 
• រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ ពី០ ដល៥់ 
 ពិនទុ១ មណឌ លសុ្ខភាពមានតផនការឬគសរមាងតដលបងាា ញពីតរមូវការធនធាន 

ពិនទុ១ មណឌ លសុ្ខភាពានរបកាស្ឬអំ វនាវដល់ស្បបុរស្ជន និងដដគូអភិវឌ្ឍ 

ពិនទុ៣ មានការចូលរមួឧបតថមាោរំទពីស្បបុរស្ជន អងគការជាតិ និងអងគការអនតរជាតិ(ដដគូអភិវឌ្ឍ) 

ពិនទុ០ ោម នរគប់ចំណុចខាងសលី 



លកខែៈវិនិច្ឆ័យគោលទ៧ី 
ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ 

អាោា ធរ និងស្ហគមន៍ 

 



មាតិកា 

• និយមនយ័ 

• សោលបណំង 

• ពិនទុ និងលកខណៈវនិិចឆយ័ 

• រសបៀបពិនិតយ និងដាកពិ់នទុ 



និយមន័យ 
ការសដាោះរសាយបញ្ហា របឈមជាមួយរបជាពលរដឋ អាជាា ធរ និង   
ស្ហគមន៍ គឺជាយនតការដនការទទួល និងផតល់ព័ត៌មានរត ប់     
រពមទងំសដាោះរសាយសំ្សណី សំ្ណូមពរនានារបស់្អនកទទួលសស្វា 
តាមរយៈការបសងកីតរកុមការងារ និងមសធោាយសផសងៗរបស់្មណឌ ល
សុ្ខភាព សដាយមានកិចចស្ហការនិងការស្រមបស្រមួលជាមួយ  
អាជាា ធរ កព់ន័ធ មណឌ លសុ្ខភាពសផសងសទៀត និងស្ហគមនមូ៍លដាឋ ន។ 

៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ 
អាោា ធរ និងស្ហគមន៍ 



គោលបាំែង 
ការកំណត់យនតការសនោះជាលកខណវនិិចឆ័យសោលដនការវាយតដមល សដីមបជីរំុញ 
និងសលីកទឹកចិតតឱ្យមណឌ លសុ្ខភាពនីមួយៗ៖ 
 សផ្ទត តការយកចិតតទុកដាក់សលីមតិសយាបល់របស់្អនកទទួលសស្វា 
 សដាោះរសាយ និងសឆលីយតបស្ំសណីស្ំណូមពរនានាឱ្យមានរបស្ិទធភាព       
តមាល ភាព និងឆ្ប់រហ័ស្ 

 ពរងឹងកិចចស្ហការជាមួយអនក ក់ព័នធនានាកនុងការសលីកកមពស្់ការផតល់
សស្វា។ 

    

៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ 
អាោា ធរ និងស្ហគមន៍(ត) 



ពិនទុ និងលកខែៈវិនិច្ឆ័យ 
សៅកនុងតផនកដនការសដាោះរសាយបញ្ហា របឈមជាមួយរបជាពលរដឋ 
អាជាា ធរ និងស្ហគមន៍ មានពិនទុស្រុបចំនួន២៥ តដលមានលកខណៈ
វនិិចឆ័យរងចំនួន២ គឺ៖ 
 ១. យនតការពត័ម៌ានរត ប ់និងបណតឹ ងតវា៉ែ របស្់អនក         
               សរបីរាស្់សស្វា(១៥ពិនទុ) 
 ២. ការស្ហការជាមួយអាជាា ធរ ស្ហគមន ៍និងមណឌ ល             
                សុ្ខភាពដដទ សដីមបសីដាោះរសាយបញ្ហា របស្អ់នកសរបីរាស្ ់
                សស្វា(១០ពិនទុ) 

 

៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ 
អាោា ធរ និងស្ហគមន៍(ត) 



ពិនទុ និងលកខែៈវិនិច្ឆ័យ 
សៅកនុងតផនកដនការសដាោះរសាយបញ្ហា របឈមជាមួយរបជាពលរដឋ 
អាជាា ធរ និងស្ហគមន៍ មានពិនទុស្រុបចំនួន២៥ តដលមានលកខណៈ
វនិិចឆ័យរងចំនួន២ គឺ៖ 
 ១. យនតការពត័ម៌ានរត ប ់និងបណតឹ ងតវា៉ែ របស្់អនក         
               សរបីរាស្់សស្វា(១៥ពិនទុ) 
 ២. ការស្ហការជាមួយអាជាា ធរ ស្ហគមន ៍និងមណឌ ល             
                សុ្ខភាពដដទ សដីមបសីដាោះរសាយបញ្ហា របស្អ់នកសរបីរាស្ ់
                សស្វា(១០ពិនទុ) 

 

៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ 
អាោា ធរ និងស្ហគមន៍(ត) 



៧.១  យនតការព័ត៌មានរតឡប់ និងបែតឹ ងតវា៉ា របស្អ់នកគរបើរាស្គ់ស្វា
(១៥ពិនទុ) 
 មានយនតការទទួលព័ត៌មានរត ប់ និងបណតឹ ងតវា៉ែ  ((៥ពិនទុ) 
 មានការសឆលីយតបសៅនឹងព័ត៌មានរត ប់ និងបណតឹ ងតវា៉ែ  (៥ពិនទុ) 
 មានវធិានការសដាោះរសាយសរកាយសពលទទួលានបណតឹ ងតវា៉ែ  (៥ពិនទុ) 

៧.២ ការស្ហការោមួយអាោា ធរ ស្ហគមន៍ និងមែឌ លស្ខុភាព 
      ដម្ទ គដើមបគីដាោះរសាយបញ្ហា របស្អ់នកគរបើរាស្គ់ស្វា(១០ពិនទុ) 

 កិចចស្ហការ និងការស្រមបស្រមួលជាមួយអាជាា ធរ សដីមបសីដាោះរសាយបញ្ហា របស់្
អនកសរបីរាស់្សស្វា (៥ពិនទុ) 

 កិចចស្ហការ និងការស្រមបស្រមួលជាមួយអាជាា ធរកនុងការសកៀរគរ និងសរបីរាស់្
ធនធានស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍មណឌ លសុ្ខភាព (៥ពិនទុ) 

៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 



៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទ ុ
លកខណៈវនិិចឆយ័ឬចំណុចលមអិតតដលទទួលានពិនទុ៥នីមួយៗមានបងាា ញអំពី៖ 
 ១)សស្ចកតីពនយល ់
 ២)ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត៖់ 
                សៅចំណុចសនោះមានការបងាា ញអំពី ចំណុចស្ំខាន់ៗ តដលរតូវពិនិតយ  
                និងរសបៀបពិនិតយនិងរបមូលទិនននយ័។ 
 ៣)រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ៖ មាន២រសបៀបគឺ បរមិាណ និងគុណភាព។ 
 ៤)ចំណុចបញ្ហជ កប់តនថម។ 
 



៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១ 
 មានយនតការទទួលព័ត៌មានរត ប់ និងបណតឹ ងតវា៉ែ  
• សស្ចកតីពនយល៖់សំ្សៅដល់រសបៀប តបបបទ និងវធិីសាន្រស្តដនការ
ទទួលព័ត៌មាន និងបណតឹ ងតវា៉ែនានាពីអនកសរបីរាស់្សស្វា និង
សាធារណជន សដាយបងកលកខណៈងាយរសួ្លឱ្យអនកសរបីរាស់្សស្វា
អាចសលីកស ងីនូវបញ្ហា  និងសំ្ណូមពរ ក់ព័នធនងឹដសំណីរការដន
ការផដល់សស្វាសាធារណៈរបស្់មណឌ លសុ្ខភាព។  

 



៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១(ត) 
 មានយនតការទទួលព័តម៌ានរត ប ់និងបណតឹ ងតវា៉ែ(ត) 
• ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត ់ 
 ១)សស្ចកដីស្សរមចបសងកីតរកុមការងារទទួល កយបណតឹ ងតវា៉ែ  និង 
     ផតល់ពត័ម៌ានរត ប ់  
 ២)របអបប់សញ្ចញមតិ  
 ៣)របពន័ធទំនាកទ់ំនង (សលខទូរស្័ពទ សតស រកាម Facebook...)  
      សដីមបទីទួលពត័ម៌ាន និងផតល់ពត័ម៌ានរត ប ់និង 
 ៤)មសធោាយសផសងៗសដីមបទីទួលពត័ម៌ាន និងផតល់ពត័ម៌ានរត ប ់
              (ការជួបផ្ទទ ល់ កិចចរបជំុជាមួយរកុមរទរទងសុ់្ខភាពភូមិ...)។ 



៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១(ត) 
 មានយនតការទទួលព័តម៌ានរត ប ់និងបណតឹ ងតវា៉ែ(ត) 
• ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត ់ 
 ១)សស្ចកដីស្សរមចបសងកីតរកុមការងារទទួល កយបណតឹ ងតវា៉ែ  និង 
     ផតល់ពត័ម៌ានរត ប ់  
 ២)របអបប់សញ្ចញមតិ  
 ៣)របពន័ធទំនាកទ់ំនង (សលខទូរស្័ពទ សតស រកាម Facebook...)  
      សដីមបទីទួលពត័ម៌ាន និងផតល់ពត័ម៌ានរត ប ់និង 
 ៤)មសធោាយសផសងៗសដីមបទីទួលពត័ម៌ាន និងផតល់ពត័ម៌ានរត ប ់
              (ការជួបផ្ទទ ល់ កិចចរបជំុជាមួយរកុមរទរទងសុ់្ខភាពភូមិ...)។ 



៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១(ត) 
 មានយនតការទទួលពត័ម៌ានរត ប ់និងបណតឹ ងតវា៉ែ(ត) 
• រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ ពី០ ដល៥់ 
 ពិនទុ១       មានរកុមការងារទទលួ កយបណតឹ ងតវា៉ែ  និងផតល់ព័ត៌មានរត ប់   

ពិនទុ១ មានរបអប់បសញ្ចញមតិ  

ពិនទុ១ មានរបព័នធទំនាក់ទំនង (សលខទូរស្័ពទ សតស រកាម Facebook...) 
សដីមបទីទលួព័ត៌មាន និងផតល់ព័ត៌មានរត ប់  

ពិនទុ២ មានមសធោាយសផសងៗសដីមបទីទលួព័ត៌មាន និងផតល់ព័ត៌មានរត
 ប់(ការជបួផ្ទទ ល់ កិចចរបជំុជាមយួរកុមរទរទង់សុ្ខភាពភូមិ...) 

ពិនទុ០       ោម នរគប់ចំណុចខាងសលី 



៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ...(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី២ 
 មានវធិានការសដាោះរសាយសរកាយសពលទទលួានព័ត៌មានរត ប់ និងបណតឹ ងតវា៉ែ   
• សស្ចកតីពនយល៖់សំ្សៅដល់វធិានសដាោះរសាយរបស់្មណឌ លសុ្ខភាពសរកាយសពល
ទទលួានព័ត៌មានរត ប់ និងបណតឹ ងតវា៉ែ ពីអនកសរបីរាស់្សស្វា។ ។ 

• ទិននន័យ  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាប់សផទៀងផ្ទទ ត៖់ 
 ១)វធិានការសដាោះរសាយ  
 ២)ការតាមដាន រតួតពិនិតយសលីវធិានការតដលានដាក់សចញ។  
 កនុងការពិនិតយសមីលចំណុចខាងសលី គណៈកមមការវាយតដមលរតូវពិនិតយសលី
រាយការណ៍ស្ដីពីវធិានការ ឬដំសណាោះរសាយចំស ោះព័ត៌មានរត ប់ បណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ
សំ្ណូមពរនានារបស់្អនកសរបីរាស់្សស្វា និងការអសងកតជាក់តស្តង។  



៧. ការគដាោះរសាយបញ្ហា របឈមោមួយរបោពលរដឋ...(តច្ប់) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី២(ត) 
 មានវធិានការសដាោះរសាយសរកាយសពលទទលួានព័ត៌មានរត ប់ និងបណតឹ ងតវា៉ែ(ត) 
• រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ ពី០ ដល៥់ 
 

ពិនទុ៤ 

មានវធិានការសដាោះរសាយ៖  
• ករណីមានវធិានការសដាោះរសាយានព៩ី០ សៅ១០០ភាគរយ ដនបណតឹ ងតវា៉ែ
ឬសំ្ណូមពរ រតូវផតល់ពិនទុ៤  

• ករណីមានវធិានការសដាោះរសាយានព៨ី០ សៅ៨៩ភាគរយ  រតូវផតល់ពិនទុ៣  
• ករណីមានវធិានការសដាោះរសាយានព៦ី៦ សៅ៧៩ភាគរយ រតូវផតល់ពិនទុ២  
• ករណីមានវធិានការសដាោះរសាយានព៥ី០ សៅ៦៥ភាគរយ រតូវផតល់ពិនទុ១  
• ករណីមានវធិានការសដាោះរសាយានសរកាម ៥០ភាគរយ  រតូវផតល់ពិនទុ០ 

ពិនទុ១ មានការតាមដាន រតួតពិនតិយសលីវធិានការតដលានដាក់សចញ 

ពិនទុ០ ោម នរគប់ចណុំចខាងសលី 



លកខែៈវិនិច្ឆ័យគោលទី៨ 
 ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន៍គដើមបគីធវើឱ្យ

អងាភាពមានដាំគែើ រការកាន់ណតរបគស្ើរ 

 



មាតិកា 

• និយមនយ័ 

• សោលបណំង 

• ពិនទុ និងលកខណៈវនិិចឆយ័ 

• រសបៀបពិនិតយ និងដាកពិ់នទុ 



និយមន័យ 
នវានុវតតន៍សំ្សៅដល់ការអនុវតតនូវអវីថមីៗ តាមរយៈការសរបីរាស់្នូវ
ចំសណោះដឹងថមី វធិីសាន្រស្តឬយុទធសាន្រស្តថមី សោលសៅថមី បសចចកវទិោថមី 
និង/ឬរបកគសំហញីថមី។ 

គោលបាំែង 

សដីមបជីំរុញឱ្យមណឌ លសុ្ខភាពខិតខំគិត និងអនុវតតន៍នូវអវីថមីៗ តាម   
រយៈការសរបីរាស់្នូវចំសណោះដឹងថមី វធិីសាន្រស្តថមី បសចចកវទិោថមី សៅកនុង
ដំសណីរការដនការផតល់សស្វារបស់្ខលួន។ 

 

៨. ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន៍គដើមបគីធវើឱ្យ 
អងាភាពមានដាំគែើ រការកាន់ណតរបគស្ើរ  



ពិនទុ និងលកខែៈវិនិច្ឆ័យ 
សៅកនុងតផនកដនការផតួចសផតីមគំនិតថមីៗ និងនវានុវតតន៍សដីមបសីធវីឱ្យអងគភាព
មានដំសណីរការកាន់តតរបសសី្រ មានពិនទុស្រុបចំនួន១៥ តដលមាន 
លកខណៈវនិិចឆ័យរងចំនួន២ គឺ៖ 
     ១. ការបន្រញ្ហជ បការយល់ដឹងអំពីរបធានបទនវានុវតតន៍ និងការដចន 
         របឌ្ិតសដីមបជីំរុញឱ្យអងគភាពដំសណីរការកាន់តតរបសសី្រ(៥ពិនទុ) 
     ២. ការដឹកនាអំនុវតត ការជំរុញ និងការោរំទការអនុវតតគំនិតដចន 
          របឌ្ិត និងនវានុវតតន៍កនុងអងគភាពផតល់សស្វា(១០ពិនទុ) 
 

៨. ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន៍...(ត)  



៨.១ ការបញ្ជ្ញ្ហជ បការយលដ់ឹងអាំពីរបធានបទនវានុវតតន៍ និងការ 
  ម្ច្នរបឌ្ិតគដើមបជីាំរញុឱ្យអងាភាពដាំគែើ រការកាន់ណតរបគស្ើរ(៥ពិនទុ) 

 ការបណតុ ោះបណាត ល ការផសពវផាយ និងការបន្រញ្ហជ បការយល់ដឹង
អំពីរបធានបទ ក់ព័នធនងឹនវានុវតតន៍ និងការដចនរបឌ្ិត 

៨.២ ការដឹកន ាំអនុវតត ការជាំរញុ និងការោ ាំរទការអនុវតតគាំនិត  
   ម្ច្នរបឌ្ិត និងនវានុវតតន៍កនងុអងាភាពផតលគ់ស្វា(១០ពិនទុ) 

 នវានុវតតន៍កនុងការអភិវឌ្ឍមណឌ លសុ្ខភាព 
 ការោរំទនិងសលីកទឹកចិតតសដីមបជីំរុញឱ្យមាននវានុវតតន៍កនុងមណឌ ល
សុ្ខភាព 

 

៨. ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន៍...(ត)  



៨. ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន.៍..(ត) 

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទ ុ
លកខណៈវនិិចឆយ័ឬចំណុចលមអិតតដលទទួលានពិនទុ៥នីមួយៗមានបងាា ញអំពី៖ 
 ១)សស្ចកតីពនយល ់
 ២)ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត៖់ 
                សៅចំណុចសនោះមានការបងាា ញអំពី ចំណុចស្ំខាន់ៗ តដលរតូវពិនិតយ  
                និងរសបៀបពិនិតយនិងរបមូលទិនននយ័។ 
 ៣)រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ៖ មាន២រសបៀបគឺ បរមិាណ និងគុណភាព។ 
 ៤)ចំណុចបញ្ហជ កប់តនថម។ 
 



រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទ១ី 
 នវានុវតតន៍កនុងការអភិវឌ្ឍមណឌ លសុ្ខភាព 
• សស្ចកដីពនយល៖់ ស្ំសៅដល់ការអនុវតតឬការបំសពញភារកិចចរបកបសដាយ
រសបៀបថមីៗ មានរបស្ិទធភាព និងមានផលចំសណញសរចីនជាងមុន របស្់
ថ្នន កដឹ់កនា ំនិងបុគគលិកមណឌ លសុ្ខភាព។ 

• ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត៖់            
           ១)នវានុវតតនក៍នុងការងាររគបរ់គង  
 ២)នវានុវតតនក៍នុងការផដល់សស្វា(ការសរបីរាស្់ឧបករណ៍       
               បរកិាខ សពទយ និងការផដល់សស្វាឱ្យកានត់តរបសសី្រស ងី)   
 ៣)នវានុវតតនក៍នុងការងារបរសិាថ ន និង 
 ៤)នវានុវតតនក៍នុងការសកៀរគរធនធាន។ 

៨. ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន៍...(ត)  



៨. ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន.៍..(ត) 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី១(ត) 
 នវានុវតតន៍កនុងការអភិវឌ្ឍមណឌ លសុ្ខភាព(ត) 
• រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ ពី០ ដល៥់ 
 ពិនទុ១       នវានុវតតន៍កនុងការងាររគប់រគង  

ពិនទុ១ នវានុវតតន៍កនុងការងារបរសិាថ ន  

ពិនទុ១ នវានុវតតន៍កនុងការសកៀរគរធនធាន 

ពិនទុ២ នវានុវតតន៍កនុងការផដល់សស្វា(ការសរបីរាស់្ឧបករណ៍ បរកិាខ សពទយ 
និងការផដល់សស្វាឱ្យកាន់តតរបសស្ីរស ងី) 

ពិនទុ០       ោម នរគប់ចំណុចខាងសលី 



រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី២ 
 ការោរំទនិងសលីកទឹកចិតតសដីមបជំីរុញឱ្យមាននវានុវតតនក៍នុងមណឌ លសុ្ខភាព 
• សស្ចកដីពនយល៖់ ស្ំសៅដល់ការោរំទនិងសលីកទឹកចិតតរបស្់ថ្នន កដឹ់កនាំ
មណឌ លសុ្ខភាពចំស ោះបុគគលិកតដលមានគំនិតនវានុវតតនស៍ៅកនុងការ
បំសពញការងារ។ 

• ទិនននយ័  ឯកសារ និងមសធោាយតដលរតូវសរបីស្រមាបស់ផទៀងផ្ទទ ត៖់  
 ១)ការស្រសសី្រ  
 ២)លាភការស្រមាបស់លីកទឹកចិតត  
     ៣)ការតស្វងរកឬសកៀរគរធនធានសដីមបោីរំទដល់ស្កមមភាពតដលមាន    
               លកខណៈនវានុវតតន ៍និង 
    ៤)ការផដល់ឱ្កាស្ចំស ោះបុគគលិកតដលមានគំនិតនវានុវតតនក៍នុងការ 
     បសញ្ចញសាន ដដរបស្់ខលួន។ 

 

៨. ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន៍...(ត)  



៨. ការផតួច្គផតើមគាំនិតថ្មីៗ  និងនវានុវតតន.៍..(តច្ប)់ 
រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ(ត) 
ឧទហរណ៍ទី២(ត) 
 ការោរំទនិងសលីកទឹកចិតតសដីមបជំីរុញឱ្យមាននវានុវតតន៍កនុងមណឌ លសុ្ខភាព(ត) 
• រសបៀបដនការដាកពិ់នទុ ពី០ ដល៥់ 
 ពិនទុ១       ការស្រសសី្រ(លិខិតស្រសសី្រ ការស្រសស្ីរកនុងកិចចរបជំុ) 

ពិនទុ១ លាភការស្រមាប់សលីកទឹកចិតត 

ពិនទុ១ ការផដល់ឱ្កាស្ចំស ោះបុគគលិកតដលមានគំនិតនវានុវតតន៍កនុងការ
បសញ្ចញសាន ដដរបស់្ខលួន 

ពិនទុ២ ការតស្វងរកឬសកៀរគរធនធានសដីមបោីរំទដល់ស្កមមភាពតដលមាន
លកខណៈនវានុវតតន៍ 

ពិនទុ០       ោម នរគប់ចំណុចខាងសលី 



ស្មូអរគុែ!  



លកណៈវិនិច័យេ លទ២ី 

សង់  ឬនិ មៃន រផលេ់ស រណៈ

កងុវិសយ័សុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

េ កេវជបណិត លី វ ិ ៉ វុធ ប ន យក នែផន រនិងព័ត៌ នសុ ភិ ល កសួងសុ ភិ ល
េវជបណិត-អនុបណិត ែផកវទិ សសុខ ព រណៈ



និយមន័យ

េ លបំណង

ពិនុ និងលកណៈវនិិច័យ

រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ

តិ



មណល   
សុខ ព

ផលេ់ស សុខ ព និង
គប់ គង

េស េលីកកមស ់ សុខ ព
និងអបរ់សុំខ ព

ប ជនទទួល ន

េស សុខ ពសម សប
ទំ កទំ់នងជិតសិទ មួយ
ប ជនកុងតំបន់ គបដណប់

េលីកទឹកចិត ប ជន
និងសហគមនឲ៍ ចូលរមួ

ផលេ់ស សុខ ព មូល នដល់ ប ជន ម 
«សំណំុសកម ព អប បរ »

៥

៤

៣

២

១

1

និយមនយ័

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



1) ព ងឹង រអនុវតេ លនេ យសុ ភិ ល េ ល រណ៍
ែណ  ំពិធី រ តិ និងសង់ បតិបតិ េ ក់មណល
សុខ ព

2) ជំរុញ រអភិវឌ  រែកលម រ រ គប់ គង និងដំេណីរ រផល់
េស បកបេ យគុណ ព សមធម៌ និង បសិទ ពខស់

3) ផល់ រៈ បេ ជន៍ដល់ គី ក់ព័ន រមួ ងំ ធរែដនដី 
សហគមន៍មូល ន និង ក់ រផល់ជំនួយ េដីម ែីសងយល់ 
ចូលរមួ និង ំ ទសកម ពមណលសុខ ព

រ យតៃម
មណលសុខ ព

គរូំ
និ មសុ ភិ ល

2

េ លបំណង

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



3

កុងសង់  ឬនិ មៃន រផល់
េស រណៈកុងវសិយ័
សុ ភិ ល នពិនុសរុប

ចំនួន  

ពិនុ និងលកណៈវនិិចយ័

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

ែដល ន



២.១ រដឹក  ំ
និង គប់ គង

២.១.១េលីកកមស់គុណ ពេស

២.១.២ បព័នព័ត៌ នសុ ភិ ល

២.១.៣ គប់ គងមណលសុខ ព

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

 (៥៥ពិនុ)

(១០ពិនុ)

(២៥ពិនុ)

(២០ពិនុ)
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 ែផន រេលីកកមស់គុណ ពេស ប ំ តី ស
 រអនុវតវ ិ ន រែកលម រផល់េស មែផន រេលីកកមស់គុណ ព

 រប ូ លទិនន័យេពញេលញ និង ន់េពល
 រេធីបចុប នកមេទ ង ត់ៃន ង ម នសុ ភិ ល
 រពិនិត លទផល ប ំ តី ស
 រវ ិ គលទផល ប ំ តី សពីចំណុច ងំ និងេខ យ
 ររកដំេ ះ យស ប់អនុវតន៍េ តី សបន

 រផល់េស ២៤េ ៉ ង
 កិច បជុបុំគលិក ប ែំខ
 ព តៃនឱសថ ន និង រេរ បចឱំសថ មេ ល រណ៍ែណ ំ
 រ គប់ គង បពន័ ត ក់

លកណៈវនិិចយ័លមិត



 ២.១. រដឹក  ំនិង រ គប់ គងមណលសខុ ព

២.១.១. រេលកកមស់គុណ ពេស

 ែផន រេលីកកមស់គុណ ពេស ប ំ តី ស

5 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

 រអនុវតវ ិ ន រែកលម រផល់េស មែផន រ
េលីកកមស់គុណ ព

1. ែផន រេលីកកមស់គុណ ព ប ំ តី ស(៤ តី ស)
2. ែផន រ តវេធីបចុប នកម មលទផលៃន រ យតៃម ប ំ តី ស

1. រ យ រណ៍វឌ ន ពេលីកកមស់គុណ ពេស (៤ តី ស)
2. លទផលៃន រអនុវតសកម ព

សំ ល៖់ ែផន រេលីកកមស់គុណ ព ប ំ តី ស=រ យ រណ៍វឌ ន ព



 រប ូ លទិនន័យេពញេលញ 

និង ន់េពល

1. ចំនួនែខៃន រប ូ លទិននយ័កុង១ ំ
2. ព នេ់ពលៃន រប ូ លទិននយ័
3. ព តឹម តវៃន រប ូ លទិននយ័

២.១.២. បពន័ព័ត៌ នសុ ភិ ល

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព6



 បចុប នកមេទ ង ត់ៃន ង ម ន
េស សុ ភិ ល

1. ចំនួនែខៃន របំេពញទិននយ័
2. រប ូ លទិននយ័ គបសូ់ច ករ(ទិននយ័ែដល ន ប ែំខ) 
3. ព តឹម តវៃនទិននយ័ គប់សូច ករ

២.១.២. បពន័ព័ត៌ នសុ ភិ ល

7 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.១.២. បពន័ព័ត៌ នសុ ភិ ល

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

 រពិនិត លទផល ប ំ តី ស

1. រ យ រណ៍សមិទផល ប ំ តី ស 
(៤ តី ស)

2. ប ីេ ះអកចូលរមួៃនកិច បជំុពិនតិ
លទផល ប ំ តី ស

3. រេប ប រៈៃនកិច បជំុ
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ង តតពនិិត ម ន រអនុវតែផន រ ប ំ តី ស

សកម ព សូច ករ ចំណុច
េ

លទផល
កែ់សង

ថវ ិ ប
បឈម

សកម ព
បនែផន រ ចំ យ

កែ់សង



 ររកដំេ ះ យស ប់
អនុវតន៍េ តី សបន

 រវ ិ គលទផល ប ំ តី ស 
(ចំណុច ងំ ចំណុចេខ យ)

២.១.២. បពន័ព័ត៌ នសុ ភិ ល

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

រវ ិ គចំណុច ងំ ចំណុចេខ យ នុវតន៍ ព និង ពគំ ម
កំែហង(វ ិ គ SWOT)
សំ ល៖់ នេ កុងរ យ រណ៍វឌ ន ព ប ំ តី ស ងំ៤ តី ស ែដល នចុះហត
េល េ យ ប នអង ព ( រ យ រណ៍រមួ)

នកំណតដំ់េ ះ យកុងរ យ រណ៍វឌ ន ព ប ំ តី ស         
(៤ តី ស)
សំ ល៖់ នែផន រសកម ព តី សប ប់= នកំណត់នូវដំេ ះ យ
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 កិច បជំុបុគលិក ប ែំខ

 រ រផល់េស ២៤េ ៉ ង

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

២.១.៣. រ គប់ គងមណលសុខ ព

1. ងែបងែចកេវន ម
2. ងកមវធីិ រ រ ប សំ ហ៍ ឬ ប ែំខ ( ងកត់ ៖ េ ះ

បុគលិក ៃថែខេធី រ ម ម ចុះផលេ់ស មូល ន ឬបំេពញ
រ រេផ ងៗ)

3. វត នរបសបុ់គលិក (សំ សនអ៍កេ បី សេ់ស ៥រូប)

1. កំណតេ់ហតុៃនកិច បជំុ
2. ប ីេ ះអកចូលរមួ នចុះហតេល  
3. រេប ប រៈៃនកិច បជំុ (ផលព់ត័៌ ន ប ញលទផល រ រ ផល ់    

ឱ សដលបុ់គលិកបេ ញេ បល)់
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 រ គប់ គង បព័ន ត ក់

 ព តៃនឱសថ ន និង រ
េរ បចំឱសថ មេ ល រណ៍

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

២.១.៣. រ គប់ គងមណលសុខ ព
1. ៃផក ល ពិ ន ជ ងំ បងួច រ េធី កឱ់សថ បអប់ឱសថ និងបរ ិ
2. ឱសថ ក់ មលំ បអ់ក រ(ស បឱ់សថ រវន័)
3. រអនុវតេ ល រណ៍ FEFO និងFIFO
4. នែទម៉ូែម៉ តេ កុងឱសថ ន
5. ឯក រ គប់ គងឱសថ ប ីឱសថែដល នបចុប ន ព និងលិខិតេសីសំុឱ

សថ ប ែំខ

1. ទូទឹកកកែថរក ៉ ក់ ងំ
2. ធុង េស ( ត២៥ និង១៤លី ត)ស បដឹ់កជ ូ ន ៉ ក់ ងំ
3. ធុង ៉ ក់ ងំស បផ់ល់ បំ រេ មណលសុខ ព និង មភូមិ
4. កំណត់ សីតុណ ពេ នឹងកែនង(សីតុណ ព ន ស់ែវង មពិធី រ

តិ សិតចេ ះពី ២េ ៨អង េស)
5. រ យ រណ៍ ន ព ៉ ក់ ងំនិងស រៈ ប ែំខ
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 កម រ រ តតពិនិត រចមង
េ គ មសង់

 រអនុវត ន តឹម តវនូវ រ ក់
ែំដល នសុវតិ ព

 ែផន រ គប់ គងសំណល់       
េវជ ស

 នកែនង ងៃដ

 បុគលិកមណលសុខ ព នអនុ
វតន៍អ ម័យៃដ

 សីស លកូន និងអកកំដរ ន
ចំេណះដឹងអំពីអ ម័យៃដ

 អ ម័យេ មបនប់ផល់េស
ងំអស់(រេប បស ត និង រ

េ បី ស់សូលុយស ុង)
 បនប់នីមួយៗ ន ព ត

 ន បភពទឹក តេ កុង
បរេិវណស ប់ផត់ផង់ទឹក គប់
េពល

 ទឹក ន គប់េពល ប ញទឹក
ដំេណីរ រល

 បរ ិ ណទឹក គប់ ន់ បំេពញ
ត មវ រអប រ ប ៃំថ

 នទឹក តស ប់ទទួល ន

២.២.១ រប រនិង រ តតពិនិត
           រចមងេ គ (១៥ពិនុ)  

២.២.២ អ មយ័ (២៥ពិនុ) ២.២.៣ សុវតិ ពទឹក (២០ពិនុ) 

២.២ រប រ រ តតពិនិត រចមងេ គ និងអ ម័យ (៦០ពិនុ) 

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព12

ល
កណ

ៈវនិិ
ចយ័

ល
មិត



២.២ រប រ រ តតពិនិត រចមងេ គ និងអ ម័យ (៦០ពិនុ)(ត)

២.២.១ រប រ នងិ រ តតពិនិត រចមងេ គ (១៥ពនុិ)

 កម រ រ តតពិនិត រចមងេ គ មសង់

13 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.២.១ រប រ និង រ តតពិនិត រចមងេ គ (ត)

 រអនុវត ន តឹម តវនូវ រ ក់ ែំដល នសុវតិ ព 

14 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.២.១ រប រ នងិ រ តតពិនិត រចមងេ គ (ត)

 ែផន រ គប់ គងសំណល់េវជ សរបស់មណលសុខ ព
គំរូែផន រ គប់ គងសំណល់េវជ សនិងសំណល់ទូេ កុងមូល នសុ ភិ ល ប ំ .ំ...េ មណលសុខ ព......

ល.រ សកម ព
ឧ ហរណ៍

អកទទួលខុស តវ 
( ច ក់ឬេ ចនី

ក)់ឧ ហរណ៍

េពលេវ (កំណត់េពល
េវ ក់ ក់េដីម សីំេរច

រកិចនីមយួៗ ឬ ច
រ រ ល់ៃថ  ឧ ហរណ៍

បភពធន ន (ថវ ិ ន
មកពី បភព ? ចំនួន
ប៉ុ ន? ឬមនិ តវ រថវ ិ
េទ) ឧ ហរណ៍

១ សំណល់មុត សចនងិមុលសី ងំ តវដុតកុងឡដុតមុលែដល ន
កំេ ប់ព៨ី០០ អង េស

េ ះអកទទួលខុស
តវ

១.១ បអប់សុវតិ ព តវដឹកេ ដុតេ កែនងេផ ង អកសំ តឬ?

15 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.២.២ អ ម័យ(២៥ពិនុ)

 នកែនង ងៃដេ ែផកពិេ ះជំងឺេ
 បនប់ពិនិត ៃផេ ះ  បនប់ស ល 

បនប់េ យស ល បនប់ ក់ បំ រ  
បងន់  ែដល នទឹករ ៉បូ៊ីេណ ន ក សជូតៃដ

 ឬកែន ង តស ប់ជូតៃដ(េ បីែតមង) 
ន បូ៊ទឹក

16 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.២.២ អ ម័យ(ត)

 បុគលិកមណលសុខ ព
នអនុវតន៍អ ម័យៃដ

 (HH Compliance)

17 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.២.២ អ ម័យ(ត)

 សីស លកូន និងអកកំដរ ន
ចំេណះដឹងអំពីអ ម័យៃដ

18 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 អ ម័យេ មបនប់ផល់េស ងំអស់ ែផក
ពិេ ះជំងឺេ   បនប់ពិនតិ ៃផេ ះ បនប់
ស ល បនប់េ យស ល  បនប់ ក់ ំ
ប រ   និងកែនងចុះេ ះដបូំង(រេប បស ត 
និង រេ បី ស់សូលុយស ុង)

19 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

២.២.២ អ ម័យ(ត)



២.២.២ អ ម័យ(ត)

 េ មបនប់នីមយួៗ ៃផក ល ពិ ន ជ ងំ 
បងួច រ និងក រ ន ព ត

20 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.២.៣ សុវតិ ពទឹក (២០ពនុិ)

 ន បភពទឹក តេ កុងបរេិវណស ប់ផត់ផង់ទកឹ
គប់េពល(េ ល រណ៍ែណ សំីពីទឹក ត និង       

អ ម័យេ មូល នព ល និងែថ សុំខ ព ំ
២០១៨)

 ទឹក ន គប់េពល បព័នទុេ ទឹក តវែតដេំណីរ រ
( ន រេលច យ ល់ចំណុចេ បី ងំអស់ តវែត     
ត ប់េ នឹង បព័នផត់ផង់ទឹកែដលដំេណីរ រ

21 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.២.៣ សុវតិ ពទឹក (ត)

 បរ ិ ណទឹក គប់ ន់ េដីម បំីេពញ មត មវ រអប រ ប ំ
ៃថរបស់មណលសុខ ព(េ ល រណ៍ែណ សំីពទឹីក ត 
និងអ ម័យេ មូល នព ល និងែថ សុំខ ព ំ
២០១៨)

 នទឹក តស ប់អកេ បី ស់េស ទទួល ន

22 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.១ ររក ទុកនូវេ ល រណ៍ែណ /ំ
េសចកីែណ  ំ(១០ពិនុ)

២.៣.២ រេលីកកមស់គុណ ពែផកសុខ
ព  និង រក (២៥ពិនុ)

២.៣.៣ រែថ កុំ រេ ម៥  ំ                  
(ប័ណ ស  ព ជ  ក) (១០ពិនុ)

២.៣.៤ គុណ ពែផកពិនតិ ជំងឺេ (៥ពិនុ)

 នេសចកីែណ គំីនិក និងេសចកីែណ ំ បតបិតិសីពីសំណំុសកម ពអប បរ

 នេ ល រណ៍ែណ  ំ(ទឹក តនងិអ ម័យ រប រនិង រ តតពនិិត         
រចមងេ គ...)

 លទផលៃន រេធីេតសចំេណះដឹងេលីករណីសិក គីនិក

 លទផលៃន រេធីេតសចំេណះដឹងេលី រសេ ះ រក

 របំេពញ ៉ តូ ហ ន តឹម តវ

 ប័ណពន រកំេណីត មមេធ យនីមយួៗ

 រែថ ំ រវន័ រកេទីបេកីត

 គរយកុ រ យុេ ម៥ ំ នទទួល រពិនិត ព ល ម ស ព ជ ក

 របំេពញប័ណ ស ព ជ ក តឹម តវ

 លទផលៃន រេធីេតសចំេណះដឹងេលីករណីសិក គីនកិ

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព
២.៣ រេលកកមសគុ់ណ ពេស កងុមណលសខុ ព  (៥០ពិនុ) 

23

លកណៈវនិិចយ័លមិត



២.៣.១ ររក ទុកនូវេ ល រណ៍ែណ /ំេសចកែីណ ំ

 នេសចកីែណ គំនីិក 
និងេសចកីែណ ំ បតិបតិ
សីពីសំណំុសកម ពអប បរ

24 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.១ ររក ទុកនូវេ ល រណ៍ែណ /ំេសចកីែណ  ំ (ត) 

 នេ ល រណ៍ែណ សំពីីទឹក ត និងអ ម័យ
េ មូល នព ល និងែថ សុំខ ព 
និងេ ល រណ៍ែណ សំពីី រប រ 
និង រ តតពិនិត រចមងេ គ

25 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.២ រេលីកកមសគុ់ណ ពែផកសុខ ព  នងិ រក (២៥ពនុិ)

 រពិនិត េមីលលទផលៃន រេធីេតសចេំណះដឹង
េលីករណីសិក គីនិក(រយៈេពល៣ តី ស)

 រពិនិត េមីលលទផលៃន រេធីេតសចេំណះដឹងេលី
រសេ ះ រក(រយៈេពល៣ តី ស)

ៃថ 0 ែខ 0 ំ 0

កមអក យតៃម:

េ ះ

េ ះ

1.1

2

3

1.1.3. 

1.1.5

1.2

1.2.1

1
0

1 0

1 0

1 0

1
សេ ះ រកេទបេកត
(Neonatalie)

បុគលិកេពទ ក់ផល់ រពិេ ះេ
OPD staff

0

0

ប់ចំនួករណីមូលនិធិសមធម៌កុងែខ មួយកុង

តី សកនងេ

Counting the number of HEF cases over the past quarter

0

បុគលិកេពទ ក់ផល់ រពិេ ះេ
OPD staff

សំ ល់

Note:

សំ ល់

Note:

េ ះ

បុគលិក

Name:

រ យ រណ៍ ចំណូល/ចំ យ ប ែំខ 

Monthly Income/Expense Statement

ឧបករណ៍សនស  ឬឧបករណ៍ គប់ គងហិរ វតុ

Indice Tool

េ ះ
Name

េ ះ
Name

 ករណីសិក គីនិកទី
Vignettee Number

 ករណីសិក គីនិកទី
Vignettee Number

 ករណីសិក គីនិកទី
Vignettee Number

 ករណីសិក គីនិកទី
Vignettee Number

0

0

0

0

េ ះមណលសុខ ព

0

0

0

បុគលិកបុគលិកឆប
Midwife

បុគលិកបុគលិកឆប
Midwife

បុគលិកបុគលិកឆប
Midwife

េ ះ
Name

េ ះ
Name

0

េ ះ
Name

Part I: គុណ ពរច សម័ន: 30 - (30%)

Part II: គុណ ពដំេណ រ រ Process Quality : 60 - (60%)

ប ីកត់ ចំណូល ចំ យ

Income – Expense Register
1.1.2.

សំ ល់

Note:

រ គប់ គងហិរ វតុ

គប់ គងកមវធិីមូលនិធិសមធម៌ 

0

0

0

0

ព័ត៌ នអំពី យតៃមមុនផល់ថវ ិ
Ex-ante Assessment information

លបរេិចទ (ៃថ/ែខ/ )ំ
Date

យតៃម តី សទី 0

េ ះេខត

េ ះ ស បតិបតិ

26 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.២ រេលកីកមសគុ់ណ ពែផកសុខ ព  និង រក (ត)

  រពិនិត របំេពញ ៉ តូ ហ ន តឹម តវ គប់ចំនួន
ស លកុងរយៈេពល១ែខៃន តី សកនងមក

27 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.២ រេលីកកមសគុ់ណ ពែផកសុខ ព  នងិ រក (ត)

  រពិនិត ប័ណពន រកំេណីត មមេធ យនីមួយៗ

28 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.២ រេលីកកមសគុ់ណ ពែផកសុខ ព នងិ រក (ត)

  រអនុវត រែថ ំ
រវន័ រកេទីបេកីត 

ល.រ លកណវនិិចយ័   (Criteria) ន េទ

១
ជូតឲ សួតេ យ ក តេ់ ឧណៗ។ ដក ក តេ់សីមេចញ និងជំនួស េ យ ក

តសួ់តដូរ ក់់់ ក ត់ ត

២ ក់ រកេលី ទង យេ យស ល មេដីម ឲី ែស ក រកបះ៉នឹងែស ក យ

៣ យតៃម ន ព រកេ យ រឲ  ពិនុ ប់  (Apgar score)

៤ េក ប តទ់ងផិតេ យេ បី សេ់ មៃដ តេ េពលទងសុកឈបេ់ ត

៥ ផល់ បឹក េលី របំេ េ យទឹកេ ះ យ

29 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.២ រេលីកកមសគុ់ណ ពែផកសុខ ព នងិ រក (ត)

  រអនុវត រ
 ែថ ំ រវន័

រកេទីបេកីត 

ល.រ លកណវនិិចយ័   (Criteria) ន េទ

៦ ប់េផីម របំេ េ យទឹកេ ះ យដំបូងេ យពី រក នស  នេ

៧ រ រ របងរេ គែភក មួយនងឹ រ ក់ ែំភក េត សុីគីន (tetracycline)
និង ក់វ ិ មុីន ែតមងគត់េ យ រក នេ  ទឹកេ ះ យដំបូងរចួ

៨ េធី រ ស់កំពស់និងថឹងទមន់

៩ េធី រពិនិត េពញេលញេលី រក

១០ ប ូ ន រកេ បនប់េ យស ល មួយ នឹង យ

30 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.៣ រែថ កុំ រេ ម៥ (ំពនិិត ប័ណ ស  ព ជ  ក) (១០ពនុិ) 

  គរយកុ រ យុេ ម៥ ំ នទទលួ រពិនតិ
ព ល ម ស ព ជ ក

31 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.៣ រែថ កុំ រេ ម៥ (ំពនិិត ប័ណ ស  ព ជ  ក) (ត) 

  របំេពញប័ណ ស ព ជ ក តឹម តវេ េពលពិនិត ជំងឺកុ រ  

32 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៣.៤ គុណ ពែផកពិនិត ជងឺំេ  (៥ពនុិ)

  រពិនិត េមីលលទផលៃន រេធីេតស
ចំេណះដឹងេលីករណីសិក គនីកិ
(រយៈេពល៣ តី ស)

ៃថ 0 ែខ 0 ំ 0

កមអក យតៃម:

េ ះ

េ ះ

1.1

2

3

1.1.3. 

1.1.5

1.2

1.2.1

1
0

1 0

1 0

1 0

1
សេ ះ រកេទបេកត
(Neonatalie)

បុគលិកេពទ ក់ផល់ រពិេ ះេ
OPD staff

0

0

ប់ចំនួករណីមូលនិធិសមធម៌កុងែខ មួយកុង

តី សកនងេ

Counting the number of HEF cases over the past quarter

0

បុគលិកេពទ ក់ផល់ រពិេ ះេ
OPD staff

សំ ល់

Note:

សំ ល់

Note:

េ ះ

បុគលិក

Name:

រ យ រណ៍ ចំណូល/ចំ យ ប ែំខ 

Monthly Income/Expense Statement

ឧបករណ៍សនស  ឬឧបករណ៍ គប់ គងហិរ វតុ

Indice Tool

េ ះ
Name

េ ះ
Name

 ករណីសិក គីនិកទី
Vignettee Number

 ករណីសិក គីនិកទី
Vignettee Number

 ករណីសិក គីនិកទី
Vignettee Number

 ករណីសិក គីនិកទី
Vignettee Number

0

0

0

0

េ ះមណលសុខ ព

0

0

0

បុគលិកបុគលិកឆប
Midwife

បុគលិកបុគលិកឆប
Midwife

បុគលិកបុគលិកឆប
Midwife

េ ះ
Name

េ ះ
Name

0

េ ះ
Name

Part I: គុណ ពរច សម័ន: 30 - (30%)

Part II: គុណ ពដំេណ រ រ  Process Quality : 60 - (60%)

ប ីកត់ ចំណូល ចំ យ

Income – Expense Register
1.1.2.

សំ ល់

Note:

រ គប់ គងហិរ វតុ

គប់ គងកមវធិីមូលនិធិសមធម៌ 

0

0

0

0

ព័ត៌ នអំពី យតៃមមុនផល់ថវ ិ
Ex-ante Assessment information

លបរេិចទ (ៃថ/ែខ/ )ំ
Date

យតៃម តី សទី 0

េ ះេខត

េ ះ ស បតិបតិ

33 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ

លកណៈវនិិច័យឬសូច ករែដលទទួល នពិនុ៥ នីមួយៗ នប ញអំពី៖

១.េសចកីពន ល់

២.ទិនន័យ ឯក រ និងមេធ យែដល តវេ បីស ប់េផ ង ត់៖ េ ចំណុចេនះ ន រប ញអំពី 
ចំណុចសំ ន់ៗែដល តវពិនិត និង បមូលទិនន័យ។

៣.រេប បៃន រ ក់ពិនុ៖ ន២រេប បគឺ បរ ិ ណ និងគុណ ព។

៤.ចំណុចប ក់បែនម។

34 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី១

 បុគលិកមណលសុខ ព នអនុវតន៍អ ម័យៃដ (HH Compliance)

 េសចកីពន ល៖់ សំេ ដល់ រអនុវតអ ម័យៃដរបសបុ់គលកិមណលសុខ ពកុងេពលផលេ់ស  តវអនុវតន៍ ម
ជំ ន ងំ៦ និងេវ ងំ៥ មសង់ ។ 

 ទិនន័យ  ឯក រ និងមេធ យែដល តវេ បីស ប់េផ ង ត់(រ យ រណ៍ ឧបករណ៍ ស រៈ   ទី ងំ ឬ រ
សួរសំណួរ ល់ ត់)៖ គណៈកម រ យតៃម តវេធី រសេងតេមីល រអនុវតអ ម័យៃដរបសបុ់គលកិមណល
សុខ ពេ េពលផល់េស  មេវ ងំ៥ និងជំ ន ងំ៦(សេងតេមីលបុគលកិែផកពិេ ះជងឺំេ  ែផក
ពិនិត ៃផេ ះ ែផកស លកូន ែផកផល់ បំ រ)។ល។ តវកត់ ទុកកុង ងសេងតេដីម ែីចករកមធ ម គ 
( ងេនះ នកុងឧបករណ៍ ម ន និង យតៃមស ប់ រប រ និង រ តតពិនិត រចមងេ គទំព័រ១៣)។ 

35 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី១(ត)
រេប បៃន រ ក់ពិនុពី០ ដល៥់៖

36 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

ពិនុ ៥ អនុវតនអ៍ មយ័ៃដរបស់បុគលិកមណលសុខ ព ន  ៩០-១០០ គរយ
ពិនុ ៤ អនុវតនអ៍ មយ័ៃដរបស់បុគលិកមណលសុខ ព ន  ៨០-៨៩ គរយ
ពិនុ ៣ អនុវតនអ៍ មយ័ៃដរបស់បុគលិកមណលសុខ ព ន  ៦០-៧៩ គរយ
ពិនុ ២ អនុវតន៍អ ម័យៃដរបស់បុគលិកមណលសុខ ព ន  ៤០-៥៩ គរយ

ពិនុ ១ អនុវតន៍អ ម័យៃដរបស់បុគលិកមណលសុខ ព ន  ២០-៣៩ គរយ

ពិនុ ០ អនុវតន៍អ ម័យៃដរបស់បុគលិកមណលសុខ ព ន  ០-១៩ គរយ



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី១(ត)

ចណុំចប ក់បែនមេដីម ីអក នយល់ ន់ែតច សអ់ពីំលកណៈវនិិច័យ៖ េបីសនិបុគលិក នអនុវតន៍អ ម័យៃដ ន
តឹម តវ មេពលេវ សូមេធី រ ប់ឱ ស និង រអនុវត ក់ែសង រចួសូមផល់ពិនុ ម គរយែដលពួក ត់

ទទួល ន។ ឧ ហរណ៍៖ េដីម រីក គរយៃន រេធីអ ម័យៃដែដលពួក ត់ទទួល ន តវយកចំនួនសកម ព
អ ម័យៃដែដល នេធីគុណនិង១០០ រចួែចកនិងសកម ពអ ម័យៃដែដល ំ ច់ តវេធី(ឱ ស)

គរយៃន រ ងៃដែដលពួក ត់ទទួល ន =
សកម ពអ មយ័ៃដែដល នេធីx100

សកម ពអ មយ័ៃដែដល ំ ច់ តវេធី(ឱ ស)

37 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី២

 រពិនិត េមលីលទផលៃន រេធេីតសចំេណះដងឹេលី រសេ ះ រក(រយៈេពល៣ តី ស)

 េសចកីពន ល៖់ សំេ ដល់ រពនិតិ េមីលចេំណះដងឹរបសបុ់គលកិឆបែផកសុខ ព និង រក េលី រសេ ះ
រក(េណអូ ល)ី ។

 ទិនន័យ  ឯក រ និងមេធ យែដល តវេ បីស បេ់ផ ង ត(់រ យ រណ៍ ឧបករណ៍ ស រៈ   ទី ងំ ឬ រសួរ
សំណួរ ល់ ត)់៖ចំណុច តវពនិតិ គ ឺចំេណះដងឹរបស់បុគលកិឆបែផកសុខ ព និង រក េលី រសេ ះ

រក(េណអូ ល)ី។ េដីម ពិីនិត ចំេណះដឹងេនះ គណៈកម រ យតៃម តវ ១)េមីល ងពិនុ យតៃមគុណ
ពេស ស បម់ណលសុខ ពេ តង់ែផកទីII  ២)បូកពិនុបុគលកិឆបេធេីតសចេំណះដងឹេលី រសេ ះ រក

(េណអូ ល)ី កុងរយៈេពល៣ តី សចុងេ យៃន រ យតៃមគុណ ពេស ស បម់ណលសុខ ព។  ពិនុ
សរុប ងំ៣ តី សេ ចនីបំផុតេសី ៦០ពិនុ។ 

38 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី២(ត)

 រពិនិត េមីលលទផលៃន រេធីេតសចំេណះដឹងេលី រសេ ះ រក(រយៈេពល៣ តី ស)

 រេប បៃន រ ក់ពិនុពី០ ដល់៥៖ ពិនុ ៥ ពិនុទទួល ន ប់ពី ៥៦ ដល់ ៦០
ពិនុ ៤ ពិនុទទួល ន ប់ពី ៥១ ដល់ ៥៥
ពិនុ ៣ ពិនុទទួល ន ប់ពី ៤៦ ដល់ ៥០
ពិនុ ២ ពិនុទទួល ន ប់ពី ៤១ ដល់ ៤៥ 
ពិនុ ១ ពិនុទទួល ន ប់ពី ៣៦ ដល់ ៤០
ពិនុ ០ ពិនុទទួល ន ប ង ៣៦

39 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី២(ត)

 រពិនិត េមីលលទផលៃន រេធីេតសចំេណះដឹងេលី រសេ ះ រក(រយៈេពល៣ តី ស)

 ចំណុចប ក់បែនមេដីម ីអក នយល់ ន់ែតច សអំ់ពីលកណៈវនិិច័យ៖ បសិនេបីមណលសុខ ព
ទទួល នពិនុ៥ គណៈកម រ យតៃម  នសទិិកុង រពិនិត េផ ង ត់េ យេ ជីសេរសីបុគលកិ ក់េ យ
ៃចដន  េដីម េីធីេតសចំេណះដឹងេនះេឡងីវញិ។

40 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី៣

 រពិនិត របំេពញ ៉ តូ ហ ន តឹម តវ គប់ចំនួនស លកុងរយៈេពល១ែខៃន តី សកនងមក

 េសចកីពន ល៖់ សំេ ដល់ រពិនិត របំេពញ ៉ តូ ហ(Patograph) របសបុ់គលិកឆប េ យបំេពញ តឹម
តវ ងំសង ង(បំេពញឱ ន គប់ចំនុច ងំអស់ កុងដំ ក់ លទី១ ដំ ក់ លទី២ ដំ ក់ លទី

៣ និងដំ ក់ លទី៤)។

 ទិនន័យ  ឯក រ និងមេធ យែដល តវេ បីស ប់េផ ង ត់(រ យ រណ៍ ឧបករណ៍ ស រៈ   ទី ងំ ឬ
រសួរសំណួរ ល់ ត់)៖ ចំណុច តវពិនិត គឺ ១)ចំនួន ៉ តូ ហ ២)ទិនន័យេលី រ ព័ត៌ ន(ឧ.េបី ន

ករណីស ល១០ តវ ន ៉ តូ ហចំនួន១០ែដរ)   ៣) របំេពញ ៉ តូ ហ។កុង រពិនិត េមីល ៉ តូ
ហេនះ គណៈកម រ យតៃម តវេ ជីសេរសីឯក រ សសី លកុងរយៈេពល១ែខៃន តី សកនងមក។

41 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី៣(ត)

 រពិនិត របំេពញ ៉ តូ ហ ន តឹម តវ គប់ចំនួនស លកុងរយៈេពល១ែខៃន តី សកនងមក

 រេប បៃន រ ក់ពិនុពី០ ដល់៥ (គណ ពិនុេ យបូកប ូ ល )៖

ពិនុ ២ ចំនួន ៉ តូ ហដូច នឹងទិនន័យែដល នកត់ េលី រព័ត៌ ន 

ពិនុ ៣ របំេពញ ៉ តូ ហ ងំអស់ តឹម តវ គប់ចំណុច

ពិនុ ០ ន គប់ចំណុច ងេលី

42 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី៤

 រអនុវត រែថ ំ រវន័ រកេទីបេកីត 

 េសចកីពន ល៖់ សំេ ដល់ចំេណះដឹងរបសឆ់បេ េលី រែថ ំ រកែដលេទីបែតេកីត មៗ េ យេធី រ
យតៃម រយ ំ/ រដក ដេងីម និងសកម ពរបស់ រក។ 

 ទិនន័យ  ឯក រ និងមេធ យែដល តវេ បីស ប់េផ ង ត់(រ យ រណ៍ ឧបករណ៍ ស រៈ   ទី ងំ 
ឬ រសួរសំណួរ ល់ ត់)៖ ចំណុច តវពិនិត គឺ ចំេណះដឹងកុង រអនុវត រែថ ំ រកេទីបេកីត។ េដីម ី
ពិនិត ចំេណះដឹងគណៈកម រ យតៃម តវសរួ ឬស សន៍ ល់ មួយឆប។

43 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រេប បពិនិត  និង ក់ពិនុ(ត)

ឧ ហរណ៍ទី៤(ត)

 រអនុវត រែថ ំ រវន័ រកេទីបេកីត 

 រេប បៃន រ ក់ពិនុពី០ ឬ៥៖

ចំ ៖ំចេមីយ ងំ១០ចំណុចេនះ នេ កុង យទី 29 និងទី 30 ។

ពិនុ ៥ បុគលិកឆប ក់េឆីយ តឹម តវ ងំ១០ចំណុច

ពិនុ ០ បុគលិកឆបេរ ប ប់មិន គប់១០ចំណុច

44 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៤.១ សមិទផលៃន រ
ផលេ់ស ទូេ (១៥ពិនុ)

ករណីពិេ ះជំងឺថី

ករណីពិនិត ពិេ ះជំងសឺរុប

 រប ូ នជំងឺេ មនីរេពទ
បែងក

២.៤.២ សមិទផលៃន រផលេ់ស
ែផកកុ រនងិ រក (៣០ពិនុ)

 រពិេ ះជំងឺេ ករណីថីេលី
កុ រ យុេ ម៥ ំ

ផល់ ៉ ក់ ងំប រជំងឺ DPT3

ផល់ ៉ ក់ ងំប រក ឹល-សូច

 រក នទទួល របំេ េ យ
ទឹកេ ះ យមួយេ ៉ ងដបូំង

កុ រ យុព៦ី-៥៩ែខ នទទួល
ប់ ជីំវ តិ (៦ែខចុងេ យ)

កុ រ យុព១ី២-៥៩ែខ នទទួល
េំម៉បង់ ហ ុល (៦ែខចុងេ យ)

២.៤.៣ សមិទផលៃន រផលេ់ស
សុខ ព  (៣០ពិនុ)

មេធ យពន រកំេណីតទំេនីប

 សី នគភ៌ នទទួល រែថ មុំន
ស ល៤េលីក

 សី នគភ៌ទទួល ំ ប់ តិែដក/
សុីតហូលិក៩០ ប់

 រស លេ មូល នសុ ភិ ល

 សីស លទទួល រពិនតិ ែថ ំ
េ យស លេលីកទី១

 សេី យស លទទួល ំ ប់ តិ
ែដក/ សុីតហូលិក៤០ ប់

២.៤ លទផលៃន រអនុវត រេលកកមសគ់ុណ ពេស  (៧៥ពិនុ)

45 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

ល
កណ

ៈវនិិ
ច័យ

ល
មិត



ស ល៖់

 កុងែផកេនះនងឹប ញជូនែតបី បេភទៃន រពនិតិ នងិផល់ពិនុែផក មលកណៈវនិិច័យលមិត

 រពិនិត ឯក រ និង រផល់ពិនុេលីលកណៈវនិិច័យលមិតនមីយួៗដូច  នែតលកណៈ     
វនិិច័យលមិតពីរកុងចំេ ម លកណៈវនិច័ិយលមិត១៥ តវពនិិត េ យែឡក៖

 ចនួំនករណីពិនិត ពេិ ះជងឺំសរុប

 រព ងងឹ រប ូ នជំងេឺ មនរីេពទ បែងក

២.៤ លទផលៃន រអនុវត រេលកកមសគុ់ណ ពេស  (ត)

46 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២.៤.១. សមិទផលៃន រផលេ់ស ទូេ

រ យតៃមនងិផលព់នុិ

 ចំនួនករណីពិនតិ
ពិេ ះជំងឺសរុប

47 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



២)លខិតិ
ប ូ នជំងេឺ

មនីរេពទ
បែងក

៣)រ យ រណ៍
ប ូ នជំងឺ

១)រ យ
រណ៍ពិនតិ
លទផល
ប ំ ំ

 រព ងឹង រប ូ នជំងឺ
េ មនីរេពទ បែងក

រប ូ នអកជំងឹេ មនីរេពទ បែងក េដីម ពិីនិត ព លប ន

48 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

២.៤.១. សមិទផលៃន រផលេ់ស ទូេ

២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



 រព ងឹង រប ូ នជំងឺ
េ មនីរេពទ បែងក

រ យតៃមនិងផលពិ់នុ

49 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

២.៤.១. សមិទផលៃន រផលេ់ស ទូេ



២.៤.២ សមិទផលៃន រផល់
េស ែផកកុ រនិង រក      
(៦លកណៈវនិិច័យលមិត)

២.៤.៣ សមិទផលៃន រផល់
េស សុខ ព  
(៦លកណៈវនិិច័យលមិត)

២.៤.១ សមិទផលៃន រផល់
េស ទូេ  
(១លកណៈវនិិច័យលមិត)

តវពនិិត

េផ ង ត់

50 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព

១៣ លកណៈ
វនិិចយ័លមតិ



២.៤.២ សមិទផលៃន រផល់
េស ែផកកុ រនិង រក      
(៦លកណៈវនិិច័យលមិត)

២.៤.៣ សមិទផលៃន រផល់
េស សុខ ព  
(៦លកណៈវនិិច័យលមិត)

២.៤.១ សមិទផលៃន រផល់
េស ទូេ  
(១លកណៈវនិិច័យលមិត) រគណ ៖

សមិទផលសេ មច ន
ចណុំចេ១៣ លកណៈ

វនិិចយ័លមិត

X 100 = Y%

(ចណុំចេ )

51 ២. សង់  ឬនិ មសុ ភិ លស ប់មណលសខុ ព



សមូអរគុណ 🙏🙏🙏



ឧបសមន័



ឧបសមន័



ឯកសារណែនាំស្ដីពីការវាយតម្លៃនិងការទទួលសាា ល់
លែឌ លស្ខុភាពគាំរ ូ

លកខែៈវិនិច្ឆ័យគោលទី៣៖ 
ការគ្គប់គ្គងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈគៅកនងុលែឌ លស្ខុភាព



គ្បវតតិរបូស្គងខបគ្គូបគគា ល

 លោក លេង សុជាតិ ជាអនុប្រធានការយិាល័យថវកិាវស័ិយសងគមកចិ្ចទី ២ អគ្គនាយកដ្ឋា នថវកិា ននប្កសួងលសដ្ាកចិ្ច

និងេរិញ្ញវតថុ និងជាសមាជិកផ្នែកសិកាប្ាវប្ជាវ ននអគ្គលលខាធិការដ្ឋា នឧតតមប្កមុប្រកឹាលសដ្ាកចិ្ចជាតិ

បានចូ្លរលប្មីការងារលៅប្កសួងលសដ្ាកចិ្ច និងេរិញ្ញវតថុ តាំងពីឆ្ែ ាំ ២០១៤

បានរញ្ច រ់ការសិកាថ្នែ ក់អនុរណ្ឌិ ត ផ្នែកេរិញ្ញវតថុ លៅប្រលទសអង់លគ្េស។



មាតិកា

គោលបាំែងម្នការកាំែត់លកខែៈវិនិច្ឆ័យគោល

និយលន័យ១

៣

២

ពិនទុ និងលកខែៈវិនិច្ឆ័យ

រគបៀបពិនិតយ និងដាក់ពិនទុ៤



១. និយលន័យ

ការប្គ្រ់ប្គ្ងេរិញ្ញវតថុាធារណ្ៈ សាំលៅដ្ល់ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានេរិញ្ញវតថុ ផ្ដ្លជះឥទធពិលលលីប្រសិទធភាព នងិស័កតសិិទធ

ភាពននការនតល់លសវាាធារណ្ៈជូនដ្ល់ប្រជាពលរដ្ា ប្រករលដ្ឋយសមធម៌ នងិររយិារនែ។ កែុងន័យលនះ, ការប្គ្រ់ប្គ្ងេរិញ-

វតថុលៅកែុងមណ្ឌ លសុខភាព ប្តូវធានាថ្នការដ្កឹនាាំ នងិការប្គ្រ់ប្គ្ងនូវកចិ្ចដ្ាំលណី្ការទាំងការលរៀរច្ាំផ្ននការថវកិា, ការអនុវតត

ថវកិា, ការប្តតួពនិតិយ នងិលរៀរច្ាំរបាយការណ៍្េរិញ្ញវតថុ នងិសមទិធកមម អនុលោមតមលិខិតរទដ្ឋា នគ្តយុិតតធិមាន, តមាេ ភាព,

ប្រសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាព ។

ប្រសិទធភាពននការនតល់លសវា



២. គោលបាំែង

 ការលរៀរច្ាំលកខណ្ៈវនិចិ្ឆ័យសប្មារ់ការប្គ្រ់ប្គ្ងេរិញ្ញវតថុលៅកែុងមណ្ឌ លសុខភាព បានរមួរញ្ចូ លនូវការអនុវតតបានលអៗ

លលីការប្គ្រ់ប្គ្ងេរិញ្ញវតថុាធារណ្ៈនងផ្ដ្រ ផ្ដ្ល នឹងជួយនិងគាំប្ទដ្ល់មណ្ឌ លសុខភាព៖

 រលងកីនប្រសិទធភាពការប្គ្រ់ប្គ្ងេរិញ្ញវតថុាធារណ្ៈររស់មណ្ឌ លសុខភាព,

 ពប្ងឹងគ្ណ្លនយយភាពលលីការប្គ្រ់ប្គ្ងថវកិា

 ធានាបាននូវភាពល្េយីតរលៅនងឹតប្មូវការលសវាសុខភាពលៅតមសេគ្មន៍។



ឯកសារយោងដែលយកមកយ្រើ



៣. ពិនទុ និងលកខែៈវិនិច្ឆ័យ

៣.២ គ្បព័នធគ្គប់គ្គងគែគនយយ និងគ្ទពយស្លបតតិរដ្ឋ (៣០ពិនទ)ុ

៣.១ ភាពគ ឿទុកច្ិតតម្នថវិកា (៣៥ពិនទុ)

៣.៣ការតាលដាន និងការគ្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុ (១៥ពិនទុ)

មានលកខណ្ៈវនិិច្ឆយ័រងច្ាំននួ៣ ផ្ដ្លមានពិនទុសររុច្ាំននួ៨០ ពិនទុ

• លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យរងទី១៖ មានលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យលម្អិតច្ំនួន ៧ 

• លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យរងទី២៖ មានលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យលម្អិតច្ំនួន ៦ 

• លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យរងទី៣៖ មានលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យលម្អិតច្ំនួន ៣



៣.១. ភាពគ ឿទុកច្ិតតម្នថវិកា (៣៥ពិនទុ)

 ផ្ននការប្រតិរតតបិ្រចាំឆ្ែ ាំ៖ផ្ននការរមួររស់មណ្ឌ លសុខភាពលដ្ឋយរងាា ញអាំពីផ្ននការសកមមភាពនិង

ផ្ននការេរិញ្ញវតថុររស់មណ្ឌ លសុខភាពសប្មារ់អនុវតតន៍លៅឆ្ែ ាំរនាទ រ់។

 ផ្ននការប្តីមាស៖ ផ្ននការប្រតិរតតិប្រចាំឆ្ែ ាំផ្ដ្លបានលរៀរច្ាំតមប្តីមាសសប្មារ់ការអនុវតតជាក់ផ្សតង

ការអនុវតតផ្ននការប្រតិរតតបិ្រចាំឆ្ែ ាំ៖ អនុវតតសកមមភាពផ្ដ្លបានលប្គងកែុងផ្ននការប្រតិរតតិប្រចាំឆ្ែ ាំររស់

មណ្ឌ លសុខភាព។

៣.១.១ការលរៀរច្ាំផ្ននការថវកិា(១៥ពិនទុ)



៣.១. ភាពគ ឿទុកច្ិតតម្នថវិកា (៣៥ពិនទុ) (ត)

ការប្គ្រប់្គ្ងច្ាំណូ្លររសម់ណ្ឌ លសុខភាព៖ ការប្គ្រ់ប្គ្ងច្ាំណូ្ល(ថវកិាជាតិច្ាំណូ្លពីការរង់នថេនិង
មូលនិធិសមធម៌)ប្រចាំប្តមីាសនិងប្រចាំឆ្ែ ាំររស់មណ្ឌ លសុខភាព។

ការអនុវតតថវកិាមានប្រសទិធភាព៖ ការអនុវតតថវកិាលធៀរលៅនងឹផ្ននការថវកិាប្រចាំឆ្ែ ាំផ្ដ្លបានកាំណ្ត់
លដ្ឋយមណ្ឌ លសុខភាព។

មានកចិ្ចរញ្ជ ិកាគ្ណ្លនយយបានប្តមឹប្តូវ៖ ការកត់ប្តាច្់ប្បាក់ប្សរតមរេង់គ្ណ្លនយយាធារណ្ៈ។

 តមាេ ភាពថវកិា៖ការនសពវនាយច្ាំណូ្លច្ាំណាយប្រចាំផ្ខររស់មណ្ឌ លសុខភាពជាប្រចាំ។

៣.១.២ការអនុវតតថវកិា(កមមវធីិច្ាំណូ្លច្ាំណាយនិងលគលការណ៍្ច្ាំណូ្លច្ាំណាយ) (២០ពិនទុ)



៣.២. គ្បព័នធគ្គប់គ្គងគែគនយយ និងគ្ទពយស្លបតតិរដ្ឋ  (៣០ពិនទុ)

 មានរញ្ជ ីតមដ្ឋនាច្ប់្បាកក់ែុងធនាគរ៖ រញ្ជ ីឬលសៀវលៅកត់ប្តប្រតិរតតិការាច្់ប្បាក់កែុងគ្ណ្នីធនាគរររស់
មណ្ឌ លសុខភាព។

 មានរញ្ជ ីលរឡាសប្មារត់មដ្ឋនាថ នភាពច្ាំណូ្លច្ាំណាយនិងច្ាំននួាច្ប់្បាកផ់្ដ្លលៅសលចុ់្ងនថៃចុ្ងផ្ខ៖
រញ្ជ ីកត់ប្តច្ាំណូ្លច្ាំណាយប្រចាំនថៃនិងប្រចាំផ្ខររស់មណ្ឌ លសុខភាព។

 ការកតប់្តកិច្ចរញ្ជ ិកាគ្ណ្លនយយតមកាំពយូទរ័៖ កិច្ចរញ្ជ ិកាគ្ណ្លនយយ(រូកសរុរទិនែន័យប្រចាំឆ្ែ ាំ) លដ្ឋយលប្រី
ប្បាស់ប្រព័នធគ្ណ្លនយយកុាំពយូទ័រ។

 ការប្គ្រប់្គ្ងឯការេរិញ្ញវតថុ៖ការរកាទុកឯការពាក់ព័នធនឹងេរិញ្ញវតថុកែុងប្កូណូ្តមលាំដ្ឋរ់និងមានភាពងាយ
ប្សួលសប្មារ់ការលប្រីប្បាស់។

៣.២.១ដ្ាំលណី្រការននការកតប់្ត(២០ពិនទុ)



៣.២.២ការប្គ្រប់្គ្ងប្ទពយសមបតតរិដ្ា(១០ពិនទុ)

មានរញ្ជ ីារលពភីណ័្ឌ ប្ទពយសមបតតរិដ្ាឆ្ែ ាំលគល៖ ការកត់ប្តរញ្ជ ីារលពីភណ័្ឌ ប្ទពយសមបតតរិដ្ាឆ្ែ ាំលគល

ប្សរតមវធិាននិងទប្មង់ររស់ប្កសួងលសដ្ាកិច្ចនិងេរិញ្ញវតថុ។

 មណ្ឌ លសុខភាពលធវរីច្ចុរបនែកមមតរាងលប្រៀរលធៀរ (លកនី/ថយចុ្ះ) ប្ទពយសមបតតរិដ្ា ៖ការលធវីរច្ចុរបនែ

កមមតរាងលប្រៀរលធៀរ(លកីន/ថយចុ្ះ) ប្ទពយសមបតតិរដ្ាប្រចាំឆ្ែ ាំនិងទន់លពលលវោ។

៣.២. គ្បព័នធគ្គប់គ្គងគែគនយយ និងគ្ទពយស្លបតតិរដ្ឋ (៣០ពិនទុ)



៣.៣ ការតាលដាន និងការគ្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុ (១៥ពិនទុ) 

មានរបាយការណ៍្លទធនលការងារ៖របាយការណ៍្លទធនលការងារររស់មណ្ឌ លសុខភាពផ្ដ្ល្េុះ
រញ្ច ាំងពីលទធនលផ្ដ្លមណ្ឌ លសុខភាពអនុវតដបានប្រចា្ំ មាសនិងឆ្ែ ាំនិងលនញីជូនការយិាល័យ
សុខាភិបាលប្សុកប្រតិរតតិបានទន់លពលលវោ។

៣.៣.១ប្រពន័ធរបាយការណ៍្តមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារ(៥ពនិទុ)



៣.៣ ការតាលដាន និងការគ្តួតពិនិតយហរិញ្ញវតថុ (១៥ពិនទុ) (ត)

មានប្រពន័ធប្តួតពនិតិយននទកែុង៖ដ្ល់ការអនុវតតប្រព័នធប្តួតពិនតិយននទកែុងររស់មណ្ឌ លសុខភាពលដ្ីមបី
ធានាថ្នថវកិាប្តូវបានប្គ្រ់ប្គ្ងនិងលប្រីប្បាស់ប្សរតមលិខិតរទដ្ឋា នគ្តិយុតតជិាធរមាន។

កាអនុវតតតមអនុាសនរ៍រសស់វនកមមននទកែុង/ អធកិារកចិ្ច/សវនកមមឯករាជយ៖ការអនុវតតតមអនុ

ាសន៍ររស់សវនកមមននទកែុងសវនកមមឯករាជយនិងអធិការកិច្ចកែុងរយៈលពល៣ឆ្ែ ាំចុ្ងលប្កាយ។

៣.៣.២ប្រពន័ធប្តួតពិនិតយននទកែុង(១០ពិនទុ)



៤. រគបៀបពិនិតយ និងការដាក់ពិនទុ

• លៅកែុងលកខណ្ៈវនិិច្ឆ័យរងទាំង៣ មានលកខណ្ៈវនិិច្ឆ័យលមអិតច្ាំនួន១៦ ផ្ដ្លនងឹទទួលបានពិនទុ លដ្ឋយ

ផ្នអកលលីទិនែន័យ ឯការ រមួមាន របាយការណ៍្ សមាា រៈ ទីតាំង ឬការសួរសាំណួ្រ ទ្ ល់មាត់។

• លកខណ្ៈវនិិច្ឆ័យលមអិតនីមួយៗនឹងអាច្ទទួលបានពិនទុ ០ សប្មារក់ារមិនបានរាំលពញតមលកខខណ្ឌ

ទល់ផ្តលាះ រឯឺការទទួលបានពិនទុ៥ សប្មារ់ការរាំលពញបានប្គ្រ់ប្ជុងលប្ជាយតមលកខខណ្ឌ កាំណ្ត់។



ឧទាហរែ៍ទី១៖

រលរៀរននការដ្ឋក់ពិនទុ ពី០ដ្ល៥់(គ្ណ្នាពិនទុ លដ្ឋយរូករញ្ចូ លគែ )៖

ពិនទុ ២ ផ្ននការប្រតិរតតិប្រចាំឆ្ែ ាំ

ពិនទុ ២ ការលរៀរច្ាំតមទប្មង់ផ្ននការររស់ប្កសួងសុខាភិបាល

ពិនទុ ១ សកមមភាពមានប្គ្រ់ប្រភពថវកិា(ថវកិាជាតិលសវារង់នថេនិងជាំនយួ)

ពិនទុ ០ គម នប្គ្រ់ច្ាំណុ្ច្ខាងលលី

៤. រគបៀបពិនិតយ និងការដាក់ពិនទុ  (ត)
ផ្ននការប្រតិរតតបិ្រចាំឆ្ែ ាំ៖ផ្ននការរមួររស់មណ្ឌ លសុខភាពលដ្ឋយរងាា ញអាំពីផ្ននការ
សកមមភាពនិងផ្ននការេរិញ្ញវតថុររស់មណ្ឌ លសុខភាពសប្មារ់អនុវតតន៍លៅឆ្ែ ាំរនាទ រ់។



ឧទាហរែ៍ទី២៖

រលរៀរននការដ្ឋក់ពិនទុ ពី០ដ្ល៥់(គ្ណ្នាពិនទុ លដ្ឋយរូករញ្ចូ លគែ )៖

៤. រគបៀបពិនិតយ និងការដាក់ពិនទុ  (ត)
ផ្ននការប្តីមាស៖ផ្ននការប្រតិរតតិប្រចាំឆ្ែ ាំផ្ដ្លបានលរៀរច្ាំតមប្តីមាសសប្មារ់ការអនុវតត
ជាក់ផ្សតង។

ពិនទុ ២ ផ្ននការប្តីមាស(៤ផ្ននការកែុងមយួឆ្ែ ាំ)

ពិនទុ ៣ ការលរៀរច្ាំតមទប្មង់ផ្ននការររស់ប្កសួងសុខាភិបាល(ខេឹមារកាលររលិច្ឆទេតថលលខា)

ពិនទុ ០ គម នប្គ្រ់ច្ាំណុ្ច្ខាងលលី



ឧទាហរែ៍ទី៣៖

រលរៀរននការដ្ឋក់ពិនទុ ពី០ដ្ល៥់(គ្ណ្នាពិនទុ លដ្ឋយមិនរូករញ្ចូ លគែ )៖

៤. រគបៀបពិនិតយ និងការដាក់ពិនទុ  (ត ច្ប់)
ការអនុវតតផ្ននការប្រតិរតតបិ្រចាំឆ្ែ ាំ៖អនុវតតសកមមភាពផ្ដ្លបានលប្គងកែុងផ្ននការប្រតិរតតិប្រចាំ
ឆ្ែ ាំររស់មណ្ឌ លសុខភាព។

ពិនទុ៥ អនុវតតន៍សកមមភាពបាន៩០ភាគ្រយដ្ល់១០០ភាគ្រយននសកមមភាពផ្ដ្លបានលប្គងទុក

ពិនទុ៤ អនុវតតន៍សកមមភាពបាន៨០ភាគ្រយដ្ល់៨៩ភាគ្រយននសកមមភាពផ្ដ្លបានលប្គងទុក

ពិនទុ៣ អនុវតតន៍សកមមភាពបាន៧០ភាគ្រយដ្ល់៧៩ភាគ្រយននសកមមភាពផ្ដ្លបានលប្គងទុក

ពិនទុ២ អនុវតតន៍សកមមភាពបាន៦០ភាគ្រយដ្ល់៦៩ភាគ្រយននសកមមភាពផ្ដ្លបានលប្គងទុក

ពិនទុ១ អនុវតតន៍សកមមភាពបាន៥០ភាគ្រយដ្ល់៥៩ភាគ្រយននសកមមភាពផ្ដ្លបានលប្គងទុក

ពិនទុ០ លប្កាម៥០ភាគ្រយ



ស្លូអរគុែ



បទបង្ហា ញស្ដពីី
ការររៀបចំនិងកែលម្អ
បរសិ្ថា នអងគភាព

ឯកសារណែនាំស្តីពីវធិសីាស្រស្តនៃការវាយតនលៃៃិង
ការទទួលសាា ល់លែឌ លសុ្ខភាពគាំរូ
ររៀបចាំរោយ៖រោករាត់សិុ្ទធ
អគានយករងគ ាំពារបរសិាា ៃ
អគានយកោា ៃគ ាំពារបរសិាា ៃនៃក្កសួ្ងបរសិាា ៃ



មាតិកា
▪ ៃិយលៃ័យ
▪ រគលបាំែង
▪លកខែៈវៃិិចឆ័យស្ក្ាប់វាយតនលៃលែឌ លសុ្ខភាព
▪ វធិីសាស្រស្តនៃការវាយតនលៃរលើលកខែៈវៃិិចឆ័យ
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និយម្ន័យ



និយម្ន័យ

ការណែរកាជីវៈចក្លរុះ៖
ណែរការុកខជាតិវារជីាតិៃិង/ឬោាំរ ើលរុកខជាតិវារជីាតិ

ននជាពិរស្ស្ក្បរេទពូជកនុងតាំបៃ់កនុង
រគលបាំែងបរងកើតនទៃណបតង/រសាេ័ែភាពកនុង
លែឌ លសុ្ខភាពៃិងរួលចាំណែក ល់ការណែរកា
រុកខជាតិវារជីាតិណ លជាជក្លក ល់ស្តវបកាបកស។ី

ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់(រងឹរាវឧស្ម័ៃ)៖
អៃុវតតការណែកទុកោក់ៃិង/ឬបរចេែស្ាំែល់
តាលក្បរេទរបស់្វាកនុងរគលបាំែងរួលចាំណែក
ធានបាៃៃូវគុែភាពបរសិាា ៃសុ្ខុាលភាព
សាធារែៈៃិងរសាេ័ែភាពលែឌ លសុ្ខភាព

ការក្បតិបតតិរលក្តីភាពបរសិាា ៃ៖
១. រគលការែ៍ «៣ក» ឬ3R, 
២. ស្ៃស ាំស្ាំនចទឹកៃិងថាលពល, 
៣. ោាំរ ើលរ ើរុកខជាតិនន, 

៤. ណែរកាការពារក្បេពទឹកកនុងតាំបៃ់, 
៥. រក្បើក្បាស់្ទលិតទលសីុ្ថាលពលតិច, 
៦. រក្បើទលិតទលណ លអាចណកនចនរក្បើ

រ ើងវែិបាៃ, 
៧. បចឈប់ការរោលស្ាំែល់ពាស្វាល

ពាស្កាល, 
៨. អប់រ ាំគន អាំពីបរសិាា ៃ, ...ល។

រលក្តភីាពបរសិាា ៃស្ាំរៅ ល់ស្កលមភាពទ ាំងឡាយណាណ លបាៃកាត់បៃាយឬលៃិបងកហាៃិេ័យ ល់បរសិាា ៃ



រោលបំណង



រោលបំណង
▪ធានបាៃៃូវការោក់បចេូ ល«ការក្បតិបតតិរលក្តីភាពបរសិាា ៃ» រៅតាលអងាភាព
ទតល់រស្វាសាធារែៈកនុងវស័ិ្យសុ្ខាេិបាល

▪ ៃឹងរធវើឱ្យលែឌ លសុ្ខភាពកាៃ យជាអងាភាពគាំរូនៃ«ការក្បតិបតតិរលក្តីភាពបរសិាា
ៃ» រៅកនុងស្ហគលៃ៍ស្ាំរៅឈាៃរៅស្រក្លចបាៃៃូវ«ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់
រងឹ-ស្ាំរាលការក្គប់ក្គងស្ាំែល់រាវការក្គប់ក្គងណទសងការណែរកាជីវៈចក្លរុះឱ្យ
បាៃក្បរស្ើរក្ស្បតាលរគលការែ៍រលក្តីភាពបរសិាា ៃ» ក្ពលទ ាំងជារវទិកា
ស្ក្ាប់អប់រ ាំបាំទុស្ ល់សាធារែជៃឱ្យចូលរួលចាំណែកកនុងការណែរកាអនល័
យបរសិាា ៃរៅតាលស្ហគលៃ៍ៃិងលាំរៅោា ៃរបស់្ពួករគ។
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លែខណៈវិនិចឆ័យស្ម្រមាប់វាយតម្ម្ៃ
ម្ណឌ លស្ខុភាព



លែខណៈវិនិចឆ័យស្ម្រមាប់វាយតម្ម្ៃម្ណឌ លស្ខុភាព
▪ ណទនកនៃការររៀបចាំៃិងណកលលអបរសិាា ៃលែឌ លសុ្ខភាពាៃលកខែៈវៃិិចឆ័យរង
ចាំៃួៃ៤គឺ៖
1. លកខែៈវៃិិចឆ័យរងទី១៖ទស្សៃវស័ិ្យៃិងស្កលមភាពរលក្តភីាពបរសិាា ៃ(ាៃភាពសាអ ត
ៃិងភាពនបតងរៅកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាព)

2. លកខែៈវៃិិចឆ័យរងទី២៖ការបស្ររា បការយល់ ងឹៃិងអៃុវតតៃ៍អនល័យបរសិាា ៃ
3. លកខែៈវៃិិចឆ័យរងទី៣៖រលក្តភីាពបរសិាា ៃរៅកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាព
4. លកខែៈវៃិិចឆ័យរងទី៤៖ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់រៅលែឌ លសុ្ខភាព
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៥.១. ទស្សនវិស្យ័និងស្ែម្មភាពរម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា ន
▪ ៥.១.១. ការអៃុវតតទស្សៃវស័ិ្យៃិងស្កលមភាព
រលក្តីភាពបរសិាា ៃ(១០ពិៃៃុ)
▪ ាៃទស្សៃវស័ិ្យាៃការររៀបចាំៃិងអៃុវតតៃ៍ស្កលមភាព
រលក្តីភាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ស្ាំរៅ ល់ណទៃការយុទធសាស្រស្តឬ
ណទៃការស្កលមភាពរបស់្លែឌ លសុ្ខភាពណ លាៃគូស្
បរា ក់ពីវតាុបាំែងៃិងស្កលមភាពនៃការរលើកកលពស់្
រលក្តីភាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាពក្ពលទ ាំងអៃុវតតៃ៍ស្កលមភាពរលក្តីភាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត់៖១)ណទៃការស្កលមភាពក្បោ ាំឆ្ន ាំឬ
ណទៃការយុទធសាស្រស្តរបស់្លែឌ លសុ្ខភាព ឬឯកសាររទស
ងៗរទៀតណ លបង្ហា ែពីគាំៃិតទដួចរទដើលពីណទៃការស្កលមភាពណ លបក្លរងៃឹងអៃុវតតៃ៍ៃិង២)ស្កលមភាព
ណ លបាៃអៃុវតតៃ៍ៃិងកាំពុងបៃតអៃុវតតៃ៍រ ើលបរីលើកកលពស់្
រលក្តីភាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព។
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៥.១. ទស្សនវិស្យ័និងស្ែម្មភាពរម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា ន
▪ ៥.១.១. ការអៃុវតតទស្សៃវស័ិ្យៃិង
ស្កលមភាពរលក្តភីាពបរសិាា ៃ(១០ពិៃៃុ) 
▪ការររៀបចាំបររិវែលែឌ លសុ្ខភាពៃិងរហោា
រចនស្លព័ៃធរូបវៃ័តលែឌ លសុ្ខភាពណ លាៃរលក្តី
ភាពបរសិាា ៃ ០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ស្ាំរៅ ល់លែឌ លសុ្ខភាពបាៃ
ររៀបចាំរហោា រចនស្លព័ៃធរូបវៃ័តណ លរ្ៃើយតបរៅៃឹង
បរបិទរលក្តីភាពបរសិាា ៃៃិងបាៃរធវើស្កលមភាពរលើក
កលពស់្រលក្តីភាពបរសិាា ៃរៅកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាពរបស់្ខៃួៃជាក្បោ ាំ។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ទិ ាភាពទូរៅនៃការររៀបចាំរហ
ោា រចនស្លព័ៃធរូបវៃ័តរៅតាលៃិយាលរលក្តីភាពបរសិាា
ៃ(រ ាំហូរខយល់ៃិងពៃៃឺលាំហនបតងការទុកោក់
ស្ាំែល់រក្បើក្បាស់្ថាលពលសាអ ត)។
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៥.២. ការបញ្ជ្រា បការយលដ់ឹងនិងអនុវតតន៍អនាម្័យបរសិ្ថា ន
▪ ៥.២.១ការអប់រ ាំៃិងបែដុ ុះបណាដ លអាំពីរលក្តភីាពបរសិាា ៃ(១០ពិៃៃុ)

▪ាៃកលមវធិីអបរ់ ាំបែដុ ុះបណាដ លការក្គប់ក្គងបរស្ិ្ថាៃក្បកបរោយសុ្វតាិភាពៃិងរលក្តីភាព ល់
បុគាលិកៃិងក្គូរពទយ(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការបែដុ ុះបណាដ លស្ដីពីបរសិាា ៃណ លររៀបចាំរ ើងរោយលែឌ លសុ្ខភាពឬអងា
ភាពរទសងរទៀត ល់បុគាលិកៃិងក្គូរពទយ។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ាៃការចងក្កងឯកសារឬ
បទបង្ហា ែស្ដីពីការអប់រ ាំបែដុ ុះបណាដ លអាំពីការក្គប់ក្គងបរសិាា ៃឬរបាយការែ៍ស្ដីពីការររៀបចាំវគា
បែដុ ុះបណាដ លពាក់ព័ៃធៃឹងរលក្តីភាពបរសិាា ៃឬរបាយការែ៍ចូលរួលវគាបែដុ ុះបណាដ លពាក់ព័ៃធៃឹងបរសិាា ៃណ លររៀបចាំរោយអងាភាពនន។
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៥.២. ការបញ្ជ្រា បការយលដ់ឹងនិងអនុវតតន៍អនាម្័យបរសិ្ថា ន(ត) 

▪ ៥.២.១ការអប់រ ាំៃិងបែដុ ុះបណាដ លអាំពីរលក្តភីាពបរសិាា ៃ(១០ពិៃៃុ) (ត)
▪ាៃកលមវធិីរលើកកលពស់្ការយល់ ងឹអាំពីអនលយ័
បរសិាា ៃ ល់អនករក្បើក្បាស់្រស្វារៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការររៀបចាំកលមវធិី
ទសពវទាយអប់រ ាំៃិងជាំរុែការក្បតិបតតិអនល័យបរសិាា
ៃ ល់អនករក្បើក្បាស់្រស្វា។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ១)របាយការែ៍ស្ដីពីការ
ររៀបចាំការទសពវទាយអាំពីអនល័យបរសិាា ៃ២)ឯកសារ
របាុះពុលពទាយឬទលិតស្ដីពីអនល័យបរសិាា ៃៃិង៣)
ការក្បតិបតតិអនល័យបរសិាា ៃរបស់្អនករក្បើក្បាស់្រស្វា
(ការទុកោក់ស្ាំរាលអនល័យបៃៃប់រក្កាយស្ក្ាល
បៃៃប់ទឹក...)។
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៥.២. ការបញ្ជ្រា បការយលដ់ឹងនិងអនុវតតន៍អនាម្័យបរសិ្ថា ន(ត) 

▪៥.២. ២ការអៃុវតតអនល័យបរសិាា ៃ(១០ពិៃៃុ)
▪ការណែន ាំពីភាពសាអ តៃិងការ កឹន ាំបុគាលិកស្ាអ តបរសិាា ៃរៅកនុងបររិវែអងាភាពទតល់
រស្វា(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការររៀបចាំយុទធនការឬស្កលមភាពរធវើអនល័យរបស់្លែឌ លសុ្ខភាព
ស្ក្ាប់រលើកកលពស់្រសាេ័ែឌ ភាពរៅកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាពឬស្ហគលៃ៍។

▪លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត់៖ ១)កលមវធិកីារង្ហរឬកាលវភិាគស្ក្ាប់រធវើអនល័យបរសិាា ៃក្បោ ាំឆ្ន ាំ២)ភាព
សាអ តកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាពៃិង៣)យុទធនការឬស្កលមភាពរធវើអនល័យបរសិាា ៃរៅបររិវែ
លែឌ លសុ្ខភាពឬស្ហគលៃ៍ជុាំវែិលែឌ លសុ្ខភាព។
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៥.២. ការបញ្ជ្រា បការយលដ់ឹងនិងអនុវតតន៍អនាម្័យបរសិ្ថា ន(ត) 

▪ ៥.២. ២ការអៃុវតតអនល័យបរសិាា ៃ(១០ពិៃៃុ)  (ត)
▪ការណែនាំអនករក្បើក្បាស់្រស្វាឱ្យរចុះទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-
ស្ាំរាលកនុងធុង(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់កលមវធិីអប់រ ាំទសពវទាយ ល់អនករក្បើ
ក្បាស់្រស្វាស្ដីពីការអៃុវតតវធិាៃការណែកៃិងទុកោក់ស្ាំែល់
រងឹ-ស្ាំរាល(ស្ាំែល់ទូរៅ) រៅតាលក្បរេទរៅកនុងលែឌ លសុ្ខ
ភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ចាំែុចក្តូវពិៃិតយគឺ១)ឯកសារអប់រ ាំ
ទសពវទាយ(ខិតប័ែណផ្ទៃ ាំងរូបភាពឯកសាររសាតទស្សៃ៍) ៃិង២)
របាយការែ៍ឬរូបភាពណ លបង្ហា ែអាំពីស្កលមភាពអប់រ ាំ
ទសពវទាយការណែកៃិងទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាល(ស្ាំែល់
ទូរៅ) រៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព ល់អនករក្បើក្បាស់្រស្វា។
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៥.៣. រម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា នរៅែនងុបររិវណម្ណឌ លស្ខុភាព

▪ ៥.៣.១រលក្តភីាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព
▪ការណែរកាបរសិាា ៃរៅកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាពបាៃ
សាអ តលអៃិងាៃភាពនបតង
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការណែរកាបរសិាា ៃៃិងរធវើស្កលមភាព
រលក្តីភាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ចាំែុចក្តូវពិៃិតយគឺ ១)យៃតការណែរកាប
រសិាា ៃៃិងរធវើអនល័យ(ាៃណបងណចករវៃស្ាអ ត ល់បុគាលិកអន
ល័យឬក្គូរពទយ) ២)កលមវធិីការង្ហរចាស់្ោស់្ស្ដីពីការរធវើ
ស្កលមភាពណែរការសាេ័ែឌ ភាពលែឌ លសុ្ខភាពៃិង៣)ការរធវើ
ស្កលមភាពរលក្តីភាពបរសិាា ៃ(ការស្ៃស ាំស្ាំនចទឹកថាលពលសាអ ត
ទុកោក់ស្ាំែល់រវជាសាស្រស្ត...)។
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៥.៣. រម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា នរៅែនងុបររិវណម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)

▪ ៥.៣.១រលក្តភីាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព(ត)
▪ាៃធុងស្ាំរាលស្ក្ាបស់្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាល(ស្ាំែល់ទូរៅ)ស្លក្ស្ប
ៃិងាៃអនល័យ(០៥ពិៃៃុ )
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ស្ាំរៅ ល់ការររៀបចាំឱ្យាៃធុងទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាល

(ស្ាំែល់ទូរៅ) រៅតាលក្បរេទស្ាំែល់ៃិងរលើកកលពស់្ការណែកៃិងការ
ទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាលរៅតាលក្បរេទរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ចាំែុចក្តូវពិៃិតយគឺ១)ធុងទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-
ស្ាំរាល(ស្ាំែល់ទូរៅ) រៅតាលក្បរេទ(១.ស្ាំបក ប២.ផ្ទៃ ស្ៃិករវចខេប់៣.
ស្ាំែល់រលួយ) ២)ការអៃុវតតការណែកៃិងទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាលរៅ
តាលក្បរេទៃិង៣)ការរវចខេប់ៃិងទុកោក់ស្ាំែល់បរណាដ ុះអាស្ៃន(ក្បលូល
ស្ាំរាលរចែពីធុង)។
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៥.៣. រម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា នរៅែនងុបររិវណម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)

▪ ៥.៣.១រលក្តីភាពបរសិាា ៃរៅកនុង
លែឌ លសុ្ខភាព(១៥ពិៃៃុ)(ត)
▪ ទីតា ាំងអងាុយលាំណហាៃអនល័យបរសិាា ៃៃិង
បរយិាកាស្លអ(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ទីតា ាំងអងាុយលាំណហរៅ
លែឌ លសុ្ខភាពាៃផ្ទសុ្កភាពៃិងបរយិាកាស្
លអ ល់អនករក្បើក្បាស់្រស្វា។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ចាំែុចក្តូវពិៃិតយគឺ១)
កណៃៃងអងាុយលាំណហៃិង២)ទីធាៃ /លាំហនបតងរៅ
កណៃៃងអងាុយលាំណហ។
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៥.៣. រម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា នរៅែនងុបររិវណម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)

▪ ៥.៣.២បៃៃប់ទឹកៃិងបងាៃ់ក្បកបរោយ
អនល័យបរសិាា ៃលអ(១៥ពិៃៃុ)
▪ាៃណបងណចកបៃៃប់ទឹកៃិងបងាៃ់ស្ក្ាប់បុរស្ស្រស្តី
ៃិងជៃពិការ(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ស្ាំរៅ ល់ការណបងណចកបៃៃប់ទឹកៃិង
បងាៃ់រវាងបុរស្ស្រស្តីៃិងជៃពិការរៅលែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ចាំែុចក្តូវពិៃិតយគឺ១)បៃៃប់ងូត
ទឹក២)បងាៃ់ស្ក្ាប់បុរស្៣)បងាៃ់ស្ក្ាប់ស្រស្តីៃិង៤)
បងាៃ់/បៃៃប់ងូតទឹកស្ក្ាប់ជៃពិការ។
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៥.៣. រម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា នរៅែនងុបររិវណម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)

▪ ៥.៣.២បៃៃប់ទឹកៃិងបងាៃ់ក្បកបរោយអនល័យ
បរសិាា ៃលអ(១៥ពិៃៃុ) (ត)
▪ការណែរកាអនល័យរៅកនុងបៃៃប់ទឹកៃិងបងាៃ់អនល័យ(០៥ពិៃៃុ)

▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការណែរកាអនល័យ
រៅកនុងបៃៃប់ទឹកៃិងបងាៃ់អនល័យរៅកនុង
លែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ១)កាលវភិាគរធវើអនល័យបៃៃប់ទឹក/បងាៃ់២)
បុគាលិកអនល័យ/បុគាលិករពទយរធវើអនល័យ៣)ស្ាា រៈស្ក្ាប់រធវើអន
ល័យបៃៃប់ទឹក/បងាៃ់ៃិង៤)ភាពសាអ តនៃបៃៃប់ទឹក/បងាៃ់។
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៥.៣. រម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា នរៅែនងុបររិវណម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)

▪ ៥.៣.២បៃៃប់ទឹកៃិងបងាៃ់ក្បកបរោយអនល័
យបរសិាា ៃលអ(១៥ពិៃៃុ) (ត)
▪ាៃទឹកសាអ តរក្បើក្បាស់្ក្គប់ក្គៃ់រៅកនុងបងាៃ់ៃិងបៃៃប់
ទឹក(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់បរាិែទឹកសាអ តោ ាំបាច់ៃិង
ក្គប់ក្គៃ់ស្ក្ាប់រក្បើក្បាស់្កនុងបងាៃ់ៃិងបៃៃប់ទឹករៅកនុង
លែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់១)ទឹកសាអ ត២)ាៃទឹកកនុងធុងឬ
អាងស្តុកទឹក(កនុងករែីគម ៃក្បព័ៃធទឹកា៉ា សីុ្ៃ) ៣)ការស្ៃស ាំ
ស្ាំនចទឹកៃិង៤)អនល័យអាងស្តុកទឹក។
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៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព

▪ ៥.៤.១ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់រាវ(១០ពិៃៃុ)
▪ស្ាំែល់រាវក្តូវបាៃរធវើក្បក្ពឹតតកលមឬបចេូ លរៅកនុង
ក្បព័ៃធលូរលឬអាងសិ្បទិក(អាងស្តុកស្ាំែល់រាវ) 
(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការទប់សាក ត់ការបាំពុលបរសិាា ៃ
ជាពិរស្ស្ការបាំពុលក្បេពទឹកសាធារែៈតាលរយៈការ
រធវើក្បក្ពឹតតកលម/ស្ាអ តស្ាំែល់រាវ/ទឹកកខវក់/ទឹកស្ាំអុយ។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត់៖ ១)អាងសិ្បទិកៃិង
២)ក្ស្ុះទឹក។
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៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព

▪ ៥.៤.១ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់រាវ(១០ពិៃៃុ)
▪ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់ទឹករលើ /ីស្ាំែល់ទឹករេៃៀង

(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ស្ាំរៅ ល់ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់ទឹករលើ
 ី/ស្ាំែល់ទឹករេៃៀងរៅកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់១)ាៃក្បឡាយឬចងអូ របងាូ រ
ស្ក្ាប់រ ាំរោុះទឹករេៃៀងឬក្បព័ៃធលូបងាូ រ(ាៃគក្លបក្តឹល
ក្តូវ) ២)ការណែរកាក្បព័ៃធលូបងាូ រទឹករេៃៀងៃិង៣)លិៃ
ាៃែៃុកឬកណៃៃង ក់ទឹកកនុងលែឌ លសុ្ខភាព។
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៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)
▪ ៥.៤.២ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាល

(ស្ាំែល់ទូរៅ) (០៥ពិៃៃុ)
▪ាៃវធិាៃការទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាលរៅ
តាលក្បរេទ(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការទុកោក់ចុងរក្កាយ
ៃូវស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាលរៅកនុងលែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ១)ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាលក្តូវ
បចាូ ៃរៅទីោៃទុកោក់ចុងរក្កាយ(រោយ
ភាន ក់ង្ហរក្បលូលស្ាំែល់ឬរោយលែឌ លសុ្ខ
ភាព) ៃិង២)ស្ាំែល់រលួយក្តូវបាៃកប់ឬរកា
ទុកស្ក្ាប់រធវើជីកាំប៉ាុស៍្ ដ។
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៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)
▪ ៥.៤.៣ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់រវជាសាស្រស្ត

(១៥ពិៃៃុ)
▪ រគលការែ៍ណែនាំៃិងវធិាៃការស្ក្ាប់ណែកៃិង
ទុកោក់ស្ាំែល់រវជាសាស្រស្តតាលក្បរេទ(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ស្ាំរៅ ល់ការអៃុវតតការណែកៃិង
ទុកោក់ស្ាំែល់រវជាសាស្រស្តតាលក្បរេទឱ្យបាៃក្តឹលក្តូវ
អៃុរោលតាលរគលការែ៍ណែនាំៃិងវធិាៃការ។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់១)ធុងោក់ស្ាំែល់រវជាសាស្រស្ត
២)ការទុកោក់ស្ាំែល់រៅតាលក្បរេទៃិង៣)ការរវច
ខេប់ស្ាំែល់ក្តឹលក្តូវតាលក្បរេទ។
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៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)
▪៥.៤.៣ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់រវជាសាស្រស្ត(១៥ពិៃៃុ) (ត)

▪ការទុកោក់ស្ាំែល់ស្ររីាងា(សុ្កសាច់ឈាល..ល។) ស្ាំែល់អាំពូលថាន ាំរទុះបាត ៃិងអៃុ
វតតៃ៍វធិាៃការរៃុះបាៃលអ(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ស្ាំរៅ ល់ការទុកោក់ស្ាំែល់ស្ររីាងាស្ាំែល់អាំពូលថាន ាំៃិងរទុះបាត អៃុរោល
តាលវធិាៃការណ លបាៃកាំែត់។

▪លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត់៖ការទុកោក់ចស្ាំែល់ងរក្កាយ៖១)ស្ាំែល់ស្ររីាងា ២)ស្ាំែល់អាំពូលថាន ាំ
ៃិង៣)រទុះបាត ។

25 2021-09-01 Add a footer



៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)
▪៥.៤.៣ការក្គប់ក្គងស្ាំែល់រវជាសាស្រស្ត(១៥ពិៃៃុ) (ត)

▪ការបចាូ ៃស្ាំែល់លុតក្សួ្ចរចែរៅ ុតរៅរស្វាខាងរក្ៅ(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការទុកោក់ស្ាំែល់លុតក្សួ្ចបរណាដ ុះអាស្ៃនៃិងការបចាូ ៃរចែរៅ ុត
រៅរស្វាខាងរក្ៅ។

▪លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត់៖ ១)ការទុកោក់បរណាដ ុះអាស្ៃនៃិង២)ការបចាូ ៃរចែ។
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៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)
▪ ៥.៤.៤ការក្គប់ក្គងការបាំពុលខយល់រៅខាងកនុងៃិង
រក្ៅអគរ(១០ពិៃៃុ)
▪ការអៃុវតតរគលៃរយាបាយគម ៃណទសងបារកីនុងលែឌ លសុ្ខ
ភាព(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ ស្ាំរៅ ល់ការអៃុវតតរគលៃរយាបាយគម ៃណទសង
បារកីនុងលែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ១)ាៃបក្ាលជក់បារី២)គម ៃការលក់បារ ី
កនុងលែឌ លសុ្ខភាពៃិង៣)គម ៃអនកជក់បារ/ីគម ៃកៃៃុយបារកីនុង
លែឌ លសុ្ខភាព។
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៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)
▪ ៥.៤.៤ការក្គប់ក្គងការបាំពុលខយល់រៅខាងកនុង
ៃិងរក្ៅអគរ(១០ពិៃៃុ) (ត)
▪គម ៃការបាំពុលរោយណទសងតាលរយៈការ ុតស្ាំែល់រៅ
កនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាព(០៥ពិៃៃុ)
▪ រស្ចកតពីៃយល់៖ស្ាំរៅ ល់ការលិៃាៃការបាំពុលរោយណទសង
តាលរយៈការ ុតស្ាំែល់រៅកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាព។

▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់១)ការររៀបចាំ បាៃលអ ២) ាំរែើ រការ
 បាៃលអ៣) ាំរែើ រការ លិៃឱ្យាៃណទសង ុតស្ាំែល់
ហុយចូលកនុងលែឌ លសុ្ខភាពៃិង៤)គម ៃការ ុតស្ាំែល់
រងឹ-ស្ាំរាល(ស្ាំែល់ទូរៅ)  រក្ៅ ។
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វិធីស្ថញ្ជ្ស្តម្នការវាយតម្ម្ៃ
រលើលែខណៈវិនិចឆ័យ



លែខណៈវិនិចឆ័យស្ម្រមាប់វាយតម្ម្ៃម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)
▪ការវាយតនលៃលកខែៈវៃិិចឆ័យរងទ ាំង៤គឺណទអករលើសូ្ចនកររគលចាំៃូៃ២០ៃិង
ាៃពិៃៃុ ស្រុបចាំៃួៃ១០០ពិៃៃុ រួលាៃ៖
1. លកខែៈវៃិិចឆ័យរងទី១ាៃសូ្ចនកររគលចាំៃួៃ២(ាៃ១០ពិៃៃុ)
2. លកខែៈវៃិិចឆ័យរងទី២ាៃសូ្ចនកររគលចាំៃួៃ៤(ាៃ២០ពិៃៃុ)
3. លកខែៈវៃិិចឆ័យរងទី៣ាៃសូ្ចនកររគលចាំៃួៃ៦(ាៃ៣០ពិៃៃុ)
4. លកខែៈវៃិិចឆ័យរងទី៤ាៃសូ្ចនកររគលចាំៃួៃ៨(ាៃ៤០ពិៃៃុ)
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៥.១. ទស្សនវិស្យ័និងស្ែម្មភាពរម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា ន
៥.១.១. ការអនុវតតទស្សនវិស្យ័និង
ស្ែម្មភាពរម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា ន(១០ពិនទុ)

▪ ាៃទស្សៃវស័ិ្យាៃការររៀបចាំៃិងអៃុវតតៃ៍
ស្កលមភាពរលក្តភីាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ លសុ្ខ
ភាព(០៥ពិៃៃុ)
▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត់៖១)ណទៃការស្កលមភាពក្បោ ាំ
ឆ្ន ាំឬណទៃការយុទធសាស្រស្តរបស់្លែឌ លសុ្ខភាពឬ
ឯកសាររទសងៗរទៀតណ លបង្ហា ែពីគាំៃិតទដួចរទដើលពី
ណទៃការស្កលមភាពណ លបក្លរងៃឹងអៃុវតតៃ៍ៃិង២)
ស្កលមភាពណ លបាៃអៃុវតតៃ៍ៃិងកាំពុងបៃតអៃុវតតៃ៍
រ ើលបរីលើកកលពស់្រលក្តីភាពបរសិាា ៃរៅកនុងលែឌ ល
សុ្ខភាព។

▪ ររបៀបនៃការោកពិ់ៃៃុពី០ ល់៥(គែនពិៃៃុរោយបូក
បចេូ លគន )៖
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ពិៃៃុ ១ ាៃឯកសារឬណទៃការរលក្តីភាពបរសិាា ៃស្ក្ាប់លែឌ លសុ្ខភាព
ពិៃៃុ ១ ាៃកាលវភិាគរធវើអនល័យបរសិាា ៃរៅកនុងបររិវែលែឌ លសុ្ខភាព
ពិៃៃុ ១ ាៃយៃតការស្ក្ាប់រធវើអនល័យបរសិាា ៃ

ពិៃៃុ ១ ាៃបទបរា នទៃកនុងស្តីពីស្កលមភាពរលក្តីភាពបរសិាា ៃ

ពិៃៃុ ១ លែឌ លសុ្ខភាពាៃអនល័យៃិងរកាបាៃភាពសាអ តៃិងនបតងជាៃិចេ
ពិៃៃុ ០ គម ៃក្គប់ចាំែុចខាងរលើ



៥.២. ការបញ្ជ្រា បការយលដ់ឹងនិងអនុវតតន៍អនាម្័យបរសិ្ថា ន(ត) 

៥.២. ២ការអនុវតតអនាម្័យបរសិ្ថា ន(១០ពិនទុ)  

▪ ការណែនាំអនករក្បើក្បាស់្រស្វាឱ្យរចុះទុកោក់
ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាលកនុងធុង(០៥ពិៃៃុ)
▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ចាំែុចក្តូវពិៃិតយគឺ១)ឯក
សារអប់រ ាំទសពវទាយ(ខិតប័ែណផ្ទៃ ាំងរូបភាពឯកសារ
រសាតទស្សៃ៍) ៃិង២)របាយការែ៍ឬរូបភាពណ ល
បង្ហា ែអាំពីស្កលមភាពអប់រ ាំទសពវទាយការណែកៃិង
ទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាល(ស្ាំែល់ទូរៅ) រៅកនុង
លែឌ លសុ្ខភាព ល់អនករក្បើក្បាស់្រស្វា។

▪ ររបៀបនៃការោកពិ់ៃៃុពី០ ល់៥(គែនពិៃៃុរោយបូក
បចេូ លគន )៖
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ពិៃៃុ ២
ាៃឯកសារអប់រ ាំទសពវទាយស្ដីពីការណែក ៃិងទុកោក់
ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាល (ស្ាំែល់ទូរៅ) តាលក្បរេទ (១.ស្ាំបក
 ប ២.ផ្ទៃ ស្ៃិករវចខេប់ ៣.ស្ាំែល់រលួយ) (ឯកសាររបាុះ
ពុលពទាយបាៃ១ពិៃៃុ , ឯកសាររសាតទស្សៃ៍ បាៃ១ពិៃៃុ)

ពិៃៃុ ៣

របាយការែ៍ ឬរូបភាពណ លបង្ហា ែអាំពីស្កលមភាពអប់រ ាំ
ទសពវទាយការណែក ៃិងទុកោក់ស្ាំែល់រងឹ-ស្ាំរាល
(ស្ាំែល់ទូរៅ) (ទសពវទាយរក្កាល៣ ងកនុង១ឆ្ន ាំ បាៃ១
ពិៃៃុ , ទសពវទាយពី៤-៦ ង កនុង១ឆ្ន ាំ បាៃ២ពិៃៃុ ៃិង
ទសពវទាយោប់ពី៧ ងរ ើងរៅកនុង១ឆ្ន ាំបាៃ៣ពិៃៃុ)

ពិៃៃុ ០ គម ៃក្គប់ចាំែុចខាងរលើ



៥.៣. រម្ម្រតីភាពបរសិ្ថា នរៅែនងុបររិវណម្ណឌ លស្ខុភាព(ត)
៥.៣.២បនទប់ទឹែនិងបងគន់ម្របែបរោយអនាម្័
យបរសិ្ថា នលអ(១៥ពិនទុ)

▪ ាៃណបងណចកបៃៃបទឹ់កៃិងបងាៃស់្ក្ាប់បុរស្ស្រស្តី
ៃិងជៃពិការ(០៥ពិៃៃុ)
▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ចាំែុចក្តូវពិៃិតយគឺ១)បៃៃប់
ងូតទឹក២)បងាៃ់ស្ក្ាប់បុរស្៣)បងាៃ់ស្ក្ាប់ស្រស្តី
ៃិង៤)បងាៃ់/បៃៃប់ងូតទឹកស្ក្ាប់ជៃពិការ។

▪ ររបៀបនៃការោកពិ់ៃៃុពី០ ល់៥(គែនពិៃៃុរោយបូក
បចេូ លគន )៖
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ពិៃៃុ ១ បៃៃប់ងូតទឹកយា៉ា ងតិច១

ពិៃៃុ ១
ាៃបងាៃ់យា៉ា ងតិច២(បុរស្១ៃិងស្រស្តី១, ករែី
ាៃណតបៃៃប់ទឹក១បាៃពិៃៃុ០(សូ្ៃយ))

ពិៃៃុ ១
បងាៃ់ស្រស្តីក្តូវាៃធុងស្ាំរាលស្ក្ាប់ោក់ស្ាំែល់
្ៃងររាគ

ពិៃៃុ ១ បងាៃ់/បៃៃប់ងូតទឹកាៃទវ រៃិងគៃៃឹុះខាៃ ស់្ក្តឹលក្តូវ

ពិៃៃុ ១ បងាៃ់/បៃៃប់ងូតទឹកស្ក្ាប់ជៃពិការ

ពិៃៃុ ០ គម ៃក្គប់ចាំែុចខាងរលើ



៥.៤ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ៅម្ណឌ លស្ខុភាព

៥.៤.១ការម្ររប់ម្ររងស្ណំលរ់ាវ(១០ពិនទុ)

▪ ស្ាំែល់រាវក្តវូបាៃរធវើក្បក្ពឹតតកលមឬបចេូ លរៅ
កនុងក្បពៃ័ធលូរលឬអាងសិ្បទិក(អាងស្តុកស្ាំែល់
រាវ) (០៥ពិៃៃុ)
▪ លរធោបាយរទៃៀងផ្ទៃ ត៖់ ១)អាងសិ្បទិកៃិង
២)ក្ស្ុះទឹក។

ររបៀបនៃការោកពិ់ៃៃុពី០ ល់៥(ពិៃៃុ លៃិបូកបចេូ លគន រទ។ការ
ោក់ពិៃៃុ អាក្ស័្យរៅរលើក្បរេទនៃការរធវើក្បក្ពឹតតលមស្ាំែល់រាវ)៖
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ពិៃៃុ ៥
ស្ាំែល់រាវរចែពីអាងសិ្បទិក(អាងស្ដុកស្ាំែល់រាវ)ក្តវូ
បាៃបងាូ រចូល៖ ក្ស្ុះទឹក(ររៀបចាំរោយលែឌ លសុ្ខភាព)
ទទួលស្ាំែល់រាវណ លបាៃរធវើក្បក្ពឹតតកលមរួច ឬ អាងរធវើ
ក្បក្ពឹតតកលមស្ាំែល់រាវ ៃិង ាំរែើ រការអាងបាៃលអ

ពិៃៃុ ៤
ាៃររៀបចាំអាងសិ្បទិកណ លាៃរក្ចើៃ ាំណាក់ស្ក្ាប់
ស្ាអ តស្ាំែល់រាវលុៃបរចេែរៅក្បព័ៃធលូរលសាធារែៈ
ឬឱ្យក្ជាបចូលរៅកនុង ី

ពិៃៃុ ៣
ាៃររៀបចាំអាងសិ្បទិក(ាៃលួយ ាំណាក់) ណ លាៃ
ជក្ាបទឹកចូលកនុង ី

ពិៃៃុ ២
បាៃបចាូ ៃស្ាំែល់រាវរៅកនុងក្បព័ៃធលូរលសាធារែៈ
រោយលិៃ្ៃងកាត់អាងសិ្បទិក

ពិៃៃុ ០
លិៃបាៃររៀបចាំអវីទ ាំងអស់្ឬាៃស្ាំែល់រាវហូរពាស្វាល
ពាស្កាល



ស្មូ្អររុណចំរ ោះការចូលរមួ្កែរែារបរសិ្ថា ន
និងស្ខុុមាលភាពស្ថធារណៈ!
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ឯកសារជំនួយសាមារតីសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលលលើការវាយតម្លៃអង្គភាពផ្តល់លសវា

សាធារណៈសម្រាប់លណឌលសុខភាពគរំូ, អនុវិទ្ាាល័យ និង្បឋលសិកាាគំរ ូ
 

រ ៀបរ ៀងរោយ 

បណ្ឌិត ស ំចាន់ធី, រោក សសៀត វិចតិ្ត, រោក ធន ់ប ៊ុនសធឿន  
រោក ត្ាក ់ត្ានីដ្ឋា , រោក ស៊ុខ សណំាង, រោក ចាន់សសន ស៊ុវណ្ណនាថ  

និងរោក ប ៉ូល អត្រិតកិតា 
សីហា ២០២១ 

ត្រះរាជាណាចត្កករព៊ុជា 

ជាតិ សាសនា ត្រះរហាកសត្ត 
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កតាត គនៃលះសជាគជ័យននជ័យលាភីសលខ ១ អងគភារ្តលស់សវាសាធារណ្ៈ
គំរ ៉ូកន៊ុងវិសយ័អប់រ ំនិងវិសយ័ស៊ុខាភិាល ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

១. សសចកតីស ត្ើរ 
  សរជ្មចបាននូវភាេរជាររ័យ បស់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈមួយមិនង្មនជារ ឿងនចដនយយ ឬ

រកើតរ ើងរោយឯកឯងរន្ោះរទ្។ ភាេរជាររ័យរនោះរអតើមរចញេី  ចូល ួម   សហ   និង  អ្នុវតតកិចច
  ងា យ យងរេញរលញ និងសវិតសាវយញេីជ្រប់បុរគលិក និងភារីពាកេ់័នធទាំងអ្ស់កនងុ  ង្កលមែរសវសាធា 
ណ្ៈ បស់េលួនឱយយម្នរណុ្ភាេ និងជ្បសទិ្ធភាេេពស់។   ង្កលមែរសវសាធា ណ្ៈ សំរៅដល់វិធាន  និង
  អ្នុវតតជាក់ង្សតងរៅកនុងជ្កបេ័ណ្ឌននកំង្ណ្ទ្ជ្មង់រដើមយបីឈានរៅសរជ្មចបានរោលរៅ ឬសាថយនភាេមួយ
ង្ដលជ្បជាេល ដឋអាចទ្ទ្ួលយកបានង្ដល ួមម្នភាេទាន់រេលរវោ តម្លយភាេ ជ្បសិទ្ធភាេ តនមលសម មយយ 
និងភាេរ្លើយតបរៅនឹងតជ្មូវ   បស់ជ្បជាេល ដឋ តាម យៈ  ង្កលមែនីតិវិធីនន  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ
រូនជ្បជាេល ដឋតាម របៀបសាមញ្ញ ជ្បកបរោយរុណ្ភាេ នងិចំណាយថវិ តិច1។   ង្កលមែរសវសា
ធា ណ្ៈជ្តូវរធវើរ ើងរៅតាមរំហានៗ និងង្អែកតាមសភាេ  ណ្៍ជាក់ង្សតង រដើមយបីង្ជ្ប លយយរសវសាធា ណ្ៈ
ឱយយម្នរុណ្ភាេ អាចររឿទ្ុកចតិតបាន រ្លើយតបទាន់រេលរវោរៅនឹងតជ្មូវ   និងបងកលកេណ្ៈងាយ
ជ្សួលដល់អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ2។  

ជាមួយោ្យរនោះង្ដ    ង្កលមែរសវសាធា ណ្ៈក៏ចូល ួមចំង្ណ្កអងង្ដ ដល់  រំ ុញនូវ  អ្ភិវឌយឍ
តាមង្បបជ្បជាធិបរតយយយរៅមូលោឋយន តាម យៈ  បងេិតរសវសាធា ណ្ៈទាំងរសវជាតជ្មូវ   និងរសវ
ចាំបាច់ឱយយរៅដល់មូលោឋយនជ្បជាេល ដឋ រដើមយបីបំរេញនូវអ្តថជ្បរយរន៍ង្អនករសដឋកិចច សងគម នងិវបយបធម៌កនុង
រោលបំណ្ងរលើកកមពស់រណុ្ភាេរីវិត បស់ជ្បជាេល ដឋ។   កសាងរំរនឿនងិទ្នំុកចតិតេីជ្បជាេល ដឋ រឺ
ជា  ងា អាទ្ិភាេង្ដលរារ ោឋយភិបាលជ្តូវបនត  យកចិតតទ្ុកោក់ តាម យៈ  អតល់រសវសាធា ណ្ៈជ្បកប
រោយរុណ្ភាេ ជ្បសិទ្ធភាេ និងស័កតិសទិ្ិធភាេរូនជ្បជាេល ដឋឱយយបាន ន់ង្តជ្បរសើ រ ើង។ រអតើមរចញេី
សាមយ តីរនោះ   េជ្ងឹងសាថយប័នអតល់រសវសាធា ណ្ៈ និងភាេជាអ្នកដឹកន្ំេតិជ្បាកដជា តាលីក ដ៏ម្ន   
សា សំខាន់ និងអាទ្ិភាេបអំុតកនងុ  ង្កលមែ  អតល់រសវសាធា ណ្ៈរៅកនុងសាថយប័នសាធា ណ្ៈ បស់ ដឋ។ 
រ្លើយតបរៅនឹងកំង្ណ្ទ្ជ្មង់ទាំងរនោះ រារ ោឋយភិបាលកមពុជា បានសរជ្មចអ្នុវតតនូវ  វយតនមលនងិទ្ទ្ួល
សាគយល់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូសំរៅេជ្ងឹងជ្បសិទ្ធភាេ ជ្បសទិ្ធអល និង  ររឿទ្ុកចតិតចរំពាោះ      
អតល់រសវ តាម យៈ  ោក់រចញនូវអ្នុជ្កឹតយយរលេ៥៤ អ្នជ្ក.បក ចុោះនថៃទ្ី៣០ ង្េរមសា ឆ្យំ២០១៨។        
អ្នុវតតតាមសាមយ តីននអ្នុជ្កឹតយយរនោះ រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជាតិ បានកំណ្ត់
រជ្រើសរ ើសយកវិទ្យាល័យសជ្ម្ប់វិស័យអ្ប់ ំ និងមនទី រេទ្យយអតល់រសវសំណ្ ំសកមមភាេបង្រងគប់កជ្មតិ១ កជ្មិត
២ និងកជ្មិត៣ សជ្ម្ប់វិស័យសុខាភិបាលជារោលរៅនន  វយតនមលនិងអតល់  ទ្ទ្លួសាគយល់ រោយរជ្បើ
លកេណ្វិនិចឆ័យរោលចនំួន៨ និងលកេណ្វិនិចឆ័យ ង មួយចំននួរទ្ៀតជាមូលោឋយន។ បន្ទយប់េីបានអ្នុវតតដំរណ្ើ 
  វយតនមល និងរជ្រើសរ ើស ួចមក អ្នុជ្កឹតយយរលេ ១១០ អ្នជ្ក.បក ចុោះនថៃទ្ី២៤ ង្េកកកោ ឆ្យំ២០១៩ បាន
ទ្ទ្ួលសាគយលន់ូវអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូរយ័ោភីរលេ១ ចនំួនបនួ ង្ដល ួមម្ន (១) វិទ្យាល័យ

 
1 ជ្កុមជ្បឹកយាកំង្ណ្ទ្ជ្មង់ ដឋបាល (២០១១). កជ្មងេត័៌ម្នរសវសាធា ណ្ៈ - ចរងាកយមរសវទ្ី២ ទ្ី៥ ទ្ី៦ និងទ្ី៧។ រារ ោឋយភិបា
លកមពុជា, រារធានភីនំរេញ, ជ្បរទ្សកមពុជា 
2 ដូចឯកសា រដើម (ដ.ឯ.ដ), ទ្ំេ័ ទ្ី១  
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រេជ្រចិន្តយ សថិតកនងុរេតតបាត់ដំបង, (២) មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នរៅរេតតរពាធិ៍សាត់, (៣) មនទី រេទ្យយបង្ងែក
រេតតរ ោះកុងននរេតតរ ោះកុង, និង (៤) មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាមននរេតតកេំង់ចាម។ 

 
២. សោលបំណ្ង 

  រ ៀបចំឯកសា រំនួយសាមយ តីសតីេកីតាតយរនលោឹះរជាររ័យននរ័យោភីរលេ១  បស់អ្ងគភាេអតល់រសវ
សាធា ណ្ៈរំ ូ កនុងវិស័យអ្ប់ ំ និងវិស័យសុខាភិបាលឆ្យំ២០១៩រនោះ ម្នរោលបំណ្ងសំខាន់រ្តយតរលើ៖ 

▪ អតល់ជាបទ្េិរសាធន៍ នងិសា បាននន  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូ 
▪ រលើករ ើងរោយសរងេបនូវយនត  និងនតីិវិធីនន  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូ 
▪ អតល់ជារមរ ៀនេិរសាធន៍ និងង្ចក ំង្លកសតីេីកតាតយរនលឹោះននភាេរជាររ័យ បស់អ្ងគភាេអតល់រសវ

សាធា ណ្ៈរំ ូកនុងវិស័យអ្ប់ ំនិងសុខាភិបាលង្ដលទ្ទ្ួលបានរ័យោភចីំណាត់ថ្្យក់រលេ១។ 
 

៣. យនតការ និងនីតិវិធីននការវាយតនរៃអងគភារ ត្លស់សវាសាធារណ្ៈ 
  ោក់ឱយយអ្នុវតត  វយតនមល និង  ទ្ទ្លួសាគយល់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូកនុងវិស័យអ្ប់ ំ 

និងវិស័យសុខាភិបាល រឺអ្នុវតតរោយអ្នុរោមតាមសាមយ តីននអ្នុជ្កឹតយយរលេ ៥៤ អ្នជ្ក.បក ចោុះនថៃទ្ី៣០ 
ង្េរមសា ឆ្យំ២០១៨ កនុងរោលបំណ្ងរំ ុញនិងរលើកកមពស់ជ្បសិទ្ធភាេនងិរុណ្ភាេននដំរណ្ើ    បស់អ្ងគ
ភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈកនុងវិស័យអ្ប់ ំ និងវិសយ័សុខាភិបាលឱយយ ន់ង្តជ្បរសើ រ ើង។ រដើមយបីធាន្ឱយយម្ន
តម្លយភាេ នងិសុច ិតភាេកនុង  វយតនមលរលើបណាតយអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈទាំងកនុងវិស័យអ្ប់ ំ និងវិ
ស័យសុខាភិបាល រារ ោឋយភិបាលកមពុជាបានកណំ្ត់និងតាក់ង្តងរ ើងនូវយនត  នន  វយតនមលសជ្ម្ប់
ទាំងកជ្មិតថ្្យក់ជាតិ និងថ្្យក់រជ្ មជាតិ។ រោយកនុងរន្ោះកជ្មតិថ្្យក់ជាតិម្ន  បរងកើតឱយយម្ននូវ គណ្ៈ
ករមការវាយតនរៃអងគភារ ត្លស់សវាសាធារណ្ៈថ្នន ក់ជាតិ3 (គ.វ.ជ) និងសជ្ម្បក់ជ្មិត
ថ្្យក់រជ្ មជាតិ ម្ន  បរងកើតនូវ គណ្ៈករមការវាយតនរៃអងគភារ ត្លស់សវាធារណ្ៈថ្នន ក់
រាជធានី សខតត (គ.វ.រ) និងថ្នន ក់ត្កុង ត្សុក ខណ្ឌ 4 (គ.វ.ក)។ កនុងដំរណ្ើ   នន  វយតនមល
រៅរលើអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈកនុងវិស័យអ្ប់ ំ និងវិស័យសុខាភិបាលរនោះ ជ្កសងួអ្ប់ ំ យុវរន និង
កីឡា និងជ្កសួងសុខាភិបាលបានឯកភាេនិងជ្េមរជ្េៀងោ្យជាមួយជ្កសួងមេុងា សាធា ណ្ៈ និងជ្កសួង
រសដឋកិចច នងិហិ ញ្ញវតថុ កនុង  កំណ្ត់នូវលកេណ្វិនិចឆ័យរោលចំនួន ០៨  ួមជាមួយនឹងលកេណ្វិនចិឆ័យ ង 
និងលកេណ្វិនិចឆ័យលមែិតជារជ្ចើនរទ្ៀត5 រដើមយបីអតល់ជាសូចន្ក  សជ្ម្ប់  រអទៀង្ទយត់រៅនឹងដំរណ្ើ   នន

 
3 រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជាតិជ្តូវបានបរងកើតរ ើងរោយរសចកតីសរជ្មចរលេ ៣១ សស   បស់
រារ ោឋយភិបាល ចោុះនថៃទ្ី៧ ង្េមិថុន្ ឆ្យំ២០១៩ សតីេី  បរងកើតរណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យកជ់ាតិ ង្ដល
ម្នសម្រិកចំនួន ១៣ ូប និងដឹកន្ំរោយឯកឧតតម រេជ្រ ប ុនធិន  ដឋមង្រនតីជ្កសួងមុេងា សាធា ណ្ៈ។  
4 រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្ក់រារធានី រេតត នងិថ្្យក់ជ្កុង ជ្សុក េណ្ឌជ្តូវបានង្ណ្ន្ំឱយយបរងកើតរ ើង
តាមអ្នុជ្កឹតយយរលេ៥៤ អ្នជ្ក.បក  បសរ់ារ ោឋយភិបាលកមពជុា ចុោះនថៃទ្៣ី០ ង្េរមសា ឆ្យំ២០១៨ សតីេី  វយតនមលនិង  ទ្ទ្ួល
សាគយល់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូកនុងវិស័យអ្ប់ ំ នងិវិស័យសុខាភិបាល។ រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈ
ថ្្ក់ជ្កុង ជ្សុក េណ្ឌម្នសម្សភាេចំនួន ៥ ូប និងរណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្ក់រារធានី រេតតម្ន
សម្សភាេចំនួន ៨ ូប។   
5 លកេណ្វិនិចឆ័យរោល លកេណ្វិនិចឆ័យ ង និងលកេណ្វិនិចឆ័យលមែិតជារជ្ចើនរទ្ៀតជ្តូវបានជ្ប សោក់ឱយយអ្នុវតតតាមរសចកតសីរជ្មច
រលេ ៣១៣៦ មស.សស   បស់ជ្កសងួមុេងា សាធា ណ្ៈ ចុោះនថៃទ្ី១២ ង្េកកកោ ឆ្យ២ំ០១៩ សតីេី  ោក់ឱយយអ្នុវតតតារាងលកេណ្
វិនិចឆ័យសជ្ម្ប់  វយតនមលនិងទ្ទ្ួលសាគយល់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូកនុងវិស័យអ្ប់ ំ នងិវិស័យសុខាភិបាល។ រសចកតី
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  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ បស់អ្ងគភាេ ង្ដលបានចូល ួមកនុង  ជ្បកតួជ្បង្រង។ លកេណ្វិនិចឆ័យរោលទាំង 
៨ ួមម្ន៖ 

▪ (១) សតង់ោរសវសាធា ណ្ៈ 
▪ (២) សតង់ោ ឬនយិមនន  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ បស់អ្ងគភាេ 

▪ (៣)   ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណ្ៈរៅកនុងអ្ងគភាេ 

▪ (៤)   ជ្រប់ជ្រងនងិ  អ្ភិវឌយឍធនធានមនសុយសរៅកនុងអ្ងគភាេ 

▪ (៥)   រ ៀបចំនិងង្កលមែប ិសាថយនអ្ងគភាេ 

▪ (៦) ទ្ំន្ក់ទ្នំងលែជាមួយជ្បជាេល ដឋ សហរមន៍ និងនដរូអ្ភិវឌយឍន៍ជ្េមទាំង  ចូល ួម
វយតនមលេីអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវសាធា ណ្ៈ 

▪ (៧)   រោោះជ្សាយបញ្ហយជ្បឈមជាមួយជ្បជាេល ដឋនិងសហរមន៍  
▪ (៨)   អតួចរអតើមរំនិតថមីៗ និងនវនុវតតន៍រដើមយបីរធវើឱយយអ្ងគភាេម្នដំរណ្ើ    ន់ង្តជ្បរសើ ។  

 

ដំរណ្ើ   នន  េិនិតយយ និងវយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូបានអ្នុវតតតាម ៣ដំណាក់
 លសំខាន់ៗដចូខាងរជ្ ម៖ 

▪ (១) ដណំាក់ លទ្ី១៖   វយតនមលរៅថ្្យក់ជ្កងុ ជ្សុក េណ្ឌ ជ្តូវអ្នុវតតរោយរណ្ៈកមម  
វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជ្កុង ជ្សុក េណ្ឌ (រ.វ.ក.) 

▪ (២) ដំណាក់ លទ្ី២៖   វយតនមលរៅថ្្យក់រារធានី រេតត ជ្តូវអ្នុវតតរោយរណ្ៈកមម  
វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់រារធានី រេតត (រ.វ. .) 

▪ (៣) ដំណាក់ លទ្ី៣៖   វយតនមលរៅថ្្យក់ជាតិ ជ្តូវអ្នុវតតរោយរណ្ៈកមម  វយតនមល
អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជាតិ (រ.វ.រ.) 

ចំរពាោះអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈង្ដលសថិតរៅតាមរារធានី រេតត   ជ្តួតេនិិតយយនងិវយតនមល
រដើមយបីរជ្រើសរ ើសអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូ បានអ្នុវតតតាម ២ដំណាក់ លរឺ៖  

▪ (១) ដំណាក់ លទ្ី១៖   វយតនមលរៅថ្្យក់រារធានី រេតត ជ្តូវអ្នុវតតរោយរណ្ៈកមម  
វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់រារធានី រេតត 

▪ (២) ដំណាក់ លទ្ី២៖   វយតនមលរៅថ្្យក់ជាតិ ជ្តូវអ្នុវតតរោយរណ្ៈកមម  វយតនមល
អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជាតិ 

បន្ទយប់េី  ង្ណ្ន្ំ អយសេវអយាយ និងអតល់េត័ម៌្នទាំងឡាយង្ដលពាក់េន័ធនឹង  ជ្បកតួជ្បង្រង        
រណ្ៈកមម វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជ្កុង ជ្សុក េណ្ឌ (រ.វ.ក.) រធវើ  េិនិតយយ វយតនមល 
និងសជ្ម្ំងរបកេភាេអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូជ្តឹមចំនួន ០២ ប ុរណា្យោះតាមវិស័យនីមួយៗកនុងជ្កុង 
ជ្សុក េណ្ឌរដើមយបីបញ្ជូនបនតមកជ្បកួតជ្បង្រងរៅថ្្យក់រារធានី រេតតរោយម្នភាជយបម់កជាមួយនូវឯកសា ោំ
ជ្ទ្រអយសងៗ យ យងយូ ជ្តឹមសបាតយហ៍ទ្ី៤ ននង្េសីហាកនុងឆ្យំនមីួយៗ។ រោយង្ ក រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគ
ភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់រារធានី រេតត (រ.វ. .) ជ្តូវរធវើ  េិនិតយយ និងវយតនមលរលើអ្ងគភាេអតល់រសវ
សាធា ណ្ៈង្ដលបានរសនើរ ើងរោយ រ.វ.ក អង និងេនិិតយយវយតនមលរៅរលើអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈ
ង្ដលសថិតរៅកនុងថ្្យក់រារធាន ី រេតតអង ជ្េមទាងំរធវើ  សជ្ម្ំងរបកេភាេអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូ
ជ្តឹមចំននួ០២ប ុរណា្យោះ (តាមកជ្មិតកនងុវិស័យនមីួយៗ) កនុងចំរណាមរបកេភាេអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា 

 

សរជ្មចរនោះម្នរ ៀបរាប់លមែិតជាតារាងរៅកនងុឧបសមពន័ធ១ (សជ្ម្ប់វិទ្យាល័យ), ឧបសមពន័ធ២ (សជ្ម្ប់ CPA1), ឧបសមព័នធ៣ 
(សជ្ម្ប់ CPA2), និងឧបសមព័នធ៤ (សជ្ម្ប ់CPA3)។  
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ណ្ៈទាំងអ្ស់ង្ដលបានចូល ួម រដើមយបីបញ្ជូនបនតមកជ្បកួតជ្បង្រងរៅថ្្យក់ជាតិ។ រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគ
ភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរារធានី រេតតចនំួន ២៤ កនុងចំរណាម ២៥រារធានី រេតតជ្តូវបានបរងកើតរ ើង និង
បានបញ្ជូនរបកេភាេអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូតំណាងរារធានី រេតត បស់េលនួមកចូល ួមជ្បកួត
ជ្បង្រងរៅថ្្យក់ជាតិ រលើកង្លងង្តរេតតនប លិនង្ដលមិនបានចូល ួមកនងុដំរណ្ើ   នន  វយតនមលអ្ងគភាេអត
ល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូរនោះ6។  

បន្ទយប់េទី្ទ្ួលបានរបកេភាេេីរណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់រារធានី 
រេតត     រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជាតិ (រ.វ.រ.) ជ្តូវអ្នុវតតនូវនីតិវិធី៖ 

▪ (១) បរងកើតជ្កមុ  ងា បរចចករទ្សអ្នត ជ្កសងួរដើមយបីេិនតិយយឯកសា  និងវយតនមល  រធវើបទ្
បងាហយញ បស់តំណាងរបកេភាេអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូនីមួយៗ កនុងរោលបំណ្ង
រជ្រើសរ ើសសជ្មិតសជ្ម្ំងអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈលែជាងររចំនួន ១៥អ្ងគភាេ (សជ្ម្ប់
វិស័យនិងកជ្មិតននអ្ងគភាេនីមួយៗ) កនងុចំរណាមរបកេភាេង្ដលបានរអញើមកេី រ.វ.  (ដំណាក់
 លបឋម)7។  

▪ (២) រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជាតិជ្បរុំេិនិតយយលទ្ធអលនន  
វយតនមល បស់រណ្ៈកមម  បរចចករទ្សអ្នត ជ្កសងួ ជ្េមទាំងសរជ្មចរជ្រើសរ ើសយកអ្ងគភាេ
លែជាងររចំននួ១០ កនុងមួយកជ្មិតតាមវិស័យនីមយួៗ និងចាត់រណ្ៈកមម  បរចចករទ្សអ្នត 
ជ្កសួងចោុះេិនតិយយវយតនមលរៅទ្ីតាំជាក់ង្សតង បសអ់្ងគភាេង្ដលជ្តូវបានរជ្រើសរ ើសទាំង១០ រដើមយបី
កំណ្ត់ចណំាត់ថ្្យកក់ំណ្តអ់្ងគភាេរំ ូេីចណំាតថ់្្យក់ រលេ៦ ដលច់ំណាត់ថ្្យក់រលេ១០ និង
អ្ងគភាេង្ដលជ្តូវជ្បកតួជ្បង្រងកនងុដំណាក់ លវយតនមលសរជ្មចចុងរជ្ យចំនួន០៥។  

▪ (៣) រៅដំណាក់ លចុងរជ្ យ រណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់
ជាតិអ្រញ្ជើញតំណាងរបកេភាេរ័យោភីអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូង្ដលម្នលំោប់េពស់
ជាងររចំននួ ០៥ រៅតាមកជ្មិតកនុងវិស័យនីមយួៗ មករធវើបទ្បងាហយញរូនរណ្ៈកមម  វយ
តនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជាតិ រដើមយបីរអទៀង្ទយត់លទ្ធអលនន  វយតនមលរៅទ្ីតាំង
ជាក់ង្សតង បស់រណ្ៈកមម  បរចចករទ្សអ្នត ជ្កសួង និងរធវើ  វយតនមលកំណ្ត់ចំណាត់ថ្្យក់
េីរលេ ១ រៅរលេ ៥ សជ្ម្ប់  េិនិតយយចុងរជ្ យេីសរមតចរតរជាន្យក ដឋមង្រនតីរដើមយបី
សរជ្មចទ្ទ្ួលសាគយលអ់្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូទាំង ១០រោយអ្នុជ្កឹតយយ។ កនងុ  ទ្ទ្ួល
សាគយល់អ្.អ.សរំ ូ រារ ោឋយភិបាលបានរចញអ្នុជ្កតឹយយរលេ ១១០ អ្នជ្ក.បក ចោុះនថៃទ្ី២៤ ង្េ     
កកកោ ឆ្យំ២០១៩ រដើមយបីជ្ប សទ្ទ្ួលសាគយល់ជាអលូវ  នូវរ័យោភីអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា 
ណ្ៈរំ ូកនុងវិស័យអ្ប់ ំ និងវិស័យសុខាភិបាល។  

 

 
6  បាយ  ណ៍្បូកស ុបលទ្ធអលនន  វយតនមលនិងទ្ទ្ួលសាគយល់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូកនុងវិស័យអ្ប់ ំ នងិវិស័យសុខាភិ
បាល រោយកឧតតមកិតិតបណ្ឌិត រេជ្រ ប ុនធនិ  ដឋមង្រនតីជ្កសងួមុេងា សាធា ណ្ៈ និងជាជ្បធានរណ្ៈកមម  វយតនមលអ្ងគភាេអតល់
រសវសាធា ណ្ៈថ្្យក់ជាតិកនុងេិធីជ្ប សទ្ទ្ួលសាគយល់ និងអតល់ ងាវយន់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូកនុងវិស័យអ្ប់ ំ នងិវិស័យសុខា
ភិបាល  លេីនថៃទ្ី៧ ង្េសីហា ឆ្យ២ំ០១៩។ 
7 រៅកនុងដំណាក់ លបឋមរនោះ ម្នរបកេភាេអ្ងគភាេកនងុវិស័យអ្ប់ ំចំនួន ៤១វិទ្យាល័យ និងវិស័យសុខាភិបាលម្នមនទី រេទ្យយ
បង្ងែកជ្កុង ជ្សុក េណ្ឌង្ដលអតល់រសវសំណ្ ំសកមមភាេបង្រងគប់កជ្មិត១ - CPA1 ចនំួន ១៦ មនទី រេទ្យយបង្ងែករារធានី រេតតនងិជ្កុង 
ជ្សុក េណ្ឌង្ដលអតល់រសវសំណ្ ំសកមមភាេបង្រងគប់កជ្មិត២ - CPA2 ចនំួន ១៧ និងមនទី រេទ្យយបង្ងែករារធាន ី រេតតង្ដលអតល់រសវ
សំណ្ ំសកមមភាេ បង្រងគបក់ជ្មិត៣ - CPA3 ចំនួន១៧)។ 
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លទ្ធអលេី  វយតនមលរជ្រើសរ ើសយ យងលែិតលែន់ និងយកចិតតទ្កុោកប់ំអុត បានកំណ្ត់ ករ ើញ
នូវអ្.អ.ស. រំ ូរ័យោភីចាប់េីរលេ១ ដល់រលេ១០ ង្ដលជ្តូវបានទ្ទ្ួលសាគយល់រោយអ្នុជ្កឹតយយរលេ ១១០ 
អ្នជ្ក.បក ចុោះនថៃទ្ី២៤ ង្េកកកោ ឆ្យំ២០១៩។ ចំរពាោះកតាតយរនលឹោះននភាេរជាររ័យង្ដលបានចងជ្កងរ ើង
រៅកនុងឯកសា រនោះ រឺរ្តយតជាសំខាន់រៅរលើង្តបទ្េិរសាធន៍ បស់ អ្.អ.ស. ង្ដលទ្ទ្ួលបានរ័យោភីរលេ
១ កនុងវិស័យអ្ប់ ំ និងវិស័យសុខាភិបាលង្តប ុរណា្យោះ។  អ្ងគភាេរ័យោភីរលេ១កនុងវិស័យអ្ប់ ំ និងវិស័យ
សុខាភិបាលម្នចំនួនបួន  ួមម្ន វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយរៅកនុងរេតតបាត់ដបំង, មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នរៅ
កនុងរេតតរពាធិ៍សាត់, មនទី រេទ្យយបង្ងែករេតតរ ោះកងុរៅកនុងរេតតរ ោះកុង, និងមនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាមរៅកនុង
រេតតកំេង់ចាម (តារាងទ្ី១)។ 

  
តារាងទ្ី ១៖ អ្.អ.ស. រំ ូង្ដលបានរ័យោភីរលេ១កនងុឆ្យំ២០១៩ 

ជ័យលាភីសលខ ១ អងភភារ ត្លស់សវាសធារណ្ៈ សខតត 

រ័យោភីង្អនកវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ បាត់ដំបង 
រ័យោភីង្អនកសុខាភិបាល (CPA3) មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម កំេង់ចាម 
រ័យោភីង្អនកសុខាភិបាល (CPA2) មនទី រេទ្យយបង្ងែករេតតរ ោះកុង រ ោះកុង 
រ័យោភីង្អនកសុខាភិបាល (CPA1) មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន រពាធិ៍សាត់ 

* សំោល់៖ (CPA1) = រសវសំណ្ ំសកមមភាេបង្រងគប់កជ្មិត១ និង (CPA2) = រសវសំណ្ ំសកមមភាេបង្រងគប់កជ្មិត២ 
និង (CPA3) = រសវសំណ្ ំសកមមភាេបង្រងគប់កជ្មិត៣ 

 

  វយតនមល និង  រជ្រើសរ ើស អ្.អ.ស. រំ ូ ជ្តូវបានអ្នុវតតរ ើងជារជ្ចើនដណំាក់ លដូចម្ន
រ ៀបរាប់ខាងរលើ។ ថវីតយបិតង្តដំរណ្ើ   រនោះម្ននតីិវិធី និង្លង ត់ដណំាក់ លរជ្ចើន និងរជ្បើជ្បាស់រេល
រវោង្វងបនតិចង្មន ប ុង្នត  អ្នុវតតរនោះរដើមយបីធាន្ឱយយម្ននូវសុជ្កឹតយយភាេ ភាេមនិលរមែៀង នងិរំ ុញឱយយម្ន
  ចូល ួមេីជ្រប់កជ្មតិននអាជាញយធ ពាក់េន័ធទាំងអ្ស់ រដើមយបីរជ្រើសរ ើសឱយយបាននូវ អ្.អ.ស. រំ ូរ័យោភីជាក់
ង្សតងេិតជ្បាកដ។ មយា យងរទ្ៀត នីតិវិធីរនោះបានរយួឱយយ អ្.អ.ស. ដនទ្រទ្ៀតង្ដលមិនបានជាប់ចណំាត់ថ្្យក ់
ជ្េមទ្ទ្ួលយកលទ្ធអលរោយអ្សច់ិតត នងិេតិេំរ ៀនសូជ្តេី អ្.អ.ស. រំ ូ រដើមយបីបនតអ្ភិវឌយឍអ្ងគភាេ បស់េលួន
បង្នថមរទ្ៀត។ លទ្ធអលនន  អ្នុវតតដំរណ្ើ   វយតនមល និង អ្.អ.ស. រំ ូ ង្ដលបានរជ្រើសរ ើស បានង្សតងឱយយ
រ ើញ ន់ង្តចយាស់បង្នថមរទ្ៀតនូវរុណ្ភាេ នងិឧតតម្នុវតតន៍នន  ជ្បតិបតតិភា កិចច និង  ទ្ទ្លួេុសជ្តូវ
ទាំងឡាយ បស់ជ្កុម  ងា  និងរណ្ៈកមម  វយតនមលរៅជ្រប់កជ្មិត។   
 

៤. សារាន និងទិដ្ាភារសជាគជ័យរបសអ់ងគភារជ័យលាភីទងំបួន 
៤.១  វិទាលយ័សរត្ជចិនាត  

វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ សថិតរៅតាមបរណាតយយជ្េំង្ដនកមពុជានថ រៅកនុងភូមិភនំ  ុំរេជ្រចិន្តយ ជ្សុកភនំជ្េកឹ 
រេតតបាត់ដបំង។ វិទ្យាល័យរនោះចាប់កំរណ្ើតរៅឆ្យំ២០០៣ ង្ដល លរន្ោះរៅជ្តឹមកជ្មតិជាអ្នុវិទ្យាល័យ
រៅរ ើយរទ្។ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយជាអ្តីតទ្ីតាំងចំ  មីន និងជ្តូវបានដំរណ្ើ   រោយ  េចីទ្ីតាំងសាោ
បឋមសកិយា និងររាងអា រឈើរៅរិតខាង។ ប ុង្នតសាោបានវិវឌយឍន៍ លយយជាវិទ្យាល័យរៅឆ្យំ២០០៧ និងបាន
 ើកចរជ្មើនទាំងង្អនករហោឋយ ចន្សមព័នធ ជ្បេន័ធនន  ជ្រប់ជ្រងធនធានមនុសយស នងិរុណ្ភាេរសវ។  
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បចចុបយបនន វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយម្នបរុគលិកស ុបចនំួន ៣៦ ូប នងិសិសយសស ុបចនំួន ១.២៥៩ន្ក។់ 
ចំរពាោះរហោឋយ ចន្សមព័នធ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយម្នអាោ សិកយាកមពស់៣ជានម់ួយេនង ២ជាន់មួយេនង  ួម
ជាមួយនឹងអាោ ទ្ីចាត់  នងិបណា្យល័យ អ្ោ អ្រនត វសិកោឋយន អទោះសំណាក់ជ្រូបរជ្ងៀន កុំេយយូទ្័ សជ្ម្ប់
បរជ្ងៀនសិសយស បនទបប់រជ្ងៀនកុំេយយូទ្័  បនទប់េិរសាធន៍វិទ្យាសាង្រសត និងបនទប់រ ៀនភាសាប រទ្ស។ ជាមួយោ្យ
រន្ោះ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយម្នរខាលយងទាវយនិង បងថមេ័ទ្ធរុំវិញ អលូវរបតុងភាជយប់េីរខាលយងទាវយរៅអាោ នីមយួៗ សួន
ចយា  ទ្ីោនកីឡា រភលើងបភំលឺកនុងប ិរវនសាោ កងាហយតាមបនទប់រ ៀន បង់អ្ងគុយនិងរដើមរឈើជាមលប់សជ្ម្ប់សិសយស
អ្ងគុយលំង្ហ និងសវ័យសកិយាអងង្ដ ។ បង្នថមរលើរនោះ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយក៏ម្នកមមវិធីអាហា ូបក ណ្៍
សជ្ម្ប់សិសយសជ្កីជ្ក រសៀវរៅនិងសម្ភយ បរជ្មើដល់  បរជ្ងៀននិង  រ ៀនចជ្មុោះ។ រជ្ៅេីរនោះ បុរគលិកអ្ប់ ំ
ម្នឯកសណាឋយននិង្នទៈរម្ោះមុតកនុង  បរជ្ងៀនជ្បកបរោយរុណ្ភាេ សិសយសម្នសលីធមន៌ិងសុរីវធម ៌
សហរមន៍រេញចិតតនិងង្តងង្តចូល ួមរាល់  ជ្បរុំម្តាបិតាសិសយស និងអតល់  ោំជ្ទ្រាល់រំនតិអតួចរអតើម
អ្ភិវឌយឍ បស់សាោ ជ្េមទាំងម្ននដរូ អ្ភិវឌយឍង្ដលង្តងបនតអតល់  ោំជ្ទ្ដល់  អ្ភិវឌយឍ បស់វិទ្យាល័យ 
(ម្នដូចជា SIDA, WB, ADB, UNICEF, អ្ងគ  សរជ្មចសុបិនតកុម្ កមពុជា និងអ្ងគ   CAPE)។  

រលើសេីរនោះ វិទ្យាល័យសរជ្មចបាននូវអ្ជ្តាសសិយសជ្ប ងជាប់ង្ដលេពស់ជាងអាជ្តាជាប់ថ្្យក់ជាត,ិ 
អ្ជ្តាសិសយសរបាោះបង់  សិកយាម្នចំននួជ្តឹម ៣.៥% នងិម្នសសិយសជ្ប ងជាប់មធយយមសិកយាទ្តុិយភូមិ 
ចំនួន ៩៤.២៥% និងទ្ទ្ួលបាននិរទ្ទសA ចនំនួ ៣ ូប កនុងសម័យនន  អ្នុវតតកំង្ណ្ទ្ជ្មង់  ជ្ប ង
មធយយមសិកយាទ្ុតិយភូមិ (ឆ្យំសកិយា២០១៨-២០១៩) ជ្េមទាំងទ្ទ្ួលបាននូវ  ទ្ទ្ួលសាគយល់ជាសាោរមជ្តី
ប ិសាថយនថ្្យក់ជាតិ នងិន្យកសាោលែចណំាត់ថ្្យក់រលេ១  បសស់រមតចរតរជាង្ថមរទ្ៀតអង។ ចងុរជ្ យ
រនោះ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយជ្តូវបានវយតនមលនិងទ្ទ្ួលសាគយល់ជារ័យោភីរលេ១ ននវិទ្យាល័យរំ ូទ្ូទាំង
ជ្បរទ្សសជ្ម្ប់ឆ្យំ២០១៩។  

 

 
 ូបភាេទ្ី ១៖ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ ( ូបភាេឆ្យំ២០២១) 

 

៤.២ រនទីរសរទយសខតតកំរង់ចារ 
មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាមម្នទ្ីតាំងបចចុបយបននសថិតរៅង្កយប សាោរេតតកំេង់ចាម រៅទ្ល់មុេនងឹ

សាោជ្កុងកំេង់ចាម ង្ដលសថិតរៅភូមិទ្ី៧ សងាកយត់កំេង់ចាម  ជ្កុងកំេង់ចាម រេតតកំេង់ចាម ខាងមុេ 
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(ខាងររើង) ទ្ល់នងឹវិថីជ្េោះរកតុម្ោ ខាងរកើតទ្ល់នឹងវិថីជ្េោះបាទ្សុ ិយវ ម័នទ្ី២ ខាងលិចទ្ល់នងឹសាោ
មធយយមសិកយាសុខាភិបាលភូមិភារកំេង់ចាម ខាងតយបូងទ្លន់ឹងវិថរី័យវ ម័នទ្ី៧ និងម្ននអទដសី ុប ៣៧ 
២៥៣,៧៥ ង្ម ជ្តជ្កឡា។ មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាមជ្តូវបានកសាងរ ើងកនុងអ្ំ ងុឆ្យំ១៩៣០ រៅកនុង
សម័យ លង្ដលជ្បរទ្សកមពុជាសថតិរៅរជ្ មអាណានិរមបារាំង រហើយង្ដលរេលរន្ោះមនទី រេទ្យយរនោះ ម្ន
រឈាមយោះថ្ »មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម«។  លេីចាប់រអតើមដំបូង មនទី រេទ្យយរនោះម្នអ្ោ ចំនួន៦ ប ុង្នតរជ្ យៗមក 
អ្ោ ថមីមួយចំននួជ្តូវបានសាងសង់រ ើង រដើមយបីរនំួសអ្ោ ចាស់ៗមួយចំនួនង្ដលចាស់ជ្ទ្ុឌរជ្ទាមមិនអាច
រជ្បើជ្បាស់បាន។  ហូតមកឆ្យំ២០២០រនោះ មនទី រេទ្យយរៅសល់ង្តអ្ោ ចាស់ង្តមួយប ុរណា្យោះង្ដលជ្តូវបានរជ្បើ
ជ្បាស់ជាអ្ោ រំងឺ្លង។ 

រជ្ យនថៃ ំរោោះ ៧ មករា ១៩៧៩ មនទី រេទ្យយរនោះ ជ្តូវបានរបើកទាវយ ឱយយដំរណ្ើ   រ ើងវិញរៅនថៃទ្ី
១២ ង្េកុមភៈ ឆ្យំ១៩៧៩ ង្ដលជាមនទី រេទ្យយរេតតទ្ី២ បន្ទយបេ់ីមនទី រេទ្យយរេតតទ្ី១ រៅ ុំសួង ជ្សកុតយបូង មុំ
(បចចុបយបននជ្កងុសួង) ជ្តូវបានរបើកទាវយ រៅនថៃទ្ី៦ ង្េមករា ឆ្យ១ំ៩៧៩។ រៅកនុងកចិចដំរណ្ើ    បស់េលួន មនទី 
រេទ្យយបានទ្ទ្ួល  ោំជ្ទ្ទាំងង្អនកបរចចករទ្ស ទាំងសម្ភយ េីកងទ្័េននសាធា ណ្ៈ ដឋសងគមនិយមរវៀត    
ណាមេីឆ្យំ១៩៧៩ ដល់ឆ្យំ១៩៨២ និងរំនួយបរចចករទ្សេីសាធា ណ្ៈ ដឋប ូ ូញេីឆ្យំ១៩៧៩ ដល់ឆ្យំ
១៩៨១។ បន្ទយបម់ករទ្ៀត មនទី រេទ្យយក៏បានទ្ទ្លួ  ឧបតថមភោំជ្ទ្រលើង្អនកសម្ភយ និងបរចចករទ្សេីអ្ងគ  
 កបាទ្ជ្កហមអ្នតជាតិននជ្បរទ្សសវីសេីឆ្យ១ំ៩៨១  ហូតដល់ឆ្យំ១៩៨៥។ 

សកមមភាេ បស់មនទី រេទ្យយម្ន  រកើនរ ើងជាលោំប់េីមួយឆ្យរំៅមួយឆ្យ ំ ជាេិរសសរៅកនុង
អ្ំ ុងរេលង្ដលមនទី រេទ្យយអ្នុវតតមូលនធិិសមធម ៌ រោយម្ន  សហ  ជាមួយអ្ងគ  កិចចសហជ្បតិបតតិ
  បរចចករទ្សង្ប លហយសិក (Belgium Technical Cooperation – BTC)។ រៅឆ្យំ២០០៨ អ្នករងំចឺូលមក
សំរាកេយាបាលជាមធយយមជ្បចាំង្េម្នជ្បង្ហលេី៩០០ រៅ ១.១០០ ន្ក់ ង្ដលអ្ជ្តារជ្បើជ្បាស់ង្ជ្ររសទើ ង្ត
១០០ ភារ យ។ អ្នករងំឺសំរាកជាមធយយមជ្បចាំនថៃម្នចរន្លយោះេី២៥០ រៅ២៧០ន្ក់។   ចំននួរនោះរបើរជ្បៀប
រធៀបរៅបណាតយឆ្យំមុនៗ ម្ន  រកើនរ ើងយ យងរជ្ចើន ជាេិរសសមុនឆ្យំ១៩៩៩ ង្ដលចនំួនអ្នករងំសឺំរាកជា
មធយយមជ្បចាំនថៃម្នមនិដល១់០០ន្ក់អង កនងុ១នថៃ រហើយអ្ជ្តារជ្បើជ្បាស់ង្ជ្ររេលរន្ោះម្នតិចជាង៥០ 
ភារ យ។ 

ជាបនតបន្ទយប់ មនទី រេទ្យយក៏ទ្ទ្ួលបាន  ោំជ្ទ្េីអ្ងគ   និងនដរូមួយចនំួនរទ្ៀត  ួមម្ន៖ ១). អ្ងគ
   MSF បារាំង រួយរលើង្អនករងំឺរអ្ដស ៏២). អ្ងគ   IRIS រួយរលើង្អនករំងឺង្ភនក ៣). អ្ងគ   MICADO 
រួយរលើង្អនកជ្សាវជ្ជាវរំងឺមហា ើកម្តស់យបូន ៤). អ្ងគ   DOULEUR SANS FRONTIERE រួយរលើឱសថ
េយាបាលសជ្មន ់ ៥). មនទី រេទ្យយនដរូមកេីជ្បរទ្សបារាំង ម្នមនទី រេទ្យយ SAINT BRIEUC នងិមនទី រេទ្យយ 
AVICENNES បានរួយជាសម្ភយ ៈមួយចំនួន និងរួយរលើង្អនកបរចចករទ្ស ៦). អ្ងគ   JICA បានរួយជា
សម្ភយ មួយចំនួនធំសជ្ម្ប់ង្អនកេិរសាធន ៍នងិអ្នកស័មជ្រចិតតម្្យកអ់ងង្ដ  ៧). អ្ងគ   CIOMAL បានរួយរលើ
ឱសថ នងិជ្បាក់រលើកទ្កឹចតិតសជ្ម្ប់ង្អនករំងឺ លង ់៨). អ្ងគ  សុេភាេេិភេរោក (WHO) បានរួយរធវើ
  បណ្តតោះបណាតយលបុរគលិក ៩). មូលនិធិកុម្  បស់អ្ងគ  សហជ្បជាជាតិ (UNICEF) បានរួយរសួរុល
អ្ោ សជ្ម្ប់ង្ថទាំរអ្ដស៏កុម្  ១០). អ្ងគ   URC បានរួយរួសរុលអ្ោ សជ្ម្ប់រំងឺ្តយសាយបកយសី និង
បំពាក់សម្ភយ មួយចនំួនធំ ១១). អ្ងគ   BTC ង្ដលជាអ្ងគ  នដរូដធ៏ំ បស់មនទី រេទ្យយបានរួយដល់មនទី 
រេទ្យយយ យងរជ្ចើន រលើង្អនកមូលនិធិសមធម៌ ជ្បាក់រលើកទ្ឹកចិតតបុរគលកិ ឱសថ អាហា អ្នករងំឺ សម្ភយ ប ិ ខយ  
និងអ្ោ ជារដើម ១២). ទ្ីភា្យក់ងា សហជ្បតបិតត ិ អ្នត ជាតិកូរ ៉េ (Korea International Cooperation 
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Agency: KOICA) បានរួយអតលអ់្នកសម័ជ្រចិតតមយួចំនួន នងិរួយបំពាក់សម្ភយ សជ្ម្ប់មនទី រេទ្យយ ម្នដូចជា 
ឧបក ណ្៍្លោុះជ្កេោះមួយសជ្ម្ប់ នងិសម្ភយ សជ្ម្បង់្អនកង្ថទាំទា ក។ 

បចចុបយបននរនោះ មនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាម បានអតល់រសវសុខាភិបាលរូនជ្បជាេល ដឋយ យងលែជ្បរសើ  
និងទ្ទ្ួលបាន  ជ្សោញ់រេញចិតតេជី្បជាេល ដឋទ្ូទាំងរេតតចំរពាោះ  អតល់រសវរនោះ និងជាេិរសសមនទី 
រេទ្យយបានឈានរៅទ្ទ្លួរ័យោភីរលេ១ កនុង  អតល់រសវរំ ូ CPA3 ឆ្យំ២០១៩ ទ្ូទាំងជ្បរទ្ស។   

 

 
 ូបភាេទ្ី ២៖ មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម ( ូបភាេឆ្យំ២០២១) 

 
៤.៣ រនទីរសរទយសខតតសកាះក៊ុង 

មនទី រេទ្យយរនោះម្នទ្ីតាងំសថិតរៅភមូិ១ សងាកយត់សាមយច់ម្នរ័យ ជ្កងុរេម ភូមនិទ រេតតរ ោះកុង។ មនទី 
រេទ្យយរេតតរ ោះកុង ជ្តូវបានបរងកើតរ ើងដបំូងរៅឆ្យំ១៩៦៣ នងិដំរណ្ើ   សកមមភាេ បស់េលួន ហតូដល់ឆ្យំ
១៩៧៥។ រៅកនុងកំ ុងឆ្យ១ំ៩៧៥ ដល់ ឆ្យំ១៩៧៩ មនទី រេទ្យយរនោះ ជ្តូវបានបង់របាោះរចាល រោយសា 
សង្រងាគយមសុីវិលរា យំន ៉េ ជាេិរសសកនុង យៈរេលង្ដលសថិតរៅរជ្ ម  ជ្រប់ជ្រង បស់ បបកមពុជាជ្បជាធិបរតយយយ
។ បន្ទយប់េី  ដួល លំនន បបកមពុជាជ្បជាធិបរតយយយរៅឆ្យំ១៩៧៩ មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុងជ្តូវបានចាប់រអតើម
ោក់ឱយយដំរណ្ើ   រ ើងវិញ។  ហូតមកដល់ឆ្យ២ំ០១៥ មនទី រេទ្យយរនោះម្ន  កសាងរហោឋយ ចន្សមព័នធ     
 ូបវនតជាបនតបន្ទយបក់នុងរន្ោះ ួមម្ន   សាងសងអ់្ោ ង្អនកវោះ ត់, ង្អនករំងឺ្លង, ង្អនករំងឺទ្ូរៅ, អ្ោ 
អ្រនតវសិកោឋយន រោយទ្ទ្លួបានរនំួយោំជ្ទ្េីអ្ងគ  ន្ន្ននបណាតយជ្បរទ្សជាមិតត នងិសបយបុ សរន (កនុង
រន្ោះម្នដូចជា៖ រំនួយហិ ញ្ញវតថុេី កបាទ្ជ្កហមននជ្េោះរាជាណាចជ្កនថ, អ្ងគ  សវីល បស់ជ្បរទ្សអ្ ៊ីតា
លី, ធន្ោ អ្ភិវឌយឍអាសុី, និងសបយបុ សរន (សរមតចេរិ័យរសន្ រទ្ៀ បាញ់, ឯកឧតតម យទុ្ធ ភូថង និងម្ន
  ចូល ួមរួយរជ្ជាមង្ជ្រង និងោំជ្ទ្េីសហរមនម៍ូលោឋយនអងង្ដ )។ រោយង្ ក សជ្ម្ប់  ដឹកន្ំ និង
ជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយវិញ ក៏ម្ន  វិវតតន៍ និងម្ន  ្លយស់បតូ អ្នកជ្រប់ជ្រងជាបនតបន្ទយប់ រិតចាប់េឆី្យំ១៩៧៩ 
មកដលប់ចចបុយបនន រឺម្ន០៦  ូប8។  

 
8 កនុងរន្ោះ ួមម្ន៖ ១). រោក សឺយ ថ្ំរកសន (១៩៧៩ - ១៩៨០), ២). រោកជ្សី ហាវយន់នច សំាងថង (១៩៨០ - ១៩៨៥), 
៣). រោក េ ូបា យរកើ (១៩៨៥ - ១៩៩១), ៤). រោករវរជបណ្ឌិត េិន សាវ យត (១៩៩១ - ២០០០), ៥). រោកជ្សីរវរជបណ្ឌិត 
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ជាសញ្ញយណ្វិរជម្ននន  ដឹកន្ំជ្រប់ជ្រង និង  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង
ម្ន  អ្ភិវឌយឍជាបនតបន្ទយប់ ដូចជា រហោឋយ ចន្សមព័នធ   រលើកកមពសរ់ុណ្ភាេនិងជ្បសទិ្ធភាេនន  អតល់
រសវសាធា ណ្ៈ និងកិចចសហជ្បតិបតតិជាមួយអាជាញយធ  នដរូអ្ភិវឌយឍន៍ នងិសបយបុ សរនន្ន្។ ជាក់ង្សតង 
ចំនួនអ្នករមៃឺង្ដលមកសជ្ម្កេយាបាលរៅមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង ម្ន  រកើនរ ើនរួ ឱយយកត់សម្គយល់។ 
រោយរិតចាប់េីឆ្យំ២០១៥មក អ្នករមៃសឺជ្ម្កេយាបាលរៅមនទី រេទ្យយម្នចំននួ៤.២៧១ន្ក់ ង្ដលចំនួន
រនោះបានរកើនដល់ ៨.៤៨១ន្ក ់ រៅឆ្យំ២០១៨ របើរិតជាភារ យរឺរសមើនឹង ១៩៨.៥៧%។ ជ្ប  រនោះស 
បញ្ជយកឱ់យយរ ើញថ្ រុណ្ភាេនន  អតល់រសវសុខាភិបាលរៅមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកងុ ទ្ទ្ួលបាននូវ  
រេញចិតតេីជ្បជាេល ដឋ ន់ង្តរជ្ចើនរ ើង។  

ភាេវិរជម្ន និងភាេ ើកចរជ្មើន បស់មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកងុខាងរលើរនោះ បានរំ ុញឱយយមនទី រេទ្យយ 
ចូល ួមរៅកនុង  ជ្បកួតជ្បង្រងវយតនមលអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូ និង ហូតឈានរៅទ្ទ្ួលបាន
រ័យោភីរលេ១ នន អ្.អ.ស. រំ ូ កនុងកជ្មតិននមនទី រេទ្យយ CPA2 ទ្ូទាំងជ្បរទ្ស។ 

 

 
 ូបភាេទ្ី៣៖ មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង ( ូបភាេឆ្យ២ំ០២១) 

 

៤.៤ រនទីរសរទយបសងែកាកាន 
មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន ម្នទ្ីតាំងបចចុបយបននសថិតរៅតាមបរណាតយយអលូវជាតិរលេ ៥ កនងុភមូិបឹងខា្យ  

 ុំបឹងខា្យ  ជ្សុកបា ន រេតតរពាធិ៍សាត់ និងម្នចម្ងយយជ្បម្ណ្ ២៧រី ូង្ម ជ្ត េទី្ី ួមរេតតរពាធិ៍សាត់។ ទ្ី
តាំងបចចបុយបនន បស់មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន ជ្តូវបានកសាងរ ើងតាំងេីឆ្យំ១៩៦៧ រហើយកនុងសម័យង្េម 
ជ្កហម ធាលយប់ជ្តូវបានរជ្បើជ្បាស់ជាឃលយំងសតុកអ្បំិល ជារហតុរធវើឱយយអ្ោ រនោះម្នសភាេជ្ទ្ុឌរជ្ទាមខាលយំង និង
ម្ននជ្េដុោះជ្ទ្ុបជ្ទ្ុល។ កនងុចរន្លយោះេីឆ្យ១ំ៩៧៩ ដល់ឆ្យ១ំ៩៨៥ ទ្ីតាំងមនទី រេទ្យយធាលយប់ជាកង្នលងអ្តតីទ្ីតាំង
កងទ្េ័វ ៈរសន្តូចរលេ ៣៧ ង្ដលឈ ររើង  ពា រៅតំបន់ភូមិសាង្រសតបា ន។  

 

ម្ យត់លី នហយសណ្ ប (២០០០ - ២០១២), ៦). រោករវរជបណ្ឌិត សួន សាមិតត (២០១២ - ២០១៥), និង ៧). រោករវរជបណ្ឌិត 
នហ ន សុន (២០១៥ - បចចុបយបនន) ។ 
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មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នអតល់រសវសំណ្ សំកមមភាេបង្រងគបក់ជ្មិត១9 រូនជ្បជារនរៅកនុងជ្សកុ
បា ន និងជ្បជារនេីមលូោឋយនរអយសងៗង្ដលម្នតជ្មូវ  រសវង្ថទាំសុេភាេនិងេយាបាល ជាេិរសស ជា
រសវបង្ងែក បស់មណ្ឌលសុេភាេ។ បចចុបយបននមនទ ីរេទ្យយបង្ងែកបា នម្ននអទជ្កឡា ២៧.៦៨៩ ង្ម ជ្ត រ ៉េ 
និងម្នអ្ោ ចំនួន ៥ (អ្ោ ថមី ៤ និងអ្ោ ចាស ់១) និងម្នង្ជ្រស ុបចនំួន ៨០ង្ជ្រ10 កនុងរន្ោះង្ជ្រ របង
ម្នចំននួ ១៦ង្ជ្រ។ ចាប់េីឆ្យំ ១៩៩៦ មកមនទី រេទ្យយបានទ្ទ្ួល  រួយោំជ្ទ្ជាបនតបន្ទយប់េីនដរជូាតិនិង
អ្នត ជាតិ អាជាញយធ និងសហរមន៍មលូោឋយន ម្នដូចជា អ្ងគ  ជ្រូរេទ្យយោមយនជ្េំង្ដន (MSF) អ្ងគ  រា យឆ 
(RACHA) អ្ងគ  ង្   (CARE) សាថយនទ្ូតអារម  ិក អាជាញយធ ជ្សុកនិងរេតត ចលន្មហារន មនទ ីសុខាភិ   
បាល ជ្កសួងសុខាភិបាល អ្ងគ  មូលនធិិកូហវី (KOFIH- Korean Foundation for International 
Health)  បស់សាធា ណ្ ដឋកូរ ៉េ ជារដើម។ កនុង  ដឹកន្ំនិងជ្រប់ជ្រង មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នបានរ ៀបចំ
ង្អន   និង  អ្នុវតតង្អន   រោយកនុងរន្ោះ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នម្នចកេុវិស័យសំខាន់រ្តយតរលើ៖ 
“េិតេំេជ្ងឹង និងអ្ភិវឌយឍទាំងសមតថភាេរហោឋយ ចន្សមព័នធ និងប ិសាថយន ឱយយ ន់ង្តជ្បរសើ រ ើង រដើមយបីរលើក
កមពស់សេុុម្លភាេ បស់ជ្បជាេល ដឋ តាម យៈ  អតល់រសវជ្បកបរោយរុណ្ភាេ ជ្បសិទ្ធភាេ 
រណ្រនយយយភាេ និងសមធម៌។” កនុង  ជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយឱយយម្នដំរណ្ើ   លែ និងឈានរៅដល់  
ជ្បកួតជ្បង្រងដរណ្តើមបានចណំាត់ថ្្យក់ជារ័យោភីរលេ១ កនុងចំរណាមមនទី រេទ្យយទ្ូទាំងជ្បរទ្ស កនុង
កជ្មិតមនទី រេទ្យយ CPA1 រឺមិនង្មនជា  នចដនយយរន្ោះរទ្ រឺជ្តូវេឹងង្អែករលើកតាតយរជាររ័យមួយចំននួ និង
រោយម្នកិចចសហ  រិតសនទិ្ធេីជ្រប់ភារីពាកេ់ន័ធ។  

ជាសាវតា  មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នម្នសាថយនភាេលំបាកខាលយំងមិនជ្តឹមង្ត  លំបាករលើរហោឋយ-
 ចន្សមព័នធ  សម្ភយ ៈប ិ ខយ រទ្ ប ុង្នតង្ថមទាំងបរចចករទ្ស និងធនធានមនសុយសអងង្ដ ។ ជាក់ង្សតង សាថយនភាេ
មនទី រេទ្យយរៅឆ្យំ២០០០ បរុគលកិរេទ្យយមួយចនំួនង្ដលជារវរជបណ្ឌិត និងជ្រូរេទ្យយបានេយយួ   ងា រដើមយបីរៅរធវើ
  ងា រៅតាមអ្ងគ  មិនង្មន ោឋយភិបាល (NGO) និងអ្នកេលោះរទ្ៀតបានរៅរ ៀនបនតយករំន្ញ។ កនុង យៈ
រេលរន្ោះ   រកៀ រ   ោំជ្ទ្ទាំងេីកនុងចំរណាមបុរគលកិ និងនដរូពាក់េ័នធរឺជាចំណ្ ចង្ដលមនិអាចរមើល
 ំលងបាន។ ចរន្លយោះេីឆ្យំ២០០០ ដល់ ឆ្យំ២០១០11 បុរគលិកង្ដលរៅរសសសល់ និងជ្កបេណ័្ឌថមី (ស ុប
ជ្បង្ហល ៣០ន្ក់) ភាររជ្ចើនជារិោនុបោឋយក នងិ្មបកជ្មិតបឋម (្មបបឋមរធវើ  បាន ៥-៦ ឆ្យំ បានបនត
រៅរ ៀនយក្មបមធយយម)12។ ចាប់េីឆ្យំ២០១៣ មក បុរគលិក បសម់នទី រេទ្យយ (កជ្មិតរវរជបណ្ឌតិនងិបរុគលិក
រេទ្យយដនទ្រទ្ៀត) បានចាប់រអតើមចូលមកបរជ្មើ  ងា វិញបរណ្តើ ៗ ង្ដលជ្ប  រនោះអាចបណាតយលមកេីម្ន
  ង្កទ្ជ្មង់ជ្កបេ័ណ្ឌ នងិ ំជ្បាក់ បស់មង្រនតីរារ   រោយមនទី រេទ្យយចាប់រអតើមេជ្ងឹងជ្កបេ័ណ្ឌ បស់មង្រនតី
រោយលប់រចាលជ្កបេ័ណ្ឌរខាមយច (ចំរពាោះអ្នកមិនជ្តលប់មកបងាហយញេលនួនងឹចាត់ទ្កុជាជ្កបេណ័្ឌរខាមយច 
រហើយអាចជ្បឈមនឹង  លប់រឈាមយោះ)។ 

 

 
9 មនទី រេទ្យយបង្ងែកម្នចាត់ថ្្យក់ជា៣កជ្មិត  ង្អែករលើកជ្មតិសមតថភាេរលីនិក  ចំនួនជ្រូរេទ្យយ/បុរគលិក និងចនំួនង្ជ្រ។ 
10 រៅកនុងឆ្យំ២០១៨ ង្ជ្រម្នចំននួស ុបង្ត ៦៤ង្ជ្រ ប ុង្នតរៅឆ្យំ២០២០ រោយសា តជ្មូវ  រជ្បើជ្បាស់រកើនរ ើង បានរធវើឱយយចនំួនង្ជ្រ
ម្ន  រកើនរ ើង។ 
11 រយងតាមកិចចសម្ភយសន៍ជាមួយរោក សាង រឹមនី (២០២០) ង្ដលជាអ្តីតជ្បធានមនទី រេទ្យយ េីឆ្យំ២០១៤ ដល់ ឆ្យ២ំ០១៩។ 
12 រយងតាមកិចចសម្ភយសន៍ជាមួយ រោក េូយ ឌី (២០២០) ជ្បធានមនទី សុខាភិបាលរេតតរពាធិ៍សាត ់បានបញ្ជយក់ថ្ េីឆ្យ២ំ០០០ 
ដល់ ២០១០ បុរគលិកមនទី រេទ្យយបា នម្ន  តវ យ និងរឈាលយោះជ្បង្កកោ្យរជ្ចើន។ 



 

11 

 
 ូបភាេទ្ី ៤៖ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន ( ូបភាេឆ្យ២ំ០២១) 

 
៥. កតាត គនៃលះសជាគជ័យរបសអ់ងគភារ ត្លស់សវាសាធារណ្ៈគំរ ៉ូ 

រោលនរយបាយសតីេី  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ13  បស់រារ ោឋយភិបាលកមពុជាម្នរោលរៅរធវើ
កំង្ណ្ទ្ជ្មង់សុរីរជ្ៅ កនុង  ង្ជ្ប លយយអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរៅជាអ្នកអតល់រសវដ៏ម្នជ្បសិទ្ធភាេ 
និងជានដរអូ្ភិវឌយឍន៍ រដើមយបីបំរ ើជ្បជាេល ដឋឱយយ ន់ង្តលែជ្បរសើ រ ើង រោយធាន្ឱយយបាននូវរសវង្ដលម្ន
រុណ្ភាេលែ តនមលរថ្ក េលី សាមញ្ញ ជ្េមទាំងអាចររឿទ្ុកចិតតបាន រ្លើយតបទាន់រេលរវោរៅនឹងតជ្មូវ   
និងបងកលកេណ្ៈងាយជ្សួលដល់អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ។ តាម យៈរោលនរយបាយ និងកំង្ណ្ទ្ជ្មង់ជាហូ 
ង្ហ  អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈបានេិតេំជ្បងឹង្ជ្បងង្ជ្ប លយយអ្ងគភាេ និងរសវសាធា ណ្ៈ បស់េលួន
យ យងសកមមកនងុ  បងេិត និងរំ ុញរសវទាំងឡាយឱយយេិតរតិជ្បជាេល ដឋ រដើមយបីបំរេញរសចកតីជ្តូវ   និង
  អ្ភិវឌយឍរសដឋកិចច-សងគមរៅមូលោឋយន។  

ភាេរជាររ័យ បស់អ្ងគភាេមួយ ជាេិរសសអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈ រឺរកើតរចញេី  េិតេំ
ជ្បឹងង្ជ្បងរិត ដឹកន្ំ អ្នុវតត និងរកៀ រ កិចចសហ   កនុង  សជ្មួច  ជ្បតិបតតិ បស់អ្ងគភាេឈានរៅ
សរជ្មចឱយយបាននូវចកេុវិស័យ ទ្ិសរៅ របសកកមម និងសមទិ្ធិកមមង្ដលបាន ំេឹងទ្ុក។ ្លង ត់  សិកយាដក
េិរសាធន៍េីអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូកនុងវិស័យអ្ប់ ំ និងវិស័យសុខាភិបាលកនុងឆ្យំ២០១៩ ភាេ
រជាររ័យង្ដលឈានដល់ដរណ្តើមបានរ័យោភចីំណាត់ថ្្យក់រលេ១ រឺអាជ្ស័យរលើ  អ្នុវតតនូវធាតុចូល 
ឬបចច័យជារនលឹោះសំខាន់ៗមួយចំននួដូចង្ដលម្នសរងេបកនុងជ្ ហវិកខាងរជ្ ម (ជ្ ហវិកទ្ី១)។ បចច័យ
ទាំងរនោះមនិង្មនជាអ្េភូតរហតុ ឬអ្ភនិីហា អ្សាចយ យយអ្វីរន្ោះរទ្ ប ុង្នតរឺជា  េិតេំជ្បឹងង្ជ្បង តស ូ អ្តធ់មត់ និង
រំនោះរាល់ឧបសរគទាងំឡាយរដើមយបីអ្នុវតតនូវតួន្ទ្ភីា កិចច និង  ទ្ទ្ួលេសុជ្តូវឱយយសរជ្មចបានរជាររ័យ  ួម
ជាមួយនឹង  ចូល ួមសហ  េីជ្រប់ភារីពាកេ់័នធ។ បចច័យទាំងរនោះ របើសរងកតរមើលរៅរឺម្នរៅជ្រប់     
អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈ ប ុង្នតអ្វីង្ដលេុសង្បលកសជ្ម្ប់អ្.អ.ស. រំ ូននរ័យោភី រឺ  េិតេំជ្បងឹង្ជ្បង 
និង  តស ូរជ្ចើនជាងររបនតិចរៅកនងុ  បំរេញភា កិចច បស់េលួន  ួមជាមួយនឹង  រួបជ្បសេវជាមួយនឹង
ភាេជាអ្នកដឹកន្ំលែ។  

 
13 ជ្កសួងមេុងា សាធា ណ្ៈ (២០០៦). រោលនរយបាយសតីេី  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ។ រារ ោឋយភិបាលកមពុជា។ រារធានភីនំរេញ
, ជ្បរទ្សកមពុជា (ជ្តូវបានអ្នុមត័រោយរណ្ៈ ដឋមង្រនតីកនុងសម័យជ្បរុំរេញអ្ងគរៅនថៃទ្ី០៥ ង្េឧសភា ឆ្យំ២០០៦) 
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  ចងជ្កងនូវរមរ ៀនអ្ំេីភាេរជាររ័យរនោះ សងយឃឹមថ្នឹងអតល់ជា  ង្ចក ំង្លកនូវចំរណ្ោះដងឹ និង
បទ្េិរសាធន៍ជារនលោឹះបង្នថមដល់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈដ៏នទ្រទ្ៀត កនុង  ង្កលមែ  អ្នុវតត  ងា 
 បស់េលួន ក៏ដចូជា  អតល់រសវ បសេ់លួនឱយយម្នជ្បសិទ្ធភាេ នងិសក័តសិទ្ធិភាេកនុង  រ្លើយតបនឹងតជ្មូវ  
 បស់អ្តិថរិន អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ និងជ្បជាេល ដឋកនុងមូលោឋយន បសេ់លួន។ បចច័យង្ដលនងឹជ្តូវរ ៀបរាប់ខាង
រជ្ មរនោះ មិនង្មនជារោល  ណ្៍សតយានមុ័តកនងុ  ធាន្ថ្ជ្រប់អ្ងគភាេង្ដលម្នបចច័យទាំងរនោះសុទ្ធង្ត
ន្ំរៅ កភាេរជាររ័យរន្ោះរទ្ ប ុង្នតវអាជ្ស័យរៅតាម  ង្ជ្បជ្បួល   វិវតតន៍ និង   ើកចរជ្មើនង្អនក     
រសដឋកិចច សងគម និងវបយបធម៌ បសស់ងគម និងជ្បជាេល ដឋេីដណំាក់ លមួយរៅដំណាក់ លមយួ និងេី
សហរមនម៍ួយរៅសហរមន៍មួយ។ រហតុរនោះ អ្នកដឹកន្ំ អ្នកជ្បតបិតតិ និងបរុគលិកង្ដលបំរេញតនួ្ទ្ីរៅ
តាមអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈទាំងអ្ស់ជ្តូវង្តរចោះនចនជ្បឌិត បនតរ ៀនសូជ្ត និងសំរយរ ករនលោឹះ ឬបចច័យ
ង្ដលធាន្ដល់ភាេរជាររ័យង្ដលជាតជ្មូវ  ជាក់ង្សតងននអ្ងគភាេ បស់េលនួ។  
 

ជ្ ហវិកទ្ី ១៖ ធាតុចូលសំខាន់ៗ កនុង  រំ ុញអ្.អ.សឱយយទ្ទ្ួលបានរជាររ័យ 

 

 

 
 
 
 
 

វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ 
មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម 
មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង 
មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន 

ធាត៊ុច៉ូល 

នវនុវតតន៍ 

សមតថភាេ 
សាមរគីភាេនិង 
  របតជាញយចិតត បស់

មង្រនតី 

តម្លយភាេនន  
ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុ 

ជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រង 
រ្តយតរលើលទ្ធអល 

  ជ្រប់ជ្រងនិង
  រ ល្ើយតប
េ័ត៌ម្នជ្តលប់ 

ជ័យលាភី 

អងគភារ 
្តលស់សវាសាធារណ្ៈគំរ ៉ូ 

លទធ្ល  

   ើកចរជ្មើនង្អនករហ
ោឋយ ចន្សមព័នធ 

   ើកចរជ្មើន 
រុណ្ភាេរសវ 

ភាេររឿជាក់និងទំ្នុក
ចិតតរលើរុណ្ភាេ 

រសវ 

  ទ្ទួ្លសាគយល់ជា
អ្នកដឹកន្ំនិង 
អ្ងគភាេរំ ូ 

 

 

ភារជាអនក
ដ្លកនាលំែ 

មង្រនតី ើករាយនិងរម្ទ្
នភាេកនុង  រធវើ   

បរយិាកាសោតំ្ទ  
  រំ ុញនិងោំជ្ទ្េី ោឋយភិបាល (ជ្កសួង សាថយប័ន និងរ.វ.រ) 

បរយិាកាសោតំ្ទ  
  សហ  លែជាមួយអាជាញយធ  សហរមន៍ នដរូ និងជ្បជាេល ដឋ 

  បនត  សហ  
និង  ោំជ្ទ្េីនដរូ 
និងសហរមន៍ 
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 ូបភាេទ្ី ៥៖ ថ្្យក់ដឹកន្អំ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូ រ័យោភីរលេ ១ ឆ្យំ២០១៩ 

  

“  ឈឺចាប់ បស់អ្នករំងឺ វឈឺចាប់ជាង  ឈឺ
ចាប់ បស់ជ្រូរេទ្យយរៅរទ្ៀត។” 

 

រោកសាង្រសាតយចា យយរវរជបណ្ឌិត យនិ ស៊ុណីាត 

ជ្បធានមនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាម 

“រយើងបាននំមួយចំណ្តិតចិក៏រោយរជ្ចើនក៏រោយ 
រយើងជ្តូវង្តង្ចកោ្យហូប។ រធវើដូរចនោះ រទ្ើបរយើងអាច

រធវើ  ជាមួយោ្យបាន។” 

រោក រ៉ូល សកាសនិទ 
ជ្បធានមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន 

  

“រៅទ្ីរនោះ រយើងមិនរជ្បើពាកយយថ្េញុំ រទ្ រយើងរជ្បើ
ពាកយយថ្ រយើង។ រយើង ួមោ្យរិត រយើង ួមោ្យរធវើ និង

រយើង ួមោ្យអ្ភិវឌយឍន៍!” 

រោករវរជបណ្ឌិត នហ្ នៃស៊ុន  
ជ្បធានមនទី រេទ្យយបង្ងែករ ោះកុង 

“រយើងជាអ្នកដឹកន្ំ  
រយើងជ្តូវលោះបង់រជ្ចើនណាស។់” 

 

រោក ប៊ុិច ស ឿត 

ន្យកវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ 
 

៥.១ ភារជាអនកដ្លកនាលំែ 
ភាេជាអ្នកដឹកន្ំរឺជា  សជ្មបេលួនជាមួយនឹងអ្វីង្ដលសម្រកិជ្កុមកេំុងរធវើ រនោះម្នន័យថ្កនុង

ន្មជាអ្នកដឹកន្ំ រឺជ្តូវរិតរូ  និងជ្បតិបតតិតាម  សរជ្មចចិតត និង  ចូល ួមសហ  េីជ្កុម រដើមយបីសរជ្មច
ឱយយបាននូវរោលបំណ្ង ួម។ ឬមយា យងរទ្ៀតភាេជាអ្នកដកឹន្ំជ្តូវបានររយល់ថ្ជាដំរណ្ើ   នន  រជ្បើជ្បាស់
ឥទ្ិធេលរៅរលើអ្នកដនទ្ រដើមយបីឱយយេួកររយល់និងឯកភាេតាមអ្វីង្ដលជ្តូវរធវើ និងវិធីសាង្រសតង្ដលជ្តូវអ្នុវតត 
រោយម្ន  សជ្មបសជ្មួល វងបុរគលទាំងឡាយ ឱយយម្ន  េិតេំជ្បឹងង្ជ្បងជាសមូហភាេកនុង  
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សរជ្មចឱយយបាននូវរោលបំណ្ង ួម14។ រលើសេីរនោះ ភាេជាអ្នកដកឹន្ំជ្តូវបានយល់ថ្ ជាតួន្ទ្ីង្ដលទាម 

ទា ឱយយម្ន  សាតយប់លែ ទាំងចំរពាោះ  ស រសើ  និង   ិោះរន់ ជ្េមទាំងរចោះរលើកទ្កឹចិតតអ្នកដនទ្ឱយយម្ន  
ទ្ទ្ួលេសុជ្តូវេពស់កនងុ  បំរេញ  ងា  ឱយយសរជ្មចបានតាមរោលរៅង្ដលបានរជ្ោងទ្ុក15។ ដូរចនោះ  រធវើ
រំ ូេិតជ្បាកដកនងុន្មជាអ្នកដកឹន្ំ រឺជាបចច័យចមយបងកនុង  រកៀ រ ធនធាន, ទ្ឹកចតិត, ភាេរសាមយោះស័មជ្រ, និង
  ចូល ួមរជ្ជាមង្ជ្រងយ យងសកមមេីជ្របម់រយឈមោឋយន និងសហរមនរ៍ុំវិញ។  

បទ្េិរសាធនេ៍ីភាេរជាររ័យ បស់អ្.អ.ស. រ ូំទាំងបួនខាងរលើបានង្សតងឱយយរ ើញថ្ភាេជារំ ូ 
និងវើ ភាេននថ្្យក់ដឹកន្អំ្ងគភាេង្ដលបានដកឹន្ំ ចូល ួម ជ្បតិបតិត នងិលោះបង់ទាងំកំោំង យ កោំំងចិតត 
និងសជ្មបសជ្មួលរកៀ រ   ចូល ួមេីជ្រប់ភារពីាក់េ័នធ រដើមយបីសរជ្មចបាននូវ  ង្កទ្ជ្មង់រសវសាធា ណ្ៈ
 បស់េលួន រឺជាកតាតយរនលឹោះសំខាន់។ បុរគលទាងំឡាយណាង្ដលម្នលកេណ្ៈទាំងរនោះនឹង លយយជាអ្នកដកឹន្ំ
ង្ដលម្នឥទ្ធេិល នងិម្នជ្បសទិ្ធភាេេពស់រៅជ្រប់ លៈរទ្សៈទាំងអ្ស់។  

 

(១) ករណី្សកិាននវិទាលយ័សរត្ជចិនាត  
ថ្្យក់ដឹកន្ំនន អ្.អ.ស រំ ូសុទ្ធង្តម្នបងកបន់ូវភាេជាអ្នកដឹកន្ំរ្នើមរៅកនុងឧតតមរតិ និង  

ជ្បតិបតតិ បសេ់លួនតួយ យងដូចជា  រលើករ ើង បស់រោក បុិច រឈឿត ង្ដលសងកត់ធៃន់ថ្ “ភាេរជាររ័យ
 បស់វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ មិនអាចរអតើមរចញេមីនុសយសម្្យក់បានរទ្។ អ្វីង្ដលសំខាន់ជ្រូជ្តូវរធវើជារំ ូសិន 

រហើយរយើងជាអ្នកដឹកន្ំរនោះជ្តូវលោះបង់រជ្ចើនណាស់ ” ។ 

រណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោ និងថ្្យកដ់ឹកន្ំវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ ជាជ្កុម  ងា ង្ដលម្នចកេុវិស័យង្វង
ឆងយយ និងចយាស់ោស់កនងុ  រំ ុញ និង  អ្ភិវឌយឍវិទ្យាល័យរោយរ្តយតជាសំខាន់រៅរលើរោលរៅ និង  
រ ៀបចំនិងអ្នុវតតន៍ង្អន    ងា ចយាស់ោស់រៅកនុងជ្កបេណ្ឌននភា កិចច តួន្ទ្ី និង  ទ្ទ្លួេសុជ្តូវឱយយ
ជ្សបរៅតាម ចន្សមព័នធដកឹន្ំ (អ្ងគ  រលេ) មុេងា  បស់អ្ងគភាេ និងរសវង្ដលជ្តូវអតលក់នុងង្ដនសមតថ
កិចច បស់េលនួ។  ជាក់ង្សតង វិទ្យាល័យបានទ្ទ្លួសិសយានុសសិយសឱយយចូលរ ៀនជ្បកបរោយសមភាេ និងសម
ធម៌ តាម យៈ  បណ្តតោះបណាតយលចំរណ្ោះដឹង វិនយ័ រុណ្ធម៌ និង  នចនជ្បឌិតជ្បកបរោយរុណ្ភាេកនុង
ទ្ិសរៅ ត់បនថយអ្ជ្តារបាោះបង់រចាល  សិកយា (ចង់សរជ្មចឱយយរៅសល់សូនយយភារ យកនងុមួយឆ្យំៗ)។ 
វិទ្យាល័យម្នទ្ិសរៅង្ជ្ប លយយេលួនឱយយរៅជាអ្ងគភាេអតល់រសវអ្ប់ ំមួយ ង្ដលម្ន  ទ្ទ្ួលសាគយល់រេញ
រលញ និងជ្បកបរោយភាេររឿជាក់េីសហរមន។៍  

ភាេជាអ្នកដឹកន្ំរំ ូ បស់វិទ្យាល័យ បានង្សតងឱយយរ ើញតាម យៈ  រធវើជារំ ូកនុង  បនត  សិកយា
រ ៀនសូជ្តបណ្តតោះបណាតយលសមតថភាេ បស់េលនួ បស់រោកជ្រូ អ្នកជ្រូ និង  លោះបង់ទាងំកំោំង យ កំោំង
ចិតត សាមយ តី រេលរវោ និងថវិ កនុង  ចលូ ួមអ្ភិវឌយឍវិទ្យាល័យរនោះរោយមិនរតិេី  រនឿយហត់ និង  
ខាតបងអ់្វីរ ើយ។ មយា យងវិញរទ្ៀត   កំណ្ត់ជ្បេ័នធ  ងា    ង្បងង្ចកភា កិចចនិង  ទ្ទ្លួេុសជ្តូវ
ចយាស់ោស់ និង  បរងកើតយនត  អ្នុវតតន៍ ជ្តួតេិនិតយយតាមោន (ម្នកិចចជ្បរុំេិនតិយយវឌយឍនភាេជាជ្បចាំ) 
និងរោោះជ្សាយបញ្ហយជ្បឈមតាម យៈ  រធវើជ្បតិភូកមម ង្ដលទាងំរនោះរឺសុទ្ធង្តជាសកេីភាេននភាេជាអ្នក
ដឹកន្ំលែជ្បកបរោយតម្លយភាេ រណ្រនយយយភាេ និងតាមង្បបជ្បជាធិបរតយយយរៅមូលោឋយន បស់ថ្្យក់ដឹកន្ំ
ននវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ ង្ដលជ្សបរៅនឹងទ្ិសរៅសនូលននយុទ្ធសាង្រសតកំង្ណ្ទ្ជ្មង់ ដឋបាលសាធា ណ្ៈ បស់
រារ ោឋយភិបាលអងង្ដ ។ ឧទាហ ណ្៍   អតល់សិទ្ធិឱយយជ្បធានជ្កុមបរចចករទ្សជាអ្នកសរជ្មចរជ្រើសរ ើសនិង   
បណ្តតោះបណាតយលជ្រូបរជ្ងៀនបង្នថមរម្ យង រឺជា  រំ ុញជ្បសិទ្ធភាេ  ងា និងររៀសវង  ង្បកបាក់សាមរគី

 
14 Yukl, G. (2006). Leadership in organizations (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall. 
15 Kemal M. Suriji (2015). Understanding Leadership and Factors That Influence Leaders’ Effectiveness. European 
Journal of Business and Management. 7(33) pp. 154-167. DOI: 10.7176/EJBM/7-33-2015-03  
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ភាេ។ ចំង្ណ្ក  បរងកើតជ្កមុ  ងា ប ិសាថយន ជ្កុមជ្បឹកយាយុវរន នងិជ្កុម  ងា ទ្ទ្ួលបនទុកជ្រប់ជ្រងបណា្យ
លយ័ជារដើម ររឺដើមយបីេជ្ងឹង  ជ្រប់ជ្រងតាមង្អនកនន  ងា  និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវរ ៀងៗេលួន។ រៅកនុងប ិបទ្
ននតម្លយភាេ និងរណ្រនយយយភាេ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយបានរ ៀបចំឱយយម្នជ្បេ័នធកត់ជ្តារាល់ចំណ្លូចំណាយ, 
ជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រង ដឋបាលនិង បាយ  ណ្៍ហិ ញ្ញវតថុ, ជ្បេ័នធកត់ជ្តានិង កយាទ្ុកទ្និនន័យទ្ូរៅ, និង  
អយសេវអយាយេចីំណ្ូលចណំាយជាជ្បចាំង្េ ជ្តីម្ស ្ម្ស និងជ្បចាំឆ្យំ រដើមយបីជាភសតុតាង នងិ  របើក
ទ្ូោយដល់បរុគលិកអ្ប់ ំ និងមង្រនតីទាំងអ្ស់បានដងឹឮ និងេិភាកយារលើចមៃល់ នងិ  សងយស័យន្ន្។ 

វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយយកចតិតទ្ុកោក់ជាចមយបងកនុង  រោោះជ្សាយបណ្តឹងតវ យ និង  អតល់េត័៌ម្ន
ជ្តលប់រៅ ន់បុរគលិក សិសយានុសិសយស សហរមន៍ នដរូ ម្តាបិតា និងអ្នកអាណាេយាបាល រោយមិនង្ដល
ទ្ុករចាល ឬមិនរោោះជ្សាយបញ្ហយ នងិសំណ្ូមេ ន្ន្ង្ដលរកើតម្ន និងរសនើរ ើងរ ើយ។ ថ្្យក់ដកឹន្ំវិទ្យា
ល័យតមកល់សាមរគីភាេនិងភាេម្ចយស់  រលើកិចច   និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ បស់េលួនជាធំ ដូចធាលយបប់ានរលើក
រ ើងទ្សយសនៈរនលឹោះង្ដលថ្ “សមូហភាេជាអ្នកដកឹន្ំ សមូហភាេជាអ្នកសរជ្មចចិតត បរុគលជាអ្នកទ្ទ្ួល
េុសជ្តូវ ” ជារដើម។ ថ្្យក់ដឹកន្ំរពា រេញរៅរោយសមតថភាេ នងិ  ជ្បាជ្ស័យទាក់ទ្ងបានលែ និងម្ន
ជ្បសិទ្ធភាេជាមួយសហរមន៍ អាជាញយធ  និងនដរអូ្ភិវឌយឍន៍តាម យៈ  រលើករ ើងនូវររជ្ម្ងអ្ភិវឌយឍន៍,   
បងាហយញនូវតជ្មូវ  និង  របតជាញយចិតតេពស់,    កយាបាននូវភាេរសាមយោះជ្តងន់ិង  រោ េពាកយយសនយា,   
បងាហយញនិង  ង្ចក ំង្លកនូវអ្តថជ្បរយរន៍រៅវិញរៅមក និងជាេិរសស  អតលឱ់ ស និងតនមលរសមើៗោ្យ
ដល់ភារីពាកេ់័នធទាងំឡាយកនងុ  ចូល ួមអ្ភិវឌយឍន៍អ្ងគភាេ បស់េលនួ។  

  ដឹកន្ំលែមិនអាច្តយច់រចញេសីមតថភាេនងិរនំ្ញកនុង  នចនជ្បឌិតទាំងរំនិត និង  អ្នុវតត។ 
ឧទាហ ណ្៍មួយរឺ  បរងកើតឱយយម្ន  បតិរលេទ្ ូស័េទម្តាបិតាសិសយសរៅមុេតសុិសយស រដើមយបីងាយជ្សួល
ទាក់ទ្ងរេលអ្វតតម្ន មករ ៀនយឺត ឬបញ្ហយរអយសងៗ។   បរងកើតនងិដំរណ្ើ   កលឹបសិកយារដើមយបីបរងកើនសមតថ
ភាេសិសយសនិងលប់បំបាត់  រ ៀនរួ ខាងរជ្ៅ,   ជ្ប ន់រោល  ណ្៍ោមយនធុងសជ្ម្ម ោមយនសជ្ម្ម និង
សវ័យជ្រប់ជ្រងសជ្ម្មរោយសិសយសេលួនឯង្ទយល់,   រ ៀបចំឱយយម្នរវនជ្បចាំ   បស់រោកជ្រូ អ្នកជ្រូរៅមុេ
វិទ្យាល័យកនុង   ងចាំទ្ទ្លួសាវយរមន៍ រាក់ទាក់ និងសំេោះសួ សុេទ្ុកេសិសយសនងិម្តាបិតា រេលមកដល់វិទ្យា    
ល័យរាល់ជ្េឹករដើមយបីអ្ប់ ំសុរីវធមន៌ិង  រោ េដល់សិសយស, និង  បរងកើតវរគតជ្មងទ់្ិសសជ្ម្បស់ិសយានុ
សិសយសង្ដលរ ៀនចប់ថ្្យក់ទ្ី១២ ជារដើម។  

  
 ូបភាេទ្ី ៦៖ ទ្ិដឋភាេវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយកនងុឆ្យ២ំ០២១ និង  អ្រញ្ជើញចោុះេិនតិយយរមើលវិទ្យាល័យ បស ់

សរមតចអ្រគមហារសន្បតីរតរជា ហ្ ៊ុន សសន កនុងឆ្យំ២០១៦ 
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រៅឆ្យំ២០១៦ សរមតចចុោះសួ សុេទ្កុេជ្បជារនរៅតាមជ្េំ
ង្ដន។ រតាោះ! ឡានសរមតចមករហើយ ន្ំោ្យឈ  ន់នដោ្យ
 ក់មុេឡាន រហើយកូនសិសយសរយើង ុលរជ្ មនដអ្ងគ កយស 
ចូលរៅដល់របួសរមតច “ថ្សុំរោកអ្ ុ៊ុំរួយកសាងសាោេញុំ
អង!” អ្ូហ៍!  ំរភើបណាសប់ង! ោត់ [សរមតចអ្រគមហា
រសន្បតីរតរជា ហ្ ៊ុន សសន] ថ្រមើល៍! របើរៅោត់មក
ចង់បានអ្វីេលោះ? អ្វីៗចង់ជ្សកទ់្ឹកង្ភនក! អ្វីៗង្ដលរយើង
លំបាករហើយ រហើយម្នរទ្វតាមករួយ! 

 
(២) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតកំរង់ចារ 
ភាេជារំ ូនន  ដឹកន្ំមនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាម បានរអតើមរចញេីវើ ភាេរំ ូ បស់ជ្បធានមនទី រេទ្យយ

ង្ដលជាអ្នកដកឹន្ំរំ ូរួ មុេកនុង  ជ្ប ន់ភាជយបន់ូវភាេមុឺងម្ យត់ចយាស់ោស់ ជ្បកបរោយសាមយ តីទ្ទ្ួលេុស
ជ្តូវេពស់។  ជ្បធានមនទី រេទ្យយបានលោះបង់រេលរវោរោយអយា ភាជយប់ជាមួយនឹង  បំរេញ  ងា រៅមនទី 
រេទ្យយជាជ្បចាំ និងដឹកន្ំរោយភាេបុិនជ្បសប់ នងិរំនតិនចនជ្បឌិត។ រលើសេីរនោះ ភាេដកឹន្ំជារំ ូតាម យៈ
  អ្នុវតតសកមមភាេរំ ូន្ន្ ួមម្ន   រធវើ  ងា ជាជ្កុម,   បរងកើនទ្ំន្ក់ទ្នំងសនទិ្ធស្ាយលទាំងនអទកនុងនងិ
ភារីពាក់េន័ធខាងរជ្ៅ,   រជ្បើជ្បាស់ភាសារបោះដូងមកអ្នុវតតកនុង  បំរេញ  ងា ,   រិតរូ ដល់អល
ជ្បរយរន៍ ួម, និង  អតល់ជ្បាក់រលើកទ្កឹចតិតជ្បកបរោយតម្លយភាេ និងសមធម៌ដល់ជ្រូរេទ្យយ និងបុរគលកិ
រេទ្យយង្ដលអ្នុវតត  ងា បានលែតាម យៈ  វយតនមលរុណ្អល  ងា អងង្ដ ។ ជាេិរសស ថ្្យក់ដកឹន្ំមនទី 
រេទ្យយ ូបរនោះបានបំអសុសាមយ តីចូល ួម និងភាេជាអ្នកដកឹន្ំសជ្ម្ប់ជ្រប់កជ្មតិនន  ជ្រប់ជ្រងរាបច់ាប់េីអ្នុ
ជ្បធានមនទី រេទ្យយ, ជ្បធានង្អនក  ហូតដល់ន្យសាល និងបរុគលិករជ្ចើនរទ្ៀត។  

“  ឈឺចាប់ បស់អ្នករងំឺ វឈឺចាប់ជាង  ឈឺចាប់ បស់ជ្រូរេទ្យយរៅរទ្ៀត ” ង្សតងឱយយរ ើញនូវ  
េវល់ខាវយយ និង  យកចិតតទ្កុោក់រលើអ្តិថរិនង្ដលទ្សយសនវិស័យរនោះបានរំ ុញទ្ឹកចិតតឱយយមង្រនតី និងបុរគលិក
រជ្ មបងាគយប់ ន់ង្តសវោះង្សវងបំរេញភា កិចច បសេ់លួនកនងុ  ង្ថទាំ និងេយាបាលអ្នករំងឱឺយយ ន់ង្តលែជ្បរសើ 
រ ើង។ អ្នកដកឹន្ំង្បបទ្សយសនៈវិរជម្ននិយមង្បបរនោះជាធនធានសនូល បសអ់្ងគភាេ រហើយង្ដលចាបំាច់ជ្តូវ
បរងកើតឱយយម្នអ្នកដកឹន្ំជ្បរភទ្រនោះ ន់ង្តរជ្ចើន នងិរៅតាមង្អនកទាំងអ្ស់ បស់អ្ងគភាេ។ ភាេជាអ្នកដឹកន្ំ
រំ ូង្បបរនោះ បាន្លុោះបញ្ចយងំនូវទ្ិដឋភាេជាក់ង្សតងនន  ដឹកន្ំ និងជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយ តាម យៈ  រោ េ      
វិន័យនិងសីលធម៌លែ, សាមរគីភាេ ឹងម្ំ,   ចូល ួមេីជ្រប់ង្អនកនិងអ្ងគភាេពាក់េន័ធន្ន្,   បរជ្មើរសវរូន
ជ្បជាេល ដឋរោយម ត់ចត់និង ួសរាយរាក់ទាក់រោយស្ាយមញញឹម, និង  រោ េឋាន្នុជ្កម និងអ្នុវតតតាម
តួន្ទ្ី និងភា កចិច ជ្បកបរោយ  ទ្ទ្ួលេសុជ្តូវេពស់។  

លកេណ្ៈេិរសសនន  ដឹកន្ំ នងិជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាម រឺថ្្យក់ដឹកន្បំរងកើតឱយយម្ននូវ
ចកេុវិស័យ របកសកកមម និងរុណ្តនមលសនូល បស់មនទី រេទ្យយចយាស់ោស។់ មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំឱយយម្ន
ង្អន  យុទ្ធសាង្រសតជ្បចាំឆ្យំ, ជ្បេ័នធអទុកទ្និនន័យង្ដលជ្តូវបញ្ចូលយ យងរទ្ៀងទាត់១ង្េមតង, បញ្ជីចនំនួមង្រនរីរារ
  រៅតាមង្អនកនីមួយៗនិងតជ្មូវ  រំន្ញ, ង្អន  នន  បណ្តតោះបណាតយល  និង  រកៀ រ ធនធានមនុសយស
េីង្អនកដនទ្រៅរួយង្អនកង្ដលម្ន  ងា រជ្ចើន, និង  រ ៀបចំឱយយម្ននូវឧបក ណ្៍វយតនមលថ្្យក់ដកឹន្ំមនទី 
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រេទ្យយ ជ្រូរេទ្យយ និងបុរគលិករេទ្យយរៅតាមជ្បរភទ្េសុៗោ្យ16។ បង្នថមេីរលើរនោះ មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំង្អន  
ធនធានមនុសយសនងិអ្ភិវឌយឍនស៍មតថភាេ, ង្អន  ជ្បចាំឆ្យំរោយអយា ភាជយប់ជាមួយសហរមន៍,   ជ្រប់ជ្រង
ជ្បេ័នធទ្និនន័យសុខាភិបាលតាមជ្បេន័ធេត័៌ម្នវិទ្យា (Health Information Management System: 
HIMS),   ជ្បរុំតាមោនជារទ្ៀងទាត់រៅតាមកជ្មិតនងិរំន្ញ, និង  អ្នុវតតយ យងខាជយប់េជនួតាម  
ង្ណ្ន្ំ បស់មនទី សុខាភិបាល នងិជ្កសួងសុខាភបិាលរលើបទ្ោឋយន នងិសតង់ោនន  ជ្រប់ជ្រងនិង  អតល់
រសវដល់អ្តថិិរន។ 
 

  

 
“េញុំបានរជ្ម្បរៅមង្រនតីង្ដ ថ្រយើងរធវើសេវនថៃជាជ្បរយរន៍ដល់រយើងកំេងុង្តរធវើ  រហើយ។ រយើងរធវើឱយយ
ម្នជាជ្បនេណ្ីមួយ ឱយយរកមងមកបនតរវនរជ្ យ ឬមករធវើ  រជ្ យ ថ្ង្នោត់រធវើអ្ញ្ចឹង រចញលទ្ធអល     

អ្ញ្ចឹង។ រឺជារំ ូមួយលែសជ្ម្ប់អ្នករំន្ន់រជ្ យ។ រយើងមិនជ្តឹមង្តកសាងទ្ំនកុចិតតឱយយដលអ់្តិថិរន
 បស់រយើងប ុរណា្យោះរទ្ ង្តរយើងក៏ជ្តូវង្តម្នទ្ំនកុរៅរលើ  អតល់រសវ បស់ោ្យរយើងអងង្ដ ។ នថៃណាមួយ
រន្ោះ រឺរយើងមិនអាចររៀសអតុេីររងសជ្ម្ករៅរលើង្ជ្រកង្នលងសរង្រងាគយោះបន្ទយន់រន្ោះរទ្ ឬក៏ររងរៅរលើង្ជ្រ
ង្អនករអយសងៗណាមួយរន្ោះរទ្។ រជ្ពាោះរយើងជាមនសុយស រយើងម្នរីវិត ម្នរីវិតរឺម្នទ្កុេ ម្នបញ្ហយរកើត        

រ ើង។ រយើងចង់បរងកើតឱយយម្នជ្បនេណ្មីួយ រមឺិនជ្តឹមង្តតជ្មូវចិតត បស់អ្តិថរិនរទ្ រឺតជ្មូវចិតត បស់
អ្នកអតល់រសវរទ្ៀតអង។ របើរយើងរធវើជាជ្បធានររ របើមិនលោះបង់បនតិចរទ្ មនិអាចរៅ ួចរទ្។ មយួវិញ
រទ្ៀតរឺ  ងា ជាជ្កុម។ រយើងមិនអាចឱយយន ណាមួយអ្ូស រទ្ោះង្កងនឹមបានរទ្។ អ្ងគភាេមួយសរជ្មច
បានលទ្ធអលមនិង្មនរោយសា ថ្្យក់ដឹកន្ំម្្យក់ ឬេី ន្ក់ ឬក៏ជ្កុមណាមួយរន្ោះរទ្។ រឺម្ន  ចលូ ួម 
ង្ត  ចូល ួមរន្ោះរឺរោយង្ កេីោ្យ រោយង្អនរអយសងៗោ្យ រោយភា កិចចរអយសងៗោ្យ។  ”   
 

– រោកសាង្រសាតយចា យយរវរជបណ្ឌិត យនិ ស៊ុណីាត, ជ្បធានមនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាម 
 
(៣) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតសកាះក៊ុង 
ថ្្យក់ដឹកន្មំនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង ជាមួយនងឹបរុគលិករជ្ មបងាគយប់បានដឹកន្ ំ និងជ្រប់ជ្រងមនទី 

រេទ្យយតាម យៈ  កំណ្ត់ចកេុវិស័យ របសកកមម និងរោលរៅ ួម បស់មនទី រេទ្យយ តាម យៈមរន្រមវិជាជយនន
 

16   វយតនមលរនោះ ួមម្ន (១)   វយតនមលបីកជ្មិត (២)  វយតនមលរៅរលើ  ជ្ប ងជ្បណាំងនអទកនុង និង(៣)  វយតនមល
ង្អែករលើវតតម្ន និងបទ្បញ្ជយនអទកនុង។   វយតនមលទាំងរនោះ បានអយា ភាជយប់នឹងជ្បេ័នធរលើកទ្ឹកចិតតង្ដលជាថវិ  និងមិនង្មនថវិ  
ដូចជា  អតល់ប័ណ្ណស រសើ  រមោយ  ងា  និង  រសនើសុំរ ើងថ្្យក់ជារដើម។ 
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   “  ួមរិត  ួមរធវើ  ួមទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ  ួមរោោះជ្សាយ និង ួមអ្ភិវឌយឍន៍ ” ង្ដលជាយនត  រំ ុញ  ទ្ទ្ួលេុស
ជ្តូវនិង  ចូល ួម បស់បុរគលិក នងិមង្រនតីទាំងអ្សក់នុងមនទី រេទ្យយ។ ថ្្យក់ដឹកន្មំនទី រេទ្យយជ្ប ន់ខាជយបន់ូវរុណ្
តនមលនន  ជ្រប់ជ្រងនិងដឹកន្ំអ្ងគភាេរោយរ្តយតជាសំខាន់រៅរលើរុណ្ធម៌ សីលធម៌ សមតថភាេ តម្លយភាេ 
សាមរគីភាេ និង  ទ្ទ្ួលេសុជ្តូវង្ដលរុណ្តនមលទាំងរនោះជ្តូវអយសេវអយាយ និងជ្រួតរជ្រៀបដល់ជ្រប់កជ្មិត
ថ្្យក់ដឹកន្ំ និងបុរគលិកទាំងអ្ស់។ ភាេជាអ្នកដឹកន្រំំ ូបានរំ ុញឱយយម្ន  រធវើជ្បតិភូកមមរៅតាមង្អនក
នីមួយៗកនងុ  រ ៀបចំនិងអ្នុវតតន៍ង្អន   បស់េលនួ និង  រោោះជ្សាយបញ្ហយជ្បឈមតាមវិស័យ និង  
ទ្ទ្ួលេសុជ្តូវរោយឈ រលើសាមយ តីតមកល់អ្តថជ្បរយរនម៍នទី រេទ្យយ និង  អតល់រសវជ្បកបរោយរុណ្ភាេ 
និង  ររឿជាក់។  

  ោំជ្ទ្ដល់  េជ្ងឹងសមតថភាេចំរណ្ោះដឹង និងបទ្េិរសាធន៍ បស់បុរគលិក,   រលើកទ្ឹកចិតតនិង
  យកចិតតទ្ុកោក់ដលប់ុរគលិក និងអ្តិថរិន,   េជ្ងឹង  ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុឱយយម្នតម្លយភាេ,   រិតរូ 
នចនជ្បឌិតបរងកើតនវនុវតតន៍រលើ  អតល់រសវ និងជ្បរភទ្រសវ, និង  រកៀ រ ធនធានទាំងធនធានមនុសយសនិង
ថវិ តាម យៈកិចចសហ  ោ្យលែជាមួយនដរូ សហរមន៍ និងអាជាញយធ មលូោឋយន បានង្សតងឱយយរ ើញនូវភាេជា
អ្នកដកឹន្ំង្ដលមនិរចោះហត់រនឿយ តស ូ ជ្ ញ់នរនៀល និងរម្ោះមុតកនងុ  ដឹកន្ំនងិរនំោះនូវរាល់ឧបសរគ
ទាំងឡាយសំរៅសរជ្មចឱយយបាននូវសមិទ្ធិអល នងិ  ររឿជាក់េីមរយឈមោឋយនរុំវិញ។  
 

  

កតាតយរជាររ័យ បស់មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង រឺ 
▪ មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំចកេុវិស័យ របសកកមម និងរោលរៅចយាស់ោស់។  
▪ រយើងជ្តូវម្នធនធានមនុសយសទាំងប ិម្ណ្ និងរណុ្ភាេ។   
▪   រជាររ័យកនុង  ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុ។  
▪ រយើងជ្តូវម្នឧបក ណ្៍ជ្រប់ជ្ោន់កនងុ  បរជ្មើរសវ។  
▪ រយើងជ្តូវបរងកើននូវរុណ្ភាេរសវ និងទ្ំនកុចិតតដល់ជ្បជាេរល ដឋ។  
▪ រយើងជ្តូវ  សហ  លែជាមួយអាជាញយធ  និងនដរូអ្ភិវឌយឍន៍រអយសងៗ។  
▪ ចំណ្ ចសំខាន់បំអតុ រឺរយើងជ្តូវម្នយនត  ចលូ ួម បស់មង្រនតី បស់រយើង ម្នន័យថ្មង្រនតី បស់

រយើងជ្តូវម្នយនត   និងសាមយ តីចូល ួមទាំងអ្សោ់្យ រទ្ើបរយើងទ្ទ្ួលបានរជាររ័យ។  
 

– រោករវរជបណ្ឌិត នហ្ នៃស៊ុន, ជ្បធានមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង 
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(៤) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយបសងែកាកាន 
  ជ្បតិបតតិលែកនងុភាេជាអ្នកដកឹន្ំ បស់មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន បានរំ ុញឱយយទ្ទ្លួបានរជារ

រ័យកនុងន្មជាអ្ងគភាេអតល់់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូ។ ថ្្យក់ដឹកន្មំនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នជ្តូវបានរមើលរ ើញ
ថ្ បានបនតអ្នុវតតនូវភាេជាអ្នកដកឹន្ំេីរំន្ន់មយួរៅរំន្ន់មួយ  ួមជាមួយនងឹ  រួយរជ្ជាមង្ជ្រងោ្យ និង
សាមយ តីជាជ្កុម។ រោយកនុងរន្ោះ មនទី រេទ្យយម្ន  រ ៀបចំនិង  អ្នុវតតង្អន   រោយង្អែករលើចកេុវិស័យ
សំខាន់ បស់េលនួរឺ “េិតេំេជ្ងឹង នងិអ្ភិវឌយឍទាំងសមតថភាេរហោឋយ ចន្សមពន័ធ និងប ិសាថយនឱយយ ន់ង្តជ្បរសើ 
រ ើង រដើមយបីរលើកកមពស់សេុុម្លភាេ បស់ជ្បជាេល ដឋ តាម យៈ  អតល់រសវជ្បកបរោយរុណ្ភាេ 
ជ្បសិទ្ធភាេ រណ្រនយយយភាេ និងសមធម៌។” ភាេជាអ្នកដឹកន្ំរនោះជ្តូវបានរមើលរ ើញតាម យៈ   មិន
តាំងេលួនជារមររ   រចោះសាតយប់រយបលន់ិងសណំ្មូេ ង្ដលរលើករ ើងរោយរំន្ញ ជ្េមទាំង  រធវើេលួនជា
រំ ូររកនុង  អ្នុវតត  ងា  ក៏ដូចជារោោះជ្សាយបញ្ហយ និង  រតិរូ អ្ំេអី្តថជ្បរយរន៍ បស់សម្រិក។         
“រយើងបាននំមួយចំណ្ិតតិចក៏រោយរជ្ចើនក៏រោយ រយើងជ្តូវង្តង្ចកោ្យហូប។ រធវើដូរចនោះ រទ្ើបរយើងអាចរធវើ  
ជាមួយោ្យបាន។ ”   រលើករ ើងរនោះសបញ្ជយកន់វូភាេជាអ្នកដឹកន្រំំ ូង្ដលហា យនលោះបង់ នងិង្ចក ំង្លកនូវ
អ្តថជ្បរយរន៍ជាមួយជ្កុម  ងា ។ បង្នថមេីរលើរនោះ រៅកនុងភាេជាអ្នកដកឹន្ ំថ្្យក់ដឹកន្មំនទី រេទ្យយមិនបាន
ចាត់ទ្ុកេលួនឯងជាជ្បធានរទ្ រោយរិតថ្ោត់ជ្ោន់ង្តជារនបរងាគយល និងជាចាសទ់្ុំសជ្ម្ប់រោោះជ្សាយនូវ
សំណ្ូមេ  បស់បរុគលកិប ុរណា្យោះ រឺរធវើយ យងណាកុំឱយយបុរគលកិម្ន  ថ្្យំងថ្្យក់នឹងោ្យ និងេតិេំរធវើ  ឱយយ
អ្ស់េសីមតថភាេកនុង  អតល់រសវសុខាភិបាលរនូជ្បជាេល ដឋ។ ជា ួមភាេជាអ្នកដឹកន្ំលែ បសម់នទី រេទ្យយ
បានរំ ុញឱយយម្នសាមរគីភាេ និងកិចចសហ  លែ វងថ្្យក់ដកឹន្ំនិងបុរគលកិមនទី រេទ្យយ  ួមជាមួយនងឹអាជាញយ
ធ និងភារីពាកេ់័នធកនុង  រួយរជ្ជាមង្ជ្រងអ្ភិវឌយឍមនទី រេទ្យយរនោះ ឱយយម្ន   ើកចរជ្មើនទាំងរុណ្ភាេរសវ 
និងរហោឋយ ចន្សមព័នធ។ 

 

– រោក សាង គលរនី, អ្តីត
ជ្បធានមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន 

“កនុង  ដឹកន្ំ រយើងជ្តូវរធវើជារំ ូររ។ រេលជ្េកឹរយើងមកអ្ងគុយ
សាតយប់ បាយ  ណ្៍ បស់រោករវរជបណ្ឌិត រជ្ពាោះជ្បធានមនទី រេទ្យយ
អ្ត់យមរទ្។ រយើងរធវើ  ជារ ៀងរាល់នថៃរៅតាមរេលរវោ បស់
 ដឋ រហើយសាតយប់ បាយ  ណ្៍ បស់រោកជ្រូរេទ្យយ  បស់រវរជបណ្ឌិត 
និងសំណ្មូេ ង្ដលេកួររចង់បាន រយើងេយាយមរោោះឱយយេួកោត់
។ រ ឿងណារយើងរោោះបានរយើងរោោះ រ ឿងណារយើងរោោះមិនបាន
រយើងរធវើសំណ្ូមេ រៅថ្្យក់រលើ។ រររលើកសំណ្ូមេ  រយើងកុំ
បដិរសធ  លណាបដិរសធ ររង្លងសំណ្មូេ  ង្លងបរញ្ចញ
រយបល់រហើយ។ ”  

 
រលើសេីរនោះ មនទី រេទ្យយម្ន  រ ៀបចំឱយយម្នជា ចន្សមព័នធជាក់ោក់ រោយម្ន  ង្បងង្ចកជា

ង្អនក និងកំណ្ត់ជាមុេតំង្ណ្ង ឬតួន្ទ្សីជ្ម្ប់បរុគលិករៅតាមង្អនកនីមួយៗ ប ុង្នត  ស រស តួន្ទ្ីនិងភា 
កិចចង្ដលបរុគលកិទ្ទ្លួេុសជ្តូវម្ន  អតលស់ិទ្ធដិល់េួកររកនុង  រ ៀបចំ រោយជ្បធានជ្ោន់ង្តរធវើ  
ង្ណ្ន្ំជា ួមប ុរណា្យោះ។  កនុង  ង្បងង្ចកសម្សភាេ និងមេុតំង្ណ្ង បសប់ុរគលកិ រឺង្តងង្ត្លង ត់  
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ជ្បរុំេិភាកយាកនុងរណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រង រដើមយបីរជ្រើសរ ើសរបកេភាេង្ដលសមជ្សប និងង្ណ្ន្ំឱយយបុរគលិក
សាគយល់តួន្ទ្ី បសេ់លួន និងអ្នុវតតតួន្ទ្ីទាំងរន្ោះ។17 
 

  

“រនលោឹះរជាររ័យរឺ  ចូល ួម បស់បុរគលិកទាំងអ្ស់។ មនិង្មនរោយសា ន ណាមួយរទ្។ បរុគលកិម្ន 
្នទៈ ម្នសាមយ តីកនុង  ចូល ួមជ្បកតួជ្បង្រង ម្នសាមយ តីទ្ទ្ួលេសុជ្តូវរលើ  ងា  បស់េលួន។ បរុគលកិចង់
អ្ភិវឌយឍមនទី រេទ្យយេីកជ្មតិទាបរៅកជ្មិតេពស់។ អ្នកដឹកន្ំជ្តូវលោះបង់រេលរវោ កំោំង យ កំោំងចិតត
រដើមយបីចូល ួម  ងា ទាំងអ្ស់ោ្យ។ រយើងម្នបញ្ហយអ្វី រយើងរោោះជ្សាយ។ រយើងបរងកើតនូវសាមរគីភាេ 
សមភាេ សមធម៌រៅកនងុមនទី រេទ្យយ ម្នមួយម្ យតរ់យើងង្ចកោ្យហូប។”  

 

– រោក រ៉ូល សកាសនិទ, ជ្បធានមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន 

 
តារាងទ្ី ២៖ តារាងសរងេបកតាតយរជាររ័យកនងុភាេជាអ្នកដកឹន្ំលែ 

▪   ដឹកន្ំរោយម្ននូវចកេុវិស័យ របកសកកមម នងិរុណ្តនមលសនូលចយាស់ោស់ 
▪   ដឹកន្ំរោយម្នង្អន  យុទ្ធសាង្រសត ង្អន  ថវិ  និងសកមមភាេអ្ភិវឌយឍន៍អ្ងគភាេ ជ្េម

ទាំងម្ន  ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុជ្បកបរោយតម្លយភាេ 
▪   ដឹកន្ំរោយម្ន  កំណ្ត់ជ្បេ័នធ  ងា    ង្បងង្ចកភា កិចច និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ

ចយាស់ោស ់
▪   ដឹកន្ំរោយម្ន  បរងកើតយនត  អ្នុវតតន៍ នងិតាមោនជ្តួតេិនតិយយ  អ្នុវតត  ងា  
▪   ដឹកន្ំរោយម្នវើ ភាេជារំ ូកនុងន្មជាអ្នកដកឹន្ំរួ មុេ និងជ្ប ន់ភាជយប់នូវភាេមុឺងម្ យត់

ចយាស់ោស់ ជ្បកបរោយសាមយ តីទ្ទ្លួេុសជ្តូវេពស់ 
▪   ដឹកន្ំរោយម្នភាេបុិនជ្បសប់ និងរំនតិនចនជ្បឌិត 
▪   ដឹកន្ំរោយម្នភាេជារំ ូកនុង  ហា យនលោះបង់ និងង្ចក ំង្លកនូវអ្តថជ្បរយរន៍ជាមួយជ្កុម

  ងា  
▪   ដឹកន្ំរោយរធវើជារំ ូកនុង  បនត  សិកយារ ៀនសូជ្ត   លោះបង់ទាំងកំោំង យ កំោំងចិតត 

សាមយ តី រេលរវោ និងថវិ កនុង  ចូល ួមអ្ភិវឌយឍន៍អ្ងគភាេ 

 
17 រៅកនុងមនទី រេទ្យយម្នរណ្ៈកមម   ៤ ង្ដលម្នតំណាងេីជ្រប់អ្ងគភាេ ម្នដូចជា រណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រង រណ្ៈកមម  រលើក

កមពស់ រុណ្ភាេរសវនងិបរចចករទ្ស រណ្ៈកមម  ហិ ញ្ញបយបទាន និងរណ្ៈកមម  បងាកយ ររារជាសកល។ 
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▪   ដឹកន្ំរោយជ្ប ន់ខាជយប់នូវរុណ្តនមលននរុណ្ធម៌ សីលធម៌ សមតថភាេ តម្លយភាេ សាមរគីភាេ 
និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវេពស ់

▪   ដឹកន្ំរោយរចោះរកៀ រ ធនធានទាំងធនធានមនុសយសនិងថវិ តាម យៈកិចចសហ  ោ្យលែ
ជាមួយនដរូ សហរមន៍ និងអាជាញយធ មូលោឋយន 

▪   ដឹកន្ំរោយ  រធវើជ្បតិភូកមមរៅតាមង្អនកនមីយួៗកនុង  រ ៀបចំនិងអ្នុវតតន៍ង្អន   បស់
េលួននមីួយៗរដើមយបីជ្បសិទ្ធភាេ  ងា  ជ្េមទាំងអតល់សទិ្ធិដល់ជ្បធានង្អនកនិងបរុគលិករ ៀចំ  
កំណ្ត់មេុតំង្ណ្ង នងិង្បងង្ចក  ទ្ទ្ួលេសុជ្តវូរោយេលួនឯង 

▪   ដឹកន្ំរោយយកចិតតទ្កុោក់កនងុ  រោោះជ្សាយបញ្ហយជ្បឈម និងបណ្តឹងតវ យ និងអតល់
េ័ត៌ម្នជ្តលប់ និងបណ្តឹងតវ យ 

▪   ដឹកន្ំរោយរចោះរជ្បើជ្បាស់ភាសារបោះដូងមកអ្នុវតតកនុង  បំរេញ  ងា  
▪   ដឹកន្ំរោយជ្ប ន់ឥ ិយបថកនុង  រិតរូ យកចិតតទ្ុកោកដ់ល់បរុគលកិ និង  រជ្បើពាកយយ

សមតីសម មយយចំរពាោះបុរគលកិ 
 

៥.២ ការកសាង និងសរៀបចំត្បរ័នធការងារស ែ្កសលើលទធ្ល 
  កសាងនិង  រ ៀបចំជ្បេ័នធ  ងា រោយង្អែករលើលទ្ធអល រឺជាដំរណ្ើ   មួយនន  ដឹកន្ំ 

និងជ្រប់ជ្រងបុរគលិករោយរ្តយតរលើលទ្ធអល  ងា  រោយកនុងរន្ោះម្ន  កំណ្ត់អ្ំេីសមិទ្ធអិលអ្វីេលោះ
ង្ដលជ្តូវសរជ្មច និងសរជ្មចឱយយបានយ យងដចូរមតច18 ជ្េមទាំងម្ន  កំណ្ត់នូវសូចន្ក លទ្ធអល  ងា 
ង្ដលជ្តូវសរជ្មចឱយយបានចយាស់ោស់។   រ ៀបចំឱយយម្នជ្បេ័នធ  ងា មួយចយាស់ោស់ រឺជាមរធយាបាយ 
មួយកនុង   ដឹកន្ំ និងរ ៀបចំអ្ងគភាេឱយយម្នន ិនត ភាេ និងម្នថ្មេលជ្រប់ជ្ោន់កនងុ  រំនោះនូវរាល់
ឧបសរគ រហើយរ្លើយតបបានយ យងម្នជ្បសិទ្ធភាេរៅនឹងតជ្មូវ   បស់អ្ងគភាេ នងិអ្នកពាក់េន័ធទាំងឡាយ
។ កនុងរន្ោះ   រ ៀបចំឱយយម្នជាង្អន  សកមមភាេ និង  អ្នុវតត  ងា ង្ដលលែនងឹន្ំមកនូវអ្តថជ្បរយរន៍ 
និង  ចូល ួមសហ  រេញរលញ និងយ យងសជ្សាក់សជ្សំាេីបុរគលកិ នដរូអ្ភិវឌយឍន៍ អាជាញយធ មូលោឋយន និង
ជាេិរសសេីអ្តិថិរន ឬអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវទាំងអ្ស់។   កសាងនងិរ ៀបចំជ្បេ័នធ  ងា រនោះទាមទា នូវ
ចំរណ្ោះដឹង និងបទ្េិរសាធន៍ជាក់ោក់ និងជ្តឹមជ្តូវេីថ្្យក់ដកឹន្ំអ្ងគភាេ  រហើយចំាបាច់ជ្តូវម្ន  ចូល ួម
េីបុរគលកិ និងជ្រប់ភារីពាក់េន័ធង្ដលម្នចំង្ណ្កកនុង  បំរេញតួន្ទ្ី ភា កិចចនងិ  ទ្ទ្លួេុសជ្តូវ បស់
េលួន។  

បទ្េិរសាធនេ៍ីអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូទាំងបួន បានបងាហយញឱយយរ ើញនូវបចច័យរជាររយ័
មួយចំននួកនុង  រ ៀបចំជ្បេ័នធ  ងា ង្អែករលើលទ្ធអលង្ដល ួមម្ន (ក) រ ៀបចំនូវអ្ងគ  រលេចយាស់ោស់
កនុង  រធវើង្អន  សកមមភាេនិង  អ្នុវតត, (េ) រ ៀបចំនូវជ្បេ័នធនិងយនត  ជ្តួតេិនិតយយ នងិតាមោនរលើ
វឌយឍនភាេ  ងា  និង  រ្លើយតបយ យងម្នជ្បសិទ្ធភាេរៅរលើបញ្ហយជ្បឈមន្ន្, (រ) រកៀ រ និងរជ្បើ
ជ្បាស់ធនធានមនុសយសង្ដលម្នរំន្ញ និងសមតថភាេជ្រប់ជ្ោន់កនុង  បំរេញភា កិចច, ( )   រលើកទ្ឹក
ចិតត និង  អតល់  យកចិតតទ្កុោកដ់ល់មង្រនត ី និងបុរគលិកង្ដលបំរេញ តេវកិចច បសេ់លួនតាមង្អន  
ង្ដលបានកំណ្ត់, និង (ង)   រកៀ រ ធនធានសម្ភយ ៈ និងថវិ េីសបយបុ សរន នងិនដរូអ្ភិវឌយឍនន៍្ន្។  

 
 
 

 
18 World Bank Strategic planning: a ten-step guide, 2011. Retrieved from
https://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/mosaica_10_steps.pdf   
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(១) ករណី្សកិាននវិទាលយ័សរត្ជចិនាត  
វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ បានអ្នុវតតន៍នូវជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រងវិទ្យាល័យតាមរោលនរយបាយវិមរយឈ  អ្ប់ ំ 

រោយអ្នុវតតន៍នូវជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រងង្ដលម្នរណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោម្នតួន្ទ្ីដកឹន្ំ រធវើរសចកតសីរជ្មចចតិត 
និងតាមោន  អ្នុវតតរសចកតសីរជ្មច បស់ន្យកវិទ្យាល័យកនុង  ជ្រប់ជ្រងនិងជ្បតិបតតិជ្បចាំនថៃ។ ជ្បេ័នធ
រនោះបានអ្នុញ្ញយតឱយយម្ន  ចូល ួមរនំិតរយបល,់   ចូល ួមសរជ្មចចិតត,   រកៀ រ ធនធាន, នងិ  រធវើ
  ជ្តួតេិនិតយយនិងថលឹងង្ថលងរៅកនុងដំរណ្ើ   វិទ្យាល័យ។ កតាតយរនលោឹះមួយរទ្ៀតង្ដលរធវើឱយយវិទ្យាលយ័ ន់ង្ត   
កសាងបាននូវទ្ំន្ក់ទ្ំនង នងិ  ចូល ួមរោយរេញចិតតេីជ្បជាេល ដឋសហរមន៍ និងនដរូអ្ភិវឌយឍន៍ រន្ោះ
រឺ  កសាងង្អន  អ្ភិវឌយឍន៍សាោរ ៀន។ ថ្្យក់ដឹកន្ំវិទ្យាល័យបានអ្រញ្ជើញជ្រប់ភារីពាក់េ័នធទាំងអ្ស់
មកចូល ួម រដើមយបី្លងរយបល់ ជ្បមូលេត័៌ម្នជ្រប់ជ្រុងរជ្ជាយង្ដលជាធាតុចូលដ៏ម្នសា ៈសំខាន់កនុង  
រធវើរសចកតីសរជ្មចចតិត ជ្បកបរោយជ្បសិទ្ធភាេេពស់កនងុ  រ្លើយតបរៅនឹងលទ្ធអលង្ដលនងឹ ំេឹងទ្កុ។      
  អ្នុវតតរនោះបងាហយញឱយយរ ើញអ្ំេី  អតលស់ិទ្ធិនងិឱ សចូល ួមេីជ្បជាេល ដឋសហរមន៍ និងនដរអូ្ភិវឌយឍ
ន៍ង្ដល  អតល់នូវកតិតិយស និង   ួមចំង្ណ្កទ្ទ្លួេុសជ្តូវកនុងភាេជាម្ចយស់រោយឈ រលើសាមយ តី  ួមោ្យរិត 
 ួមោ្យរធវើ  ួមោ្យរោោះជ្សាយ រដើមយបីអលជ្បរយរន៍សហរមន៍ នងិសិសយានុសិសយស។   រ ៀបចំង្អន  
សកមមភាេ និងជ្បេ័នធ  ងា ង្អែករលើលទ្ធអល របឺានជ្ប ន់ខាជយប់នូវពាកយយរសាលយក “សាោរ ៀនជា បស់សហ
រមន៍ សហរមន៍រដើមយបីសាោរ ៀន។ សហរមន៍លែ ជ្រូលែ សិសយសលែ សាោម្ន  អ្ភិវឌយឍ ”។ 

បង្នថមេីរលើរនោះ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយបានោក់រចញនូវជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រងង្អែករលើរុណ្អល សំរៅ
សជ្មួចដំរណ្ើ   នន  អតល់រសវ និងរុណ្ភាេរសវ។ ជាឧទាហ ណ្៍ជាក់ង្សតង វិទ្យាល័យរេជ្រចនិ្តយបាន
កំណ្ត់នូវរោលរៅ  ងា ,   ង្បងង្ចកភា កិចចតាម  េិេណ្៌ន្មេុតំង្ណ្ង,   ចាត់តាំងមង្រនតតីាមលកេ
ណ្ៈសមយបតតិស័កតិសម,   វយតនមលសមិទ្ធកមមង្អែករលើង្អន    ងា , និង  អតល់ ងាវយន់រលើកទ្ឹកចតិត ឬ  
អ្នុវតតវិធាន   ដឋបាលជារដើម។ ជ្បេ័នធ  ងា  និង  ជ្បតិបតតិរោយង្អែករលើលទ្ធអលបានអតល់ជាង្អល្កយ 
និងអ្តថជ្បរយរន៍ជារជ្ចើនដូច   ំេឹង បស់ថ្្យកដ់ឹកន្ំ រោកជ្រូអ្នកជ្រូ សសិយានុសសិយស ម្តាបិតា នងិសហ
រមន។៍ ពាកយយរសាលយកដ៏រួ ឱយយកត់សំោលម់ួយង្ដល្លុោះបញ្ចយំងនូវ  ជ្បតិបតតិង្បបបរនោះរៅកនុងវិទ្យាលយ័រេជ្រ
ចិន្តយរន្ោះរឺ “ចាយបានអល ”។ េលឹមសា រនោះសំរៅដល់សកមមភាេ  ងា ទាំងអ្ស់ បស់វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ
ជ្តូវង្តអតល់អលជ្បរយរន៍ជាចមយបងដល់អ្ងគភាេ។ ឧទាហ ណ្៍មួយ រឺ  ចំណាយថវិ រចញនថលសំាង ឬ
រជ្បងឱយយដល់ជ្កុមេនលត់អ្រគីភ័យកនុងជ្សុកភនំជ្េឹកកនងុ  សម ឬហវឹកហាត់រៅ ដូវជ្បាំងរោយរជ្បើជ្បាស់ ថយនត
បាញ់ទ្ឹករៅកនុងប ិរវណ្វិទ្យាល័យរដើមយបីបានជាជ្បរយរន៍ដល់  រជ្សាចជ្សេ ុកេជាតិ ្កយ និងរដើមរឈើអង
ង្ដ ។  
 

(២) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតកំរង់ចារ 

រណ្ៈជ្រប់ជ្រងននមនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម ម្នរំនតិអតួចរអតើម និងរទ្េរ សលយយដឹកន្ំនងិ
ជ្រប់ជ្រងលែកនងុ  រជ្បើជ្បាស់និងចាត់ង្ចងធនធានមនុសយសសមជ្សបរៅតាមរំន្ញ និងង្អនកកនងុ  បំរេញ
  ងា រ្លើយតបរៅនឹងតជ្មូវ   និងភាេរេញចិតត បស់ជ្រូរេទ្យយនងិបុរគលិករេទ្យយ េិរសសេូង្ករកៀ រ 
ធនធានមនុសយសង្ដលម្នសមតថភាេ និងរំន្ញមកបំរេញ  ងា រៅកនុងមនទី រេទ្យយរោយ  អតល់តនមល,     
អតល់  រលើកទ្ឹកចិតត នងិអតលទ់្ំនកុចិតតជារដើម។   ជ្បរុំង្ណ្ន្ំតជ្មង់ទ្ិស,   េិភាកយានងិអតល់រយបល់, 
  ង្ចក ំង្លកេ័ត៌ម្ននងិចំរណ្ោះដឹងបទ្េិរសាធន៍រំន្ញជាជ្បចាំនថៃ, ជ្េមទាំងង្សវងយល់េីកងវោះខាតនន
  អតល់រសវរូនជ្បជាេល ដឋ នងិង្សវង កដំរណាោះជ្សាយង្ដលរសនើរ ើងរោយជ្បជាេល ដឋ និងបរុគលិក
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រេទ្យយ សុទ្ធង្តជាសកមមភាេរំន្ញនងិ  ជ្បតិបតតិយ យងខាជយប់េជនួ បស់ថ្្យកដ់ឹកន្មំនទី រេទ្យយរៅជ្រប់កជ្មិត
និងង្អនកទាងំអ្ស។់ 

រដើមយបីរលើកកមពសអ់លិតភាេ និងជ្បសទិ្ធភាេ  ងា  បស់បុរគលិករេទ្យយ និងជ្រូរេទ្យយ មនទី រេទ្យយបាន
បរងកើតឱយយម្ននូវជ្បេន័ធជ្រប់ជ្រងរុណ្អល រោយបានរ ៀបចំជ្បេ័នធវយតនមលរដើមយបីវស់ង្វងអ្ំេសីមតថភាេ
បំរេញ  ងា  បស់មង្រនតីនិងអតល់  រលើទ្ឹកចិតតរដើមយបីោំជ្ទ្ដល់សាមយ តីបំរេញ  ងា  ជ្េមទាំង  បរងកើតនូវ
ជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រងបុរគលិកតាមជ្បេ័នធេត័៌ម្នវិទ្យា។ ទ្នទឹមរនោះ មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំនូវ ចន្សមព័នធជ្រប់ជ្រង
មួយង្ដលម្នសម្សភាេរាប់ចាប់េីជ្បធានមនទី រេទ្យយ អ្នុជ្បធានមនទី រេទ្យយ ជ្បធានង្អនក និងន្យសាល 
ជ្េមទាំងម្ន  កំណ្តអ់្ំេតីួន្ទ្ី ភា កិចច នងិ  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវចយាស់ោស់។ មយា យងវិញរទ្ៀត មនទី រេទ្យយ
បានរ ៀបចំនូវសជ្មង់បញ្ជីវតតម្នង្ដលតជ្មូវឱយយបុរគលិកម្្យក់ៗ ជ្តូវចុោះហតថរលខាេី រេល រឺរេលជ្េកឹ និង
រេល រសៀលទាំងរម្ យងចូលរធវើ   និងរម្ យងរចញរធវើ   (  ចុោះហតថរលខាស ុប៤ដងកនុង១នថៃ) រដើមយបីជ្តួត
េិនិតយយនូវវតតម្ន បសប់ុរគលកិង្ដលមកបំរេញ  ងា ជ្បចាំនថៃ កនុងរោលបំណ្ងរឆ្យោះរៅ កអលតិភាេ និង
ជ្បសិទ្ធភាេនន  បំរេញ  ងា ។ រៅកនុង  ជ្រប់ជ្រងរុណ្អលរនោះង្ដ  មនទី រេទ្យយក៏បានរ ៀបចំឧបក ណ្៍
វយតនមលថ្្យក់ដកឹន្ំមនទី រេទ្យយ ជ្រូរេទ្យយ និងបុរគលិករេទ្យយ រៅតាមជ្បរភទ្េុសៗោ្យ ួមម្ន៖ ១)   វយ
តនមលបីកជ្មតិ19, ២)   វយតនមលរៅរលើ  ជ្ប ងជ្បណាំងនអទកនុង20, និង ៣)   វយតនមលង្អែករលើវតតម្ន
និងបទ្បញ្ជយនអទកនុង21។ 

ចំរពាោះមង្រនតីង្ដលជ្តូវចូលនិវតតន៍ មនទី រេទ្យយបានយកចិតតទ្ុកោក់រោយអតលអ់្តថជ្បរយរន៍រអយសងៗ
ដល់បុរគលិករេទ្យយ និងជ្រូរេទ្យយង្ដលបានេតិេបំរំេញ  ងា យ យងសកមមជាមួយមនទី រេទ្យយតាំងេចីាប់រអតើម
ចូលបរជ្មើ  ងា  ហូតដល់បញ្ចប់រៅវិញ។ អ្តថជ្បរយរន៍ង្ដលមនទី រេទ្យយបានជ្បរល់រនូដលប់ុរគលិករេទ្យយ 
និងជ្រូរេទ្យយចូលនិវតតន៍ ម្នេី ជ្បរភទ្  ួមម្នដូចខាងរជ្ ម៖  

ទ្ី១. អ្តថជ្បរយរន៍ជា តេវកិចច៖ ឧបតថមភនូវថវិ  និងសម្ភយ រជ្បើជ្បាស់មួយចំនួន 
ទ្ី២. អ្តថជ្បរយរន៍ជាររជ្មើស៖ អតលឱ់ សឱយយមង្រនតីង្ដលជ្តូវចូលនិវតតន៍ បនតបំរេញ  ងា  ហូត

ដល់បំណាច់ឆ្យំ តាម យៈ  វយតនមលរុណ្អលមង្រនតីរោយរណ្ៈជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយ កនុងរោលបណំ្ង កយា
ទ្ុកមង្រនតចីូលនិវតតន៍ង្ដលម្នសមតថភាេេពស ់ រដើមយបីង្ចក ំង្លកចំរណ្ោះដងឹ នងិបណ្តតោះបណាតយលបនតដល់
បុរគលិករអយសងៗរទ្ៀត។ 

 
(៣) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតសកាះក៊ុង 

មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង បានបំរេញ  ងា រោយឈ រលើកទ្សយសនៈ  ងា ជាជ្កុម និងអល
ជ្បរយរន៍ ួម។ មនទីរេទ្យយរនោះបានរ ៀបចំនូវង្អន  សកមមភាេជ្បចាំង្េ ជ្បចាំជ្តីម្ស ជ្បចាំឆ្យំនងិង្អន  

 
19 “  វយតនមលបីកជ្មិត” ជ្តូវបានរធវើរ ើងរ ៀងរាល់បីង្េមតងង្ដលកនុងរន្ោះម្ន៖ ១) កជ្មិតរណ្ៈជ្រប់ជ្រង, ២) កជ្មិតជ្បធានង្អនក
និងន្យសាល, នងិ ៣) កជ្មិតបរុគលិក។ 
20 “  វយតនមលរៅរលើ  ជ្ប ងជ្បណាំងនអទកនុង” បានរ្តយតរៅរលើវិញ្ញយសាចំនួនបួនរឺ ១)   បងាកយ និងជ្តួតេនិិតយយ  ចមលងររារ, 
២) សកមមភាេសជ្មិតសជ្ម្ំងសណាតយប់ធា្យប់ រសាភ័ណ្ភាេ សតង់ោនិងសថិ ភាេ (ស៥), ៣) វិន័យ និង ៤) ប ិសាថយន។   ជ្បកួត
ជ្បង្រងរនោះ ជ្តូវបានវយតនមលរោយង្អែករលើលកេណ្ៈវិនិចឆ័យេុសៗោ្យននវិញ្ញយសាទាំងបួន និងវយតនមលរ ៀងរាល់មួយង្េមតង រលើក
ង្លងង្តវិញ្ញយសា ស៥ (សជ្មិតសជ្ម្ំង, សណាតយប់ឆ្យប់, រសាភ័ណ្ភាេ, សតង់ោ, សថិ ភាេ) ង្ដលជ្តូវបានវយតនមលរ ៀងរាល់៣ង្េ       
មតង។ 
21 “  វយតនមលរោយង្អែករលើវតតម្ននិងបទ្បញ្ជយនអទកនុង” មនទី រេទ្យយ បានរ ៀបចំរធវើរ ើងជារ ៀងរាល់ង្េរោយវយតនមលរលើ  មក
បំរេញ  ងា រទ្ៀងទាត់  ួមម្ន៖   ងា ជ្បចាំនថៃ រវនយម នងិ  ងា ចំនថៃឈប់សជ្ម្ក និង  រោ េវិន័យ  ងា ង្ដលម្ន
កំណ្ត់រៅកនុងបទ្បញ្ជយនអទកនុង។ 
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 ំកិល ៣ឆ្យំ។ ជ្រប់ង្អនកទាំងអ្ស់រៅកនុងមនទី រេទ្យយ រឺជ្តូវបានរធវើជ្បតិភូកមមរលើ  ជ្រប់ជ្រងង្អនករៅឱយយង្អនក
នីមួយៗជាអ្នកចាត់ង្ចងទាងំធនធានមនុសយស និង  រធវើង្អន  ថវិ  បស់េលួន។ មនទី រេទ្យយម្នង្អន   និង
ទ្ិសរៅចយាស់ោស់ រហើយមង្រនតីម្្យក់ៗរៅតាមង្អនកជ្តូវបានរធវើជ្បតិភកូមមកនុង  អ្នុវតតង្អន  សកមមភាេ 
និងង្អន  ថវិ  ជ្េមទាំងបានយកង្អន  រនោះរៅេិរជ្ោោះជាមួយថ្្យកដឹកន្ំរេតតរដើមយបីបរងកើន  រ ុំញ  
រកៀ រ ធនធានបង្នថមេមីរយឈោឋយនពាកេ់័នធរអយសងៗរទ្ៀត។ រដើមយបីសរជ្មចបាននូវសមទិ្ធិអល មនទី រេទ្យយបាន
រំ ុញ  អ្នុវតត  ងា ,   តាមជ្តួតេិនិតយយរលើ  សូចន្ក ,   រកៀ រ ចូល ួមរួយរជ្ជាមង្ជ្រង  ជ្បតិបតតិ
  ងា , និង   ួមចំង្ណ្  រោោះជ្សាយឧបសរគនិង  លំបាកន្ន្។  

ជ្បេ័នធ  ងា ង្អែករលើលទ្ធអល បស់មនទី រេទ្យយរនោះម្ន ដូចជា  រ ៀបចំ  េិេណ្៌ន្មុេតំង្ណ្ង 
និង  ង្បងង្ចក  ងា ដល់មង្រនតីនងិបរុគលិកជ្រប់ ូបង្ដលបរជ្មើ  ងា រៅមនទី រេទ្យយ ឱយយបានចយាស់ោស់កនុង
ទ្ជ្មង់ជា “កិចចសនយា  ងា  ” 22 ។ បង្នថមេីរលើរនោះ មនទី រេទ្យយបានរអទ សិទ្ធិកនងុ  ជ្រប់ជ្រងវតតម្នដល់ជ្រប់
ង្អនកទាំងអ្ស់ជាអ្នកជ្រប់ជ្រង្ទយល់23 និងបានរជ្បើជ្បាស់វិធីសាង្រសតកនុង  ជ្រប់ជ្រងវតតម្នមង្រនតីរារ   និង
បុរគលិក បស់មនទី រេទ្យយរោយចុោះហតថរលខារលើបញ្ជីវតរម្នកនុង១នថៃ ចំននួ៤ដង (ជ្េឹក៖ រម្ យងចូល រម្ យង
រចញ និង រសៀល៖ រម្ យងចូល រម្ យងរចញ)។ រលើសេីរនោះជ្រប់ង្អនកទាងំអ្ស់ជ្តូវធាន្ឱយយម្នមង្រនតីនិង
បុរគលិកបរជ្មើ  ងា  ២៤រម្ យង រលើ ២៤រម្ យង និងជ្តូវកំណ្ត់រម្ យងយមជ្បចាំ  សជ្ម្ប់មង្រនតីនិងបុរគលិក
ជ្រប់ ូបរោយបត់ង្បនរៅតាមសាថយនភាេ  ងា  និងជាក់ង្សតងតាមង្អនកនីមួយៗ។  

ជា ួម មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុងបាននងិកំេងុអ្នុវតតជ្បេ័នធវយតនមលរុណ្អល។ តាម  អ្នុវតតជាក់
ង្សតង សម្សភាេសំខាន់ៗននជ្បេន័ធជ្រប់ជ្រងង្អែករលើសមិទ្ធកមមជ្តូវបានរ ៀបចំ និងោក់ឱយយអ្នុវតតង្ដលម្ន
ដូចជាង្អន    ងា ជ្បចាំឆ្យំ បស់មនទី រេទ្យយ និងង្អន  ជ្បចាំឆ្យំ បស់ង្អនកនមីួយៗជ្តូវបានរ ៀបចំយ យង
ចយាស់ោស់ង្អែកតាម  ង្ណ្ន្ំកនុងជ្កបេ័ណ្ឌនន  អ្នុវតតថវិ កមមវិធី បស់ ោឋយភិបាល,   េិេណ្៌ន្មុេ
តំង្ណ្ង និង  ង្បងង្ចក  ងា  ជ្តូវបានរ ៀបចំកនុងទ្ជ្មង់ជាកិចចសនយា  ងា , លកេណ្វិនិចឆ័យយកនុង  
វយតនមលសមិទ្ធកមម ជ្តូវបានកំណ្ត់ និងម្ន  ោក់េិនទចុយាស់ោស់, ជ្េមទាំងម្ន  អតល់  រលើកទ្ឹក
ចិតតង្អែកតាមលទ្ធ អលនន  វយតនមលរុណ្អលកនងុទ្ជ្មង់ជាហិ ញ្ញវតថុ ( ងាវយន់រលើកទ្ឹកចិតតជាថវិ ) និងមិន
ង្មនហិ ញ្ញវតថុ (ម្ន  អតល់ប័ណ្ណស រសើ ស្ាយនដ  ងា កនុងកជ្មិតអ្ងគភាេ និងបុរគលម្្យក់ៗ)។ ជ្បេ័នធ
  ងា ង្អែករលើលទ្ធអលរនោះ បានន្ំមកនូវង្អល្កយយ យងរជ្ចើន ហូតដលម់នទី រេទ្យយរនោះទ្ទ្ួលបានរយ័ោភី
រលេ១ រៅកនុងឆ្យំ២០១៩។  

 

(៤) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយបសងែកាកាន 

មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នម្ន  រ ៀបចំឱយយម្នជា ចន្សមព័នធជាក់ោក់ រោយម្ន  ង្បងង្ចកជា
ង្អនក និងកំណ្ត់ជាមុេតំង្ណ្ង ឬតួន្ទ្ីសជ្ម្ប់បរុគលិករៅតាមង្អនកនីមួយៗរោយម្ន  កំណ្តអ់្ំេី ំហូ 
និងនតីិវិធីនន  អតល់រសវចយាស់ោស់  ួមជាមយួនឹង  បរងកើតឱយយម្ននូវយនត  តាមោននងិជ្តតួេិនតិយយ
និងអតលេ់័ត៌ម្នជ្តលប។់ កនុង  បំរេញ  ងា  មនទី រេទ្យយបានកំណ្ត់ឱយយម្ន  េេិ័ណ្៌ន្មុេតំង្ណ្ង 
រោយកនុងរន្ោះ   ស រស អ្ំេីតួន្ទ្ីនងិភា កិចចង្ដលបុរគលិកទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ ជ្តូវបានអតល់សិទ្ធិដល់បុរគលិក

 
22 កិចចសនយា  ងា រនោះ បានកំណ្ត់នូវលកេេណ្ឌសំខាន់ៗដូចជា (១) ទ្ីតាំង នងិរម្ យងរធវើ   និង  ជ្តួតេិនតិយយ  អ្នុវតត  ងា ,  
(២)   អតល់ជ្បាក់ឧបតថមភ នងិ  រលើកទ្ឹកចិតត, (៣)ច ិតលកេណ្សមយបតតិបុរគលិក, (៤) ភា កិចចនន  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវននមុេ
តំង្ណ្ង, (៥)   ទ្ំន្ក់ទ្ំនងកនុងរេលអ្នុវតត  ងា , (៦) រុណ្វុឌយឍិ និង (៧)  យៈរេលបំរេញ  ងា ជារដើម។ 
23 កំណ្ត់រម្ យងរធវើ  រៅកនុងមនទី រេទ្យយ រឺរេលជ្េឹកចាប់េីរម្ យង ៧:០០  ហូតដល់រម្ យង ១១:៣០ ន្ទ្ ីនិងរេល រសៀលចាបេ់ីរម្ យង 
២:០០ ដល់រម្ យង ៥:៣០។ 
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ង្ដលជាជ្រូរេទ្យយនិងរវរជបណ្ឌិតកនុង  រ ៀបចំរោយេលួនឯង រោយជ្បធានមនទី រេទ្យយជ្ោន់ង្តរធវើ  ង្ណ្ន្ំជា
 ួមប ុរណា្យោះ។   កំណ្ត់នងិង្បងង្ចកសម្សភាេ និងមុេតំង្ណ្ង បស់បរុគលកិ រឺង្តងង្ត្លង ត់  ជ្បរុំ
េិភាកយាកនងុរណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រង រដើមយបីរជ្រើសរ ើសរបកេភាេង្ដលសមជ្សប នងិម្ន  ង្ណ្ន្ំឱយយបុរគលិក
ឱយយសាគយល់េីតួន្ទ្ី បសេ់លួន និងអ្នុវតតតួន្ទ្ីទាងំរន្ោះឱយយម្នជ្បសិទ្ធភាេេពស។់ រៅរ ៀងរាល់ជ្តីម្ស
នីមួយៗ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នបានរ ៀបចំកិចចជ្បរុំេនិិតយយលទ្ធអលជ្បចាំជ្តីម្ស រោយម្ន  ចូល ួមេី
ថ្្យក់ដឹកន្មំនទី រេទ្យយ, ជ្បធានង្អនកទាំងអ្ស់ បសម់នទី រេទ្យយ និង  ិយល័យសុខាភិបាលជ្សុកជ្បតិបតតិ រដើមយបី
េិនិតយយរលើវឌយឍនភាេនន  អ្នុវតតង្អន  សកមមភាេជ្បចាំជ្តីម្ស។ កិចចជ្បរុំជ្តតួេិនតិយយជ្បចាំជ្តីម្សរនោះ ក៏
ម្ន  វិភារតាមង្បប SWOT (ភាេខាលយំង ភាេរេយាយ ឱ ស   រំរាមកំង្ហង) រដើមយបីកំណ្ត ់កភាេ
រជាររ័យ បញ្ហយជ្បឈម នងិកំណ្ត់សកមមភាេ អាទ្ិភាេង្ដលជ្តូវអ្នុវតតបនត។ 

ជាមួយនឹង  អ្នុវតត  ងា ង្អែករលើលទ្ធអល មនទី រេទ្យយបា នបានរជ្បើជ្បាស់នូវ  វយតនមល
ចយាស់ោស់រោយអយា ភាជយប់រៅនឹង  រលើកទ្កឹចតិត ង្ដល  អ្នុវតតរនោះរកើតរចញេីបទ្េិរសាធន៍នន  អ្នុ
វតត យនត  ទ្ីភា្យក់ងា ជ្បតិបតតិ  េិរសស (SOA) (ដូចជា   ជ្រប់ជ្រងនិងតាមោនលទ្ធអល  ងា ជា
ជ្បចា,ំ   រជ្បើជ្បាស់យនត  និងឧបក ណ្៍វយតនមលរដើមយបីេជ្ងឹងរុណ្ភាេរសវ,   អតល់  រលើកទ្ឹកចតិត
ដល់មង្រនតី, និង  ង្កលមែ ចន្សមពន័ធនិងសមតថភាេអតល់រសវជារដើម)។ ជា  កត់សំោល់   កសាង និង
រ ៀបចំជ្បេ័នធ  ងា ង្អែករលើលទ្ធអល តាម យៈបទ្េិរសាធន៍នន  អ្នុវតតនូវយនត  ទ្ីភា្ក់ងា ជ្បតបិតតិ  
េិរសស រឺបានកំណ្តអ់្ំេី  ទ្ទ្លួេុសជ្តូវតាម យៈ  ោក់រចញនូវកិចចជ្េមរជ្េៀងអ្នុវតត  ងា  និង  
កំណ្ត់អ្េំីលកេេណ្ឌតួន្ទ្ីភា កិចច និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ  ងា  ជ្េមទាំងបានកំណ្ត់នូវសូចន្ក សជ្ម្ប់
  វយតនមលចយាស់ោស់ រោយអយា ភាជយប់រៅនឹង  រលើកទ្ឹកចិតត (ថវិ ឧបតថមភជ្បចាំង្េ)។   ជ្រប់ជ្រង
ជ្បេ័នធ  ងា រោយង្អែករលើលទ្ធអល  ងា  និងវយតនមលទាមទា ឱយយម្ន  ង្កលមែជាជ្បចាំ ជាេិរសសរៅ
រលើសូចន្ក ង្ដលជ្តូវរធវើបចចុបយបននភាេសជ្ម្ប់  អ្នុវតត,   តាមោនជ្តួតេិនតិយយ និង  វយតនមលង្ដល  
អ្នុវតតរនោះរឺរដើមយបីរ្លើយតបរៅនឹង  សរជ្មចឱយយបាននូវលទ្ធអលង្ដល ំេឹងទ្ុក24។  

 

តារាងទ្ី ៣៖ តារាងសរងេបកតាតយរជាររ័យកនងុ  កសាងនិងរ ៀបចំជ្បេន័ធ  ងា ង្អែករលើលទ្ធអល 
▪ អ្ងគភាេម្ន  រ ៀបចំឱយយម្នជ្បេ័នធ  ងា  និងម្ន ចន្សមព័នធជ្រប់ជ្រងមួយង្ដលម្នសម្ស

ភាេចយាស់ោស់ និងម្នសមតថភាេរដើមយបីេជ្ងឹងជ្បសិទ្ធភាេនន  រ ៀបចំង្អន   និង  អ្នុវតត
  ងា  

▪ អ្ងគភាេម្ន  កំណ្ត់អ្េំី ំហូ និងនីតិវិធីនន  អតល់រសវចយាស់ោស់  ួមជាមួយយនត  នន  
តាមោនជ្តួតេនិិតយយ និងអតល់េត័៌ម្នជ្តលប ់

▪ អ្ងគភាេបរងកើតឱយយម្ននូវជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រងរុណ្អលសំរៅសជ្មួចដំរណ្ើ   នន  អតល់រសវ និង
រុណ្ភាេរសវ រោយម្ន  រ ៀបចំជាកិចចសនយា  ងា អយា ភាជយប់នឹង  រលើកទ្ឹកចិតត   
កំណ្ត់នូវរោលរៅ  ងា និង  ង្បងង្ចកតួន្ទ្ភីា កិចចចយាស់ោស់ នងិ  វយតនមលលទ្ធអល

 
24 កនុង  ជ្តួតេិនិតយយតាមោន និងេជ្ងឹង  អ្នុវតត  ងា  បស់មនទី រេទ្យយ រៅរេលចាប់រអតើមអ្នុវតតយនត  ទ្ីភា្ក់ជ្បតបិតតិ   
េិរសស (SOA) ដំបូង ជ្កុម  ងា បរចចករទ្សមនទី សុខាភបិាលរេតតរពាធិសាត់ង្តងង្តចុោះជ្តួតេិនតិយយជាជ្បចាំ ជាេិរសសជ្បធាន
មនទី សុខាភិបាលបានចុោះអ្រងកត្មក់ទាំងរេលយប ់ រេលនថៃ និងនថៃរៅ ៍ នថៃអាទ្ិតយយ ជ្េមទាំងរបួជាមួយសហរមន៍ រដើមយបីេជ្ងឹង  
ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ បស់មនទី រេទ្យយ និងសជ្មបសជ្មួលរោោះជ្សាយបញ្ហយង្ដលរកើតម្ន។ ជ្បធានមនទី រេទ្យយ នងិបុរគលិកង្ដលមិនទ្ទ្ួល
េុសជ្តូវកនុង  អ្នុវតត  ងា  និងមនិរោ េវិន័យបានជ្បឈមនឹង  ោក់េិន័យ រោយអ្នុវតតតាមចយាប់សហលកនតិកៈ និងលកេនតិកៈ
រោយង្ កសជ្ម្ប់មង្រនតីរារ  សុីវិលអងង្ដ ។ 
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  ងា ជាជ្បចាំ រដើមយបីវស់ង្វងអ្ំេីសមតថភាេបំរេញ  ងា  បស់មង្រនតីនិងអតល់  រលើទ្ឹកចិតត ឬ
  អ្នុវតតវិធាន   ដឋបាល ជ្សបតាមសាមយ តីនន  បំរេញ  ងា   

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំឱយយម្នជ្បេន័ធជ្រប់ជ្រងវតតម្ន ជ្េមទាំង  បរងកើតនូវជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រងបរុគលិកតាម
ជ្បេ័នធេត័៌ម្នវិទ្យា 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំ និងអ្នុវតតរោលនរយបាយអ្ភវិឌយឍន៍អ្ងគភាេតាមង្បបវិមរយឈ  ង្ដលអ្នញុ្ញយត
ឱយយម្ន  ចូល ួមរំនតិរយបល់,   ចូល ួមសរជ្មចចតិត,   រកៀ រ ធនធានេីមង្រនតីជ្រប់កជ្មតិ 
សហរមន៏ និងនដរូ អ្ភិវឌយឍន៍ ង្ដលជាជ្បេន័ធនន  តាមោនជ្តួតេិនតិយយរៅវិញរៅមក (Check 

and balance) រៅកនុងដំរណ្ើ   នន  ជ្បតិបតតិរៅ បស់អ្ងគភាេ 
▪ អ្ងគភាេម្ន  ជ្បរុំជ្បចាំជ្តីម្សរដើមយបីេិនតិយយនិងវយតនមលរលើវឌយឍនភាេ និងវិភារ កភាេខាលយំង 

ភាេរេយាយ បញ្ហយជ្បឈម នងិសកមមភាេអាទ្ិភាេង្ដលជ្តូវអ្នុវតត 
 

៥.៣  តមាៃ ភារននការត្គប់ត្គងហ្រិញ្ញវតថ៊ុ 
  ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុរៅកនុងអ្ងគភាេសំរៅរលើ  រ ៀបចំង្អន  ថវិ    អ្នុវតត   ជ្តួតេិនិតយយ 

និង  រធវើ បាយ  ណ្៍ហិ ញ្ញវតថុ និងសមិទ្ធកមមឱយយបានជ្តឹមជ្តូវ ចយាស់ោស់ និងទាន់រេលរវោ។ ហិ ញ្ញវតថុ
រឺជាធនធានសនូល និងជាស នស ឈាម បសអ់្ងគភាេកនុង  ោំជ្ទ្ ធាន្ និង កយាបាននូវនិ នត ភាេ និងរុណ្
ភាេននជ្បតិបតតិ  កនងុ  អតល់រសវជាជ្បចាំ បសអ់្ងគភាេ។ អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូង្ដលទ្ទ្ួល
បានរ័យោភីរលេ១ ទាំងបនួខាងរលើ បានបងាហយញនូវបទ្េិរសាធន៍ជារជ្ចើនកនងុ  រ ៀបចំជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រង
ហិ ញ្ញវតថុមួយង្ដលម្ន ចន្សមព័នធ នងិរោល  ណ្៍ចយាស់ោស់ ជ្េមទាំងម្នយនត  តាមោនជ្តួត        
េិនិតយយហមតច់ត់ រដើមយបីបរងកើតឱយយម្ននូវរណ្រនយយយភាេ តម្លយភាេ និងជ្បសិទ្ធភាេ សំរៅកសាងទ្ំនកុទ្ុកចិតត
េីបុរគលកិ នដរសូហ   និងភារីពាក់េ័នធ។   ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុ បស់អ្ងគភាេ មនិង្មនជាភា កិចចសាមញ្ញ
ង្ដលថ្្យក់ដឹកន្ទំ្ូរៅអាចរធវើបានរន្ោះរទ្ ង្ដលកចិច  រនោះទាមទា នូវ្នទៈ និងមនសិ  ្ទយល់េលនួេពស់កនុង
  ជ្ប សេលួន និងជ្បជ្េឹតតតាមរនលងននភាេសាអយតសែំ និងជ្តឹមជ្តូវ។ 

 

(១) ករណី្សកិាននវិទាលយ័សរត្ជចិនាត  
វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ បានទ្ទ្ួល  យកចតិតទ្កុោក់នងិរួយរជ្ជាមង្ជ្រងង្អនកហិ ញ្ញវតថុជារជ្ចើនេី

សហរមន៍ នងិអ្ងគ  មិនង្មន ោឋយភិបាលជារជ្ចើនកនុង  កសាងរហោឋយ ចន្សមពន័ធ និងបរងកើនរណុ្ភាេនន
  រ ៀន និងបរជ្ងៀនរៅកនុងវិទ្យាល័យ។ រៅកនងុជ្កបេ័ណ្ឌននតម្លយភាេ នងិរណ្រនយយយភាេ វិទ្យាលយ័រេជ្រ
ចិន្តយ បានរ ៀបចំឱយយម្នជ្បេ័នធកត់ជ្តារាល់ចណំ្ូលចំណាយ, ជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រង ដឋបាលនិង បាយ  ណ្៍ហិ ញ្ញ
វតថុ, ជ្បេ័នធកត់ជ្តានិង កយាទ្កុទ្និនន័យទ្ូរៅ, និង  អយសេវអយាយេចីំណ្ូលចំណាយជាជ្បចាំង្េ ជ្តីម្ស 
្ម្ស នងិជ្បចាំឆ្យំ រដើមយបីជាភសតុតាង និង  របើកទ្ូោយដល់បរុគលិកអ្ប់ ំ នងិមង្រនតីទាំងអ្ស់បានដងឹឮ នងិ
េិភាកយារលើចមៃល់ និង  សងយស័យន្ន្។ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយម្នជ្បភេចំណ្ូល ៤ជ្បភេង្ដល ួមម្ន 
ថវិ  ដឋ, ថវិ នដរូ, ថវិ សហរមន៍, និងថវិ ង្ដលជ្បមូលបានេីជ្បភេរអយសងៗ25។   ដកសាច់ជ្បាក់េី
ធន្ោ សជ្ម្ប់ថវិ  ដឋជ្តូវរធវើរ ើងតាមមូលបយបទានបជ្តង្ដលតជ្មូវឱយយម្នស្ាយមរមនដចំនួនេី  (ន្យក
វិទ្យាល័យ និងហិ ញ្ញិក) រហើយម្្យក់កនុងចំរណាមអ្នកទាំងេី ជ្តូវជាអ្នក នម់ូលបយបទានបជ្តរៅដកសាច់
ជ្បាក់។ មយា យងវិញរទ្ៀត ន្យកវិទ្យាល័យមិនង្មនជាអ្នកជ្រប់ជ្រង និងអ្នមុ័តរលើ  របើកថវិ សហរមន៍រទ្ 

 
25 ថវិ  ដឋជ្តូវបានរជ្បើជ្បាស់សជ្ម្ប់មុេសញ្ញយចំណាយចំនួនេី  សជ្ម្ប់ោំជ្ទ្កិចចដំរណ្ើ    ដឋបាល និងង្កលមែរុណ្ភាេអ្ប់ ំ។ 
ថវិ េីនដរូជ្តូវបានរជ្បើជ្បាស់សជ្ម្ប់ង្តង្កលមែរុណ្ភាេអ្ប់ ំប ុរណា្យោះ។  
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ជ្ោន់ង្តជាអ្នករសនើសុំកញ្ចបថ់វិ សជ្ម្ប់  ចំណាយរៅកនុងវិទ្យាល័យ រហើយរធវើ បាយ  ណ្៍អ្ំេី  
ចំណាយទាំងរន្ោះ។ រណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោ (រ.រ.ស) និងរណ្រនយយយក  រឺជាអ្នក ន់ បន់ិងអ្នមុ័តរាល់
  រសនើរ ើង បស់ន្យកវិទ្យាល័យ និងជ្តួតេិនតិយយរលើ  ចំណាយន្ន្។ ជ្បេ័នធរសនើសុំ អ្នុមត័ និងជ្តួតេនិិ
តយយរនោះ កយាបាននូវតម្លយភាេ និង  ទ្ទ្លួេុសជ្តូវេពស់រលើកិចច  ងា ហិ ញ្ញវតថុរៅកនុងវិទ្យាល័យ។  

វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយរ ៀបចំឱយយម្នង្អន   និង  កត់ជ្តាជ្បតិបតតិ  ចំណ្ូល-ចណំាយ (កចិច
បញ្ជិ រណ្រនយយយ) ចូលកនុងជ្បេន័ធរណ្រនយយយង្ដលរ ៀបចំរោយន្យកោឋយនហិ ញ្ញវតថុននជ្កសួងអ្ប់ ំ យុវ
រននងិកឡីា  ួមនឹង បាយ  ណ្៍ចំណាយរូនមនទី អ្ប់ ំ យុវរននិងកឡីារេតតបាត់ដំបង តាម យៈ
  ិយល័យអ្ប់ ំ យុវរន និងកីឡាជ្សុកភនំជ្េឹក។ រាល់សកេីបជ្តចណំាយ ជ្តូវបាន កយាទ្ុករៅវិទ្យាល័យ
សជ្ម្ប់ជាកមមវតថុនន  រធវើសវនកមម និងអ្ធិ  កចិចរៅរេលរជ្ យ។ កនុងក ណ្ីម្ន  េវោះខាតថវិ  រ.រ
.ស និងថ្្យក់ដឹកន្ំវិទ្យាល័យរធវើ  អ្ំពាវន្វរៅ ន់ម្តាបិតាសហរមន៍ ឬតាម យៈបុណ្យយ្កយសាមរគីជា
រដើម រដើមយបីជ្បមូលថវិ ។ កនងុ  ជ្តួតេិនតិយយ តាមោន និងវយតនមលនន  អ្នុវតតថវិ  វិទ្យាល័យង្តងរ ៀបចំ
កិចចជ្បរុំរ ៀងរាល់ជ្តីម្ស ង្ដលម្ន  ចូល ួមេជី្រប់ភារីពាក់េន័ធរដើមយបីេនិិតយយរលើ  អ្នុវតតថវិ រធៀបរៅ
នឹងង្អន  ង្ដលបានោក់រចញ។ រជ្ៅអ្ំេីរនោះ ថ្្យក់ដឹកន្ំវិទ្យាល័យបានបរងកើតយនរ  នអទកនុងបង្នថមរទ្ៀត 
រោយបរងកើតឱយយម្នរណ្ៈកមម  រជ្បើជ្បាស់ថវិ និងរណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រងសម្ភយ រជ្បើជ្បាស់ រដើមយបីឱយយ  
រជ្បើជ្បាស់ថវិ  ន់ង្តម្នជ្បសិទ្ធភាេនងិស័កតសិទិ្ធភាេ។  

 
(២) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតកំរង់ចារ 
រលើទ្ិដឋភាេនន  ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុ មនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាមបានរ្តយតរលើសម្សធាតសុំខាន់២

រឺ៖ ១)   រ ៀបចំង្អន  ថវិ ទាំងង្អន  យុទ្ធសាង្រសតថវិ និងង្អន  ជ្បចាំឆ្យំ និង ២)   អ្នុវតតថវិ 
ង្ដលរ្តយតរលើកមមវិធីចំណ្លូ-ចំណាយតាមនីតិវិធហីិ ញ្ញវតថុជាធ ម្ន។ ង្អន  យុទ្ធសាង្រសតថវិ ជ្តូវង្ត្លុោះ
បញ្ចយំងឱយយរ ើញចយាស់អ្ំេីរោលបណំ្ងរោលនរយបាយ បស់ជ្កសួងសុខាភិបាល កមមវិធីចយាសោ់ស់ សូច
ន្ក  និងរោលរៅសូចន្ក សជ្ម្ប់វស់ង្វងលទ្ធអលនន  អ្នុវតតកមមវិធីសមជ្សបនងឹទ្ំហថំវិ និងលទ្ធ
ភាេថវិ ង្ដលម្ន។ មនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាមបានអ្នុវតតថវិ  ដឋចរន្លយោះេី ៩៥%-១០០% រធៀបនឹង
ង្អន  ថវិ កនុង យៈរេល៣ឆ្យំចុងរជ្ យ។ មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាមបានរ ៀបចំជាររជ្ម្ងចំណ្ូល-
ចំណាយថវិ  ដឋជាជ្តីម្ស តាមម្តិ ថវិ រោយ ំរលចនូវង្អន  ចំណាយជាក់  ង្សតងរៅតាមជ្តីម្
ស។ មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាមបានរ ៀបចំជាតារាង Excel26 ចយាស់ោស់កនុង  កត់ជ្តាជ្បតបិតតិ  ចណំ្ូល 
និងចណំាយ រោយបានរធវើបចចុបយបននភាេជាជ្បចាំ ជ្សបតាមនយិមរណ្រនយយយសាធា ណ្ៈ។ 

កនុងសាមយ តីតម្លយភាេ មនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាមបានរ ៀបចំ បាយ  ណ្៍ហិ ញ្ញវតថុដូចជា ១)  បាយ
  ណ្៍អ្នុវតតថវិ ជ្បចាំង្េ, ២)  បាយ  ណ្៍អ្នុវតតថវិ ជ្បចាំ ជ្តីម្ស, និង ៣)  បាយ  ណ្៍អ្នុវតត
ថវិ ជ្បចាំឆ្យំ រហើយបានរអញើរៅមនទី សុខាភិបាលបានរទ្ៀងទាត់។ រោយង្ ក មនទី រេទ្យយកម៏្នរ ៀបចំនូវ
 បាយ  ណ្៍សមិទ្ធកមម និង បាយ  ណ្៍លទ្ធអលជ្បចាំឆ្យអំងង្ដ ។ មនទី រេទ្យយរ ៀបចំឱយយម្ន ដយ រេៀនទ្ំហ ំ
១,៥ង្ម ជ្តរុណ្នងឹ២,៥ង្ម ជ្តសជ្ម្ប់អតល់េ័ត៌ម្នអយសេវអយាយលេិិតបទ្ោឋយនរតិយតុត នងិតួរលេថវិ 
ហិ ញ្ញបយបទានជ្បចាំង្េសជ្ម្ប់អយសេវអយាយជាសាធា ណ្ៈ។ 

 
26 តារាង Excel  បស់មនទី រេទ្យយបានង្បងង្ចកជាសនលឹក (Sheet)  ួមម្ន៖ ១) បញ្ជីតាមោនសាច់ជ្បាក់ជ្បចាំនថៃ រោយកតជ់្តារៅ
នឹងជ្បតិបតតិ  ចំណូ្លចំណាយលមែតិ រោយបញ្ជយក់េី លប ិរចឆទ្ េទង់ចំណាយ ទ្ំហំទ្កឹជ្បាក់ រៅតាមលំោប់លំរោយននជ្បតិបតតិ
   និង ២) បញ្ជីសាច់ជ្បាក់កនុងធន្ោ  រោយកត់ជ្តាអ្ំេីលហំូ ជ្បតិបតតិ  ហិ ញ្ញវតថុរៅកនុងរណ្នីធន្ោ  បស់មនទី រេទ្យយ។ 
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(៣) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតសកាះក៊ុង 
មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង រធវើ  ជ្បមូលទ្និនន័យ នងិរ ៀបចំង្អន  ថវិ ជ្បចាំឆ្យំ បស់េលួនរោយម្ន

  ចូល ួមេីអ្នកពាក់េ័នធមួយចនំួន ួមម្នជ្បធាននិងអ្នុជ្បធានមនទី រេទ្យយ, ជ្កុម  ងា ង្ដលជាសម្រិក       
រណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយ, និងជ្បធានង្អនករអយសងៗ កនុងរោលបំណ្ង រដើមយបីឱយយជ្បធានង្អនកនីមយួៗ ឬ
បុរគលិកជ្រប់ង្អនកទាងំអ្ស់ រលើករ ើងអ្ំេតីជ្មូវ  ថវិ សជ្ម្ប់ោំជ្ទ្ដល់ដំរណ្ើ   ជ្បតិបតតិជ្បចាំនថៃ និង
ជ្បចាំជ្តីម្សតាមង្អនករ ៀងៗេលួនរដើមយបីោក់បញ្ចលូរៅកនុងង្អន  ថវិ រម បស់មនទី រេទ្យយ។ ហិ ញ្ញបយបទាន
 បស់មនទី រេទ្យយទ្ទ្លួបានម្នជ្បភេសំខាន់ដូចជា (១) ថវិ  ដឋ និង (២) ថវិ ហិ ញ្ញបយបទានង្ដលបាន
ចំណ្ូលមកេី ប.ស.ស, មូលនិធិសមធម៌, និង  បង់រសវ្ទយល់េអី្តថិិរន។ 

រដើមយបីធាន្បាននូវតម្លយភាេ មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុងបានបរងកើតឱយយម្នរណ្ៈកមម  ហិ ញ្ញបយបទាន
កនុង  ជ្តួតេិនតិយយ និងតាមោនរលើ  បង់រសវ និងរលើចំណ្លូចំណាយរៅកនងុមនទី រេទ្យយរដើមយបីរធវើយ យង
ណាឱយយម្នតម្លយភាេ។ មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំឱយយម្នកិចចជ្បរុំជ្បចាំង្េ និងជ្បចាំឆ្យំ វងមង្រនតី និងបរុគលិកទាំង
អ្ស់រដើមយបីឱយយបានដងឹអ្ំេចីំណ្ូលចំណាយកនងុមនទី រេទ្យយ។ មនទី រេទ្យយរ ៀបចំជ្បរុំរណ្ៈកមម  ហិ ញ្ញបយបទាន
ជ្បចាំង្េរដើមយបីបញ្ជយក់នងិបងាហយញតម្លយភាេដល់មង្រនត ីនិងបុរគលិក រហើយថ្្យក់ដឹកន្ំតាមង្អនកនមីួយៗម្នសិទ្ធិ
ចូល ួមអតល់រយបល់ នងិម្នសទិ្ធិចូល ួមរៅកនងុ  រធវើង្អន  ជាមួយោ្យ។  
 
 ូបភាេទ្ី ៧៖ តារាងេ័ត៌ម្នហិ ញ្ញបយបទានង្ដលបទិ្អយាយជាសាធា ណ្ៈរៅកនុងមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង 

 

“ថវិ ទាំងចំណាយ ទាំងចំណ្ូល ទាំងហិ ញ្ញបយបទានទាំងអ្ស់រៅកនងុមនទី រេទ្យយជ្តូវបានបទិ្អយសេវអយាយជា
សាធា ណ្ៈរូនមង្រនតី បស់រយើងរដើមយបីេិនិតយយរមើល។” – រោករវរជបណ្ឌិត នហ្ នៃស៊ុន ជ្បធានមនទី 

រេទ្យយរេតតរ ោះកុង 

 

រាល់  ចំណាយទាំងអ្ស់ជ្តូវរធវើ  រអទៀង្ទយត់ជាជ្បចាំ ជាមួយនឹងង្អន  ង្ដលបានរជ្ោងរធវើ
ជ្បចាំង្េជ្បចាំជ្តីម្ស រោយជ្តូវរធវើយ យងណាមិនឱយយេុសេីង្អន  ង្ដលម្នរជ្ោងរន្ោះរទ្។ អ្វីង្ដលរួ ឱយយ
រធវើ  កត់សម្គយល់រន្ោះរឺថ្រាល់  ចណំាយមួយចំនួនង្ដលចាយេុសេីង្អន  ថវិ  ឬមិនបានរជ្ោង 
ជ្បធានមនទី រេទ្យយ អាចដកយកេីជ្បភេថវិ រអយសងៗរទ្ៀតដូចជា ថវិ រលើកកមពស់រណុ្ភាេនងិសមធម ៌
សុខាភិបាល ឬថវិ ហិ ញ្ញបយបទាន ៣៩% ង្ដលរជ្បើសជ្ម្ប់ទ្ុកោំជ្ទ្ដលដ់ំរណ្ើ   ជ្បតិបតតិជ្បចាំនថៃ
 បស់មនទី រេទ្យយ មកបង្ងវ រលើ  ចំណាយរអយសងៗង្ដលម្នលកេណ្ៈបន្ទយន់នងិចាំបាច់។   កត់ជ្តា
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ចំណ្ូលចណំាយ បស់មនទី រេទ្យយ រឺជ្តូវរ ៀបចំរ ើងតាមជ្បេ័នធកុំេយយូទ្័  រោយរជ្បើជ្បាស់កមមវិធី Excel          
បន្ទយប់មកជ្េីនរចញជាឯកសា រដើមយបីយកមករធវើ  ទ្ូទាត់27។ 

 

(៤) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយបសងែកាកាន 
ចំរពាោះតម្លយភាេនន  ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថ ុ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នបានចូល ួមអ្នវុតតនូវ

សកមមភាេរោលចំនួន២  ួមម្ន(១)   រ ៀបចំ និង  អ្នុវតតង្អន  ថវិ  និង (២)   រ ៀបចំបញ្ជី
សា រេើ ភណ្ឌកត់ជ្តាចំណ្ូល-ចំណាយ នងិ បាយ  ណ្៍ហិ ញ្ញវតថុ។ មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំង្អន  
សកមមភាេនិងង្អន  ថវិ ជ្បចាំឆ្យំ បស់េលួន ជ្េមទាំងបានបញ្ចូលង្អន  ទាំងរនោះរៅកនងុង្អន  យុទ្ធ
សាង្រសតថវិ ៣ឆ្យំ ំកិល បស់ជ្សុកជ្បតិបតតិអងង្ដ ។ ជាក់ង្សតង កនុងរេលចាប់រអតើមរ ៀបចំង្អន  ជ្បតិបតតិ
ជ្បចាំឆ្យំ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នបានរ ៀបចំកិចចជ្បរុំេិនតិយយលទ្ធអលជ្បចាំឆ្យំរៅសបាតយហ៍ទ្១ីននង្េមករា 
រដើមយបីេិនិតយយវឌយឍនភាេង្ដលសរជ្មចបានកំណ្ត់នូវចំណ្ ចខាលយំង បញ្ហយ ជ្បឈម នងិកំណ្ត់ទ្ិសរៅ សជ្ម្ប់
ឆ្យំបន្ទយប់ (រោយម្នកំណ្ត់  ងា អាទ្ិភាេ សូចន្ក  និងចណំ្ ចរោលរៅ) និងម្ន  ចលូ ួមេី
បុរគលិក នងិថ្្យកដ់ឹកន្ំមនទី រេទ្យយ។ ជាមួយោ្យរនោះង្ដ  ថ្្យក់ដឹកន្ំមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន ួមជាមួយ
ជ្បធានង្អនក ដឋបាលនងិហិ ញ្ញវតថុ ង្តងបានចូល ួមជ្បរុំអាណ្តតិជ្បចាំង្េជាមួយ  ិយល័យសុខាភបិាល
ជ្សុកជ្បតិបតតិបា ន រោយបានរសនើសុំនូវអ្វីង្ដលេវោះខាតនិងចាំបាចស់ជ្ម្ប់ដំរណ្ើ   មនទី រេទ្យយ រហើយ
  ិយល័យសុខាភិបាលជ្សុកជ្បតិបតតិបានអតល់រនូភាលយមៗ តាមលទ្ធភាេង្ដលអាចអតលឱ់យយ។  

រលើសេីរនោះ កនងុ  ជ្របជ់្រងចណំ្ូលនងិចំណាយ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នបានអ្នុវតតជ្សបតាម
ង្អន  សកមមភាេ រោយម្នបញ្ជ ិរណ្រនយយយ ឯកសា ទ្ូទាត់   កត់ជ្តាចំណ្ូលនងិចណំាយថវិ  
នងិ បាយ  ណ្៍សមិទ្ធកមមជារ ៀងរាល់ជ្តីម្ស។ មនទី រេទ្យយក៏បានអ្នុវតតជ្បេ័នធ PMRS រដើមយបីជ្រប់ជ្រង
ទ្ិននន័យអ្នករងំឺង្ដលរជ្បើជ្បាស់មូលនធិិសមធម៌ ប.ស.ស និងថវិ ហិ ញ្ញបយបទាន។ ទ្ិននន័យង្ដលបាន
បញ្ចូលរៅកនុងជ្បេន័ធរនោះជ្តូវបានទាញយកមករជ្បើជ្បាស់ ជាេិរសសកនុង  េិនិតយយតាមោនចំណ្ូលជ្បចាំ
ង្េ និងជ្បចាំជ្តីម្ស បស់មនទី រេទ្យយអងង្ដ ។  

កនុង  ធាន្ដល់តម្លយភាេនន  ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុ មនទី រេទ្យយបានបរងកើតនូវរណ្ៈកមម  
ជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយ និងរណ្ៈកមម  ហិ ញ្ញបយបទាន (ង្ដលម្នអ្នុរណ្ៈកមម  ចំណ្ ោះចំននួ២  ួមម្ន
អ្នុរណ្ៈកមម  ជ្តួតេិនតិយយតាមោននងិវយតនមល និងអ្នុរណ្ៈកមម  លទ្ធកមមនិងអគត់អគង់) ង្ដល
ទ្ទ្ួលបនទុករ ៀបចំកចិចជ្បរុំេិភាកយាជាជ្បចាំរលើេលឹមសា សំខាន់ៗ ង្ដលពាក់េ័នធនឹងចណំ្ូលនងិចណំាយ
ថវិ ហិ ញ្ញបយបទានថវិ ,  បាយ  ណ្៍ហិ ញ្ញបយបទានជ្បចាំជ្តីម្ស,   អតល់ជ្បាក់រលើកទ្ឹកចតិតដល់
បុរគលិក, តនមលរលួបរុគលិក, និងបញ្ហយពាក់េ័នធរអយសងៗរទ្ៀត។ រជ្ៅេីកិចចជ្បរុំនិង  រាយ  ណ្៍ជាជ្បចា ំ
មនទី រេទ្យយក៏ម្ន  បិតអយាយ និងអយាេវអយាយអ្ំេតីនមល និងនតីិវិធីអតលន់ិងទ្ទ្ួលរសវ ជារដើម ង្ដលសា
ធា ណ្ៈរន ជ្បជាេល ដឋសហរមន៍ អ្នករំងឺ កដ៏ូចជាភារីពាកេ់័នធ អាចង្សវងយល់ នងិរធវើ  តវ យកនុង
ក ណ្ីបុរគលកិមនទី រេទ្យយអ្នុវតតអទុយេេីលឹមសា អយសេវអយាយទាំងរន្ោះ។ 
 
 

 
27 ពាក់េ័នធនឹង បាយ  ណ៍្ទ្ូទាត់រឺម្នដូចជា សោកបជ្តចុោះរលេន្ន្ ទ្ិន្្យនបុយបវតតិរសៀវរៅធំ បញ្ជីវិភារ, តារាងស ុបវិភារ, 
តារាងតុលយយភាេរណ្នីជ្បចាំង្េនិងជ្បចាំឆ្យ,ំ និងរ ៀបចំ បាយ  ណ៍្សាថយនភាេហិ ញ្ញវតថុ,  បាយ  ណ៍្លទ្ធអលជ្បចាំឆ្យំ,  បាយ
  ណ៍្សតីអ្ំេី  អ្នុវតតចំណូ្លចំណាយថវិ ជ្បចាំង្េនិងជ្បចាំឆ្យំ, តារាងអគូ អគងសមតុលយយរណ្នីជ្បាក់បរញ្ញើរៅ តន្ោ , បញ្ជី
របឡា និងតារាងឧបសមព័នធរអយសងៗរទ្ៀតង្ដលចាំបាច់។ 
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តារាងទ្ី ៤៖ តារាងសរងេបកតាតយរជាររ័យអ្េំីតម្លយភាេនន  ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុ 
▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំង្អន  ថវិ ទាំងង្អន  យុទ្ធសាង្រសតថវិ និងង្អន  ជ្បចាំឆ្យំ 
▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំឱយយម្នជ្បេន័ធកត់ជ្តារាលច់ំណ្ូលចណំាយចូលកនងុជ្បេន័ធរណ្រនយយយង្ដល

ជ្តឹមជ្តូវ រោយម្ន  រ ៀបចំជាតារាង Excel ចយាស់ោស់កនុង  កត់ជ្តាជ្បតិបតតិ  ចំណ្ូល 
និងចណំាយ រោយបានរធវើបចចុបយបននភាេជាជ្បចាំ ជ្សបតាមនយិមរណ្រនយយយសាធា ណ្ៈ 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំជាររជ្ម្ងចំណ្ូល-ចណំាយថវិ  ដឋជាជ្តីម្ស តាមម្តិ ថវិ រោយ ំរលច
នូវង្អន  ចំណាយជាក់ ង្សតងរៅតាមជ្តីម្ស 

▪ អ្ងគភាេបរងកើតនូវរណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយ និងរណ្ៈកមម  ហិ ញ្ញបយបទាន ង្ដល ួម
ម្ន អ្នរុណ្ៈកមម  ជ្តួតេនិិតយយតាមោន នងិវយតនមលនិងអ្នុរណ្ៈកមម  លទ្ធកមមនងិអគត់
អគង់ង្ដលទ្ទ្ួលបនទុកជ្បរុំេិភាកយាជាជ្បចាំរលើេលឹមសា សំខាន់ៗ ង្ដលពាក់េន័ធនឹងចំណ្ូលនិង
ចំណាយថវិ , ហិ ញ្ញបយបទានថវិ ,  បាយ  ណ្៍ហិ ញ្ញបយបទានជ្បចាំជ្តីម្ស,   អតល់ជ្បាក់
រលើកទ្ឹកចតិតដល់បុរគលិក, តនមលរលួបុរគលិក, និងបញ្ហយពាកេ់័នធរអយសងៗរទ្ៀត 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំឱយយម្នកចិចជ្បរុំជ្បចាំង្េ ជ្បចាំជ្តីម្ស ជ្បចាំ្ម្ស និងជ្បចាំឆ្យំ វងមង្រនតី និង
បុរគលិកទាងំអ្ស់រដើមយបីឱយយបានដងឹអ្ំេចីំណ្ូលចណំាយកនុងអ្ងគភាេ និងចូល ួមអតល់រយបល់
រលើ  រ ៀបចំនិងអ្នុវតតង្អន  ថវិ  បស់អ្ងគភាេជាបនតរទ្ៀត 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំឱយយម្ននូវជ្បេន័ធជ្រប់ជ្រង ដឋបាល និង បាយ  ណ្៍ហិ ញ្ញវតថុ បស់អ្ងគភាេ 
▪ រាល់សកេីបជ្តចំណ្ូល-ចណំាយ ជ្តូវបាន កយាទ្កុរៅកនុងអ្ងគភាេសជ្ម្ប់ជាកមមវតថុនន  រធវើ

សវនកមម នងិអ្ធិ  កចិចរៅរេលរជ្ យ 
▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំឱយយម្ន ដយ រេៀនសជ្ម្ប់អតលេ់័ត៌ម្នអយសេវអយាយលេិិតបទ្ោឋយនរតិយតុត និងតួ

រលេថវិ ហិ ញ្ញបយបទានជ្បចាំង្េសជ្ម្ប់អយសេវអយាយជាសាធា ណ្ៈ 
▪ អ្ងគភាេអ្នុវតតជ្បេន័ធ PMRS រដើមយបីជ្រប់ជ្រងទ្និនន័យអ្នករំងឺង្ដលរជ្បើជ្បាស់មូលនិធិសមធម៌  

ប.ស.ស និងថវិ ហិ ញ្ញបយបទានសជ្ម្ប់មនទី រេទ្យយ  
 

៥.៤ ការកសាងសរតថភារ សារគគីភារ និងការសបតជាា ចិតតរបសប់៊ុគគលកិកន៊ុងអងគភារ 
ភាេ ើកចរជ្មើន និងភាេរជាររ័យ បសអ់្ងគភាេរ ឺអាជ្ស័យជាចមយបងរលើសមតថភាេ នងិ  ចូល ួម

 បស់បុរគលកិ ជាេិរសសរៅកនុង  ោំជ្ទ្ដល់  ដឹកន្ំ និងជ្រប់ជ្រង បសអ់្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈ។ 
ជ្ប  រនោះរឺពាក់េ័នធរៅនងឹ  យកចិតតទ្ុកោក់ បស់អ្ងគភាេកនងុ  អ្ភិវឌយឍធនធានមនសុយស  បស់េលួនរដើមយបី
បរងកើនេទុ្ធិ ចំរណ្ោះដឹង បរចចករទ្សនិងជ្កមសីលធម៌វិជាជយរីវៈជ្បកបរោយរុណ្តនមលេពស់ និងជាទ្សិរៅយូ 
អ្ង្ងវង កនុង  អ្ភិវឌយឍអ្ងគភាេ ឱយយរ្លើយតបរៅនឹងចកេុវិស័យ របសកកមម នងិ   ំេឹងទ្ុកង្ដលបានកណំ្ត់។ 
បង្នថមេីរលើរនោះ រំរនឿទ្កុចតិតនិងសាមរគីភាេ វងបុរគលិកនិងថ្្យក់ដឹកន្អំ្ងគភាេ រឺជាមូលោឋយនយ យងសំខាន់
អងង្ដ កនុង  កសាងនូវជ្កុម  ងា ង្ដល ឹងម្ំ,   បរងកើតនូវវបយបធម៌នន  រធវើ  ជ្បកបរោយភាេវិរជម្ន 
និងសរជ្មចបាននូវង្អល្កយ និងលទ្ធអលដូចង្ដល ំេឹងទ្កុ។ រំរនឿទ្កុចិតតនិងសាមរគីភាេរនោះរកើតរចញេី  
របតជាញយចិតតដ៏ ឹងម្ំ បសប់ុរគលម្្យក់ៗ ង្ដលជាតួអ្ងគសំខាន់រៅកនុងអ្ងគភាេ កនងុ  កសាងនូវទ្ំនកុចតិតេីបណាតយ
អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ បស់េលួនតាម យៈ   សំង្ដងនវូភាេរសាមយោះជ្តង់ តម្លយភាេ   អតល់េ័ត៌ម្នចយាសោ់ស់។ 
 យវិ  ទាំងរនោះ រឺរអតើមរចញេី  បរងកើតនូវរំរនឿទ្ុកចតិតេីខាងកនុងបរុគល ហូតដល់អ្តិថិរនខាងរជ្ៅ
ង្ដលជាអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ។  



 

31 

រៅកនុង  ដឹកន្ំ និង  ចាត់ង្ចងអ្ងគភាេអតលរ់សវសាធា ណ្ៈជ្បកបរោយជ្បសិទ្ធភាេ   
កសាង និង កយានូវរំរនឿទ្ុកចតិត កដ៏ូចជាសាមរគភីាេនអទកនុងសជ្ម្បប់ុរគលកិ នងិអ្តថិិរនរឺជ្តូវបានចាត់ទ្កុ
ថ្ជាភា កិចចចមយបង នងិចាំបាច់បអំុតង្ដលជ្តូវសរជ្មចឱយយបាន។ អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈង្ដលទ្ទ្ួល
បានរ័យោភីរំ ូ និងង្ដលជ្តូវបានវយតនមល ទ្ទ្លួសាគយល់ន្រេលកនលងមករឺ ឈ រលើសាមយ តីនន  ររឿជាក់
ោ្យ និង  ជ្េួតនដោ្យយ យងសកមមជាកំោំងង្តមយួកនុងអ្ងគភាេកនងុ  បំរេញតួន្ទ្ី និងភា កចិច បស់េលួន
តាមរំន្ញ និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវរ ៀងៗេលួន។ បចច័យសំខាន់ៗង្ដលបានកតស់ំោល់អ្េំី  កសាងរំរនឿ
ទ្ុកចតិត និងសាមរគីភាេរនោះម្នដចូជា (ក)   បរងកើតឱយយម្នតម្លយភាេកនងុ  ដឹកន្ំ ចាត់ង្ចង នងិ  ក
សាងទ្ំន្ក់ទ្នំងលែ វងថ្្យក់ដកឹន្ំនិងបុរគលិក នងិ វងបុរគលិកនងិបរុគលិក, (េ)   បរងកើតនូវវបយបធម៌នន 
  រោ េោ្យរៅវិញរៅមក   រោ េ រេលរវោ តួន្ទ្ីនិងភា កិចច ជ្េមទាំង  ចូល ួម បស់បុរគលិកទាំង
អ្ស់, (រ)   ជ្ប ន់រោល  ណ្៍ ួប ួមនិងរអាបជ្ករសាបនូវបុរគលកិង្ដលជ្បជ្េឹតតលែនិងជ្តមឹជ្តូវ រហើយង្ក
សជ្មួលនិងបងាហយត់បរជ្ងៀនដល់បុរគលិកង្ដលទ្ន់រេយាយ, និង ( )   អតលន់ូវ  ជ្សោញ់និង  យកចិតត
ទ្ុកោក់រសមើៗោ្យេសីំណាក់ថ្្យក់ដកឹន្ំដលប់ុរគលកិ ឬមង្រនតីរៅរជ្ មឱវទ្ បស់េលនួ។  

 

(១) ករណី្សកិាននវិទាលយ័សរត្ជចិនាត  
ជ្បង្ហលជាមិនទាន់ម្នវិទ្យាល័យណាង្ដលអាចកសាងបាននូវសាមរគីភាេ និង  របតជាញយចិតតេពស់

 បស់បុរគលកិអ្ប់ ំដូចវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយរៅរ ើយរទ្។ រដើមយបីរធវើឱយយរុណ្ភាេនន  បរជ្ងៀននិងរ ៀនរៅ
វិទ្យាល័យរៅង្ត កយាបានលែជ្បរសើ  របើរទាោះបីជាបុរគលិកអ្ប់ ំម្នចនំួនេវោះខាតក៏រោយ បន្ទយប់េីរ ៀបចំ ល
វិភារ ួចមក រណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោបានបញ្ចូលបញ្ហយេវោះខាតបុរគលកិរនោះ រៅកនុងង្អន  នន  អ្ភិវឌយឍ
សាោរ ៀនរោយរ្តយតរលើ  រួយេជ្ងឹងបំប នសមតថភាេបង្នថម និងង្អន  បណ្តតោះបណាតយលដល់ជ្រូ
បរជ្ងៀនង្ដលជ្តូវបរជ្ងៀនរម្ យងបង្នថមរៅរលើមុេវិជាជយឯករទ្ស ង្ដលមនិង្មនជាមេុវិជាជយឯករទ្សរដើម បស់េលួន
។   អ្នុវតតយនត  ង្បបរនោះបានរធវើឱយយបុរគលិកអ្ប់ ំរៅវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយម្នសាមរគីភាេនអទកនុងលែ, មិន
ម្នទ្ំន្ស់អ្េំីអលជ្បរយរន៍, រចោះរួយយកអាសា ោ្យរៅវិញរៅមករោយមិនជ្ប ន់បកយសេួក ជាេិរសស
រឺ  ង្ចក ំង្លកចំរណ្ោះដឹងមុេវិជាជយនន  បរជ្ងៀន វងជ្រូនិងជ្រូ ង្ដលជាកតាតយន្ឱំយយ  បរជ្ងៀននិងរ ៀនរៅ
វិទ្យាល័យ រៅង្ត កយាបាននូវរុណ្ភាេនងិជ្បសទិ្ធភាេ រទាោះបេីវោះខាតជ្របូរជ្ងៀនរៅតាមមុេវិជាជយឯករទ្ស
នីមួយៗក៏រោយ។   រលើកកមពស់ និងង្ថទាំធនធានមនុសយសរឺជាកតាតយរនលោឹះង្ដលរណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោរ ៀន
បានយកចតិតទ្ុកោក់រោយ កយាបានធនធានជ្រូបរជ្ងៀនបុរគលិកម្នរុណ្វុឌយឍិេពស់ទាងំសមតថភាេ សីលធម៌
លែ ជ្បកបរោយមនសិ  វិជាជយរីវៈេពស់ ជ្េមទាំងបរងកើតបាននូវវបយបធម៌សាមរគីដ៏លែទាងំខាងកនងុ និងខាងរជ្ៅ
ង្ដលជារំ ូសជ្ម្ប់សិសយានសុិសយសនិងសហរមនទ៍ាំងមូល។ ជា ួម រណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោរ ៀន ថ្្យក់ដឹកន្ំ
វិទ្យាល័យ រោកជ្រូ អ្នកជ្រូ បុរគលិកទាំងអ្ស់ បានកសាងនូវវបយបធម៌រោ េជ្សឡាញ់ រាប់អានរចោះរយួោ្យរៅ
វិញរៅមក រោយមិនជ្ប ន់បកយសេួក ឋានៈ តនួ្ទ្ីកនុងសាមយ តីសាមរគីភាេ នងិមរន្សរញ្ចតន្ដល៏ែ ង្ដល
បរងកើតបាននូវភាេសុេដមុកនងុអ្ងគភាេ ជ្េមទាងំទ្ទ្ួលបានភាេរេញចិតតជ្បកបរោយភាេកក់រៅតយ នងិជារំ ូ
សជ្ម្ប់សិសយានសុិសយសនិងសហរមន៍ទាំងមលូ។ 
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“ លណារយើងម្នសំរលៀកបំពាក់ រសមើនឹងរយើង
ម្នឯកភាេនអទកនុង។ សុទ្ធង្តម្នបដិភារ បស់
រោកជ្រូ អ្នកជ្រូទាំងអ្ស់រៅកនុងសាោរនោះ។ ហចឹង
រហើយរេលសហរមន៍រ ើញជ្រូរួយហចឹង េួកោតថ់្
មិនអាចរអាបនដរមើលបានរទ្ របើជ្រូរររួយប ុនរនោះ
រៅរហើយរដើមយបីកូនរៅអ្នកជ្សុករយើង។” 

 
 

– រោក ប៊ុិច ស ឿត, ន្យកវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ  
 

(២) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតកំរង់ចារ 
ភាេរជាររ័យ បស់ មនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាម ក៏រកើតរចញេី  បរងកើនទ្ំន្ក់ទ្ំនងសនទិ្ធស្ាយលទាំង

នអទកនុង នងិនអទរជ្ៅ តាម យៈ  បំអុសសាមយ តី  ងា ជាជ្កុម និងកិចចសហ  ជ្រប់កជ្មតិរាប់ចាបេ់ីរណ្ៈ
ជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយ ជ្បធានង្អនក ន្យសាល ជ្រូរេទ្យយ និងបុរគលកិរេទ្យយកនុង  បំរេញ  ងា ង្អែករលើសាមយ តី
ទ្ទ្ួលេសុជ្តូវ និងតាម យៈ  េជ្ងឹងសាមរគីភាេ វងអាជាញយធ រេតត ជ្កុង មនទី សុខាភិបាល  មនទី រនំ្ញរុំ
វិញរេតត និងភារីពាក់េន័ធជាមួយមនទី រេទ្យយ េិរសស  ចូល ួមយ យងសកមម នងិអុលអុសរោយ្នទៈរម្ោះមុត
េីជ្រប់ង្អនកទាំងជ្រូរេទ្យយ និងបរុគលិករេទ្យយកនុង  បំរេញតួន្ទ្ី និង  អតល់រសវរូនដល់ជ្បជាេល ដឋ
ជ្បកបរោយ  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវេពស់ និងជ្បសិទ្ធភាេ។ ទ្នទមឹរនោះ ភាេរជាររ័យក៏រកើតរចញេី  ជ្បតិបតតិ
រោយរ្តយតរៅរលើលទ្ធអលនងិ   ំេឹងទ្ុកជាចមយបង តាម យៈ  អតល់តនមលរលើសមតថភាេ រំន្ញឯករទ្ស 
និង  អតល់សា សំខាន់ដល់ឥ ិយបថ បស់ជ្រូរេទ្យយ និងបរុគលិករេទ្យយ។ មនទី រេទ្យយបានរតិរូ ដលរ់ុណ្ភាេ
នន  អតល់រសវតាម យៈ  រ ៀបចំឱយយម្ននូវង្អន  េជ្ងឹងសមតថភាេជ្រូរេទ្យយ និង  ង្ចក ំង្លកចំរណ្ោះ
ដឹងជាជ្បចំា រោយង្អែករលើង្អន  បណ្តតោះបណាតយលរៅកនុងជ្សុក នងិតាម យៈ  បញ្ជូនជ្រូរេទ្យយរៅចូល ួម
វរគបណ្តតោះបណាតយលរៅរជ្ៅជ្បរទ្ស ដូចជាជ្បរទ្សរប ុនជារដើម នងិចូល ួមកមមវិធីសិ ខយសាោរអយសងៗរដើមយបី
ទ្ទ្ួលបានចំរណ្ោះដងឹថមីៗ និងបទ្េិរសាធន៍លែៗេីរវរជបណ្ឌិតកជ្មតិជាតិ និងអ្នត ជាតិង្ដលម្នរនំ្ញឯក
រទ្សចយាស់ោស។់ រជ្ៅេីកមមវិធីបណ្តតោះបណាតយល និងសិ ខយសាោ មនទី រេទ្យយបានបរងកើតកមមវិធេីភិាកយាជា
រ ៀងរាល់នថៃរដើមយបីង្ចក ំង្លកនូវចំរណ្ោះដឹង, េ័ត៌ម្នអ្េំី  វិវតតន៍ថមីៗននរំងនឺិង  េយាបាល, និងបទ្
េិរសាធន៍រអយសងៗ ជ្េមទាំងបញ្ហយជ្បឈមន្ន្ង្ដលបានរបួជ្បរទ្ោះកនុងអ្ំ ងុរេលបំរេញ  ងា ។ មនទី 
រេទ្យយក៏បានរ ៀបចំកិចចជ្បរុំង្កលមែនូវចំណ្ ចេវោះខាតង្ដលបានជ្បជ្េឹតតរោយជ្រូរេទ្យយ និងបុរគលកិរេទ្យយ តាម   
 យៈ  រលើករ ើងនូវមតិរយបល់ និងសណំ្ូមេ ន្ន្ង្ដលម្នកនុងជ្បអ្ប់សំបុជ្ត រដើមយបីង្កលមែឥ ិយបថ
ង្ដលជ្បជ្េឹតតឆគយំ្គងកនុងជ្ប  ណាមួយរៅរេលបំរេញ  ងា ។ 

ជាមួយោ្យ រនោះង្ដ  មនទី រេទ្យយក៏បានរធវើ  បណ្តតោះបណាតយលនអទកនុង បស់េលួនរៅរលើជ្បធានបទ្មួយ
ចំនួនដូចជា៖ ១)   ចមលងររារង្ដលបណ្តតោះបណាតយលដលម់ង្រនតីថមីចនំួន១ដងកនុង១ឆ្យំ និងមង្រនតចីាស់៥ដង
កនុង១ឆ្យំ, ២) សកមមភាេសជ្មតិសជ្ម្ំងសណាតយប់ធា្យប់ រសាភ័ណ្ភាេ សតង់ោរសថ ភាេ (ស៥.) ដល់រន
បរងាគយល ១ឆ្យំ១ដង, ៣) ទ្ិវរវរជសាង្រសត សលយយសាង្រសត ១ឆ្យំ២ដង, ៤) ទ្ិវវិទ្យាសាង្រសតង្ថទាំ១ឆ្យំ១ដង, និង
៥)  អ្ភិវឌយឍវិជាជយរីវៈបនតបានចំននួ៥វរគ ង្ដលវរគទ្ី១ចាប់រអតើមរៅង្េឧសភា ឆ្យំ២០១៧។ រៅកនុង យៈរេល
៥ឆ្យំកនលងមករនោះ មនទី រេទ្យយបានអ្ភិវឌយឍសមតថភាេជ្រូរេទ្យយ និងបុរគលិករេទ្យយ តាម យៈ  បណ្តតោះបណាតយល
ង្ដលម្នសម្សភាេស ុបចំននួ ៥៣៤ន្ក់ កនងុរន្ោះជ្សីចំនួន ២៥៤ន្ក ់និងតាម យៈសិ ខយសាោង្ដល
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បានបញ្ជូនសម្សភាេស ុបចំនួន ២៨១ន្ក់ កនងុរន្ោះជ្សីចំនួន ៩៣ន្ក។់ រៅកនុង  េិតេំជ្បឹងង្ជ្បងកនុង
  អ្ភិវឌយឍសមតថភាេរនោះង្ដ  មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំកមមវិធីជ្បរុំរ ៀងរាល់ជ្េឹកកនុង យៈរេលកនលោះរម្ យង រៅ
មួយរម្ យង រដើមយបីេិភាកយានិងង្ចក ំង្លកេ័ត៌ម្ន នងិង្សវង កដំរណាោះជ្សាយន្ន្។  

 

  
             បណ្តតោះបណាតយលបនត បស់មនទី រេទ្យយ   បំរេញតួន្ទ្ីយ យងយកចតិតទ្ុកោក ់

“រយើងម្នធនធានមនសុយសជ្រប់ជ្ោន់ រៅកនុងមនទី រេទ្យយកំេង់
ចាមរនោះ រហើយរហោឋយ ចន្សមព័នធ បស់រយើងកល៏ែ។ េិរសស
រយើងម្នថ្្ក់ដឹកន្លំែកនុង  ជ្រប់ជ្រង រចោះសហ  ោ្យ 
រហើយេួកោត់សុទ្ធង្តម្នចំរណ្ោះដឹងេពស់ៗ។ រយើងម្នភាេ
សាមរគីនអទកនុងោ្យលែ វងថ្្យក់ដកឹន្ំជាមួយនងិបរុគលិក។” 

– រោកជ្សី រ៊ុត ស៊ុវណាណ រា   
ជ្បធានង្អនកសមភេ និងររារង្រសត ី  

 
(៣) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតសកាះក៊ុង 
មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង បានយកចិតតទ្កុោក់យ យងសំខាន់កនងុ  បណ្តតោះបណាតយលសមតថភាេ

រំន្ញ បស់មង្រនតីតាម យៈ  េជ្ងឹងកិចចសហ  ជាមួយនដរូ កនុង  ង្សវង កឱ សរ ៀនសូជ្ត និងដក
េិរសាធន៍បង្នថមរទ្ៀតរៅរលើរំន្ញនងិឯករទ្សង្ដលកំេងុអតល់រសវសុខាភិបាលដល់ជ្បជាេល ដឋ។ មនទី 
រេទ្យយរេតតរ ោះកុងបានរ ៀបចំង្អន  ធនធានមនសុយស និងង្អន  បណ្តតោះបណាតយលជារ ៀងរាល់ឆ្យំ តាមរោល
  ណ្៍ង្ណ្ន្ំ បស់មនទី សុខាភិបាលរេតត ក៏ដូចជាជ្កសួងសុខាភិបាល។ រដើមយបីធាន្បាននូវជ្បសិទ្ធភាេ នងិ
រុណ្ភាេននង្អន  បណ្តតោះបណាតយលកនងុ  កសាងសមតថភាេ មនទី រេទ្យយបានតជ្មូវឱយយជ្រប់ង្អនកទាំងអ្ស់
សិកយា អ្ំេតីជ្មូវ  បណ្តតោះបណាតយល និង  អ្ភិវឌយឍសមតថភាេ បស់មង្រនតីនងិបរុគលិកង្អែកតាមរំន្ញ និង
សាថយនភាេជាក់ង្សតង បស់ង្អនកនមីួយៗ  ួចរធវើ បាយ  ណ្៍រូនរៅង្អនក ដឋបាល (មង្រនតីទ្ទ្ួលបនទុកបុរគលិក) 
រដើមយបីបូកស ុប និងរ ៀបចំរសចកតីជ្ពាងង្អន  បណ្តតោះបណាតយល។ មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំយុទ្ធសាង្រសតកសាង
សមតថភាេមង្រនតីនងិបុរគលិកទាំងយទុ្ធសាង្រសតនអទកនុង និងជាមួយនដរូ ខាងរជ្ៅ។  

សជ្ម្ប់  បណ្តតោះបណាតយលនអទកនុងអ្ងគភាេ មនទី រេទ្យយបានបរងកើតទ្ម្លយប់បណ្តតោះបណាតយលនងិង្ចក
 ំង្លកចំរណ្ោះដឹងរៅរ ៀងរាល់សបាតយហ៍រលើជ្បធានបទ្រអយសងៗ រៅតាមតជ្មូវ  ជាក់ង្សរង បសម់នទី រេទ្យយ 
ង្ដលជាទ្ូរៅម្នមង្រនតីនងិបុរគលិកចលូ ួមកនងុ ងវង ់ ៣០ន្ក់ កនុង១វរគ។ រជ្ៅេីរនោះ   បណ្តតោះបណាតយល
រោយ ទ្យល់ក៏ជ្តូវបានរ ៀបចំរ ើងរោយមនទី រេទ្យយរោយបានរជ្បើជ្បាស់វិធីសាង្រសតបណ្តតោះបណាតយល ឬបងវឹក
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រោយ ទ្យល់តាម យៈ  រ ៀនសូជ្តបរណ្តើ -អ្នុវតត  ងា បរណ្តើ  ដល់មង្រនតីនិងបុរគលិកង្ដលបរជ្មើ  ងា រៅ
មនទី រេទ្យយរលើរំន្ញបរចចករទ្សមួយចនំួន28។ 

រលើសេីរនោះ កនុងជ្កបេ័ណ្ឌននកចិចសហជ្បតបិតតិ  ជាមួយនដរូអ្ភិវឌយឍមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកងុ បាន
សហ  ជាមួយមនទី រេទ្យយននជ្បរទ្សនថ រដើមយបីរ ៀបចំង្អន  បណ្តតោះបណាតយលរទ្វ ភារីតាម យៈ  រធវើង្អន
   ួមោ្យង្អន  សកមមភាេជ្បចាំឆ្យំ ង្អន  សកមមភាេ ៥ឆ្យំ ំកលិ  វងមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកងុនិងមនទី 
រេទ្យយរេតតជាប់ជ្េំង្ដន(រេតតជ្តាត) ននជ្បរទ្សនថ។ ជាលទ្ធអល មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកងុបានបញ្ជនូជ្រូរេទ្យយ
រៅចូល ួមបណ្តតោះបណាតយលវរគេលីកនុងមួយឆ្យំចំននួ៤វរគ និងកនុងមួយវរគៗ ម្ន យៈរេល ១សបាដយហ៍ រៅ២       
សបាដយហ៍ រដើមយបីង្ចក ំង្លកបទ្េិរសាធន៍កនុងវិស័យសុខាភិបាល។ ឧទាហ ណ្៍ វរគមួយចនំួនង្ដលបានបញ្ជូន
បុរគលិក នងិមង្រនតីឱយយរៅរ ៀនសូជ្តម្នដូចជា វរគង្ថទាំទា ករទ្ើបរកើត, វរគសរង្រងាគយោះបន្ទយន់, វរគសរង្រងាគយោះបឋមេី
សហរមន៍, វរគង្ថទាំវោះ ត់្ែឹង, រំន្ញ  េយាបាលរំងឺកុម្ , រំន្ញវោះ ត់កូន, រំន្ញេិរជ្ោោះរយបល់
រំងឺអលូវចតិត, រំន្ញរំងឺ្លងតាមអលូវបនតេូរ, វរគបណ្តតោះបណាតយលសតីេី  េយាបាលរំងឱឺ សនិយមនងិ  រជ្បើ
ជ្បាស់ឱសថជ្បឆំងរមររាររអ្ដស៍រលើមនសុយសរេញវ័យ និងកុម្ ជារដើម។   កសាងសមតថភាេសជ្ម្ប់
មង្រនតីជាយុទ្ធសាង្រសតដឹកន្ំមួយង្ដលរំ ុញឱយយម្ននវូ  កសាងនូវសាមរគីភាេ និងេជ្ងឹង  របតជាញយចតិត បស់ម
ង្រនតីកនុង  បំរេញ  ងា អតល់រសវតាមរំន្ញ បស់េលួនឱយយ ន់ង្តជ្បរសើ រ ើង។ សមទិ្ធិអលេ ី កសាង
សមតថភាេ សាមរគីភាេនិង  តាំងចិតតេពស់ បសម់ង្រនតីមនទី រេទ្យយ   រិតរូ អ្េំីសុេទ្ុកេ និងសុេសុវតថិភាេ
 បស់អ្នករងំឺ ន់ង្តម្នសាថយនភាេលែជាលំោប់។  អ្នករំងឺង្ដលកេំុងសជ្ម្កេយាបាល មនិតជ្មូវឱយយទ្ូទាត់
បង់រសវមនុរន្ោះរទ្។   បង់រសវរឺរធវើរ ើងរៅរេលង្ដលអ្នករំងឺជ្តូវបានអ្នុញ្ញយតឱយយរចញេីមនទី រេទ្យយ។ 
ឬជ្បជាេល ដឋង្ដលោមយនលទ្ធភាេបង់នថលរសវ អាចរជ្បើជ្បាស់មូលនិធិសមធម៌ (ប.ស.ស) រោយរសមើភាេ 
និងអ្នុវតតជ្តឹមជ្តូវតាមរោល  ណ្៍ង្ដលចយាប់បានកំណ្ត។់ កនងុក ណ្ីអ្នករំងឺជ្កីជ្កោមយនបណ្ណ័មលូនិធិសម
ធម ៌ឬប័ណ្ណ ប.ស.ស និងមនិម្នលទ្ធភាេបង់នថលរសវេយាបាលរំងឺ អ្នករំងកឺ៏អាចមកទ្ទ្ួលរសវេយាបាលេី
មនទី រេទ្យយបានរោយរលើកង្លង  បង់នថលង្ដ ។   រលើកង្លងបង់នថលរសវរនោះ ជា  អ្នុរជ្ោោះ បស់ថ្្យក់
ដឹកន្ំមនទី រេទ្យយ កនុង  ចូល ួមចំង្ណ្កអរល់រសវសុេភាេរូនជ្បជាេល ដឋទ្ទី្័លជ្កោមយនលទ្ធភាេបង់នថល
េយាបាលរងំ2ឺ9។  

 

 
28 មង្រនតីរំន្ញវោះ ត់ បសម់នទី រេទ្យយ ១ ូប បានចលូនវិតតន ៍ ប ងុ្នតរោយសា មនទី រេទ្យយេវោះរំន្ញង្អនករនោះ នងិសាមមីង្រនតី ូបរនោះម្ន     
្នទៈមនសិ  ចង់បនតបរជ្មើ  ងា រៅមនទី រេទ្យយតរៅរទ្ៀត មនទី រេទ្យយបានរជ្រើសរ ើស ូបោត់ជាមង្រនតីជាប់កិចចសនយា បស់មនទី រេទ្យយ 
ទ្ទ្ួលបនទុកជាទ្ីជ្បកឹយាបរចចករទ្ស និងជាជ្រូបងវឹករោយ្ទយល់រលើរំន្ញវោះ ត់រនោះ ដល់មង្រនតីនិងបរុគលិក បស់មនទី រេទ្យយង្ដល
ទ្ទ្ួលបនទុករំន្ញង្អនកវោះ ត់។ 
29   បង់នថលេយាបាលរំងឺរនោះ រឺមនទី រេទ្យយបានដកជ្បាក់ចំណូ្លេីរសវហិ ញ្ញបយបទានរួសអ្នករងំឺទ្ីទ្័លជ្ក។ មនទី រេទ្យយកម៏្ន  
រលើកង្លង  បង់នថលរសវសុេភាេចំរពាោះជ្េោះសងយឃ រនចាសរ់រា នងិរនេិ   និងអ្នករទាសអងង្ដ ។ 
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“រេលេលោះោត់ [អ្នករំងឺ] ឈឺអលូវ យរទ្ ង្ត
រេលរយើងយកចិតតទ្ុកោកអ់លូវចិតត បស់ោត់ - 
អា មមណ្៍ោត់ក៏លែ រហើយសុេភាេ បស់ោតក់៏
ឆប់ជាង្ដ ។ រយើងជ្តូវរធវើឱយយោត់ម្នអា មមណ្៍
ថ្ោត់ទ្ទ្ួលបាន  េយាបាលដ៏ជ្តមឹជ្តូវ
ជ្បកបរោយរុណ្ភាេ និងម្នជ្បសិទ្ធភាេ។ 
រយើងជ្តូវធាន្ថ្ោត់ម្នភាេសុេជ្សួលទាំង
អលូវ យ និងអលូវចិតត។ ”  
 
 – រោកជ្សី សរៀរ សារា ន់ ន្យសាលង្អនក
សរង្រងាគយោះបន្ទយន់ននមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកងុ 

 
(៤) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយបសងែកាកាន 
សជ្ម្ប់មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន សាមរគីភាេរជឺាកតាតយចមយបងកនងុ  សរជ្មចបាននូវរជាររ័យ ។ 

សាមរគីភាេរនោះរឺសំរៅរលើ  ទ្ំន្ក់ទ្ំនង ស់រៅរិតសនិទ្ធ និងសាគយលច់ិតតោ្យជាមួយបុរគលិកនងិថ្្យកដ់ឹកន្ំ។ 
ចំណ្ងសាមរគីភាេ រឺកសាងបានតាម យៈ  រចោះរួយរោោះជ្សាយបញ្ហយ បស់បរុគលិក,   រចោះរលើកទ្ឹកចតិត
បុរគលិក នងិឥ ិយបថថ្្យកដ់ឹកន្ំកនងុ  រចោះសាទយបសទង់នងិរចោះរជ្បើបរុគលិក រោយររៀសវងនូវ  រជ្បើពាកយយ
រៅតយជ្កហាយ អាកបយបកិ ិយរ ង ច និង  ចាំចាប់កំហុសបរុគលកិជារដើម។ ចំណ្ងសាមរគីភាេរនោះបានរធវើ
ឱយយម្ន  លោះបងក់នុង  បំរេញ  ងា េសីំណាក់ថ្្យក់ដកឹន្ំង្ដលរធវើជារំ ូលែ  ួមទាំង  េយាយមរោោះ
ជ្សាយបញ្ហយ បស់បុរគលិកតាម យៈ  ជ្បរុំជ្តួតេនិិតយយវយតនមល  ងា ជាជ្បចាំ និង  ចូល ួម បស់បុរគលិក
កនុង  អ្នុវតតតាមង្អន  សកមមភាេង្ដលបានកណំ្ត់។ រៅរេលថ្្យកដ់ឹកន្ំនងិបរុគលិកមនទី រេទ្យយម្ន
សាមរគីភាេលែមនទី រេទ្យយអាចទាក់ទាញបាននូវ  ោំជ្ទ្បង្នថម និងកចិចសហ  លែជាមួយនដរូ  និងភារីពាក់
េ័នធង្ដលជាកតាតយបំរេញបង្នថមកនុង  រួយរជ្ជាមង្ជ្រងដល់  អ្ភិវឌយឍ បស់មនទី រេទ្យយ។  

បង្នថមរលើរនោះ រដើមយបីរំ ុញសាមរគីភាេ និង  របតជាញយចិតត បស់បរុគលិក មនទី រេទ្យយក៏ម្ន  បណ្តតោះ
រំនិត  ងា ជាជ្កុមនិងសាមរគីភាេនអទកនុងអងង្ដ  តាម យៈមរធយាបាយមួយចំនួន ដូចជា  ោំរដើមរឈើ ួម
ោ្យ,   រធវើេលកមម ួមោ្យ,   រធវើបុណ្យយ្កយ ួមកម្លយំងកសាងជាមួយោ្យ វងបុរគលកិនងិសហរមន៍,   ចូល ួម
ង្ថ កយាប ិសាថយនលែទាំងអ្ស់ោ្យ,   រ ៀនសូជ្តេីោ្យរៅវិញរៅមក, និង  រចោះង្សវងយល់និងជ្សោញ់  ងា 
ជាមួយោ្យជារដើម។ 

សជ្ម្ប់  កសាងសមតថភាេ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នបានរ ៀបចំង្អន  បណ្តតោះបណាតយលជ្បចាំឆ្យំ 
រៅតាមជ្បរភទ្រំន្ញ និងបរចចករទ្ស ង្ដលបានរសនើរ ើងរោយជ្បធានង្អនករៅកនុងកិចចជ្បរុំេនិិតយយលទ្ធអល
ជ្បចាំឆ្យំ ជ្េមទាំងបានរ ៀបចំង្អន  សកមមភាេ និងថវិ ជ្បចាំឆ្យំ បស់មនទី រេទ្យយសជ្ម្ប់ោំជ្ទ្។ ង្អន   
បណ្តតោះបណាតយលរនោះជ្តូវបានបញ្ចូលកនងុង្អន  ជ្បតិបតតិជ្បចាំឆ្យំ បសម់នទី រេទ្យយ។ រលើសេីរនោះរទ្ៀត មនទី 
រេទ្យយបានរ ៀបចំកមមវិធីបណ្តតោះបណាតយលជ្បចាំង្េរៅនឹងកង្នលងរលើេលឹមសា រលីនកិ បរចចករទ្ស នងិជ្បធានបទ្
សំខាន់ៗពាក់េន័ធនងឹ  ង្ថទាំេយាបាលអ្នករំង។ឺ រជ្ៅេីរនោះ មនទី រេទ្យយបានរំ ុញរលើកទ្កឹចិតតដលប់ុរគលិក
ឱយយបនតេជ្ងងឹសមតថភាេរំន្ញ តាម យៈ  រធវើកមមសិកយាឬបនត  សិកយារោយេលួនឯង យៈរេលេលីរៅតាម
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មនទី រេទ្យយរេតត និងមនទី រេទ្យយជាតិ30។ រោយម្ន  ោំជ្ទ្និង  រលើកទ្ឹកចតិតេី  ិយល័យសុខាភិបាល
ជ្សុកជ្បតិបតតិបា ន និងមនទី សុខាភិបាលរេតតរពាធិ៍សាត់ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នធាលយប់បានបញ្ជូនថ្្យក់
ដឹកន្ំ និងបុរគលកិ បស់េលនួរៅទ្សយសនកចិចសកិយា ដកជ្សង់បទ្េិរសាធនេ៍ីមនទី រេទ្យយរៅរជ្ៅជ្បរទ្សមួយ
ចំនួនដូចជាជ្បរទ្សកនុងតបំន់អាសា យន (នថ សងឹហបុ ើ) និងរៅសិកយារៅជ្បរទ្សរប នុ និងកូរ ៉េខាងតយបូងអងង្ដ 
។  
 

“រដើមយបីទាក់ទាញអ្តថិិរនឱយយ ន់ង្តរជ្ចើន រយើងជ្តូវ
េជ្ងឹងសមតថភាេ   យកចិតតទ្ុកោក់ចំរពាោះអ្នករំងឺ
ជាសំខាន់ ង្ថទាំោត់ឱយយបានដតិដល។់” 

 

 – រោកជ្សី ឌលក សកិា បុរគលិកង្អនកសមភេ នងិ
ររារង្រសតីននមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន 

 

 

“ថ្្យក់ដឹកន្ំបានរធវើលែ រហើយបុរគលកិរយើងទាងំអ្ស់ោ្យសហ  ោ្យ
យ យងសជ្សាក់សជ្សំា អ្ត់ម្នរមើលបណាតយំោ្យេចីណំ្ ចអាជ្កក់។ រឺ   
ម្្យក់ៗេំជ្បឹង  ងា ទាំងអ្ស។់” 

 

– រោក តាន់ ៃលង, ជ្បធានកមមក ននមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន  

“រយើងរធវើកិចច  ងា រោយមិនជ្ប ន់បកយសេកួណារទ្ រឺ
រយើងបានរធវើឱយយបុរគលកិទាំងអ្ស់ រឺជាមង្រនតីង្តមួយ រហើយ
ង្ដល ួមសាមរគីោ្យ រចោះជ្សោញ់ោ្យ រចោះរួយោ្យរៅកនុង
  បំរេញភា កិចចរៅកនុងអ្ងគភាេង្តមួយរនោះ។” 

 

– រោករវរជបណ្ឌិត ខ៉ូយ ឌី, ជ្បធានមនទី សុខាភិបាល 
រេតតរពាធិ៍សាត់  

 
តារាងទ្ី ៥៖ តារាងសរងេបកតាតយរជាររ័យកនងុ  កសាងសមតថភាេ សាមរគីភាេ នងិ  របតជាញយចិតត បស់
បុរគលិក 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំង្អន  ធនធានមនសុយស និងង្អន  បណ្តតោះបណាតយលជារ ៀងរាល់ឆ្យំ រៅតាម
ជ្បរភទ្រំន្ញ និងបរចចករទ្សង្ដលបានរសនើរ ើងរោយជ្បធានង្អនករៅកនុងកចិចជ្បរុំេនិិតយយលទ្ធ

 
30 មនទី រេទ្យយបាន កយាទ្ុកថវិ រសវហិ ញ្ញបយបទានរៅតាមកជ្មតិនន យៈរេលង្ដលបុរគលិកបានរៅចូល ួម  បណ្តតោះបណាតយល ដូច
ជាកនុងក ណី្  បណ្តតោះបណាតយលរជ្ ម យៈរេល២នថៃ រឺទ្ុករូន១០០% ប ុង្នតកនុងក ណី្   បណ្តតោះបណាតយលម្ន យៈរេលចាប់េី 
១៥នថៃ ដល់ ៦ង្េរទឺ្ុករូន៥០% ននជ្បាក់រលើកទ្ឹកចិតតរសវហិ ញ្ញបយបទានជារដើម។ 
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អលជ្បចាំឆ្យំ រោយម្ន  រ ៀបចំ  េជ្ងឹងសមតថភាេបុរគលកិនិងមង្រនតី នងិ  ង្ចក ំង្លក
ចំរណ្ោះដឹងជាជ្បចាំ តាម យៈ  បណ្តតោះបណាតយលរៅកនុងជ្សុក និងតាម យៈ  បញ្ជូនរៅចូល ួម
វរគបណ្តតោះបណាតយលរៅរជ្ៅជ្បរទ្ស 

▪ អ្ងគភាេបរងកើតទ្ម្លយប់បណ្តតោះបណាតយលនងិង្ចក ំង្លកចំរណ្ោះដងឹ រៅរ ៀងរាល់សបាតយហ៍រលើជ្បធាន
បទ្រអយសងៗ រៅតាមតជ្មូវ  ជាក់ង្សរង បស់អ្ងគភាេ  

▪ អ្ងគភាេរជ្បើជ្បាស់វិធីសាង្រសតបណ្តតោះបណាតយល ឬបងវឹករោយ ទ្យល់តាម យៈ  រ ៀនសូជ្តបរណ្តើ -
អ្នុវតត  ងា បរណ្តើ  ដល់មង្រនតីនិងបរុគលកិង្ដលបរជ្មើ  ងា រៅកនុងអ្ងគភាេរលើរំន្ញបរចចក
រទ្សមួយចំននួ 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំកិចចជ្បរុំង្កលមែនូវចំណ្ ចេវោះខាតង្ដលបានជ្បជ្េឹតតរោយបរុគលិក នងិមង្រនតី តាម   
 យៈ  រលើករ ើងនូវមតិរយបល់ នងិសំណ្ូមេ ន្ន្ង្ដលម្នកនុងជ្បអ្ប់សបំុជ្ត 

▪ អ្ងគភាេកសាងនូវវបយបធម៌រោ េជ្សឡាញ់ រាប់អានរចោះរួយោ្យរៅវិញរៅមក រោយមិនជ្ប ន់
បកយសេួក ឋានៈ តួន្ទ្កីនុងសាមយ តីសាមរគីភាេ និងមរន្សរញ្ចតន្ដ៏លែ 

▪ អ្ងគភាេរំ ុញរលើកទ្ឹកចតិតដល់បុរគលិក និងមង្រនតីឱយយបនតេជ្ងឹងសមតថភាេរំន្ញ តាម យៈ  រធវើ
កមមសិកយា ឬបនត  សិកយារោយេលួនឯង យៈរេលេលី ឬង្វងរៅតាមសាថយប័នជាតិ និងកជ្មតិអ្នត 
ជាតិ 

▪ អ្ងគភាេបរងកើតចំណ្ងសាមរគីភាេ តាម យៈ  រចោះរួយរោោះជ្សាយបញ្ហយ បសប់ុរគលកិ,   រចោះ
រលើកទ្ឹកចតិតបរុគលិក នងិឥ ិយបថថ្្យកដ់ឹកន្ំកនងុ  រចោះសាទយបសទងន់ិងរចោះរជ្បើបរុគលិក រោយ
ររៀសវងនូវ  រជ្បើពាកយយរៅតយជ្កហាយ អាកបយបកិ ិយរ ង ច និង  ចាំចាប់កំហសុបុរគលិកជា
រដើម 

▪ អ្ងគភាេបរងកើនទ្ំន្ក់ទ្ំនងសនតិស្ាយលទាំងនអទកនងុ និងនអទរជ្ៅតាម យៈ  បំអុសសាមយ តី  ងា ជា
ជ្កុម និងកចិចសហ  ជ្រប់កជ្មតិ 

o អ្ងគភាេរំ ុញ  បំរេញ  ងា រោយ្នទៈរម្ោះមុតេីជ្រប់ង្អនកទាំងជ្រូរេទ្យយ និង
បុរគលិកតាម យៈ  ចូល ួមសហ  យ យងសកមម និងអុលអុសេីថ្្កដ់ឹកន្ំ និងភារី
ពាក់េ័នធរអយសងៗ 

o អ្ងគភាេរធវើ  េជ្ងឹងសាមរគីភាេ វងអាជាញយធ រេតតជ្កុង មនទី សុខាភិបាល មនទីរំន្ញរុំ
វិញរេតត និងអ្ងគភាេពាក់េន័ធជាមួយមនទី រេទ្យយ 

 

៥.៥  ការសហ្ការលែជារួយអាជាា ធរ សហ្គរន៍ នដ្គ៉ូ និងត្បជារលរដ្ា 
កតាតយននភាេរជាររ័យមួយរទ្ៀត បសអ់្ងគភាេអតលរ់សវសាធា ណ្ៈរឺពាក់េ័នធជាសំខាន់រៅនឹង  

រួយរជ្ជាមង្ជ្រង និង  ចូល ួមរោយសណាតយនចតិតរសាមយោះសម័ជ្រេីមរយឈមោ្យន សហរមន៍ និងភារពីាក់េ័នធ
ង្ដលម្នទ្ំន្កទ់្ំនងរិតសនិទ្ធជាមួយអ្ងគភាេរន្ោះ។ ជាទ្ូរៅ ជ្បនេណ្ីនន  ចូល ួមអ្ភិវឌយឍន៍អ្ងគភាេអតល់
រសវសាធា ណ្ៈរឺជាមរន្រមវិជាជយមួយកនុង  អយា ភាជយប់នូវ  អតល់រសវ និង  បំរេញតជ្មូវ  ឱយយបានជាក់
ោក់ និងម្នជ្បសិទ្ធភាេ។   ចូល ួមរជ្ជាមង្ជ្រងេីសហរមន៍ នងិភារីពាកេ់័នធរឺជារោល  ណ្៍ដ៏
សំខាន់មួយរៅកនុង  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ នងិក៏ជាយុទ្ធសាង្រសតចមយបងមួយននអ្ភិបាលកចិចង្ដលជ្តូវបាន
រមើលរ ើញរៅកនុង  អ្នុវតត  ងា រៅជ្រប់ដំរណ្ើ   នន  អ្ភិវឌយឍ និង  រធវើរសចកតីសរជ្មចចិតតន្ន្
 បស់អ្ងគភាេឱយយម្នជ្បសិទ្ធភាេ។ ជាងរនោះ   រំ ុញឱយយម្ន  ចូល ួមសហ  េីអាជាញយធ  សហរមន៍ នដរូ 
និងជ្បជាេល ដឋ កនុង  រួយរជ្ជាមង្ជ្រងអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរនោះ រឺមិនជ្តមឹង្តចូល ួមេជ្ងីកកចិច
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សហ  កនុង  ង្កលមែរុណ្ភាេរសវ បស់អ្ងគភាេប ុរណា្យោះរទ្ ង្តវក៏ចូល ួមចំង្ណ្កដល់  អ្នុវតតជ្កប
េណ្ឌចយាបន់ិងរោលនរយបាយអ្ភិវឌយឍតាមង្បបជ្បជាធិបរតយយយរៅថ្្យក់រជ្ មជាតិអងង្ដ ។  

រលើសេីរនោះ   រំ ុញឱយយម្ន  ចូល ួមសហ  េីភារីពាកេ់័នធរនោះ រឺរដើមយបីឱយយអ្ងគភាេអតល់រសវ
សាធា ណ្ៈអាចម្នភាេម្ចយស់  កនុង  ជ្រប់ជ្រង ចាត់ង្ចងមុេងា  និងធនធាន31  បស់េលួនជ្បកបរោយ
រណ្រនយយយភាេ និងតម្លយភាេ។ ជ្ប  រនោះទាមទា ឱយយអ្ងគភាេនមីួយៗម្ននូវសមតថភាេសជ្មបសជ្មួល
ជ្បកបរោយជ្បសិទ្ធភាេរលើសកមមភាេនន  អតលរ់សវកមម និង  អ្ភិវឌយឍង្ដលរធវើរ ើង រៅកនុងង្ដនសមតថ
កិចច បស់េលនួ សំរៅរ្លើយតបរសចកតីជ្តូវ   បស់ជ្បជាេល ដឋរៅមូលោឋយន។  

ម យាងរទ្ៀត   រលើកកមពស់ជ្បសិទ្ធភាេនន  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ បស់អ្ងគភាេ រឺជារនលឹោះសនូល
យ យងសំខាន់កនុង  រំ ុញ  រ្លើយតបនងឹតជ្មូវ   បស់ជ្បជាេល ដឋ ជាេិរសស រនង្ដលងាយ ងរជ្ោោះ 
និងរដើមយបីរំ ុញ  អ្នុវតតរោល  ណ្៍អ្ភិបាលកចិច និងជ្បជាធិបរតយយយរៅតាមសហរមនម៍ូលោឋយន។ កនុង
រន្ោះ តួន្ទ្ី បស់អាជាញយធ  ( ដឋបាលរារធានី រេតត ជ្កុង ជ្សុក េណ្ឌ) ម្នសា សំខាន់ នងិចាំបាច់ កនុង  
រួយរជ្ជាមង្ជ្រងនូវជ្បសិទ្ធភាេនន  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ សំរៅេជ្ងឹងនិងង្កលមែសតង់ោរុណ្ភាេរសវ 
និងរកៀ រ ធនធាន និងកចិចសហ  ន្ន្កនងុ   ួមចំង្ណ្កអ្ភិវឌយឍអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈង្ដល
កំេុងម្នជ្បតិបតតិ  រៅកនុងមូលោឋយន បស់េលនួ។    ួមចំង្ណ្ក បស់អាជាញយធ រនោះ  រឺជា  ចូល ួមចំង្ណ្ក
មួយកនុង   អ្នុវតតកមមវិធីជាតកិំង្ណ្ទ្ជ្មង់ ដឋបាលសាធា ណ្ៈ បស់រារ ោឋយភិបាលកមពុជាអងង្ដ  ង្ដលរ្តយត
រៅរលើ   តាមោនជ្តួតេិនតិយយ  អ្នុវតត  ងា  បស់អ្ងគភាេ និងរណ្រនយយយភាេ នន  អតល់រសវសាធា 
ណ្ៈ។  

្លងតាម  សិកយាវយតនមលអ្េំី  ចូល ួមរួយរជ្ជាមង្ជ្រង បស់អាជាញយធ  ( ដឋបាលរារធានី រេតត 
ជ្កុង ជ្សុក េណ្ឌ) រៅរលើ  អតល់រសវសាធា ណ្ៈ បស់អ្.អ.ស. រំ ូរៅកនុងរេតតរ ោះកុង បាត់ដំបង 
រពាធិ៍សាត់ និងកេំង់ចាមបានបងាហយញឱយយរ ើញថ្ អាជាញយធ បានចូល ួមចំង្ណ្កយ យងសំខាន់កនុង  អ្ភិវឌយឍ 
សតង់ោរសវសាធា ណ្ៈ បស់ អ្.អ.ស រំ ូ ជ្េមទាំងេជ្ងឹង េជ្ងកី និងបរងកើនជ្បសទិ្ធភាេនន  អតល់រសវសា
ធា ណ្ៈរៅតាមមូលោឋយនទាំងរន្ោះ។   ចូល ួមរនោះអាចរមើលរ ើញតាម យៈ   រួបជ្បាជ្ស័យោ្យជាញឹក
ញាប់,   ង្ចក ំង្លកេ័ត៌ម្ននងិបញ្ហយជ្បឈមរដើមយបីង្សវង កដំរណាោះជ្សាយ,   រួយរឃសន្អ្ប់ ំនិង
អយសេវអយាយអ្េំីរសវសុខាភិបាល,   េិរជ្ោោះរយបល់ោ្យរៅវិញរៅមក,   រ ៀបចំនិងចូល ួមកនុងរវទ្ិ សា
ធា ណ្ៈ,   រួយជ្បង្មជ្បមូលធនធាននិងរកៀ រ មូលនិធិ, និង  េតិេំជ្បឹងង្ជ្បងបំរេញតួន្ទ្ីរ ៀងៗេលួន
ជារដើម។ 

 

(១) ករណី្សកិាននវិទាលយ័សរត្ជចិនាត  
សជ្ម្ប់វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ សហរមន៍បានរដើ តួន្ទ្ីជានដរូសនូលកនុង  អ្ភិវឌយឍង្ដលមនិអាចេវោះ

បាន។ សហរមន៍បានរដើ តួន្ទ្យី យងសកមមរៅកនងុន្មជាសម្រកិរណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោ (រ.រ.ស)។ រម
រ ៀនលែមួយ បស់វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ រឺ  បំរេញតួន្ទ្ីយ យងសកមមភាេ បសរ់ណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោរ ៀន
ង្ដលសម្រិកទាងំអ្ស់ជាម្តាបិតា អ្នកអាណាេយាបាល និងអារីវក  ឬបុរគលរអយសងៗរទ្ៀតង្ដលអ្នកទាំង
អ្ស់ោ្យរនោះជាតណំាងសហរមន៍រៅរុំវិញវិទ្យាល័យ។ រណ្ៈជ្រប់ជ្រង ន្យកសាោ និងបុរគលិកអ្ប់ ំទាំង
អ្ស់សុទ្ធង្តលោះបង់រោយរសាមយោះសម័ជ្រកនុង  បំរេញតួន្ទ្ី បស់េលនួ កនុងទ្ិសរៅកសាងនូវទ្ំនុកចតិត និង  

 
31 សាោជាតិ ដឋបាលមូលោឋយន (២០២០).   ជ្រប់ជ្រង ដឋបាលេណ្ឌ។ ជ្កសួងមហានអទ, រារធានភីនំរេញ, ជ្បរទ្សកមពុជា  
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ោំជ្ទ្រេញទ្ំហឹងេីម្តាបិតា នដរូ អាជាញយធ  នងិសិសយានសុិសយស ហូតដលទ់្ទ្ួលបាន  ោំជ្ទ្រេញទ្ំហឹង 
និងសកមមឥតឈប់ឈ ។   

 

“ រេលង្ដលសិសយសម្នបញ្ហយ រយើងចុោះរៅដលអ់ទោះ។ អ្ត់េវោះរទ្សាោង្ដលររលែដចូរយើង ង្តររេវោះ
អ្នកចូល ួមជាមួយរយើង ចំណាយមកអ្ងគុយរធវើ  ជាមួយរយើង ចំណាយរេលចុោះរៅអទោះជ្កីជ្ក
ជាមួយរយើង ចំណាយរេលចោុះរៅរួបសសិយសរជ្តៀមរធវើ  របាោះបង់រចាល  សិកយាជាមួយរយើង។ 
រយើងេញុំយល់រ ើញថ្កំោំង បស់េកួសហរមន ៍ ជ្បជារន ម្តាបិតា អាជាញយធ ជាកំោំងសនូល។ 
ន្យកសាោជាបតី សហរមន៍ជាជ្បេនធ ជាឃលយងំជ្ទ្េយយង្ដលមិនរចោះ ើងសៃួត។ ”  

– រោក ប៊ុិច ស ឿត ន្យកវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ  
 

រោយរមើលរ ើញនូវរំ ូវើ ភាេនន  ដឹកន្ំ   ជ្រប់ជ្រង   ចាត់ង្ចង និង  អ្ភិវឌយឍវិទ្យាល័យ 
សហរមនន៍ិងនដរូអ្ភិវឌយឍន៍បានចូល ួមរួយអតលន់ូវ  ឧបតថមភោំជ្ទ្ទាំងង្អនកថវិ  សម្ភយ ៈ រំនិតរយបល់
កំោំង យ កំោំងចិតត នងិសាមយ តីរសាមយោះសម័ជ្រកនុង  បំរេញតជ្មូវចាំបាច់ទាំងឡាយកនុង  ង្កលមែរហោឋយ
 ចន្សមព័នធ នងិ  បណ្តតោះបណាតយលសមតថភាេ បស់រោកជ្រូ អ្នកជ្រូរទ្ៀតអង។ ជាយុទ្ធសាង្រសតកនុង  
រកៀ រ   សហ  រនោះ វិទ្យាល័យបានអតល់ឱ សនិងរបើកទ្ូោយដល់  ចូល ួម បស់សហរមន៍ នដរូ 
និងអាជាញយធ មូលោឋយនរោយបានអតលត់នមល, អតល ់ យកចិតតទ្ុកោក់, អតល់  ទ្ទ្ួលសាគយល់នងិ  លោះបង់
ទាំងឡាយ។ រជ្ៅអ្ំេីរនោះ បរុគលិកអ្ប់ ំ បស់វិទ្យាល័យបងាហយញេីភាេជារំ ូកនុង  ចូល ួមអ្ភិវឌយឍវិទ្យាល័យ
និងសហរមនអ៍ងង្ដ រោយរ ៀបចំឱយយម្នកមមវិធីអ្ប់ ំអយសេវអយាយអ្េំី  សិកយារ ៀនសូជ្ត និង  យល់ដឹងអ្េំី
ប ិសាថយនដល់សហរមន។៍ រោកជ្រូអ្នកជ្រូបំរេញ  ងា អ្ស់េីចិតតរដើមយបីសិសយស នងិអយា ភាជយប់រមរ ៀនរៅនឹង
តជ្មូវ  សហរមន៍រដើមយបីរំ ុញ  យល់ដឹងបង្នថម និង  អ្នុវតតជាក់ង្សតង។   

រលើសេីរនោះ   ចូល ួមរួយរជ្ជាមង្ជ្រងេីអាជាញយធ មូលោឋយនបានអតល់នូវសាថយនភាេសែិត មតួនិង
សាមរគីភាេអងង្ដ  វងអាជាញយធ និងវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ។   រួយរជ្ជាមង្ជ្រងេីអាជាញយធ មូលោឋយនក៏ កយានូវ
សាថយនភាេសែិត មតួ។ ឈ រលើទ្ិដឋភាេនន  េតិេំ បស់វិទ្យាល័យ នងិលទ្ធអលជាបនតបន្ទយប់ អាជាញយធ មូល
ោឋយនបានរួយរកៀ រ មូលនធិិសជ្ម្ប់  អ្ភិវឌយឍវិទ្យាល័យ និង  រួយឧបតថមភដល់សសិយសជ្កីជ្ក, រួយ
សជ្មួលដល់  អយសេវអយាយនិងរកៀ រ សិសយសឱយយបានចុោះរឈាមយោះចូលរ ៀនទាន់រេលរវោ, រួយអយសេវអយាយ
េ័ត៌ម្នអ្ំេីអាហា ូបក ណ្៏និង  សិកយាបនតដលស់ិសយានុសសិយស, និងរួយចលូ ួមេជ្ងឹង នងិង្ថ កយានូវសុេ
សុវតិថភាេនិងសណាតយប់ធា្យប់ (ដចូជាទ្ប់សាកយត់់និងបជ្ងាកបរកមងទ្ំរនើង) រៅកនុងនិងរុំវិញវិទ្យាល័យអងង្ដ ។  

 

  

“ភាេរជាររ័យ បស់វិទ្យាល័យរនោះម្នចំង្ណ្ករសមើៗោ្យេីម្តាបិតា រោកជ្រូអ្នកជ្រូ សិសយានុសិសយស និង
អាជាញយធ ទាំងអ្ស់។ សាោរ ៀនជា បស់សហរមន៍! សហរមន៍រដើមយបីសាោរ ៀន។” 
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“ន្ងេញុំជាអ្នកលក់រជ្រឿងសំណ្ង់ ហចឹងសាោជ្តូវ  អ្ីក៏រោយក៏ន្ង
េញុំមិនរិតថ្ទាល់ង្តម្នលុយ ចាំរៅយកបានន្ងេញុំឱយយ អ្ត់រទ្ ហចឹង
តាំងេីលូរួយរោោះជ្សាយជ្បេ័នធទ្ឹកអ្ី ឱយយង្តរោកជ្រូជ្តូវ  អ្ីន្ងេញុំ
រួយទាំងអ្ស់ ឬបរងាគយលរភលើងអ្វកី៏រោយ។ ” 
 

– រោកជ្សី សសង លកខិណា (អារីក ), តំណាងសហរមន៍នន 

វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ 

“ដូចរៅអ្រនត វសិកោឋយនក៏រោយ ដូចរៅនថៃរៅ ៍ នថៃអាទ្ិតយយអ្ី េួកេញុំ
មករមើល េលោះរួន លអ្ត់ម្នអ្ីហូបហចងឹ ជ្បាប់េួកអារីវក កនុងអយា 
រៅ អ្នកជ្តីក៏ររយកជ្តី អ្នកសាច់ជ្រូកក៏ររយកមក អ្នកបង្នលក៏យក     
មក។ នយិយរៅរៅកង្នលងរនោះ ម្នសទុ្ធង្តមនសុយសង្ដលម្នរុណ្
ធម៌ ម្នចតិតលែ សបយបុ សទាំងអ្ស់ បានសាោរយើងករកើតដល់នថៃ
រនោះ។ រោកជ្រូ អ្នកជ្រូ និងសហរមន៍ហនងឹជ្សឡាញ់ោ្យរោយចិតត
នឹងចតិត។ េួករយើងម្ន  អ្ី រួយោ្យ ទ្ំន្កទ់្ំនងោ្យ។ ជ្រូក៏ម្ន  
អ្ីរៅសហរមន៍ ឱយយសហរមនរ៍ួយ។ េួករយើងសុីចងាវយក់ោ្យខាលយងំ  
ណាស់។ ”  

 –  រោកជ្សី ហ្ ៊ុន វា ន់សនឿ (អារីវក ), តំណាងសហរមន៍នន
វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ  

 

“រោកជ្រូអ្នកជ្រូរៅទ្ីរនោះ ម្នទ្ំន្ក់ទ្នំងលែជាមួយអាណាេយាបាល
ជ្រប់ោ្យ មិនថ្រៅរិត មនិថ្រៅឆងយយរឺោត់ង្តចោុះជាប់នូវសិសយសង្ដលម្ន
បញ្ហយ រួប  លំបាកអ្វី ចោុះរៅដល់មូលោឋយន ដល់េនងអទោះ បស់សិសយស មិនថ្
អលូវេិបាកយ យងណា ម្នរភលៀងអ្ី។ ហចឹង  ទ្នំ្ក់ទ្ំនងនិង  យកចិតត
ទ្ុកោក់ បស់រោកជ្រអូ្នកជ្រូរៅសាោរនោះ រធវើឱយយេញុំរេញចិតតនឹងយកកនូ
មករ ៀនរៅទ្ីរនោះទាំងអ្ស។់” 

 
–  រោក ស ំសារ ន (ជាងរួសរុលម ូត)ូ 

“សាោរនោះម្នរសវកមមលែ ម្នប ិសាថយនសាអយត   
បរជ្ងៀន បស់រោកជ្រូអ្នកជ្រូម្នវិជាជយរីវៈេពស់ និងមិនម្ន
  រ ើសរអ្ើង។ មួយវិញរទ្ៀតសាោរនោះម្នសាមរគីភាេ 
មិនថ្រោកជ្រូអ្នកជ្រូម្នតម្លយភាេ ក៏ដចូជាសិសយានុសិសយស
ចលូ ួមជ្រប់សកមមភាេទាងំអ្ស់រៅកនងុសាោ។” 
 

–  បែូនជ្សី ប ៉ូវ វីរយិា  សិសយសិថ្្យក់ទ្ី១១D  
ននវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ  
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(២) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតកំរង់ចារ 
ភាេសំខាន់រៅកនុង  ដកឹន្ំជ្រប់ជ្រងមនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាម ជ្តូវអយា ភាជយប់ទ្ំន្ក់ទ្នំង នងិកិចច

សហ  លែជាមួយនឹងអាជាញយធ ម្នសមតថកិចចជ្របក់ជ្មិត និងអ្ងគភាេពាក់េន័ធន្ន្រដើមយបីងាយជ្សួលកនុងកចិច
ជ្បតិបតតិ  មុេងា រសវសុខាភិបាល បស់មនទី រេទ្យយ។ មនទី រេទ្យយបានបរងកើនទ្ំន្កទ់្ំនង និងកិចចសហ  លែ
តាម យៈ  ជ្បរុំេិភាកយា ្លយស់បតូ រយបល់   អតល់េ័ត៌ម្នពាកេ់័នធចាំយបាច់ន្ន្ នងិ  រួយោំជ្ទ្ោ្យរៅ
វិញរៅមករោយសាមយ តីសាមរគី និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ។ តាម យៈកិចចសហ  រនោះ អាជាញយធ រេតត បានចុោះមក
ទ្សយសនកិចចរៅមនទី រេទ្យយ្ទយល់រដើមយបីបានជ្ជាបអ្ំេេី័ត៌ម្ននន  អតល់រសវ នងិតជ្មូវ  ជាក់ង្សតង បស់មនទី 
រេទ្យយនិង បស់ជ្បជាេល ដឋ។ រោយកនុងរន្ោះ អាជាញយធ ជ្កុងកំេង់ចាម បានរួយរ ៀបចំសណាតយបធ់ា្យប់រុំវិញ
ប ិរវណ្ បស់មនទី រេទ្យយ និងបានរួយរ ៀបចំរហោឋយ ចន្សមព័នធរោយបាន ំរលចនូវរដើមរឈើនបតងរុំវិញមនទី 
រេទ្យយ។ រលើសេីរនោះ អាជាញយធ បានអតល់កចិចសជ្មបសជ្មួលជាមួយមនទី រេទ្យយកនុង  បាញ់ថ្្យំមូសនងិោក់ថ្្យំ
អាល់របតរូនដល់ជ្បជាេល ដឋ នងិអយសេវអយាយអ្េំីបញ្ហយសុេភាេរអយសងៗ ជាេិរសស អាជាញយធ បានរួយ
សជ្មបសជ្មួលដឹករញ្ជនូអ្នករំងឺជ្កីជ្ករៅ ន់មនទ ីរេទ្យយឱយយបានទាន់រេលរវោ រហើយក៏បានចុោះសួ ន្ំភាលយម
ៗ រៅរេលម្នបណ្តឹងពាកេ់័នធនឹងរសវសុខាភបិាលរៅមនទី រេទ្យយអងង្ដ ។    ួមចំង្ណ្ក និង  រួយ
រជ្ជាមង្ជ្រងទាំងរនោះជាសកេីភាេននអ្តថជ្បរយរនក៍ិចច  សហ  ោ្យលែ។   

បង្នថមេីរលើរនោះ មនទី សុខាភិបាលរេតតកំេង់ចាមបានអតល់  ោំជ្ទ្យ យងសកមមដលម់នទី រេទ្យយរេតត 
តាម យៈ  រួសរុលអ្ោ សរង្រងាគយោះបន្ទយន់ នងិរំងឺទ្ូរៅ, រួសរុល បងមនទី រេទ្យយ, អតល់ឧបក ណ្៍្លុោះ 
(SCOPY)  និងរួយរ ៀបចំនិងង្កលមែជ្ទ្ីយ យ (កង្នលងង្បងង្ចកអ្នករងំឺ) ជារដើម។ រោយង្ ក មនទី រេទ្យយ
បង្ងែកជ្កុង ជ្សុក និងមណ្ឌលសេុភាេទាំងឡាយននរេតតកេំង់ចាម ទ្ទ្ួលបាន  អតលក់ិចចសហជ្បតបិតតិ  
យ យងលែតាម យៈ  បញ្ជូនអ្នករំងបឺនតមក នម់នទ ីរេទ្យយរេតតកំេង់ចាម កនុងសាថយនភាេរមៃឺធៃនធ់ៃ ង្ដលេុំអាច
េយាបាលបានកនងុកជ្មតិជ្កុង ជ្សុក និងមណ្ឌលសេុភាេ បស់េលនួ។ ជាងរនោះរៅរទ្ៀត មនទី រេទ្យយកេំង់ចាម
បានអ្នុវតតនូវ  បណ្តតោះបណាតយលបង្នថមជាជ្បចា ំ ដល់បរុគលិកសុខាភិបាលរៅតាមមនទី រេទ្យយបង្ងែកជ្កុង 
ជ្សុក និងមណ្ឌលសុេភាេទាំងរន្ោះអងង្ដ ។  

ចំណ្ ចេិរសសរៅកនងុ  រកៀ រ   ោំជ្ទ្េីនដរូអ្ភិវឌយឍន៍ និងសបយបុ សរន មករួយដលម់នទី រេទ្យយ
រេតតកំេង់ចាម រឺរអតើមរចញេី  លោះបង់រេលរវោ កម្លយំង យចិតត ភាេអ្ំណ្ត់អ្ត់ធមត់ ភាេរសាមយោះជ្តង់ 
រោលបំណ្ង និងរោលរៅចយាស់ោសន់ិងេតិជ្បាកដ   កសាងទ្ំនុកចិតត និង   កយាទ្ំន្កទ់្ំនងលែ
ជ្ប ន់ភាជយប់សុចច ិតភាេ និងតម្លយភាេ បស់ថ្្យកដ់ឹកន្ំមនទី រេទ្យយ។ បង្នថមរលើរនោះ ភាេបុិនជ្បសប់ និងភាេសកមម
ជ្បកបរោយសាមយ តីទ្ទ្ួលេសុជ្តូវេពស់កនងុ  អយា ភាជយប់  ទ្ំន្ក់ទ្ំនងជាជ្បចាំជ្រប់ លៈរទ្សៈ និងអតល់កចិច
សហ  សជ្មបសជ្មួលជាមួយនដរូអ្ភិវឌយឍន៍ និងសបយបុ សរន រឺរដើមយបីបរងកើនភាេសនិតស្ាយល េជ្ងឹង  
ទ្ំន្ក់ទ្នំងនងិកចិចសហ   និង  ង្ចក ំង្លកេ័តម៌្នរៅវិញរៅមក។ រៅកនុងជ្កបេណ្ឌនន  ទ្ំន្កទ់្ំនងលែ
រនោះ មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម បានទ្ទ្ួលរំនួយជារជ្ចើនេីនដរូអ្ភិវឌយឍន៍ និងសបយបុ សរនន្ន្  ួមម្នង្អនក
ហិ ញ្ញវតថុ ឧបក ណ្៍សំភា ៈរជ្បើជ្បាស់ និងរំន្ញបរចចករទ្សជារដើម កនុងរន្ោះ ួមម្ន ថវិ សជ្ម្ប ់ រលើក
ទ្ឹកចតិតដល់ជ្រូរេទ្យយនិងបរុគលិករេទ្យយ ង្ជ្រសជ្ម្ប់អ្នករងំឺ ម្ យសុីន X-ray ឧបក ណ្៍បំង្បកជ្កួស ង្កវង្ថទាំ
ទា ក  ដុតសំរាម ប ិ ខ ង្អនករធមញ បង់សជ្ម្បអ់្ងគុយលំង្ហ យ  ូបចម្លយក់ជ្េោះបាទ្រ័យវ ម័នទ្ី៧   សាង
សង់អ្ោ េិនតិយយកុម្    រួសរុលអ្ោ ចាស់ៗ   អតល់ ថយនតសរង្រងាគយោះដឹកអ្នករងំឺ (Ambulance)   
សាងសង់អ្ោ េិរសាធន៍ និង  បណ្តតោះបណាតយលរំន្ញបរចចករទ្សន្ន្។ 
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 រៅកនុងជ្កបេណ្ឌកចិចសហជ្បតបិតតិ  ជាមួយនដរូអ្ភិវឌយឍន៍ មនទី រេទ្យយរេតតកេំង់ចាមបានរធវើកចិច
សហជ្បតិបតតិ  លែជ្បកបរោយរុណ្ភាេ នងិជ្បសិទ្ធភាេ តាម យៈ  អ្នុវតតររជ្ម្ង   ចុោះកិចចជ្េម
រជ្េៀងអ្នុសា ណ្ៈរយរយល់ វងមនទី រេទ្យយ និងអ្ងគ  នដរូអ្ភិវឌយឍន៍ និងកិចចសហជ្បតិបតតិ  រទ្វ ភារីកនុង
ជ្កបេណ្ឌអ្ភិវឌយឍសមតថភាេជ្រូរេទ្យយនិងបុរគលកិរេទ្យយ តាម យៈកមមវិធីបណ្តតោះបណាតយល,   ង្ចក ំង្លក
ចំរណ្ោះដឹងនិងបទ្េិរសាធន៍ ជ្េមទាំង  រធវើទ្សយសនកិចចសកិយាជារដើម32។  

 

 

“ជ្បជាេល ដឋរយើងឱយយង្តឈឺ ោត់ម្នកតីសងយឃឹមថ្ោត់រៅមនទី រេទ្យយ
រេតត រឺោតដ់ឹងង្តជារហើយ។ វជារម្ទ្នភាេមយួង្ដលជ្បជាេល ដឋ
 បស់រយើងទ្ុកមនទី រេទ្យយរនោះជាកង្នលងរជ្បាសរីវិតោត់ហចឹង។”  
 
– រោករំទាវ ា ង ដ្ឋនី, អ្ភិបាល ងរេតតកំេង់ចាម 
 

“រោយម្ន  ោំជ្ទ្េីសំណាក់ឯកឧតតម អ្ ុន ចនិ្តយ 
អ្ភិបាលននរណ្ៈអ្ភិបាលរេតត និងថ្្យកដ់ឹកន្ំរេតត
ទាំងអ្ស់បានរំ ុញឱយយមនទី សុខាភិបាលរធវើ  អ្ភិវឌយឍ
ន៍មនទី រេទ្យយឱយយម្ន  អ្ភិវឌយឍនយ៍ យងឆប់ ហ័សទាំង
ង្អនករហោឋយ ចន្សមព័នធ សម្ភយ  ឧបក ណ្៍ប ិ ខយរេទ្យយ 
និងធនធានមនុសយស។ េីមួយឆ្យំរៅមួយឆ្យំ មនទី រេទ្យយ
រនោះ បាន លយយរៅជាកង្នលងសជ្ម្កេយាបាលរំងឺ
ជ្បកបរោយរុណ្ភាេ តម្លយភាេ សមភាេ និងបាន
រធវើឱយយជ្បជាេល ដឋទ្ូទាំងរេតតរេញចិតត និងម្នទ្នំុក
ចិតត។” 

 
– រោករវរជបណ្ឌិត គលរសរួ ភីរ ៊ុណ្, ជ្បធាន
មនទី សុខាភិបាលរេតតកំេង់ចាម 

 

(៣) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតសកាះក៊ុង 

ចំរពាោះក ណ្ីមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកងុង្ដ  ររសរងកតរ ើញថ្អ្ថិតិរន ឬអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវសុខាភិ
បាល បស់មនទី រេទ្យយរនោះ ង្ប ជាន្ំោ្យជ្តលប់មករយួឧបតថមភជាថវិ  និងសម្ភយ រជ្បើជ្បាស់ន្ន្រូនដល់មនទី 
រេទ្យយដូចជារួយឧបតថមភង្ជ្រសជ្ម្កេយាបាល, បង់ឬរៅអ្ីអ្ងគុយសជ្ម្ប់អ្នករំងឺ និងឧបក ណ្៍មយួចំនួន
រទ្ៀត។ មនទី រេទ្យយរនោះក៏បានរកៀ រ ថវិ េីរារ ោឋយភិបាលននជ្េោះរាជាណាចជ្កនថកនុង  រួយសាងសង់អ្ោ 

 
32 នដរូអ្ភិវឌយឍន៍ទាំងរនោះ  ួមម្នធន្ោ េិភេរោក (World Bank), ធន្ោ អ្ភិវឌយឍន៍ ោឋយភិបាលអាលលឺម ង ់ (German 
Government-Owned Development Bank), មូលនិធរិំនយួសុេភាេ (Aids Healthcare Foundation: AHF), ទ្ីភា្យក់ងា សហ
ជ្បតិបតតិ  អ្នត ជាតិរប ុន (JICA), ទ្ីភា្យក់ងា សហជ្បតិបតត ិ អ្នត ជាតិកូរ ៉េ (KOICA), អ្ងគ  សុេភាេេិភេរោក(WHO), អ្ងគ
  សកមមភាេសុេម្លភាេង្រសតីកមពុជា (Kampuchea Women’s Welfare Action: KWWA), ន្យកោឋយនពាណិ្រជកមមនិងទ្ំន្ក់
ទ្ំនងអ្នត ជាតិ បស់អ្ូង្រសាតយល ី(Department of Foreign Affairs and Trade : DFAT), ទ្ីភា្យក់ងា សហជ្បតិបតតិ  អ្នត ជាតិអា
លលឺម ង់ (GIZ), អ្ងគ   Family Health International 360 (FHI 360), អ្ងគ  ជ្រឹោះប ិសទ្នននថៃចុងរជ្ យ (Last Day Saint 
Charities : LDSC) ង្អនកជ្សាវជ្ជារវរជសាង្រសតកងទ្័េររើងទ្កឹទ្ី២ បស់សហ ដឋអារម ិក (U.S.NAMRU-2) មូនិធិសកល (Global 
Fund)  អ្ងគ  អ្នត ជាត ិ NANUM កមមវិធីអ្ភិវឌយឍបណ្តតោះរមររារកនុងមនទី េិរសាធន ៍ (Diagnosis Microbiology Development 
Program : DMDP) និងមូលនធិីជ្បជាជាន បស់អ្ងគ  សហជ្បជាជាតិ (United Nation Foundation Program Agency : 
UNFPA) ជារដើម។ 
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ថមីមួយ និងសម្ភយ រអយសងៗ។ ក ណ្ីរនោះក៏រកើតម្នសជ្ម្ប់មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម និងមនទី រេទ្យយបង្ងែក
បា នង្ដលទ្ទ្លួបាន  រួយឧបតថមភទាងំសម្ភយ  ថវិ  និង  កសាងធនធានមនសុយសតាម យៈ  បណ្តតោះ
បណាតយលបរចចករទ្សអងង្ដ ។ មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុងបានទ្ទ្លួកិចចសហ   និងទ្ំន្ក់ទ្នំងយ យងលែ
ជាមួយថ្្យក់ដឹកន្ំរេតត អាជាញយធ ជ្រប់លំោប់ថ្្យក់ នដរូអ្ភិវឌយឍន៍ និងសហរមន។៍ ឧទាហ ណ្៍ដូចជាមូលនិធិ
ង្ថទាំេយាបាលអ្នករំងឺរអ្សដ៍, អ្ងគ  ជ្កុមជ្រូរេទ្យយសម័ជ្រចិតតបារាំង, University of New South Wales, 
Australia,  ដឋបាលរេតតជ្តាត, មនទី សុខាភិបាលរេតតជ្តាត, ទ្ីភា្ក់ងា អ្នត ជាតិនថ (TICA) ជារដើម។  

តាម យៈកិចចសហ  លែរនោះ មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុងបានបញ្ជូនជ្រូរេទ្យយរៅបណ្តតោះបណាតយលវរគេលី
កនុងមួយឆ្យចំំនួន៤វរគ និងកនុងមួយវរគៗ ម្ន យៈរេល ១សបាដយហ៍ រៅ២សបាដយហ៍ រដើមយបីង្ចក ំង្លកបទ្
េិរសាធន៍កនុងវិស័យសុខាភិបាល។ ឧទាហ ណ្៍ដូចជា វរគង្ថទាំទា ករទ្ើបរកើត, វរគសរង្រងាគយោះបន្ទយន់, វរគ          
សរង្រងាគយោះបឋមេសីហរមន៍, និងវរគង្ថទាំវោះ ត់្ ែងឹជារដើម។ រជ្ៅេីរនោះរទ្ៀត មនទី រេទ្យយរេតររ ោះកុងម្ន
ទ្ំន្ក់ទ្នំងលែជាមួយមនទី រេទ្យយរេតរជ្តាតកនងុ  បញ្ជូនអ្នករំងឺរៅេយាបាលបនតរៅជ្បរទ្សនថ កនងុក ណ្ី
រលើសេីសមតថភាេេយាបាល បស់មនទី រេទ្យយ។ ទ្នទឹមនងឹរនោះភារីនថក៏បានឧបតថមភ ថយនររិោនសរង្រងាគយោះ១
រជ្រឿង ម្នតនមលជ្បង្ហល ២៥០ោនរ ៀល រហើយក៏ម្នកចិចសហជ្បតិបតរិ  កនុង  ទ្ប់សាកយត់រងំឺ្ លងតាម
ជ្េំង្ដនបានយ យងលែអងង្ដ ។ សមិទ្ធអិលេកីិចចសហ  រលែរនោះរឺភារីនថតាម យៈទ្ីភា្យក់ងា ជ្បតិបតត ិ អ្នត 
ជាតិនថ (TICA) បានរួយកសាងអ្ោ សរង្រងាគយោះបន្ទយន់កជ្មិតធៃន់ ១េនង កនងុតនមលទ្កឹជ្បាក់ ៨៨៤ ោនរ ៀល 
និងរួយបំពាក់សម្ភយ មួយចនំួនរទ្ៀតកនុងតនមលទ្ឹកជ្បាក់ចំននួ១.០៤០ោនរ ៀល។ 

ជាយុទ្ធសាង្រសត មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុងបានោក់រចញនូវទ្សយសនវិស័យ ឹងម្ំមួយរឺ “ មង្រនតីឬបរុគល
ម្្យក់ សបយបុ សរនម្្យក់ ” រដើមយបីរំ ុញ និងរលើកទ្ឹកចតិតឱយយមង្រនតីនងិបរុគលិកជ្រប់ ូបចូល ួមទ្ំន្ក់ទ្នំង នងិ
រកៀ រ ធនធានេីនដរូអ្ភិវឌយឍ និងសបយបុ សរនជាតិ និងអ្នត ជាត។ិ សម្ភយ  និងប ិ ខយ រេទ្យយ ង្ដលសបយបុ សរន
អតល់រូននឹងយករជ្បើជ្បាស់កនុងង្អនក ឬអ្ងគភាេង្ដលសាមីមង្រនតី ូបណាទាក់ទ្ង ឬរកៀ រ បាន។ សម្ភយ ដនទ្
រទ្ៀតដូចជាបងថ់ម ឬបង់រឈើសជ្ម្ប់អ្ងគុយ សា ុងរឈើជារដើមជ្តូវបានោក់ឱយយរជ្បើជ្បាស់ ួម ឬរៅតាម
កង្នលងង្ដលម្នតជ្មូវ  ជាសាធា ណ្ៈ។ 
 
 ូបភាេទ្ី ៨៖  ូបភាេសកមមភាេកចិចសហ  ជាមយួអាជាញយធ  សហរមន៍ និងនដរូ  

  
  អតល់  បណ្តតោះបណាតយលេីនដរូ    អតល់រំនួយបរចចករទ្សេីនដរូ  
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  អ្រញ្ជើញចុោះសួ សុេទ្កុេ បស់ថ្្យកដ់ឹកន្ំរេតតរ ោះកុង 

  
  អតល់កិចចសហ   និងរំនួយរអយសងៗេីជ្បរទ្សនថ 

  
  រកៀ រ   រួយឧបតថមភន្ន្េសីបយបុ សរន 

 
“េញុំរេញចិតតខាងរសវ បស់រេទ្យយហនឹង េនោះង្េនងរយួរៅ រួយកូនេញុំ។ េញុំ
មកបបីួនដងរហើយ។ រៅរេលរយើងមកដល់យបរ់ម្ យង ១២ ឬ ១ រឺ
រេទ្យយរួយេនោះង្េនងខាលយងំណាស។់ រោកជ្រូរេទ្យយនិយយមកម្នសលី
ធម៌ឱយយខាងេញុំសាតយប់បាន។”  
 

– រោក ណ្៊ុ ប នណ្ (អាយុ៦១ឆ្យំ) ជ្រួសា អ្នករំងឺរៅភមូិចាំយម 
 ុំបាក់េលង ជ្សុកមណ្ឌលសីម្ រេតតរ ោះកុង  
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“ េញុំរេញចតិតរោកជ្រូ អ្នកជ្រូ ោត់មរលើង្ថដតិដល់ ោត់សួ ន្ំ
រេលរចញចូល។ ជាេិរសសរេលយប់ជ្េលប់អ្ឱីយយង្តម្ន  អ្វ ី
រៅោត់រឺោតម់កបានជ្រប់រេល។ រោកជ្រ ូ អ្នកជ្រូោត់
េយាបាលយ យងយកចតិតទ្កុោក់ រហើយេញុំររឿជាកថ់្កូនេញុមំកដងឹ
ង្តឈឺរហើយ។ អ្ន្ម័យប ិសាថយនកនុងបនទប់វិញ រសឺាអយត រឺថ្ចូល
រៅជ្សស់ថ្លយ។ ” 
 
– រោកជ្សី សៃង ៃង់ឌី (អាយុ២៨ឆ្យំ) ជ្រួសា អ្នករំងឺរៅ
ភូមិ៣  ុំសាមយច់ម្នរ័យ ជ្សុកដងទ្ង់ រេតតរ ោះកងុ 

 
(៤) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយបសងែកាកាន 
ភាេរជាររ័យ បស់មនទីរេទ្យយបង្ងែកបា នមួយង្អនក បានមកេី  េតិេំកសាង េជ្ងឹង និងេជ្ងកី

ទ្ំន្ក់ទ្នំងលែជាមួយ ជ្បជាេល ដឋសហរមន៍ នងិនដរូអ្ភិវឌយឍ តាម យៈ  រជ្បើជ្បាស់វិធីសាង្រសត ឬយនត  
ចំនួន ០៣ រឺ  អ្នុវតតយនត  កចិចេិរជ្ោោះរយបល់ជាមួយសហរមន៍អ្េំីតនមលរសវ,   អយសេវអយាយឱយយបាន
ទ្ូលំទ្ូោយដល់សាធា ណ្រនអ្េំីរោល  ណ្៍សំខាន់ៗ ពាក់េ័នធរៅនងឹដំរណ្ើ   ហិ ញ្ញបយបទាន និង  
រលើកង្លងបង់នថលរសវដល់រនជ្កីជ្ក33។ កិចច  រនោះបានបរងកើន  យកចតិតទ្កុោក់ និងកិចចសហ   ន់ង្ត
រជ្ចើននិងលែជ្បរសើ រ ើងេីអាជាញយធ ង្ដនដី សហរមន៍ នដរូ និងជ្បជាេល ដឋង្ដលមកទ្ទ្ួលរសវ។  

ជាក់ង្សតង ប ុន្មយនឆ្យំកនលងមករនោះ ជាេិរសសរៅ ដូវជ្បាំង មនទី រេទ្យយម្ន  េវោះខាតទ្ឹកសាអយត រជ្បើ
ជ្បាស់ ដូចរនោះមនទី រេទ្យយបានរធវើ  អ្ំពាវន្វតាម យៈទ្ំេ័ រហវសបុក បស់មនទី រេទ្យយ និងតាម យៈអាជាញយធ 
ជ្សុកបា ននិងសហរមន៍ រដើមយបីជ្បមលូថវិ ទ្ញិទ្ឹកសាអយត (រោយដកឹតាមរោយនត) សជ្ម្ប់រជ្បើជ្បាស់
រៅកនុងមនទី រេទ្យយ។ ជាមួយោ្យរន្ោះ អាជាញយធ ជ្សកុ សហរមន៍មលូោឋយននងិជ្រឹោះសាថយនមីជ្កូហិ ញ្ញវតថុ ដូចជា
ហតាថយកសិក ជារដើម បានចូល ួមកនុងេិធីបុណ្យយ្កយ បស់មនទី រេទ្យយរដើមយបីសាងសងអ់្ោ  របងមួយេនងអងង្ដ 
។ ចំង្ណ្កនដរូជាតិ នងិអ្នត ជាតមិួយចំននួក៏បានចូល ួមរួយដល់  ងា អតល់រសវ និង  កសាងសមតថ
ភាេ បស់មនទី រេទ្យយអងង្ដ ដូចជា អ្ងគ  ជ្រូរេទ្យយោមយនជ្េំង្ដន, អ្ងគ  ង្  , អ្ងគ  រា យឆ, អ្ងគ  យូអ្ សុី 
(URC), សាថយនទ្ូតសហ ដឋអារម ិកជ្បចាំជ្បរទ្សកមពុជា, អ្ងគ  នដរូសជ្ម្ប់  អ្ភិវឌយឍ (PFD), និងមូលនិ
ធិកូសាណ្ូរនរប ុន និងមលូនធិិកូហវី (KOFIH- Korean Foundation for International Health) ជារដើម 
រោយកនុងរន្ោះបានរួយសាងសង់អ្ោ មនទី រេទ្យយ, រួយទ្ិញឧបក ណ្៍និងសម្ភយ មនទី េិរសាធន៍, រយួមូលនិ
ធិរនជ្កីជ្ក, រួយោំជ្ទ្បរចចករទ្សរលើកកមពសរ់ណុ្ភាេរសវ,   ងា ្លយស់បរូ ឥ ិយបថបុរគលកិ,   ង្ថទាំ
អ្នករងំឺ,   ងា បណ្តតោះបណាតយលថ្្យក់ដកឹន្ំនងិបរុគលិកមនទី រេទ្យយ និង  ងា  ត់បនថយរំងឺជ្រនុចាញ់ជា
រដើម។ 

រលើសេីរនោះ កចិចសហ  លែ វងថ្្យក់ដកឹន្ំ នងិបុរគលកិមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នជ្តូវបានសរងកត
រ ើញម្នតាំងេីរំន្ន់ជ្បធានមនទីរេទ្យយមុនៗ ដចូជារោក ង្កវ សាងអលបុណ្យយ ជាជ្បធានមនទី រេទ្យយ (ឆ្យំ

 
33 មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នបានអ្នុវតត រោល  ណ៍្រលើកង្លង  បង់នថលរសវ១០០% សជ្ម្ប់ជ្បជារនង្ដលជាអ្នករំងឺជ្កីជ្កេុំម្ន
ប័ណ្ណសមធម៌ រនេិ   រនអ្ន្ថ្និងជ្េោះសងយឃ។ រោយង្ ក សជ្ម្ប់ជ្បជារនមួយចំននួនិងកនងុក ណី្េលោះមនទី រេទ្យយក៏រលើកង្លង
  បង់នថលរសវអងង្ដ  ប ុង្នតង្អែករលើរោល  ណ៍្បញ្ចុោះតនមលេ ី៣០% រៅ ៧០%។ ស ុបតួរលេជ្បចាំឆ្យំននអ្នករំងឺង្ដលទ្ទ្ួល បាន
  រលើកង្លងបង់នថលម្នជ្បម្ណ្ចរន្លយោះេី ៧% រៅ១០%។ 



 

46 

២០០៣ ដល់ ឆ្យំ២០១០), រោក  ហុឹម សុជ្កី (ឆ្យំ២០១០ ដល់ ឆ្យ២ំ០១៤) នងិរោក សាង រឹមនី ជា
ជ្បធានមនទី រេទ្យយ (ឆ្យំ២០១៤ ដល់ ឆ្យំ២០១៩) និងរោយម្ន  ោំជ្ទ្េីមនទី សុខាភិបាល និង
  ិយល័យសុខាភិបាលជ្សុកជ្បតិបតតិ ង្ដលរួយរំ ុញឱយយម្ន  ចូល ួមេីថ្្យក់ដកឹន្ំនងិបុរគលិកទាំងអ្ស់
ោ្យកនុង  រធវើ  ជាជ្កុមបនត ហូតមក។ ជ្ប  រនោះបានឈានរៅ កយាបាននូវសាមរគីភាេ នងិ  របតជាញយចិតត
កនុងអ្ងគភាេង្ដលជ្តូវបានកសាងតាម យៈ  រចោះរិតរូ នងិរោោះជ្សាយអ្ំេីបញ្ហយ បស់បរុគលិក,   អ្នុវតត
សកមមភាេសងគមនិងប ិសាថយន ួមោ្យ,   រចោះង្សវងយល់និងរ ៀនសូជ្តេីោ្យ, និងឥ ិយបថរំ ូ បស់ថ្្យក់ដឹកន្ំ
មនទី រេទ្យយ។ រៅរេលថ្្យក់ដឹកន្នំិងបុរគលកិមនទី រេទ្យយម្នសាមរគីភាេលែ មនទី រេទ្យយអាចទាក់ទាញបាននូវ
  ោំជ្ទ្បង្នថម និងកចិចសហ  លែជាមួយនដរូ  និងភារីពាក់េ័នធង្ដលជាកតាតយបំរេញបង្នថមកនងុ  រួយ
រជ្ជាមង្ជ្រងដល់  អ្ភិវឌយឍ បស់មនទី រេទ្យយ។  

 
“ជ្សុកជ្បតិបតតិ បានចូល ួមរួយដកឹន្ំមនទ ីរេទ្យយកនុង
ដំណាក់ លដំបងូៗ ដូចជា  រ ៀបចំរណ្ៈកមម  រអយសងៗ 
រួយោំជ្ទ្ដល់  រ ៀបចំង្អន  ថវិ  ៣ឆ្យំ ំកិល ក៏ដូចជា
ង្អន  ជ្បចាំឆ្យំ និងរធវើ  តាមោនរៅរលើលទ្ធអលជ្បចាំ
ង្េ ជ្បចាំជ្តីម្ស និងជ្បចាំឆ្យំ បស់មនទី រេទ្យយអងង្ដ ។ 
រយើងង្តងចុោះេិនិតយយរមើលរលើ  អតល់រសវរៅកនុងមនទី រេទ្យយ 
  ជ្តួតេិនិតយយ ង្ថទាំ និងេយាបាលអ្នករំងឺ សួ សុេទ្ុកេអ្នក
រំងឺ។ បង្នថមេីរលើរនោះ រយើងោំជ្ទ្ និងរកៀ រ នដរូ មករយួ 
និងរលើកទ្កឹចតិតរំ ុញដលក់ិចចសហ  ន្ន្។ ”  
 

– រោករវរជបណ្ឌិត សកវ សាង្លប៊ុណ្យ, ជ្បធាន
  ិយល័យសុខាភិបាលជ្សុកជ្បតិបតតិបា ន 

 

 

“រយើង  ពា សុេសុវតថិភាេបានលែ ង្ដលរធវើឱយយជ្បជាេល ដឋមក
ទ្ទ្ួលរសវសុខាភិបាលបានលែជ្បរសើ ។ រយើងបានរួយ
សជ្មួលដលក់ិចច  ងា  ដឋបាល តាម យៈលិេិតស្ាយមរអយសងៗ 
និងបានរួយរជ្ជាមង្ជ្រងដល់  អ្ភិវឌយឍន៍រហោឋយ ចន្សមព័នធ ជា
េិរសសរយើងបានសវោះង្សវង កសបយបុ សរន នងិនដរូ រដើមយបីរួយ
ដល់មនទី រេទ្យយ។” 

 

– រោក ផាយ សៃង, អ្ភិបាលជ្សុកបា ន 
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“មនទី រេទ្យយ [បង្ងែកបា ន]ម្នរសវលែ រឺថ្ម្នរំរនឿ
ទ្ុកចតិតរលើរោកជ្រូអ្នកជ្រូ។ ប ិយ សលែ ជ្តជាក់ និង
ម្នកង្នលងអ្ងគុយរង្រកោ្យ និងហបូបាយទ្ឹកលែសម         
 មយយ។ រេទ្យយរនោះម្នទ្ំន្កទ់្ំនងជាមួយជ្បជារន និងអ្នក
រំងឺបានរកយាោះកយាយ រាក់ទាក់បានលែ។ ង្ណ្ន្ំរយើងឱយយ
ម្ន របៀបរ ៀប យលែ រហើយរឺថ្ម្នធុ ៈអ្វី រៅរេល
ណារឺមករេលហនុង។”  

– រោកជ្សី សន ចាន់នី ជ្រួសា អ្នករំងឺ   
 

តារាងទ្ី ៦៖ តារាងសរងេបកតាតយរជាររ័យកនុង  សហ  លែជាមួយអាជាញយធ  សហរមន៍ នដរូ នងិជ្បជា
េល ដឋ 

▪ អ្ងគភាេចាត់ទ្ុកអាជាញយធ  សហរមន៍ នដរូ និងជ្បជាេល ដឋ ជានដរូ និងភារីសនូលកនុង  អ្ភិវឌយឍ
ង្ដលមិនអាចេវោះបាន 

▪ អ្ងគភាេេិតេកំសាង េជ្ងងឹ និងេជ្ងកីទ្ំន្ក់ទ្ំនងលែជាមួយ ជ្បជាេល ដឋសហរមន៍ និងនដរូ
អ្ភិវឌយឍ តាម យៈ  រជ្បើជ្បាស់វិធីសាង្រសត ឬយនត  មួយចំនួន ដូចជា   អ្នុវតតយនត  កិចច
េិរជ្ោោះរយបល់ជាមួយសហរមនអ៍្ំេតីនមលរសវ,   អយសេវអយាយឱយយបានទ្ូលំទ្ូោយដល់
សាធា ណ្រនអ្ំេីរោល  ណ្៍សំខាន់ៗ ពាកេ់័នធរៅនឹងដំរណ្ើ   ហិ ញ្ញបយបទាន, និង  រលើក
ង្លងបង់នថលរសវដល់រនជ្កីជ្ក 

▪ រណ្ៈជ្រប់ជ្រងអ្ងគភាេ និងបុរគលកិនងិមង្រនតីទាងំអ្ស់សទុ្ធង្តលោះបង់រោយរសាមយោះសម័ជ្រកនងុ  
បំរេញតួន្ទ្ី បសេ់លួនកនងុទ្សិរៅកសាងនូវទ្ំនកុចិតតេអី្តិថរិន ម្តាបិតា នដរូ អាជាញយធ  និង 
 ហូតដល់ទ្ទ្លួបាន  ោំជ្ទ្រេញទ្ំហឹង នងិសកមមឥតឈប់ឈ  

▪ បុរគលិក និងមង្រនតីអ្ងគភាេបំរេញ  ងា អ្ស់េចីិតត និងអយា ភាជយប់រមរ ៀនរៅនឹងតជ្មូវ  សហរម
ន៍រដើមយបីរំ ុញ  យល់ដឹងបង្នថម និង  អ្នុវតតជាក់ង្សតង 

▪ អ្ងគភាេបានបរងកើនទ្ំន្ក់ទ្នំង នងិកិចចសហ  លែតាម យៈ  ជ្បរុំេិភាកយា ្លយស់បតូ រយបល ់
  អតល់េ័ត៌ម្នពាក់េ័នធចាំយបាច់ន្ន្ និង  រួយោំជ្ទ្ោ្យរៅវិញរៅមករោយសាមយ តីសាមរគី 
និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ 

▪ អ្ងគភាេោក់រចញនូវទ្សយសនវិស័យកនងុ  រំ ុញ និងរលើកទ្ឹកចិតតឱយយមង្រនតីនិងបុរគលកិជ្រប់ ូបចូល
 ួមទ្ំន្ក់ទ្នំង និងរកៀ រ ធនធានេីនដរអូ្ភិវឌយឍ និងសបយបុ សរនជាតិ នងិអ្នត ជាតិ 

▪ អ្ងគភាេអតល់ឱ សនិងរបើកទ្ូោយដល់  ចូល ួម បស់សហរមន៍ នដរូ និងអាជាញយធ មូលោឋយន
រោយបានអតល់តនមល, អតល់  យកចតិតទ្ុកោក់, អតល់  ទ្ទ្ួលសាគយល់នងិ  លោះបង់ទាំងឡាយ 

▪ អ្ងគភាេនិងថ្្យកដ់ឹកន្ំម្ន  លោះបង់រេលរវោ កម្លយំង យចិតត ភាេអ្ំណ្ត់អ្ត់ធមត់ ភាេ
រសាមយោះជ្តង់ រោលបំណ្ងនងិរោលរៅចយាស់ោស់និងេតិជ្បាកដ កនុង  កសាងទ្ំនុកចិតត និង
   កយាទ្ំន្ក់ទ្ំនង ជ្បកបរោយសាមយ តីទ្ទ្ួលេសុជ្តូវេពស់ សុចច ិតភាេ និងតម្លយភាេ សជ្ម្ប់  
រកៀ រ   ោំជ្ទ្េីនដរូអ្ភិវឌយឍន៍ និងសបយបុ សរន 

▪ អ្ងគភាេម្នកិចចសហ  លែ វងថ្្យក់ដកឹន្ំ និងបរុគលិកេរីំន្នម់ួយរៅរំន្ន់មួយង្ដលបរងកើត
បានជាសាមយ តីជាជ្កុម 
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▪ អ្ងគភាេ និងថ្្យក់ដឹកន្ំ រចោះរិតរូ នងិរោោះជ្សាយអ្ំេីបញ្ហយ បស់បរុគលិក រំ ុញ  អ្នុវតតសកមម
ភាេសងគមនិងប ិសាថយន ួមោ្យ រចោះង្សវងយល់នងិរ ៀនសូជ្តេីោ្យ និងកសាងឥ ិយបថរំ ូ ង្ដលជា
  ចូល ួមកនុង  កសាងសាមរគីភាេលែកនុងអ្ងគភាេ និងទាក់ទាញ  ោំជ្ទ្ និងកិចចសហ  លែ
ជាមួយនដរូ  និងភារីពាកេ់័នធ 

 

៥.៦ ការត្គប់ត្គងនិងការស ៃ្ើយតបកន៊ុងការសដ្ឋះត្សាយបណ្តល ងតវា  និង ត្លរ័់ត៌មាន
ត្តលប់ 

  ជ្រប់ជ្រង និង  រ្លើយតប បស់អ្.អ.ស កនុង  រោោះជ្សាយបណ្តឹងតវ យ និងបញ្ហយជ្បឈមជាមួយ
ជ្បជាេល ដឋ អាជាញយធ  និងសហរមន៍ រឺជាយនត  រនលឹោះកនងុ  ទ្ទ្ួលនិងអតល់េត័៌ម្នជ្តលប់ ជ្េមទាំងរោោះ
ជ្សាយសំរណ្ើ និងសំណ្ូមេ ន្ន្ បស់អ្នកទ្ទ្លួរសវ ឬអ្តថិិរន។   អ្នុវតតរនោះរឺរដើមយបីធាន្ថ្រសវ
ង្ដលអតល់រនូអ្តិថិរនម្នរណុ្ភាេ ជ្បសិទ្ធភាេ និងរ្លើយតបនឹងតជ្មូវ   បស់ជ្បជាេល ដឋ ង្ដល  ងា 
រនោះជ្តូវបានរធវើរ ើងតាម យៈ  បរងកើតជ្កុម  ងា  និងមរធយាបាយមួយចនំួន បសអ់្ងគភាេ រោយម្នកិចច
សហ  និង  សជ្មបសជ្មួលជាមួយអាជាញយធ  សហរមនម៍ូលោឋយន និងភារីពាក់េ័នធរអយសងៗរទ្ៀត។ ជាមួយ
ោ្យរន្ោះ   អ្នុវតតរនោះក៏នងឹធាន្អងង្ដ ថ្អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ ឬអ្តិថរិនអាចម្នលទ្ធភាេ នងិឱ សកនុង
  អតល់មតិរយបល់អ្េំីភាេអ្សកមម នងិចំណ្ ចេវោះខាត បស់អ្ងគភាេ ជ្េមទាំងអាចទ្ទ្ួលបាន  រ្លើយ
តបេអី្ងគភាេ សំរៅរលើកកមពស់ជ្បសិទ្ធភាេ រុណ្ភាេ តម្លយភាេ រណ្រនយយយភាេ និង  ររឿទ្ុកចិតតកនុង  
អរល់ និងទ្ទ្ួលរសវ បសអ់្ងគភាេ។  

សជ្ម្ប់បទ្េិរសាធន៍ អ្.អ.ស. រំ ូង្ដលទ្ទ្ួលបានរជាររ័យ យុទ្ធសាង្រសតជារនលឹោះចនំួនេី  ជ្តូវបាន
អ្នុវតតសជ្ម្ប់ធាន្ឱយយម្នរៅកនុងជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រង និង  ជ្បតិបតតិ  អតល់រសវ បស់េលនួដូចជា (១) យនត
  េ័ត៌ម្នជ្តលបន់ិងបណ្តឹងតវ យ បស់អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ ឬអ្តិថិរន នងិ (២) កចិចសហ  លែ និងម្ន
ជ្បសិទ្ធភាេជាមួយអាជាញយធ  សហរមន៍ និងភារដីនទ្ រដើមយបីរោោះជ្សាយបញ្ហយ និងរ្លើយតបនូវសណំ្ូមេ 
 បស់អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ ឬអ្តិថរិន។ វិទ្យាលយ័រេជ្រចិន្តយ, មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម, មនទី រេទ្យយរេតត
រ ោះកុង, នងិមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន បានបងាហយញនូវចំណ្ ចេិរសសដូចោ្យមួយចំននួ ដចូជា  បរងកើតឱយយ
ម្នជ្កុមមង្រនតីសជ្មបសជ្មួល  លំបាក បស់អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ និងរនេិ   និង  បំពាក់ជ្បអ្ប់សំបុជ្ត
សជ្ម្ប់  ទ្ទ្ួលមតិរយបល់ បស់អ្នកទ្ទ្ួលរសវ ជ្រួសា អ្នកទ្ទ្ួលរសវ និងបុរគលិក បសអ់្ងគភាេ ង្ដល
  អ្នុវតតរនោះបានរធវើ  ង្កលមែរណុ្ភាេរសវជាជ្បចាំ តាម យៈ  ង្សវង កដំរណាោះជ្សាយ និង  រ្លើយ
តបទាន់រេលរវោ និងតាម យៈជ្កុម  ងា រលើកកមពស់រណុ្ភាេរសវជ្បចាំអ្ងគភាេ និងតាមង្អនក។ 

 
(១) ករណី្សកិាននវិទាលយ័សរត្ជចិនាត  
វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយបានរជ្បើជ្បាស់វិធីសាង្រសត និងមរធយាបាយជារជ្ចើនកនុង  រ្លើយតបនិងដំរណាោះ

ជ្សាយនូវបញ្ហយ និងសំណ្មូេ ន្ន្ តាម យៈទ្ំន្ក់ទ្ំងតាមទ្ូ ស័េទមកតណំាងរណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោរ ៀន, 
រណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រងសាោរ ៀននិងតំណាងសហរមន៍, រណ្ៈកមម  េិរជ្ោោះរយបល់ង្រសតនីិងកមុ្ , ជ្កុម
ជ្បឹកយាអារីេ ឬតាម យៈបណាតយញេ័ត៌ម្នទ្ំន្ក់ទ្ំនងសងគម បស់វិទ្យាល័យ ជ្េមទាងំម្ន  ទ្ទ្ួល
េ័ត៌ម្នរជ្ៅជ្បេ័នធរោយ ទ្យល់ដូចជាតាម យៈអារីវក  សិសយានុសសិយសឬទ្ំន្កទ់្ំនង្ទយល់េលនួ។ ជាងរនោះ
រៅរទ្ៀត វិទ្យាល័យម្នរវទ្ិ ជាមួយម្តាបិតាសិសយស និង  របើកជ្បអ្ប់រណ្រនយយយភាេរ ៀងរាល់ ១ជ្តី
ម្សមតង។ វិទ្យាល័យក៏បានបរងកើតឱយយម្នរនបរងាគយលតាមភមូិអងង្ដ កនុង  ង្សវងយល់អ្េំីបញ្ហយ បស់
សិសយានុសសិយស និងេយាយមរ្លើយតបរៅនងឹតជ្មូវ  និងបញ្ហយន្ន្អ្េំី  សិកយាអ្ប់ ំជារដើម។ 
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វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ បានរ ៀបចំឱយយម្ននូវរំនបួជាជ្បចាំកនុងចំរណាមបុរគលកិនងិមង្រនតីអ្ប់ ំកនុង  
សាតយប់  រាយ  ណ្៍ និង  រោោះជ្សាយនូវបញ្ហយជ្បឈមមួយចនំួនរៅកនុង  រ ៀន   បរជ្ងៀន និងទ្ំន្ក់
ទ្ំនងជាមួយភារីពាកេ់័នធ។ រនំួប វងវិទ្យាល័យ និងម្តាបិតា ឬអ្នកអាណាេយាបាល បស់សសិយានុសិសយស
ជ្តូវរធវើរ ើងជាជ្បចាំឆ្យំកនុង  រាយ  ណ្៍រូនអ្ំេីវឌយឍនភាេ បស់វិទ្យាល័យ ង្អន  បន្ទយប់ និងរដើមយបីរោោះ
ជ្សាយបញ្ហយ និងសំណ្មូេ ទាំងឡាយ បស់ម្តាបិតា អាណាេយាបាល នងិតំណាងសហរមន។៍ កតាតយរនលឹោះ
ជារជ្ចើនង្ដលរណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោរ ៀន ក៏ដូចជាបុរគលិកអ្ប់ ំ បស់វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយបានអ្នុវតតន្រេល
កនលងមកកនងុ  រ្លើយតបសំណ្មូេ នងិបញ្ហយ បស់សិសយស បានរធវើឱយយជ្បជាេល ដឋ សហរមន ៍ និងនដរូ
អ្ភិវឌយឍបនតចូល ួមយ យងសកមមរៅកនុងសកមមភាេ បស់វិទ្យាល័យ កដ៏ូចជា  អ្ភិវឌយឍសាោរ ៀន34។   
េិតេំជ្បងឹង្ជ្បងកនុង  អតល់រសវអ្ប់ ំ ជាេិរសស  បរជ្ងៀននិង  រ ៀនជ្បកបរោយសមធម៌ ប ិយប័នននិង
រុណ្ភាេ បានរ្លើយតបនឹងតជ្មូវ   បស់អាជាញយធ ង្ដនដី សហរមន៍ ម្តាបិតា និងអាណាេយាបាល រោយ
កនុងរន្ោះសិសយានុសិសយសជាកនូជ្រួសា ជ្កីជ្ក សិសយសជារនេិ   និងសិសយសម្នទ្ីលំរៅឆងយយេសីាោបាន
ទ្ទ្ួល  អតល់ជាអាហា ូបក ណ្៍ និងកង្នលងស្ាយក់រៅកនុងអ្រនតវសកិោឋយន បស់វិទ្យាល័យ។ 

្លង តន់ូវបញ្ហយជ្បឈមជារជ្ចើន វិទ្យាល័យរេជ្រចនិ្តយបានេិតេំ ិោះ កវិធីរោោះជ្សាយ និងសហ  ោ្យ
បានយ យងលែ តាម យៈ  បំអុសឱយយម្ន  ចូល ួមសហ  េីភារីពាក់េន័ធ   អ្នុវតតវិធាន  ន្ន្ 
ជ្បកបរោយតម្លយភាេ រណ្រនយយយភាេ និងមិនរតិេីអលជ្បរយរនប៍ុរគល។ មរធយាបាយ និងវិធីសាង្រសតរនលឹោះ
មួយចំននួរអយសងរទ្ៀត ង្ដលវិទ្យាល័យបានរជ្បើជ្បាស់ និងទ្ទ្ួលបានរជាររ័យជ្បកបរោយជ្បសិទ្ធភាេ រឺ  
ជ្បរុំ្លងរយបល់អ្ភិបាលជ្សុក និងសហរមន៍ រលើ  សរជ្មចចិតតន្ន្ និង  សនយាជាមួយសសិយសម្តា
បិតា និងអ្នកអាណាេយាបាល។ ជាងរនោះរៅរទ្ៀត វិទ្យាល័យបានសហ  ជាមួយតំណាងសហរមន៍ចុោះរៅ
យកេ័ត៌ម្ន្ទយល់ចំរពាោះសសិយសង្ដលចង់របាោះបង ់ សិកយា និងបានចុោះរួយដល់សសិយសរួប  លបំាកជាក់
ង្សតង តាម យៈ  អតួចរអតើមរំនិតរកៀ រ  កថវិ រួយសិសយសជ្កីជ្ករោយសជ្មបសជ្មួលជាមួយអារីវក  ជ្បជា
េល ដឋ និងនដរូន្ន្។ កនុងរន្ោះ វិទ្យាល័យបានបរងកើតនូវរណ្ៈកមម  ចុោះវយតនមលអ្ំេីភាេជ្កីជ្ក បស់
ជ្រួសា សិសយស ជ្េមទាំងបានអតួចរអតើមបុណ្យយ្កយសជ្ម្ប់  កសាងបំរេញបង្នថមរលើ  សាងសងន់្ន្កនុង
ប ិរវណ្វិទ្យាល័យ។ ទ្នទឹមោ្យរន្ោះ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយក៏បានរធវើ  េជ្ងឹងតួន្ទ្ី បសរ់ណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោ
រ ៀន រណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រងវិទ្យាល័យនិងតំណាងសហរមន៍   យកចិតតទ្កុោក់សហ  នងិ  ចលូ ួមេី
អាជាញយធ ជ្រប់លំោប់ថ្្យកក់នុង  ចុោះតាមោន  ងា  និង  អតល់អ្នុសាសន៍ជាជ្បចាំកនុងសាមយ តតីមកល់អល
ជ្បរយរន៍សហរមន៍ជាធំ។ 

 
 
 
 
 

 
34 អ្វីង្ដលម្តាបិតា និងអ្នកអាណាេយាបាលសិសយសនិងសហរមន៍ ទ្ទ្ួលបាននូវ  រេញចិតតរន្ោះរឺ រោល  ណ៍្ នីតិវិធី នងិវិធីសា
ង្រសតកនុង  រោោះជ្សាយ បញ្ហយជ្បឈម បស់វិទ្យាល័យរោយង្អែករលើរហតុអល អ្ំណ្ោះអ្ំណាងចយាស់ោស ់នងិជ្តឹមជ្តូវ។ ជាក់ង្សតង
ម្នជ្រូរួយបំប នដល់សិសយសង្ដលរ ៀនយឺត ោំជ្ទ្សម្ភយ សិកយា រំ ុញឱយយម្តាបិតារួយេនិិតយយតាមោន  រជ្បើជ្បាស់ទ្ូ ស័េទ,  ល
វិភារសិកយារម្ យងរ ៀននិងរម្ យងរ ៀនបំប នជ្បចាំសបាតយហ៍ បស់កនូៗ,   រធវើទ្ំន្កទ់្ំនងតាមទ្ូ ស័េទរៅម្តាបិតា និងអ្នកអាណា
េយាបាលសិសយសជាជ្បចាំ រោយេនយយល់ម្តាបិតា និងអ្នកអាណាេយាបាលសិសយសឱយយដឹងេមីុេវិជាជយង្ដលកូន បស់ោត់រ ៀនរេយាយ, រសនើឱយយ
ម្តាបិតាេិនិតយយរសៀវរៅតាមោន  សិកយា បស់សិសយសជារដើម។ 
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 ូបភាេទ្ី ៩៖  ូបភាេសកមមភាេរោោះជ្សាយបញ្ហយជាមួយម្តាបិតា អ្នកអាណាេយាបាល នងិសិសយសជ្កីជ្ក 

  
កិចចជ្បរុំជាមួយម្តាបិតា និងអ្នកអាណា

េយាបាល 
  រួយរោោះជ្សាយមរធយាបាយរធវើដំរណ្ើ ដល់សិសយស 

  
  េិភាកយារួយសិសយសជ្កីជ្កកុំឱយយរបាោះបង់  សិកយា 

 
(២) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតកំរង់ចារ 
រោយង្ ក មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាមបានរ ៀបចំឱយយម្នយនត  ទ្ទ្ួលេ័ត៌ម្នជ្តលប់ និងបណ្តឹង

តវ យេីអ្នករងំឺនិងសាធា ណ្រនតាម យៈជ្បអ្ប់សបំុជ្ត,   រួបរោយ ទ្យល់, តាមទ្ូ ស័េទ, បណាតយញទ្ំន្ក់
ទ្ំនងសងគម, អាជាញយធ មលូោឋយន, សហរមន ៍និងនដរូសុខាភិបាល (ជ្កុម  ងា មូលនធិិសមធម៌...)។ មនទី 
រេទ្យយបានអតល់កចិចសហ  លែជាមួយទ្ីភា្យក់ងា បញ្ជយក់  ចំណាយ (Payment Certification Agency: 
PCA) ននជ្កសួងសុខាភិបាល កនុង  ចុោះសទង់មតរិ ៀងរាល់ង្េរៅតាមមូលោឋយនរោយសម្ភយសន៍ជាមយួជ្បជា
េល ដឋ្ទយល់ រដើមយបីជ្សង់េ័ត៌ម្នង្ដលពាកេ់័នធរៅនឹង  អតល់រសវសុខាភិបាល បស់មនទី រេទ្យយរនូជ្បជា
េល ដឋ នងិរាយ  ណ្៍អតល់េត័៌ម្នជ្តលបម់កមនទី រេទ្យយវិញរដើមយបីចាត់វិធាន   រោោះជ្សាយនូវរាល់បញ្ហយ
ន្ន្ង្ដលជ្បជាេល ដឋបានរលើករ ើង។ 

មនទី រេទ្យយបានរធវើ បាយ  ណ្៍អ្ំេីមតិរយបល់នងិសំណ្ូមេ  បស់អ្នករំងឺ និងជ្រួសា អ្នករំងឺង្ដល
ម្នរៅកនុងជ្បអ្បស់ំបុជ្ត រោយម្ន  កត់ជ្តាកនងុកំណ្ត់រហតុ និងជ្តូវបញ្ជូនរៅរណ្ៈកមម  ធាន្រុណ្
ភាេ រហើយរណ្ៈកមម  រនោះ បានរ ៀបចំរោោះជ្សាយបន្ទយន់តាម យៈកិចចជ្បរុំរណ្ៈកម្មយ  ធាន្រុណ្ភាេ
ង្ដលដឹកន្ំរោយអ្នុជ្បធានមនទី រេទ្យយ១ ូប នងិម្នសម្សភាេចូល ួមេីជ្រប់ង្អនកពាកេ់័នធ។ ជាទ្ូរៅយនត
  រោោះជ្សាយនអទកនុង បស់មនទី រេទ្យយកនុង  ទ្ទ្លួនិងរោោះជ្សាយបញ្ហយម្នដូចជា ១).   រធវើចំណាត់ថ្្យក់
បញ្ហយ, ២).   បញ្ជូននងិរោោះជ្សាយបញ្ហយរៅតាមឋាន្នជុ្កមនន ចន្សមព័នធមនទី រេទ្យយ, ៣).   ជ្បរុំរោោះ
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ជ្សាយតាមង្អនក១ង្េមតងង្ដលដឹកន្ំរោយជ្បធានង្អនក ឬអ្នុជ្បធានមនទី រេទ្យយង្ដលទ្ទ្ួលបនទកុ, ៤).         
រណ្ៈកមម  វិន័យ បស់មនទី រេទ្យយ, ៥). កចិចជ្បរុបំរចចករទ្សជ្បចំាង្េកនងុមនទី រេទ្យយនងិរៅមនទី សខុាភិបាល
រេតត និង ៦). កនុងក ណ្ីម្នបញ្ហយធៃន់ធៃ  មនទី រេទ្យយបញ្ជនូសំណ្ ំរ ឿងទាំងរន្ោះរៅមនទី សុខាភិបាលរេតត
រដើមយបីម្នវិធាន  បនត។  

 
 ូបភាេទ្ី 1៖ សកមមភាេជ្រប់ជ្រងនិងរ្លើយតបកនងុ  រោោះជ្សាយបញ្ហយ បស់មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម 

  
កិចចជ្បរុំជ្បចាំនថៃជារ ៀងរាល់ជ្េឹក   រួបជ្បរុំតាមង្អនកនីមួយៗ 

  
  ចុោះសាកសួ សុេទ្ុកេ និងរោោះជ្សាយបញ្ហយមួយចំនួនេីសំណាក់ថ្្យក់ដកឹន្ំរេតតកេំង់ចាម 

 
(៣) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតសកាះក៊ុង 
ដូចោ្យរនោះង្ដ  មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុងបានរ ៀបចនំូវយនត  ង្ដលអរល់ឱ ស និងរំ ុញឱយយម្ន  

ចូល ួមេីអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ រដើមយបីរលើកកមពស់រសវជ្បកបរោយអ្ភិបាលកិចចលែ តាម យៈ  ោក់ជ្បអ្ប់
សំបុជ្ត,   រជ្បើជ្បាស់ទ្ំេ័ រហវសប ុកង្ដលអាចឱយយអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវអរល់មតិរយបល់ ឬសំណ្មូេ  រោយ
ម្នជ្កុម  ងា រលើកកមពស់រណុ្ភាេ នងិសុវតថភិាេតាមង្អនក។ ជាមួយោ្យរន្ោះ ថ្្យកដ់ឹកន្ំមនទី រេទ្យយរលើក
យកមតិរយបល់ ឬសំណ្ូមេ ទាំងរន្ោះរៅេិនិតយយ និងេិភាកយាកនុងអ្ងគជ្បរុំរដើមយបីសរជ្មច និងង្កលមែតាម 
ជ្េមទាំងម្ន  រ ៀបចំជារវទ្ិ សាធា ណ្ៈង្ដលអរួចរអរើមរ ើងរោយអាជាញយធ មូលោឋយន រៅតាមតបំន់រអយសង
ៗកនុងរោលបំណ្ងរធវើ  អ្ប់ ំង្ណ្ន្ំ និងអយសេវអយាយ ជ្េមទាំងរលើកទ្កឹចិតតដល់ជ្បជាេល ដឋឱយយចលូ ួមកនុង 
  អរល់មតិរយបល់ ឬសំណ្មូេ រអយសងៗដលម់នទ ីរេទ្យយ។  

បង្នថមេីរលើរនោះ មនទី រេទ្យយម្ន  ចុោះសម្ភយសជ្បជាេល ដឋរោយ ទ្យល់,   រធវើសម្ភយសអ្តិថិរនតា
មទ្ូ ស័េទ,   រោោះជ្សាយមតិរយបល់តាមបណាតយញសងគមទ្ំេ័ រហវសប ុក, នងិតាម យៈ  ិយល័យជ្បជា
េល ដឋរៅជ្សុក។ រដើមយបីបរងកើនភាេងាយជ្សួល មនទី រេទ្យយបានបរងកើតឱយយម្នជ្បេ័នធទ្ទ្ួលនិងរោោះជ្សាយប
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ណ្តឹងនិង  តវ យន្ន្េីបុរគលិក និងអ្តិថរិន ឬអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវេីអ្ងគភាេ បសេ់លួនតាម យៈជ្បអ្ប់
រណ្រនយយយភាេ, ជ្កុមរតរលជ្ ម, រហវសប ុករអក និងជ្បេ័នធរលេទ្ូ ស័េទបន្ទយន់ជារដើម។ 

 
“រេលអ្នករំងនឺិងជ្រួសា ចូលមក េញុំបានង្ណ្ន្ំឱយយោត់
រចោះទ្ុកោក់សំណ្លឱ់យយបានជ្តឹមជ្តូវ។ េញុំជ្បាប់េកួោត់ថ្
រយើងជ្តូវរចោះរួយអ្ន្ម័យោ្យ រដើមយបីសេុភាេ បស់រយើង
ទាំងអ្ស់ោ្យ។ រេលណាម្នស្ាយមជ្បឡាក់ េញុំជ្តូវង្តរធវើ 
សម្អយត ង្តមតង រោយមិនចាំបាច់ថ្យប់ ឬក៏នថៃរទ្។ ដូច
ជាសំរាមអ្ញ្ជឹង រេលរេញធុង មិនថ្រេលណាជារេល
ណារទ្ រឺរយើងជ្តូវង្តរមើលឱយយង្មនង្ទ្ន េីរជ្ពាោះអ្ីរយើងជ្តូវ
 កយាអ្ន្ម័យឱយយបានេពស់ជាប់ជានចិច។” – រោកជ្សី ៊្ុន 
ត្សរី៊ុំ បុរគលិកអ្ន្ម័យននមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកងុ  

 
 ូបភាេទ្ី ១១៖  ូបភាេសកមមភាេរោោះជ្សាយ នងិរ្លើយតបរៅនឹងបញ្ហយ នងិតជ្មូវ   បស់អ្តថិិរន 

  
កិចចជ្បរុំរោោះជ្សាយបញ្ហយកនុងមនទី រេទ្យយ   រួបអ្ប់ ំ និងសាតយបម់តិរយបល់េអី្តថិិរន 

  
  អតល់  អ្ប់ ំ្ទយល់ និង  រួយរជ្ជាមង្ជ្រងន្ន្   អតល់រំនួយដល់  បរងកើតទា ករៅរលើទ្ូក 

 
(៤) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយបសងែកាកាន 

ចំរពាោះ  ងា ពាក់េ័នធនឹង  ជ្រប់ជ្រងនិង  រ្លើយតបរៅនិងសំណ្មូេ ន្ន្ មនទី រេទ្យយបង្ងែក
បា នបានោក់រចញនូវយុទ្ធសាង្រសតចនំួនេី រឺ យុទ្ធសាង្រសតទ្ី១រ ឺ   េិនតិយយនិងវិភាររលើមតិ បស់អ្នករងំឺ
ង្ដលជ្តូវបានអ្នុវតតតាម យៈយនត  មួយចំននួដចូជា   របើកជ្បអ្ប់សបំុជ្តង្ដលរធវើរ ើងជារ ៀងរាល់ង្េរៅ
រេលជ្បរុំបរចចករទ្ស, កិចចជ្បរុំជ្បចំាង្េ បស់មនទ ីរេទ្យយបង្ងែក,  បាយ  ណ្៍ជ្បចាំង្េ បស់ជ្សុកជ្បតិបតតិ, 
  វយតនមលេីររជ្ម្ង H-EQIP (តាម យៈ  វយតនមលេលួនឯងនងិ  បងវឹក),   ចុោះេិនតិយយជាជ្បចំារោយ
មិនជ្បាប់មនុ (spot check) េីថ្្យក់ដឹកន្មំនទី រេទ្យយ និង  ិយល័យសុខាភិបាលជ្សុកជ្បតបិតតិ, រវទ្ិ សា
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ធា ណ្ៈ និងរវទ្ិ សុេភាេសហរមន៍, និង  អតល់មតិរយបល់កនងុរសៀវរៅជ្ ំងម្ស បស់មនទី រេទ្យយ
រោយថ្្យក់ដឹកន្ំ រភញៀវ ឬ/និងអ្នកវយតនមលអ្ំេីចណំ្ ចេវោះខាតង្ដលជ្តូវង្កលមែជារដើម។ យុទ្ធសាង្រសតទ្ី២ រឺ
  ជ្សង់មតិរយបលអ់្នករងំឺ ឬសណំ្ូមេ ន្ន្ង្ដលរាយ  ណ្៍មកអ្នុរណ្ៈកមម  ជ្តួតេិនតិយយតាមោន
ជ្តូវបានរ ៀបចំជាវិធាន  និងដំរណាោះជ្សាយ។ 

រលើសេីរនោះ មនទី រេទ្យយក៏បានរ ៀបចំនងិអតលន់ូវទ្ជ្មង់លិេតិ ិោះរន់សាថយបន្រនូដលអ់្នករំងឺជ្រប់ ូប
រដើមយបីបំរេញមុនរេលចាករចញេីមនទី រេទ្យយអងង្ដ ។ កនុងរន្ោះ មនទី រេទ្យយបានរ ៀបចំជាជ្បអ្ប់សបំុជ្តរដើមយបី 
អតល់ភាេងាយជ្សួលដល់ជ្បជាេល ដឋកនុង  អតលម់តិ ិោះរន់និងសំណ្ូមេ រអយសងៗ។ រជ្ៅេីរនោះ មនទី រេទ្យយ
បានរ ៀបចំជារវទ្ិ សាធា ណ្ៈនិងរវទ្ិ សុខាភិបាលន្ន្ រដើមយបីអតល់  រួបរុំោ្យ វងជ្បជាេល ដឋតាម
សហរមន៍ អាជាញយធ  និងបរុគលិកមនទី រេទ្យយកនុង  រលើករ ើងនូវកងវល់ បញ្ហយជ្បឈម សំណ្ូមេ  និងដំរណាោះ
ជ្សាយង្ដលពាក់េ័នធនងឹ  អតល់រសវ បស់មនទី រេទ្យយ។ មនទី រេទ្យយង្តងអតល់ឱ សដលអ់្នកទ្ទ្ួលរសវបាន
ចូល ួមអតល់រយបល់កនងុ  ង្កលមែ  អតល់រសវ បស់មនទី រេទ្យយ តាម យៈ  រំ ុញ បស់អាជាញយធ  ុំឱយយជ្បជា
េល ដឋអតលេ់័ត៌ម្នជ្តលប់្ទយល់ម្ត់ ឬតាម យៈអ្នកសម័ជ្រចិតតសុេភាេភូមិ និងរវទ្ិ សាធា ណ្ៈន្ន្។ 
មនទី រេទ្យយង្តងង្តសាតយប់រយបល់ បស់អាជាញយធ  និងេយាយមង្កលមែរៅ តាមលទ្ធភាេសមជ្សប។  

បង្នថមរលើរនោះ មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា នង្តងបានរ ៀបចំរវទ្ិ រួបជាមួយអ្នករំងឺរ ៀងរាល់នថៃសុជ្ក 
រដើមយបីង្សវងយល់ និងទ្ទ្ួលបានេត័៌ម្ន សំណ្មូ និងរោោះជ្សាយបញ្ហយជាក់ង្សតង សំរៅរ ៀបចំ  ង្កលមែ  
អ្នុវតត  ងា ឱយយម្នលកេណ្ៈ ន់ង្តលែជ្បរសើ រ ើង និងបំរេញតជ្មូវ   បស់អ្តថិិរនបាន ន់ង្តម្ន
ជ្បសិទ្ធភាេ។ កនុងក ណ្ីមនទី រេទ្យយមិនអាចរោោះជ្សាយកនុងកិចចជ្បរុំតាមង្អនកនងិរណ្ៈកមម  បរចចករទ្ស 
មតិរយបល់ បញ្ហយ ឬសំណ្មូេ ទាំងរន្ោះ បានជ្តូវបញ្ជូនរៅរោោះជ្សាយបនតរទ្ៀតជាមួយរណ្ៈកមម  
ជ្រប់ជ្រង មនទី រេទ្យយឬ/នងិអាចបនតដល់ថ្្យក់ជ្សុកជ្បតិបតតិ និងមនទី សុខាភិបាលរេតត។  
 
 ូបភាេទ្ី 2២៖   រជ្បើជ្បាស់ជ្បអ្ប់សំបុជ្ត 

  
  ង្ណ្ន្ំអ្ំេី  រជ្បើជ្បាស់ជ្បអ្ប់សំបុជ្ត   េិនិតយយរមើលជ្បអ្បស់ំបុជ្ត 
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តារាងទ្ី ៧៖ តារាងសរងេបកតាតយរជាររ័យរលើ  ជ្រប់ជ្រងនិង  រ្លើយតបកនុង  រោោះជ្សាយបណ្តឹងតវ យ 
និងអតលេ់័ត៌ម្នជ្តលប ់

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំឱយយម្នយនត  ទ្ទ្ួលេត័៌ម្នជ្តលប់ និងបណ្តឹងតវ យេីអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវនិង
សាធា ណ្រន តាម យៈជ្បអ្ប់សំបុជ្ត,   រួបរោយ ទ្យល់, តាមទ្ូ ស័េទ, បណាតយញទ្ំន្ក់ទ្ំនង
សងគម, អាជាញយធ មូលោឋយន, សហរមន៍ នងិនដរូ (ជ្កុម  ងា មូលនិធសិមធម៌...) 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំោក់ជ្បអ្ប់សំបុជ្ត និងរជ្បើជ្បាសទ់្ំេ័ រហវសប ុកង្ដលអាចឱយយអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ 
ជ្រួសា អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវនិងបុរគលកិ បស់អ្ងគភាេ អរល់មតិរយបល់ ឬសំណ្ូមេ  កនុងរោល
រៅរដើមយបីង្កលមែជាជ្បចាំ និង កដំរណាោះជ្សាយតាម យៈវិធាន  រ្លើយតបទាន់រេលរវោ និង
តាម យៈជ្កុម  ងា រលើកកមពស់រណុ្ភាេរសវជ្បចាំអ្ងគភាេ និងង្អនក កនុង  រលើកយករៅេនិិ
តយយ និងេិភាកយាកនុងអ្ងគជ្បរុំរដើមយបីសរជ្មច និងង្កលមែតាមជាក់ង្សតង  

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំឱយយម្ននូវរនំួបជាជ្បចាំកនងុចំរណាមបុរគលកិនងិមង្រនតី កនងុ  សាតយប់  រាយ
  ណ្៍ និង  រោោះជ្សាយនូវបញ្ហយជ្បឈមមួយចំនួនរៅកនងុអ្ងគភាេ និងទ្ំន្ក់ទ្នំងជាមួយ  
ភារីពាក់េន័ធ 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំរវទ្ិ ជាមួយជ្រួសា អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ និងរបើកជ្បអ្ប់រណ្រនយយយភាេរ ៀងរាល់ 
១ជ្តីម្សមតង 

▪ អ្ងគភាេបរងកើតឱយយម្នរនបរងាគយលតាមភូមអិងង្ដ  កនុងង្សវងយលអ់្ំេីបញ្ហយ បសអ់្នករជ្បើជ្បាស់រស
វ និងេយាយមរ្លើយតបរៅនឹងតជ្មូវ  និងបញ្ហយន្ន្ 

▪ អ្ងគភាេម្ន  ចុោះេនិិតយយជាជ្បចាំរោយមិនជ្បាបម់ុន (spot check) េីថ្្យក់ដឹកន្អំ្ងគភាេ  
▪ អ្ងគភាេម្នយនត  នន  វយតនមលអ្ំេីរណុ្ភាេននរសវ បស់េលួន (តាម យៈ  វយតនមលេលួន

ឯងនងិ  បងវឹក) 
▪ អ្ងគភាេអតល់កចិចសហ  លែជាមួយភារីពាក់េ័នធកនងុ  ចុោះសទងម់តិរ ៀងរាល់ង្េរៅតាមមូលោឋយន

រោយសម្ភយសន៍ជាមួយជ្បជាេល ដឋ្ទយល់ រដើមយបីជ្សង់េ័ត៌ម្នង្ដលពាកេ់័នធរៅនងឹ  អតល់រសវ
 បស់អ្ងគភាេ និងរាយ  ណ្៍អតល់េត័៌ម្នជ្តលប ់ រដើមយបីចាត់វិធាន   រោោះជ្សាយនូវរាល់បញ្ហយ
ន្ន្ង្ដលជ្បជាេល ដឋបានរលើករ ើង 

 

៥.៧  ការគិត និងការអន៊ុវតតសបបនវាន៊ុវតតន៍ 
នវនុវតតន៍ សំរៅដល់  រជ្បើជ្បាស់ចំរណ្ោះដឹងជ្បកបរោយភាេនចនជ្បឌិត ឬ  រជ្បើជ្បាស់នូវវិធីសា

ង្រសតង្បបថមី និងជ្បរសើ ជាងមនុ រដើមយបីសរជ្មចបាននូវលទ្ធអលជ្បកបរោយរុណ្ភាេ (អាចជារុណ្ភាេនន
ទ្ំនិញ ឬរសវ)35។  រៅកនុងជ្កបេ័ណ្ឌននរសវសាធា ណ្ៈ នវនុវតតន៍រឺជា  រជ្បើជ្បាស់ចំរណ្ោះដឹង និងបទ្
េិរសាធន៍កនុង  ដកឹន្ំរៅ ក  បរងកើតថមី ង្ដលសំរៅដល់  បរងកើនរុណ្ភាេ ប ិម្ណ្ និងរលយបឿនកនុង  
ជ្រប់ជ្រង និង  អតល់រសវសាធា ណ្ៈជ្បកបរោយស័កតិសិទ្ធភាេ។ ជា ួម នវនុវតតន៍សំរៅដល់  រជ្បើជ្បាស់
រំនិតថមីរដើមយបីរកៀ រ  និងង្កនចនធនធាន និងនីតិវិធីបំរេញ  ងា កនុងរោលបំណ្ងបរងកើនរណុ្ភាេ ជ្បសិទ្ធ
ភាេ និងជ្បសិទ្ធអលនន  បំរេញ  ងា  និង  អតល់រសវ បស់អ្ងគភាេ។   បង្រញ្ជប  យល់ដឹងអ្ំេីនវ
នុវតតន៍ (  រិត   នចនជ្បឌិត នងិ  អ្នុវតតថមីៗ ) រៅកនុង  បំរេញភា កិចច បស់អ្ងគភាេ រឺជាចណំ្ ចចាប់

 
35 ជ្កុមជ្បឹកយាជាតិវិទ្យាសាង្រសតនិងបរចចកវិទ្យា (២០១៩). រោលនរយបាយជាតិសតីេីវិទ្យាសាង្រសត បរចចកវិទ្យា និងនវនវុតតន៍ ឆ្យំ
២០២០-២០៣០។ រារ ោឋយភិបាលកមពុជា, រារធានីភនំរេញ, ជ្បរទ្សកមពុជា (https://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/
policies-and-strategies/3277.html#.YNwkzkwxXIU) 

https://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/policies-and-strategies/3277.html#.YNwkzkwxXIU
https://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/policies-and-strategies/3277.html#.YNwkzkwxXIU
https://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/policies-and-strategies/3277.html#.YNwkzkwxXIU
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រអតើមចាំបាច់កនុង  បណ្តតោះសាមយ តីនន  រិតតាមង្បបថមីកនងុ  ង្កលមែជ្បេ័នធជ្រប់ជ្រង ប ិយ ស  ងា  និង
  អតល់រសវឱយយ ន់ង្តជ្បរសើ រ ើង។ អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈចាំបាច់ជ្តូវបរងកើត និងបរងកើននូវ              
នវនុវតតន៍ ឬរនំិតបរងកើតថមីង្ដលជាវិធីសាង្រសតដ៏ម្នជ្បសិទ្ធភាេសជ្ម្ប់ឱយយអ្ងគភាេទ្ទ្លួបានសមិទ្ធអិល និង
រជាររ័យថមីៗ។   

រៅកនុងវិស័យសាធា ណ្ៈ នវនុវតតន៍ជ្តូវបានរររជ្បើកនុងរោលរៅសជ្ម្ប់េជ្ងឹងរុណ្ភាេរសវកមម 
និងដំរណ្ើ   នន  បំរេញ  ងា និងតួន្ទ្ីរដើមយបីរួយឱយយអ្ងគភាេម្នសកមមភាេ និងដំរណ្ើ  រឆ្យោះរៅ
មុេកនងុ  េជ្ងឹង  អតល់រសវសាធា ណ្ៈឱយយ ន់ង្តជ្បរសើ  ទាន់រេលរវោ ជ្បកបរោយរុណ្ភាេ ជ្បសិទ្ធ
ភាេ ស័កតិសិទ្ធភាេ នងិជ្បសិទ្ធអលេពស់ កនុង  រ្លើយតបរៅនឹងតជ្មូវ  ចាំបាច់ បស់ជ្បជាេល ដឋ។ នវនុ
វតតន៍បាន លយយជាឧបក ណ្៍នន  រិត និង  ជ្បតិបតតដិ៏សំខានម់ួយកនុង  សរជ្មចចតិត   រ ៀបចំង្អន  
យុទ្ធសាង្រសតនិងសកមមភាេ នងិ  ចាត់ង្ចងកចិច  កនុងអ្ងគភាេ សំរៅបរងកើតវបយបធម៌នងិប ិយ សថមីនិង
វិរជម្ន ង្ដលនឹងរធវើឱយយជ្បរសើ រ ើងនូវ  ជ្បតិបតតិ និងអ្តថជ្បរយរនស៍ជ្ម្ប់អ្ងគភាេ36។  

  រិត និង  អ្នុវតតង្បបនវនុវតតន៍ ជ្តូវបានរមើលរ ើញថ្ រឺជាមូលោឋយនកនងុ  ចូល ួមដល់  
ជ្រប់ជ្រងនងិង្កលមែរសវកមម នងិប ិសាថយនអ្ងគភាេ ង្ដលជាចំណ្ ចរនលោឹះសនលូមួយអងង្ដ កនុង  ទាក់ទាញ
ចំណាប់អា មមណ្អ៍្តិថនិ នងិអ្នករជ្បើជ្បាស់រសវកមម។ ឧទាហ ណ្៍ដចូជា សជ្មស់ ភាេ ស់រាយរាកទ់ាក់   
រិតរូ យកចិតតទ្កុោក់ និង   កយាបាននូវភាេសាអយតជ្សស់ជ្សាយរៅកនុងអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈ រឺ
សុទ្ធង្តជារុណ្សមយបតតិង្ដលមនិអាចេវោះបាន និង ឹតង្តជ្តូវបនតង្ថ កយាឱយយបានជានិចចនិ នត ៍ ង្ដលជ្ប  ទាំង
រនោះទាមទា នូវ  រិត នងិ  អ្នុវតតង្បបនវនុវតតន៍។ ជាអលតបសនងមកវិញ ភាេសាអយតរៅកនុងអ្ងគភាេន្ំ
មកនូវប ិយ ស ត់បនថយ  បំេុល   បរងកើនទ្ំនុកចិតតទាំងបុរគលកិនងិអ្តថិិរន   បរងកើនអលិតភាេ
  ងា និង  បំរេញតួន្ទ្ី ជ្េមទាំង  បរងកើតទ្ោំប់និងវបយបធម៌សាអយតទាំងរៅកនុងអ្ងគភាេ លំរៅឋាន និង
សហរមន។៍ 

 

(១) ករណី្សកិាននវិទាលយ័សរត្ជចិនាត  
រៅកនុងវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ រៅេីមុេតនុីមួយៗ បស់សិសយស ម្នបិតសាលយកេត័៌ម្នអ្ំេីរឈាមយោះសិសយស 

និងរលេទ្ូ សេ័ទ បស់ម្តាបិតា។ រៅកនុងក ណ្ីង្ដលមិនរ ើញម្នវតតម្ន បស់សិសយសណាម្្យក់រៅមុន
រេលចាប់រអតើមបរជ្ងៀន រោកជ្រូអ្នកជ្រូ ឬសិសយសោ្យឯងជ្តូវទ្ូ ស័េទរៅសួ ម្តាបិតា បស់សិសយសង្ដលអ្វតតម្ន
រដើមយបីបញ្ជយកអ់្ំេីមលូរហតុ។ មយា យងវិញរទ្ៀត ជ្កុមជ្បឹកយាយុវរនតជ្មូវឱយយសម្រិកតាមថ្្យក់ទាំងអ្ស់ជ្តូវជ្តួត
េិនិតយយថតតុ បស់សសិយសម្្យក់ៗរដើមយបីេិនតិយយ ករមើលសំរាមេី ដងកនុង១នថៃ មុនរេលរចញជ្តលប់រៅអទោះវិញ។ 
ជ្បសិនរបើថតតុ បស់សសិយសណាម្នសំរាម សសិយសរន្ោះជ្តូវជ្បមូលរវចេចប់យករៅរបាោះរចាលរៅកនុង ដតុ
សំរាម បស់វិទ្យាល័យ ឬយករៅរបាោះរចាលរៅឯអទោះវិញ រហើយជ្តូវរធវើកិចចសនយាមនិឱយយម្នសរំាមរៅកនុងថត
តុ បស់េលួនតរៅរទ្ៀត។ ជាងរនោះរៅរទ្ៀត ថ្្យក់ដឹកន្ំវិទ្យាល័យម្នទ្សយសនវិស័យចយាស់ោស់កនុង  រួយ
សជ្មួលបនទកុ បស់សសិយសរៅរេលេួករររ ៀនបនតរៅថ្្យក់ឧតតមសិកយា។ រំនតិជានវនុវតតន៍រន្ោះរឺសិសយស
ង្ដលរ ៀនចប់រៅវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយជ្តូវង្តរចោះរំន្ញមួយយ យងតិចដចូជារចោះោំសល រចោះរួសរុលម ូតូ រចោះ
ជ្ក ឹង រចោះអយា ង្ដកជារដើម រោយវិទ្យាល័យ ំេឹងថ្សិសយសទាំងរន្ោះអាចរជ្បើជ្បាស់រំន្ញកនុង  ជ្បកបមេុ
 ប េលោះៗរដើមយបីបានជ្បាក់ចំណ្ូលង្ដលអាចរួយសជ្ម្លបនទុកជ្រួសា  រៅកនុងកំ ុងរេលង្ដលេួកររកំេងុ
សិកយារៅថ្្យក់ឧតតមសកិយា។ រនំិតនិង  ជ្បតិបតតទិាំងរនោះជានវនុវតតន៍មួយង្ដលម្នជ្បសទិ្ធភាេ។ អ្វីង្ដល

 
36 KOGABAYEV Timur & MAZILIAUSKAS Antanas (2017). The Definition and Classification of Innovation. 
HOLISTICA 8 (1), pp. 59-72. DOI:10.1515/hjbpa-2017-0005    
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ជានវនុវតតនេ៍ិរសសជាងវិទ្យាល័យដនទ្រទ្ៀត រឺ  រធវើកិចចសនយាបរជ្ងៀនជាមួយម្តាបិតានិងសហរមន៍កនងុ
  ធាន្សិសយសឱយយរ ៀនរចោះនិងជាប់រៅរេលជ្ប ងសញ្ញយបជ្តទ្ុតិយភូមិ។   អ្ប់ ំតាមកចិចសនយាង្បបរនោះរឺ
ជារំ ូឧទាហ ណ្៍រលចរធាលយង្ដលវិទ្យាល័យរអយសងៗរទ្ៀតមិនអាចទាន់អ្នុវតតន៍បាន37។   

សជ្ម្ប់វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ រណ្ៈជ្រប់ជ្រងសាោរ ៀន និងថ្្កដ់ឹកន្ំវិទ្យាល័យបានេិតេំជ្បឹង
ង្ជ្បងង្កលមែទាំងរសវកមម នងិប ិសាថយនអ្ងគភាេរដើមយបីរ្លើយតបនងឹតជ្មូវ  ចាំបាច់បចចបុយបនន បស់សងគម នងិ
  រ ៀនសូជ្ត បស់សិសយានុសសិយសឱយយ ន់ង្តលែជ្បរសើ រ ើង។ សជ្ម្ប់  សិកយារៅកនុងប ិបទ្ននសតវតយសទ្ី
២១ វិទ្យាល័យបានរំ ុញ  អ្ប់ ំតាមង្បបទ្ំរនើបរោយបញ្ចូលនូវកមមវិធកីុំេយយូទ្័ បង្នថមជារដើមដូចជា  រលើក
រ ើងថ្ រតើរយើងរៅឱយយសិសយសរ ៀនស រស  តយ រេៀនដល់ណារទ្ៀត? រហតុអ្វីរយើងមនិឱយយោត់រ ៀន        បរចចក
វិទ្យាកុំេយយូទ្័ រៅ ឱយយោត់រចោះបរងកើតសាលយយ (SLIDE) ឬឱយយោត់រចោះម្នរនំិតរៅកនងុ  ស រស កូដ រដើមយបីឱយយ
រ្លើយតបរៅនឹងបដិវតតន៍ននឧសយាហកមម ៤.០។  

បង្នថមេីរលើរនោះ កមមវិធីសិកយាក៏តជ្មូវឱយយសិសយសរ ៀនអ្ំេី  រធវើររជ្ម្ងរោយង្ណ្ន្ំឱយយសិសយសរធវើ  
សិកយាជ្សាវជ្ជាវរលើជ្បធានបទ្ណាមួយតាមរមរ ៀន និងមុេវិជាជយង្ដលបានរ ៀន រហើយរ ៀបចំជ្កុមរធវើ  សិកយា 
និងរធវើបទ្បងាហយញដល់រោកជ្រូអ្នកជ្រូវិញ។   ជ្បតិបតតិង្បបរនោះបានបណ្តតោះសិសយានសុិសយសនូវរំនតិ រំន្ញ 
និងបទ្េិរសាធន៍ជ្សាវជ្ជាវ និង  រធវើ  ជាជ្កុមង្ដលជាមូលោឋយនយ យងសំខាន់សជ្ម្ប់សសិយានុសសិយសទាំង
រន្ោះ កនុង  បនត  សិកយា បស់េកួរររៅថ្្យក់ឧតតមសិកយារៅរេលអ្ន្រត។ សជ្ម្បក់ិចច  ងា រ ៀបចំប
 ិសាថយនអ្ងគភាេ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយបានរ ៀបចំឱយយម្នរណ្ៈកមម  ទ្ទ្ួលបនទកុប ិសាថយននងិអ្ន្មយ័ង្ដល
េិនិតយយជាសំខាន់រៅរលើង្អនកប ិសាថយនធមមជាតិ នងិង្អនករសាភ័ណ្ភាេនងិអ្ន្ម័យ។   

 

 ូបភាេទ្ី 3៖  ូបភាេសកមមភាេនវនុវតតនក៍នុងវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ 

  

រំនិតនវនុវតតនក៍នុង  កត់ជ្តាវតតម្នសិសយសចូល  
បណា្យល័យននវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ 

បិតរលេទ្ូ សេ័ទម្តាបិតារៅង្អនកខាងមុេតុ
សិសយស (វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ) 

  
 

37 លទ្ធអលនន ជ្ប ងសញ្ញយបជ្តទ្ុតិយភូមិ បស់សិសយសវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយន្ឆ្យំសកិយា ២០១៨-២០១៩ ង្ដលទ្ទ្ួលបានអ្ជ្តា
ជ្ប ងជាប់ បស់សិសយសថ្្យក់ទ្ី១២ បាន ហូតដល់ ៩៣,៥២% សិសយសទ្ទ្ួលបាននិរទ្ទស A ចនំនួ៣ន្ក់ នងិសិសយសថ្្យក់ទ្ី៩ បាន ហូត
ដល់ ៩៦,៦៧% លទ្ធអលទាំងរនោះបាន្លោុះបញ្ចយំងេីរុណ្ភាេអ្ប់ ំយ យងចយាស់រួ ជាទ្ីរម្ទ្នៈ។ 
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  រ ៀបចំទ្ីតាំងឈ រោ េទ្ង់ជាត ិ សិសយសរ ៀនស  រស កូដកមមវិធីកុំេយយូទ្័  

  
  រ ៀបចំរហោឋយ ចន្សមព័នធបានលែ បស់វិទ្យាល័យ (ោមយនធុងសជ្ម្មកនុងប ិរវណ្វិទ្យាល័យ)  

  
   ងចាំទ្ទ្ួលសិសយានុសិសយសរៅរ ៀងរាល់ជ្េឹក បស់រោកជ្រូ អ្នកជ្រូននវិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ 
 
រនលឹោះរជាររ័យមួយរទ្ៀត បស់វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយ រឺជាសាថយប័នង្ដលជ្ប ន់ខាជយប់នូវវបយបធម៌រ ៀន

សូជ្ត។ វិទ្យាល័យបានរ ៀបចំនងិដឹកន្ំជ្កមុជ្រូបរជ្ងៀនតាមមុេវិជាជយនីមួយៗឱយយម្ន  េិភាកយា ិោះ កវិធី
សាង្រសត បទ្េិរសាធន៍ និង   ួមបញ្ចូលនូវបរចចកវិទ្យាថមីៗ រដើមយបីង្ចក ំង្លកោ្យរៅវិញរៅមកកនុងរោលបំណ្ង
េជ្ងឹងរុណ្ភាេបរជ្ងៀន។ វិទ្យាល័យរ ៀបចំឱយយម្នថ្្យក់នទិ្សយសន៍ រហើយជ្រូមុេវិជាជយនីមួយៗង្ចក ំង្លក
ចំរណ្ោះដឹងនិងវិធីសាង្រសតបរជ្ងៀនដល់ជ្របូរជ្ងៀនង្ដលរទ្ើបរចញថមី នងិជ្រូង្ដលជ្តូវ  បំប នសមតថភាេ។ 
មយា យងវិញរទ្ៀត បុរគលិកអ្ប់ ំ បស់វិទ្យាល័យបានេិតេំបនត  រ ៀនសូជ្ត រដើមយបីទ្ទ្ួលបានកជ្មតិវបយបធម៌
 ន់ង្តេពស់សជ្ម្បប់រងកើនរុណ្ភាេ  ងា  បស់េលួន។ ជារ ឿយៗ វិទ្យាល័យរេជ្រចិន្តយបានរ ៀបចំទ្សយសនកិចច
សិកយាដលប់ុរគលិក និងសសិយានុសសិយស រដើមយបីដកជ្សង់បទ្េិរសាធន៍លែៗ យកមកង្កលមែ  ជ្រប់ជ្រងនិង  
អតល់រសវ បស់េលនួ។ រដើមយបី ួមចំង្ណ្កដល់  ង្ចក ំង្លកចំរណ្ោះដឹង នងិ  រ ៀនសូជ្ត វិទ្យាល័យបាន
េយាយមបណ្តតោះសាមយ តីជ្រនូិងសសិយសឱយយសិកយារេញមួយរីវិត និងរ ៀបចំ  ស រស រសៀវរៅសជ្ម្ប់បនយសល់
ទ្ុកជាស្ាយនដង្អនកចំរណ្ោះដឹងដល់សសិយសរំន្ន់រជ្ យ តាម យៈ  បរជ្ងៀនសិសយសឱយយរចោះរធវើររជ្ម្ងជ្សាវ
ជ្ជាវ និងតាម យៈ  អ្នុវតតរោល  ណ្៍ “អានរសៀវរៅមួយកយាល ស រស រសៀវរៅមួយកយាល” ជារដើម។ 

 
(២) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតកំរង់ចារ 
ចណំ្ ចខាលយំង នងិភាេបុនិជ្បសប់ បស់មនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម រឺ  អតួចរអតើមឱយយម្នរនំិតនចនជ្បឌតិ 

និងនវនុវតតន៍ជ្បកបរោយរំនិតវិរជម្ន។   អ្នវុតតទាំងរនោះម្នដចូជា   រ ៀបចំង្កនចនសំណ្ល់ ឹងរៅជា
រុណ្ជ្បរយរនស៍ជ្ម្ប់ជាវតថុរជ្បើជ្បាស់និង  តាំងលមែ,   រ ៀបចំសម្ភយ និងឧបក ណ្៍រជ្បើជ្បាស់រធវើរោយ
បុរគលិករេទ្យយ្ទយល់,   ោក់រចញនូវ  ជ្ប ងជ្បណាំងរលើ  ង្ថទាំសួនចយា ឱយយម្នភាេជ្សស់បំជ្េង និង
ភាេនបតងរដើមយបីរលើកកមពសប់ ិសាថយន, និង  រធវើសកមមភាេរអយសងៗង្ដលបរជ្មើដល់អលជ្បរយរន៍ននរំនិតនចន
ជ្បឌិតទាំងឡាយ។ តាម យៈសកមមភាេនចនជ្បឌតិទាំងរនោះ ថ្្យក់ដឹកន្មំនទី រេទ្យយបានរធវើ  សិកយា និង  
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អ្រងកតរោយឈាលយសនវ និងយកចតិតទ្កុោក់េីសា សំខាន់ននវតថុរជ្បើជ្បាស់ង្ដលម្នកនុងមនទី រេទ្យយ រោយអយា 
ភាជយប់នឹង  រលើកកមពស់ប ិសាថយននិងសេុម្លភាេ រដើមយបីរ ៀបចំ  ង្កមែ និង  នចនជ្បឌិតឱយយម្នភាេទាក់
ទាញ និងជ្សស់បំជ្េង េិរសសបំអសុសាមយ តីចូល ួមទាំងអ្ស់ោ្យ។ ជាឧទាហ ណ្៍ជាក់ង្សតងននរនំិតនចនជ្បឌិត 
និងនវនុវតតន៍ទាំងរន្ោះ ួមម្ន   រ ៀបចំធុងសំរាមរធវើេីដបទ្ឹកសុទ្ធ, ថូ្កយរធវើេីរជ្មបដបទ្ឹកសុទ្ធ, ដបង្រ
លោងនដរោយរជ្បើជ្បាស់ររើងចុច,  បាំងមុេ  ពា   ្លងរំងឺកូវើដ-១៩,   ោបេណ្៌និងបិទ្សាលយក
រឈាមយោះរលើធុងសំរាមតាមរោល  ណ្៍ង្ណ្នំ្,   យកនថៃននទ្ិវរសចកតីជ្សោញ់ (១៤ កុមភៈ) ជានថៃប ិចាចយរ
ឈាមរោយមនទី រេទ្យយបានអតល់្កយ១ទ្ង និងអតល់នំេួបកំរណ្ើតដល់អ្នកសម័ជ្រចតិត (ក ណ្ីចំនថៃកំរណ្ើត) 
ជ្េមទាំង  អតល់ ងាវយន់រលើកទ្កឹចតិតដល់ង្អនកង្ដលទ្ទ្ួលរ័យោភីកនុង  ង្ថសនួចយា  បស់េលនួឱយយម្នភាេ
ជ្សស់បំេង នងិភាេនបតងជានចិច ជារដើម។ 

មយា យងវិញរទ្ៀតមនទី រេទ្យយបាននចនជ្បឌតិឱយយម្ន  រ ៀបចំទ្ិវរវរជសាង្រសត សលយយសាង្រសត និងវិទ្យាសា
ង្រសតង្ថទាំកនុង  បំអុសចលន្ចូល ួមរិតរូ អ្ំេីសេុភាេ និង   ួមចំង្ណ្កដល់  អ្ភិវឌយឍវិសយ័សុខាភិ  
បាលរៅកនុងមនទី រេទ្យយ និងរេតតកំេង់ចាម។ កមមវិធីបណ្តតោះបណាតយលសតីេី  អ្ភិវឌយឍវិជាជយរីវៈបនតក៏ជារំនិតនវ
នុវតតន៍បង្នថមកនុង  រអទ  និងង្ចក ំង្លកចំរណ្ោះដងឹនិងបទ្េិរសាធន៍ដលម់នទី រេទ្យយបង្ងែកជ្សកុ ជ្កងុ និង
មណ្ឌលសេុភាេកនងុ  រំ ុញជ្បសិទ្ធភាេនន  អតល់រសវសុខាភិបាលរៅតាមតបំនម់ូលោឋយន។ បង្នថមេីរលើ
រនោះរទ្ៀត   ោក់រចញនូវកមមវិធីរលើកកមពសប់ ិសាថយន និងចលន្ជ្ប ងជ្បណាំងតាមង្អនកនមីួយៗ (តជ្មូវ
ឱយយង្អនកនីមួយៗម្នសួនចយា  បស់េលួន) និង  អ្នុវតតរោល  ណ្៍ ស៥ បានរធវើឱយយមនទី រេទ្យយរេតតកេំង់
ចាមង្កង្ជ្បមុេម្ត់ថមី ន់ង្តជ្បរសើ រ ើង។ មនទី រេទ្យយបានរលើកទ្កឹចតិតឱយយម្នរំនិតនងិ  អ្នុវតតនវនុវតតន ៍
រៅកនុងមនទី រេទ្យយតាម យៈ  អតល់អ្តថជ្បរយរន៍និងប័ណ្ណស រសើ អងង្ដ ។  
 

 ូបភាេទ្ី 4៖  ូបភាេសកមមភាេនវនុវតតន៍កនុងមនទី រេទ្យយរេតតកំេង់ចាម 

  

  អ្ប់ ំអ្ំេីរោល  ណ្៍ ស៥ េិធីអតលឈ់ាមរៅនថៃទ្ី១៤ ង្េកុមភៈ 

 
ម្ យសុីនង្សកន 64 slide ម្ យសុីន Biochemistry Pentra C400 ង្ដលទ្ទួ្លបានេីកិចចសហ  ជាមួយវិស័យឯករន 



 

59 

  
ធុងសំរាមរធវើេីដបទ្កឹសុទ្ធ ថូ្កយង្ដលរធវើអ្ំេរីជ្មបដបទ្កឹសុទ្ធ 

 

(៣) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយសខតតសកាះក៊ុង 
ថ្្យក់ដឹកន្មំនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង បានោក់រចញនូវរោល  ណ្៍សជ្ម្ប់មង្រនតីជ្រប់ ូបយករៅអ្នុ

វតតនូវពាកយយរសាលយករឺ “បុរគលិកម្្យក់ោរំដើមរឈើមយួរដើម”។ ជាលទ្ធអលនន  អ្នុវតតនូវរោល  ណ្៍រនោះ 
សាថយនភាេប ិសាថយននងិអ្ន្ម័យជ្តូវបានង្កលមែជាបរណ្តើ ៗ។ សួនចយា រុំវិញអ្ោ ននង្អនកនមីួយៗកនុងមនទី 
រេទ្យយ ជ្តូវបានតុបង្តងតាម យៈ  ោំកូនរឈើ, ្កយចជ្មុោះេណ្៌, និង ុកេជាតិរអយសងៗយ យងជ្សស់បំជ្េង 
ជ្បកបរោយរំនិតនចនជ្បឌិត ជ្េមទាងំម្ន  បពំាក់រភលើងបភំលឺង្ថមរទ្ៀត។ រនំិតនវនុវតតនម៍ួយរទ្ៀត រឺ  
ោក់រចញនូវយុទ្ធសាង្រសត រឺ “ មង្រនតីម្្យក់ សបយបុ សរនម្្យក់ ” រដើមយបីរំ ុញ និងរលើកទ្ឹកចតិតឱយយមង្រនតីនងិបុរគលកិ
ជ្រប់ ូបចូល ួមទាកទ់្ង នងិ រកៀ រ ធនធានេីនដរអូ្ភិវឌយឍ និងសបយបុ សរនជាតិ និងអ្នត ជាត។ិ សម្ភយ  និង
ប ិ ខយ រេទ្យយង្ដលសបយបុ សរនអតលរ់ូននងឹយករៅរជ្បើជ្បាស់កនុងង្អនក ឬអ្ងគភាេង្ដលសាមមីង្រនតី ូបណា
ទាក់ទ្ង ឬរកៀ រ បាន។ សម្ភយ ដនទ្រទ្ៀតដូចជាបង់ថម ឬបង់រឈើសជ្ម្ប់អ្ងគុយ និងសា ុងរឈើជារដើម ជ្តូវ
បានោក់ឱយយរជ្បើជ្បាស់ ួម ឬរៅកង្នលងង្ដលម្នតជ្មូវ  រៅកនុងមនទី រេទ្យយ។  

អ្ំេី  ង្សវង កឈាម រនំិតនវនុវតតនម៍យា យងរទ្ៀតរឺមនទី រេទ្យយកត់ជ្តារឈាមយោះនងិរលេទ្ូ សេ័ទ បស់
អ្នកង្ដលចង់ប ិចាចយរឈាមទ្កុជាមុន រោយសា មនទី រេទ្យយមិនទាន់ម្នតជ្មូវ  បូម និងរជ្បើជ្បាស់ឈាម 
រហើយនឹងជ្តូវអ្រញ្ជើញអ្នកទាំងរន្ោះមកប ិចាចយរឈាមរៅរេលមនទី រេទ្យយជ្តូវ  រៅរេលរជ្ យ។  បង្នថមេី
រលើរនោះ មនទី រេទ្យយបានសហ  ជាមួយសាោរេតតរ ោះកុង (ម្នអ្ភិបាល ងរេតតម្្យក់ជាជ្បធាន) បរងកើត   
រណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រងឈាម រហើយម្នមនទី ពាក់េ័នធកនុងរេតតជាសម្រិក។     រណ្ៈកមម  រនោះតជ្មូវ
ឱយយមនទី  និងអ្ងគភាេនមីួយៗជ្តូវ្លយស់រវនោ្យជាជ្បចាំកនុង  ប ិចាចយរឈាម រដើមយបីធាន្សតុកឈាមឱយយម្នជ្រប់
ជ្ោន់។ ជាមួយោ្យរនោះង្ដ  មនទី រេទ្យយបានតជ្មូវឱយយជ្រប់អ្នករំងឺវោះ ត់ជ្តូវអតល់ឈាមសជ្ម្ប់រជ្តៀមបំ ុងយ យង
តិច ២របាលយក សជ្ម្ប់  វោះ ត់មួយក ណ្ីៗ ប ុង្នតរេលេលោះមនទី រេទ្យយកម៏ិនបានរជ្បើជ្បាស់ឈាមទាងំអ្ស់រន្ោះ
ង្ដ  ង្ដលជារហតុរធវើឱយយមនទី រេទ្យយម្នសល់ឈាមសជ្ម្ប់  រជ្បើជ្បាស់បនត។ រៅកនុង  អ្នុវតតរំនិតនចន 
ជ្បឌិតនងិនវនុវតតន៍ មនទី រេទ្យយម្ន  រលើកទ្ឹកចិតតដលអ់្ងគភាេ មង្រនតី និងបុរគលកិជ្រប់ ូប តាម យៈ  
បរងកើតប័ណ្ណស រសើ សជ្ម្ប់អតល់រូនទាងំកជ្មិតអ្ងគភាេ និងកជ្មិតបរុគលម្្យក់ៗ កនុងមនទី រេទ្យយ។  

មនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុងបានទ្ទ្ួលសាគយល់ថ្  រ ៀបចំប ិសាថយន អ្ន្ម័យ រសាភ័ណ្ភាេ និងរហោឋយ
 ចន្សមព័នធ បសម់នទី រេទ្យយ រឺជាកតាតយចមយបងមួយង្ដលមិនអាចរមើល ំលងបានរ ើយ។ យុទ្ធសាង្រសតទ្ីមួយ រឺ
មង្រនតី និងបុរគលកិមនទី រេទ្យយជ្តូវង្តជាបុរគលទ្ីមយួកនុង  ចូល ួមង្ថ កយាប ិសាថយន និងអ្ន្ម័យរៅកនុងមនទី 
រេទ្យយ។ រដើមយបីឱយយមនទី រេទ្យយរនោះសាអយត ថ្្យក់ដកឹន្មំនទី រេទ្យយនិងតាមង្អនកនមីួយៗជ្តូវង្តម្នយនត  ចូល ួម
ទាំងអ្ស់ោ្យ រពាលរឺបានរ ៀបចំង្អន  ង្កលមែប ិសាថយនតាមង្អនកនមីួយៗដចូជារ ៀបចំសួន ោំកូនរឈើ ោក់
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បង់សជ្ម្ប់អ្ងគុយសជ្ម្កលំង្ហ  យ និង  ជ្បមូលទ្ុកោក់សំណ្ល់ន្ន្ឱយយបានរ ៀប យ និងសាអយតបាទ្
ជានិចច។  

 
 ូបភាេទ្ី 5៖  ូបភាេសកមមភាេនវនុវតតន៍កនងុមនទី រេទ្យយរេតតរ ោះកុង 

  
នចនកង់ឡានរធវើជារអើងោំ្កយ 

  
  រ ៀបចំឱយយម្នកង្នលងកមយានតសជ្ម្ប់កុម្  

  
  អតល់ប័ណ្ណស រសើ ដល់បុរគលិក   រ ៀបចំទ្ុកោក់ង្សយបកររើងបានសម មយយ 

 
(៤) ករណី្សកិាននរនទីរសរទយបសងែកាកាន 

មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន បានរ្តយត  យកចតិតទ្កុោក់ជាសំខាន់រលើ  ដឹកន្អំ្នុវតត  រំ ុញនិង
  ោំជ្ទ្ដល់  អ្នុវតតរំនតិនចនជ្បឌិត នងិនវនុវតតន៍កនងុអ្ងគភាេអតល់រសវ និង  បង្រញ្ជយបអ្ំេីជ្បធានបទ្
ពាក់េ័នធរៅនឹងនវនុវតតន៍និង  នចនជ្បឌតិរដើមយបីឱយយអ្ងគភាេម្នដំរណ្ើ    ន់ង្តជ្បរសើ ។ ជាឧទាហ ណ្៍
ជាក់ង្សតងនន  រិត និង  អ្នុវតតង្បបនវនុវតតន៍ មនទី រេទ្យយបានរំ ុញនិងោក់ឱយយអ្នុវតតនូវ  ងា មួយចំនួន
ដូចជា៖ 
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(១) រមឺនទី រេទ្យយបានោក់ឱយយអ្នុវតតនូវរោល  ណ្៍ “ ២ម៣ក ” ឬ រវោទាំង៥ សជ្ម្ប់  រធវើ    
អ្ន្ម័យនដ (ទ្ី១. មុនរេលប ោះអ្នករំងឺ, ទ្ី២. មនុរេលរធវើទ្ជ្មង់  អាសិបទ្ិក, ទ្ី៣. រជ្ យរេលជ្បឈម
និង  ប ោះវតថុរាវរចញេីអ្នករងំឺ, ទ្ី៤. រជ្ យរេលប ោះពាលអ់្នករំងឺ, និងទ្ី៥. រជ្ យរេលប ោះវតថរុុំវិញអ្នក
រំងឺ)។  

(២) រឺមនទី រេទ្យយបានោករ់ចញ និងអ្នុវតតនន៍ូវពាកយយរសាលយក “ ោងនដសរង្រងាគយោះរីវិត ” ង្ដលេលឹមសា 
សជ្ម្យននពាកយយរសាលយករនោះជ្តូវបានបរងកើតជាសំរ ងង្ណ្ន្ំ និងចាក់អយាយតាមឧបក ណ្៍បំេងសំរ ងតូ
ចៗរៅតាមបនទប់ទ្ឹកកនុងមនទី រេទ្យយសជ្ម្ប់រធវើ  ង្ណ្ន្ំដល់អ្នករំងឺ នងិជ្រួសា អ្នករងំឺ និងង្ដលជាេិរសស
សជ្ម្ប់អ្នកមនិរចោះអ្កយស ។  

(៣) រឺ  សហ  ជាមួយវតតអារាមង្ដលរៅរុំវិញកនុង  ន អ្ងាគយសថវិ  ឬបចច័យតាម យៈកមមវិធី
បុណ្យយ្កយសាមរគី ឬសាសន្ រដើមយបីយកមកសាងសង់អ្ោ មួយេនងោច់រោយង្ កសជ្ម្ប់េយាបាលជ្េោះ
សងយឃ និង  រជ្បើជ្បាស់ជាទ្ូរៅអងង្ដ ។  

(៤)   ោក់រចញនូវរោល  ណ្៍ “យកទ្ីជ្កុងមកោកក់នុងរនបទ្” ង្ដលរំនិតរនោះរំ ុញឱយយមនទី 
រេទ្យយេិតេេំយាយមអ្នុវតតន៍សតង់ោដូចមនទី រេទ្យយឯករន ឬមនទី រេទ្យយទ្ីជ្កងុង្ដ ។ ជាក់ង្សតង មនទី រេទ្យយ
រ ៀបចំឱយយម្ននូវបនទប់សជ្ម្កេយាបាល ចំននួ ០៤បនទប់ (ង្អនករងំឺទ្ូរៅម្ន ០២បនទប់ នងិង្អនកសមភេនងិ
ររារង្រសតីម្ន ០២បនទប់។  

ជាមួយោ្យរនោះង្ដ  មនទី រេទ្យយបានោក់រោលរៅ ៣ឆ្យំ កនុង  ង្កង្ជ្បឥ ិយបថបុរគលកិ បស់េលនួ
ចំរពាោះរសវបដិសណាឋយ កិចចឱយយ ន់ង្តលែជ្បរសើ  ជាងរនោះបង្នថមរទ្ៀតតាម យៈ  អ្នុវតតនូវយុទ្ធសាង្រសត “ 

សាវយរមន៍ ” រោយ  ង្កង្ជ្បឥ ិយបថបរុគលកិ នងិជ្រូរេទ្យយឱយយរចោះរជ្ម្បសួ  និងសាវយរមន៍អ្នករំងឺ ឬអ្តថិិ
រនង្ដលចលូមកង្សវង ករសវ បស់មនទី រេទ្យយ។ សជ្ម្ប់រំនិតនវនុវតតន៍មួយរទ្ៀត រឺមនទី រេទ្យយបង្ងែក
បា ន រោយម្ន  ោំជ្ទ្េី  ិយល័យសុខាភបិាលជ្សុកជ្បតិបតតិបា ន បានរ ៀបចំយុទ្ធសាង្រសត “ ជ្សី
សាអយត ” រដើមយបីទាក់ទាញចំណាប់អា មមណ្៍អ្តិថិរន រោយបានចាប់រអតើមេី  ង្កលមែរហោឋយ ចន្សមព័នធ ូបវ័នត
កនុងមនទី រេទ្យយ។ ដំបូងចាប់រអតើមង្កលមែរៅ ង្អនកខាងមុេមនទី រេទ្យយ រោយរធវើ  ោបថ្្យំ អ្ោ  ចាក់អលូវរបតុង 
រ ៀបចំសួនោំ្កយនិងោំរៅមយនបតង ោំកូនរឈើ និងរ ៀបចំសណាតយប់ធា្យប់ឱយយម្ន របៀបរ ៀប យជារដើម កនុង  
បរងកើនរសាភ័ណ្ភាេ, ភាេទាក់ទាញ នងិភាេជ្សស់ជ្សាយង្ដលអាចរួយដល់  េយាបាលរំងអឺងង្ដ ។ 

រំនិតនវនុវតតនរ៍ួឱយយកត់សំោលម់ួយរទ្ៀត បស់មនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន រឺ  អ្នុវតតនូវយនត  នន
  វយតនមល (តាម យៈបទ្េិរសាធន៍នន  អ្នុវតត SOA និងរជ្ យមក  អ្នុវតត HEQIP ជាបនតបន្ទយប់) 

ង្ដលបានកំណ្ត់អ្ំេី  ទ្ទ្ួលេសុជ្តូវតាម យៈ  ោក់រចញនូវកិចចជ្េមរជ្េៀងអ្នុវតត  ងា  និង  
កំណ្ត់អ្េំីលកេេណ្ឌតួន្ទ្ីភា កិចច និង  ទ្ទ្ួលេុសជ្តូវ  ងា  ជ្េមទាំងបានកំណ្ត់នូវសូចន្ក សជ្ម្ប់
  វយតនមលចយាស់ោស់ រោយអយា ភាជយប់រៅនឹង  រលើកទ្ឹកចិតត (ថវិ ឧបតថមភជ្បចាំង្េ)។ ង្អែករលើក  
អ្នុវតតកនលងមក   ជ្េមរជ្េៀងអ្នុវតត  ងា តាម យៈ  កំណ្ត់តួន្ទ្ីភា កិចចនងិ  វយតនមលរៅរលើលទ្ធ
អល  ងា រោយអយា ភាជយប់នឹង  រិតនិង  អ្នុវតតង្បបនវនុវតតន៍ រឺជាចំណ្ ចង្ដលជ្តូវរធវើ  ង្កលមែជា
ជ្បចាំ ជាេិរសសសូចន្ក ង្ដលជ្តូវរធវើបចចបុយបននភាេសជ្ម្ប់  អ្នុវតត,   តាមោនជ្តួតេនិិតយយនិង  វយ
តនមលសំរៅរ្លើយតបរៅនឹងលទ្ធអល ំេឹងទ្កុ។ 
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 ូបភាេទ្ី 6៖  ូបភាេសកមមភាេនវនុវតតន៍កនងុមនទី រេទ្យយបង្ងែកបា ន 

 

 
យុទ្ធន្   ោងនដសរង្រងាគយោះរីវិត 

 
  អ្នុវតតនូវរោល  ណ្៍ “ ២ម៣ក ” ឬ 
រវោទាំង៥ សជ្ម្ប់  រធវើអ្ន្ម័យនដ 

  ចាក់េលឹមសា អ្ប់ ំអ្ន្ម័យជាសំរ ង 

 

តារាងទ្ី ៨៖ តារាងសរងេបកតាតយរជាររ័យអ្េំី  រិត និង  អ្នុវតតង្បបនវនុវតតន៍ 
▪ អ្ងគភាេដឹកន្ំ  អ្នុវតត   រំ ុញនិង  ោំជ្ទ្រំនិតនចនជ្បឌិត នងិនវនុវតតន៍កនងុអ្ងគភាេអតល់ 

រសវ 

▪ អ្ងគភាេរធវើ  បង្រញ្ជយបអ្ំេីជ្បធានបទ្ពាក់េ័នធរៅនឹងនវនុវតតន៍នងិ  នចនជ្បឌិតរដើមយបីឱយយអ្ងគភាេ
ម្នដំរណ្ើ    ន់ង្តជ្បរសើ  

▪ អ្ងគភាេរធវើ  ជ្សង់មតិរយបល ់ ឬសំណ្មូេ ន្ន្ បស់អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ រដើមយបីជ្តួតេិនតិយយ
តាមោន និងរ ៀបចំជាវិធាន  រោោះជ្សាយ 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំឱយយម្នរណ្ៈកមម  ទ្ទ្ួលបនទកុប ិសាថយន និងអ្ន្ម័យង្ដលេិនតិយយជាសំខាន់រៅ
រលើង្អនកប ិសាថយនធមមជាតិ និងង្អនករសាភ័ណ្ភាេនងិអ្ន្ម័យរៅកនុងអ្ងគភាេ 

▪ អ្ងគភាេបានោក់រចញនូវ  ជ្ប ងជ្បណាំងរលើ  ង្ថទាំសួនចយា ឱយយម្នភាេជ្សស់បំជ្េង និង
ភាេនបតងរដើមយបីរលើកកមពសប់ ិសាថយន 

▪ អ្ងគភាេរធវើ  រំ ុញ និងរលើកទ្ឹកចិតត  រធវើសកមមភាេរអយសងៗង្ដលបរជ្មើដល់អលជ្បរយរន៍នន
រំនិតនចនជ្បឌិតទាំងឡាយ 

▪ អ្ងគភាេោក់រចញនូវពាកយយរសាលយក “បុរគលកិម្្យក់ ោំរដើមរឈើមួយរដើម  និង“ មង្រនតីម្្យក់ សបយបុ ស
រនម្្យក់ ” 
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▪ អ្ងគភាេោក់ឱយយអ្នុវតតនូវរោល  ណ្៍ “ ២ម៣ក ” ឬ រវោទាំង៥ សជ្ម្ប់  រធវើអ្ន្ម័យនដ (ទ្ី
១. មុនរេលប ោះអ្នករំងឺ, ទ្ី២. មុនរេលរធវើទ្ជ្មង ់ អាសិបទ្ិក, ទ្៣ី. រជ្ យរេលជ្បឈមនិង
  ប ោះវតថុរាវរចញេីអ្នករងំឺ, ទ្ី៤. រជ្ យរេលប ោះពាល់អ្នករងំឺ, និងទ្ី៥. រជ្ យរេលប ោះវតថុរុំវិញ
អ្នករងំឺ) 

▪ អ្ងគភាេោក់រចញ និងអ្នុវតតនន៍ូវពាកយយរសាលយក “ ោងនដសរង្រងាគយោះរីវិត ” ង្ដលេលឹមសា សជ្ម្យនន
ពាកយយរសាលយករនោះជ្តូវបរងកើតជាសំរ ងង្ណ្ន្ំ និងចាក់អយាយតាមឧបក ណ្៍បំេងសំរ ងតចូៗ
រៅតាមបនទប់ទ្កឹសជ្ម្ប់  ង្ណ្ន្ំដល់អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ និងជ្រួសា អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ ជា
េិរសសសជ្ម្ប់អ្នកមិនរចោះអ្កយស   

▪ អ្ងគភាេបានោក់រចញនូវរោល  ណ្៍ “យកទ្ីជ្កងុមកោក់កនុងរនបទ្” ង្ដលរំនតិរនោះរំ ុញឱយយ
អ្ងគភាេេយាយមអ្នុវតតន៍សតង់ោដូចសាថយបន័ ឬអ្ងគភាេឯករន ឬ ទ្ីជ្កងុង្ដ  

▪ អ្ងគភាេបានោក់រចញនូវ  អ្នុវតតនូវយុទ្ធសាង្រសត “សាវយរមន៍” រោយ  ង្កង្ជ្បឥ ិយបថ
បុរគលិក ឱយយរចោះរជ្ម្បសួ  និងសាវយរមន៍អ្នករជ្បើជ្បាស់រសវ ឬអ្តិថិរនង្ដលចលូមកង្សវង ក   
រសវ 

▪ អ្ងគភាេរ ៀបចំយុទ្ធសាង្រសត “ជ្សីសាអយត” រដើមយបីទាកទ់ាញចំណាប់អា មមណ្៍អ្តិថរិនរោយបានចាប់
រអតើមេី  ង្កលមែរហោឋយ ចន្សមព័នធ ូបវ័នតកនុងអ្ងគភាេ 

▪ អ្ងគភាេបានរ ៀបចំទ្ិវរវរជសាង្រសត សលយយសាង្រសត និងវិទ្យាសាង្រសតង្ថទាំកនុង  បំអសុចលន្ចូល
 ួមរិតរូ អ្េំីសុេភាេ និង   ួមចំង្ណ្កដល់  អ្ភិវឌយឍវិស័យសុខាភិបាល 

▪ អ្ងគភាេរធវើ  រ ៀបចំង្កនចនសំណ្ល់ ឹងរៅជារុណ្ជ្បរយរន៍សជ្ម្ប់ជាវតថុរជ្បើជ្បាស់ និងតាំង
លមែរៅកនុងអ្ងគភាេ 

▪ អ្ងគភាេកត់ជ្តារឈាមយោះនងិរលេទ្ូ សេ័ទ បស់អ្នកង្ដលចង់ប ិចាចយរឈាមទ្ុកជាមនុ រោយសា  មិន
ទាន់ម្នតជ្មូវ  បូម និងរជ្បើជ្បាស់ឈាម រហើយនឹងជ្តូវអ្រញ្ជើញអ្នកទាំងរន្ោះមកប ិចាចយរឈាម
រៅរេលជ្តូវ   ជ្េមទាំងបរងកើតរណ្ៈកមម  ជ្រប់ជ្រងឈាម រដើមយបីធាន្សតុកឈាមជ្រប់ជ្ោន់
ង្ដលតជ្មូវឱយយសម្រិករណ្ៈកមម  ង្ដលជាមង្រនតរីុំវិញរេតតរធវើ  ប ិចាចយរឈាមជារទ្ៀងទាត់  

▪ អ្ងគភាេរធវើ  សហ  ជាមួយវតតអារាមង្ដលរៅរុំវិញកនុង  ន អ្ងាគយសថវិ  ឬបចច័យតាម យៈ
កមមវិធីសាសន្ រដើមយបីយកមកសាងសង់អ្ោ មួយេនងោច់រោយង្ កសជ្ម្ប់េយាបាលជ្េោះសងយឃ 
និង  រជ្បើជ្បាស់ជាទ្ូរៅអងង្ដ  

▪ អ្ងគភាេអ្នុវតតយនត  វយតនមលរលើ  អ្នុវតត  ងា  រោយអយា ភាជយប់នឹង  រិត និង  អ្នុវតត
ង្បបនវនុវតតន៍ បស់បរុគលិក នងិរោយអយា ភាជយប់នងឹ  រលើកទ្ឹកចតិតជាថវិ ឧបតថមភជ្បចាំង្េ 

▪ អ្ងគភាេម្នយុទ្ធសាង្រសតរជ្បើជ្បាស់នូវមង្រនតីង្ដលចលូនិវតតន៍(ម្នរុណ្វុឌយឍិ សមតថភាេ រំន្ញ 
មនសិ   និង្នទោះ)ឱយយរធវើជាមង្រនតីជាបក់ិចចសនយា ឬទ្ីជ្បឹកយាបរចចករទ្ស 

▪ អ្ងគភាេរធវើ  បិតសាលយកេ័ត៌ម្នអ្េំីរឈាមយោះសសិយស និងរលេទ្ូ ស័េទ បស់ម្តាបិតារៅេីមុេតុ
នីមួយៗ បស់សសិយស 

▪ អ្ងគភាេអ្នុវតតរោល  ណ្៍ “ោមយនធងុសំរាម ” 
▪ អ្ងគភាេរួយសជ្មួលបនទុក បសស់ិសយសរៅរេលេកួរររ ៀនបនតរៅថ្្យក់ឧតតមសិកយា តាម យៈ  

បរជ្ងៀនវរគបំណ្ិនរីវិត នងិវរគតជ្មងទ់្ិសសជ្ម្ប ់ សិកយារៅមហាវិទ្យាល័យ 
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▪ វិទ្យាល័យរធវើកិចចសនយាបរជ្ងៀនជាមួយម្តាបិតានងិសហរមន៍កនងុ  ធាន្សិសយសឱយយរ ៀនរចោះ
និងជាប់រៅរេលជ្ប ងសញ្ញយបជ្តទ្ុតិយភមូ ិ

▪ វិទ្យាល័យរជ្បើជ្បាស់កុំេយយូទ្័ រដើមយបីរំនួយដល់  បរជ្ងៀន និង  អយា ភាជយប់  រ ៀនរៅនឹងតជ្មូវ
  សហរមន៍ និងតជ្មូវ  បចចុបយបនន បសស់ងគម 

▪ កមមវិធីសិកយា បស់វិទ្យាល័យកត៏ជ្មូវឱយយសិសយសរ ៀនអ្ំេី  រធវើររជ្ម្ងរោយង្ណ្ន្ំឱយយសិសយសរធវើ  
សិកយាជ្សាវជ្ជាវរលើជ្បធានបទ្ណាមួយតាមរមរ ៀន និងមេុវិជាជយង្ដលបានរ ៀន រហើយរ ៀបចំជ្កុម
រធវើ  សិកយា និងរធវើបទ្បងាហយញដល់រោកជ្រអូ្នកជ្រូវិញ 

▪ អ្ងគភាេរធវើ  រលើកទ្កឹចិតតឱយយម្នរនំិត និង  អ្នុវតតនវនុវតតន៍រៅកនុងអ្ងគភាេតាម យៈ     
អតល់អ្តថជ្បរយរនន៍ិងបណ័្ណស រសើ  

 

៦. សសចកតីសននិដ្ឋា ន 
  សរជ្មចបាននូវភាេរជាររ័យ បស់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈរំ ូទាំង៤ខាងរលើ មិនង្មនជា

រ ឿងនចដនយយ ឥតជ្ពាងទ្ុក ឬជាអ្ភូតរហតុអ្វីរ ើយ។ លទ្ធអលរជាររ័យដ៏ធំរធងរនោះ បានរកើតរចញេី  
េិតេំជ្បងឹង្ជ្បងរិតរូ ដឹកន្ំ និងអ្នុវតត  ងា យ យងរេញរលញ និងសវិតសាវយញេីថ្្យក់ដកឹន្ំ បុរគលកិ នដរូ 
សហរមន៍ អាជាញយធ មលូោឋយន នងិភារីពាកេ់័នធទាងំឡាយ រោយឈ រលើសាមយ តីទ្ទ្ួលជ្តូវេពស់ និង  តមកល់
អលជ្បរយរន៍ ួម។ ភាេរជាររ័យទាងំរនោះឈ រលើបចច័យ ឬធាតុចូលទាងំ៧ ដូចបានរ ៀបរាប់ខាងរលើ ួម
ម្នដូចជា ១). ភាេជាអ្នកដកឹន្ំលែ, ២).   រ ៀបចំជ្បេ័នធ  ងា ង្អែករលើលទ្ធអល, ៣). តម្លយភាេនន  
ជ្រប់ជ្រងហិ ញ្ញវតថុ, ៤).   កសាងសមតថភាេ សាមរគីភាេ និង  របតជាញយចិតត បស់បុរគលិកកនុងអ្ងគភាេ, ៥). 
  សហ  លែជាមួយអាជាញយធ  សហរមន៍ នដរូ  និងជ្បជាេល ដឋ, ៦).   ជ្រប់ជ្រង នងិ  រ្លើយតប
េ័ត៌ម្នជ្តលប់នងិបណ្តងឹតវ យ, និង ៧).   រិត និង  អ្នុវតតង្បបនវនុវតតន៍ ។ កិចចេតិេំជ្បឹងង្ជ្បងរៅកនុង
  អ្នុវតតនូវធាតុចូលទាងំរនោះ មនិង្មនរកើតរ ើងង្តមួយនថៃ មួយង្េ ឬមួយឆ្យំរន្ោះរទ្ ង្តជា  េតិេំជ្បឹង
ង្ជ្បង ជ្តួសជ្តាយ និងរំ ុញយ យងសកមមេីសំណាក់ថ្្យក់ដកឹន្ំ មង្រនតី នងិបរុគលិករជ្ មឱវទ្ទាំងអ្ស់ជាយូ 
ឆ្យំកនលងមក នងិបនតេីថ្្យកដ់ឹកន្មំួយរៅថ្្យក់ដឹកន្ំមួយ។ ជាងរនោះរៅរទ្ៀត ភាេរជាររ័យក៏មនិអាចរកើត
ម្នបានរទ្ ដរាបណាអ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈទាំងរនោះមិនម្ន  អ្នុវតតនងិជ្បតិបតតិង្ដលម្នជ្បេ័នធ
ជ្រប់ជ្រង ង្អន   និងទ្សយសនវិស័យជាក់ោកន់ិងចយាស់ោស់  ួមអយសំនងឹ្នទៈដម៏ុោះមុតកនងុ  ចូល ួមកនុង  
បំរេញភា កិចច និងតួន្ទ្ី បសេ់លួន រទ្ើបរធវើឱយយអ្ងគភាេទាំងរនោះទ្ទ្លួបាននូវភាេរជាររ័យដ៏ជ្តចោះជ្តចង់
ង្បបរនោះ។  

ជាក់ង្សតង ធាតុចលូ ឬកតាតយរនលោឹះង្ដលបានរ ៀបរាប់មកខាងរលើរនោះម្នរៅជ្រប់ទ្ដិឋភាេននអ្ងគភាេ
អតល់រសវសាធា ណ្ៈទាំងអ្ស់ រហើយទំាងរនោះកម៏និង្មនជាបាតុភតូ ឬអ្ភិនហីា អ្វីរជ្ៅង្តអ្ំេី  រិត និង  
ជ្បតិបតតដិ៏ជ្តឹមជ្តូវ បស់មនសុយសជាតិរន្ោះរទ្។ ចណំ្ ចរនលោឹះរៅជ្តង់ថ្ អ្ងគភាេរ័យោភរីំ ូទាំង៤ ង្ដលបាន
រលើកយកមកសិកយារនោះម្ន  ទ្ទ្លួសាគយល់ថ្ ម្ន  េិតេំជ្បឹងង្ជ្បង តស ូ អ្ត់ធមត់ និងជ្ ញ់នរនៀល
រជ្ចើនរលើសជាងររបនតចិកនុងចំរណាមអ្ងគភាេទាងំឡាយង្ដលមិនទ្ទ្លួបានរ័យោភី រហើយក៏មិនង្មន
ម្នន័យថ្អ្ងគភាេដនទ្រទ្ៀតង្ដលបានចូល ួម  ជ្ប ងជ្បណាំងមិនបានអ្នុវតត  ងា អ្វីរសាោះរន្ោះង្ដ  
ជ្ោន់ង្តកជ្មិតនន  ជ្បតិបតតមិិនទាន់រេញរលញនិងជ្រប់ជ្ោន់ង្តប ុរណា្យោះ។  

  អ្នុវតតរោយរជាររ័យនូវបចច័យ ឬរនលោឹះសំខាន់ៗដូចង្ដលបានរ ៀបរាប់ខាងរលើរនោះ ទាមទា ឱយយ
អ្ងគភាេនីមួយៗម្ន ១). ភាេបត់ង្បន (ង្តចយាស់ោស់), ២). ភាេជាជ្កុម (មិនង្មនោ្យរជ្ចើន អ្នយសមរៅ
រទ្), ៣). ភាេររឿជាក់ (រសាមយោះស័មជ្រនិងរបតជាញយចិតតេពស់), ៤). ភាេជាអ្នកដកឹន្ំលែ (រចោះរតិរូ អ្េំសីុេទ្ុកេ
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កូនរៅនិងដឹកន្ំសរជ្មចបានសមិទ្ធអិលថមីៗជានចិច), ៥). ភាេនចនជ្បឌិត (រចោះចាប់យករនំិតនងិឱ ស
ថមីៗ) និង ៦). ភាេជានដរូ  (រចោះរធវើ  ជាមួយនិងបំរេញតជ្មូវ  សហរមន៍)។   កសាងអ្ងគភាេឱយយ
បានរជាររ័យជ្តូវ  នូវភាេបត់ង្បន ង្តមិនរ្វចឆវយច និងម្នមូលោឋយនកនុង  កសាងរំរនឿចិតត និងតម្លយ
ភាេជ្បកបរោយសាមយ តី  ងា ជាជ្កុម។ ជ្រប់ង្អនកននកម្លយំងចលក ទាំងរនោះសុទ្ធង្តជ្តូវបានបងកបន់ូវ  តាំង
ចិតតង្បបវិរជម្នេីបរុគលថ្្យកដ់ឹកន្ំ នងិបរុគលិកទាំងអ្ស់រៅកនុងអ្ងគភាេជ្បកបរោយសាមយ តីររឿជាក់ ទ្ទ្ួល
េុសជ្តូវេពស់ និងទ្ឹកចិតតដ៏ប ិសុទ្ធកនុង  អ្ភិវឌយឍអ្ងគភាេ បសេ់លួនជ្បករោយនវនុតតន៍ និងសរជ្មចបាននូវ
និ នត ភាេ បស់អ្ងគភាេ។ ទាំងរនោះជាឧតតម្នុវតតរំ ូដ៏លែដល់ជ្រប់អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈទាំងអ្ស់រៅ
កនុងជ្េោះរាជាណាចជ្កកមពុជារដើមយបីរ ៀនសូជ្ត ឬង្កនចនបនតសជ្ម្ប់ជាជ្បរយរនដ៍ល់អ្ងគភាេ បសេ់លួន សំរៅ
បរជ្មើរសវសាធា ណ្ៈជ្បកបរោយភាេនវឆលយត ម្នជ្បសិទ្ធភាេ និងសក័តសិទ្ធភាេ។ 

ជា ួម សជ្ម្ប់ទ្ិសរៅនន  អ្ភិវឌយឍនិងរំ ុញកចិច  ងា នវនុវតតន៍ឱយយម្នដំរណ្ើ   និងសកមមជា
និ នត ៍ អ្ងគភាេអតល់រសវសាធា ណ្ៈចាំបាច់ កនុងរេលណាមួយរៅអ្ន្រត ជ្តូវរ ៀបចំឱយយម្ននូវជ្កុម  ងា 
ជ្សាវជ្ជាវ និងអ្ភិវឌយឍន៍សជ្ម្ប់អ្ងគភាេ (Research & Development Unit)។ ជ្កុម  ងា រនោះម្នតួន្ទ្ី
ង្សវង កនូវ  នចនជ្បឌិត និងនវនុវតតន៍ថមីៗជាជ្បចាំង្ដលអាចរួយអ្ភិវឌយឍន៍ និងបរងកើត ឬបរងកើននូវជ្បេ័នធ
ជ្រប់ជ្រង និង  អតល់រសវសាធា ណ្ៈឱយយ ន់ង្តម្នជ្បសិទ្ធភាេ និងស័កតិសទិ្ធភាេកនុង  រ្លើយតបរៅនឹង
តជ្មូវ   បស់សងគម និងជ្បជាេល ដឋតាមប ិ  ណ្៍ជាក់ង្សតង៕  
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កត្តា គន្លឹះជោគជ័យ
ននជ័យលាភីជេខ១អង្គភាពផ្ាេជ់េវាសាធារណៈគររ  
កនងុ្វិេយ័អប់រ រនិង្វិេយ័េខុាភិបាេ ឆ្ន រ២០១៩

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, ថ្ងៃទី០២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១



ក្កុមការងារជរៀបចរជមជរៀន

១. លោក ជេៀត វិចិក្ត ប្រធាននាយកដ្ឋា នននប្កសួងមុខងារសាធារណៈ

២. លោករណឌ ិត េរ ចាន់ធី ទីប្រឹកាឯករាជ្យ
៣. លោកប្សី កកវ ធាវី ទីប្រឹកា នន GIZ

៤. លោក ធន់ ប ុនជធឿន ប្រធាននាយកដ្ឋា ននន ស.ភ.រ
៥. លោក េខុ េរណាង្ ប្រធាននាយកដ្ឋា នននប្កសួងមុខងារសាធារណៈ

៦. លោក ក្បាក់ ក្បានីដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋា នននប្កសួងមុខងារសាធារណៈ
៧. លោក ចាន់កេន  េវុណណ នាថ ទីប្រឹកាឯករាជ្យ
៨. លោក ប  េ អក្មិតកិតា អនុប្រធាននាយកដ្ឋា ន នន

ប្កសួងមុខងារសាធារណៈ

ជេៀត វិចិក្ត

តួនាទី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋា នលសវាសាធារណៈ និងជា
លេខាធិការ ននគណៈកមមការវាយតនមៃអងគភាព
ផ្តេ់លសវាសាធារណៈថ្នា ក់ជាតិ (គ.វ.ជ្)

ប្រវតតិការងារ៖ 
- ១៣ ឆ្ា ាំ កាុងការងារកកទប្មង់រដ្ាបាេសាធារណៈ
- ២ ឆ្ា ាំ កាុងវិស័យធនាគារ
- ២ ឆ្ា ាំ កាុងការងារប្សាវប្ជាវកផ្ាកលសដ្ាកិច 

ប្រវតតិការសិកា៖
- ររិញ្ញា រ័ប្តជាន់ខពស់កផ្ាកប្គរ់ប្គងសាធារណៈ
(សកេវិទាេ័យវីកទូលរៀ ប្រលទសណូកវេហ្សឺឡង់ង់ដ្)៍

- សញ្ញា រ័ប្តរដ្ាបាេសាធារណៈ សាោភូមិនររដ្ាបាេ
- ររិញ្ញា រ័ប្ត កផ្ាកវិទាសាប្សតលសដ្ាកិច  ភាាំលព 

ក្កុមការងារជរៀបចរជមជរៀន ក្បវតារ  បេជង្េបវាគមិន



I. ជេចកាីជផ្ាើម
II. ទិដ្ាភាពជោគជ័យននអង្គភាពជ័យលាភីទា រង្៤
III. កត្តា គន្លឹះជោគជ័យននជ័យលាភីជេខ១អង្គភាព    
ផ្ាេជ់េវាសាធារណៈគររ  កនងុ្វិេយ័អប់រ រ និង្វិេយ័
េខុាភិបាេ ឆ្ន រ២០១៩

IV. េននិដ្ឋា ន

មាតិកា



យនាការ និង្នីតិវិធីននការវាយតនម្
អង្គភាពផ្ាេជ់េវាសាធារណៈ



១. សតង់ដាសសវាសាធារណៈ
២. សតង់ដា ឬនិយាមថ្នការផ្តល់សសវាសាធារណៈរបស់អងងគភាព
៣. ការក្រប់ក្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈសៅរនុងអងងគភាព
៤. ការក្រប់ក្រងនិងការអងភិវឌ្ឍធនធានមនុសសសៅរនុងអងងគភាព
៥. ការសរៀបចាំនិងខរលមអបរសិាថ នអងងគភាព
៦. ទាំនារទ់ាំនងលអជាមយួក្បជាពលរដ្ឋ សហរមន៍ និងថ្ដ្រូអងភិវឌ្ឍន៍   
ក្ពមទាំងការចូលរមួវាយត្ថ្មៃពីអងនរ សក្បីក្ាស់សសវាសាធារណៈ

៧. ការសដាោះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមជាមយួក្បជាពលរដ្ឋនងិសហរមន៍ 
៨. ការផ្តួចសផ្តីមរាំនិត្ងមីៗ  និងនវានុវត្តន៍សដី្មបសីធវឱី្យអងងគភាពមានដ្ាំសណីរការ
កាន់ខត្ក្បសសីរ 

េកេណវិនិចឆ័យជទេទារង្៨ 



ជ័យលាភីជេខ ១ អង្គភាពផ្ាេជ់េវាសាធារណៈ ជខតា

ជ័យលាភីខផ្នរវទិាល័យ វទិាល័យសពក្ជចិនាត ាត់្ដ្ាំបង

ជ័យលាភីខផ្នរសុខាភិាល (CPA3) មនទីរសពទយសខត្តរាំពងច់ាម រាំពង់ចាម

ជ័យលាភីខផ្នរសុខាភិាល (CPA2) មនទីរសពទយបខងអរសខត្តសកាោះរុង សកាោះរុង

ជ័យលាភីខផ្នរសុខាភិាល (CPA1) មនទីរសពទយបខងអរាកាន សោធិ៍សាត់្

ជ័យលាភីជេខ១អង្គភាពផ្ាេជ់េវាសាធារណៈគររ  
កនងុ្វិេយ័អប់រ រ និង្វិេយ័េខុាភិបាេ ឆ្ន រ២០១៩



II. ទិដ្ាភាពជោគជ័យននអង្គភាពជ័យលាភីទា រង្៤

 មានការររីចសក្មនីខផ្នរសហដាឋ រចនាសមព័នរូូបវន័ត និងសមាា រឧបសទទសសមក្សបសក្មាប់ផ្តល់សសវា

 ការមរទទួលសសវាពីអងត្ងិជនមានការសរនីស ងីជាបនតបនាទ ប់ ខដ្លខសតងពកីារសរនីស ងីថ្នទាំនុរ
ចិត្តពីក្បជាពលរដ្ឋ

 ក្បសិទាូពនងិក្បសិទផូ្លថ្នការផ្តល់សសវាមានការសរនីស ងីជាលាំដាប់ខដ្លខសតងស ងីតាមរយៈ
រាយការណ៍លទូផ្លការងារអងងគភាព

 អាជាា ធរ សហរមន៍ ថ្ដ្រូ និងក្បជាពលរដ្ឋបនតផ្តល់ការឧបត្ថមាគាំក្ទ

 បុរគភលិរមានាពររីរាយនងិសមាទនាពរនុងការបាំសពញតួ្នាទាីររចិច

 ថ្នន រ់ដ្ឹរនាាំ មន្រនតី និងអងងគភាពទទួលានការទទួលសាគភ ល់ចាំសោោះសាន ថ្ដ្របស់ខៃួនជាបនតបនាទ ប់ទាំង
រក្មិត្ថ្នន រ់មូលដាឋ ន និងថ្នន រ់ជាត្ិ



វិទាេយ័ជពក្ជចិនាា  ជខតាបាត់ដ្របង្



មនទីរជពទយ ជខតាករពង្់ចាម (CPA3)



មនទីរជពទយជខតាជកាឹះកងុ្(CPA2)



មនទីរជពទយបកង្ែកបាកាន ជខតាជោធិ៍សាត់ (CPA1)



III. កត្តា គន្លឹះជោគជ័យននជ័យលាភីជេខ១អង្គភាពផ្ាេជ់េវា
សាធារណៈគររ  កនងុ្វិេយ័អប់រ រ និង្វិេយ័េខុាភិបាេ

ខផ្អរសលីការសិរារបស់ក្រុមការងារអងនតរក្រសងួដ្រឹនាាំសដាយសាលាភូមិនទ រដ្ឋាល 
រតាត រនៃឹោះចាំននួ៧ ខដ្លនាាំឱ្យអងងគភាពទាំង៤ សជារជ័យ រឺ៖

ាពជាអងនរដឹ្រនាាំលអ

ការសរៀបចាំក្បព័នូការងារសតត ត្សលីលទូផ្ល

 ត្មាៃ ាពថ្នការក្រប់ក្រងហរិញ្ញវត្ថុ
ការរសាងសមត្ថាព សាមរគភីាព និងការសបតជាា ចិត្តរបស់បុរគភលរិ

ការសហការលអជាមយួអងជាា ធរ សហរមន៍ ថ្ដ្រូ និងក្បជាពលរដ្ឋ

ការក្រប់ក្រង សដាោះក្សាយ និងស ៃ្ីយត្បព័ត៌្មានក្ត្ ប់ និងបណតឹ ងត្វាា

ការរិត្រូរនិងការអងនុវត្តខបបនវានុវត្តន៍



១. ភាពោអនកដ្លកនា រេែ

 ដឹកនាំដោយមានចកខុវស័ិយ និងផែនការការងារចាស់លាស់

 មានការដរៀបចាំរចនសម្ពន័ធចាតត់ាំង ការផបងផចកតួនទីភារកិចច ទិសដៅការងារសម្រមាបម់្ន្រនតីមាា ក់ៗ   និងតម្
ោនម្រតួតពិនិតយជាម្របចាាំ

 ដឹកនាំដោយឈរដលើដោលការណ៍សាម្គ្គីភាព ែតល់តម្ម្ៃដល់ម្ន្រនតី គិ្តគូ្រម្របដោជនរ៍មួ្របស់អងគភាព  និង
យកចិតតទុកោកអ់តិថិជន

 ដ្វើជាគ្ាំរសូម្រមាបម់្ន្រនតីកាុងការទទួលខុសម្រតូវការងារ ការនិោយសតី ការលះបង់្ នធាននិងដពលដវលាផ្ទា ល់
ខៃួន ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាពជាម្របចាាំ

 ពុះពារឧបសគ្គ និងដ្វើកិចចការលាំបាកៗដដើម្បនីាំអងគភាពសដម្រម្ច សម្ទិធិែលនិងភាពដជឿជាកស់ម្រមាបអ់ងគភាព

 ែតល់តម្ម្ៃដលើការកសាងនិងផថរកាទាំនកទ់ាំនងជាម្យួអាកពាកព់ន័ធ

 មានគ្ាំនិតែតួចដែតើម្ថមី និងែតល់តម្ម្ៃដលើនវានុវតតនរ៍បស់បុគ្គលិក

 ម្របតិភូកម្មនិងបាំែុសសាម រតីជាអាកដឹកនាំដល់ម្ន្រនតីឱ្យមាច ស់ការការងារ

 យកចិតតទុកខពស់ដលើការម្រគ្បម់្រគ្ងនិងដោះម្រសាយវវិាទម្ែាកាុង



២. ការជរៀបចរក្បព័នធការងារជតា តជេើេទធផ្េ

១. ការសរៀបចាំក្បព័នូការងារខដ្លមាន៖
រណៈក្រប់ក្រងសក្មាប់រាំណត់្ទិសសៅនិងក្បធានជាអងនរក្បតិ្បត្តិ
ការរាំណត្់ចរនតការងារចាស់លាស់
ក្បព័នូតាមដានក្ត្ួត្ពិនិត្យសៅវញិសៅមរ(Check & Balance )
ការសរៀបចាំទិននន័យបុរគភលិររនុងក្បព័នូព័ត៌្មានវទិា

២. អងនុវត្តក្បព័នូក្រប់ក្រងខផ្អរសលសីមិទូរមម
ការសរៀបចាំខផ្នការងារសក្មាប់មន្រនតីមាន រ់ៗ ឬចុោះរិចចសនាការងារ
ការខបងខចរាររិចចតាមការពិពណ៌នាមុខត្ាំខណង
ការវាយត្ថ្មៃសមិទូរមមខផ្អរសលីខផ្នការការងារ
ការសលីរទឹរចិត្ត ឬវធិានការរដ្ឋាល
ការបណតុ ោះបណ្តត លសដាយខផ្អរសលីត្ក្មូវការសមត្ថាព 



៣. តម្ាភាពននការក្គប់ក្គង្ហរិញ្ញវតថុ

•មានខផ្នការងវកិា និងរត្់ក្តារាលច់ាំណូលចាំណ្តយរនុងក្បព័នូរណសនយយខណនាាំសដាយក្រសួងនិងសធវីរនុងក្បព័នូរុាំពយូទ័រ (Excel) និង
មានរណៈរមមការហរិញ្ញបបទនសដ្ីមបកី្ត្ួត្ពិនិត្យ

•មានការររាទុរសរខីប័ក្ត្ និងសរៀបចាំរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុជាក្បចាាំជូនដ្ល់ថ្នន រ់សលី និងទុរសក្មាប់ការសធវីសវនរមម និងអងធិការរិចច

•ផ្សពវផ្ាយរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ និងរាយការណ៍សមិទូរមមរនុងរិចចក្បជុាំថ្ផ្ទរនុងនិងរណៈក្រប់ក្រង  សដ្ីមបជូីនក្ជាបនិងទទួលយរមត្ិ
ខរលមអ

•មានត្មាៃ ាព និងក្បសិទូាពរនុងកាសធវីលទូរមមសាធារណៈ

• បិទផ្ាយត្ួរសលខងវកិាហរិញ្ញបបទនក្បចាាំខខជាសាធារណៈសលីកាត ស ៀនរនុងបរសិវណអងងគភាព

•អងងគភាពមានរណនីធនាគរ សដ្ីមបកី្រប់ក្រងសាច់ក្ារ់  និងមានការចាត្់តាាំងមន្រនតីទទួលបនទុររណនីសក្ៅពីនាយរសាលា ឬក្បធាន
មនទីរសពទយ



៣. តម្ាភាពននការក្គប់ក្គង្ហរិញ្ញវតថុ



៤. ការកសាង្េមតថភាព សាមគគីភាព និង្ការជបាោា ចតិា
របេប់ុគគេកិកនងុ្អង្គភាព

អងងគភាពមានវបបធម៌ថ្នការសរៀនសូក្ត្ជាប់ជាក្បចាាំ

មានរិចចក្បជុាំពិនិត្យខរលមអចាំណុចខវោះខាត្ និងសដាោះក្សាយបញ្ហា ក្បឈម

និងសាំណូមពររបស់បុរគភលិរ និងការសសនីរនុងក្បអងប់សាំបុក្ត្

ការបណតុ ោះនិងខងរររាវបបធម៌សគរពក្សលាញ់គន សៅវញិសៅមរ 

មន្រនតីមានការសបតជាា ចិត្តខពស់រនុងការសសក្មចសគលសៅជូនអងងគភាព 



៥.ការេហការេែោមួយអោា ធរ េហគមន៍ នដ្គ  និង្ក្បោពេរដ្ា

ចាត្់ទុរសហរមន៍ជាថ្ដ្រូ
សនូលថ្នការអងភិវឌ្ឍន៍ខដ្លមិន
អាចខវោះាន

មានការក្បជុាំពិារាជាសទៀងទត្់
ជាមួយអងជាា ធរ សហរមន៍ ថ្ដ្រូ
និងក្បជាពលរដ្ឋ សដី្មបតីៃ ស់បតូរ 
សយាបល់និងព័ត្៌មាន និងជួយ
គាំក្ទគន សៅវញិសៅមររនុងសាម រតី្
សាមរគភីាព និងការទទួលខុស
ក្ត្ូវ

ថ្នន រ់ដ្ឹរនាាំនិងមន្រនតី៖
- សធវជីារាំររូនុងការលោះបង់រមាៃ ាំង
កាយចិត្ត សពលសវលានិងធនធាន
អងភិវឌ្ឍអងងគភាព 

- បងាា ញនូវាពសសាម ោះក្ត្ង់
សុចចរតិ្ាព ត្មាៃ ាព

-ដារទ់ិសសៅចាសល់ាស ់និង
សគរពការសនា 

- ខិត្ខាំរសាងនិងបសងកីនជាំសនឿ
ទុរចិត្ត ការគាំក្ទ និងការចូលរមួ
ពអីងនរោរ់ព័នូ

- ផ្តល់ឱ្កាសសសមីៗគន រនុងការ
ចូលរមួវាិរទនក្ទក្ទង់និង
អងភិវឌ្ឍអងងគភាព 

- ផ្តល់ត្ថ្មៃដ្ល់អងនរខដ្លានជួយ
ដ្លអ់ងងគភាព



៥.ការេហការេែោមួយអោា ធរ េហគមន៍ នដ្គ  និង្ក្បោពេរដ្ា



៦.ការក្គប់ក្គង្ ជដ្ឋឹះក្សាយ ជ្្ើយតបព័ត៌មានក្តឡប់
និង្បណាល ង្តវា 

១. មានការសរៀបចាំយនតការ (ក្រុមការងារឬរណៈរមមការ) សដ្ីមបកី្រប់ក្រង សដាោះក្សាយ និងស្ៃីយត្ប
ព័ត៌្មានក្ត្ ប់ និងបណតឹ ងត្វាាជាជាក្បចាាំ

២. សក្បីក្ាស់មសធាាយសដ្ីមបទីទួលានព័ត៌្មានក្ត្ ប់និងបណតឹ ងត្វាាទាំងពបុីរគភលិរ និងអងត្ងិជិន៖ 
ក្បអងប់សាំបុក្ត្ សត្ស ក្កាម Facebook រិចចក្បជុាំ សលខទូរស័ពទ ការជួបតទ ល់ជាមួយអងត្ងិជិន ការសទង់
មត្ិ បណ្តត ញសហរមន៍ ការចូលរមួសវទិកាសាធារណៈ ការផ្តល់មត្ិសយាបល់រនុងសសៀវសៅក្កាាំងមាស…

៣. ការផ្តល់រិចចសហការនិងចូលរមួរនុងការចុោះសធវអីងធកិាររចិច ការចុោះពិនិត្យមនិក្ាប់ជាមុនរបស់សាថ ប័ន
មានសមត្ថរិចច និងការវាយត្ថ្មៃរសក្មាងនានា  សដ្ីមបទីទួលមត្សិយាបល់ និងខរលមអចាំណុចខវោះខាត្។



៦.ការក្គប់ក្គង្ ជដ្ឋឹះក្សាយ ជ្្ើយតបព័ត៌មានក្តឡប់
និង្បណាល ង្តវា 



៦.ការក្គប់ក្គង្ ជដ្ឋឹះក្សាយ ជ្្ើយតបព័ត៌មានក្តឡប់
និង្បណាល ង្តវា 



៦.ការក្គប់ក្គង្ ជដ្ឋឹះក្សាយ ជ្្ើយតបព័ត៌មានក្តឡប់
និង្បណាល ង្តវា 



៦.ការក្គប់ក្គង្ ជដ្ឋឹះក្សាយ ជ្្ើយតបព័ត៌មានក្តឡប់
និង្បណាល ង្តវា 



៧. ការគិតគ រ និង្ការអនុវតានវានុវតាន៍

ដារ់សចញនូវោរយសសាៃ រ និងយុទូសាន្រសតខដ្ល
នាាំដ្ល់ការថ្្នក្បឌិ្ត្ 

សលីរទឹរចិត្តឱ្យមានការរិត្ខបបងមី ផ្តល់ឱ្កាសឱ្យអងនុវត្ត
រាំនិត្ងមី និងផ្តល់ត្ថ្មៃចាំសោោះការអងនុវត្តរាំនិត្ងមីៗ

ជាំរុញចលនាថ្ចនក្បឌិ្ត្និងទទលួយររាំនិត្ខបបនវានុត្ត៍ពី  
រនុងចាំសណ្តមបុរគភលិរ និងអងនរសក្បីក្ាស់សសវា សដី្មបខីរ
លមអការក្រប់ក្រងនិងការផ្តល់សសវារបស់អងងគភាព

បសងកីត្ឱ្យមានសវទិកាពិារាគន ជាក្បចាាំ 

សដី្មបរីោិះរររសបៀបសធវីការងមី

•“សាលាគម នធុងសក្មាប ខត្គម នសក្មាម”
•“បុរគភលិរមាន រ់ ដាាំសដ្ីមសឈមីួយសដ្ីម”
•“យរទីក្រុងមរដារ់ជនបទ”
•“យុទូសាន្រសតក្សីសាអ ត្” សដ្ីមបឱី្យអងងគភាពសាអ ត្និងថ្បត្ង
ជានិចច

• ផ្តល់អងត្ថក្បសយាជន៍
• ប័ណណសរសសីរ…

• រិចចក្បជុាំជាក្បចាាំរក្មិត្ក្រប់ក្រង
• រិចចក្បជុាំជាក្បចាាំរក្មិត្បសចចរសទស

• ការថ្ចនដ្បទឹរសុទូជាធុងសក្មាម
• ការសរៀបចាំសវនទទលួសិសសសៅមុខសាលា
• ការសក្បីក្ាស់ទុសយាពណ៌សដី្មបរីត់្វត្តមាន
ចូលបណ្តណ ល័យ

• ការរាំណត់្ទិវារតីក្សលាញ់ជាទិវាផ្តល់ាម



៧. ការគិតគ រ និង្ការអនុវតានវានុវតាន៍

រាំនិត្នវានុវត្តន៍រនុងការរត្់ក្តាវត្តមានសិសសចូលបណ្តណ ល័យ    
វទិាល័យសពក្ជចិនាត

តុ្សិសសខដ្លមានបិទសលខទូរស័ពទមាតាបិតា

ធុងសាំរាមសធវីពីដ្បទឹរសុទូ

ពិធីផ្តល់ាមសៅថ្ងៃទី១៤ រុមាៈ



៧. ការគិតគ រ និង្ការអនុវតានវានុវតាន៍



IV.េននិដ្ឋា ន

វទិាល័យសពក្ជចិនាត

មនទីរសពទយសខត្តរាំពង់ចាម

មនទីរសពទយសខត្តសកាោះរុង

មនទីរសពទយបខងអរាកាន

ធាតុច េ(Input)«

នវានុវត្តន៍

សមត្ថាព
សាមរគភីាពនិង

ការសបតជាា ចិត្តរបស់មន្រនតី

ត្មាៃ ាពថ្នការ
ក្រប់ក្រងហរិញ្ញវត្ថុ

ក្បព័នូក្រប់ក្រង
សតត ត្សលីលទផូ្ល

ការក្រប់ក្រងនិង
ការស្ៃីយត្បព័ត្៌មាន

ក្ត្ ប់
អង្គភាព

ផ្ាេជ់េវាសាធារណៈគររ  

ជ័យលាភី

បរយិាកាសគាំក្ទ (Environment)
ការជាំរុញនិងគាំក្ទពីរដាឋ ភាិល(ក្រសួង សាថ ប័ន និងរ.វ.ជ)

េទធផ្េ (Output)

ការររីចសក្មីនខផ្នរ
សហដាឋ រចនាសមព័នូ

ការររីចសក្មីន
រុណាពសសវា

ាពសជឿជារ់នងិ
ទាំនុរចិត្តសលីរុណ
ាពសសវា

ការទទលួសាគភ លជ់ា
អងនរដឹ្រនាាំនិង
អងងគភាពរាំរូ

ការសហការលអជាមួយអាជាា ធរ សហរមន៍ ថ្ដ្រូ និងក្បជាពលរដ្ឋ
បរយិាកាសគាំក្ទ (Environment)

ក្បអប់ជមម  
(Blackbox)

ភាពោអនក
ដ្លកនារេែ

មន្រនតីររីរាយនិង 
សមានាពរនុងការបាំសពញការងារ







េ មច េជៅកាន់តរណរភាា ប់ខាង្ជក្កាម ជដ្ើមបជីមើេវីជេអ 
ករណីេកិាទារង្៤

 វទិ្យាល័យពេជ្រ ចិន្តា  ពេត្ាបាត្ដំ់បង
https://youtu.be/9bSUwdHDgVU
 មន្ទីរពេទ្យយពេត្ាកំេងច់ាម
https://youtu.be/yLVnS_MGIhs
 មន្ទីរពេទ្យយពេត្ាព ោះកុង
https://youtu.be/DlCGLkhDWyo
 មន្ទីរពេទ្យយបង្ងែកបា ន្ ពេត្ាពធិ៍សាតត្់
https://youtu.be/EZPBWf2MqP8

https://youtu.be/9bSUwdHDgVU
https://youtu.be/yLVnS_MGIhs
https://youtu.be/DlCGLkhDWyo
https://youtu.be/EZPBWf2MqP8


េ មអរគុណ!



គម្រោងសិក្សារាវរាវ

សតីពី

ការរគប់រគងាលាម្រៀនរបក្សបម្ោយរបសិទ្ធភាព

ក្សរណីសិក្សា

“មគគម្ទ្សក៍្សកំ្សណណទ្រមង់

គុណានុភាពននាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌”

នងៃរពហសបត្តិ៍ ១០ម្ោច ណែរាពណ៌ ឆ្ន ឆំ្លូវ  រតី្ស័ក្ស ព.ស. ២៥៦៤

ោជធានីភ្នំម្ពញ នងៃទី្២ ណែក្សញ្ញា   ឆ្ន ២ំ០២០



ោត្ិកា
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate laoreet 

erat, in auctor neque . 

កិច្ចដំណ ើរការនៃគណរោង
consectetur adipiscing elit, Sed 

vulputate laoreet erat, in auctor 

neque . 

គុ តនលៃ

វិ ធ សីាស្ត្រននៃការណរៀបចំ្



១.ក្សិចចដំម្ណើរការននគម្រោង
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate laoreet erat, in 

auctor neque . 

ផ្នួច្ណផ្នើលគណរោង

ណោយស្តលា

ភូលិៃទរដឋបាល
consectetur 

adipiscing elit Sed 

vulputate

ណរច្កនសារណរលច្បណងកើត

គ ៈកលមការរិកាណលើ

របធាៃបទ

“ការរគប់រគងស្តលាណរៀៃ

របកបណោយរបរិទធភាព”

ណរៀបចំ្ផផ្ៃការ

រកលមភាព
consectetur 

adipiscing elit Sed 

vulputate



ម្ោលបំណង

រិការស្តិរាិ ណដើលបសាផរែងយល់ពសា

ស្តិតារ បុពែណេតុ រលិទធផ្ល ៃិង

ទរសៃិធរ័យរបរ់ស្តលា

ផ្សពែផ្ាយៃូិលទធផ្លនៃការរិកា

រស្តិរាិវរួលោៃណរៀិណៅវៃិង

ភាពយៃនឯកស្តរ

លទ្ធផលរំពឹងទ្ុក្ស

ណរៀិណៅរនសាពសាការរគប់រគងស្តលាណរៀៃ

របកបណោយរបរិទធភាពករ សារិកា

“លគគណទរកក៍ំផ ទរលង់ គណុាៃភុាព

នៃស្តលាបឋលរិកាិតនបូព”៌

វិ ដណដូូ ៃ្ សា

១.ក្សិចចដំម្ណើរការននគម្រោង (ត្ ១)



១.ក្សិចចដំម្ណើរការននគម្រោង (ត្ ចប)់

បញ្ចប់គណរោង

រតសាោរទសា៣ ឬទសា

៤វឆ្ន ំ២០១៩

ណរៀបច្ំកិច្ចរបជុំគ ៈកលមការវ

ណដើលបសាបូកររុបឯកស្តរវៃិង

ផបងផច្កលុ្ងារភារកិច្ច

តាក់ផតងណរៀិណៅវៃិង

ណរៀបច្ំិដណដូូ

ច្ុុះណបរកកលមរិកា

ផរែងយល់វៃិងរោា រ

២២-២៥វតុលាវ

២០១៨

របលូលឯកស្តរវរោា រវ

ៃិងថតិដណដូូ

៣១វតុលា -០៥វវិ ធច្ឆិកាវ

២០១៨

របលូលឯកស្តរវរោា រវ

ៃិងថតិដណដូូ

០២-០៨វីនូ ២០១៨

-ទំនាក់ទៃំងការងារាលួយណោងពលុព

ៃិងិដណដូូ

-ណរៀបច្ផំផ្ៃការថិធកា

-តាក់ផតងណរច្កនសាណរពៀងណរៀិណៅបឋល

-ណរៀបច្ឯំកស្តរទរសនាទាៃ

-រោរភាពណផ្សងណទៀត បំណពញលុ្ងារ

តាលការចាត់តំាងរបររ់បធាៃ



២.  វធីីា្សតននការម្រៀបចំ

ម្សៀវម្ៅ
consectetur adipiscing elit, Sed vulputate 

laoreet erat, in auctor neque . 

 វដម្ដ ូ



២.  វធីីា្សតននការម្រៀបចំ (ត្ ១)

ផបងផច្ករកុលការងារាវ០៣វរកុលវដូច្ខាងណរកាល៖

 រកុលទសា១វទទួលបៃទុក៖វវស្តិតារវច្កខុ ធិរ័យវៃិង

យុទធស្ត្រនវវ

 រកុលទសា២វទទួលបៃទុក៖វស្តលាណរៀៃវ(រច្នារលពៃ័ធ, 

ការដឹកនំាវៃិងការរគប់រគង), រិរសវៃិងរេគលៃ៍វ

 រកុលទសា៣វទទួលបៃទុក៖វទរសៃ ធិរ័យវ(ភាពាគំរូ, 

ការផថរាប់ពូជវៃិងការបៃនណិៃ) 



២.  វធីីា្សតននការម្រៀបចំ (ត្ ២)

 កិច្ចរបជំុរួលវៃិងតាលផផ្នកទទួលបៃទុក

 របលូលឯកស្តរ

 រោា រ

 តាក់ផតង

 បូកររុបលទធផ្ល



២.  វធីីា្សតននការម្រៀបចំ (ត្ ៣)

 វដម្ដ ូ

ណរជើរណរដររកុលេ ៃុ

ផ្លិតិដណដូូ
consectetur adipiscing elit 

Sed vulputate

ណរៀបចំ្ណរច្កនសាណរពៀងិដណដូូ៖

ភាស្តផ ម្រវៃិងភាស្តូង់ណគៃរ

consectetur adipiscing elit Sed vulputate

ចុ្ុះណបរកកលមចំ្ៃួៃវ២វណលើក

consectetur adipiscing elit Sed 
vulputate



២.  វធីីា្សតននការម្រៀបចំ (ត្ ចប់)

 វដម្ដ ូ

ណរៀបចំ្កិច្ចរបជំុពិៃិតយ

ពិភាកាណលើណរច្កនសារាងិដណដូូ ទាងំ ៃ្ លឹស្តរវ

រច្នារលពៃ័ធវៃិងការបញ្ចូលរណលៃង

ោក់ណរច្កនសាណរពៀងិដណដូូវជូៃគ ៈកលមការ

នៃគណរោងវៃិងគ ៈរគប់រគង

ស្តលាបឋលរិកាិតនបូព៌វផ្នល់ណបបល់

បញ្ចប់ការផ្លិតិដណដូូ
consectetur adipiscing elit Sed vulputate



គុណត្នមល

 ច្ំណាុះការណរៀបច្ំគណរោង៖ បណងកើតគុ តនលៃថមសា ច្ណំាុះការរគប់រគងវស្តលា

របកបណោយរបរិទធភាព

 ច្ំណាុះស្តា បៃ័ ៃងិស្តធារ ៈជៃ៖ “លគគណទរកក៍ំផ ទរលង់ គុណាៃុភាព

នៃស្តលាបឋលរិកាិតនបូព៌”



លទ្ធផល

ណរៀិណៅវ

“លគគណទរក៍កំផ ទរលង់វ

គុណាៃុភាពនៃស្តលាបឋលរិកាិតនបូព៌”



សូម រគុណ
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េ១
 ឆ្
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០

១៩

២០២០

គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវា

សាធារណៈរបស់្រ័យលាភីអង្គភា្ផដាល់ពសវាសាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យ

អប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ ឆ្នា ២ំ០១៩ ” សតមាប់ 

“វិទ្យាល័យព្ព្រចិនាដា  ពេត្តបាត់ដំបង” ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិងតគប់តគង

ផ្ទា ល់របស់សាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាពតកពុមោរងារ ដចូ

ខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថ្នា ្រ់ដឹ្រនាពំគប់ពគងគពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត សហ៊ល ចំពរើន

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ្ពតាវុធ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត

៧. កលាក ផុន សុជាតិ

េ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនានំិងពបតិបត្តិគពពមាង៖

១. ឯកឧតដាម ពថ្ង បរ៉ូាន់

២. ឯកឧតដាមបណ្ិត ្រ័យ សារិន

៣. កលាកជំទាវ នាង លីណា

៤. កលាក ព្ីង មរ្រត

៥. កលាក តាងំ ស៊ុនលាង

៦. កលាក ្រ័យ រតនា

៧. កលាក លី វ៉ុង

៨. កលាកតសី យឹម សុភី

៩. កលាក ជា ពម៉ង

១០. កលាក សហ៊ល ប៊ុនថ្ន

១១. កលាក សយ៉ម ម្ររា

១២. កលាក ពទ្្ វុទ្្ធី

១៣. កលាក ហួត ពវ៉ងហួ

១៤. កលាក ្យ ផានិត

១៥. កលាក ប៊ុន មហ

១៦. កលាក ប៉លូ អពមិត្រិតយា

១៧. កលាក ពរា ចិពតា

១៨. កលាក ស ូសុភា

១៩. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា

២០. កលាក យឹម សុបញ្្ញ

5

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

២០២០

ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហា្រ្សពត

វិទ្យាល័យព្ព្រចិនាដា  ពេត្តបាត់ដំបង
្រ័យលាភីចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ ឆ្នា ២ំ០១៩

សមហូភា្ដឹ្រនា ំសមហូភា្សពពមច បុគ្គលទ្ទ្ួលេុសពតរូវ

ព្រសួងមុេងារសាធារណៈ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

9 7 8 9 9 2 4 5 5 4 0 8 0

ISBN-13: 978-9924-554-08-0

ការពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណីសិ្រសា

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវាសាធារណៈរបស់្រ័យលាភីអង្គភា្ផដាល់ពសវា

សាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកដាីសកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សតមបសតមលួលៃិងតាមដ្ៃដំកណើរោរនៃោរករៀបចំ ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ

ៃិងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ផ្តល់របាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

ថ្្ក់ជាតិ អំពីវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ

តគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ 

ឆំ្្២០១៩

- ករៀបចំកបាះពុម្ ដបងដចក ៃិងផសេព្ផសាយដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

ពបារះ្ុម្ពៅព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
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សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

២០២០

ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហា្រ្សពត

វិទ្យាល័យព្ព្រចិនាដា  ពេត្តបាត់ដំបង
្រ័យលាភីចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ ឆ្នា ២ំ០១៩

សមហូភា្ដ្ឹរនា ំសមហូភា្សពពមច បុគ្គលទ្ទ្ួលេុសពតរូវ

ព្រសួងមុេងារសាធារណៈ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ការពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណីសិ្រសា





I

បុ្្វ្រថ្

អភិបាលកិច្ចល្អ គជឺាស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តំាងពី 

ដំណាកោ់លទី១ រហតូដល់ដំណាក់ោលទី៤កៃះ ដដលតតនូវបាៃកំណត់កតោមចក្ពុវិស័យ 

ដឹកនំាផ្ទា ល់របស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជា-

ណាចតកកម្ពុជា។ ទៃទាឹមកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធដីកទតមង់ជារចនាសម្័ៃ្ធ 

គៃ្ឹះ ចៃំួៃបៃួ ដដលរមួមាៃកម្មវិធីដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ កម្មវិធីជាតិសតមាប់ោរ 

អភិវឌ្ឍតាមដបបតបជាធិបកតយ្យកៅថ្្ក់កតោមជាតិ កម្មវិធីដកទតមង់ោរតគបត់គងហិរញ្ញវត្ពុ 

សាធារណៈ ៃិងកម្មវិធដីកទតមងច់បាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ដដលកម្មវិធីដកទតមង់ទាងំបួៃកៃះ 

ជាកបាលមា៉ា សុីៃដឹកនំាដកលម្អអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ សំកៅបកតមើកសវាសាធារណៈជៃូ 

តបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព។

ោរដ្ក់កចញៃវូកោលៃកោបាយដកទតមង់ឱ្យចំអាទិភាព គជឺាកបសកកម្មរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលដតអ្ីដដលរឹតដតតតនូវផ្តល់ោរយកចិត្តទុកដ្ក់កនាះ គតឺបសិទ្ធភាពជាកដ់ស្តង 

នៃកោលៃកោបាយទាងំកនាះដដលតតនូវអៃុវត្តកដ្យតអួង្គៃីមយួៗ តាមមុខងារៃិងភារកិច្ច 

ករៀងៗខ្លួៃ រាប់ចាប់តំាងពីថ្្ក់ជាតិរហតូដល់ថ្្ក់កតោមជាតិ។ ដចូកៃះ ោរចុះអកងកេតកដ្យ 

ផ្ទា លោ់រសិកសា ៃិងោរវាយតនម្អំពោីរផ្តលក់សវាសាធារណៈកៅក្ពុងកតមតិមលូដ្ឋា ៃ គឺ 

ជាកញ្ចក់ឆ្ពុះមយួដដលអាចឱ្យរដឋាបាលថ្្ក់ជាតិយល់អំពីសភាពោរណ៍ពិតកធៀបៃឹងោរ 

ដ្ក់កចញកោលៃកោបាយកៅថ្្ក់ជាតិ។ កៃ្ងមក រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូ 

យៃ្តោរគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីជាោរសិកសា ោរវាយតនម្ ៃិងដស្ងរកៃូវធាតុចលូសំខាៃ់ៗ  

ក្ពុងោរដកលម្អអភិបាលកិច្ច ដដលកៅកព្ុងកនាះមាៃោរផ្តល់ចំណាត់ថ្្ក់ជាោរកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់អង្គភាពដដលមាៃអភិបាលកិច្ចៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈល្អតបកសើរជាងកគ។

ក្ពុងសា្ម រតីខាងកលើកៃះ ខ្ពុំពិតជាមាៃក្តីរកំភើបៃិងសមូកោតសរកសើរកដ្យកសា្ម ះចំកោះ 

គំៃិតករៀបចំឱ្យមាៃជាឯកសារ ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវារបស់វិទយាល័យកពតជចិនាដា  

ßសមូហភាពដឹកនំា សមហូភាពសកតមច បុគ្គលទទួលខុសតតនូវàកៃះ។



II

ខ្ពុសំមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះកិច្ចខិតខតំបឹងដតបងសកតមចកចញជាសមិទ្ធផលកៃះក�ើង  

កតោមោរដឹកនំារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីៃិងជាតបធាៃ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល កដ្យមាៃោរចូលរមួសហោរោ៉ា ងសតសាក់សតសាពំីឯកឧត្តមបណិ្ត-

សភាចារ្យ ហង្់រួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសងួអប់រំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ៃិងឯកឧត្តម ព្ំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តរីាជោរកតោមឱវាទនៃសាមតីកសួងៃីមួយៗ។

ខ្ពុំរពំឹងថ្ឯកសារកៃះ ៃឹងោ្យជាមគ្គកទសក៍អភិបាលកិច្ចសាធារណៈដ៏មាៃគុណ-

តបកោជៃ៍មយួ សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀត ជាពិកសសអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាអប់រ ំអាចយកជាោរដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងជាធាតុចលូនៃោរតគប់តគងអង្គភាព 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាពលរដឋា។ ទៃទាឹមកៃះ ឯកសារកៃះក៏អាចផ្តល់វិភាគទាៃ 

ខាងពុទ្ធ ិដលោ់រយល់ដឹង ោរករៀៃសតូត ៃិងោរសិកសាតសាវតជាវរបស់ៃិសសេិត សាសសា្ត ចារ្យ  

អ្កតសាវតជាវ បញ្ញវៃ្ត ៃិងសាធារណជៃជាទកូៅផងដដរ។

ន ង្ៃ                     ដខ            ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធាៃីភ្ំកពញ, ន ង្ៃទី         ដខ            ឆំ្្២០២០

ឧបនាយ្ររដ្ឋមនន្តី

រដ្ឋមនន្តីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ



III

អារម្ភ្រថ្

ោរកសាងជកំៃឿៃិងទៃំុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា គជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល តតនូវ 

បៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់តាមរយៈោរផ្តលក់សវាសាធារណៈតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព  

ៃិងស័កដាិសិទ្ធភិាពជៃូតបជាពលរដឋា។ កផ្តើមកចញពីចំណចុកៃះ តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ  

បាៃបំផុសក�ើងវិញៃវូយៃ្តោរនៃោរកលើកទឹកចិត្តមសៃ្តីរាជោរ ៃិងអង្គភាពដដលមាៃស្ានដ 

កឆ្ើមក្ពុងោរបកងកេើៃផលិតភាពោរងារក្ពុងរដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាសាធារណៈ ដដលកៃ្ងមកធ្ាប់តតនូវបាៃអៃុវត្តកៅអតីតសាធារណៈរដឋាតបជាមាៃិត 

កម្ពុជា ៃិងរដឋាកម្ពុជា។ ដផ្អកកលើសំកណើរបស់តកសងួមុខងារសាធារណៈ ក្ពុងនាមគណៈ- 
កមា្ម ធិោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងតកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ក្ពុងោរករៀបចំ 

ឱ្យមាៃយៃ្តោរកៃះក�ើងវិញ កដើម្ីកលើកទឹកចិត្តដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃសកតមចឱ្យមាៃោរតបកតួតបដជងអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ 

តាមរយៈោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

ស្ត ពីីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល។

តាមរយៈអៃុតកឹត្យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ 

ជាតិ ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត ៃិងថ្្ក់ 

តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃករៀបចំៃិងបកងកេើតក�ើង កដើម្ីពិៃិត្យៃិងវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវទិយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំ ៃិងក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

រាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់វិស័យសុខាភិបាល កដ្យដផ្អកកលើសចូនាករ  

លក្ណៈវិៃិច្័យកោល លក្ណៈវិៃិច្័យរង ៃិងលក្ណៈវិៃិច្័យលម្អិត។ ោរវាយតនម្កៃះ 

តតនូវបាៃអៃុវត្តដផ្អកកលើកោលោរណ៍តម្ាភាព សុចរិតភាព ៃិងភាពកជឿទុកចិត្តបាៃ។ ោរ 

វាយតនម្ក៏បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីោរតគប់តគងៃិងោរកតបើតបាស់ធៃធាៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធ- 

ភាពៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងតកបខណ្នៃកិច្ចខិតខំតបងឹដតបងរមួោ្របស់ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្តីអង្គភាព  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងអង្គោរនដគអូភិវឌ្ឍនានា ក្ពុងកោលកៅដកលម្អ ៃិងពតងឹង 



IV

គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរសតមាប់បកតមើតបជាពលរដឋាក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ 

របស់ខ្លួៃ។

ក្ពុងឱោសនៃពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុង 

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល នាន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រ ំ 

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយក-

រដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា បាៃដណនំាឱ្យមាៃោរករៀបចំជាករណីសិកសា ចងតកង 

បទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ 

សតមាប់ផសេព្ផសាយជៃូដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀតក្ពុងវិស័យអប់រ ំ 

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍កព្ុងោរដកលម្អ 

គុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃ។ ក្ពុងៃ័យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃករៀបចំៃិងកំណត់យកអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវទិយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំៃិងអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង  

តសពុក ខណ្ ដដលផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់

វិស័យសុខាភិបាល ទុកជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

កផសេងកទៀតក្ពុងតកបខណ្ទទូាងំតបកទស។

ន ង្ៃ                   ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤
   រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី         ដខ        ឆំ្្២០២០

ពទ្សរដ្ឋមនន្តីទ្ទួ្លបន្ទពុ្រពបស្រ្រម្ម្ិពសសនិងជាពបធាន

គណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តលព់សវាសាធារណៈថ្នា ្រ់ជាតិ



V

អារម្ភ្រថ្

កៅក្ពុងៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃកប្តជ្ាបៃ្តកិច្ចខិតខំតបឹងដតបង 

ក្ពុងោរកសាងរដឋាបាលសាធារណៈ ឱ្យោៃ់ដតខំ្ាង សា្អ តស្អ  ំៃិងកផ្្ត តកលើតបជាជៃជាស្នូល។  

ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរបកងកេើៃកល្ឿៃដកទតមង់អភិបាលកិច្ច គជឺាលក្ខណ្ចំាបាច់សតមាប់ោរពតងឹង 

រដឋាបាលសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតមាៃតម្ាភាព ភាពកឆ្ើយតប ៃិងតបសិទ្ធភាព ៃិងជំកៃឿទុកចិត្ត 

បាៃ។

ឈរកលើសា្ម រតីកៃះ តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃតនួាទីតគប់តគងៃិងអភិវឌ្ឍៃ ៍

វិស័យមុខងារសាធារណៈ ៃិងដកលម្អអភិបាលកិច្ចកព្ុងរដឋាបាលសាធារណៈ បាៃទទលួោរ 

ោំតទៃិងចលូរមួសហោរពីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

តកសួងសុខាភិបាល ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ  

ក្ពុងោរករៀបចំៃវូកោលោរណ៍ ៃីតិវិធី ៃិងដំកណើរោរនៃោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ក៏ដចូជាោរចូលរមួោំតទក្ពុងោរ 

ករៀបចំឱ្យមាៃោរចងតកងករណីសកិសាសតមាប់អង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ នៃអង្គភាពផ្តល ់

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងអាច 

យកកៅកតបើតបាស់សតមាប់កធ្ើជាកមករៀៃពិកសាធៃ៍ដល់បណា្ត អង្គភាពកផសេងៗកទៀត កដើម្ ី

ពតងឹងអភិបាលកិច្ចៃិងោរដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដត 

មាៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព។

ោរដកលម្អ ោរពតងឹងគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជូៃ 

តបជាពលរដឋាគជឺាដផ្កដ៏សំខាៃ់មួយ ដដលៃឹងរមួចំដណកក្ពុងោរសកតមចចក្ពុវិស័យរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា ឱ្យទទលួបាៃកជាគជ័យ។ ដផ្អកកលើោរោំតទ ៃិងោរ 

ចូលរមួអៃុវត្តដ៏សកម្មតបកបកដ្យោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់របស់ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីរាជោរ 

នៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងតអួង្គោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ ខ្ពុសំង្ឹមថ្ អភិបាលកិច្ចកព្ុង 

រដឋាបាលសាធារណៈៃឹងមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពៃិងោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍ 

តបកទសជាតិតបកបកដ្យចីរភាព បរោិប័ៃ្ ៃិងសមធម៌។



VI

ក្ពុងនាមតកសងួមុខងារសាធារណៈ ខ្ពុសំមូបៃ្តោំតទ ៃិងផ្តល់កិច្ចសហោរជាមយួ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡា តកសងួសុខាភិបាលៃិងតកសួង ស្ាប័ៃកផសេងកទៀត កធ្ើោរផសេព្ផសាយឯកសារករណី-

សិកសាកៃះឱ្យបាៃទូលំទលូាយ កដើម្ីពតងីកវិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តោរតបកតួតបដជង 

ក្ពុងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូកៅតាមអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត។
ន ង្ៃ                      ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤

    រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី       ដខ        ឆំ្្២០២០
រដ្ឋមនន្តីព្រសួងមេុងារសាធារណៈ



VII

អារម្ភ្រថ្

រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា បាៃដ្ក់កចញៃវូយុទ្ធសាសស្តចតុកោណ 

ដំណាក់ោលទី៤ កដ្យកំណត់យកោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេជាអាទិភាពទី១ នៃោរ 

អភិវឌ្ឍកសដឋាកិច្ច-សង្គម។ កដើម្ីរមួចំដណកអៃុវត្តយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា - 

ភិបាល តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាបាៃដ្កក់ចញៃវូកោលៃកោបាយកំដណទតមង់អប់រ ំ

ជាកតចើៃ កព្ុងកោលបំណងកធ្ើឱ្យកសវាអប់រំោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពកដើម្ី 

ផលិតបាៃៃវូធៃធាៃមៃុសសេតបកបកដ្យគុណវុឌ្ឍិ កតមតិជំនាញខ្ស់ ៃិងមាៃគំៃិត 

នច្តបឌិតខ្សត់សបកៅតាមោររកីចកតមើៃនៃបកច្ចកវិទយាសង្គម កសដឋាកិច្ច ៃិងបកងកេើៃសមតភ្ាព  

តបកួតតបដជងនៃកសដឋាកិច្ច ក្ពុងតំបៃ់ ៃិងសកល តាមរយៈោរផ្តលក់សវាអប់រំតបកបកដ្យ 

សមធម៌ បរិោបៃ្ ៃិងគុណភាព។

កឆ្ើយតបកៅៃឹងបរិបទខាងកលើ ៃិងកដើម្ីផ្្ស់ប្តនូរពីកសដឋាកិច្ចកសិកម្ម កៅកសដឋាកិច្ច 
ឧសសាហកម្ម តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃវូកម្មវិធីអប់រមំុខវិជាជា វិទយា- 

សាសស្ត  បកច្ចកវិទយា វិស្កម្ម ៃិងគណិតវិទយា (STEM)។ តាមរយៈកម្មវិធីកៃះ តកសួងបាៃ 

ៃឹងកំពុងជំរុញោរអៃុវត្តឱ្យបាៃទលូំទលូាយកៅតាមថ្្ក់ករៀៃ ៃិងសាលាករៀៃ ជាពិកសស

កៅកតមិតមធ្យមសិកសា កដើម្ីកលើកកម្ស់សមតភ្ាពជំនាញរបស់សិសសេក្ពុងោររមួចំដណក 

អភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃមៃុសសេកៅសតវតសេទី២១។

ក្ពុងចំកណាមកំដណទតមង់ទាងំអស់របស់វិស័យអប់រំ តកសងួបាៃកំណត់យកកំដណ-

ទតមង់ជាអាទិភាពសំខាៃ់ៗចំៃួៃបីរមួមាៃ ១)ោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃវូកម្មវិធីសកិសា ្្មីកៅតាម 

សាលាករៀៃ ២)កំដណទតមង់នៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតគនូបកតងៀៃ ៃិងពតងឹងគុណវឌ្ឍិនៃោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លតគនូបកតងៀៃ ៃិង ៣)ោរអៃុវត្តោរតគប់តគងកៅតាមសាលាករៀៃ កដើម្ីកធ្ើឱ្យ 
គុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាអប់រំកៅសាលាករៀៃ ឱ្យោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងភាពកឆ្ើបតប។  

ោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ ជាយៃ្តោរនៃោរបងកេលក្ណៈឱ្យសាលាករៀៃ សហគមៃ៍ ៃិង 

អ្កោក់ព័ៃ្ធនានាកធ្ើោររួមោ្កឆ្្ះកៅសកតមចបាៃៃវូគុណភាពបកតងៀៃៃិងករៀៃ ៃិងដតបោ្យ 

តគឹះស្ាៃសិកសាមាៃស័្យភាពកពញកលញក្ពុងោរផ្តលក់សវាអប់រំកៅកតមិតសាលាករៀៃ។

ក្ពុងរយៈកពលកៃ្ងមក តកសងួបាៃអៃុវត្តោរវាយតនម្នាយក នាយិោសាលាករៀៃល្អ 



VIII

តគនូបកតងៀៃល្អចាប់ពីថ្្ក់ទី៤ ដល់ថ្្ក់ទី១២ តគនូបកតងៀៃល្អ ភាសាដខ្មរៃិងគណិតវិទយាថ្្ក់

ទី១ ទី២ ៃិងទី៣ ៃិងសាលាករៀៃសា្អ តដដលជាោរតប�ងតបណំាងមួយកព្ុងកោលបំណង  

កធ្ើឱ្យោរដឹកនំា ោរតគបត់គង ដំកណើរោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៃិងបរិស្ាៃនៃោរសកិសាកៅតាម

សាលាករៀៃោៃ់ដតមាៃោរអភិវឌ្ឍ ៃិងគំៃិតនច្តបឌិត ៃិងដតបោ្យតគឹះស្ាៃសិកសាទាងំ 

កនាះឱ្យកៅជាអង្គភាពផ្តលក់សវាអប់រំតបកបកដ្យគុណភាព ៃិងមាៃតបសិទ្ធភាពខ្ស់។ 

តាងនាមឱ្យតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ខ្ពុំសមូោំតទ ៃិងដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ង 

តជាលកតរៅដល់រាជរដ្ឋា ភិបាល តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងតកសងួមុខងារសាធារណៈ  

ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតបកងកេើតឱ្យមាៃកម្មវិធីវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង 

វិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាលកដើម្ីជំរុញ ៃិងកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាព ៃិងគុណភាព 

នៃដកំណើរោររបស់អង្គភាព។ ជាមយួោ្កៃះខ្ពុកំ៏សមូដ្្ងអំណរគុណដល់តកពុមោរងារដឹកនំា  

ៃិងតគបត់គងគកតមាងករណីសកិសាវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរកូលខ១ ក្ពុងវិស័យអប់រំតបចំាឆំ្្សកិសា២០១៨-២០១៩។

តកសងួសង្ឹមោ៉ា ងមុតមាថំ្ កសៀវកៅករណីសិកសាស្ត ពីីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់

កសវារបស់វិទយាល័យកពតជចនិា្ត ក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូៃិងរមួចំដណកដចករំដលក

ៃវូវិធីសាសស្តគៃ្ឹះ យុទ្ធសាសស្តល្អៗ ភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងតគប់តគង ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ្្ម ីៗដល់

តគឹះស្ាៃផ្តលក់សវាសាធារណៈ ពកិសសតគឹះស្ាៃអប់រសំាធារណៈ កដើម្ីពតងឹងគុណភាព 

ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាកព្ុងអង្គភាពរបស់ខ្លួៃ។

ន ង្ៃ                          ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធាៃីភ្ំកពញ ន ង្ៃទី         ដខ           ឆំ្្២០២០ 

រដ្ឋមនន្តីព្រសួងអប់រំ យុវ្រន និង្រីឡា



IX

ពសច្រដាីស ល្ៃងអំណរគុណ

សូមសដម្តងៃូវកតញ្ញនូតាធម៌ោរកោរពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ៃិងដ្្ងៃវូអំណរគុណោ៉ា ងតជាលកតរៅ

ជៃូចំកោះ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជាណាចតក 

កម្ពុជា ដដលបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់ោំតទវិស័យអប់រ ំកដ្យបាៃចាត់ទុកោអភិវឌ្ឍធៃធាៃ 

មៃុសសេជាកតា្ត គៃឹ្ះក្ពុងោរអភិវឌ្ឍកសដឋាកិច្ចសង្គម ៃិងបាៃោំតទក្ពុងោរោរករៀបចំអៃុវត្ត 

ោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

សូមកោរពដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងតជាលកតរៅជៃូចំកោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ  

អនូ ្័ន្ធមុននា ីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើម
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ជំព
ូក
ទី១

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

្រំ្្ូរទី្១� ពសច្រ្តីពផ្តើម

១�១� លំនាបំញ្ហា មនការសិ្រសាចងព្រង

កសវាសាធារណៈ គជឺាកសវាដដលរដឋាផ្តល់ជៃូតបជាជៃតាមរយៈអង្គភាពសាធារណៈ  

ៃិងតគឹះស្ាៃសាធារណៈ សំកៅបកតមើផលតបកោជៃ៍ដល់តបជាជៃទកូៅ តគប់តសទាប់វណ្ៈ  

កដ្យពុំមាៃោរករសីកអើង។ កដើម្ីឱ្យដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈបាៃល្អ លុះតតាដត 

សមាសភាពបីមាៃភាពសីុសង្ាកោ្់ ឬមាៃទំនាក់ទៃងល្អៃឹងោ្ កហើយសមាសភាពទាងំកនាះ 

រមួមាៃ អ្កកតបើតបាស់កសវា អ្កផ្តល់កសវា ៃិងអ្កតាក់ដតងកោលៃកោបាយ។ រាជរដ្ឋា ភិបាល 

កម្ពុជាមាៃឆៃទាៈោ៉ា ងកមាះមុតក្ពុងោរជំរុញោរអៃុវត្ត ោរងារកដំណទតមង់តគប់ដផ្ក តគប់វិស័យ 

ឱ្យោៃ់ដតមាៃលក្ណៈទលូំទលូាយ ៃិងសុីជកតរៅក្ពុងកោលបំណងកធ្ើឱ្យតបកទសកម្ពុជា 

មាៃសុខដុមៃីយកម្ម ៃិងោរអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព សកំៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរ 

របស់តបកទសជាតិ ៃិងតបជាពលរដឋា។ ដផ្អកកលើសា្ម រតកីៃះ ោរកលើកកម្ស់អភិបាលកិច្ចល្អ 

ក្ពុងរដឋាបាលសាធារណៈ គឺជាកម្ាងំចលករដ៏ចំាបាច់ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលតគប់ជាៃ់ថ្្ក់តតនូវ 

យកចិត្តទុកដ្ក់ជាអាទិភាពបំផុត។ អភិបាលកិច្ចល្អតតនូវបាៃរាជរដ្ឋា ភិបាលកំណត់ថ្ជា 

ចំណចុស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណ ក្ពុងោរជំរុញោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរ  

ៃិងវិសហមជ្ឈោរ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ោរដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ 

សាធារណៈ ោរដកទតមង់ចបាប់ៃិងតបពៃ័្ធយុត្តិធម៌ ៃិងោរដកទតមង់តាមវិស័យកផសេងៗកទៀត 

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ោរកសាងជកំៃឿ ៃិងទំៃុកចិត្តពតីបជាពលរដឋា គជឺាចំណចុអាទិភាព ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល 

តតនូវបៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់ជាយុទ្ធសាសស្ត  តាមរយៈោរផ្តល់កសវាសាធារណៈតបកបកដ្យ

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពជូៃតបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។  

កផ្តើមកចញពសីា្ម រតកីៃះ ោរពតងងឹស្ាប័ៃផ្តល់កសវាសាធារណៈ ភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិង 

តគប់តគង ជាោតាលីករដ៏មាៃសារៈសំខាៃ់ ៃិងអាទិភាពបំផុតក្ពុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវា
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ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម2

សាធារណៈកៅក្ពុងស្ាប័ៃសាធារណៈ។ 

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃដ្ក់កចញ 

ៃវូកោលៃកោបាយ លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងឯកសារដណនំាមួយចៃំៃួដចូជា កោល- 

ៃកោបាយស្តពីីោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ តពះរាជតកឹត្យស្ត ពីីកោលោរណ៍រមួនៃោរបកងកេើត 

ៃិងោរដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស អៃុតកតឹ្យស្ត ពីីោរករៀបចំ ៃិង

ោរតបតពឹត្តកៅនៃគណៈកម្មោរវាយតនម្កសវាសាធារណៈ ៃិងឯកសារដណនំាស្ត ពីីស្តងដ់្ 

កសវាសាធារណៈ អៃុតកឹត្យស្ត ពីីោរបកងកេើតយៃ្តោរតចកកចញចូលដតមួយសតមាប់ោរផ្តល់ 

កសវារដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ។

ជាមយួោ្កៃះ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ដដលជាកសនាធោិររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាអប់រជំៃូសិសសាៃុសិសសេ តបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍ បាៃកំណត់យក 

កោលៃកោបាយពីរគ១ឺ) ធានាឱ្យោរអប់រំមាៃគុណភាព តបកបកដ្យសមធម៌ បរោិបៃ្  

ៃិងកលើកកម្ស់ឱោសក្ពុងោរសិកសាកពញមួយជីវិតសតមាប់ទាងំអស់ោ្ ៃិង២) ធានា 

ភាពស័ក្តិសិទ្ធនិៃភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងតគប់តគងរបស់មសៃ្តីអប់រំតគប់លដំ្ប់ថ្្ក់។ កដើម្ី 

សកតមចបាៃៃវូកោលៃកោបាយអប់រខំាងកលើ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃដ្ក់កចញៃវូ 

យុទ្ធសាសស្តកំដណទតមង់ជាបៃ្តបនាទា ប់ ក្ពុងកោលបំណងកធ្ើឱ្យោរផ្តល់កសវាអប់រំោៃ់ដត

មាៃតបសិទ្ធភាពៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព។ ោរតគប់តគងកៅតាមសាលាករៀៃ គជឺាកំដណទតមង់ ្្ម ី

មួយរបសត់កសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា កដើម្ីកធ្ើឱ្យគុណភាពនៃោរផ្តលក់សវាអប់រកំៅ 

សាលាករៀៃឱ្យោៃ់ដតមាៃភាពកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោររបស់អ្កទទលួកសវាអប់រ ំ (សិសសេ 

តបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍) តបកបកដ្យគណកៃយ្យភាពៃិងោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់  

តាមរយៈោរចូលរមួពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធកៅក្ពុងសហគមៃ៍ កព្ុងោរចលូរមួដកលម្អៃិង 

អភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃសតមាប់ផ្តលក់សវា ជាពកិសសគកឺសវាបកតងៀៃៃិងករៀៃតបកបកដ្យ

គុណភាព។

កដើម្ីកលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាព ដដលបាៃខិតខតំបឹងដតបងដកលម្អកសវារបស់ខ្លួៃ
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ឱ្យោៃ់ដតមាៃគុណភាព ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍  

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃអៃុម័តអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា  

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង 

វិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោំតទជាកតចើៃកទៀត។ អៃុតកឹត្យ 

កៃះមាៃកោលបំណងជំរុញៃិងកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាព ៃិងគុណភាពនៃដំកណើរោររបស ់

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងសុខាភិបាលឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង  

តាមរយៈោរកំណត់ឱ្យមាៃោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរ។ូ អៃុតកឹត្យកៃះតតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតបមាណជាមយួឆំ្្កៃ្ងមកកហើយ។ ក្ពុងោរដ្ក់ឱ្យ 

អៃុវត្តកៅឆំ្្ដំបូងកៃះ តកសងួមុខងារសាធារណៈ កដ្យមាៃកិច្ចសហោរជាមយួតកសងួ 

អប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃសកតមចកតជើសករសីយកវិទយាល័យ ជាកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រ ំ សតមាប់ោរចលូរមួតបកួតតបដជងជាអង្គភាពផ្តលក់សវា

សាធារណៈគំរ ូ(អ.ផ.ស.)។ ជាក់ដស្តងកៅឆំ្្២០២០ តកសងួមុខងារសាធារណៈបាៃពតងីក  

ៃិងផ្តល់ឱោសដល់អៃុវិទយាល័យ ៃិងសាលាបឋមសកិសាកដើម្ីចលូរមួក្ពុងោរតបកតួតបដជង  

ជាកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ។ កដ្យដ�កចំកោះសាលា 

មកត្តយ្យសិកសាៃឹងតតនូវបាៃកតជើសករសីជាកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូកដើម្ី 

ចូលរមួក្ពុងោរតបកតួតបដជងកៅតាមកវៃបៃ្តបនាទា ប់។

តាមរយៈសា្ម រតីអៃុតកឹត្យ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ 

ជាតិ រាជធាៃី កខត្ត តកពុង ខណ្ តសពុក តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង។ មុៃោរផ្្ស់ប្តនូររដឋាមសៃ្តីតកសងួ 

មុខងារសាធារណៈក្ពុងដខមីនា ឆំ្្២០២០ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពថ្្ក់ជាតិដឹកនំា 

កដ្យរដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងមាៃសមាសភាពគណៈកម្មោរតំណាងអៃ្តរតកសងួ  

ៃិងតំណាងស្ាប័ៃោក់ព័ៃ្ធមួយចំៃៃួកទៀត។ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត មាៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធាៃីកខត្តជាតបធាៃ ៃិងមាៃ 

សមាសភាពគណៈកម្មោរមកពីមៃទាីរោក់ពៃ័្ធនានាកៅក្ពុងរាជធាៃី កខត្ត។ រឯីគណៈកម្មោរ 
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វាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្កត់កពុង តសពុក ខណ្ មាៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាល 

តកពុង តសពុក ខណ្ ជាតបធាៃ ៃិងមាៃសមាសភាពគណៈកម្មោរមកពីតំណាងោរិោល័យ  

ៃិងដផ្កជំនាញោក់ពៃ័្ធកៅក្ពុងតកពុង តសពុក ខណ្។

ជាក់ដស្តង កដ្យដផ្អកកលើៃីតិវិធី កោលោរណ៍ លក្ណវិៃិច្័យ ៃិងកោលោរណ ៍

ដដលបាៃកំណត់គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈកៅតាមកតមិតថ្្ក់ 

ៃីមយួៗ បាៃខិតខំបំកពញោរងារ ៃិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃបាៃោ៉ា ងល្អ តបកបកដ្យមៃសិោរ 

វិជាជា ជីវៈ ៃិងសុចរិតភាពក្ពុងដំកណើរោរវាយតនម្ ៃិងទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ជាលទ្ធផល គណៈកម្មោរវាយតនម្ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃសកតមចកតជើសករសីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរកូ្ពុងវិស័យអប់រចំំៃួៃ១០ ៃិងវិស័យសុខាភិបាលចំៃួៃ៣០ កដើម្ីផ្តល់ោៃរង្ាៃ់ វិញ្្ញ បៃបតត  

ៃិង្វិោអមោៃរង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្ត។ កព្ុងចំកណាមវិទយាល័យទាងំ១០ ដដលបាៃកតជើសករីស 

ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ទទលួបាៃជ័យលាភី

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ២ វិទយាល័យ ហ៊ៃុ ដសៃ ឧត្តរមាៃជ័យ ចំណាត់ថ្្ក់ 

កលខ៣ វិទយាល័យ ហ៊ុៃ ដសៃ តបសតូិ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៤ វិទយាល័យចកំណះទូកៅ ៃិង 

បកច្ចកកទសពួក ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៥ វិទយាល័យសកម្តច ជា សីុម អង្គរជ័យ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៦  

វិទយាល័យកោះកស្តច ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៧ វិទយាល័យ ហ៊ៃុ ដសៃ តបាសាទបាគង ចំណាត់ថ្្ក ់

កលខ៨ វិទយាល័យចំកណះទកូៅៃិងបកច្ចកកទសកំពង់កឈើទាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៩ វិទយាល័យ 

ហ៊ុៃ ដសៃ ប៊ុៃរា៉ាៃី វត្តភ្ំ ៃិងចំណាត់ថ្្ក់កលខ១០ វិទយាល័យអង្គរោ។

ជាោរតបស្ងដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យ

សុខាភិបាលទាងំ៤០ ដដលបាៃខិតខំបំកពញោរងារក្ពុងោរផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋា 

បាៃល្អនាកពលកៃ្ងមក កដើម្ីកឆ្ើយតបកៅៃឹងសមិទ្ធផលទាងំកៃះ កៅន ង្ៃទី០៧ ដខសីហា  

ឆំ្្២០១៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃតបារព្ធពិធតីបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កតោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 
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អគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ 

ដដលជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្ត ី

នៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។ កៅក្ពុងពិធីតបោសទទួលសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ  

អនូ ្ ័ន្ធមុនីរ័តនា បាៃផ្តល់អៃុសាសៃ៍តបំាបីចំណចុ ដដលក្ពុងកនាះអៃុសាសៃ៍ទីមយួ ៃិង 

ដំបូងបំផុត គកឺស្ើឱ្យមាៃោរករៀបចំចងតកងបទពិកសាធៃ៍ នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត  

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូកដើម្ីកធ្ើជាករណីសិកសា ៃិងបៃ្តផសេព្ផសាយជៃូ 

អង្គភាពវិទយាល័យ ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកកផសេងកទៀតកៅទូទាងំតបកទសសតមាប់ជាោរដកតសង់ 

បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងកីៃវាៃុវត្តៃ៍សតមាប់ោរដកលម្អគុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃ 

ជៃូតបជាពលរដឋា។ កលើសពីកៃះោរដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍នៃភាពកជាគជ័យ រវាងអង្គភាព 

ដដលទទលួបាៃស្ានដកឆ្ើម ៃិងអង្គភាពកផសេងៗកទៀតជាកតា្ត ចំាបាច់បំផុត ក្ពុងោរបៃ្តដកលម្អ 

គុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ ពតងឹងភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងោរនច្តបឌិតដដលអាច 

ៃឹងជំរុញឱ្យអង្គភាពកបាះជំហាៃកៅមុខតបកបកដ្យភាពកជឿទុកចិត្ត។ 

ដផ្អកតាមអៃុសាសៃ៍ដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនីរ័តនា   

កតា្ត ចំាបាច់បំផុតក្ពុងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរបូាៃល្អ អង្គភាពផ្តល់កសវាទាងំអស់តតនូវ 

សិកសាករៀៃសូតតពោ្ីកៅវិញកៅមកក្ពុងោរកលើកកម្ស់ ក៏ដូចជាដកលម្អគុណភាពនៃោរ 

ផ្តល់កសវាកៅតាមអង្គភាព។ តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃសាលាភូមៃិទារដឋាបាល ជា 

កសនាធោិរ បាៃករៀបចំតកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំចងតកងៃវូបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃល្អៗ  

ពីអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូដដលទទលួបាៃជ័យលាភកីលខ១ នាកពលកៃ្ងមក

ទាងំក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

កៅក្ពុងវិស័យអប់រ ំវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ជាវិទយាល័យជ័យលាភី នៃអង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរ ូ តតនូវបាៃកតជើសករសីជាអង្គភាពកោលកៅសតមាប់ោរចងតកងករណីសិកសា 

តសាវតជាវស្ត ីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ។ូ
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ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម6

១�២� ពោលបំណងមនការពរៀបចំចងព្រង្ររណីសិ្រសា

១. តបមូលចងតកងៃវូកមករៀៃ ៃិងបទពិកសាធៃ៍អៃុវត្តល្អៗជាកដ់ស្តងពីអង្គភាពផ្តល់

កសវាសាធារណៈគំរ ូ ដដលទទលួបាៃជ័យលាភកីលខ១ក្ពុងវិស័យអប់រ ំ (កផ្្ត តកលើ 

ភាពជាអ្កដឹកនំាតគប់តគង យុទ្ធសាសស្ត  យៃ្តោរ ៃិងៃីតិវិធីនៃោរកដ្ះតសាយ 

បញ្ហា តបឈម យៃ្តោរ ៃិងៃីតិវិធីក្ពុងោរកសាងអង្គភាពឱ្យទទួលបាៃជ័យលាភី) 

២. ដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍កជាគជ័យ ដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈដនទកទៀត  

ជាពិកសសតគឹះស្ាៃផ្តលក់សវាអប់រំសាធារណៈ ក្ពុងោរករៀបចំដកលម្អោរផ្តល់

កសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតមាៃគុណភាព ៃិងភាពកឆ្ើយតបកៅៃឹង

តតមនូវោរ

៣. សិកសាដស្ងយល់អំពីោរចូលរមួចដំណករបស់អ្កោក់ព័ៃ្ធរួមមាៃ រដឋាបាលរាជធាៃី  

កខត្ត រដឋាបាលតកពុង តសពុក ខណ្ នដគូអភិវឌ្ឍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀត ក្ពុងោរ 

កលើកកម្ស់ ៃិងោំតទដល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរតូាមរយៈោរពិៃិត្យ 

កមើលសកម្មភាពោំតទោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងធៃធាៃ 

នានាកៅកព្ុងអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរថ្ូ្ក់កតោមជាតិ។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា

្រំ្្ូរទ្ី២� វិធីសានស្តស្ិរសាចងព្រង្ររណីសិ្រសា

២�១� វិធីសានស្តមនការសិ្រសាចងព្រង្ររណីសិ្រសា

ោរសិកសាតាមដបបគុណភាព តតនូវបាៃយកមកកតបើកៅក្ពុងោរសិកសាកៃះ កដើម្ីតបមលូ 

ចងតកងបទពិកសាធៃ៍ ៃិងោរអៃុវត្តល្អៗជាក់ដស្តងរបស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលជា 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ គំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ សតមាបដ់ចករំដលកចំកណះដឹង ៃិងបកតមើ 

ផលតបកោជៃ៍ដលោ់រករៀៃសតូតរបស់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈដនទកទៀត។ ករណ ី

សិកសា គជឺាតបកភទសកិសាតសាវតជាវដបបគុណភាពដដលអ្កតសាវតជាវកធ្ើោរវិភាគសុីជកតរៅ 

កៅកលើករណីៃីមយួៗដដលអាចជាកម្មវិធី តពឹត្តិោរណ៍ សកម្មភាព ឬដំកណើរោរ ឬពីបុគ្គល 

ណាម្ាក់ ឬកតចើៃនាក់។ វិធីសាសស្ត កៃះបាៃជយួដល់ោរសកិសាដស្ងយល់អំពោីរអៃុវត្តនៃ 

ោរដឹកនំាៃិងោរតគប់តគង ៃិងោរសតមបសតមលួលរបស់វិទយាល័យកពតជចនិា្ត កលើោរផ្តល់ 

កសវាអប់រសំាធារណៈដល់សិសសេ មាតាបិតា អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍។ 

ករណីសិកសាកៃះចងតកងៃវូយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងៃីតិវិធីតបតិបត្តិល្អរបស់វទិយាល័យរហតូទទួល 

បាៃជ័យលាភកីលខ១ ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រកំតមិតវទិយាល័យ 

កៅទូទាងំតបកទសកម្ពុជា។ 

២�២� សដន្រំណត់ និងវិសាលភា្មនការសិ្រសាចងព្រង 

ោរចងតកងករណីសិកសាកៃះៃឹងកផ្្ត តកៅកលើដតអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

(អ.ផ.ស.) ទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងវិស័យអប់រំដដលទទួលសា្គ ល់កដ្យអៃុតកឹត្យ

កលខ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩។ ោរតសាវតជាវករៀបចំចងតកង 

ករណីសិកសាកៃះៃឹងកផ្្ត តកៅកលើលក្ណវិៃិច្័យកៅក្ពុងអៃុតកឹត្យកលខ៥៤1 ៃិងឧបសម្័ៃ្ធ

 

1 អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីោីរវាយតនម្ ៃិងោរទទួលសា្គ ល ់

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។
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ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា8

នៃកសចក្តីសកតមចកលខ៣១៣៦2។

សតមាប់ឯកសារោក់ព័ៃ្ធៃិងោរវិវត្តនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលតកពុមសិកសាយកមក 

សិកសា ៃិងចងតកងជាករណីសិកសាៃឹងកផ្្ត តដតកៅកលើោរវិវត្តនៃសាលាករៀៃក្ពុងរយៈកពល

តបំាឆំ្្ចុងកតោយប៉ាុកណ្ាះគ ឺចាប់ពីឆំ្្២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩។

តកពុមោរងារបាៃសកតមចកតជើសករសីយកវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  សិ្តក្ពុងកខត្តបាត់ដំបង 

សតមាប់ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃពតីគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធដដលកធ្ើឱ្យវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

ទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងវិស័យអប់រំក្ពុងឆំ្្២០១៩។ តកពុមោរងារចងតកងករណីសិកសា 

បាៃកតជើសករសីកំណត់តកពុមកោលកៅសំខាៃ់សតមាប់ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃ

ចម្ងពីភាគីោក់ព័ៃ្ធកោល ដដលរួមមាៃអ្កផ្តលក់សវាសាធារណៈផ្ទា ល់កៅក្ពុងអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈ ៃិងអ្កទទួលកសវាកផសេងៗដចូមាៃសកង្បក្ពុងតារាងខាងកតោម។ 

តារាងទី១៖ តកពុមកោលកៅដដលបាៃតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទៃ្ិៃ័យ

ថ្្ក់ដឹកនំាកខត្តបាត់ដំបង (អភិបាលរងកខត្ត តបធាៃមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

តបធាៃមៃទាីរបរស្ិាៃ អៃុតបធាៃមៃទាីរមុខងារសាធារណៈកខត្ត)
០៥នាក់ (តស០ី០នាក់)

រដឋាបាលថ្្ក់តសពុក-តកពុង (អភិបាល ឬអភិបាលរងទទួលបៃទាពុក) ០២នាក់ (តសី្ត០១នាក់)

គណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃ (គណៈកម្មោរតទតទង់សាលា) ១៤នាក់ (តសី្ត០៤នាក់)

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ (នាយក ឬនាយករង) ០៣នាក់ (តសី០នាក់)

តកពុមបកច្ចកកទសតគប់មុខវិជាជា  ៃិងកតមិតថ្្ក់ ០៣នាក់ (តសី០១នាក់)

បុគ្គលិកបកតងៀៃ ៃិងមិៃបកតងៀៃ (តគនូបកតងៀៃ ៃិងបុគ្គលិករដឋាបាលសាលា) ១៥នាក់ (តសី្ត០៥នាក់)

សិសសាៃុសិសសេ ៃិងតំណាងតកពុមនានារបស់សិសសាៃុសិសសេកៅកព្ុងសាលា ១០នាក់ (តសី្ត០៥នាក់)

មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ០៨នាក់ (តសី្ត០៣នាក់)

សហគមៃ៍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា អាជ្ាធរដដៃដី ៃិងអង្គោរកតរៅ 

រដ្ឋា ភិបាលកៅមូលដ្ឋា ៃ អាជីវករ អ្កជំៃញួ សហគមៃ៍...)
០៥នាក់ (តសី្ត០១នាក់)

2 កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាង 

លក្ណៃិច្័យសតមាបោ់រវាយតនម្ ៃិងទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យ

សុខាភិបាល។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

9

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា

២�៣� វិធីសានស្តពបមលូទ្ិននាន័យ 

ោរសិកសាតសាវតជាវចងតកងករណីសិកសាវិទយាល័យកពតជចិនា្ត កៃះ ទិៃ្ៃ័យពីរតបកភទ 

តតនូវបាៃកតបើតបាស់សតមាប់ចងតកងករណីសកិសារមួមាៃ៖ ទៃ្ិៃ័យកដើម (Primary Data)  

ៃិងទិៃ្ៃ័យមាៃតសាប់ (Secondary Data)។

១. ោរសិកសា ពិៃិត្យ ៃិងវិភាគកលើឯកសារដដលមាៃតសាប់របស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត   

(ទិៃ្ៃ័យមាៃតសាប់)

 • លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ឯកសារកោលៃកោបាយ ៃិងរបាយោរណក៍ផសេងៗនៃកម្មវិធ ី

កំដណទតមង់វិមជ្ឈោរ ៃិងវិសហមជ្ឈោរ ៃិងកំដណទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងដំកណើរោរវិវត្តកព្ុងោរកលើកកម្សោ់រផ្តល ់

កសវាសាធារណៈឱ្យបាៃោៃ់ដតល្អតបកសើរ តាមរយៈអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

ជាពិកសសក្ពុងវិស័យអប់រំ។ 

 • ចបាប់អប់រំ ដផៃទីបងាហា ញផ្នូវោរអប់រកំម្ពុជាឆំ្្២០៣០ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត វិស័យ 

អប់រំឆំ្្២០១៤-២០១៨ ៃិងឆំ្្២០១៩-២០២៣ យុទ្ធសាសស្តកំដណទតមង់វិស័យ 

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាឆំ្្២០១៨-២០២៣ ឯកសារដណនំាស្ត ពីីោរតគប់តគងកៅតាម 

សាលាករៀៃ កោលោរណ៍ដណនំាស្ត ពីីោរតគប់តគងមលូៃិធិដំកណើរោរសាលាករៀៃ 

សាធារណៈ។

២. សតមាបោ់រតបមូលទិៃ្ៃ័យកដើម តកពុមោរងារបាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈ៖

ក.ោរសមា្ភ សៃ៍៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើបទសមា្ភ សៃ៍ផ្ទា ល់ជាមយួ ១.តបធាៃគណៈ- 

កម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ២.គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ (នាយក នាយករង) ៣.តបធាៃ 

តកពុមបកច្ចកកទស ៤.តគនូបកតងៀៃ ៃិង៥.តបធាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃ។ ោរកធ្ើសមា្ភ សៃ៍សុីជកតរៅ 

ជាមយួជៃបកងា្គ លសំខាៃ់ទាងំកៃះ មាៃចំៃៃួ ១២នាក់ (សស្ត  ី០៤នាក់) ៃិងមាៃរយៈកពល  

ោ៉ា ងកតចើៃពី ៤៥-៥០នាទី សតមាប់បុគ្គលម្ាក់ៗ។

ខ. ោរពិភាកសាជាតកពុម៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើោរពិភាកសាជាតកពុមជាមយួ ១. អភិបាលរង 
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កខត្តបាត់ដំបងទទលួបៃទាពុកវិស័យអប់រំ តបធាៃមៃទាីរអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង 

តបធាៃោរិោល័យមធ្យមសិកសា នាយកវទិយាល័យកៃតយ៉ាង់ (អតីតនាយករងវិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត ) តបធាៃមៃទាីរបរិស្ាៃកខត្តបាត់ដំបង ៃិងអៃុតបធាៃមៃទាីរមុខងារសាធារណៈ 

កខត្តបាត់ដំបង ២.គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ (តកពុមតបឹកសាភិបាល) ៣.គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត  ៤.តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា  ៥.តកពុមតគនូបកតងៀៃ ៦.តំណាង 

សិសសាៃុសិសសេ ៃិង ៧.មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ។ តកពុមោរងារកធ្ើោរពិភាកសា 

តកពុមជាមយួអ្កោក់ព័ៃ្ធតាមស្ាៃភាពជាក់ដស្តងកៅតាមតកពុមៃីមយួៗ ៃិងតាមោរណាត់ 

អកញជា ើញចូលរមួតបជុំជាមុៃកៅតាមកពលកវលា ៃិងទីកដៃ្ងដដលបាៃតពមកតពៀងោ្។  

សមាជិកតកពុមពិភាកសាៃីមយួៗ មាៃសមាជិកពិភាកសាចំៃៃួមិៃកលើសពី១០នាក់ កដ្យមាៃ 

លាយសមាសភាពកយៃឌ័រកស្ម ើោ្ (តបពុស-តសី) ៃិងរយៈកពលពិភាកសាមាៃចកន្ាះពី៣០- 

៤៥នាទី សតមាប់តកពុម ៃីមយួៗ។

គ.ោរចុះអកងកេតផ្ទា ល់ដល់ទីតំាងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ៖ តកពុមសិកសាតសាវតជាវបាៃ 

ចុះអកងកេតកមើលកដ្យផ្ទា ល់ ៃិង្តរបូកៅក្ពុងបរិកវណវទិយាល័យ។ តកពុមោរងារសិកសា 

តសាវតជាវបាៃដបងដចកជាតកពុមតចូៗចុះសិកសាកៅតាមលក្ណវិៃិច្័យកោលកដ្យពិៃិត្យ 

កមើលស្ាៃភាពជាកដ់ស្តងពីទីតំាងៃីមយួៗ បរកិវណ ៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង្តរបូពី 

ទិដឋាភាពជាកដ់ស្តងរបស់វិទយាល័យ។ អ្ក្តរបូបាៃសុំោរអៃុញ្្ញ តពីគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ឬមា្ច ស់របូជាមុៃសិៃពីកតោះរបូ្តខ្ះៃឹងតតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាសាធារណៈ 

កៅក្ពុងរបាយោរណ៍ករណីសកិសា។ 

ព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យដដលតបមលូបាៃកផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើចំណចុគៃ្ឹះមយួចំៃៃួ 

ដូចជា៖ កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃកធ្ើអ្ីខ្ះក្ពុងោរផ្តលក់សវាអប់រដំល់សិសសេ មាតាបិតា  

អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ កហើយបាៃអៃុវត្តោរងារទាងំកនាះោ៉ា ងដូចកម្តច  

ឬមាៃយុទ្ធសាសស្តោ៉ា ងណាខ្ះ ក្ពុងោរជំរុញតបសិទ្ធភាពោរផ្តល់កសវាអប់រឱំ្យោៃ់ដត

តបកសើរក�ើង? កលើសពកីៃះ កិច្ចពិភាកសាជាមយួថ្្ក់ដឹកនំាកខត្តបាត់ដំបង រដឋាបាលតសពុកភ្ំតពឹក  
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ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា

សហគមៃ៍ ៃិងភាគីោក់ពៃ័្ធទាងំឡាយកៃះក៏កផ្្ត តកលើទសសេៃៈ ឬោរយល់ក�ើញរបស់ 

អ្កកឆ្ើយតបទាក់ទងៃឹងតតមនូវោរ ោរោំតទ បញ្ហា តបឈម ៃិងកិច្ចអៃ្តរាគមៃ៍នានាដដល 

បាៃអៃុវត្តកៃ្ងមក ៃិងសតមាប់កពលអនាគត កដើម្ីធានាថ្ោរផ្តល់កសវាអប់រំសាធារណៈ 

កៅដតមាៃសារៈសំខាៃ់ មាៃភាពសកម្ម ៃិងទទលួបាៃោរកពញចិត្តពីអ្កកតបើតបាស់។  

សំណួរគៃឹ្ះទាងំអស់ដដលៃឹងកផ្្ត តកៅកលើលក្ណវិៃិច្័យទាងំតបំាបី ដដលតតនូវបាៃកតបើ 

ក្ពុងោរកតជើសករសីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរតូាមរយៈសំណួរគៃ្ឹះកោលៗ ដចូមាៃ

សកង្បខាងកតោម៖

តារាងទី២៖ លក្ណវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបី ៃិងសំណួរគៃឹ្ះៗ

ល្រខេណវិនិច្័យពោល សំណួរគនលៃឹរះៗ

(១) ស្តង់ដ្ផ្តល់កសវាសាធារណៈ
កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃស្តងដ់្នៃោរផ្តល់   

កសវាសាធារណៈអ្ីខ្ះ?

(២) ស្តង់ដ្ផ្តលក់សវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃករៀបចំ ៃិងអភិវឌ្ឍ    

ស្តងដ់្ផ្តលក់សវាសាធារណៈរបស់អង្គភាពអ្ីខ្ះ  

ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តច?

(៣) ោរតគបត់គងហិរញ្ញវតព្ុសាធារណៈក្ពុងអង្គភាព

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃយុទ្ធសាសស្ត  ៃិង 

ដផៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈអ្ីខ្ះ  

ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តចកៅកលើដផៃោរហិរញ្ញវត្ពុ  

ោរតគប់តគងចំណូលៃិងចំណាយ ោរតគប់តគង 

តទព្យសម្ត្តិរដឋា?

(៤) ោរតគបត់គង ៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ 

កៅក្ពុងអង្គភាព

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ  

ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តចកព្ុងោរតគប់តគង ៃិងោរ 

អភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅកព្ុងអង្គភាព?

(៥) ោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរស្ិាៃកៅក្ពុង

អង្គភាព

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ     

ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តចកព្ុងោរករៀបចំ ៃិងោរដកលម្អ    

បរិស្ាៃកៅក្ពុងអង្គភាព?
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ល្រខេណវិនិច្័យពោល សំណួរគនលៃឹរះៗ

(៦) ទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា 

សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ តពមទាងំោរ

ចូលរមួវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់កសវា 

សាធារណៈ

កតើវិទយាល័យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ ៃិង 

ោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរកធ្ើទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួ 

សាធារណជៃ សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍតពមទាងំ 

ោរចលូរមួវាយតនម្កដ្យអ្កកតបើតបាសក់សវា 

សាធារណៈ?

(៧) ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមយួ 

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងសាធារណជៃ 

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃដផៃោរអ្ីខ្ះ ៃិង 

ោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈម  

ឬបណ្ត ងឹតវា៉ាជាមយួតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍?

(៨) ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ី 

ឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ

កតើវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត 

្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍អ្ីខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដូចកម្តច 

កដើម្ីឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ?

២�៤� វិធីសានស្តវិភាគទ្ិននាន័យ

ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃ តតនូវបាៃយកមកតកតមៀបពិពណ៌នាជាសាចក់រឿងកដ្យដផ្អកកៅ 

តាមសចូនាករកោលៃិងលក្ណវៃិិច្័យលម្អិត កដ្យពិពណ៌នាពីរកបៀបៃិងដំកណើរោរ 

អៃុវត្តោរងាររបស់វិទយាល័យរហតូទទួលបាៃជ័យលាភីជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរចូំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ក្ពុងវិស័យអប់រ ំ(ពិពណ៌នាតាមដបបគុណភាព)។ តកពុមោរងារបាៃ 

ករៀបចំសរកសរកសចក្តីតោងករណីសកិសា កដ្យដផ្អកតាមទតមង់ដដលបាៃឯកភាព ៃិងកៅតាម 

ទិៃ្ៃ័យ តពមទាងំព័ត៌មាៃផ្តល់ជៃូកដ្យវិទយាល័យ។ កសចក្តីតោងករណីសិកសាកៃះ តតនូវបាៃ 

យកកៅពិកតោះកោបល់បដៃ្មជាមយួបុគ្គលិកអប់រទំាងំអសក់ៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ៃិង 

ភាគីោក់ព័ៃ្ធដដលតតនូវបាៃជបួសមា្ភ សៃ៍កដើម្ីធានាថ្អ្ីៗដដលបាៃសរកសរ ៃិងកលើកក�ើង 

កៅក្ពុងករណីសិកសាពិតជាតតឹមតតនូវ ៃិងឆ្ពុះបញ្្ច ងំបាៃៃូវទិដឋាភាពជាក់ដស្តងដដលវិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត ធ្ាប់បាៃឆ្ងោត់ ៃិងបាៃកំពុងអៃុវត្តផ្ទា ល់រហតូដល់បច្ចពុប្ៃ្។ 

មយា៉ាងកទៀត ករណីសកិសាកៃះតតនូវបាៃយកមកកធ្ើបទបងាហា ញ ៃិងពិភាកសាជាមយួ 
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តកពុមោរងារនផទាក្ពុង ៃិងជាមយួតកពុមោរងារដឹកនំារមួកដើម្ីតបមលូធាតុចលូ ៃិងមតិដកលម្អ 

នានាពីតកពុមោរងារទាងំអស់។ បនាទា ប់មកតកពុមោរងារដឹកនំារមួបាៃពិៃិត្យ ៃិងបាៃដ្ក់ជៃូ 

ឆ្ងមតកិោបល់ ជាមយួគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាត ិ

កដើម្ីសកតមចជាកលើកចុងកតោយមុៃកពលបញ្ចប់ ៃិងកបាះពុម្ដចកចាយជាផ្នូវោរ។  

ោរពិៃិត្យផ្តលក់ោបល់ ៃិងោរដកសតមលួលតតនូវបាៃកធ្ើក�ើងជាកតចើៃដងកដើម្ីធានាឱ្យបាៃ 

ៃវូសុតកឹតភាព ៃិងភាពតគប់តជពុងកតជាយនៃករណីសកិសាកៃះ។

២�៥� ព្រមសីលធម៌មនការសមា្ភ សន៍ និងការចងព្រង្ររណីសិ្រសា

កដើម្ីកោរពកៅតាមតកមសីលធម៌នៃោរតសាវតជាវក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសកិសា  

តកពុមោរងារ បាៃអៃុវត្តដូចខាងកតោម៖

 • តកពុមោរងារបាៃកធ្ើលិខិតកស្ើសុោំរអៃុញ្្ញ តពីតកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិង 

ស្ាបៃ័ោក់ព័ៃ្ធជាមុៃក្ពុងោរកស្ើសុំកិច្ចសហោរ ៃិងសុំោរអៃុញ្្ញ តឱ្យអង្គភាពៃិង 

មសៃ្តីកតោមឱវាទនានាដដលោក់ពៃ័្ធកព្ុងករណីសិកសាក្ពុងផ្តល់បទសមា្ភ សៃ៍ ផ្តល ់

ព័ត៌មាៃ ៃិងឯកសារោក់ពៃ័្ធកៅក្ពុងកំ�ពុងកពលនៃោរសិកសាចងតកងករណីសិកសា 

ទាងំកៃះ។ 

 • តកពុមោរងារបាៃតបោៃ់ខាជា ប់ៃវូតកមសីលធមក៌ដ្យទទលួបាៃោរឯកភាពជាមុៃ 

ពីអ្កដដលតតនូវសមា្ភ សៃ៍ ឬអង្គភាពមុៃកពលកធ្ើោរសមា្ភ សៃ៍ ៃិងកស្ើសុំឯកសារ 

ោក់ព័ៃ្ធនានា។ តកពុមោរងារអាចបញ្ឈប់ ឬរលំងោរសមា្ភ សៃ៍កៅកពលដដលអ្ក 

ផ្តលោ់រសមា្ភ សៃ៍មាៃសភាពអសកម្មខាងដផ្កសា្ម រតី ៃិងរាង្គោយ ឬមិៃទទលួ 

បាៃោរអៃុញ្្ញ តជាកដើម។ ម៉ាយាងកទៀត តកពុមោរងារបាៃជតមាបជៃូបុគ្គលិកអប់រ ំ

កៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ៃិងអ្កដដលតតនូវសមា្ភ សៃ៍ពីកោលោរណ៍ ៃិងតកមសីលធម៌ 

កៃះមុៃកពលចាប់កផ្តើមសមា្ភ សៃ៍។ តកពុមោរងារបាៃអាៃកោលោរណ៍ ៃិងតកមសីលធម ៌

កនាះឱ្យបាៃឮៗ ដល់អ្កដដលតតនូវសមា្ភ សៃ៍ កហើយអៃុញ្្ញ តឱ្យោត់សួរបញ្ជា ក់ចំកោះ 

តបកោគណាមួយដដលោត់មិៃបាៃយលច់បាស់ តបសិៃកបើោ្ម ៃោរយល់តពមកទកនាះ 
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ជពូំកទី២. វធិីសាស្ត្រ្ិតកសាចងកកងករណី្ិតកសា14

តកពុមោរងារតតនូវប្តនូរកៅរកអ្កដដលតតនូវសមា្ភ សៃ៍បនាទា ប់កទៀត។

 • រាល់ទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃពីតកពុមកោលកៅខាងកលើ តតនូវបាៃរកសា 

ភាពសមាងៃ ត់ ៃិងឯកជៃភាព កលើកដលងដតមាៃោរអៃុញ្្ញ តឱ្យកតបើតបាស់។
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

្រំ្្ូរទ្ី៣� ស្ានភា្ទ្ពូៅ សានា មដ និងភា្ពជាគ្រ័យរបស ់
វិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

៣�១� ស្ានភា្ទ្ពូៅ និងសានា មដរបស់វិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

៣�១�១� សាវតារមនអង្គភា្

វទិយាល័យកពតជចិនាដា សិ្តកៅដប៉ាកខាងលិចនៃតបកទសកម្ពុជាមាៃចមាងៃ យតបមាណ  

១៣០គី�នូដម៉ាតត ពីទីរមួកខតដាបាត់ដំបង។ វទិយាល័យបាៃសាងសង់កលើនផទាដីសរុប ២២.៥៣០ 

ដម៉ាតតតកឡា សិ្តកៅក្ពុងភមូិភ្ំតចូ �ុំកពតជចិនាដា  តសពុកភ្ំតពឹក ដដលមាៃតពំតបទល់ខាងកកើត 

ជាប់ៃឹងតសពុកបកវល ខាងកជើងជាប់ៃឹងតសពុកសំកៅលៃូ ខាងត្នូងជាប់ៃឹងតសពុកកំករៀង ៃិង 

ខាងលិចជាប់ៃឹងតបកទសន្។

ទីតំាងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត នាកពលបច្ចពុប្ៃ្ ោលពីកដើមក�ើយជាអតីតដីតំបៃ់ចមាកេ រ 

មីៃ ៃិងជាតំបៃ់សមរភមូិករៅ្ត ជរួមុខនៃោរជបួតបយុទ្ធោ្រវាងកងទ័ពរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាៃិង 

កងទ័ពកម្ពុជាតបជាធិបកតយ្យ។ កតោយពីសសងា្គ មសុីវិលតតនូវបាៃបញ្ចប់ ៃិងបនាទា ប់ពី 

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃកធ្ើសមាហរណកម្មកងកម្ាងំកោធាកម្ពុជាតបជាធិបកតយ្យចលូជា 

កងទ័ពជាតិរួចមក តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដីតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់កៅក្ពុង

តសពុកភ្ំតពឹកបាៃមលូមតិោ្ជាឯកចៃ្ទា ខិតខតំបឹងដតបងដតបោ្យតំបៃ់ដីចមាកេ រមីៃកៃះ 

ឱ្យកៅជាថ្្លបណ្តពុ ះវិជាជា  សតមាប់ផ្តល់ចំកណះដឹងដល់កៃូកៅរបស់ពកួោត់ជំនាៃ់កតោយ 

វិញ។ ជាក់ដស្តងកៅឆំ្្២០០៣ តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដីបាៃកស្ើសុំឱ្យ 

ទីតំាងកៃះបកងកេើតកៅជាអៃុវិទយាល័យភ្ំតពកឹ។ រហតូមកដល់ឆំ្្២០០៧ កដ្យសារកំកណើៃ 

សិសសេោៃ់ដតកកើៃកតចើៃក�ើងៗជាលំដ្ប់ពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ កហើយសសិសាៃុសិសសេមាៃ 

ោរពិបាកក្ពុងោរបៃ្តោរសិកសាកៅមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ ដដលមាៃទីតំាងស្ិតកៅឆ្ងៃ យ  

ៃិងកដើម្ីជយួសតមលួលដល់ោរសកិសារបស់សិសសេ សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដីក៏បាៃកស្ើសុំ 

ពតងីកពីអៃុវិទយាល័យភ្ំតពឹកកៅជាវិទយាល័យកពតជចិនាដា 3 តាមតបោសកលខ ២៣០៦ អយក.តបក  
3 តបោសស្ត ពីីោរពតងីក ៃិងប្តនូរក ្្ម ះអៃុវិទយាល័យភ្ំ កៅជាវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ចុះន ង្ៃទី៦ ដខធ្នូ ឆំ្្២០០៦
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា16

ចុះន ង្ៃទី០៦ ដខធន្ូ ឆំ្្២០០៦ របសត់កសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា រហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្។ 

រហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្ ក្ពុងឆំ្្២០១៨-២០១៩ វទិយាល័យកពតជចិនា្ត  មាៃសិសសេសរុប 

ចៃំៃួ ១២៥៩នាក់ តសីចំៃួៃ ៣២៣នាក់។ វិទយាល័យមាៃបុគ្គលិកអប់រសំរុប ៣៦នាក់ 

តសី ១២នាក់ ដដលក្ពុងកនាះមាៃតគនូបកតងៀៃមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិចំៃួៃ ២០នាក់ តសី ០៦នាក់  

ៃិងតគនូបកតងៀៃមធ្យមសិកសាបឋមភូមិចំៃៃួ ១៦នាក់ តសី ០៦នាក់។ កៅកពលបកងកេើតសាលាករៀៃ 

ដំបូង វិទយាល័យបាៃផ្្ស់ប្តនូរទីតំាងជាបៃ្តបនាទា ប់ កដ្យសារបញ្ហា វិទយាល័យកៅមៃិទាៃ់មាៃ 

ទីតំាងរបស់ខ្លួៃពិតតបាកដ ៃិងបាៃខ្ចសីាលាបឋមសិកសាភ្ំតពឹក បនាទា ប់មកខ្ចីករាងអារកឈើ  

ៃិងសាលាបឋមសិកសាភ្ំតចូកធ្ើជាទីតំាងបកណា្ត ះអាសៃ្។ ចាប់តំាងពីវិទយាល័យកពតជចិនាដា  

មាៃទីតំាងពិតតបាកដរបស់ខ្លួៃមក គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូបាៃកកៀរគរសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោពីសហគមៃ៍ មាតាបិតា ៃិង 

អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ នដគូអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ អាជីវករ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធកផសេងៗកទៀត 

ឱ្យចលូរមួពតងកីទីតំាងរបស់វិទយាល័យ ៃិងបាៃកធ្ើោរសាងសង់អោរសិកសាមយួខ្ងពីរជាៃ ់

មាៃ១២បៃទាប់សកតមចបាៃ៥០ ភាគរយ។ កដ្យសារគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមៃិមាៃ្វិោក្ពុងោរសាងសង់បៃ្ត ោរសាងសង់អោរសកិសា 

្្មីកៃះក៏តតនូវបាៃផ្្អ កជបកណា្ត ះអាសៃ្។ កតោយមក ក្ពុងដំកណើរទសសេៃកិច្ចដស្ងយល់ ៃិង 

ចុះសួរសុខទុក្តបជាពលរដឋាកៅតាមបកណា្ត យតពំដដៃរបស់សកមដាចកតកជា ហ៊ុន សសន  

សកម្តចបាៃអកញជា ើញចុះសរួសុខទុក្កដ្យផ្ទា ល់ជាមយួកលាកតគនូ អ្កតគនូ សហគមៃ៍ មាតាបិតា  

ៃិងសិសសាៃុសិសសេ កលាកបាៃសកតមចជយួសាងសង់បកងហាើយៃវូអោរសិកសា ្្មីកៃះ ៃិងបាៃ 

បដៃ្មជយួសាងសង់ទីចាត់ោរមយួខ្ងបដៃ្មកទៀត។
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ករឿងទី១៖ “សមូពលា្រតា្រួយដល់វិទ្យាល័យពៅផង”

“សូមកលាកតាជយួដល់វទិយាល័យកៅផង” ជាសារស័ពទារបស់យុវតីសិសសេវិទយាល័យ

កពតជចិនា្ត  ៣របូ បាៃបៃ្កឺៅោៃ់ សពម្តចនាយ្ររដ្ឋមនន្ត ីហ៊ុន សសន ខណៈសិសសា-

ៃុសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត កំពុងឈរចំាសាទា ក់ក្នូៃដដងហារសកម្តច ចុះ 

សួរសុខទុក្តបជាពលរដឋាតាមបកណា្ត យតពំដដៃដខ្មរ ន្ ពីតំបៃ់តសពុកភំ្តពឹកកខត្តបាត់ដំបង 

កៅកខត្តនប៉ាលិៃ កៅតតង់ចំណចុរងង្់មលូទីរួមតសពុកភ្ំតពឹកកដើម្ីកស្ើសុំអោរសិកសា។  

“កងះ្អោរសិកសាជាក្តីកងល្់របស់សហគមៃ៍វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ទាងំមលូ” កលាក  

កភឿៃ �នូត បាៃបញ្ជា ក់បដៃ្ម។ 

កលាកបាៃឱ្យដឹងបដៃ្មថ្ កកំណើៃសិសសេវិទយាល័យពិតជចិនា្ត បាៃកកើៃក�ើងជា 

លដំ្ប់ពីមយួឆំ្្កៅឆំ្្ជាកហតុនំាឱ្យខ្ះអោរសិកសា។ កៅឆំ្្២០០៨ អាជ្ាធរ សហគមៃ៍  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូខ្ាយខ្ល់ពីោរសិកសារបស់សិសសេ ក៏បាៃ 

មូលមតោ្ិសកតមចតបកកូតបោសផសេព្ផសាយពោីរខ្ះអោរសតមាប់កៃូកៅករៀៃសតូត 

កៅដល់សហគមៃ៍ទាងំមលូ។ កតោមោរផ្តលួចកផ្តើម ៃិងដឹកនំាកដ្យផ្ទា ល់របស់ ឯកឧត្តម 

ជាភងួ ភិរម្យ ដដលជាអតីតកមដឹកនំាសហគមៃ៍សម័យសសងា្គ មសុីវិលផង ៃិងជាតបធាៃ 

តកពុមោរងារតសពុកភ្ំតពឹកបច្ចពុប្ៃ្បាៃសកតមចចិត្តកកៀគរ្វិោកសាងអោរសិកសាមយួខ្ង។  

កពលកនាះ ឯកឧត្តម ជាភួង ភិរម្យ ជាតបធាៃគណៈកម្មោរសាងសង់ មាៃតពះតគនូ 

កៅអធិោរទាងំ ១៤វត្ត អភិបាលតសពុក កម�ុំទាងំ៥ ជាសមាជិក ៃិងមាៃរូបកលាក (កភឿៃ �នូត)  

ជាគណកៃយ្យករសតមាប់ោរងារសាងសង់កៃះផងដដរ។ ជាលទ្ធផល ោរងារសាងសង ់

សកតមចបាៃអោរសិកសា ១ខ្ង មាៃ ១២បៃទាប់ បដៃ្មកៅកលើអោរសកិសាមាៃតសាប ់

ចៃំៃួ ៣ខ្ង កស្ម ើ ១៣បៃទាប់។ កៅដំណាក់ោលសាងសងក់លើកទី១ អោរសិកសាកៃះសង់

បាៃតតឹមប្ង់កស ១សៃ្ឹក ៃិងបាៃករៀបជាឥដឋាតកហមក�ើងដតប៉ាុកណ្ាះ មិៃអាចសកតមច 
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បាៃ២ជាៃ់ដចូោរកតោងទុកកទ។ ដកំណើរោរសាងសង់តតនូវផ្្អ កពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ 

រហតូដល់រយៈកពលតបំាឆំ្្កដ្យសារកងះ្្វិោសាងសង់បកងហាើយ។ សហគមៃ៍ទាងំមលូ 

ក៏អស់លទ្ធភាពដស្ងរកមលូៃិធិ ឬសម្ពុរសជៃបញ្ចប់គកតមាងសាងសង់បៃ្ត។

លុះមកដល់ចុងឆំ្្២០១៦ ឱោសល្អបាៃមកដល់ ោប់ជៃួទទលួបាៃដំណឹងថ្  

សពម្តចអគ្គមហាពសនាបតីពតពជានាយ្ររដ្ឋមនន្តី ហ៊ុន សសន ៃឹងចុះសរួសុខទុក្ 

តបជាពលរដឋាតាមបកណា្ត យតពំដដៃកម្ពុជា ន្ ផងកនាះ អជ្ាធរ សហគមៃ៍ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូ សសិសាៃុសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ 

ក៏បាៃមលូមតថិ្ គរួកធ្ើសំកណើសុំកៅ សពម្តច សុំឱ្យកលាកជយួសាងសង់អោរសិកសា 

បកងហាើយ។ គិតោ្រចួក៏បាៃករៀបចំគកតមាងតបមូលោ្ ទាងំកលាកតគនូ អ្កតគនូ មាតាបិតា ៃិង 

អ្កអាណាពយាបាល សិសសេចំាទទលួជបួ សពម្តចតតង់ចំណចុរង្ង់មលូទីរមួតសពុកភ្ំតពកឹ។  

ន ង្ៃរង់ចំាបាៃមកដល់ កលាក ោៃ ចាង សមាជិកសហគមៃ៍បាៃដឹកនំាសិសសាៃុសិសសេ  

មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូ កដ្យកស្ៀកោក់សា្អ តបាត 

ទឹកមុខតសស់ថ្្ ក្ពុងចិត្តរពំឹងមុតមាថំ្ៃឹងបាៃជបួ សពម្តច ៃិងបាៃមកតបមូលផ្តពុំោ្តតង់ 

ចំណចុរង្ង់មលូតាមោរកតោងទុក។ ប៉ាុដៃ្ត ក្តីសង្ឹមទៃទាឹងរង់ចំាជបួ សពម្តចបាៃរលាយ 

បាត់អស់ពីអារម្មណ៍អ្កតគប់ោ្ បនាទា ប់ពីទទលួបាៃដំណឹងពីឯកឧត្តមអភិបាលកខត្ត 

បាត់ដំបងតបាប់មកថ្ កដ្យកលាកគិតពីសុវតិ្ភាពជូៃចំកោះ សពម្តចដូកច្ះកលាកមិៃ 

អៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃោរតបមលូផ្តពុំមៃុសសេកតចើៃកៅចំណចុតតង់រង្ង់មលូតសពុកភ្ំតពកឹកនាះ 

កទ។ មិៃបង្អង់យូរកលាក កភឿៃ �នូត ៃិងអភិបាលតសពុកកលាក សៃួ កកឿៃ ក៏បាៃក�ើង 

រ្យៃ្តកៅចំាទទលួ សពម្តចកៅកដៃ្ងមយួកទៀត តតង់ចំណចុភមូិទលួខ្ស់ �ុំភ្ំតពឹក  

សង្ឹមថ្ៃឹងបាៃជបួ សពម្តចកៅទីកនាះ។ បនាទា ប់មក កលាកនាយកវិទយាល័យ បិុច កឈឿត  

ក៏បាៃកៅដល់តាម កតោយ។ ភ្ាមកនាះ សពម្តចបាៃអកញជា ើញមកដល់ រចួចុះសកំៅកៅ 

សាលាបឋមសកិសា ភ្ំតពឹក បាៃជបួសំកណះសំណាលជាមយួតបជាពលរដឋា ៃិងបាៃ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តបោសផ្តល់ជៃូសមិទ្ធផលជាកតចើៃ។ របូខ្ពុ ំ(កលាក កភឿៃ �នូត) ៃិង កលាក បិុច កឈឿត  

បាៃសកសៀរៗកៅឈរជិត សពម្តច រចួ កលាក បិុច កឈឿត ក៏បាៃមាៃមតិកៅោៃ់ សពម្តច

ថ្ “សមូកលាកអ៊ុំជយួសាលាវទិយាល័យខ្ពុំផង” កពលកនាះ សពម្តចកលាកមាៃតបសាសៃ៍

តបវិញភ្ាមថ្ “ក្មលួយ ពអូត់មាៃកពលកតចើៃកទ កតោះពតូបញាប់កៅឱ្យដល់កខត្តនប៉ាលិៃ

កទៀត”។ កតោយឮតបសាសៃ៍សពម្តចភ្ាម របូខ្ពុផំ្ទា ល់ (ភឺៃ �នូត) អស់សង្ឹមម្តងកទៀត  

កហើយក៏តបាប់ កលាក បុិច កឈឿត ថ្ “កឈឿតឯងកៅកៃះកហើយ ខ្ពុំកៅមៃុ”។ ៃិោយ 

ចប់ ខ្ពុំក៏រត់កចញពីទីកនាះមកកតរៅទាងំទឹកដភ្កហរូកតសាចកលើនផទាមុខកដ្យមិៃដឹងខ្លួៃ  

កហើយក៏មិៃខ្ល់ថ្ ខ្ពុបំាៃជិះឡាៃមយួណាមកជាមយួកលាកអភិបាលតសពុកដដរ។ ខ្ពុ ំ

ដឹងដតពីរត់សំកៅកៅឡាៃខ្ពុំ ដីជាង៣០០ដម៉ាតត ចាប់ទូរសពទាទាក់ទងកៅ កលាក ោៃ ចាង  

កំពុងដឹកនំាតកពុមសិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា កលាកតគនូ អ្កតគនូ រង់ចំាកៅរងង្់មលូតសពុក 

ភំ្តពឹកថ្ “សមូកុំរសំាយកៃូសិសសេអី កៅរង់ចំាជបួសកម្តចកៅទីកនាះឱ្យបាៃ” កពលកនាះ  

កលាក ោៃ ចាង ក៏យលត់ពម។ ខ្ពុគំិតថ្កៃះជាឱោសចុងកតោយកដើម្ីបាៃជបួ សពម្តច 

កហើយ កហើយគិតថ្អី្ដដលខ្ពុកំំពុងកធ្ើពិតណាសថ់្ មាៃោរខុសឆ្គងដដលសាទា ក់ផ្នូវជបួ 

សពម្តច ដតជាតបជាពលរដឋាដខ្មរម្ាក់ដដរ ដូចពលរដឋាដខ្មរតគប់របូកៃ្ងមក ពិតជាទទលួ 

បាៃោរស្ាគមៃ៍ពី សពម្តចពតពជា កដ្យពុំមាៃោរករសីកអើងកទ ដចូដដលកពល សពម្តច

ក�ើញតបជាពលរដឋាចំាទទួល កលាកដតងដតចុះជួប ៃិង្តរបូដសលហ្ីជាមយួជាកដើម 

ចឹងដដរ។ គុណបុណ្យបារមីតសពុកភ្ំតពឹកតាមដ្រកសា កៅកពល សពម្តចកធ្ើដំកណើរមកដល ់

ទីតបជុំជៃតសពុកភ្ំតពឹក ក�ើញតបជាពលរដឋា សិសសាៃុសិសសេ កលាកក៏ចុះពីរ្យៃ្តសួរ 

សុខទុក្ កពលកនាះសិសសេតសី៣នាក់បាៃ កលើកនដសំពះ រចួៃិោយកៅោៃ់ សពម្តចថ្  

“សមូកលាកតាជយួដល់វិទយាល័យកៅផង សាលាកៅខ្ះអោរសិកសា”។ សពម្តចក៏សរួ 

កៅោៃ់សិសសេទាងំបីនាក់វិញថ្ “កតើសាលាកៅកៅជិត ឬឆ្ងៃ យ?” កពលកនាះក្មលួយៗបាៃ 

ៃិោយកៅោៃ់ សពម្តចថ្ “កលាកតាកៅជិតកៃះកទ តបដហលជា៥០០ដម៉ាតតប៉ាុកណ្ាះ”។ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា20

បនាទា ប់មក សពម្តចបដៃ្មថ្ “អីចឹងកៅក�ើងឡាៃជាមយួតាមក”។ ទាងំអស់ោ្ក្តពុកក្តលួល 

ជាពៃ់កពកកពលក្មលួយៗក�ើងជិះឡាៃជាមយួ សពម្តច ៃិងទាងំអស់ោ្ រមួទាងំខ្ពុំផងទឹកដភ្ក 

តសក់មិៃដឹងខ្លួៃម្តងកទៀតកដ្យសារកតតកអរកពក កពលបាៃក�ើញឡាៃសកម្តចបត់សំកៅ 

កៅសាលាករៀៃ។ ទាងំខ្ពុំ តបជាពលរដឋា ៃិងសិសសេ មិៃខ្ល់ពីជិះឡាៃ ឬម៉ាតូកូទ នំាោ្ 

រត់តំាងពីរង្ង់មលូតសពុកភ្ំតពឹក មកសាលាដតម្តង កដើម្ីបាៃជបួ ៃិងសា្ត ប់តបសាសៃ៍  

សពម្តចផ្ទា ល់។ សពម្តចបាៃសំកណះសំណាលកដ្យក្តីសបបាយរកីរាយរាក់ទាក់ រចួក៏ 

មាៃតបសាសៃ៍ចុងកតោយដដលអ្កតគបោ្់ចងចំាជាៃិច្ចថ្ “្រនូតាមសំពណើ” កសទា ើរពុំទាៃ់ 

ចប់តបសាសៃ៍ សពម្តចផង សកម្ងកហ៊ារអបអរសាទរ ទឹកដភ្ករលីងរកលាង លាយ�ំស្នូ រ 

ទះនដបៃ្រឺក�ើងកងរពំង សដម្តងៃវូោរកោរពដឹងគុណមិៃអាចបំកភ្ចបាៃ ៃិងោរកោរព 

តសឡាញ់កពញតកកៅកបះដងូរបស់សហគមៃ៍តសពុកភ្ំតពឹក ពិកសសសិសសាៃុសិសសេ ៃិង  

បុគ្គលិកអប់រំវិទយាល័យកពតជចិនា្ត 4។

បច្ចពុប្ៃ្សមិទ្ធផល សពម្តចផ្តល់ជៃូរមួមាៃ អោរសិកសាបីជាៃ់ ២៨បៃទាប់ អោរ 

សិកសាពីរជាៃ់ ១២បៃទាប់ ទីចាតោ់រមយួខ្ង ៣បៃទាប់ ទីធ្ាកលងកីឡា (តារាងបាល់ទះ 

តារាងបាល់ទាត់ ៃិងតារាងបាល់កបាះ) កខ្ាងទ្ារ ៃិងផ្នូវចាកក់បតុងកៅក្ពុងបរកិវណ 

វិទយាល័យ។

បនាទា ប់មក មៃទារីអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង សហោរជាមយួៃឹងោរោិល័យ 

អប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុកភ្ំតពឹក ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត បាៃទាក់ទង 

ជាមយួអង្គោរសកតមចសុបិៃកុមារកម្ពុជា បាៃជយួសាងសង់អោរកដៃ្ងស្ាក់កៅសតមាប់ 

សិសសេចំៃៃួ ០២ខ្ង បដៃ្មកទៀត។ កដ្យសារដតវិទយាល័យរកសាបាៃៃូវទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ

ៃឹងអង្គោរសកតមចសុបិៃ្តកុមារ កទើបអង្គោរកៃះបៃ្តផដាល់កុំព្យនូទ័រជាកតចើៃកតគឿងសតមាប ់

បកតមើោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកដើម្ីពតងងឹគុណភាពសិកសាកៅវិទយាល័យបដៃ្មកទៀត។ កលើស 

ពីកៃះកៅកទៀត អង្គោរកៃះក៏បាៃបៃ្តោំតទជយួដល់វិទយាល័យបដៃ្មកទៀតតាមរយៈ 
4 ោរៃិទាៃករឿងរបស់កលាក កភឿៃ �នូត តបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ោរផដាល់អាហារបូករណ៍ដល់សិសសេដដលមាៃជីវភាពតកីតកចំៃៃួ ១៦នាក់ កព្ុងមយួឆំ្្ កដើម្ីបៃ្ត

ោរសិកសាកៅវិទយាល័យដដលម្ាក់ៗទទលួបាៃ្វិោឧបត្ម្ភចំៃួៃ ៦០ដល្ុារអាកមរិក។

ជាក់ដស្តងកដ្យសារោរខិតខំតបឹងដតបងរបស់គណៈតគប់តគង ៃិងគណៈកម្មោរ 

តគបត់គងសាលាករៀៃតពមទាងំបុគ្គលិកអប់រំវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃកធ្ើឱ្យវិទយាល័យ 

សកតមចបាៃៃវូសមិទ្ធផលជាកតចើៃ ជាបៃ្តបនាទា ប់រហតូដល់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃដតបោ្យ 

កៅជាវិទយាល័យទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ ជាអង្គភាពផដាល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រទំទូាងំតបកទស សតមាប់ឆំ្្សកិសា២០១៨-២០១៩ ពីរាជរដ្ឋា ភិបាលនៃតពះរាជា-

ណាចតកកម្ពុជា កដ្យទទលួបាៃោៃរង្ាៃ់ ៃិង្វិោអមោៃរង្ាៃ់ចំៃៃួ ២០០លាៃករៀល  

កតោមោរសហោរដឹកនំាវាយតនម្ពីតកសងួមុខងារសាធារណៈ។ ពិធីតបគល់ោៃរង្ាៃ់ ៃិង 

្វិោអមោៃរង្ាៃ់ បាៃតបតពឹត្តកៅកតោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧតដាមអគ្គ-

បណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធ មុនីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ 

ៃិងជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តនីៃ 

តពះរាជាណាចតកកម្ពុជា អមកដ្យឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីទទលួ 

បៃទាពុកកបសកកម្មពិកសស (អតីតរដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារសាធារណៈ) ៃិងជាតបធាៃគណៈ- 

កម្មោរជាតិវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល  

ឯកឧត្តមបណ្ិតសភាចារ្យ ហង់្រួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិង 

ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសួងសុខាភិបាល កៅតពឹកន ង្ៃពុធ ទី០៧  

ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រ។ំ

៣�១�២� ច្រខេពុវិស័យ ពបស្រ្រម្ម និងពោលបំណង

 ¾ ចក្ពុវិស័យ

សាលាទទលួសិសសេឱ្យចលូករៀៃតបកបកដ្យសមភាព សមធម៌ ៃិងបរិោបៃ្ បណ្តពុ ះ 

វិៃ័យ គុណភាព គុណធម៌ ៃិងោរនច្តបឌិត ោត់បៃ្យអតតាកបាះបង់ោរសិកសាឱ្យសល ់

សូៃ្យភាគរយក្ពុងមយួឆំ្្ៗ ជាពិកសសគផឺ្តល់កសវាអប់រមំយួដដលសហគមៃ៍ទទលួសា្គ ល់។
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា22

 ¾ កបសកកម្ម

វទិយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃកបសកកម្មដូចខាងកតោម៖ 

 - កសាងធៃធាៃមៃុសសេឱ្យមាៃចំកណះដឹង ចកំណះកធ្ើ ៃិងមាៃសីលធម៌តសបតាម 

កោលៃកោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

 - ពតងឹងោរផ្តលក់សវាអប់រឱំ្យបាៃល្អតបកសើរក�ើងដ្មកទៀត ជាពិកសសោរដចករដំលក

ដល់សាលាករៀៃដនទៗកទៀត ៃិងដតបោ្យសាលាករៀៃឱ្យោ្យជាសាលាករៀៃរបស ់

សហគមៃ៍

 - ពតងងឹគុណវុឌ្ឍិតគនូ ទាងំមុខវិជាជា ជំនាញឯកកទស ៃិងសីលធម៌វិជាជា ជីវៈ

 - កសាងយុវជៃមយួដដលសង្គមជាតិតតនូវោរទាងំកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងកពលអនាគត

 - បណ្តពុ ះជំនាញភាសាបរកទស ៃិងជំនាញបកច្ចកកទស កៅកពលសិសសេឈប់ករៀៃអាច 

យកកៅតបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវិតបាៃ

 - កលើកកម្ស់កយៃឌ័រកលើតគប់សកម្មភាព។

 ¾ កោលបំណង

 - ដតបោ្យវិទយាល័យឱ្យកៅជាសាលាមធ្យមសិកសាចំកណះទូកៅ ៃិងបកច្ចកកទស

 - អៃុវត្តោរករៀៃ ៃិងោរបកតងៀៃតសបតាមបដិវត្តៃ៍ឧសសាហកម្ម៤.០

 - ពតងងឹភាពជាអ្កដឹកនំាទាងំជរួអ្កដឹកនំា កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងតកពុមតបឹកសាយុវជៃ

ឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ ៃិងមាៃកយៃឌ័រ

 - កសាងយុវជៃឱ្យមាៃវិៃ័យ គុណភាព គុណធម៌ ៃិងោរនច្តបឌិត។

៣�១�៣� រចនាសម័្ន្ធដឹ្រនា ំនិងពគប់ពគងវិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

រចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា ៃិងតគបត់គងរមួមាៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃដដលដឹកនំាកដ្យ 

នាយកវិទយាល័យមយួរបូ ៃិងនាយករងវិទយាល័យចៃំួៃពីររបូ ដដលនាយករងមួយរបូដឹកនំា 

បកច្ចកកទស ៃិងនាយករងមយួរបូកទៀតទទលួបៃទាពុកោរងាររដឋាបាល ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ។ នាយករង 

ទទួលបៃទាពុកបកច្ចកកទសមាៃតនួាទីដឹកនំា ៃិងតគប់តគងោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកដ្យបាៃ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បកងកេើតតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ចំៃួៃបី តកពុមបកច្ចកកទសវិទយាសាសស្ត  តកពុមបកច្ចកកទស 

វិទយាសាសស្តសង្គម ៃិងតកពុមបកច្ចកកទសភាសា។ ទៃទាមឹៃឹងកៃះ វទិយាល័យបាៃបកងកេើត 

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ដដលដឹកនំាកដ្យតបធាៃមួយរបូ អៃុតបធាៃពីររបូ  

ៃិងសមាជិកមយួចំៃៃួតាមោរចំាបាច់សតមាប់ជួយកកៀរគរសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោក្ពុងោរអភិវឌ្ឍ 

វិទយាល័យ។

៣�១�៤� ព្រពុមពោលពៅ និងភាគីពា្រ់្័ន្ធ

ក្ពុងោរអភិវឌ្ឍតគឹះស្ាៃ វិទយាល័យមាៃតកពុមកោលកៅ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍសំខាៃ់ៗដចូ 

ខាងកតោម៖

 • សិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា អ្កអាណាពយាបាល អាជីវករ ៃិងសហគមៃ៍ក្ពុងតសពុក 

ភ្ំតពឹក

 • អាជ្ាធរដដៃដីតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ក្ពុងតសពុកភ្ំតពឹក ៃិងកខត្តបាត់ដំបង

 • មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង

 • ោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុកភ្ំតពឹក ៃិង

 • អង្គោរនដគូអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនានា។

៣�១�៥� ពសវាសាធារណៈសំខាន់ៗរបស់វិទ្យាល័យ

វទិយាល័យកពតជចិនា្ត ជាតគឹះស្ាៃអប់រសំាធារណៈដដលផ្តល់កសវាអប់រំដល់សសិសាៃុសិសសេ

ចាប់ពីថ្្ក់ទី៧ ដល់ថ្្ក់ទី១២។ ក្ពុងោរបកតមើកសវាអប់រសំាធារណៈដល់សសិសាៃុសិសសេ 

ៃិងសហគមៃ៍វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃផ្តល់ៃូវកសវាអប់រមំួយចៃំួៃ រមួមាៃ៖

 • កសវាបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ

 • កសវាបណ្ាល័យ

 • កសវាអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសតមាប់សិសសាៃុសិសសេដដលមកពីតំបៃ់ឆ្ងៃ យៗ ៃិងសិសសេតកីតក 

 • កសវាបកតងៀៃបំប៉ាៃសិសសេករៀៃយឺត ៃិងករៀៃកលឿៃ

 • កសវាោរបញ្ជា កោ់រសិកសា ៃិងកផទារោរសកិសាសិសសេ
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា24

 • កឹ្បសិកសា ៃិងសិសសេជយួសិសសេ

 • កសវាជយួសិសសេតកីតក ៃិងសិសសេងាយរងកតោះ។

៣�១�៦� ការពបកាសទ្ទ្ួលសា្គ ល់ជាអង្គភា្ពសវាសាធារណៈគំរូ

វទិយាល័យកពតជចនិា្ត  តតនូវបាៃរាជរដ្ឋា ភិបាលវាយតនម្ ៃិងតបោសទទលួសា្គ ល់ជា 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំតបចំាឆំ្្២០១៩ តាមរយៈអៃុតកឹត្យកលខ 

១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃពុធ ៨ករាច ដខអាសាឍ ឆំ្្កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ តតនូវៃឹង 

ន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩។

៣�១�៧� ពានរងា្វ ន់ រងា្វ ន់ និង្រ័យលាភីសដលវិទ្យាល័យទ្ទួ្លបាន

ល.រ ឆំ្្ ក ្្ម ះោៃរង្ាៃ់ ៃិងរង្ាៃ់ទទួលបាៃ ស្ាប័ៃផ្តល់ជៃូ

១ ២០១៩ ោៃរង្ាៃ់សាលាសា្អ ត ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៣ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

២ ២០១៩
ោៃរង្ាៃ់អង្គភាពផ្តល់កសវាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំ
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា

៣ ២០១៩
ោៃរង្ាៃ់សកម្តចកតកជាដសៃ នាយកសាលាល្អ 

ចំណាត់ថ្្កក់លខ១
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

៤ ២០១៩ កមដ្យសំរិទ្ធសិាលាកមតតីបរិស្ាៃថ្្ក់ជាតិ តកសួងបរិស្ាៃ

៥ ២០១៩ ប័ណ្សរកសើរអង្គភាពល្អថ្្ក់កខត្ត
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

៦ ២០១៩
ប័ណ្សរកសើរគកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅ 

មធ្យមសិកសា (SEIP)
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

៧ ២០១៩
ប័ណ្សរកសើរសិសសេទទួលបាៃៃិកទទាស A  

ចំៃៃួ ០៣នាក់
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

៨ ២០១៩ នាយកល្អថ្្ក់កខត្ត
មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

៩ ២០១៨ ោៃរង្ាៃ់សាលាសា្អ ត ចំណាត់ថ្្ក់កលខ៣ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ល.រ ឆំ្្ ក ្្ម ះោៃរង្ាៃ់ ៃិងរង្ាៃ់ទទួលបាៃ ស្ាប័ៃផ្តល់ជៃូ

១០ ២០១៨ ប័ណ្សរកសើរសាលាសា្អ តថ្្កក់ខត្ត
មៃទារីអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

១១ ២០១៨ ទង់ជ័យលាភីថ្្ក់កលខ១ ដផ្កកីឡា
មៃទារីអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

១២ ២០១៧
ប័ណ្សកសើរសិសសេទទួលបាៃៃិកទទាស A  

ចំៃៃួ ០១នាក់
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

១៣ ២០១៦ ទង់ជ័យលាភីកលខ១ ដផ្កកីឡា
មៃទារីអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

១៤ ២០១៥
ោរតបកួតបាល់ទាត់យុវជៃ ទសសេៃៈពិភពកលាក 

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១
អង្គោរ World Vision

១៥ ២០១៥ លិខិតសរកសើរសកម្មភាពក្ពុងសង្គម
សាខាោកបាទតកហមកម្ពុជា

កខត្តបាត់ដំបង

១៦ ២០១១ ទង់ជ័យលាភី ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១
មៃទារីអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

១៧ ២០១០
កតជើសករសីកជើងឯកបាល់ទាត់យុវជៃតបចំា 

តសពុកភ្ំតពឹក
សាលាតសពុកភ្ំតពឹក

១៨ ២០០៦ ទង់ជ័យលាភី ចំណាត់ថ្្ក់កលខ២
មៃទារីអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

កខត្តបាត់ដំបង

៣�២� បទ្្ិពសាធន៍ពជាគ្រ័យរបស់វិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

៣�២�១� ស្តង់ដ្ពសវាសាធារណៈ

៣�២�១�១� គុណភា្្័ត៌មាន

ក. បទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវា

ក្ពុងោររកសាទុកៃវូឯកសារ ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធនានាសតមាប់បកតមើឱ្យ 

ោរផ្តល់កសវាអប់រំ ៃិងកសវាកផសេងៗកទៀតដដលមាៃកៅក្ពុងតគឹះស្ាៃ វិទយាល័យបាៃករៀបចំ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា26

បៃទាប់ចំៃួៃមយួដដលមាៃទរូដ្ក់ឯកសារចំៃៃួ៤ សតមាប់រកសាទុកឯកសារ ៃិងលិខិត 

បទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធនានា កដ្យបាៃករៀបចំទុកដ្ក់ឱ្យមាៃរកបៀបករៀបរយ ៃិងមាៃ 

សណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អ។ ឯកសារទាងំអស់តតនូវបាៃរកសាទុកកៅក្ពុងទរូដ្ក់ឯកសារកៅតាមតបកភទ  

ៃិងចំណាត់ថ្្ក់នៃឯកសារ កដ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃតកនូណូ បិទក ្្ម ះសមា្គ ល់តបកភទ ៃិង 

ចំណាត់ថ្្ក់នៃឯកសារៃីមយួៗសតមាប់ទុកដ្ក់ឯកសារនានា ដដលកធ្ើឱ្យអ្កផ្តល់ ៃិង

អ្កកតបើតបាស់កសវាមាៃភាពងាយតសលួលកព្ុងោរដស្ងរកបាៃឆ្ប់រហ័ស កហើយអាចផ្តល់ 

ជៃូកៅអ្កកតបើតបាស់កសវាអាចពៃិិត្យកផទាៀងផ្ទា ត់បាៃ ៃិងបាៃកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្មជាតបចំាអំពី 

បទដ្ឋា ៃ ្្មីៗ ដដលវិទយាល័យទទួលបាៃ។ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសាធារណជៃដដលជាអ្ក 

កតបើតបាស់កសវាវិទយាល័យ អាចកស្ើសុំពិៃិត្យ ៃិងកផទាៀងផ្ទា ត់លិខិតបទដ្ឋា ៃទាងំកៃះបាៃកៅ 

ករៀងរាល់កមា៉ា ងកធ្ើោរ កដ្យអាចទំនាក់ទំៃងជាមយួគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកដ្យផ្ទា ល់  

ឬជាមយួបុគ្គលិកអប់រតំបចំាោរដដលតតនូវបាៃទទលួោរចាត់តំាងឱ្យបកំពញោរងារកៃះ។  

ឯកសារបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តដដលបាៃរកសាទុកកៅក្ពុងវិទយាល័យរួមមាៃ៖ ចបាប់ស្ត ពីីោរបកងកេើត 

តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ចបាប់អប់រ ំចបាប់សហលក្ៃ្តិកៈមសៃ្តីរាជោរសីុវិល អៃុតកឹត្យ 

ស្ត ពីីោរករៀបចំៃិងោរតបតពឹត្តកៅរបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា កោលៃកោបាយអប់រ ំ 

ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត វិស័យអប់រ ំតកមសីលធម៌វិជាជា ជីវៈតគនូបកតងៀៃ ៃិងកំដណទតមង់អាទិភាព 

នានារបស់តកសងួអប់រយំុវជៃ ៃិងកីឡា អៃុតកឹត្យ តបោស កសចក្តីដណនំា កសចក្តីជៃូដំណឹង 

របស់តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង។

កដើម្ីកធ្ើឱ្យោរផ្តល់កសវាអប់រំោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង វិទយាល័យបាៃករៀបចំៃូវៃិោម  

ៃិងបទបញ្ជា នផទាក្ពុងនានាសតមាប់តគនូបកតងៀៃ ៃិងបុគ្គលិកអប់របំំកពញោរងាររដឋាបាល 

តពមទាងំសសិសាៃុសិសសេ។ ៃិោមៃិងបទបញ្ជា នផទាក្ពុងទាងំកនាះតតនូវបាៃករៀបចំក�ើងកដ្យ 

ដផ្អកកលើកោលោរណ៍ដណនំារបសត់កសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡាកខត្ត ៃិងោរករៀបចំកិច្ចតបជុំពិកតោះកោបល់បដៃ្មជាកតចើៃកលើកកតចើៃសាជាមយួ 

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងអ្ក 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ោក់ពៃ្ធ័ក្ពុងកោលបំណងឱ្យមាៃោរឯកភាពោ្ជាធ្ពុងមយួ កៅកលើអ្ីដដលវិទយាល័យតតនូវ 

យកមកអៃុវត្ត ៃិងមិៃតតនូវយកមកអៃុវត្ត កដើម្ីជំរុញោរតបតិបត្តិោរងាររបស់វិទយាល័យ 

ឱ្យោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពបដៃ្មកទៀត។ កសចក្តីសកតមចនានាអំពីៃិោម ៃិងបទបញ្ជា  

នផទាក្ពុងវិទយាល័យតតនូវបាៃបិទផសេព្ផសាយជាសាធារណៈកៅខាងមុខថ្្ក់ករៀៃ ទីចាតោ់រ  

បណ្ាល័យ អកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ ៃិងោ្ត រកខៀៃបិទផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃកៅបរិកវណវិទយាល័យ  

កៅសាលាតសពុក កៅទីតបជុំជៃ កហើយតតនូវបាៃយកផសេព្ផសាយបៃ្តជៃូកៅដល់មាតាបិតា  

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កៅក្ពុងជៃំបួរវាងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេករៀងរាល់ ៣ដខម្តង កៅ 

កិច្ចតបជុំនផទាក្ពុងរបស់វិទយាល័យជាមួយរដឋាបាលតសពុកភ្ំតពឹក ៃិងកៅក្ពុងតពឹត្តិោរណ៍នានា 

ដដលបាៃករៀបចំក�ើងកៅក្ពុងវិទយាល័យមាៃដូចជា ោរតំាងពិពណ៌វិទយាសាសស្ត  ៃិងស្ានដ 

សិសសេ ៃិងក្ពុងកវទិោសាធារណៈកផសេងៗដដលមាៃតំណាងវទិយាល័យចូលរមួ។

ខ. ោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃអំពកីសវា 

វិទយាល័យបាៃផសេព្ផសាយៃវូព័ត៌មាៃអំពីកសវាទាងំអស់របស់ខ្លួៃដចូជា កសវា 

ោរចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ោរតប�ងក�ើងថ្្ក់ ោរតប�ងក�ើងវិញ ោរតប�ងសញ្្ញ បតតមធ្យម 

សិកសាបឋមភមូិ ោរតប�ងមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ កសវាបញ្ជា ក់លិខិតោរសិកសារបស់សិសសេ  

ោរបញ្ជា ក់លិខិតកផទារោរសិកសា ោក្យសុំចបាប់សតមាប់បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសេកៅដល់

សិសសាៃុសិសសេ ៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវា តពមទាងំបាៃដណនំាកៅដល់អ្កកៅទទលួកសវាអំពី 

តតមនូវោរឯកសារោក់ព័ៃ្ធនានា ដដលវទិយាល័យតតមនូវឱ្យដ្ក់ជៃូភាជា ប់ជាមយួោក្យកស្ើសុំ  

ៃិងលក្ខណ្នានាកដើម្ីឱ្យអ្កទទលួកសវា អាចទទលួបាៃកសវាកៅតាមតតមនូវោរពីវិទយាល័យ។

បដៃ្មពីកលើកៃះ កពលកវលាបំកពញោរងារ ៃិងមកធយាបាយសតមាប់ទំនាក់ទៃំងរបស់ 

វិទយាល័យតតនូវបាៃបិទផសាយក្ពុងទតមង់ជាតកដ្ស A4 កៅទីចាត់ោរវិទយាល័យ ៃិងកៅតាម 

ោ្ត រកខៀៃព័ត៌មាៃរបស់វិទយាល័យកដើម្ីឱ្យបុគ្គលិកអប់រ ំសិសសាៃុសិសសេ ៃិងសាធារណជៃ 

បាៃយល់ដឹងអំពីកពលកវលាបកតមើ កសវា ៃិងៃីតិវិធី ក៏ដចូជាយៃ្តោរនៃោរទំនាក់ទៃំង  
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា28

ដដលអ្កកៅទទលួកសវាអាចកធ្ើបាៃកដើម្ីសាកសរួព័ត៌មាៃបដៃ្ម ពិកតោះកោបល់ ឬសុ ំ

ជំៃយួជាបនាទា ៃ់ក្ពុងករណីចំាបាច់ណាមួយ។ វិទយាល័យបាៃផ្តលៃ់វូជកតមើសកផសេងៗជៃូអ្ក 

កតបើតបាស់កសវាដចូជា អ្កទទលួកសវាអាចជួបកដ្យផ្ទា ល់ជាមយួបុគ្គលិកអប់រំកដើម្ីទទលួ 

យកកសវា ៃិងផ្តល់កសវាតាមរយៈតកពុមោរងារដដលតតនូវបាៃចាត់តំាងឱ្យបំកពញោរងារ  

តាមរយៈទរូសពទា កសៀវកៅតាមដ្ៃោរសិកសា ឬកសៀវកៅសិោ្ោរិករបស់សិសសេ ឬតាម 

តបព័ៃ្ធទំនាក់ទំៃងសង្គមដដលវទិយាល័យបាៃករៀបចំក�ើង (កតក�តោមវិទយាល័យកពតជចិនា្ត   

កតក�តោមរបស់តកពុមតបឹកសាយុវជៃ តកពុមយុវជៃស្ម ័តគចិត្តោកបាទតកហមកម្ពុជាតបចំា 

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  កហស្ប៊ុកវិទយាល័យកពតជចនិា្ត )។ ចំណចុដ៏ល្អមយួគរួកត់សមា្គ ល់កនាះ  

គឺវិទយាល័យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃោរបិទកៅពីមុខតុសិសសេៃីមយួៗៃូវកលខទរូសពទាទំនាក់ទំៃង 

របស់មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ដដលអាចឱ្យកលាកតគនូ អ្កតគនូបកតងៀៃកធើ្ោរ 

ទំនាក់ទៃំងកដ្យផ្ទា ល់ ៃិងបាៃឆ្ប់រហ័សកៅោៃ់មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ  

ក្ពុងករណីដដលសិសសេអវត្តមាៃកដ្យោ្ម ៃចបាប់ មកករៀៃយតឺឬមាៃបញ្ហា ណាមយួកដ្យ 

នចដៃ្យកកើតកៅខាងកតរៅបរិកវណវិទយាល័យ។ វិធីសាសស្ត កៃះបាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញពី 

ោរយកចិត្តទុកដ្ក់របស់គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ ក៏ដចូជាបុគ្គលិកអប់រំវិទយាល័យកៅកលើ 

សុវតិ្ភាព ៃិងោរសិកសារបស់សិសសេក្ពុងោរមកករៀៃកៅវិទយាល័យ។

គ. មកធយាបាយផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃស្ត អីំពីកសវា

សតមាប់ោរផសេព្ផសាយៃវូព័ត៌មាៃអំពីកសវាៃិងកិច្ចោររបស់វិទយាល័យ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃបាៃករៀបចំយុទ្ធសាសស្តសំខាៃ់ចំៃៃួពីរគឺ ោរជំរុញោរផសេព្ផសាយតាមតបព័ៃ្ធ 

កអ�ិចតតនូៃិច ៃិងោរផសេព្ផសាយមៃិដមៃកអ�ិចតតនូៃិច។ តាមតបព័ៃ្ធកអ�ិចតតនូៃិច វទិយាល័យ 

បាៃបកងកេើតឱ្យមាៃៃវូកហស្ប៊ុកកផក ៃិងកតក�តោម។ កដ្យដ�ក ោរផសេព្ផសាយតាមតបព័ៃ្ធ 

មិៃដមៃកអ�ិចតតនូៃិចមាៃដចូជា ោរបិទផសាយកលើោ្ត រកខៀៃព័ត៌មាៃក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យ  

បដ្ ោរផសេព្ផសាយកៅៃឹងកដៃ្ង កពលកោរពទង់ជាតិ កៅតាមទីផសារ ទីតបជុំជៃនានា  

ោរបញជានូៃលិខិតកៅមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ោរជបួតបជុំជាមួយមាតាបិតា  
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី កវទិោសាធារណៈ ោរចុះ 

សួរសុខទុក្កដ្យផ្ទា ល់ដល់សិសសេៃិងតកពុមតគលួសាររបស់សិសសេកៅតាមខ្ងផទាះ ៃិងតាមរយៈ 

កម្មវិធីៃិងតពឹត្តិោរណ៍នានាកផសេងកទៀត។

៣�២�១�២� ភា្ងាយពសរួល្រនាពុងការទ្ទ្ួលយ្រពសវា

វទិយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃទីតំាងស្ិតកៅភូមិភ្ំតចូ �ុំកពតជចិនា្ត  តសពុកភ្ំតពកឹ កខត្ត 

បាត់ដំបងដដលមាៃចមាងៃ យតបមាណ ១៣០គ.ម ពីទីរមួកខត្តបាត់ដំបង ៃិងមាៃចមាងៃ យពី 

តពំដដៃន្តបមាណ ១២០០ដម៉ាតត កៅកលើនផទាដីទំហំ ២២.២០០ ដម៉ាតតតកឡា។ កបើកធ្ើដំកណើរ 

ពីទីរមួកខត្តបាត់ដំបងតាមផ្នូវជាតិកលខ ៥៧កប កឆ្្ះកៅតសពុកភ្ំតពកឹ ស្ិតកៅខាងសា្ត នំដ  

កគក�ើញមាៃស្ាកមយួដដលសរកសរថ្ ßវិទយាល័យកពតជចិនា្ត à កហើយបត់តាមតចកផ្នូវ 

កបតុង ដដលមាៃទទឹង ៦ដម៉ាតត ៃិងបកណា្ត យតបដវង ២០០ដម៉ាតត កគៃឹងក�ើញកខ្ាងទ្ារធំ

ដដលមាៃឆ្្ក់ក ្្ម ះថ្ ßវិទយាល័យកពតជចិនា្ត à។ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធទាងំកព្ុង ៃិងខាងកតរៅ 

បរិកវណវិទយាល័យកៃះមាៃលក្ណៈល្អតបកសើរទាងំរដវូវសសា ៃិងរដវូតបំាង។ កៅក្ពុងវិទយាល័យ 

មាៃអោរសិកសា៣ខ្ងដដលកព្ុងកនាះ អោរសិកសាចំៃៃួ ១ខ្ងមាៃកម្ស់ ៣ជាៃ់ មាៃ

បៃទាប់ចំៃួៃ ២៤ (ជាអកំណាយដន៏្្ថ្្របស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន)  

អោរទីចាត់ោរ ១ខ្ង មាៃ ៣បៃទាប់ ដដលមាៃបៃទាប់ផ្តល់កសវាចំៃៃួ១ បៃទាប់សតមាប់បុគ្គលិក

អប់រចំៃំួៃ១ ៃិងបណ្ាល័យចំៃៃួ១ អកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃមាៃ ៣ខ្ង ផទាះសំណាក់តគនូបកតងៀៃមាៃ 

មួយខ្ងមាៃ ៣បៃទាប់ អាហារដ្ឋា ៃមាៃ ១កដៃ្ង។ កៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យមាៃសួៃចបារ 

សៃួជីវៈចតមពុះចំៃៃួ១ មាៃទីធ្ាសតមាប់កលងកីឡា ដដលកៅក្ពុងកនាះមាៃតារាងបាល់កបាះ 

ចំៃៃួ១ តារាងបាល់ទាត់ចៃំួៃ១ តារាងបាល់ទះចៃំួៃ១ មាៃបៃទាប់ទឹកចំៃួៃ ៤១បៃទាប់ មាៃ

បង់អង្គពុយចំៃៃួ ១២ឈុត មាៃទីលាៃសតមាប់ចំណតោៃជំៃិះ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសេ 

ដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្។ សំណង់កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធៃីមយួៗមាៃបំោកៃ់វូស្ាកក ្្ម ះសមា្គ ល ់

អង្គភាពទទលួបៃទាពុកោរងារដចូជា អោរ (A, B, C, ...) ទីចាត់ោរ បៃទាប់ពិកសាធៃ៍វិទយាសាសស្ត   

ឬបណ្ាល័យជាកដើម។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃករៀបចំឱ្យមាៃផ្នូវចាក់កបតុងសតមាប់ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា30

កដើរឆ្ងោត់ពីអោរមយួកៅអោរមយួ។ បដៃ្មពីកលើកៃះ កៅក្ពុងវិទយាល័យមាៃករៀបចំប្ង់ 

វិទយាល័យ ៃិងស្ាកសញ្្ញ ចង្អពុលបងាហា ញទិសកៅកៅោៃ់អោរៃីមយួៗ ៃិងដផ្កកផសេងៗដដល 

តតនូវបាៃបិទកៅតាមបរកិវណវិទយាល័យ កដើម្ីបងកេលក្ណៈងាយតសលួលដល់មាតាបិតា ៃិង 

អ្កអាណាពយាបាល ឬសិសសាៃុសិសសេ ដដលកទើបបាៃមកចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ្្មី ៃិង 

សាធារណជៃក្ពុងោរដស្ងរកកៅតាមតតមនូវោរ។ កដើម្ីរកសាសុវតិ្ភាពសិសសេ ៃិងបុគ្គលិក 

អប់រំវិទយាល័យបាៃសាងសង់របង ្្មព័ទ្ធជុំ វិញ ៃិងមាៃោក្យកស្ាកអប់រនំានាបាៃបិទ 

កៅតាមកដើមកឈើ អោរ ៃិងបៃទាប់ករៀៃៃីមួយៗកដើម្ីជាសារអប់របំដៃ្ម។

របូភាពទី១៖ ោរតបជុំមាតាបិតាសិសសេកដើម្ីផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃ

របូភាពទី២៖ ោ្ត រកខៀៃព័ត៌មាៃ ៃិងគំៃសូសញ្្ញ បងាហា ញផ្នូវ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

31

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

៣�២�១�៣� ការយ្រចិត្តទ្ុ្រដ្្រ់្រនាពុងការទ្ទួ្លអនា្រពពបើពបាសព់សវា

ក. ោរករៀបចំបដិសណាឋា រកិច្ច

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសាៃុសិសសេទាងំអស់មាៃភាពរសួរាយ 

រាក់ទាក់ មាៃអាកប្កិរិោ តពមទាងំោក្យសំដីសមរម្យ ដដលតតនូវបាៃដស្តងតាមរយៈោរសំពះ 

ជតមាបសរួ តពមទាងំសាកសរួ ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃកៅកពលមាៃកភៀ្វ ឬសាធារណជៃអកញជា ើញ

ចូលមកដល់ក្ពុងបរកិវណវិទយាល័យ។ ្្ីកបើវិទយាល័យពុំបាៃបញ្ជា ក់ជាលាយលក្ណ៍អកសេរ 

អំពីស្តង់ដ្នៃោរកធ្ើបដិសណាឋា រកិច្ចទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវាក៏កដ្យ ប៉ាុដៃ្តវិទយាល័យបាៃ 

អៃុវត្តជាក់ដស្តងៃូវោយវិោរ ៃិងឃ្្តបកោគកៅកពលទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវាដចូជា  

“កលើកនដសំពះ ៃិងសមូជតមាបសួរកដ្យ ទឹកមុខញញឹម” “បង កលាកព ូអ្កមីង អកញជា ើញ 

មកវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃោរអ្ីដដរ?”។ ចំណចុមយួដដលគរួកត់ចំណំា ៃិងកោតសរកសើរ  

គឺវិទយាល័យបាៃបកងកេើតឱ្យមាៃស្តងដ់្បដិសណាឋា រកិច្ច ្្ម ីមយួសតមាប់វិទយាល័យគទឺាងំ 

កលាកនាយក កលាកនាយករង កលាកតគនូ អ្កតគនូបកតងៀៃបាៃករៀបចំដ្ក់កវៃោ្ជាតបចំា 

ឈររង់ចំាទទលួសសិសាៃុសិសសេកៅខាងមុខកខ្ាងទ្ារវិទយាល័យរង់ចំាទទលួស្ាគមៃ៍សិសសេ 

កៅករៀងរាល់កពលតពឹក កដ្យោយវិោរកលើកនដសំពះទទួលស្ាគមៃ៍ ៃិងសួរសុខទុក្សិសសេ  

កដើម្ីបងាហា ញៃវូភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ រាក់ទាក់ ៃិងស្ិទ្ធស្ាល កហើយទិដឋាភាពដបបកៃះកតម 

ក�ើញមាៃអៃុវត្តកៅកព្ុងតគឹះស្ាៃសិកសាអប់រសំាធារណៈជាទកូៅកៅក្ពុងតពះរាជាណាចតក 

កម្ពុជា។

កដើម្ីសតមលួលដល់ោរណាត់ជបួរបស់សសិសាៃុសិសសេ កលាកតគនូ អ្កតគនូ មាតាបិតា  

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍ ៃិងសាធារណៈជៃដដលអកញជា ើញមកពីខាងកតរៅ  

វិទយាល័យបាៃកតជើសករីស ៃិងករៀបចំយកបៃទាប់របស់កលាកនាយក ៃិងនាយករងវិទយាល័យ 

កធ្ើជាកដៃ្ងសតមាប់ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ៃិងផ្តល់ោរបំភ្កឺផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវានានារបស់ 

វិទយាល័យ។ ចំកោះោរណាត់ជបួអ្កទទលួកសវាអាចណាត់ជបួកដ្យផ្ទា ល់ភ្ាមៗ ឬកៅតាម 

កពលកវលាណាត់ជបួសមតសបណាមួយកៅតាមកព្ុងករណីៃីមយួៗ។
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ជាក់ដស្តងក្ពុងរយៈកពលកៃ្ងមក គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកដើរតនួាទីជាអ្ក 

ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ៃិងផ្តល់ោរបំភឺ្កផសេងៗដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា ៃិងសាធារណៈជៃដដល 

អកញជា ើញចលូមកទសសេៃកិច្ចកៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យ កព្ុងករណីដដលកលាកនាយក ឬ 

កលាកនាយករងអវត្តមាៃ បុគ្គលិកអប់រដំដលកៅតបចំាោរកៅទកីនាះតតនូវបាៃចាត់តំាងឱ្យ 

ទទួលបកំពញោរងារជំៃសួ។

បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសេទាងំអសក់ស្ៀកោក់សមរម្យ មាៃឯកសណាឋា ៃសតមាប់សមា្គ ល់ 

អត្តសញ្្ញ ណវិទយាល័យ កដ្យមាៃោក់ស្ាកក ្្ម ះ ឬប័ណ្សមា្គ ល់ខ្លួៃជាតបចំាកៅក្ពុង 

កពលបំកពញោរងារ ៃិងកៅក្ពុងកមា៉ា ងបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកៅតាមថ្្ក់ករៀៃៃីមយួៗ។  

កដ្យដ�ក សតមាប់ឯកសណាឋា ៃរបស់សសិសាៃុសិសសេ វិទយាល័យបាៃតតមនូវឱ្យសិសសេោក់ 

ស្ាកក ្្ម ះកដ្យកតបើពណ៌ដខសេសមា្គ ល់ខុសោ្កៅតាមកតមិតថ្្ក់ ក្ពុងកនាះបាៃកធ្ើោរ 

ដបងដចកស្ាកក ្្ម ះមាៃដខសេពណក៌ខៀវសតមាប់សមា្គ ល់សិសសេដដលកំពុងករៀៃកៅមធ្យម 

សិកសាទុតិយភមូិ ៃិងស្ាកក ្្ម ះដដលមាៃដខសេពណ៌តកហមសតមាប់សមា្គ ល់សិសសេកំពុង 

សិកសាកៅមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ។ មយា៉ាងកទៀត វទិយាល័យបាៃតបជុំសកតមចឯកភាពោ្កំណត ់

ៃវូោរកស្ៀកោក់ឯកសណាឋា ៃតបចំាន ង្ៃសតមាប់បុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ចំៃួៃ៧ ពណ៌ខុសៗ 

ោ្កៅក្ពុងបំកពញោរងារកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ ឯកសណាឋា ៃពណ៌កលឿងសតមាប់ន ង្ៃចៃទា ពណ៌

ស្ាយសតមាប់ន ង្ៃអងា្គ រ ពណ៌សីុកលៀបសតមាប់ន ង្ៃពុធ ពណ៌នបតងចាស់សតមាប់ន ង្ៃ 

តពហស្តិ៍ ពណ៌កខៀវសតមាបន់ ង្ៃសតុក ពណ៌្ មតជនូកសតមាប់ន ង្ៃកៅរ៍ ៃិងពណ៌ស សតមាប់ 

ពិធីបុណ្យកផសេងៗ។ ក្ពុងោរចលូរមួបកងកេើតឱ្យមាៃស្តងដ់្ឯកសណាឋា ៃសិសសេតបកបកដ្យ 

កសាភ័ណភាព មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ក៏ដចូជាថ្្ក់ដឹកនំាវិទយាល័យ ៃិង 

សហគមៃ៍បាៃឯកភាពោ្កដ្យស្ម ័តគចិត្តករៀបចំឯកសណាឋា ៃសិសសេអាវពណ៌ស សំពត់បត់ 

សតមាប់សិសសេតសី ៃិងកខាពណ៌កខៀវសតមាប់សិសសេតបពុស ោក់ដស្កកជើងបាតាពណ៌ស ៃិង 

ោត់សក់ខី្សតមាប់សិសសេតបពុស ៃិងោត់សក់តតឹមសា្ម សតមាប់សិសសេតសី ៃិងោ្ម ៃោរលាប 

ពណ៌សក់។ កៅក្ពុងថ្្ក់ករៀៃ វិទយាល័យតតមនូវឱ្យសិសសេកតបើដស្កកជើងផ្ទា ត់ពណ៌ស។ ចំកោះ 
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ឯកសណាឋា ៃសតមាប់ហាត់ ៃិងកលងកីឡា វិទយាល័យបាៃកំណត់កតបើឯកសណាឋា ៃចំៃៃួពីរ

ពណ៌ កដ្យកំណត់យកឯកសណាឋា ៃកីឡាពណ៌កខៀវសតមាប់សមា្គ ល់សិសសេមធ្យមសិកសា 

ទុតិយភមូិ ៃិងឯកសណាឋា ៃកីឡាពណ៌តកហមសតមាប់សមា្គ ល់សិសសេមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ  

កដ្យមាៃកបាះពុម្ភអកសេរក ្្ម ះ ßវិទយាល័យកពតជចិនា្ត à កៅកលើអាវកទៀតផង។

ចំកោះសិសសេដដលតគលួសារមាៃជីវភាពតកីតក គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងសហគមៃ៍បាៃរមួសហោរោ្ជយួកកៀរគរ្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈ  

កដើម្ីជយួឧបតម្្ភ កដ្យក្ពុងកនាះផ្តល់ជៃូៃវូឯកសណាឋា ៃសតមាប់ោរសិកសាចំៃៃួ ១ឈុត  

ក្ពុងកនាះមាៃឯកសណាឋា ៃសតមាប់ោរករៀៃ ៃិងឯកសណាឋា ៃសតមាប់ោរហាត់ ៃិងកលងកីឡា  

សមា្ភ រៈសតមាប់ោរសិកសា មកធយាបាយកធ្ើដកំណើរ (កង់ចំៃៃួ១) កតគឿងឧបកភាគបរិកភាគ 

ៃិងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសតមាប់ស្ាកក់ៅបៃ្តោរសកិសាកទៀតផង។
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ខ. យៃ្តោរសតមបសតមលួល

វិទយាល័យមាៃោរយកចិត្តទុកដ្ក់ចំកោះអ្កកតបើតបាស់កសវាតាមរយៈោរផ្តល់ព័ត៌មាៃ 

ៃិងសតមលួលោរលំបាករបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា តាមទិដឋាភាពជាកដ់ស្តង។ គណៈកម្មោរ 

តគបត់គងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃចាត់ដចងឱ្យមាៃបុគ្គលិកអប់រ ំ 

ឬតកពុមោរងារមយួចំៃៃួសតមាប់ជយួសតមលួលដល់ោរលំបាករបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា 

ដដលជាជៃងាយរងកតោះ ៃិងសតមាប់ផ្តល់ោរតបឹកសាកោបល់ ោរបំភ្ ឺឬកឆ្ើយតបភ្ាមៗ 

កៅៃឹងក្តីកងល្់របស់អ្កកតបើតបាស់កសវាកៅតាមទិដឋាភាពជាក់ដស្តង។

ជៃងាយរងកតោះមាៃដចូជា៖

 - មាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេដដលជាជៃតកីតក ឬមាៃទីលំកៅឆ្ងៃ យពី 

វិទយាល័យ កហើយពុំមាៃលទ្ធភាពបញជានូៃកៃូឱ្យមកករៀៃបាៃ។ វិទយាល័យបាៃផ្តល់

អាទិភាពឱ្យបាៃស្ាកក់ៅក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ កដ្យតោៃ់ដតតតមនូវឱ្យបំកពញៃវូ

ព័ត៌មាៃមយួចំៃៃួដដលជាលក្ខណ្កំណត់ កដ្យមាៃោរបញ្ជា ក់អះអាងពីអាជ្ាធរ 

មូលដ្ឋា ៃនៃលំកៅដ្ឋា ៃរបស់សិសសេ

 - មាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេដដលជាអៃក្រជៃចាស់ជរា ឬពោិរ វិទយាល័យ 

ជយួសតមលួលកព្ុងោរទទលួបាៃព័ត៌មាៃរបសោ់ត់ កដ្យចាត់តំាងតកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

របស់វិទយាល័យឱ្យចុះកៅសរួសុខទុក្កដ្យផ្ទា ល់ដល់ខ្ងផទាះរបស់ោត់កដើម្ីជៃូ 

ព័ត៌មាៃអំពោីរសកិសារបស់កៃូកៅរបស់ពកួោត់ក្ពុងករណីមាៃបញ្ហា មកករៀៃមិៃ 

ទាៃ់កមា៉ា ងជាញឹកញាប់ ឬអវត្តមាៃជាកតចើៃដង។ល។

 - សិសសេដដលជួបបញ្ហា កដ្យសារពិោរភាព ដូចជា កខសាយគំកហើញ ពិបាកសា្ត ប់ៃិង 

មាៃពិោរភាពកផសេងកទៀត កោលោរណ៍របស់វិទយាល័យគតឺតមនូវឱ្យកលាកតគនូ អ្កតគនូ 

តបចំាថ្្ក់ករៀបចំឱ្យសិសសេទាងំកនាះបាៃអង្គពុយកៅតុករៅអីជរួមុខ។

សមាសភាពនៃតកពុមោរងារទាងំកនាះរមួមាៃ៖ 

 - គណៈកម្មោរតគប់តគងមលូៃិធិដំកណើរោរវិទយាល័យកពតជចិនា្ត
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 - តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា  

 - តកពុមោរងារសកសងា្គ ះបឋម 

 - តកពុមោរងារទទួលបៃទាពុកបណ្ាល័យ

 - តគនូមគ្គពុកទសកត៍បឹកសាអាជីព

 - តកពុមោរងារទទួលបៃទាពុកអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសិសសេ

 - តកពុមោរងារតគប់តគងបៃទាប់ ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកុំព្យនូទ័រ 

 - តកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

 - កឹ្បសិកសាតាមមុខវិជាជា  

 - តកពុមោយរិទ្ធ ិ

 - តកពុមយុវជៃស្ម ័តគចិត្តោកបាទតកហមកម្ពុជា

ទៃទាមឹៃឹងកៃះ វិទយាល័យក៏បាៃសាងសង់ជតមាលកៅតាមអោរទាងំអស់របស់ 

វិទយាល័យកដើម្ីជួយសតមលួលដលោ់រលំបាករបស់សិសសេដដលមាៃពិោរភាពផងដដរ។

៣�២�១�៤� ការផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្រំណត់ និងអភិបាល្រិច្ចល្អ 

ក. ោរផ្តល់កសវាតាមកោលោរណ៍កំណត់

វទិយាល័យកពតជចិនា្ត ផ្តល់កសវាអប់រកំដ្យោ្ម ៃោរករសីកអើង មាៃគណកៃយ្យភាព  

ៃិងោរទទលួខុសតតនូវចកំោះោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃតសបតាមកោលោរណ៍កំណត់របស ់

រាជរដ្ឋា ភិបាល តកសងួ ស្ាបៃ័ ៃិងអង្គភាពរបស់ខ្លួៃដដលបាៃដចងក្ពុងបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត 

ជាធរមាៃ។ កសវាដដលផ្តល់កដ្យវទិយាល័យរួមមាៃ៖ ោរចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ោរតប�ង 

ក�ើងថ្្ក់ ោរតប�ងក�ើងវិញ ោរតប�ងសញ្្ញ បតតមធ្យមសិកសាបឋមភមូិ ោរតប�ងមធ្យម 

សិកសាទុតិយភមូិ ោរកធ្ើលិខិតបញ្ជា ក់ោរសកិសា ោរបញ្ជា ក់លិខិតកផទារោរសិកសារបស់សិសសេ។  

ចំកោះកសវាទាងំកៃះ វិទយាល័យមិៃតតមនូវឱ្យមាៃោរយកកនតមកសវាកនាះកទ រឯីរយៈកពល

នៃោរផ្តល់កសវា គផឺ្តល់បាៃឆ្ប់ ៃិងមាៃោរទទលួខុសតតនូវ។

ក្ពុងោរចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ វិទយាល័យបាៃបញជានូៃបុគ្គលិកអប់ររំបស់ខ្លួៃកៅជួបកដ្យ 
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ផ្ទា ល់ជាមយួនាយកសាលា តគនូបកតងៀៃ ៃិងសិសសេកៅតាមសាលាបឋមសកិសាចំណះុកដើម្ី 

តសង់ស្ិតិចំៃៃួសិសសេ ៃិងដណនំាសិសសេពីោរកផទារភមូិសិកសាមកករៀៃកៅវទិយាល័យកពតជចិនា្ត   

តពមទាងំបាៃកធើ្កតស្តវាយតនម្ោរសកិសាវាស់សទាង់សមតភ្ាពសិសសេ ៃិងជយួបំប៉ាៃសិសសេ 

ករៀៃយតឺដដលតតនូវចលូករៀៃកៅវិទយាល័យកទៀតផង។

កដើម្ីជំរុញោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ វិទយាល័យបាៃអៃុវត្តោរវាយតនម្ 

នផទាក្ពុងជាកទៀងទាត់ (តបចំាដខ តបចំាឆមាស តបចំាឆំ្្) កធើ្ក�ើងកដ្យគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ក្ពុងនាមជាអ្កផ្តលក់សវាអប់រំ ដល់សិសសាៃុសិសសេ ៃិងតបជាពលរដឋា 

កៅក្ពុងសហគមៃ៍។ កដើម្ីទទលួបាៃព័ត៌មាៃ ក្តីកងល្់ ៃិងសំណូមពរពីអ្កកតបើតបាស់កសវា 

ផ្ទា ល់ វិទយាល័យបាៃបងកេលទ្ធភាពឱ្យសសិសាៃុសិសសេវាយតនម្កៅកលើោរផ្តល់កសវារបស់ 

បុគ្គលិកអប់រ ំកលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងចំណចុខ្ះខាតនាកពលកៃ្ងរបស់វិទយាល័យផងដដរ  

កដ្យកធ្ើក�ើង តាមរយៈោរកសរកសរជាលិខិតសំណូមពរដ្ក់កៅក្ពុងតបអប់គណកៃយ្យភាព។  

បដៃ្មពកីលើោរវាយតនម្កៅខាងក្ពុងសាលា វិទយាល័យបាៃជំរុញឱ្យមាៃោរវាយតនម្ 

ពីខាងកតរៅជាកទៀងទាត់កដ្យមាៃោរចលូរមួពីមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ  

សហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងតបជាពលរដឋាដដលជាអ្កកតបើតបាស់កសវា។ ដផ្អកកលើ 

ព័ត៌មាៃ ក្តីកងល្់ បញ្ហា តបឈម ៃិងសំណូមពរដដលទទួលបាៃពីោរវាយតនម្ទាងំអស់កៃះ  

គណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃករៀបចំតបជុំ ៃិង 

កធ្ើដផៃោរដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃភ្ាម កដ្យមាៃោរពកិតោះកោបល់ោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធ 

ជាមយួតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ ដចូជាមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍ អាជ្ាធរ 

មូលដ្ឋា ៃ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍក្ពុងវិស័យអប់រំជាកដើម។

លទ្ធផលនៃោរខិតខំតបឹងដតបងដកលម្អោរផ្តល់កសវាជៃូសិសសាៃុសិសសេ ៃិងតបជាពលរដឋា 

ឱ្យបាៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង វិទយាល័យកពតជចិនា្ត ទទួលបាៃៃវូវិញ្្ញ បៃបតត ៃិងប័ណ្សរកសើរ 

ជាកតចើៃពីតកសងួ ៃិងស្ាប័ៃនានារួមមាៃ៖

 - ជ័យលាភីកលខ១ នាយកសាលាករៀៃល្អ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឆំ្្សកិសា 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

២០១៨-២០១៩

 - ជ័យលាភីកលខ៣ សាលាករៀៃសា្អ ត តកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ឆំ្្សកិសា  

២០១៨-២០១៩

 - ជ័យលាភីកលខ៩ តគនូបកតងៀៃល្អ តកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ឆំ្្សកិសា២០១៧- 

២០១៨

 - ជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់សាលាករៀៃកមតតីបរិស្ាៃអាស៊ាៃ តកសងួបរស្ិាៃ ឆំ្្សកិសា 

២០១៨-២០១៩

 - ជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូកព្ុងវិស័យអប់រំ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្សកិសា២០១៨-២០១៩

 - ជ័យលាភីកលខ៣ សាលាករៀៃសា្អ ត តកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ឆំ្្សកិសា  

២០១៧-២០១៨។

ខ. ផ្តលក់សវាមាៃអភិបាលកិច្ចល្អ

វទិយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃអៃុវត្តមុខងារ ៃិងភារកិច្ចកដ្យកោរពកៅតាមោរកំណត ់

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតាមអៃុតកឹត្យ តបោស កសចក្តីដណនំា ៃិងកសចក្តីជៃូដំណឹងកផសេងៗ  

របសត់កសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ោរោិល័យអប់រ ំ 

យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក តពមទាងំបាៃដបងដចកតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវកៅដល់

បុគ្គលិកអប់រទំាងំអសក់ៅកព្ុងវទិយាល័យតសបតាមលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តដដលមាៃជាធរ 

មាៃរមួមាៃ៖

 - អៃុតកឹត្យស្ត ពីីោរកតមិតរបបកមា៉ា ងកំណត់ កមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងតបាកក់មា៉ា ងបដៃ្មសតមាប់ 

ោរបកតងៀៃក្ពុងតគឹះស្ាៃសកិសាសាធារណៈ

 - កសចក្តីដណនំាកលខ ២៥៦ ស្ត ពីីៃិោមកតបើតបាស់មសៃ្តីរាជោរសតមាប់សាលា

មកត្តយ្យសិកសា បឋមសកិសា មធ្យមសកិសាចកំណះទកូៅ ៃិងសាលាគរុកោសល្យ

 - កសចក្តីដណនំាកលខ ២០ អយក សណៃ ចុះន ង្ៃទី០៩ ដខសីហា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពី ី
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា40

ៃិោមកតបើតបាស់បុគ្គលិកអប់រ។ំ ល។

ម៉ាយាងកទៀត កដើម្ីធានាោរកតបើតបាស់ធៃធាៃៃិង្វិោរបស់វិទយាល័យតបកបកដ្យ 

តបសិទ្ធភាព ៃិងតបសិទ្ធផល ថ្្ក់ដឹកនំាវិទយាល័យបាៃអៃុវត្តៃវូយៃ្តោរ “តម្ាភាព” ៃិង  

“ោរចំណាយបាៃទទួលផល” គមឺាៃៃ័យថ្ តគប់ោរចំណាយកធើ្ក�ើងកដើម្ីអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ  

ៃិងចំណូលនានាដដលទទលួបាៃពីរាជរដ្ឋា ភិបាល នដគអូភិវឌ្ឍ សហគមៃ៍ ឬពីតបភព 

តសបចបាប់នានា តតនូវកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរជាកដ់ស្តង មាៃោរកត់តតាចំណាយ ចំណូល

ចបាស់លាស់កៅតាមកោលោរណដ៍ណនំារបសត់កសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងតកសងួ

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា តពមទាងំមាៃោរចលូរមួពកិតោះកោបល់ ៃិងទទលួបាៃោរឯកភាព 

ពីមតិភាគកតចើៃនៃសមាជិកចលូរមួក្ពុងអង្គតបជុំមាៃជាអាទិ៍ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំមាតាបិតា អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍  

ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃកទៀតផង។

៣�២�១�៥� យន្តការ្័ត៌មានពតឡប់ និងបណ្ត ឹងតវ៉ារបស់អនា្រពពបើពបាសព់សវា 

កដើម្ីទទលួបាៃព័ត៌មាៃតត�ប់ពីអ្កកតបើតបាស់កសវា កព្ុងោរដកលម្អគុណភាពនៃ 

ោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោររបស់សិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា  

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេស្ ៃិងសហគមៃ៍ វិទយាល័យបាៃបកងកេើតៃវូមកធយាបាយមយួ 

ចំៃៃួ កដើម្ីផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាក្ពុងោរចលូរមួផ្តល់មតិកោបល់ដកលម្អ  

បងាហា ញៃវូក្តីកងល្់ ភាពខ្ះចកន្ាះ ឬបញ្ហា កផសេងៗោក់ពៃ័្ធៃឹងោរផ្តលក់សវារបស់ខ្លួៃ។

មកធយាបាយដដលវិទយាល័យបាៃកតបើសតមាប់ទទលួព័ត៌មាៃតត�ប់ពីអ្កកតបើតបាស់ 

កសវារមួមាៃ៖

 - តបអប់គណកៃយ្យភាព កៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យមាៃតបអប់គណកៃយ្យភាពចំៃួៃ 

ពីរ

 - ោរករៀបចំកម្មវិធីកវទិោសាធារណៈ (ជៃំបួរវាងតបជាពលរដឋា មាតាបិតា ៃិងអ្ក 

អាណាពយាបាលសិសសេ ជាមួយអាជ្ាធរដដៃដី ៃិងតំណាងវិទយាល័យ)
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

 - ទំព័រកហស្បុករបស់សាលាករៀៃ ßវិទយាល័យកពតជចិនា្ត à ៃិងកតក�តោម ßវិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត à

 - ទីកដៃ្ងទទួលព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ា  (បៃទាប់ផ្តល់កសវា)

 - កិច្ចតបជុំជាតបចំាជាមយួមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ (ករៀងរាល់បីដខម្តង)

 - កិច្ចតបជុំជាតបចំាជាមយួសហគមៃ៍ (ករៀងរាល់បីដខម្តង ៃិងតាមោរចំាបាច់)

 - សហគមៃ៍ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ កលាកនាយក នាយករង ដដលដតងដតចុះសរួសុខទុក្ 

ៃិងដស្ងយល់ពស្ីាៃភាពរស់កៅរបស់សិសសេ ដដលអវត្តមាៃរយៈកពលកតចើៃន ង្ៃ  

ឬសិសសេដដលកបាះបង់ោរសិកសាកដ្យមលូកហតុសុខភាព ៃិងជីវភាពខ្ះខាតឱ្យ 

បៃ្តោរសិកសាជាកដើម។

ទសសេៃទាៃរបស់វិទយាល័យគឺោរផ្តល់ឱោស ៃិងបងកេលក្ណៈជៃូអ្កកតបើតបាស់

កសវាក្ពុង ោរផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណដា ងឹតវា៉ា  កដើម្ីដកលម្អចំណចុខ្ះខាតរបស់ខ្លួៃ 

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាអប់រំឱ្យបាៃោៃ់ដតល្អតបកសើរជាងមៃុ។ កដើម្ីធានាៃវូោរទទលួខុសតតនូវ  

ៃិងគណកៃយ្យភាពចំកោះោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃពិកតោះកោបល់  

ៃិងសហោរជាមយួសហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់កព្ុងោរករៀបចំ

យៃ្តោរកឆ្ើយតបកៅៃឹងមតិកោបល់ បណដា ងឹតវា៉ា  ឬបញ្ហា នានាកៅតាមករណី ៃិងទិដឋាភាព 

ជាក់ដស្តងដចូជាោរកបើកតបអប់គណកៃយ្យភាពករៀងរាល់តតីមាស កដ្យមាៃោរចូលរមួ 

ពីភាគោីក់ព័ៃ្ធរួមមាៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ តកពុមោរងារគណៈកម្មោរតគប់តគង 

មូលៃិធិដំកណើរោរវិទយាល័យ តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ៃីមយួៗរបស់វិទយាល័យ ៃិង 

តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសិសសេ។ល។

ជាមយួោ្ផងដដរ វិទយាល័យបាៃករៀបចំយៃ្តោរ មកធយាបាយ ៃិងវិធាៃោរនានា 

បនាទា ប់ពីទទួលបាៃព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ាពីអ្កកតបើតបាសក់សវា កដើម្ីកតតៀម 

កដ្ះតសាយចំកោះបញ្ហា  ក្តីកងល្់ សំណូមពរ ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាសក់សវាក្ពុង 

ករណីដដលោរផ្តល់កសវាកៅមិៃបាៃកឆ្ើយតបកៅៃឹងកោលោរណ៍កំណត់របស់វិទយាល័យ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា42

ដដលបាៃផសេព្ផសាយ ៃិងកោរពកៅតាមបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តជាធរមាៃរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  

ក៏ដចូជាកោលៃកោបាយ តបោស ៃិងកសចក្តីដណនំារបស់តកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

មៃទារីអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី។

រហតូមកដលក់ពលកៃះ វិទយាល័យពុំដដលទុកកចាល ឬមៃិកដ្ះតសាយៃូវបញ្ហា ដដល 

បាៃកលើកក�ើង ឬកស្ើមកក�ើយ។ តាមោរសកងកេតកៃ្ងមក ភាគកតចើៃនៃព័ត៌មាៃទាងំកនាះ  

គកឺតចើៃដតជាសំណូមពរ ជាជាងបណ្ត ងឹតវា៉ា។ សំណូមពរទាងំកនាះមាៃដចូជា សិសសេកស្ើសុំ 

កលាកតគនូ អ្កតគនូដដលបកតងៀៃមុខវជិាជា ឯកកទសជយួបកតងៀៃបដៃ្មកមា៉ា ង ៃិងោរកស្ើសុំកធ្ើ 

ទសសេៃកិច្ចសិកសាក្ពុង ៃិងកតរៅតបកទសកដើម្ីផ្្ស់ប្តនូរបទពិកសាធៃ៍ល្អៗ នៃោរទទួលបាៃ 

កជាគជ័យក្ពុងោរសិកសា។ កដើម្ីកឆ្ើយតបកៅៃឹងសំណូមពរ ៃិងក្តីកងល្់កផសេងៗរបស់អ្ក 

កតបើតបាស់កសវា វិទយាល័យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃដផៃោរដកលម្អគុណភាពកសវាៃិងដផៃោរ 

អភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃសតមាប់រយៈកពលខ្ី ៃិងមធ្យម កដ្យមាៃោរចលូរមួពីតគប់ភាគ ី

ោក់ព័ៃ្ធ កដ្យដផ្អកកៅកលើលទ្ធផលនៃោរវាយតនម្ោរអៃុវត្តដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ 

តបចំាឆំ្្ជាកទៀងទាត់ ៃិងដផ្អកកលើព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃពីសសិសាៃុសិសសេ មាតាបិតា ៃិង 

អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍជាកដើម។

៣�២�២� ស្តង់ដ្មនការផ្តល់ពសវាអប់រំវិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

ចាប់តំាងពីឆំ្្បកងកេើតរហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្ វិទយាល័យបាៃកធ្ើោរដកលម្អរចនាសម្័ៃ្ធ 

ដឹកនំាតគប់តគង ៃិងស្តងដ់្ផ្តល់កសវាអប់រជំាបៃ្តបនាទា ប់។ កៅឆំ្្សកិសា ២០១៧-២០១៨  

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃទទលួយកបរិបទបកំពញោរងារដបប ្្មីកដ្យអៃុវត្តតាមរកបៀប  

“ោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ” ោំតទកោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរអប់រ ំ រហតូបាៃដតបោ្យ 

ខ្លួៃជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ។ូ ដផ្កកៃះៃឹងបងាហា ញពីភាពកលចកធ្ាមយួចំៃួៃ 

អំពីោរកធ្ើកំដណទតមង់រចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំាតគប់តគង តនួាទីភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវ  

ៃិងោរសកតមចបាៃៃវូស្តងដ់្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព ដដលវិទយាល័យបាៃតបតិបត្តិ 

កៃ្ងមក។ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

៣�២�២�១� ការដឹ្រនា ំនិងការពគប់ពគងសាលាពរៀន 

ក. គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ

ដខតុលា ឆំ្្២០១៨ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ5 កៅោត់ថ្ គ.គ.ស ដដល 

មាៃអាណត្តិមយួឆំ្្ បាៃបកងកេើតក�ើងជំៃសួឱ្យគណៈកម្មោរតទតទង់សាលាករៀៃចាស់ កដ្យ 

ទទួលបាៃោរោំតទពីោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុកភំ្តពឹក ៃិងមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡាកខត្តបាត់ដំបង។ គ.គ.ស កដើរតនួាទោី៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរពតងងឹតកបខ័ណ្ោរងារ 

សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាពនៃោរតគបត់គងតាមសាលាករៀៃ ដដលតតមនូវឱ្យសាលាករៀៃ  

សហគមៃ៍ មាតាបិតា តគនូបកតងៀៃ សិសសាៃុសិសសេ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា អាចកធ្ើោរជាមយួោ្  

អាចកធ្ើោរសកតមចចិត្តរមួោ្ ដដលកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោររបស់ខ្លួៃ។ ជាមយួោ្កៃះ 

គ.គ.ស កដើរតជួាមា្ច ស់សាលាករៀៃផង ៃិងតំណាងសហគមៃ៍ផង កដើម្ីធានាបាៃៃវូ 

គុណភាពនៃោរករៀៃ ៃិងបកតងៀៃកៅក្ពុងសាលាករៀៃ។ គ.គ.ស ជារចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា 

តគប់តគង ្្មីរបស់សាលាករៀៃដដលបំកពញោរងារោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព ោៃ់ដតមាៃភាព 

បត់ដបៃ ោរទទួលខុសតតនូវខ្ស់ ៃិងជាភ្ាក់ងារទាក់ទាញោរចូលរមួពតីគប់ភាគីោក់ពៃ័្ធ  

តសបតាមកោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរអប់ររំបសត់កសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា។

គ.គ.ស បកងកេើតក�ើងកដ្យឆ្ងោត់ដំណាក់ោលសំខាៃ់ៗ ដចូខាងកតោម៖

១. ផសេព្ផសាយឯកសារោរងារគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃកៅសហគមៃ៍

២. ោរដ្ក់កបក្ភាព ៃិងោរអកញជា ើញចលូរួមជាកបក្ភាពរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃ

៣. ោរផសេព្ផសាយសាវតារ ៃិងោរកប្តជ្ាចិត្តរបស់កបក្ភាពគណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃ

៤. ោរកបាះកឆ្្តកតជើសករសីគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងអ្កមាៃសិទ្ធិ
5 គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងរកបៀបបកងកេើតគណៈកម្មោរ កៅទំព័រ១៦ នៃកសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិ

ស្ត ពីោីរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ-គកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសិកសា ឆំ្្២០១៨-នាយកដ្ឋា ៃមធ្យមសិកសា

ចំកណះទូកៅ នៃតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា44

កបាះកឆ្្ត

៥. ោរតបោសទទលួសា្គ ល់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ។

កៅន ង្ៃសុតក ១ករាច ដខភតទបទ ឆំ្្ច សំរឹទ្ធស័ក ពស ២៥៦២ តតនូវៃឹងន ង្ៃទី២៦ ដខ 

តុលា ឆំ្្២០១៨ គណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃបកងកេើត 

ក�ើងតាមរយៈោរកបាះកឆ្្តកដ្យផ្ទា ល់ពីបុគ្គលិកអប់រ ំអាជ្ាធរដដៃដី ៃិងសហគមៃ៍  

កដ្យមាៃោរទទលួសា្គ ល់ជាផ្នូវោរពោីរិោល័យ អប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុកភ្ំតពឹក។  

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ មាៃសមាសភាព ១៤របូ តស ី៤របូ តំណាងឱ្យសាលាករៀៃ  

ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមលូ (តំណាងភាពជាមា្ច ស់សាលាករៀៃ) ៃិងបាៃកបាះកឆ្្តជា ្្មីកៅ 

ឆំ្្បនាទា ប់ សតមាប់ដឹកនំាតគប់តគង ៃិងអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ ឱ្យដតបោ្យជាសាលាករៀៃកឆ្ើម 

កលចកធ្ាកៅកព្ុងកតមិតជាតិ ៃិងកតមិតតំបៃ់តាមរយៈោរសកតមចបាៃៃវូស្តងដ់្សាលាករៀៃ 

មាៃតបសិទ្ធភាព។

តនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវសំខាៃ់ៗរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ 

មាៃ6៖

១. ករៀបចំ ផសេព្ផសាយ ៃិងអៃុវត្តដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃជាមយួអ្កោក់ព័ៃ្ធ

២. ពិៃិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃតាមរយៈោរតបជុំជាតបចំា 

ជាមយួគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកដ្យតតលួតពិៃិត្យកមើលកលើ (១)ោរតគប់តគង

រដឋាបាលសាលាករៀៃ (២)ោរតគប់តគងោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ (៣)ោរតគបត់គង

ហិរញ្ញវត្ពុ ៃិង (៤)ោរតគប់តគងបុគ្គលិកសិកសា។

៣. វាយតនម្ ៃិងផសេព្ផសាយោរអៃុវត្ត ៃិងភាពរកីចកតមើៃនៃោរតគប់តគងតាម 

សាលាករៀៃ តបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្ដល់សហគមៃ៍ ៃិងស្ាប័ៃោក់ព័ៃ្ធ។

ោរដឹកនំាតគប់តគងរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ វិទយាល័យកពតជចនិា្ត   

បាៃដផ្អកកលើោក្យកស្ាកថ្ “សាលាករៀៃជារបស់សហគមៃ៍ សហគមៃ៍កដើម្ីសាលាករៀៃ”  

6 រចនាសម្័ៃ្ធ តនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ឆំ្្សកិសា ២០១៨-២០១៩
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ដដលបងាហា ញឱ្យក�ើញោ៉ា ងចបាស់ពីភាពជាមា្ច ស់របស់ខ្លួៃ កដើម្ីទាក់ទាញោរចូលរមួព ី

តគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ។ ក្ពុងចំកណាមសមាសភាពទាងំអស់នៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃ  

សមាជិក ៦របូ ទទួលភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់បំផុតក្ពុងោរដឹកនំាតគប់តគង 

ោរអៃុវត្តោរងារតបចំាន ង្ៃ៖

១. តបធាៃ៖ ទទលួបៃទាពុកកមើលោរខុសតតនូវតបតិបត្តិោររមួ

២. អៃុតបធាៃទី១៖ ទទួលបៃទាពុកោរងារដផៃោរ ៃិងោរតគប់តគង្វិោសាលាករៀៃ  

កដើម្ីធានាបាៃោរសកតមចចិត្ត ោរអៃុវត្ត ៃិងោរតាមដ្ៃពីសំណាក់មាតាបិតា  

ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កមតកពុម កមភមូិ តកពុមតបឹកសា�ំុ សងាកេ ត់ ៃិងស្ាប័ៃ 

ោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់។

៣. អៃុតបធាៃទី២៖ ទទលួបៃទាពុកោរតគប់តគងមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកអប់រសំាលាករៀៃ 

កដើម្ីធានាបាៃោរបំកពញោរងារសាលាករៀៃតបកបកដ្យចកំណះដឹង ៃិងមាៃ 

មៃសិោរខ្ស់ ដដលជាគំរដូ៏ន្្្្នូរសតមាប់សិសសេ តបជាពលរដឋា ៃិងសង្គម។

៤. សមាជិក ១របូ៖ ទទលួបៃទាពុកោរងារចូលរមួរបស់សហគមៃ៍ ៃិងអភិបាលកិច្ច 

សាលាករៀៃកដើម្ីធានាបាៃោរកធ្ើោរបំកពញឱ្យោ្កៅវិញកៅមកតបកបកដ្យ 

សាមគ្គភីាព ៃិងតបសិទ្ធភាពរវាងសាលាករៀៃជាមួយសហគមៃ៍ ៃិងស្ាប័ៃ 

ោក់ព័ៃ្ធ។

៥. សមាជិក ១របូ៖ ទទលួបៃទាពុកោរវាយតនម្លទ្ធផលសកិសារបស់សិសសេ ៃិង 

ោរអភិវឌ្ឍរបស់សាលាករៀៃដផ្អកកលើស្តងដ់្តបសិទ្ធភាពសាលាករៀៃ កដើម្ី 

ផសេព្ផសាយផលសកតមចឱ្យបាៃទូលំទលូាយដល់សហគមៃ៍ ៃិងស្ាប័ៃក្ពុង 

មូលដ្ឋា ៃ ៃិងកតរៅមលូដ្ឋា ៃ។

៦. សមាជិក ១របូ៖ ទទួលបៃទាពុកគណកៃយ្យភាពសាលាករៀៃ កដើម្ីឱ្យសិសសេ មាតា 

បិតា កមតកពុម កមភូមិ តកពុមតបឹកសា�ុំសងាកេ ត់ ៃិងស្ាប័ៃោក់ព័ៃ្ធទាងំក្ពុង ៃិងកតរៅ 

សាលាករៀៃមាៃជំកៃឿ ៃិងមាៃទំៃុកចិត្ត តពមទាងំឱ្យតនម្ខ្ស់ដល់សាលាករៀៃ។  
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ចំដណកសមាជិកដនទកទៀតមាៃភារកិច្ច ៃិងោរទទួលខុសតតនូវ ោំតទដល់សមាជិក 

ស្នូលទាងំ ៦របូ ដដលមាៃដចងលម្អិតកៅក្ពុងកសៀវកៅោរងារគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត ។

ករឿងទី២៖ សហគមន៍ល្អ ពគរូល្អ សិស្សល្អ សាលាពរៀនមានការអភិវឌ្ឍ

"សាលាជារបស់សហគមៃ៍ សហគមៃ៍កដើម្ីសាលាករៀៃ " ជាទសសេៃៈវិស័យរបស់ 

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលមាៃកលាក កភឿៃ �នូត7 

ជាតបធាៃ គ.គ.ស សតមាប់តបមលូគំៃិត កោបល់ ធៃធាៃ ៃិងោរចលូរមួោ៉ា ងសកម្ម 

របស់សហគមៃ៍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ។ រាល់សកម្មភាពចលូរមួរបស់សហគមៃ៍បាៃបងាហា ញ 

ភាពជាមា្ច ស់របស់សាលាករៀៃដដលមាៃតនួាទីោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរដឹកនំាតគប់តគង ៃិង 

តតមង់ទិសសាលាករៀៃឱ្យតបតិបត្តិតាមគុណតនម្ ៃិងកបសកកម្មកឆ្្ះកៅរក "សហគមៃល៍្អ  

តគនូល្អ សិសសេល្អ សាលាករៀៃមាៃោរអភិវឌ្ឍ"។ កដើម្ីសកតមចបាៃតាមកោលកៅដដល 

ចង់បាៃ សមាជិក គ.គ.ស តគប់របូបាៃបៃ្តសកម្មភាពោ៉ា ងសកម្ម កព្ុងោរអភិវឌ្ឍ

វិទយាល័យកពតជចនិា្ត  កតោមកិច្ចសហោរោ្ោ៉ា ងល្អជាមយួបុគ្គលិកសិកសា ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ។

ោរបៃ្តក្តីតសនមជាបៃ្តបនាទា ប់ ៃិងឆ្ងោត់ឧបសគ្គរាប់មិៃអស់ គិតចាប់តំាងពកីលាក 

កៅជាគណកៃយ្យកររបស់គណៈកម្មោរតទតទង់សាលាករៀៃនៃអៃុវិទយាល័យភ្ំតពឹក 

ដឹកនំាកដ្យកលាកនាយក ឯក ប៉ាៃ កៅឆំ្្២០០៣ មកបច្ចពុប្ៃ្។ កលាក កភឿៃ �នូត  

បាៃសមឹ្ងក�ើញដវងឆ្ងៃ យពីតនម្នៃោរអប់រំៃិងភាពរកីចកតមើៃ បាៃជំរុញឱ្យកលាកតស៊ូ  

បញ្ចពុះបញ្ចនូលមាតាបិតាសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមលូឱ្យកមើលក�ើញថ្ោរបញជានូៃកៃូកៅ 

កៅសាលាករៀៃ ៃិងចំកណះវិជាជា ជាជកតមើសដ៏តបកសើរបំផុតដតមយួគត់សតមាប់ពកួោត់។  

ោរកមើលក�ើញពៃ្អឺនាគត ៃិងឱោស ្្មីកៃះ ជំរុញឱ្យសហគមៃ៍ទាងំមលូបាៃមលូមត ិ

ោ្ ដតបោ្យដីចមាកេ រមៃីតតង់ទីតំាងវិទយាល័យកពតជចិនា្ត បច្ចពុប្ៃ្ ឱ្យដតបោ្យជាថ្្ល 

7 តបវត្តិរបូសកង្បរបស់ កលាក កភឿៃ �នូត តបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ឆំ្្សកិសា ២០១៨-២០១៩
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេ។ តបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃរបូកៃះ មាៃ 

កិច្ចសហោរល្អ ៃិងទទលួបាៃោរោំតទខំ្ាងពីសហគមៃ៍ ៃិងអ្កោក់ពៃ័្ធកដ្យសារ 

បាៃឈរកលើសា្ម រតីសមហូភាព គ ឺ“សមូហភាពជាអ្កដឹកនំា សមូហភាពជាអ្កសកតមចចិត្ត  

ៃិងបុគ្គលជាអ្កទទលួខុសតតនូវ” បាៃពតងីក ៃិងរកសាទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួថ្្ក់ដឹកនំា

តគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដីក្ពុងោរកកៀរគររកមូលៃិធិ ៃិងោរឧបត្ម្ភនានាសតមាប់ 

អភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ។

កលាក កភឿៃ �នូត មិៃតតឹមទទលួកជាគជ័យក្ពុងតគលួសារដដលទទលួបាៃងារជាប្តីល្អ  

ឳពុកល្អ ដដលចម្ងតគលួសារទាងំមលូចាកផុតពីភាពតកីតកលំបាកប៉ាុកណ្ាះកទ កលាកក៏ជា 

អ្កជំរុញ ៃិងនំាមកៃវូភាពកជាគជ័យដល់សហគមៃ៍ទាងំមលូរហតូមាៃោរទទួលសា្គ ល់ 

ទូទាងំតបកទសថ្ សហគមៃ៍ខំ្ាងកៅកពតជចិនា្ត  ដដលកចះជយួោ្ ៃិងសាមគ្គីោ្ជា

សមហូភាព។ កដើម្ីនំាមកៃវូភាពកជាគជ័យសតមាប់សាលាករៀៃ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមលូ  

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកតជើសករសីយកវិធីសាសស្តដឹកនំាតគប់តគងមួយ 

ចំៃៃួដចូខាងកតោម៖

១. ដឹកនំាតគប់តគងកផ្្ត តកលើកោលកៅ ៃិងមាៃដផៃោរោរងារចបាស់លាស់ជាចម្ង

 • ដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃ

 • ដផៃោរ្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃជាកដើម

២. ចាត់ដចងភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវសតមាប់សមាជិក ៃិងគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ

 • ចាត់ដចងក្ពុងោរកកៀរគរធៃធាៃ ៃិង្វិោ

 • ចាត់ដចងោរងារសាងសង់ក្ពុងបរកិវណសាលាករៀៃ

 • ចាត់ដចងោរងារបរស្ិាៃសាលាករៀៃជាកដើម

៣. ដឹកនំាអៃុវត្តដផៃោរ ៃិងសកម្មភាពនានាក្ពុងសាលាករៀៃ
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា48

 • ចុះអៃុវត្តផ្ទា ល់ ឬដឹកនំាោ្ក្ពុងសហគមៃ៍ តគនូ សិសសេ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធកធ្ើ

ោរងារសាលាករៀៃ កដ្យផ្ទា ល់

៤. តបជុំតតលួតពិៃិត្យជាតបចំា កដើម្ីតាមដ្ៃកមើលថ្

 • កតើដផៃោរអៃុវត្តបាៃអ្ីខ្ះ?

 • កតើកៅមាៃឧបសគ្គអ្ីខ្ះដដលមិៃអាចសកតមចបាៃតាមដផៃោរ?

 • ពិៃិត្យកផទាៀងផ្ទា តោ់រកតបើតបាស់្ វិោ ៃិងធៃធាៃនានា

 • ពិៃិត្យកផទាៀងផ្ទា ត់របាយោរណ៍ចំណូល ចំណាយ

 • ករៀបចំោរងារបៃ្តកទៀតជាកដើម

៥. ផសេព្ផសាយលទ្ធផលោរងារតាមរយៈកិច្ចតបជុំនានា ៃិងោរបិទផសាយព័ត៌មាៃ

ដដលធានាបាៃៃវូគណកៃយ្យភាព តម្ាភាព ៃិងោរចលូរមួដូចជា៖

 • តបជុំជាមយួសហគមៃ៍

 • តបជុំជាមយួមាតាបិតាសិសសេករៀងរាល់ ៣ដខ ម្តង

 • បិទផសាយលទ្ធផលសិកសារបស់សិសសេ ៃិងសមិទ្ធផលសាលាករៀៃជាតបចំា

 • ផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃ ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានា។

ខ. គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃបកងកេើតរចនាសម្័ៃ្ធតគប់តគងដឹកនំាតបទាក់តកឡាោ្ជាតបព័ៃ្ធ 

ដតមួយ ៃិងតភាជា ប់ោ្ បំកពញឱ្យោ្កៅវិញកៅមករវាងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ8 ៃិងបណា្ត ញអប់រតំាមភូមិកោលកៅចំណះុ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ

នានា។ គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ បាៃបកងកេើតៃិងករៀបចំជាដផ្កៗដដលមាៃតួនាទី ភារកិច្ច 

ៃិងោរទទលួខុសតតនូវចបាស់លាស់សតមាប់អៃុវត្តោរងារ រាយោរណ៍ ៃិងទទលួខុសតតនូវ 

8 រចនាសម្័ៃ្ធ តនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទួលខុសតតនូវរបស់គណៈតគបត់គងវិទយាល័យកពតជចនិា្ត  ឆំ្្សកិសា ២០១៨-

២០១៩
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ផ្ទា លក់ៅចំកោះមុខនាយកសាលាករៀៃ។

រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងសមាសភាពគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  រមួមាៃ៖

១. តបធាៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ជានាយកវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ទទលួខុសតតនូវ 

ោ្ត ប់រមួ ដដលមាៃនាយករងដផ្ករដឋាបាល ១របូ ៃិងនាយករងដផ្កបកច្ចកកទស  

១របូ ទទលួខុសតតនូវដឹកនំាគណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមោរងារនានាអៃុវត្តោរងារ 

តបចំាន ង្ៃ

២. ដផ្កោំតទគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃ កលខាធិោរ ១របូ កបឡាធិោរ ១របូ  

ៃិងកហរញ្ញិក ១របូ

៣. ដផ្កបកច្ចកកទសរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ទទលួខុសតតនូវោរងារករៀៃ ៃិង 

បកតងៀៃ៖

 • តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត

 • តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គម

 • តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ភាសាបរកទស

៤. ដផ្ករដឋាបាលរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ទទលួខុសតតនូវោរងាររដឋាបាល 

សាលាករៀៃ បរស្ិាៃ យុវជៃ ៃិងកីឡា គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមោរងារនានា។

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទួលខុសតតនូវសំខាៃ់ៗ ដចូជា៖ 

១. ករៀបចំកធ្ើដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ ៃិងតគប់តគង្វិោសាលាករៀៃតសបតាម 

ោរដណនំារបស់ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងកោលៃកោបាយនផទាក្ពុងរបស់

សាលាករៀៃ

 • សតមបសតមលួលោរពិភាកសា សតមបសតមលួលបុគ្គលិកអប់រឱំ្យកធ្ើោរជាមយួោ្ 

ក្ពុងោរករៀបចំសូចនាករផលសកតមច ៃិងតកពុមកោលកៅសតមាប់ ៣ឆំ្្ ៃិង 

ដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ ៃិង្វិោតបចំាឆំ្្

 • ដ្ក់ជៃូលទ្ធផលវាយតនម្ពីោរវាយតនម្ោរអៃុវត្តរបស់សាលាករៀៃកធៀប 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា50

ជាមយួៃឹងស្តងដ់្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាពដល់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃ

 • តគប់តគង សតមបសតមលួលោរពិភាកសា សតមបសតមលួលបុគ្គលិកអប់រឱំ្យកធ្ើោរ 

ជាមយួោ្កលើសកម្មភាពរកមលូៃិធិសាលាករៀៃ

២. ោរតគប់តគងបុគ្គលិកអប់រំ

 • អៃុវត្តតបព័ៃ្ធតគប់តគងោរអៃុវត្តោរងាររបស់មសៃ្តី ៃិងដ្ក់កស្ើផ្តល់រង្ាៃ់ដល ់

មសៃ្តីដដលបាៃបំកពញោរងារល្អតបកសើរ

 • កស្ើដល់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃវូវិធាៃោររដឋាបាលសតមាប់មសៃ្តី 

មិៃអៃុវត្តភារកិច្ច

៣. ជំរុញ ៃិងពតងឹងតនួាទីសហគមៃ៍ ៃិងអភិបាលកិច្ចសាលាករៀៃ

 • សតមបសតមលួលធានាដកំណើរោរកដ្យរលៃូៃវូោរអៃុវត្តសកម្មភាពជាតនួាទី 

របស់សហគមៃ៍ ៃិងអភិបាលកិច្ចសាលាករៀៃ

 • ពិៃិត្យក�ើងវិញ ៃិងដ្ក់កស្ើោរដកសតមលួលកដើម្ីធានាៃវូតម្ាភាពក្ពុងោរចូលរមួ 

របស់សហគមៃ៍

៤. ករៀបចំកធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃ ៃិងលទ្ធផលសកិសាសិសសេ

 • សតមបសតមលួលោរពិភាកសាជាមយួបុគ្គលិកអប់រឱំ្យកធ្ើោរវាយតនម្ោរអៃុវត្ត 

របស់សាលាករៀៃ កធៀបៃឹងស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព

 • ចងតកងទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃសតមាប់ករៀបចំរបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពតបចំា 

តតមីាសពីោររកីចកតមើៃោរអៃុវត្តដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃដល់គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ

 • ចងតកងទិៃ្ៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃសតមាប់ផលិត ៃិងកផ្ើរបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាព

តបចំាឆំ្្ពោីរសកតមចសូចនាករ ៃិងតកពុមកោលកៅផលសកតមចកៅតគប់អ្ក 

ោក់ព័ៃ្ធ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

៥. ពតងឹងគណកៃយ្យភាពសាលាករៀៃ

 • ករៀបចំ ៃិងដ្ក់កស្ើៃវូរបាយោរណ៍ទាងំឡាយដដលតតនូវផសេព្ផសាយជាសាធារណៈ 

ដល់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ

វិធីសាសស្តអៃុវត្តោរដឹកនំាតគប់តគងសាលារករៀៃរបស់គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ 

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត រមួមាៃ៖

១. តបជុំករៀបចំ ពៃិិត្យ សកតមចតាមរកបៀបវារៈកតោងទុក

២. កំណត់បញ្ហា តបឈម ៃិងកដ្ះតសាយបញ្ហា ជាអាទិភាពតសបតាមមតិភាគកតចើៃ

៣. កំណត់កិច្ចោរ ទំហោំរងារ អ្កទទួលខុសតតនូវ ៃិងធៃធាៃដដលតតនូវកតបើតបាស់

៤. ពិៃិត្យ សតមបសតមលួល ដកតតមនូវ ៃិងតបជុំពតងឹងោរងារជាតកពុមជាតបចំា

៥. ករៀបចំចងតកង រកសាទុកឯកសារ ៃិងរបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពជាតបចំា ៃិងតាម 

ោលកំណត់

៦. បកងកេើត ៃិងរកសាទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតគប់អ្កោក់ព័ៃ្ធ

កដើម្ីោរងារសកតមចបាៃោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពខ្ស់ ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងរចនាសម្័ៃ្ធ  

តនួាទីភារកិច្ចៃិងោរទទលួខុសតតនូវរបស់គណៈតគប់តគងសាលា វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃ 

បកងកេើតតកពុមោរងារតចូៗ សតមាប់ទទលួខុសតតនូវអៃុវត្តោរងារតបចំាន ង្ៃបដៃ្មកទៀត រមួមាៃ៖

 • គណៈកម្មោរតគប់តគងមូលៃិធិដំកណើរោរ

 • តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ៃីមយួៗ

 • តកពុមោរងារសកសងា្គ ះបឋម

 • តកពុមោរងារបរិស្ាៃ 

 • តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកបណ្ាល័យ

 • តគនូមគ្គពុកទសកត៍បឹកសាអាជីព

 • តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសិសសេ

 • តកពុមោរងារតគប់តគងបៃទាប់ ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកុំព្យនូទ័រ
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា52

 • តកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

 • កឹ្បសិកសាតាមមុខវិជាជា  

 • តកពុមោយរឹទ្ធិ

 • តកពុមយុវជៃស្ម ័តគចិត្តោកបាទតកហម

គ. កោលៃកោបាយ ោរករៀបចំដផៃោរ សមិទ្ធផល ៃិងស្័យវាយតនម្របស់វិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត

ចក្ពុវិស័យ

សាលាទទលួសិសសេឱ្យចលូករៀៃតបកបកដ្យ សមភាព សមធម៌ ៃិងបរោិបៃ្ បណ្តពុ ះ 

វិៃ័យ គុណភាព គុណធម៌ ៃិងោរនច្តបឌិតោត់បៃ្យអតតាកបាះបង់ោរសិកសាឱ្យសល់សូៃ្យ 

ភាគរយក្ពុងមួយឆំ្្ៗ ជាពកិសស គផឺ្តល់កសវាអប់រមំួយដដលសហគមៃ៍ទទួលសា្គ ល់។ 

កបសកកម្ម

១. កសាងមៃុសសេឱ្យមាៃចកំណះដឹង ចំកណះកធ្ើ ៃិងមាៃសីលធម៌ តសបតាមកោល- 

ៃកោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា

២. ពតងងឹោរផ្តល់កសវាអប់រឱំ្យបាៃល្អតបកសើរក�ើងដ្មកទៀត ជាពិកសស ោរដចករដំលក 

ដល់សាលាដនទៗកទៀត ៃិងដតបោ្យសាលាករៀៃឱ្យោ្យជាសាលារបស់សហគមៃ៍

៣. ពតងឹងគុណវុឌ្ឍិតគនូ ទាងំជំនាញ ៃិងសីលធម៌វិជាជា ជីវៈ

៤. កសាងយុវជៃមយួដដលសង្គមជាតិតតនូវោរទាងំកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងកពលអនាគត

៥. បណ្តពុ ះជំនាញភាសា ៃិងជំនាញបកច្ចកកទស កៅកពលសិសសេឈប់ករៀៃអាចចិញ្ច ឹម 

ជីវិតបាៃ

៦. កលើកកម្ស់កយៃឌ័រកលើតគប់សកម្មភាព

កោលបំណង

១. ដតបោ្យសាលាករៀៃឱ្យកៅជាសាលាមធ្យមសិកសាចំកណះទកូៅ ៃិងបកច្ចកកទស

២. ោរករៀៃ ៃិងោរបកតងៀៃតសបតាមបដិវត្តៃ៍ឧសសាហកម្ម ៤.០
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

៣. ពតងងឹភាពជាអ្កដឹកនំាទាងំជរួអ្កដឹកនំា កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងតកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

ឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ ៃិងមាៃកយៃឌ័រ

៤. កសាងយុវជៃឱ្យមាៃវិៃ័យ គុណភាព គុណធម៌ ៃិងោរនច្តបឌិត

�. ោរករៀបចំដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ 

មូលមតិោ្ករៀបចំបកងកេើតដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ សតមាប់រយៈកពល ១ឆំ្្ ៃិង៣ឆំ្្  

ដដលកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរសិសសេ មាតាបិតា ៃិងសហគមៃ៍។ ោរករៀបចំដផៃោរបាៃ 

កផ្្ត តកលើោរកធ្ើឱ្យសកតមចបាៃៃវូស្តងដ់្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព9 (ស្តង់ដ្ទាងំ៩ 

របស់សាលាករៀៃ) ដដលរមួមាៃ៖ ១) វត្ពុបំណង កោលៃកោបាយរបស់សាលាករៀៃ  

២)ោរបកតងៀៃ ៃិងបំដណងដចកកម្មវិធីបកតងៀៃ ៣)មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល 

សិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ជយួដល់ោរករៀៃសតូត ៤)សិសសេ ៃិងកសវាជយួសិសសេ ៥)ោរដឹកនំា

ៃិងោរតគប់តគង ៦)ធៃធាៃមៃុសសេ ៧)សមា្ភ រៈបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៨)កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង

បរិស្ាៃសាលាករៀៃ ៃិង ៩)ហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងោរតគបត់គងហិរញ្ញវត្ពុដដលបាៃកតត់តា 

ទិៃ្ៃ័យសាលាករៀៃជាតបចំា។ ដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃបកងកេើតក�ើងដផ្អកកលើពិៃទាពុស្័យ 

វាយតនម្សាលាករៀៃ10 ដដលបាៃដ្ក់ពៃិទាពុកលើទិៃ្ៃ័យសាលាករៀៃតបចំាឆំ្្ ដដលបាៃកត់តតា 

កៅក្ពុងស្តងដ់្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព។ ោរករៀបចំដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃក៏ជា 

កិច្ចសៃយារបស់សាលាករៀៃ ចំកោះគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ដដលៃឹងសកតមច 

ឱ្យបាៃៃូវវត្ពុបំណងកោលៃកោបាយរបស់សាលាករៀៃរមួមាៃ៖ សកតមចបាៃអតតា 

 
9 ឧបករណ៍វាយតនម្តបពៃ័្ធពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ដផ្អកកលើផលសកតមចសតមាប់សាលាករៀៃមធ្យមសិកសា- 

កសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិស្ត ពីីោរតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ-គកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសកិសា ឆំ្្២០១៨ 

នៃនាយកដ្ឋា ៃមធ្យមសិកសាចំកណះទកូៅ នៃតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា
10 ឧបករណ៍វាយតនម្ោរអៃុវត្តសាលាករៀៃដផ្អកតាមស្តងដ់្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព (ស្័យវាយតនម្ 

សាលាករៀៃ)-កសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិស្ត ពីីោរតគបត់គងតាមសាលាករៀៃ-គកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសកិសា  

ឆំ្្២០១៨ នៃនាយកដ្ឋា ៃមធ្យមសិកសាចកំណះទកូៅ
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ោរចលូករៀៃ អតតាក�ើងថ្្ក់ អតតាតតលួតថ្្ក់ អតតាកបាះបង់ោរសិកសា អតតាករៀៃចប់ភូមិសិកសា  

អតតាសិសសេ-តគនូ អតតាសិសសេ-ថ្្ក់ករៀៃ អតតាសិសសេកសៀវកៅសិកសា ៃិងលទ្ធផលសកិសា

ជាកដើម។ 

 • ោត់បៃ្យអតតាតតលួតថ្្ក់ កបាះបង់ោរសិកសា មកតតឹម១ភាគរយ 

 • បកងកេើៃអតតាក�ើងថ្្ក់ ឆ្ងភូមិសិកសា ៃិងលទ្ធផលសកិសាល្អោ៉ា ងតិច៩៥ភាគរយ 

 • សកតមចឱ្យបាៃ១០០ភាគរយ ៃវូោរផ្តល់ឱ្យកសៀវកៅសិកសាកោលសតមាប់ 

តគនូ ៃិងសិសសេ។ 

ង. សមិទ្ធកម្មកធៀបៃឹងដផៃោរដដលបាៃកំណត់ 

ជាតបចំា វិទយាល័យបាៃតបជុំបូកសរុបោរងារតបចំាដខ តតមីាស ឆមាស ៃិងតបចំាឆំ្្ 

សតមាប់កផទាៀងផ្ទា ត់សមិទ្ធផលោរងារកធៀបៃឹងដផៃោរកតោងទុក។ ជាលទ្ធផល គណៈតគប់តគង

សាលាករៀៃ បាៃករៀបចំកំណត់កហតុតបជុំ របាយោរណ៍រកីចកតមើៃតបចំាដខ តតីមាស ៃិង 

ឆមាស ៃិងបាៃរាយោរណ៍ពីសមិទ្ធផលដដលវិទយាល័យសកតមចបាៃទាងំកៃះកៅ

ោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា តសពុកភ្ំតពឹក ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា។ របាយោរណ ៍

ទាងំកនាះរមួមាៃ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃោរតគប់តគង្វិោ ៃិងស្ិតិតបចំាដខ តបចំា 

តតីមាស ៃិងតបចំាឆមាស។ សាលាករៀៃបាៃកតបើឧបករណ៍វាយតនម្តបពៃ័្ធពិៃិត្យតាមដ្ៃ  

ៃិងវាយតនម្ដផ្អកកលើផលសកតមចសតមាប់សាលាករៀៃមធ្យមសិកសា (ស្តង់ដ្ទាងំ៩ របស់

សាលាករៀៃ)សតមាប់កត់តតា ៃិងរាយោរណ៍ស្ិតិសាលាករៀៃកៅកដើមឆំ្្សកិសា បំណាច់ 

ឆមាសទី១ ៃិងបំណាច់ឆំ្្សកិសាៃីមយួ ជាតបភពទៃ្ិៃ័យកធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃ ៃិង 

ោរករៀបចំដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃ។ 
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ច. កធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃជាតបចំា 

វិទយាល័យ កតបើតបាស់ឧបករណ៍វាយតនម្ោរអៃុវត្តសាលាករៀៃដផ្អកតាមស្តងដ់្ 

សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព (ស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃ) សតមាប់ដ្ក់ពៃិទាពុស័្យវាយតនម្ 

កលើទិៃ្ៃ័យ ៃិងសមិទ្ធផលោរងារដដលបាៃកត់តតាក្ពុងឧបករណ៍វាយតនម្តបព័ៃ្ធពិៃិត្យ

តាមដ្ៃៃិងវាយតនម្ ដផ្អកកលើផលសកតមចសតមាប់សាលាករៀៃមធ្យមសិកសា (ស្តង់ដ្ 

ទាងំ៩ របស់សាលាករៀៃ)។ វិទយាល័យបាៃកធ្ើស័្យវាយតនម្សាលាករៀៃពីរដងក្ពុងមយួឆំ្្ 

ក្ពុងកនាះកលើកទី១ កធ្ើស្័យវាយតនម្កលើសមិទ្ធផលបំណាច់ឆមាសទី១ (តពមទាងំដកសតមលួល 

ដផៃោរសតមាប់ឆមាសទី២) ៃិងកលើកទី២ វាយតនម្ផលសកតមចបំណាច់ឆំ្្សកិសា (ករៀបចំ

ដផៃោរដកលម្អសាលាករៀៃសតមាប់ឆំ្្សកិសា ្្ម)ី ដដលតតនូវដ្ក់ពិៃទាពុកលើសចូនាករលម្អិតទាងំ 

៧០។ ោរកធ្ើស្័យវាយតនម្សាលាករៀៃបាៃចូលរមួពីគណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងតំណាងអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា។ ពៃិទាពុស្័យវាយតនម្មាៃបីកតមិត៖  

ពិៃទាពុ១ (លទ្ធផលសកតមចបាៃទាបជាងដផៃោរកតោងទុក) ពិៃទាពុ២ (លទ្ធផលសកតមចបាៃ 

កស្ម ើដផៃោរកតោងទុក) ៃិងពៃិទាពុ៣ (លទ្ធផលសកតមចបាៃកលើសដផៃោរកតោងទុក)។

តារាងទី៣៖ ស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាពវិទយាល័យកពតជចនិា្ត  

ឆំ្្សកិសា ២០១៨-២០១៩

ស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព វិទយាល័យកពតជចនិា្ត

(ឆំ្្សកិសា ២០១៨-២០១៩)

ពៃិទាពុស្័យ

វាយតនម្

ពិៃទាពុ

តតនូវជាប់

ពិៃទាពុ 

ខ្ស់បំផុត

ស្តង់ដ្១៖ វត្ពុបំណងកោលៃកោបាយសាលាករៀៃ ៣៣ ២៤ ៣៦

ស្តង់ដ្២៖ ោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៧១ ៥២ ៧៨

ស្តង់ដ្៣៖ មាតាបិតា ៃិងសហគមៃ៍ជយួដល់ោរករៀៃសតូត ៩ ៨ ១២

ស្តង់ដ្៤៖ សិសសេ ៃិងកសវាជយួសិសសេ ២២ ១៤ ២១

ស្តង់ដ្៥៖ ោរដឹកនំា ៃិងោរតគប់តគង ១៨ ១៤ ២១

ស្តង់ដ្៦៖ ធៃធាៃមៃុសសេ ៨ ៦ ៩
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ស្តង់ដ្សាលាករៀៃមាៃតបសិទ្ធភាព វិទយាល័យកពតជចនិា្ត

(ឆំ្្សកិសា ២០១៨-២០១៩)

ពិៃទាពុស្័យ

វាយតនម្

ពិៃទាពុ

តតនូវជាប់

ពិៃទាពុ 

ខ្ស់បំផុត

ស្តង់ដ្៧៖ សមា្ភ រៈបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៦ ៦ ៩

ស្តង់ដ្៨៖ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងបរស្ិាៃសាលាករៀៃ ១៨ ១០ ១៥

ស្តង់ដ្៩៖ ោរកតោង្វិោ ៃិងោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ ៩ ៦ ៩

ពិៃទាពុសរុប ១៩៤ ១៤០ ២១០

៣�២�២�២� ការដឹ្រនាកំារបពពងៀន និងពរៀន

វិទយាល័យបាៃបកងកេើតតកពុមោរងារមយួចំៃៃួសតមាប់ដឹកនំាតគប់តគង ៃិងអៃុវត្តោរងារ

បកតងៀៃ ៃិងករៀៃ មាៃដចូជា៖ ១)នាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស ទទលួខុសតតនូវរមួ  

ដឹកនំាតគប់តគងោរងារករៀៃ ៃិងបកតងៀៃកៅក្ពុងវិទយាល័យ ២)បកងកេើតតកពុមោរងារបកច្ចកកទស 

តាមមុខវិជាជា សតមាប់អៃុវត្តោរងារបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៣)តកពុមតគនូបកតងៀៃទទួលបៃទាពុកថ្្ក់ 

តកពុមតគនូបកតងៀៃោៃ់មុខវិជាជា បកតងៀៃ ដឹកនំាតគប់តគង អៃុវត្តកឹ្បសិកសា ៃិងស្័យសិកសារបស ់

សិសសេ។ តកពុមោរងារបាៃជបួតបជុំ ៃិងរាយោរណ៍សមិទ្ធផលោរងារបកច្ចកកទសតបចំាដខ  

កដើម្ីករៀបចំអៃុវត្តោរងារកធ្ើថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍ អធិោរកិច្ចនផទាក្ពុង ៃិងោរតគប់តគងលទ្ធផល 

សិកសាសិសសេ។ តកពុមោរងារទាងំកៃះមាៃតួនាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវលម្អិតដចូ 

ខាងកតោម៖

ក. តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសតាមមុខវិជាជា

 • សតមបសតមលួលករៀបចំបំដណងដចកកម្មវិធីសិកសា

 • ករៀបចំកធ្ើដផៃោរសកម្មភាពបកតងៀៃតបចំាសបាដា ហ៍ 

 • ដឹកនំា ៃិងសតមបសតមលួលោរតបជុំបកច្ចកកទស  

 • ពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្កិច្ចដតងោរបកតងៀៃរបស់សមាជិកតកពុមបកច្ចកកទសមៃុ 

ៃឹងដ្ក់ឱ្យនាយករងទទួលបៃទាពុកបកច្ចកកទសចុះហត្កលខា

 • នាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស ចុះកធ្ើអធិោរកិច្ចនផទាក្ពុងតាមដផៃោរ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

សកម្មភាព 

 • ដបងដចកភារកិច្ចតគនូបកតងៀៃតាមមុខវិជាជា ៃីមយួៗ 

 • កធើ្កិច្ចតពមកតពៀង ៃិងទទួលខុសតតនូវរបស់តគនូបកតងៀៃ 

 • តតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្កលើកដផៃោរបកតងៀៃជាករៀងរាល់ដខ

 • មាៃដផៃោរចបាស់លាស់កលើោរតបជុំបកច្ចកទស ៃិងកធ្ើថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍

 • ចូលរមួតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ោរងាររបស់សមាជិកតកពុមបកច្ចកកទស

 • ករៀបចំវាយតនម្ោរសកិសា ៃិងផសេព្ផសាយលទ្ធផលសកិសាសិសសេ

ខ. តគនូទទលួបៃទាពុកថ្្ក់ ៃិងតគនូមុខវិជាជា ៃីមយួៗ

 • កតបើតបាស់កម្មវិធីសិកសាតាមមុខវិជាជា ៃីមួយៗ

 • បកតងៀៃកដ្យមាៃកិច្ចដតងោរតគប់កមករៀៃ

 • បកតងៀៃកដ្យយកចិត្តទុកដ្ក់ ោ្ម ៃោរបង្ិតបង្ំសិសសេឱ្យករៀៃគួរ

 • ផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ជៃូមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេភ្ាមៗ ករណី 

សិសសេមិៃចូលករៀៃ

 • ចូលរមួបកងកេើតកតស្តស្តងដ់្សតមាប់ោរតប�ង ៃិងចូលរមួជាអៃុរកសេតប�ង

 • ដកកិច្ចោរសិសសេកដ្យសុតកតឹ យុត្តិធម៌

 • បូកពិៃទាពុសិសសេ សរកសរកសៀវកៅតាមដ្ៃោរសិកសាសិសសេ

 • អកញជា ើញមាតាបិតាមកចលូរមួតបជុំរាល់បីដខម្តង កដើម្ីជតមាបជៃូោត់ពីអត្តចរិត 

កៃូោត់

 • លទ្ធផលសកិសា ៃិងចំៃៃួអវត្តមាៃ ជាកដើម

 • ចុះកៅដល់ផទាះសិសសេករណីសិសសេឈប់ោ្ម ៃដំណឹង ឬទាក់ទងមិៃបាៃ 

 • ចូលរមួតបជុំបកច្ចកកទសតាមដផៃោរកំណត់

 • កស្ើសុតំកពុមបកច្ចកកទសចុះអធិោរកិច្ចោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃក្ពុងថ្្កក់រៀៃ
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គ. ោរងារជយួសិសសេតាមរយៈោរវាយតនម្លទ្ធផលោរសិកសារបស់សិសសេជាតបចំា  

(ោរកធ្ើកតសដាសដាង់ដ្កតមិតសាលាករៀៃ)

វិទយាល័យ បាៃករៀបចំជយួសិសសេទាងំសិសសេករៀៃយឺត ៃិងសិសសេពូដកកៅក្ពុងសាលាករៀៃ 

តាមរយៈោរករៀបចំថ្្ក់បំប៉ាៃ ៃិងកធ្ើកតស្តវាយតនម្ោរសិកសាជាតបចំា។ ដកំណើរោរនៃ

ោរតប�ងកតស្តសមតភ្ាពសិសសេ ស្តងដ់្កតមិតវទិយាល័យតបតពឹត្តកៅជាករៀងរាល់សបាដា ហ៍ទី២ 

នៃដខៃីមយួៗ ដដលមាៃរយៈកពល ២ន ង្ៃ។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូ 

បាៃចលូរមួតបជុំដបងដចកភារកិច្ចកៅក្ពុងដំកណើរោរតប�ង។ តគនូោៃ់មុខវិជាជា ៃីមួយៗពិភាកសា 

ោ្កដើម្ីបកងកេើតវិញ្្ញ សារមួសតមាប់ោរតប�ងតាមតគប់មុខវិជាជា  ៃិងតគប់កតមតិថ្្ក់ទាងំអស់ 

ចាប់ពីថ្្ក់ទី៧ដល់ថ្្ក់ទី១២។ វិញ្្ញ សាតប�ងដបងដចកជាបីតបកភទគឺ វិញ្្ញ សាកបាះពុម្ជា 

តកដ្ស វិញ្្ញ សាសរកសរកលើោដា រកខៀៃ ៃិងវិញ្្ញ សាសរកសរតាមអាៃសតមាប់សិសសេថ្្ក់

ទី៧ ទី៨ ៃិងទី៩។

មុៃន ង្ៃតប�ង វទិយាល័យ បាៃបិទក ្្ម ះសិសសេតាមលំដ្ប់នៃអកសេរកៅោ្ត រកខៀៃព័ត៌មាៃ 

សាលាករៀៃ។ កឆ្ើយតបៃឹងកងះ្បុគ្គលិកជយួដំកណើរោរតប�ង ខ្ះអៃុរកសេជាកដើម វិទយាល័យ 

បាៃករៀបចំសិសសេមយួបៃទាប់ចំៃួៃ ៥០នាក់ កដ្យបញ្ចនូលសិសសេថ្្ក់ទី៧ ៃិងសិសសេថ្្ក់ទី១០  

កអាយតប�ងជាមយួោ្ ដដលថ្្ក់ទី៧ សិសសេ ២៥នាក់ ៃិងថ្្ក់ទី១០ សិសសេ ២៥នាក់។ តុមយួ

សិសសេអង្គពុយពីរនាក់ សិសសេថ្្ក់ទី៧មយួនាក់ ៃិងថ្្ក់ទី១០មយួនាក់ឆ្្ស់ោ្កពញបៃទាប់តាម 

ប្ង់តុដដលសាលាបាៃករៀបចំ។ ក្ពុងមយួបៃទាប់មាៃអៃុរកសេមយួនាក់សតមាប់កមើលោរខុស 

តតនូវដំកណើរោរតប�ង។ សតមាប់កតមិតថ្្ក់កផសេងៗកទៀតគកឺធ្ើដចូោ្ៃឹងថ្្ក់ទី៧ ៃិងថ្្ក់

ទី១០។

បនាទា ប់ពីោរតប�ងបញ្ចប់ កលាកតគនូអ្កតគនូបាៃដញកសៃ្ឹកកិច្ចោរសិសសេកដើម្ីកធ្ើោរ 

ដក។ កព្ុងោរដក សាលាមៃិបាៃោត់កបាលសៃ្ឹកកិច្ចោររបស់សិសសេកទ កតោះកលាកតគនូ  

អ្កតគនូមាៃោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់ មាៃមៃសោិរ ៃិងមាៃតម្ាភាពក្ពុងោរដកសៃ្ឹកកិច្ចោរ 

របស់សិសសេ។ តគនូតាមមុខវិជាជា ៃីមយួៗ តតនូវតបគល់សៃ្ឹកកិច្ចោរដដលដករចួមកសាលា
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ឱ្យបាៃមុៃសបាដា ហ៍ទី៣ កដើម្ីបកូតសង់ៃិងបញ្ចនូលក្ពុងកម្មវិធីតគប់តគងពិៃទាពុសិសសេតាម 

ោរដណនំារបស់តកពុមោរងារគកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសិកសារបស់នាយកដ្ឋា ៃមធ្យម 

សិកសាចំកណះទកូៅ។ 

ពៃិទាពុដដលបាៃបូកតសង់រចួបាៃបញ្ចនូលក្ពុងបញជា ីក ្្ម ះសិសសេ ៃិងបាៃបិទឱ្យសិសសេ 

កមើលកៅតាមថ្្ក់ករៀៃៃីមយួៗជាមៃុ កដើម្ីកបើកឱ្យមាៃោរតវា៉ាពៃិទាពុក្ពុងករណីរកក�ើញ 

មាៃភាពមិៃតបតកតីនៃពិៃទាពុដដលបណា្ត លមកពីោរបញ្ចនូលពិៃទាពុសិសសេម្ាក់ៗ។ កៅកពលដដល 

ពិៃិត្យពៃិទាពុតតឹមតតនូវអស់កហើយ សាលាករៀៃបិទផសាយពិៃទាពុសិសសេតាមោដា រព័ត៌មាៃក្ពុងសាលាករៀៃ  

ៃិងកៅតាមសហគមៃ៍ ដដលបិទផសាយតាមោដា រកខៀៃព័ត៌មាៃកៅផសារជាកដើម កដើម្ីឱ្យមាតា 

បិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកមើលក�ើញ។

វិទយាល័យបាៃយកលទ្ធផលសិកសារបស់សិសសេតបចំាដខ មកសិកសាវិភាគសតមាប់ 

ករៀបចំថ្្ក់បំប៉ាៃ ៃិងដំកណើរោរកឹ្បសិកសាកដើម្ីជយួសិសសេតកពុមសិសសេករៀៃយឺត ៃិងករៀៃ

កលឿៃទាៃ់កពលកវលា។

�. បកងកេើត ៃិងជំរុញសកម្មភាពកឹ្បសកិសា

កដើម្ីជយួសិសសេករៀៃយឺតកលើមុខវិជាជា នានា ដូចជាមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តឱ្យទទួលបាៃ 

លទ្ធផលល្អកៅកពលតប�ងសញ្្ញ បតតមធ្យមសកិសាទុតិយភមូិ ជាពិកសសសិសសេថ្្ក់ទី១២  

តគនូោៃ់មុខវិជាជា ៃីមយួៗបាៃជំរុញឱ្យសិសសាៃុសិសសេ បកងកេើតកឹ្បសិកសាតាមមុខវិជាជា ករៀងៗ 

ខ្លួៃ។ កឹ្បសិកសា ដំកណើរោរដចូខាងកតោម៖

១. កតោយពីោរវាស់សទាង់សមតភ្ាពរបស់សិសសេតាមរយៈោរោរបកតងៀៃកលើមុខវិជាជា   

ៃិងកតស្ត រង្ាយតនម្តបចំាដខោ៉ា ងសុតកឹតៃិងតតមឹតតនូវរចួមក កធ្ើឱ្យតគនូោៃ់មុខវិជាជា  

ដឹងោ៉ា ងចបាស់ពីចំកណះដឹងរបស់សិសសេកលើមុខវិជាជា ខ្លួៃបកតងៀៃ។ តគនូបាៃកតជើសករសី 

សិសសេពដូកចំៃៃួបីនាក់ដដលម្ាក់កដើរតជួាតបធាៃកឹ្ប ពីរនាកក់ទៀតជាអៃុតបធាៃ 

កឹ្បសតមាប់ដឹកនំា ៃិងសតមបសតមលួលដំកណើរោរកឹ្បសិកសា។

២. តគនូបកងកេើតរចនាសម្័ៃ្ធកឹ្ប កធ្ើបញជា ីក ្្ម ះសមាជិកកឹ្ប ៃិងកធ្ើបញជា ីចុះវត្តមាៃសិសសេ
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៣. តគនូកំណត់ោលបរិកចទ្បកតងៀៃដដលកតជើសយកន ង្ៃណាដដលសិសសេទកំៃរ កហើយ 

កំណត់ចំៃៃួកមា៉ា ងជាក់ដស្តងដដលតតនូវករៀៃកៅក្ពុងកមករៀៃ ឬតបធាៃបទៃីមយួៗ

៤. មុៃកពលដំកណើរោរបកតងៀៃ ដំបងូតគនូបាៃឱ្យតបធាៃកឹ្ប រឮំកខ្ឹមសារកោលរបស ់

កមករៀៃ ឬរបូមៃ្តោក់ព័ៃ្ធៃឹងកមករៀៃដដលតតនូវករៀៃជាមុៃសិៃ កហើយដដលមាៃ 

តគនូចំាជយួៃិងសតមបសតមលួលដំកណើរោរករៀៃ

៥. មុៃកពលបកតងៀៃ តគនូដ្ក់កិច្ចោរឱ្យកឹ្បសកិសាទាងំមូលតតនូវករៀៃ តបធាៃកឹ្ប ៃិង 

អៃុតបធាៃកធ្ើកិច្ចោរជាមុៃ កហើយតគនូជួយដកតតមនូវ មុៃៃឹងឱ្យពកួកគបកតងៀៃ 

សមាជិកកឹ្ប

៦. ខឹ្មសារបកតងៀៃសតមាប់កឹ្បចាប់កផ្តើមពីកិច្ចោរងាយតសលួលកៅកិច្ចោរលំបាក 

កដើម្ីកជៀសវាងសិសសេពូដកធុញតទាៃ់

៧. កពលបកតសាយ ឬកដ្ះតសាយលំហាត់រចួ សមាជិកកឹ្បម្ាក់កទៀតជាអ្ករឭំក 

កមករៀៃដល់មិត្តភក្តិទាងំអស់ជាតបចំា

៨. កឹ្បសិកសាតតនូវោរតគនូោៃ់មុខវិជាជា មាៃោរតំាងចិត្ត មាៃឆៃទាៈៃឹងកធ្ើ ៃិងមាៃ 

ោរអំណត់ពយាោមខ្ស់ កដើម្ីកលើកទឹកចិត្ត ៃិងជំរុញោរខិតខំតបឹងដតបងក្ពុង 

ោរសិកសារបស់សិសសេ។

ង. បណ្តពុ ះសា្ម រតតីគនូ ៃិងសិសសេឱ្យកចះសិកសាកពញមយួជីវិតតាមរយៈោរអៃុវត្តគកតមាង 

តសាវតជាវកមករៀៃមុខវិជាជា  សីលធម៌-ពលរដឋាវិជាជា

ោៃ់កសៀវកៅ ១កបាល បកងកេើតកសៀវកៅ ១កបាល ជាកបសកកម្មមួយសតមាប់សិសសា- 

ៃុសិសសេកំពុងសិកសាមុខវិជាជា សីលធម៌-ពលរដឋាវិជាជា  កៅថ្្ក់ទី១០ ទី១១ ៃិងទី១២ នៃវិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត តតនូវអៃុវត្តក្ពុងឆំ្្សកិសាៃីមយួៗ។ ោរបកតងៀៃតាមដបបអៃុវត្តគកតមាងសិកសាបាៃ 

កឆ្ើយតបកៅៃឹងកម្មវិធីសកិសា ៃិងកសចក្តីដណនំារបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិង 

ចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម កោលបំណង ៃិងកសចក្តីតតនូវោររបស់សិសសាៃុសិសសេក្ពុងោរពតងឹង 

ៃិងបកងកេើៃគុណភាពបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ ៃិងោររកីចកតមើៃ កឆ្ើយតបតតមនូវោរ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

នៃសម័យបកច្ចកវិទយា (៤.០)។ តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គម វិទយាល័យបាៃ 

ករៀបចំ ៃិងដឹកនំាតកពុមតគនូបកតងៀៃោៃ់មុខវិជាជា ៃីមយួៗ ពិភាកសារិះរកវិធីសាសស្ត  បទពិកសាធៃ៍  

ៃិងោររមួបញ្ចនូលបកច្ចកវិទយា ្្មីៗ  កដើម្ីដចករដំលកោ្កៅវិញកៅមកៃវូោរអៃុវត្តល្អនៃ 

ោរបកតងៀៃតាមកោលវិធីសិសសេមជ្ឈមណ្លតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាពខ្ស់។

មុខវិជាជា  សីលធម៌-ពលរដឋាវិជាជា  បាៃរមួចំដណកោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរពតងងឹគុណភាព 

សិកសាមុខវិជាជា វទិយាសាសស្តសង្គម តាមរយៈោរដឹកនំា បងាហា ត់បកតងៀៃសិសសេឱ្យកចះតតិះរិះ 

ពិចារណាសុីជកតរៅបដៃ្មកទៀតកៅកលើកមករៀៃៃីមួយៗដដលបាៃករៀៃកៅក្ពុងសាលាករៀៃ  

កដ្យនំាសិសសេករៀៃកធ្ើកិច្ចោរគកតមាងតសាវតជាវ (Project Work)។ ោរអៃុវត្តកិច្ចោរ 

តសាវតជាវគកតមាងមិៃតតឹមដតកឆ្ើយតបតតមនូវោរ ដឹកនំាតគប់តគងោរងារបកតងៀៃ ៃិងករៀៃ 

រកបៀប ្្មីរបស់សិសសេឱ្យកចះគិតោៃ់ដតទលូំទលូាយ ៃិងសុីជកតរៅដដលតកសងួចង់បាៃ 

ប៉ាុកណ្ាះកទ វិធីសាសស្ត កៃះក៏បាៃនំាសសិសាៃុសិសសេកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ឱ្យកចះករៀៃព ី

រកបៀបករៀៃ ្្មីដដលបកងកេើៃកតមតិយល់ដឹងោៃ់ដតទលូំទលូាយបដៃ្មកទៀតកលើកមករៀៃដដល 

បាៃករៀៃរចួកៅក្ពុងសាលា តាមកិច្ចោរតសាវតជាវដបបវិទយាសាសស្ត។ ោរកធ្ើគកតមាង 

តសាវតជាវនំាសិសសេឱ្យកចះកំណត់បញ្ហា តាមរយៈោរបកងកេើតសំណួរកោល ោរកតជើសករសីវិធ ី

តបមលូព័ត៌មាៃ វិភាគព័ត៌មាៃ ទិៃ្ៃ័យ សរកសរបកតសាយ ៃិងកតបើលទ្ធផលតសាវតជាវ។  

ោរបងាហា ញលទ្ធផលតសាវតជាវកៅអ្កោក់ព័ៃ្ធបណ្តពុ ះបាៃៃវូភាពោ្ហាៃ រកបៀបកធ្ើោរ 

ជាតកពុម ៃិងវិធីតបាតស័យទាក់ទង ្្មីៗ ដល់សសិសាៃុសិសសេ។ 

មុខវិជាជា សីលធម៌-ពលរដឋាវិជាជា  វិទយាល័យ បាៃដណនំាឱ្យអៃុវត្តកិច្ចោរតសាតជាវជា  

៣ដំណាក់ោលសំខាៃ់ៗ៖

ទី១៖ ោរដឹកនំាោរតសាវតជាវ ៃិងតតលួតពៃិិត្យកិច្ចោរតសាវតជាវរបស់សិសសេ

 • កៅកដើមឆំ្្សកិសា តគនូផ្តលោ់រដណនំាអំពីរកបៀបកធ្ើគកតមាងតសាវតជាវដដលមាៃ 

ជាទតមង់ ៃិងគំរូជាឧទាហរណ៍ដល់សិសសេកំពុងសិកសាកៅថ្្ក់ទី១០ ទី១១ ៃិង 

ទី១២
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 • សិសសេតាមកតមិតថ្្ក់កតជើសករសីតបធាៃបទតសាវតជាវ វិធីតបមូល ដំកណើរោរ 

តសាវតជាវ ៃិងសរកសររបាយោរណត៍សាវតជាវតាមោរដណនំារបស់តគនូ

 • តគនូដឹកនំាោរតសាវតជាវ តតលួតពៃិិត្យ តបឹកសាកោបល់ សតមបសតមលួល ៃិងផ្តល ់

កោបល់ជាតបចំា

 • សិសសេតតនូវករៀបចំរបាយោរណ៍តសាវតជាវជាកសៀវកៅ សតមាប់បងាហា ញជា 

សាធារណៈ ៃិងតមកេលក់តបើតបាស់កៅក្ពុងបណ្ាល័យសាលាករៀៃ។

ទី២៖ រង្ាយតនម្របាយោរណត៍សាវតជាវសិសសេ

 • ចុងឆមាសទី១ អំ�ពុងដខមីនា វទិយាល័យករៀបចំពិធីតំាងពិព័រណស្៍ានដ ៃិង

ពិព័រណោ៍រងារ ដដលសសិសាៃុសិសសេតគប់កតមិតថ្្ក់ចលូរមួកធ្ើបទបងាហា ញ 

ោរោររបាយោរណ៍តសាវតជាវរបស់ខ្លួៃកៅមុខសាធារណៈជៃ

 • បកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្របាយោរណត៍សាវតជាវសិសសាៃុសិសសេដដលមាៃ 

សមាសភាពចលូរមួពីតគនូបកតងៀៃដផ្កវិទយាសាសស្ត  ៃិងវិទយាសាសស្តសង្គមដដល 

មាៃតនួាទីជាតបធាៃ អៃុតបធាៃ ៃិងតគនូបកតងៀៃមុខវិជាជា ឯកកទសជាសមាជិក។

ទី៣៖ របាយោរណ៍សាតវតជាវរបស់សិសសេសកតមចទទលួសា្គ ល់ជាផ្នូវោរ

 • របាយោរណ៍តតនូវបាៃតតលួតពៃិិត្យកដ្យគណៈកម្មោរវាយតនម្របាយោរណ ៍

តសាវតជាវសិសសាៃុសិសសេ

 • បាៃកបាះតតា បាៃក�ើញ ៃិងឯកភាពពីនាយក ឬនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស 

កហើយអៃុញ្្ញ តឱ្យកតបើតបាស់របាយោរណត៍សាវតជាវជាផ្នូវោរសតមាប់៖

 � តមកេល់ទុកក្ពុងបណ្ាល័យ

 � ផសេព្ផសាយបៃ្តកដើម្ីជាគំរដូល់ប្អនូៃៗជំនាៃ់កតោយ

 � បងាហា ញស្ានដសិសសេដល់តកពុមតបតិភូទសសេៃកិច្ចសិកសាវិទយាល័យកពតជចនិា្ត

 � ផ្តល់គំរអូៃុវត្តៃ៍កិច្ចោរតសាវតជាវ ៃិងោរដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍តសាវតជាវ 

កៅោៃ់យុវជៃដនទ។ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ច. វិធីសាសស្តសំខាៃ់ៗមួយចៃំៃួដដលបាៃអៃុវត្តសតមាប់ពតងឹងគុណភាពបកតងៀៃ  

ៃិងករៀៃរបស់តគនូៃិងសិសសេ

១. តបជុំបកច្ចកកទសតាមោលវិភាគ ៃិងមាៃរកបៀបវារៈចបាស់លាស់

២. កធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសាក្ពុង ៃិងកតរៅតបកទស

៣. ករៀបចំថ្្កៃ់ិទសសេៃ៍តាមដផៃោរកតោងទុក

៤. ជំរុញោរងារគកតមាង សកម្មភាពកឹ្បសកិសា ៃិងោរករៀៃខ្លួៃឯង

៥. ោរទទលួគណៈតបតិភដូដលបាៃមកទសសេៃកិច្ចសកិសាសាលា ៃិងទទលួយក 

កោបល់ដកតតមនូវ

៦.ករៀបចំពិពណ៌ស្ានដសិសសេ មាៃ៖

 • ោរកធ្ើមហានូប

 • ស្ានដតសាវតជាវរបស់សិសសេតាមកតមិតថ្្ក់ ៃិងមុខវិជាជា

 • វត្ពុសិល្ៈ ៃិងោរនច្តបឌិត

៣�២�២�៣� គណពនយ្យភា្សាលាពរៀន

កដើម្ីធានា ៃិងពតងឹងគណកៃយ្យភាពសាលាករៀៃ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃអៃុវត្ត 

ដូចតកៅ៖

 • ករៀបចំតបព័ៃ្ធកត់តតា ៃិងរកសាទុកព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យសាលាករៀៃ

 • មាៃតបព័ៃ្ធតគប់តគងរដឋាបាល ៃិងតបពៃ័្ធរាយោរណ៍ចបាស់លាស់រួមមាៃ ោរ 

បកតងៀៃ ៃិងករៀៃ មាៃបញជា ីអវត្តមាៃតគនូ សិសសេ លិខិតសុំអៃុញ្្ញ តចបាប់របស់ 

តគនូៃិងសិសសេ តបមូលកិច្ចដតងោរបកតងៀៃករៀងរាល់ដខ ពីកលាកតគនូ អ្កតគនូ

 • មាៃទិៃ្ៃ័យអំពីស្ិតិ សិសសេ តគនូ ចំណូល ចំណាយ ដផៃោរ ៃិងរបាយោរណ ៍

តបចំាតាមោលវិភាគដដលបាៃកំណត់

 • មាៃបញជា ីតគប់តគងវត្តមាៃបុគ្គលិកចបាស់លាស់

 • បិទផសាយលទ្ធផលសកិសារបស់សិសសេកដ្យតម្ាភាពជាតបចំា
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា64

 • បាៃបកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្កលើោរបកតងៀៃដដលមាៃនាយក ជាតបធាៃ 

នាយករងជាអៃុតបធាៃ ៃិងតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសតាមមុខវិជាជា ជាសមាជិក

 • តបជុំផសេព្ផសាយកិច្ចបញជា ីោគណកៃយ្យ ហិរញ្ញវត្ពុ បញជា ីសារកពើភ័ណ្ ៃិងសិ្ត ិ

បុគ្គលិកជាតបចំា

 • កឆ្ើយតប ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ទាៃ់កពលកវលា ៃិងមាៃតម្ាភាពតាមោរ 

កស្ើសុំ

៣�២�២�៤� ពហដ្្ឋ រចនាសម្័ន្ធ និងស្រម្មភា្ធានាដល់ការបពពងៀន និង 

ពរៀនពប្របពដ្យគុណភា្ សមធម៌ និងបរិយាបននា

កដើម្ីធានា ៃិងពតងឹងោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃតបកបកដ្យគុណភាព សមធម៌ ៃិង 

បរោិបៃ្ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃករៀបចំៃវូ៖

 • តបព័ៃ្ធោកម៉ារាសុវតិ្ភាព

 • បៃទាប់បកតងៀៃកុំព្យនូទ័រ 

 • បៃទាប់បកតងៀៃភាសាបរកទស

 • បៃទាប់ពិកសាធៃ៍វិទយាសាសស្ត

 • បណ្ាល័យ

 • បៃទាប់ករៀៃមាៃ LCD projectors

 • បៃទាប់ករៀៃមាៃកភ្ើងបំភ្ ឺៃិងកងាហា រ

 • បៃទាប់សតមាប់តគនូបកតងៀៃកធ្ើោរតបជុំ ៃិងតសាវតជាវ

 • អកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសតមាប់សិសសេតបពុស សិសសេតសី ៃិងតគនូ

 • កដៃ្ងលាងនដ

 • តបព័ៃ្ធបងហានូរទឹកស្អពុយ ៃិង�ដុតសំរាម

 • កភ្ើងបំភ្ ឺផ្នូវ ៃិងទីធ្ាសាលាករៀៃ

 • តបព័ៃ្ធទឹកចកតមាះក្ពុងសាលាករៀៃ
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

 • អោរមាៃភាពងាយតសលួលដល់ជៃពោិរ 

 • សៃួជីវៈចតមពុះ កដើម្ីឱ្យពកួោត់ផសារភាជា ប់កៅៃឹងជីវិតរស់កៅ

 • ជយួដល់សិសសេដដលមាៃពិោរភាព ៃិងសិសសេតកីតក (វិទយាល័យបាៃផដាល ់

អាហារបូករណ៍ដល់សិសសេតកីតកចៃំៃួ ៣៥នាក់ ថ្្ក់ទី១០ ទី១១ ៃិងទី១២  

ក្ពុងឆំ្្សកិសា២០១៨-២០១៩ តាមរយៈអង្គោរសកតមចសុបិៃកុមារ ៃិងោរ

ផ្តល់អាហារបូករណ៍សិសសេតកីតករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលចំៃួៃ ៩០នាក់

 • វទិយាល័យមាៃវគ្គតតមង់ទិសដល់សិសសាៃុសិសសេកតោយពីពកួោត់បញ្ចប់ 

ថ្្ក់ទី១២។

៣�២�៣� ការពគបព់គងហិរញ្ញវត្ពុ

ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ ជាដផ្កមយួដ៏សំខាៃ់ដដលជះឥទ្ធពិលកដ្យផ្ទា ល់កលើោរអៃុវត្ត

ដផៃោរសកម្មភាពរបស់អង្គភាពៃីមយួៗ។ ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព 

ៃិងស័កដាិសិទ្ធភាព ទាមទារឱ្យមាៃកោលោរណ៍ ឬបទដ្ឋា ៃកំណត់ជាក់លាក់។ ោរតគប់តគង 

ហិរញ្ញវត្ពុ (សាធារណៈ) គអឺៃុកលាមកៅតាមកោលោរណ៍សដា ពីោីរតគប់តគងមលូៃិធ ិ

ដំកណើរោរសាលាករៀៃសាធារណៈរបស់តកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ដដលរមួមាៃ 

ដំណាក់ោលនៃោរករៀបចំគកតមាង្វោិ ដំណាក់ោលនៃោរអៃុវត្ត្វិោ ៃិងដំណាកោ់ល 

នៃោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ តសបកៅៃឹងបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានាជាធរមាៃ។

៣�២�៣�១� ការពរៀបចំគពពមាង្វិកា

ោរកតោង្វោិរបស់វិទយាល័យ អៃុកលាមកៅតាមកោលោរណ៍សដា ពីីោរតគប់តគង 

មូលៃិធិដំកណើរោរសាលាករៀៃសាធារណៈ តពមទាងំសា្ម រតីនៃលិខិតកលខ ៨០១៥ សហវ.អ្ 

ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ របសត់កសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ។ ទៃទាឹមកៃះ កដើម្ី 

សតមលួលដលោ់រករៀបចំគកតមាង្វោិ ក៏ដចូជាធានាបាៃៃវូភាពតតឹមតតនូវនៃោរកតោង្វោិ  

នាយកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវត្ពុនៃតកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធកតោង (Ms. Excel)  

ដដលមាៃរបូមៃដាកំណត់រួចជាកតសច កដើម្ីឱ្យសាលាករៀៃសាធារណៈៃីមយួៗបំកពញ។  
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គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គជឺាអ្កទទួលខុសតតនូវក្ពុង ោរករៀបចំកតោងកញ្ចប់្ វិោ 

ដំកណើរោរសាលាករៀៃ មៃុៃឹងដ្ក់ឆ្ងកៅមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត តាមរយៈ 

ោរិោល័យអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក។ ដផ្អកតាមៃិោមដដលបាៃកំណត់ ្វិោរដឋា 

តបចំាឆំ្្ទទលួបាៃសរុបតាមរបូមៃ្ត៖ ្វិោក្រ (ចៃំៃួ ៦៧០០ោៃ់ករៀល/ឆំ្្) បកូជាមយួ 

ៃឹង្វិោអក្រ (៣៤ោៃ់ករៀលគុណចំៃៃួសិសសេ) សតមាប់ជាមូលដ្ឋា ៃកតោង្វោិតបចំាឆំ្្។

កតរៅពី្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃដដលផដាល់ហិរញ្ញប្ទាៃកដ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល  

វិទយាល័យក៏ទទួលបាៃផងដដរៃវូហិរញ្ញប្ទាៃពីនដគអូភិវឌ្ឍមួយចំៃួៃ ជាពិកសសពី  

SIDA (ទីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍអៃដារជាតិតបកទសស៊ុយដអ៊ត)។ ដផ្អកតាមៃិោមដដលបាៃកំណត់ 

្វិោតបចំាឆំ្្តតនូវបាៃកតោងតាមរបូមៃ្ត៖ ៦៥០០ករៀលគុណចៃំៃួសិសសេ។ គរួកត់សមា្គ ល ់

ថ្្វោិ SIDA ៃឹងបញ្ចប់តតឹមឆំ្្២០២២។

៣�២�៣�២� ការអនុវត្ត្វិកា

ក. ចំណូល ៃិងចំណាយ

 ¾ ចំណូល

វិទយាល័យមាៃតបភពចំណូលចំៃួៃ៤ រមួមាៃ៖ ្ វិោរដឋា ្ វិោនដគ ូ្ វិោសហគមៃ៍  

ៃិង្វិោដដលបាៃមកពីតបភពកផសេងៗ។ ក្ពុងឆំ្្សកិសា ២០១៩-២០២០ កៃះ វិទយាល័យ 

កពតជចិនាដា មាៃសិសសេសរុបចំៃួៃ ១ ០១២ នាក់។ ដផ្អកតាមរបូមៃដាដដលបាៃបងាហា ញខាងកលើ  

វិទយាល័យទទលួបាៃ្វោិរដឋាចំៃៃួ ៤១ ១០៨ោៃ់ករៀល។ កដ្យដ�ក ្ វោិនដគសូរុបដដល 

ទទួលបាៃមាៃចំៃៃួ ១៨៥,៧៨ោៃ់ករៀល (្វិោពី SIDA យៃូីកសហ ្ធនាោរពិភពកលាក   

ៃិងធនាោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី)។

កតរៅពីតបភពចំណូលទាងំពីរកៃះ វិទយាល័យក៏ទទលួបាៃោរោំតទពីសហគមៃ៍កៅ 

មូលដ្ឋា ៃផ្ទា ល់ផងដដរ។ ជាក់ដសដាង សតមាប់ឆំ្្សកិសា ២០១៨-២០១៩ សហគមៃ៍បាៃចលូ 

រមួអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃតាមរយៈោរផដាល់ជាសមា្ភ រៈករៀៃ ៃិងបកតងៀៃ រមួៃឹងោរកសាង 

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធចំាបាច់នានា (Grant in kind) ដដលមាៃទឹកតបាក់ចំៃៃួ ៣៦៤,៤០  
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ោៃ់ករៀល។ សមូបញ្ជា ក់ថ្ ្វិោោំតទពីសហគមៃ៍ទទលួបាៃគដឺតបតបលួល។ ដចូកៃះ កដើម្ ី

ដឹងពីតកួលខជាក់លាក់ កយើងតតនូវរង់ចំារហតូដល់ដំណាច់ឆំ្្សកិសាៃីមយួៗ។ តារាងទី២ 

ខាងកតោម បាៃបងាហា ញថ្្វិោសហគមៃ៍ ពិតជាតបភពហិរញ្ញវត្ពុដ៏សំខាៃ់របស់វទិយាល័យ។  

អ្ីដដលគរួឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតកនាះ គៃឺិន្ាោរៃិងកំកណើៃដ៏កលឿៃនៃ្វិោសហគមៃ៍។  

កបើពិៃិត្យកមើលទិៃ្ៃ័យពីរឆំ្្ចុងកតោយ (ឆំ្្២០១៨ ៃិងឆំ្្២០១៩) ្វិោសហគមៃ ៍

កតចើៃជាង្វោិរដឋា។ កបើកទាះបីជាតតនូវបាៃបកូបញ្ចនូលជាចំណូលរួមរបស់វិទយាល័យក៏កដ្យ  

្វោិកៃះតតនូវបាៃតគប់តគងកដ្យផ្ទា ល់ពីសហគមៃ៍។

កតរៅពី្វិោទាងំកៃះ វិទយាល័យមាៃតបភពចំណូលកផសេងៗ (ដចូជាភាសុីកផ្ើកង់ ម៉ាតូ ូ 

ៃិងតបូលកៃ់ំចំណីជាកដើម)។ អី្ដដលគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់គក្ឺពុងឆំ្្ ២០១៩ ្វិោពីតបភព 

កផសេងៗ បាៃកកើៃក�ើងដល់ចៃំៃួ ២០៣,៥ លាៃករៀល។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារ 

វិទយាល័យទទលួបាៃជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ជាអង្គភាពផដាលក់សវាសាធារណៈគំរូ 

ក្ពុងវិស័យអប់រំ ដដលទទួលបាៃតបាក់រង្ាៃ់ជា្វិោចំៃៃួ ២០០លាៃករៀល។

តារាងទី៤៖ ចំណូល (អៃុវត្តជាកដ់សដាង) របស់វិទយាល័យកពតជចនិាដា
ឯកតា៖ោៃ់ករៀល

ឆំ្្សកិសា ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩

្វោិរដឋា ១៤.៣៤៣,៨ ១៨.៦៥៧,១ ២៥.៦៦៨,០ ២៣.៨២៧,០ ៣១.៦០៦,០

្វិោនដគូ ៦.៦០០,០ ៧.៨៧៧,៥ ៨.៣៣៤,៥ ១១.៩០០,០ ១២.២១៩,០

សហគមៃ៍ ៨.៧០០,០ ១២.៥០០,០ ១៥.៨៥០,០ ២៥.៤៧០,០ ៣៦.៤៤០,០

កផសេងៗ ១.២០០,០ ១.៧០០,០ ២.៣០០,០ ២.៧០០,០ ២០៣.៥០០,០

សរុប ៣០.៨៤៣,៨ ៤០.៧៣៤,៦ ៥២.១៥២,៥ ៦៣.៨៩៧,០ ២៨៣.៧៦៥,០

តបភព៖ វិទយាល័យកពតជចិនាដា  (ឆំ្្២០២០)
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 ¾ ចំណាយ

វិទយាល័យបាៃកតបើតបាស់្វិោរដឋាសតមាប់មុខសញ្្ញ ចំណាយចៃំួៃពីរ៖ ោំតទ 

កិច្ចដំកណើរោររដឋាបាល ៃិងដកលម្អគុណភាពអប់រ ំដចូមាៃលម្អតិក្ពុងតារាងទី៤។ កដ្យដ�ក 

្វិោពីនដគតូតនូវបាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដកលម្អគុណភាពអប់រំប៉ាុកណ្ាះ។

តារាងទី៥៖ តារាងមុខសញ្្ញ ចំណាយ (្វិោរដឋា)
ឯកតា៖ោៃ់ករៀល

ឆំ្្សកិសា ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩

សរុបរមួ ១៤.៣៤៣,៨ ១៨.៦៥៧,១ ២៥.៦៦៨,០ ២៣.៨២៧,០ ៣១.៦០៦,០

ោំតទ

កិច្ចដំកណើរោរ

រដឋាបាល

៩.៦៥០,៩ ១០.២៩៦,៨ ១៥.២០៨,០ ១៤.៥៧៥,០ ១៨.៤៩៨,០

កិច្ចដំកណើរោរ

រដឋាបាល
៨.៧៥៧,១ ៨.២៩៣,៥ ១២.១៥៨,០ ១០.៤៥០,០ ១៥.៦២០,០

ោរដ្ទាៃំិង

ជសួជុល
៨៩៣,៨ ២.០០៣,៣ ៣.០៥០,០ ៤.១២៥,០ ២.៨៧៨,០

ដកលម្អ

គុណភាពអប់រំ
៤.៦៩២,៩ ៨.៣៦០,៣ ១០.៤៦០,០ ៩.២៥២,០ ១៣.១០៨,០

ោរចលូករៀៃ

កដ្យសមធម៌

ៃិងបងាកេ រសិសសេ

៤៣៥,៥ ១.៣១៧,១ ១.៦២០,០ ១.០០០,០ ២.៥២០,០

សមា្ភ រៈករៀៃ 

ៃិងបកតងៀៃ
១.៣៦៣,៩ ១.៥៤៧,០ ៣.៦០០,០ ៤.៨២៧,០ ៥.៣៦០,០

ោរដកលម្អ

បរិស្ាៃ ៃិង

ទីធ្ាកមសាៃ្ត

២.៤៩៥,៨ ២.៤១៤,៨ ១.០០០,០ ២.៤០០,០ ៤.១៧៨,០
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ឆំ្្សកិសា ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩

អបរំបំណិៃជីវិត 

កីឡា ោរងារ

យុវជៃ ៃិងកុមារ

៣៩៧,៨ ៣.០៨១,៤ ៤.២៤០,០ ១.០២៥,០ ១.០២៥

តបភព៖ វិទយាល័យកពតជចិនាដា  (ឆំ្្២០២០)

ខ. ោរកផទារសាច់តបាក់ចូលគណៃីសាលាករៀៃ

្វោិដំកណើរោរសាលាករៀៃរបស់វិទយាល័យតតនូវបាៃកផទារជៃូពីរដងក្ពុងមយួឆំ្្ គ ឺ

កលើកទី១ កៅដខកុម្ភៈ ៃិងកលើកទី២ កៅដខមិ្ុនានៃឆំ្្ៃីមយួៗ កដ្យកផទារចលូគណៃីរបស ់

សាលាករៀៃតាមរយៈតបព័ៃ្ធធនាោរកអសុីលដី្។ ជាៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុ តាមរយៈោរបកូសរុប 

ពីោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក មៃទាីរអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត តតនូវកធ្ើោរកស្ើ 

សុំកោលោរណ៍ចំណាយ្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃ កៅមៃទារីកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិង

បនាទា ប់មកកៅរតនាោរកខត្ត កដើម្ីកផទារ្វិោចលូក្ពុងគណៃីសាលាករៀៃៃីមយួៗ។

បនាទា ប់ពី្វិោតតនូវបាៃកផទារចលូគណៃីរបស់វិទយាល័យ កហរញ្ញិករបស់វិទយាល័យតតនូវ 

កៅធនាោរ កដើម្ីយកប័ណ្តបោសឥណទាៃ រួចសរកសរបិទផសាយចំៃួៃ្វិោដដលទទលួ 

បាៃកលើោដា រកខៀៃ កដើម្ីឱ្យមាៃតម្ាភាពកលើោរកតបើតបាស់្វោិ។ 
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គ. ោរកតបើតបាស់្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃ (្វិោរដឋា)

ោរដកសាចត់បាក់ពីធនាោរតតនូវកធ្ើក�ើងតាមមលូប្ទាៃបតត ដដលតតមនូវឱ្យមាៃ 

ស្ាមកមនដចំៃួៃពីរ (នាយកវិទយាល័យ ៃិងកហរញ្ញិក) កហើយម្ាក់ក្ពុងចំកណាមអ្កទាងំពីរ 

តតនូវជាអ្កោៃ់មលូប្ទាៃបតតកៅដកសាចត់បាក់។ បនាទា ប់ពីទទួលបាៃសាចត់បាក់ កដើម្ី 

ឱ្យោរកតបើតបាស់្វោិបាៃចំកោលកៅៃិងតសបតាមតតមនូវោរជាក់ដសដាង គណៈតគប់តគង 

សាលាៃឹងករៀបចំកិច្ចតបជុំជាមយួៃឹងតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសទាងំអស់រួមទាងំកលាកតគនូ  

អ្កតគនូ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ។ កលាកតគនូ អ្កតគនូ ដដលមាៃតតមនូវោរសមា្ភ រៈបកតងៀៃ អាចបំកពញ 

ទតមង់ោក្យកស្ើសុំកបើកសាច់តបាក់មកនាយកសាលា។ កពលទទួលបាៃោរឯកភាពព ី

នាយកសាលា កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃឹងទទលួបាៃសាច់តបាក់ពីកហរញ្ញិកកដើម្ីយកកៅទិញ 

សមា្ភ រៈបកតងៀៃកដ្យខ្លួៃឯង កហើយតតនូវតបគល់វិកកេយបតតទិញមកវិញ។ ចំដណកខទាង់ 

កផសេងៗកទៀត នាយកដបងដចកកៅតាមមុខសញ្្ញ ចំណាយ តាមដផៃោរដដលបាៃកតោង។

�. ោរទទូាត់ ៃិងរបាយោរណ៍

សាលាករៀៃតតនូវមាៃដផៃោរ ោរកតត់តាតបតិបត្តិោរចំណូល ចំណាយ (កិច្ចបញជា ិោ 

គណកៃយ្យ) ចលូកព្ុងតបព័ៃ្ធករៀបចំកដ្យនាយកដ្ឋា ៃហិរញ្ញវត្ពុនៃតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡា រមួៃឹងរបាយោរណ៍ចំណាយ (Statement of expenditures) ជៃូមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡាកខត្ត តាមរយៈោរិោល័យអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក។ រាល់សក្ីបតតចំណាយ 

តតនូវបាៃរកសាទុកកៅសាលាករៀៃ សតមាប់ជាកម្មវត្ពុនៃ ោរកធ្ើសវៃកម្ម ៃិងអធិោរកិច្ចកៅ 

កពលកតោយ។

ង. បញ្ហា តបឈម ៃិងដំកណាះតសាយ

ជាទកូៅោរអៃុវត្តសកម្មភាពោរងារកៅក្ពុងដខមករា ដតងជួបោរលំបាកខ្ះៗ កដ្យ 

សារ្វិោដំកណើរោរសាលាករៀៃជុំទី១ ពុំទាៃ់តតនូវបាៃកផទារចលូក្ពុងគណៃីធនាោររបស ់

សាលាករៀៃកៅក�ើយ។

ជាដំកណាះតសាយ វិទយាល័យកតបើតបាស់វិធីសាសស្តខ្ចី្វិោសហគមៃ៍ ឬជោំក់តកពុមហ៊ុៃ 
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ផ្គត់ផ្គង់សៃិសតមាប់ចំណាយដដលចំាបាច់ក្ពុងដខមករា។ បំណលុកៃះតតនូវបាៃទូទាត់សង 

កពលដដលសាលាករៀៃទទួលបាៃ្វិោ។

មយា៉ាងកទៀតក្ពុងោរអៃុវត្តសកម្មភាពោរងារខ្ះ សាលាបាៃចាយកលើសពី្ វិោដដល 

មាៃក្ពុងដផៃោរ (ឆមាសទី១)។ ោរណ៍កៃះ អាចប៉ាះោល់ដល់ដផៃោរដដលតតនូវអៃុវត្ត 

សតមាប់ឆមាសទី២។ ជាដំកណាះតសាយ វទិយាល័យខិតខតំបឹងដតបងដស្ងរកតបភពធៃធាៃ 

កផសេងៗកដើម្ីមកបំកពញ ដចូជា តាមរយៈោរអំោវនាវកៅសហគមៃ៍ ឬតាមរយៈបុណ្យផ្កេ  

សាមគ្គជីាកដើម។ ោរខិតខំអៃុវត្តដបបកៃះ គកឺដើម្ីធានាថ្ដផៃោរដដលតតនូវអៃុវត្តកៅ 

ឆមាសទី២ កៅដតអាចបៃដាអៃុវត្តបាៃតាមដផៃោរដដលបាៃកំណត់។

៣�២�៣�៣� ការពតរួត្ិនិត្យ តាមដ្ន និងវាយតមមលៃ

ក្ពុងោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្នៃោរអៃុវត្ត្វិោ វទិយាល័យដតងករៀបចំ 

កិច្ចតបជុកំរៀងរាល់តតីមាស ដដលមាៃោរចលូរមួពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធកដើម្ីពិៃិត្យកលើ 

ោរអៃុវត្ត្វិោ កធៀបកៅៃឹងដផៃោរដដលបាៃដ្ក់កចញ។ កតរៅពីកៃះ សាលាករៀៃក៏ធ្ាប់រង 

សវៃកម្មពីតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ក៏ដចូជាស្ាប័ៃសវៃកម្មកផសេងៗកទៀតផងដដរ។

វទិយាល័យកពតជចិនា្ត  មាៃលក្ណៈដដលគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់មយួចៃំៃួ ក្ពុងោរតគប់តគង 

ហិរញ្ញវត្ពុសាលាករៀៃរមួមាៃ៖

 � ភាពអ្កដឹកនំា៖ នាយកវិទយាល័យ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃភាពដឹកនំា  

តបកបកដ្យគំៃិតផ្តលួចកផដាើម ៃិងោរកបដាជ្ាចិត្តខ្ស់ក្ពុងោរដឹកនំា ៃិងអភិវឌ្ឍ 

សាលាករៀៃ។ កដើម្ីបកងកេើៃតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពក្ពុងោរតគប់តគង្វិោ  

សាលាដតងមាៃកិច្ចតបជុំជាកទៀងទាតក់ដ្យមាៃោរចលូរមួពតីគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ 

ចាប់តំាងពីដំណាកោ់លករៀបចំគកតមាង្វោិ ដំណាក់ោលអៃុវត្ត្វិោ រហតូដល ់

ដំណាក់ោលនៃោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្្វិោ។ កតរៅពីយៃដាោរ ដដល 

តកសួងបាៃកំណត់ ថ្្ក់ដឹកនំាវិទយាល័យបាៃបកងកេើតយៃដាោរនផទាក្ពុងដ្មកទៀត  

(គណៈកម្មោរកតបើតបាស់្វិោៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសមា្ភ រៈកតបើតបាស់) កដើម្ ី
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ឱ្យោរកតបើតបាស់្វិោោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព។

 � សហគមៃ៍៖ សហគមៃ៍ចលូរមួកៅតគប់សកម្មភាពនៃោរអភិវឌ្ឍវទិយាល័យ ជា 

ពិកសសគោឺរចលូរមួឧបតម្្ភោំតទ្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈក្ពុងោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។

 � មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ៖ បាៃផដាល់កិច្ចសហោរ ៃិងោរោំតទ 

ចូលរមួតាមតគប់រូបភាពដល់វិទយាល័យ។ 

 � អាជ្ាធរ៖ ោរសតមបសតមលួល ៃិងោរោំតទពីអាជ្ាធរក៏ជាកតា្ត ដ៏សំខាៃ់មយួកទៀត 

ដដលបាៃចលូរមួដល់ោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ។ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ (កខត្ត មៃទាីរ តសពុក  

ោរិោល័យ ភមូិ �ុំ កមតកពុម) ដតងដតផដាល់ោរសហោរ ៃិងចលូរមួោ៉ា ងសកម្មក្ពុង 

ោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃមាៃដចូជា៖ោរកកៀរគរ្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈក្ពុងោរអភិវឌ្ឍ 

វិទយាល័យ ជយួឧបតម្្ភដល់សិសសេតកីតក ោរកកៀរគរ ៃិងផសេព្ផសាយសិសសេឱ្យមក 

ចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរសកិសា ៃិងអាហារូបករណ ៍

ជាកដើម។ 

៣�២�៤� ការពគប់ពគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពៅ្រនាពុងអង្គភា្

ស្ាៃភាពទូកៅនៃោរតគប់តគងបុគ្គលិក៖ ក្ពុងឆំ្្សកិសា២០១៨-២០១៩ វិទយាល័យ 

កពតជចិនា្ត មាៃបុគ្គលិកអប់រសំរុបចំៃៃួ ៣៨នាក់ តសី ១២នាក់ ដដលកៅក្ពុងកនាះមាៃតគនូ

បកតងៀៃមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិចំៃួៃ ២០នាក់ តសី ០៥នាក់ តគនូបកតងៀៃមធ្យមសិកសាបឋម

ភូមិចៃំៃួ ១៨នាក់ តសី ០៦នាក់។ សាលាករៀៃមាៃសិសសេសរុបចំៃួៃ ១.២៥៩នាក់ តស ី៣២៣

នាក់។ កដ្យសារកកំណើៃសិសសេពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ ក្ពុងឆំ្្សកិសា២០១៨-២០១៩ វិទយាល័យ 

ខ្ះបុគ្គលិកអប់ររំហតូដល់ ១៦នាក់ ដដលជាតគនូបកតងៀៃកលើមុខវិជាជា ឯកកទសមយួចំៃួៃកៅ 

ថ្្ក់មធ្យមសិកសាបឋមភមូិ ៃិងមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ។ កតា្ត កៃះបាៃកធើ្ឱ្យគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃកពតជចិនា្ត  តតមនូវឱ្យបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់តតនូវបកតងៀៃកតចើៃមុខវិជាជា  ៃិងបុគ្គលិក 

អប់រំមួយចំៃួៃកទៀតតតនូវបំកពញោរងារជាគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃផង ៃិងតគនូបកតងៀៃ 

ផង បុគ្គលិកមយួចៃំៃួកទៀតជា បណ្ារកសេផង ៃិងជាតគនូបកតងៀៃផង ៃិងបុគ្គលិកមយួចំៃៃួ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

កទៀតតតនូវបំកពញោរងារជាអ្ករដឋាបាលផង ៃិងជាតគនូបកតងៀៃផង។ បដៃ្មពីកៃះ តគនូបកតងៀៃ 

មួយចៃំួៃបាៃស្ម ័តគចិត្តបំកពញោរងារ ឬបកតងៀៃបដៃ្មកមា៉ា ងកលើសពៃីិោមកមា៉ា ងកំណត ់

របស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា កហើយតគនូបកតងៀៃមយួចំៃួៃកទៀតតតនូវបកតងៀៃខុស 

កៅៃឹងមុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃ។

កទាះបីជាវិទយាល័យស្ិតកៅក្ពុងស្ាៃភាពខ្ះបុគ្គលិកអប់រកំ៏កដ្យ ក៏គណៈតគប់តគង 

បាៃករៀបចំតគបត់គង ៃិងចាតដ់ចងបុគ្គលិកអប់ររំបស់ខ្លួៃឱ្យបំកពញោរងារ ជាពិកសសគ ឺ

ោរបកតងៀៃៃិងករៀៃកៅកព្ុងវិទយាល័យតបកបកដ្យស័ក្តិសិទ្ធភាព។ វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

បាៃផ្តល់កសវាអប់រដំល់សិសសាៃុសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍តបកបកដ្យ បរោិបៃ្ សមធម៌  

ៃិងគុណភាព ដដលតតនូវបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំតាមរយៈលទ្ធផលនៃោរសិកសារបស់សិសសេ។ ឆំ្្ 

សិកសា ២០១៨-២០១៩ អតតាតប�ងជាប់មធ្យមសិកសាបឋមភមូិខ្ស់ចំៃួៃ ៩៦,៤៧%  

មធ្យមសិកសាទុតិយភមូិខ្ស់ចំៃួៃ ៩៤,២៥% ដដលកៅក្ពុងមាៃសិសសេទទលួបាៃៃិកទទាស A  

ចំៃៃួ ០៣នាក់ ៃិងអតតាកបាះបង់ោរសិកសារបស់សិសសេទាបចំៃួៃ ៣,៥% ៃិងតតនូវបាៃ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំវាយតនម្ជាប់ 

ជ័យលាភីកលខ១ ជាវិទយាល័យផ្តល់កសវាអប់រំគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងទទលួជ័យលាភី 

កផសេងៗកទៀតជាកតចើៃកផសេងកទៀតពតីកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងតកសងួបរិស្ាៃ។

បុគ្គលិកអប់រដំដលកំពុងបកតមើោរកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ភាគកតចើៃ គឺជាអ្កមកព ី

ចមាងៃ យ។ ក៏ប៉ាុដៃ្ត ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ ក ៏

ដូចជាបុគ្គលិកអប់របំកតងៀៃ ៃិងមិៃបកតងៀៃ បាៃខិតខំបៃ្តោរសកិសា ៃិងសកិសាករៀៃសតូត 

ជាតបចំា កដើម្ីអភិវឌ្ឍៃ៍វជិាជា ជីវៈរបស់ខ្លួៃតាមរយៈោរបៃ្តោរសិកសា កៅតាមសាកល- 

វិទយាល័យ ចលូរមួវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងកធ្ើទសសេៃកិច្ចសកិសា កព្ុងកោលបំណងអភិវឌ្ឍ 

ធៃធាៃមៃុសសេកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ឱ្យកឆ្ើយតបៃឹងោរអប់រសំតវតសេទី២១ រហតូដល់

វិទយាល័យមាៃបុគ្គលិកអប់រដំដលមាៃគុណវុឌ្ឍិអប់រខ្ំស់ ៃិងបំកពញោរងារតបកបកដ្យ 

ភាពនច្តបឌិត ៃិងគុណភាពោរងារខ្ស់។ ក្ពុងចំកណាមបុគ្គលិកទាងំអស់ចៃំួៃ ៣៨នាក់ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា74

បុគ្គលិកដដលមាៃសញ្្ញ បតតបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់មាៃចំៃៃួ ០៥នាក់ សញ្្ញ បតតបរិញ្្ញ បតត

មាៃចំៃៃួ ២៨នាក់ កំពុងបៃ្តោរសិកសាយកបរិញ្្ញ បតតមាៃចំៃៃួ ០២នាក់ ៃិងបុគ្គលិក

អប់រំមាៃសញ្្ញ បតតមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ មាៃចំៃៃួដត ០៣នាក់ប៉ាុកណ្ាះ។

៣�២�៤�១� ការពគបព់គងធនធានមនុស្ស

ក. ោរកធ្ើដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ

 ¾ ោរវិភាគពីតតមនូវោរ

កៅកដើមឆំ្្សកិសា បនាទា ប់ពីបាៃទទលួោក្យកស្ើសុំចលូករៀៃពីសិសសេរចួ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ជាពិកសសកលាកនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស បាៃករៀបចំកធ្ើបំដណងដចក 

ថ្្ក់ករៀៃកៅតាមកតមិតថ្្ក់ៃីមយួៗកដ្យគិតកៅតាមៃិោមសមាមាតតចំៃៃួសិសសេ ៃិង 

ចៃំៃួតគនូដដលមាៃកៅក្ពុងសាលាករៀៃកដ្យអៃុកលាមកៅតាមកសចក្តីដណនំាកលខ២៥៦11  

ៃិងអៃុតកឹត្យកលខ១០12។ បនាទា ប់ពីករៀបចំដបងដចកចំៃួៃថ្្ក់ករៀៃរចួ នាយករងទទលួ 

បៃទាពុកបកច្ចកកទសតាមរយៈកលាកនាយកវទិយាល័យបាៃករៀបចំកធ្ើរបាយោរណ៍ជៃូកៅមៃទាីរ 

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តពីតតមនូវោរតគនូបកតងៀៃ ដដលកលើស ៃិងខ្ះកៅតាមមុខវិជាជា  

ឯកកទសៃីមយួៗ ៃិងតាមកតមិតថ្្ក់ (មធ្យមសកិសាបឋមភមូិ ៃិងមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ)  

កដ្យមាៃោរចុះហត្កលខាឯកភាព ៃិងយល់តពមពីនាយកវិទយាល័យ។ 

លក្ណៈដដលគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់សតមាប់ោរចាត់ដចងតគនូបកតងៀៃឱ្យបកតងៀៃ តាម 

មុខវិជាជា ឯកកទសៃីមួយៗ ោរបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងោរបកតងៀៃតាមថ្្ក់ៃីមយួៗគទឺាងំ 

នាយកវិទយាល័យ ៃិងនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទសមិៃបាៃកធើ្ោរចាត់ដចង ឬចាត់តំាង 

កដ្យខ្លួៃឯងផ្ទា ល់កនាះកទ គបឺាៃតបគល់សិទ្ធអិំណាចនៃោរចាត់ដចងកៃះកៅឱ្យតបធាៃ 

11 កសចក្តីដណនំាកលខ ២៥៦ ស្ត ពីីោរកំណត់ៃិោមកតបើតបាស់មសៃ្តរីាជោរសតមាប់សាលាមកត្តយ្យសិកសា បឋម 

សកិសា មធ្យមសិកសាចំកណះទូកៅ ៃិងសាលាគរុកោសល្យរបស់តកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ចុះន ង្ៃទី២៩ ដខមករា  

ឆំ្្២០០២។
12 អៃុតកឹត្យកលខ ១០ អៃតក.បក ស្ត ពីោីរកតមតិរបបកមា៉ា ងកំណតក់មា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងតបាកក់មា៉ា ងបដៃ្មសតមាបោ់រ

បកតងៀៃក្ពុងតគឹះស្ាៃសកិសាសាធារណៈចុះន ង្ៃទី៣០ ដខមករា ឆំ្្២០១៧។
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តកពុមបកច្ចកកទសកដើម្ីករៀបចំចាត់ដចងតគនូបកតងៀៃដដលស្ិតកៅក្ពុងតកពុមបកច្ចកកទសរបស ់

ខ្លួៃផងដដរ។ ោរកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្មកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទសដដលខុសពី 

មុខវិជាជា ឯកកទសកដើម ក៏តតនូវបាៃករៀបចំ ៃិងចាត់ដចងកដ្យតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសតាម

មុខវិជាជា ៃីមួយៗ។

ក្ពុងោរករៀបចំោរវិភាគពីតតមនូវោរបុគ្គលិកកៅក្ពុងវិទយាល័យគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

ជាពិកសសកលាកនាយកមិៃដដលបាៃកធ្ើោរអៃុម័តកដ្យឯកឯង ដតក្ពុងចំកណាម

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃកនាះកទ កោលគគឺណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ដតងដតអៃុវត្ត 

កៅតាមសា្ម រតីសកតមចចិត្តរមួនៃអង្គតបជុំ មុៃៃឹងកធ្ើរបាយោរណ៍កផ្ើជៃូកៅោរិោល័យ 

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក ៃិងមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្តពីតតមនូវោររបស់បុគ្គលិក 

អប់រំ។

 ¾ ោរពិភាកសាកលើកសចក្តីតោងនៃដផៃោរ

កដ្យសារដតវិទយាល័យកពតជចិនា្ត កៅខ្ះបុគ្គលិកអប់រ ំ សតមាប់ោរករៀបចំោលវិភាគ 

បកតងៀៃ ៃិងចំៃៃួកមា៉ា ងបកតងៀៃសតមាប់កលាកតគនូ អ្កតគនូបកតងៀៃ គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ 

មាៃបញ្ហា តបឈមជាកតចើៃរួមមាៃ៖ ១)សាលាតតមនូវឱ្យតគនូបកតងៀៃមយួចំៃួៃបកតងៀៃ

កមា៉ា ងបដៃ្មកលើសពកីមា៉ា ង ដដលបាៃកំណត់កដ្យតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

២) គណៈតគប់តគងសាលាតតនូវកតជើសករីសតគនូបកតងៀៃមយួចំៃួៃកទៀតឱ្យបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្ម 

កៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទស ដដលមិៃដមៃជាមុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃ ៣)តគនូបកតងៀៃ 

ដដលបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្មៃឹងតតនូវទទួលបាៃតបាក់ឧបត្ម្ភពីរាជរដ្ឋា ភិបាលកៅតាមចំៃួៃកមា៉ា ង 

ដដលោត់បកតងៀៃ ៃិងគុណវុឌ្ឍិតគនូ កដ្យកោងកៅកលើអៃុតកឹត្យកលខ១០13 (តគនូមធ្យម

សិកសាទុតិយភមូិទទលួោរឧបតម្្ភចៃំួៃ ១០.៤០០ ករៀលក្ពុង១កមា៉ា ងសិកសា ៃិងតគនូមធ្យម 

សិកសាបឋមភមូិទទលួបាៃោរឧបតម្្ភចំៃួៃ ៥.៥០០ករៀលក្ពុង១កមា៉ា ងសិកសា) ដដលៃឹងអាច 

13  អៃុតកតឹ្យកលខ ១០ អៃតក.បក ស្ត ពីីោរកតមិតរបបកមា៉ា ងកំណត់កមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងតបាក់កមា៉ា ងបដៃ្មសតមាប់ 

ោរបកតងៀៃក្ពុងតគឹះស្ាៃសិកសាសាធារណៈចុះន ង្ៃទី៣០ ដខមករា ឆំ្្២០១៧
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា76

កធ្ើឱ្យមាៃទំនាស់ផលតបកោជៃ៍កកើតក�ើងកៅកព្ុងចំកណាមគណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ ៃិង 

បុគ្គលិកអប់រំកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ កដើម្ីកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមទាងំកៃះ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃកពតជចនិា្ត  បាៃតបជុំពិភាកសាោ្កធ្ើកសចក្តីតោងដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេក្ពុង 

ចកំណាមបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់តបកបកដ្យតម្ាភាព ៃិងកោរពសា្ម រតីសកតមចចិត្តរមួកៅ

ក្ពុងវិទយាល័យក្ពុងោរកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃឱ្យបកតងៀៃកៅមុខវិជាជា ណាមយួ។

យៃ្តោរនៃោរកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃសតមាប់បកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្មមុខវិជាជា ណាមួយ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃក៏មិៃដដលកធ្ើោរចាត់តំាង ៃិងកតជើសករសីកដ្យខ្លួៃឯងកនាះ

កទ កោលគឺកធ្ើក�ើងកៅតាមឋានាៃុតកមោរងារ ៃិងបាៃតបគល់សិទ្ធក្ិពុងោរកតជើសករសីកៅ

ឱ្យតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសនៃមុខវជិាជា ៃីមួយៗជាអ្កកតជើសករសី ៃិងចាត់ដចងមុៃៃឹងកស្ើ 

មកគណៈតគប់តគងសាលា កដើម្ីតបជុំសកតមចជាចុងកតោយជាមយួគណៈតគប់តគងសាលា  

ៃិងតគនូបកតងៀៃទាងំអស់។ ចំដណកឯតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសបាៃអៃុវត្តោរកតជើសករសី 

តគនូបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្ម កដ្យកោងកៅកលើលទ្ធផលនៃោរសិកសារបស់សិសសេោលពីឆំ្្ 

កៃ្ងមក កោលគឺពកួោត់មិៃបាៃកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃបដៃ្មកមា៉ា ងកដ្យោ្ម ៃកោល- 

ោរណ៍ ឬតាមោរចូលចិត្ត ៃិងតបោៃ់បកសេពកួរបស់ខ្លួៃក�ើយ។ សតមាប់តគនូបកតងៀៃកមា៉ា ង 

បដៃ្មខុសកៅៃឹងមុខវិជាជា កដើមរបស់ខ្លួៃ កោលោរណ៍នៃោរកតជើសករសីកោងកៅតាម

ោរស្ម ័តគចិត្តរបសក់លាកតគនូ អ្កតគនូ លទ្ធផលនៃោរសិកសារបស់សិសសេោលពីឆំ្្កៃ្ងមក  

ៃិងតគនូបកតងៀៃមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គមអាចកតជើសករីសបកតងៀៃបាៃដតមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត  

សង្គម កហើយតគនូបកតងៀៃវិទយាសាសស្តអាចកតជើសករសីបកតងៀៃបាៃដតមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត  

ពិតប៉ាុកណ្ាះ។ បនាទា ប់ពីតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសបាៃកតជើសករសីរចួតតនូវដ្ក់កស្ើមក 

គណៈតគប់តគងសាលា។ បនាទា ប់មក គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូបាៃ 

តបជុំសកតមចោរករៀបចំោលវិភាគបកតងៀៃសតមាប់ឆំ្្សកិសាៃីមយួៗ។ បដៃ្មពីកៃះ កដើម្ី 

កធ្ើឱ្យគុណភាពនៃោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកៅវិទយាល័យកៅដតរកសាបាៃល្អតបកសើរ កបើកទាះបីជា 

បុគ្គលិកអប់រខ្ំះក៏កដ្យ បនាទា ប់ពីករៀបចោំលវិភាគរចួមក គណៈតគប់តគងសាលាបាៃ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បញ្ចនូលបញ្ហា ខ្ះបុគ្គលិកកៃះកៅក្ពុងដផៃោរនៃោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃកដ្យកផ្្ត តកលើ 

ោរជយួពតងងឹបំប៉ាៃសមតភ្ាពបដៃ្ម ៃិងដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់តគនូបកតងៀៃដដល 

តតនូវបកតងៀៃកមា៉ា ងបដៃ្មកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទស ដដលមិៃដមៃជាមុខវិជាជា ឯកកទសកដើម 

របស់ខ្លួៃ។ ោរអៃុវត្តយៃ្តោរដបបកៃះបាៃកធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់រំកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

មាៃសាមគ្គភីាពនផទាក្ពុងល្អ មៃិមាៃទំនាស់ផលតបកោជៃ៍ កចះជយួោ្កៅវិញកៅមក  

កដ្យមិៃតបោៃ់បកសេពកួ ជាពកិសសគោឺរដចករដំលកចំកណះដឹងមុខវិជាជា នៃោរបកតងៀៃ

រវាងតគនូ ៃិងតគនូដដលជាកតា្ត នំាឱ្យោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកៅវិទយាល័យកៅដតរកសាបាៃៃវូ 

គុណភាពៃិងតបសិទ្ធភាព កទាះបីខ្ះតគនូបកតងៀៃកៅតាមមុខវិជាជា ឯកកទសៃីមយួៗ។

ខ. ោរតគប់តគងគុណផល 

 ¾ ោរករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំារបស់អង្គភាព 

ោរករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា ៃិងតគប់តគង តតនូវបាៃអៃុវត្តកៅតាមអៃុតកតឹ្យកលខ 

១១៤14 ៃិងកសចក្តីដណនំារបស់តកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា។

រចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំារួមមាៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃដដលដឹកនំាកដ្យនាយក 

សាលាមយួរបូ ៃិងនាយករងពីររបូដដលកៅក្ពុងកនាះនាយកសាលាមាៃតួនាទីជាអ្កទទលួ 

បៃទាពុកោ្ត ប់ោរងាររមួ នាយករងមយួរបូទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទស ៃិងនាយករងមយួរបូកទៀត 

ទទួលបៃទាពុករដឋាបាល ៃិងយុវជៃ។ ជាមយួោ្កៃះ នាយករងទទួលបៃទាពុកដផ្ករដឋាបាល ៃិង 

យុវជៃមាៃតនួាទីដឹកនំា ៃិងតគប់តគងោរងាររដឋាបាលសាលាករៀៃរមួមាៃកលខា កបឡា  

កហរញ្ញិក ៃិងបណ្ារកសេ។ ចំដណកឯនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទសមាៃតនួាទីដឹកនំា  

ៃិងតគប់តគងតកពុមបកច្ចកកទសចំៃៃួបីតកពុមរមួមាៃ៖ ១)តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត  

ពិត ២)តកពុមបកច្ចកកទសភាសា ៃិង៣)តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គម។

កលើសពីកៃះ កដើម្ីបកងកេើៃតបសិទ្ធភាពនៃោរអៃុវត្តោរងារ ក៏ដចូជាកដើម្ីកធ្ើឱ្យវិទយាល័យ

14 អៃុតកឹត្យកលខ ១១៤ អៃតក.បក ស្ត ពីីោរកំណត់រចនាសម័្ៃ្ធតគបត់គង ៃិងមុខតដំណងកព្ុងរចនាសម្័ៃ្ធតគបត់គង

តកសួង ស្ាបៃ័ថ្្ក់ជាតិ ៃិងថ្្ក់កតោមជាតិ ចុះន ង្ៃទី០៧ ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៥
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មាៃោរអភិវឌ្ឍកៅតគប់ដផ្កទាងំអស់ វិទយាល័យក៏កៅមាៃោរករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា 

គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមោរងារនផទាក្ពុងមយួចំៃួៃកទៀត ដដលជាោរជយួោំតទដល់សកម្មភាព 

នានារបស់វិទយាល័យផងដដរ។ គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមោរងារនផទាក្ពុងទាងំកៃះរមួមាៃ៖

 • គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ

 • គណៈកម្មោរតគប់តគងមលូៃិធិដំកណើរោរវិទយាល័យ 

 • តកពុមោរងារសកសងា្គ ះបឋម 

 • តកពុមោរងារបរិស្ាៃ 

 • តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកបណ្ាល័យ

 • តកពុមោរងារទទលួបៃទាពុកអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃសិសសេ

 • តកពុមោរងារតគប់តគងបៃទាប់ ៃិង ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកុំព្យនូទ័រ

 • តកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

 • កឹ្បសិកសាតាមមុខវិជាជា  

 • តកពុមោយរឹទ្ធ ិ

 • តកពុមោកបាទតកហម 

គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមនផទាក្ពុងៃីមយួៗក៏មាៃករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធដឹកនំា ៃិងតគប់តគង 

ដដលក្ពុងកនាះដឹកនំាកដ្យតបធាៃមួយរបូ ៃិងសមាជិកតកពុមមយួចំៃួៃកៅតាមោរចំាបាច់។ 

ក្ពុងោរករៀបចំគណៈកម្មោរៃិងតកពុមនផទាក្ពុងទាងំកៃះ មយួចៃំួៃករៀបចំក�ើងកដ្យកោង 

កៅតាមកោលោរណ៍ ៃិងកសចក្តីដណនំារបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងមយួចំៃួៃ 

កទៀតតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើយកដ្យអៃុកលាមកៅតាមតតមនូវោរជាកដ់ស្តងរបស់វិទយាល័យ។  

សមាសភាពនៃគណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមទាងំកៃះក៏មាៃសមាសភាពចូលរមួពីសហគមៃ៍  

អាជ្ាធរដដៃដី ៃិងសិសសេកៅក្ពុងវិទយាល័យផងដដរ។
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 ¾  ោរកំណត់ោរពិពណ៌នាមុខតដំណង ៃិងោរដបងដចកោរងារ

វិទយាល័យកពតជចិនា្ត មិៃតតឹមដតមាៃរចនាសម្័ៃ្ធនៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងសាលាករៀៃ

ចបាស់លាស់ ប៉ាុកណ្ាះកទ ដតវិទយាល័យបាៃអៃុវត្តោរងារកដ្យកោរពតាមរចនាសម្័ៃ្ធ 

ដឹកនំា ៃិងតគប់តគងរបស់ខ្លួៃដដលបាៃបកងកេើតក�ើងោ៉ា ងខាជា ប់ខជាលួៃ។ កដើម្ីជយួសតមលួលដល់

ោរចាត់ដចងោរងារ ៃិងកជៀសវាងៃូវកងះ្ចកន្ាះោរងារ ៃិងោរជាៃ់ភារកិច្ចោ្ ទាងំបុគ្គលិក 

អប់រ ំតំណាងសហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី ដដលតតនូវបាៃកតជើសករសីឱ្យកៅោៃ់មុខតំដណង 

ណាមយួកៅក្ពុងគណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមដដលតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដើម្ីោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍ  

សុទ្ធដតមាៃោរពិពណ៌នាពីតួនាទី ៃិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃដដលតតនូវអៃុវត្តកដ្យរាប់ចាប់តំាងពី 

តនួាទី ៃិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ នាយក នាយករងទទួលបៃទាពុក

បកច្ចកកទស នាយករងទទួលបៃទាពុករដឋាបាល ៃិងយុវជៃ កលខា តបធាៃតកពុមបកច្ចកកទស តគនូ 

ទទួលបៃទាពុកថ្្ក់ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ តកពុមោយរឹទ្ធ ិតកពុមោកបាទតកហម ៃិងតកពុមបរិស្ាៃ 

ជាកដើម។ ោរពិពណ៌មុខតំដណងតតនូវបាៃករៀបចំ ៃិងកបាះតតាទទលួសា្គ ល់ពីតនួាទី ៃិង 

ភារកិច្ចកដ្យនាយកសាលា ៃិងបាៃបិទផសាយកៅតាមកដៃ្ងដដលខ្លួៃតតនូវបំកពញោរងារ 

ករៀងៗខ្លួៃ។ បដៃ្មពីកលើោរពិពណ៌នាពីមុខតំដណង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ជាពកិសស 

កលាកនាយកវិទយាល័យបាៃកធើ្វិមជ្ឈោរអំណាច ៃិងសិទ្ធក្ិពុងោរដឹកនំាតគប់តគង ៃិងចាតដ់ចង

ោរអៃុវត្តោរងារកៅតាមឋានាៃុតកមោរងារ តពមទាងំបាៃផ្តល់សិទ្ធ ិៃិងអំណាចនៃ 

ោរសកតមចចិត្តកៅឱ្យគណៈកម្មោរ តកពុម ៃិងបុគ្គលិកអប់រ ំដដលទទលួបាៃ មុខតំដណង តនួាទី  

ៃិងភារកិច្ចកនាះក្ពុងោរចាត់ដចងោរងារដដលស្ិតកៅកតោមោរតគប់តគងរបស់ខ្លួៃកដ្យ 

ផ្ទា ល់ កោលគគឺណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក៏ដចូជានាយកវិទយាល័យ មាៃតនួាទីជាអ្ក 

ចំាជយួសតមបសតមលួល កដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមកៅកពលពកួោតក់ស្ើសុំដតប៉ាុកណ្ាះ។  

បដៃ្មពីកលើកៃះ តគប់គណៈកម្មោរ តកពុម ៃិងបុគ្គលិកអប់រដំដលទទលួបាៃតនួាទី ៃិង 

ភារកិច្ចទាងំកនាះមាៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងកិច្ចោររបស់ខ្លួៃតបកបកដ្យោរទទលួខុសតតនូវ 

ខ្ស់។
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បុគ្គលិកអប់រំកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ទាងំបុគ្គលិកបកតងៀៃ ៃិងមិៃបកតងៀៃ តតនូវបាៃ 

ករៀបចំកតជើសករសី ៃិងកធ្ើបំដណងដចកោរងារកដ្យកោរពកៅតាមកោលោរណ៍ ៃិងលក្ខណ្

សំខាៃ់ៗរបស់វិទយាល័យចំៃួៃ៣ រមួមាៃ៖ ១)មាៃជំនាញឯកកទសចបាស់លាស់ ២)មាៃ 

ឧបៃិសសេ័យៃឹងោរងារ ៃិង ៣)កោលោរណ៍ស្ម ័តគចិត្ត។ តគប់តគនូបកតងៀៃទាងំអស់ តតនូវបាៃ

កតជើសករសីឱ្យបកតងៀៃកដ្យដផ្អកកៅតាមមុខវិជាជា ជំនាញឯកកទសរបស់ខ្លួៃជាមុៃសិៃ មុៃ 

ៃឹងកតជើសករសីោត់ឱ្យកៅបកតងៀៃកលើមុខវិជាជា ដដលមិៃដមៃជាមុខវិជាជា ឯកកទសរបស់ខ្លួៃ។  

សតមាប់ោរកតជើសករសីតគនូបកតងៀៃឱ្យកៅបកតងៀៃកលើមុខវិជាជា ណាមយួដដលមិៃដមៃជា 

មុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃ ឬឱ្យកៅោៃ់តំដណងោរងារណាមួយកៅក្ពុងរដឋាបាលសាលាករៀៃ  

គណៈកម្មោរ ឬតកពុមោរងារ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកធ្ើោរកតជើសករសីតាមរយៈ 

កោលោរណ៍ស្ម ័តគចិត្ត ៃិងកៅតាមឧបៃិសសេ័យរបស់បុគ្គលិកអប់រំកនាះ។ ជាឧទាហរណ៍ 

កលាកតគនូដដលោៃ់ោរងារជាបណ្ារកសេរបស់វិទយាល័យ ោត់តតនូវបាៃគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃកតជើសករសីឱ្យោៃ់តនួាទីជាអ្កតគប់តគងបណ្ាល័យកៅតាមកោលោរណ ៍

ស្ម ័តគចិត្ត ៃិងឧបៃិសសេ័យ។ កដ្យសារវទិយាល័យខ្ះបុគ្គលិកអប់រសំតមាប់ោៃ់ោរងារជា 

បណ្ារកសេ កលាកតគនូបកតងៀៃភាសាដខ្មរម្ាក់ ោត់តសលាញ់ោរងារជាបណ្ារកសេ បាៃស្ម ័តគចិត្ត 

បំកពញោរងារជាបណ្ារកសេផង ៃិងជាតគនូបកតងៀៃភាសាដខ្មរផង។ ោរតសលាញ់ោរងារ 

បណ្ាល័យរបស់កលាកតគនូ បាៃកធ្ើឱ្យោត់ខំបំកពញោរងារជាបណ្ារកសេរបស់វិទយាល័យ ៃិង 

បណ្ាល័យមាៃដំកណើរោរោ៉ា ងល្អ ៃិងជាកទៀងទាត់កដ្យចាប់កបើកដំកណើរោរពីកមា៉ា ង 

តបំាពីរតពឹក រហតូកមា៉ា ងតបំារកសៀលពនី ង្ៃចៃទាដល់ន ង្ៃកៅរ៍។

យៃ្តោរនៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងអង្គភាពរបស់វទិយាល័យ គអឺៃុវត្តតាមកោលោរណ៍ 

ßសមូហភាពជាអ្កដឹកនំា សមូហភាពជាអ្កសកតមចចិត្ត បុគ្គលជាអ្កទទលួខុសតតនូវà។  

កៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  រាលោ់រសកតមចចិត្តក្ពុងោរអៃុវត្តកិច្ចោរអ្ីមយួកៅក្ពុងសាលាករៀៃ  

គកឺោរពកៅតាមសា្ម រតីសកតមចរបស់អង្គតបជុំ កោលគឺគណៈតគប់តគងសាលាមិៃអាចកធ្ើ 

ោរសតមចចិត្តកធើ្អ្ីមយួកដ្យឯកឯងបាៃកនាះកទ កហើយតបសិៃកបើោរសកតមចចិត្តកធ្ើោរងារ
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា82

អី្មយួកៅកព្ុងវិទយាល័យកដ្យមិៃមាៃោរឯកភាពោ្ទាងំតសពុងកៅក្ពុងអង្គតបជុំ កិច្ចោរកនាះ 

តតនូវបាៃសកតមចតាមរយៈោរកបាះកឆ្្តកដ្យកោរពកៅតាមមតិភាគកតចើៃរបស់អង្គតបជុំ។  

ោរអៃុវត្តរកបៀបកៃះបាៃកធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់រំម្ាក់ៗបាៃបំកពញោរងារកដ្យមាៃោរទទលួ- 

ខុសតតនូវខ្ស់តបកបកដ្យគុណភាព ៃិងមាៃសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងល្អ។

 ¾ ោរតគប់តគងវត្តមាៃបាៃកទៀងទាត់

វិទយាល័យបាៃតគប់តគងវត្តមាៃបុគ្គលិកអប់រ ំ ក៏ដចូជាសិសសេបាៃជាកទៀងទាត់ 

តាមរយៈោរករៀបចំបញជា ីវត្តមាៃ កលខទរូសពទាទំនាក់ទៃំង ៃិងោរករៀបចំតកពុមទំនាក់ទំៃងតាម 

បណា្ត ញសង្គម (កតក�តោម ៃិងទំព័រកហស្ប៊ុករបស់វិទយាល័យ)។ សតមាប់បុគ្គលិកអប់រ ំ 

ោរតគប់តគងវត្តមាៃបាៃអៃុវត្តកដ្យតតមនូវឱ្យបុគ្គលិកអប់រំម្ាក់ៗ ចុះហត្កលខាកៅក្ពុង 

បញជាវីត្តមាៃជាកទៀងទាត់កៅមុៃកមា៉ា ងកពលចលូកធ្ើោរងារ ៃិងកៅមុៃកពលកចញពីកដៃ្ង 

កធ្ើោរងារ។ កៅកពលតពឹក សាលាករៀៃអៃុវត្តកមា៉ា ងចលូករៀៃកៅកមា៉ា ងតបំាពីរតពកឹ កចញកៅ 

កមា៉ា ងដប់មយួតពឹក ៃិងកៅកពលរកសៀល ចលូករៀៃកៅកមា៉ា ងមយួរកសៀល ៃិងកចញកៅកមា៉ា ង 

តបំារកសៀល។ កៅកពលដដលតគនូបកតងៀៃជាប់ភារកិច្ចរវល់ ៃិងមាៃទុក្ធុរៈមិៃអាចមក 

បំកពញោរងារបាៃតតនូវសរកសរោក្យកស្ើសុំចបាប់ឈប់សតមាកោរងារ ៃិងក្ពុងករណីបនាទា ៃ់

តតនូវសុចំបាប់តាមរយៈទរូសពទាមកសុំគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃជាមៃុ បនាទា ប់មកកទើបកធ្ើ 

យុត្តិកម្មជាកតោយ។ សតមាប់ោរតគប់តគងវត្តមាៃកៅតាមថ្្ក់ករៀៃ ក្ពុងករណីដដល 

តគនូបកតងៀៃណាម្ាក់អវត្តមាៃមៃិបាៃមកបកតងៀៃកៅក្ពុងកមា៉ា ងបកតងៀៃរបស់ខ្លួៃកដ្យ 

មៃិដឹងមលូកហតុ តបធាៃថ្្ក់តតនូវរាយោរណ៍ជៃូគណៈតគប់តគងសាលា កហើយគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃៃឹងកធ្ើទំនាក់ទំៃងតាមកលខទូរសពទាកៅតគនូបកតងៀៃភ្ាម។

ចំកោះសិសសាៃុសិសសេវិញ កតរៅពីករៀបចំកសៀវកៅចុះសតមង់អវត្តមាៃសិសសេ កៅតាម 

ថ្្ក់ករៀៃៃីមួយៗ វិទយាល័យបាៃករៀបចំបិទស្ាកសញ្្ញ សមា្គ ល់ក ្្ម ះសិសសេ ៃិងកលខទូរសពទា 

មាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកៅតាមប្ង់តុៃីមយួៗដដលសិសសេអង្គពុយ។ ោរកធ្ើ 

រកបៀបកៃះកធ្ើឱ្យវិទយាល័យតគប់តគងអវត្តមាៃរបស់សិសសេតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាពខ្ស់  
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ជាពកិសសគសឺសិសាៃុសិសសេដដលមាៃបំណងចង់កគចកវសពីសាលាករៀៃកៅកព្ុងកមា៉ា ង 

បកតងៀៃណាមួយ កដើម្ីកៅកដើរកលងកៅខាងកតរៅកដ្យមាតាបិតា ឬអាណាពយាបាលមិៃ 

បាៃដឹង។ កៅកដើមកមា៉ា ងសិកសាៃីមយួៗ មុៃកពលចាប់កផ្តើមបកតងៀៃ តបសិៃកបើតគនូបកតងៀៃ 

ពិៃិត្យអវត្តមាៃសិសសេ កហើយរកក�ើញថ្សិសសេណាម្ាក់អវត្តមាៃ កដ្យមិៃមាៃោរសុ ំ

ចបាប់អៃុញ្្ញ ត ៃិងមិៃដឹងមូលកហតចុបាស់លាស់ តាមរយៈទូរសពទាដដលមាៃបិទកៅតាម 

ប្ង់តុរបស់សិសសេ តគនូបកតងៀៃៃឹងទរូសពទាកៅរកមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកនាះ 

ភ្ាម កដើម្ីជតមាបសរួោត់ពីមលូកហតុអវត្តមាៃោរសិកសារបស់កៃូោត់។

យៃ្តោរនៃោរផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ជៃូមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេតាម 

រយៈទរូសពទាកៅក្ពុងកំ�ពុងកពលបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកៃះ គគឺណៈតគបត់គងសាលាករៀៃបាៃ

ករៀបចំតបជុំ ៃិងសកតមចអៃុវត្តកដ្យបាៃផ្តលន់្្ោតទរូសពទាជៃូកៅកលាកតគនូ អ្កតគនូ ដដល

បាៃទរូសពទាផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់កៅឱ្យមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេតាមរយៈ្វិោ 

ឧបត្ម្ភរបស់មាតាបិតាសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍។ ប៉ាុដៃ្តកៅក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារជាកដ់ស្តង 

នាកពលកៃ្ងមក បុគ្គលិកអប់រកំសទា ើរដតទាងំអស់កៅក្ពុងវិទយាល័យបាៃស្ម ័តគចិត្តចំណាយ 

្វិោផ្ទា ល់ខ្លួៃក្ពុងោរទរូសពទាកៅមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កដ្យមិៃបាៃ 

ទាមទារោរឧបត្ម្ភ្វិោពីសាលាករៀៃក�ើយ។

 ¾ តបព័ៃ្ធរាយោរណ៍ពីគុណផលនៃោរងារ

តបព័ៃ្ធរាយោរណ៍ពីគុណផលនៃោរងារជាដផ្កមយួនៃោរដឹកនំា ៃិងោរតគប់តគង 

កដ្យដផ្អកកៅកលើលទ្ធផលោរងារ ដដលរមួមាៃោរងារករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ដផៃោរ 

ោរអៃុវត្តោរងាររបស់ស្ាប័ៃ ោរតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យ ោររាយោរណ៍ ៃិងោរវាយតនម្ 

គុណផលោរងារមសៃ្តី ោរអភិវឌ្ឍមសៃ្តី ៃិងោរផ្តល់រង្ាៃ់លាភោរកដើម្ីធានាតបសិទ្ធភាព 

ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃោរងាររបស់សាលាករៀៃ។ កព្ុងៃ័យកៃះ វិទយាល័យ បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធ 

រាយោរណ៍ពីគុណផលោរងារតាមរយៈយៃ្តោរជាកតចើៃ ក្ពុងោរវាយតនម្ពីគុណផល 

ោរងាររបស់បុគ្គលិកអប់រ ំ ក៏ដចូជាោរអៃុវត្តោរងារកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ។ តបព័ៃ្ធនៃ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា84

ោររាយោរណ៍ពីគុណផលោរងារមាៃកតចើៃរបូភាពកោងកៅតាមតកពុម ៃិងគណៈកម្មោរ 

ៃីមយួៗដដលបាៃករៀបចំកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ តាមរយៈវិមជ្ឈោរនៃអំណាច ៃិងោរសកតមច 

របស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ តគប់គណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃ ៃិងតកពុមោរងារ 

កៅក្ពុងវិទយាល័យបាៃករៀបចដំផៃោរសកម្មភាព ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងយៃ្តោរពៃិិត្យ 

តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ ោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃករៀងខ្លួៃ។ ជាក់ដស្តង គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគង បរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យ ៃិងតកពុមតបឹកសាយុវជៃ 

ជាកដើម បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធរាយោរណ៍ពីគុណផលនៃោរងារតាមរយៈយៃ្តោរតាមដ្ៃ ៃិង 

វាយតនម្នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃជាតបចំា តបកបកដ្យសា្ម រតីទទលួខុសតតនូវខ្ស់។  

ជាមយួោ្កៃះ កៅក្ពុងរចនាសម្័ៃ្ធនៃោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ក៏ករៀបចំយៃ្តោរពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ោរអៃុវត្តោរងាររបស់បុគ្គលិកអប់ររំបស ់

ខ្លួៃផងដដរ។ ទៃទាឹមកៃះ វិទយាល័យបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំជាកតចើៃរមួមាៃ៖ កិច្ចតបជុតំកពុមបកច្ចកកទស 

មុខវិជាជា  កិច្ចតបជុំរវាង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិង 

បុគ្គលិកអប់រកំ្ពុងោរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងដផៃោរសកម្មភាពអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ  

ោរករៀបចំដបងដចកោលវិភាគបកតងៀៃ កិច្ចតបជុំរវាងគណៈតគប់តគងសាលាៃករៀៃជាមយួ 

មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ កិច្ចតបជុំរវាងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃជាមយួ 

គណៈកម្មោរ ៃិងតកពុមកផសេងៗកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ រាល់កិច្ចតបជុំទាងំកៃះ គគឺណៈតគប់តគង

វិទយាល័យដតងទទលួបាៃៃវូមតិចលូរមួវាយតនម្ដកលម្អពីោរផ្តល់កសវាអប់រ ំក៏ដចូជា 

ោរអៃុវត្តោរងារនាកពលកៃ្ងមករបស់បុគ្គលិកអប់រ ំ ជាពិកសសគឺោរបកតងៀៃៃិងករៀៃ  

កដ្យកផ្្ត តកលើរកបៀបវារៈសំខាៃ់ចំៃៃួបី គៈឺ ១)រាយោរណ៍លទ្ធផលសកតមច ២)បញ្្ញ តបឈម  

ៃិង ៣)ទិសកៅបៃ្ត។ តាមរយៈយៃ្តោរកៃះ គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃបាៃករៀបចំកដ្ះតសាយ 

បញ្ហា ទាងំឡាយ ៃិងករៀបចំដកលម្អៃវូចំណចុខ្ះខាតនៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃបាៃភ្ាមៗ។  

លក្ណៈដដលគរួឱ្យកត់សមា្គ ល់មយួក្ពុងោរវាយតនម្ពីគុណផលោរងារ គរឺាល់បញ្ហា ទាងំឡាយ 

ដដលកកើតក�ើង កបើសៃិជាអាចកដ្ះតសាយបាៃភ្ាម គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃៃឹងករៀបចំ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តបជុំកដ្ះតសាយភ្ាមកដ្យមិៃរង់ចំាយរូក�ើយ កលើកដលងដតកិច្ចោរណាដដលតតនូវោរសកតមច 

ពីថ្្ក់ដឹកនំាោរិោល័យអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាតសពុក ឬមៃទាីរអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត។ 

 ¾ ោរកធ្ើអធិោរកិច្ចថ្្ក់ករៀៃ

ោរចុះកធ្ើអធិោរកិច្ចអប់រ ំ គជឺាដផ្កមយួនៃោរវាយតនម្គុណផលោរងាររបស់មសៃ្ត ី

អប់រ ំជាពិកសសគឺតគនូបកតងៀៃ។ ជាករៀងរាល់ឆំ្្នាយករងទទួលបៃទាពុកបកច្ចកកទស ៃិងតបធាៃ 

តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា បាៃសហោរោ្ករៀបចំតបជុំកធ្ើដផៃោរកធ្ើអធិោរកិច្ចតគនូបកតងៀៃ  

កៅតាមថ្្ក់ករៀៃ ៃិងកៅតាមមុខវិជាជា បកតងៀៃៃីមួយៗ កដ្យបាៃចុះអកងកេតកមើលោរបកតងៀៃ  

ៃិងករៀៃរបស់តគនូបកតងៀៃ កដើម្ីពិៃិត្យកមើលកៅកលើោរករៀបចំដផៃោរបកតងៀៃ កិច្ចដតងោរ

បកតងៀៃ ៃិងវិធីសាសស្ត នៃោរបកតងៀៃ ៃិងផ្តល់កោបលដ់កលម្អៃវូចំណចុខ្ះខាតដល់ 

កលាកតគនូ អ្កតគនូបកតងៀៃ កព្ុងកោលបំណងពតងឹងគុណភាពនៃោរបកតងៀៃរបស់តគនូបកតងៀៃ 

ជាតបចំា។ ជាងកៃះកៅកទៀត តាមរយៈោរចុះកធ្ើអធិោរកិច្ចអប់រំកៃះ រាល់ចំណចុខ្ះខាត 

នៃោរបកតងៀៃរបស់តគនូបកតងៀៃតតនូវបាៃផ្តល់មតដិកលម្អកដ្យផ្ទា ល់កៅដលត់គនូបកតងៀៃ 

កៅក្ពុងថ្្ក់ ៃិងមួយចៃំួៃកទៀតតតនូវបាៃកលើកយកមកតបជុំរកដំកណាះតសាយជារួមកៅក្ពុង 

កិច្ចតបជុំបកច្ចកកទស។

 ¾ ោរផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តដផ្អកកលើលទ្ធផលនៃោរវាយតនម្

វទិយាល័យកពតជចិនា្ត  បាៃករៀបចំវាយតនម្ផ្តល់រង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ

ដដលសកតមចបាៃលទ្ធផលោរងារល្អតបចំាឆំ្្ តាមរយៈោរវាយតនម្ដំក�ើងោំតបាកក់បៀវតសេ

ដដលជាោរដណនំារបស់តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងោរវាយតនម្ផ្តល់រង្ាៃ់កលើក 

ទឹកចិត្តជាពិកសសតគនូបកតងៀៃដដលមាៃស្ានដល្អកៅវិទយាល័យតាមរយៈោរវាយតនម្ផ្តល់ 

លិខិតសរកសើរ ៃិងតបាក់ឧបត្ម្ភចំៃួៃ ១០០.០០០ ករៀល កៅចកំោះមុខថ្្ក់ដឹកនំាតសពុក  

អាជ្ាធរដដៃដី គណៈតគប់តគងសាលា បុគ្គលិកអប់រ ំសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល 

សិសសេ ៃិងសហគមៃ៍។ កបើកទាះបីជាោរផ្តល់តបាក់រង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តកៅមាៃចំៃៃួតិចតចួក្តី 

ក៏ប៉ាុដៃ្តកៃះជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិករបស់វិទយាល័យ ដដលបាៃខិតខំតបងឹដតបង 
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បំកពញោរងារ។

ជាករៀងរាល់ឆំ្្ តកពុមតបឹកសាវិៃ័យរបស់វិទយាល័យបាៃកដើរតួនាទីជាគណៈកម្មោរ 

វាយតនម្ោរងារបុគ្គលិកដដលបំកពញោរងារសតមាប់ោរដំក�ើងោំតបាកត់បាក់កបៀវតសេ  

ោរផ្តល់ប័ណ្សរកសើរ ៃិងតបាក់ឧបត្ម្ភ។ សមាសភាពរបសត់កពុមតបឹកសាវិៃ័យរួមមាៃនាយក  

នាយករង ៃិងតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា ។ សតមាប់យៃ្តោរនៃវាយតនម្គ ឺគណៈតគប់តគង 

សាលាបាៃករៀបចំឧបករណ៍វាយតនម្បុគ្គលិកអប់រំកដ្យខ្លួៃឯង កដ្យយកគំរតូាមឧបករណ៍ 

វាយតនម្តគនូបកតងៀៃល្អរបសត់កសួង អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា។

ក្ពុងោរវាយតនម្ដំក�ើងោំតបាក់កបៀវតសេ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមិៃដមៃកធើ្ោរ 

សកតមចកដ្យឯកឯងកនាះកទ កោលគដឺតងដតសុំកោបល់ពីតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា  

ដដលោត់ជាអ្កតគប់តគងផ្ទា ល់កៅកលើតគនូបកតងៀៃក្ពុងោរផ្តល់ពិៃទាពុដំក�ើងោំតបាក់កបៀវតសេ។  

ោរវាយតនម្ក�ើងោំកបៀវតសេរបស់តគនូបកតងៀៃ កបើកទាះបីជាមាៃោរវាយតនម្ដផ្អកកៅកលើ 

ោរបំកពញោរងាររបស់ោត់នាកពលកៃ្ងមកក៏ពិតដមៃ ក៏ប៉ាុដៃ្តគណៈតគប់តគងសាលា 

ដតងដតអៃុកតោះដល់បុគ្គលិកអប់រំមយួចំៃៃួដដលមិៃសវូសកម្មោរងារឱ្យោត់មាៃឱោស 

បាៃក�ើងោំតបាក់ផងដដរ។ កបើកទាះបីជាពិៃទាពុវាយតនម្ក�ើងោំតបាក់កបៀវតសេរបស់ោត់តតនូវ 

ធ្ាក់កក៏ដ្យ ជៃួោលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក៏ដចូជាតកពុមតបឹកសាវិៃ័យ មាៃោរអៃុកតោះ 

ឱ្យជាប់ផងដដរតាមរយៈោរអកញជា ើញបុគ្គលិកអប់រំរបូកនាះមកតបាប់កហតុផលអំពភីាពមិៃសវូ 

សកម្ម ៃិងចំណចុខ្ះខាតរបស់ោត់កដ្យសមាងៃ ត់ កហើយឱ្យោត់ខិតខំដកលម្អៃវូចំណចុ 

ខ្ះខាតកៃះកៅកពលកតោយ។ វិធីសាសស្ត ដបបកៃះជាោរកលើកទឹកចិត្ត ៃិងជំរុញតគនូបកតងៀៃ 

ដដលមិៃសូវសកម្មឱ្យកៅជាសកម្ម ៃិងពតងឹងបាៃៃវូសាមគ្គភីាពនផទាក្ពុងល្អរបស់សាលាករៀៃ។  

ោរអៃុវត្តដបបកៃះបាៃកធើ្ឱ្យវិទយាល័យទទួលបាៃកជាគជ័យជាកតចើៃក្ពុងទាក់ទាញឱ្យបុគ្គលិក 

អប់រ ំ ដដលមិៃសវូសកម្មោរងារកៅក្ពុងសាលាករៀៃឱ្យកៅជាសកម្មោរងារ (ជាោរទាញយក 

កបះដងូតគនូបកតងៀៃដដលមិៃសវូចលូរមួកព្ុងសកម្មភាពោរងារកៅក្ពុងសាលាករៀៃ ឱ្យចលូរមួ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ក្ពុងសកម្មភាពោរងារសាលាករៀៃោ៉ា ងសកម្ម)15។

៣�២�៤�២� ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ គជឺាកតា្ត គៃ្ឹះដ៏សំខាៃ់មយួកធ្ើឱ្យអង្គភាព ឬសាលាករៀៃ 

ទទួលបាៃកជាគជ័យ។ ក្ពុងៃ័យកៃះ ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ

បាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ ៃិងផ្តល់តនម្កៅកលើោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅក្ពុងអង្គភាពរបស់

ខ្លួៃ។ គណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃករៀបចំដផៃោរ  

ក៏ដចូជាបងកេលក្ណៈងាយតសលួល ៃិងផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់បាៃទទលួ 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ងផង បាៃទសសេៃកិច្ចសកិសាផង ៃិងបៃ្តោរសិកសាកៅតាម 

វិទយាស្ាៃ ៃិងសាកលវិទយាល័យនានាផង។ ជាក់ដស្តង គណៈតគប់តគងទាងំអស់សុទ្ធដតបាៃ

បៃ្តោរសិកសារហតូទទលួបាៃបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់ បុគ្គលិកអប់រំកសទា ើរដតទាងំអស់មាៃ 

សញ្្ញ បតតោ៉ា ងទាបបំផុតកតមិតបរិញ្្ញ បតត ៃិងមាៃដតតគនូកីឡាដតពីរនាក់ប៉ាុកណ្ាះកៅក្ពុង 

សាលា ដដលមាៃតតឹមសញ្្ញ បតតមធ្យមសិកសាទុតិយភមូិ។ ពិកសសជាងកៃះកៅកទៀត កលាក 

តបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលា ក៏បាៃខិតខំចំណាយកពលកវលា ៃិង្វិោផ្ទា ល ់

កៅបៃ្តោរសិកសារហតូដល់ទទួលសញ្្ញ បតតបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់ពីសាកលវិទយាល័យកៅ 

រាជធាៃីភ្ំកពញ។

មិៃតតឹមដតវិទយាល័យបាៃខិតខំអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេរបស់ខ្លួៃប៉ាុកណ្ាះកទ រាល់ 

ចំកណះដឹង ជំនាញ ៃិងបទពិកសាធៃ៍របស់បុគ្គលិកដដលទទួលបាៃពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

ទសសេៃកិច្ចសិកសា ៃិងបៃ្តោរសិកសាតិច ឬកតចើៃតតនូវបាៃយកមកកតបើតបាស់តាមរយៈ 

ោរផសេព្ផសាយ ដចករដំលក ៃិងអៃុវត្តកដ្យផ្ទា ល់ក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ។

កតា្ត សំខាៃ់មយួកទៀតរបស់វទិយាល័យដដលជាកតា្ត គៃឹ្ះក្ពុងោរទាក់ទាញធៃធាៃ 

មៃុសសេ ក៏ដចូជាអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេរបស់វទិយាល័យ គឺោរចូលរមួោំតទោ៉ា ងសកម្មព ី

សំណាក់អាជ្ាធរដដៃដី សហគមៃ៍ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃក្ពុងទទលួស្ាគមៃ ៍

15 តាមតបសាសៃ៍របស់កលាកនាយក ៃិងនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទសវទិយាល័យកពតជចិនា្ត
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ដល់តគប់បុគ្គលិកអប់រ ំ ដដលតតនូវបាៃតកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាចាត់តំាងឱ្យមកបកតមើ 

ោរងារកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ។ តគប់បុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ រមួទាងំគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

ផង ពកួោត់បាៃមកបំកពញោរងារកៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ដំបងូ អាជ្ាធរដដៃដី ជាពិកសស 

គគឺណៈអភិបាលតសពុកភ្ំតពឹកបាៃជយួឧបត្ម្ភកដៃ្ងស្ាកក់ៅ ៃិងផ្តល់អាហារហបូចុក 

ដល់ពកួោត់ កហើយវប្ធម៌នៃោរជយួទៃំុកបតមពុងដល់តគនូបកតងៀៃដដលកទើបដតកចញ 

បកតមើោរងារកៃះមាៃរហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្។ ជាងកៃះកៅកទៀត កៅកពលដដលតគនូបកតងៀៃ 

កៅវិទយាល័យមាៃបំណងចង់បៃ្តោរសិកសា សហគមៃ៍ដតងដតនរអងា្គ ស្វិោឧបត្ម្ភជៃូ 

កៅដល់ពកួោត់ដដលខិតខកំៅបៃ្តោរសិកសា។ វប្ធម៌ដ៏ល្អរបស់វទិយាល័យ ៃិងសហគមៃ ៍

កៃះ បាៃកធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់រខំិតខំបំកពញោរងារ ក៏ដចូជាបកតងៀៃសិសសេដដលជាកៃូកៅ 

របស់អាជ្ាធរដដៃដី ៃិងតបជាពលរដឋាកៅតសពុកភ្ំតពឹកអស់ពីកម្ាងំោយចិត្ត។ ជាឧទាហណ៍ 

ជាក់ដស្តង កលាកតគនូពលរដឋាវិទយាម្ាក់កៅវិទយាល័យបាៃមាៃតបសាសៃ៍ថ្ ខ្ពុបំាៃខិតខ ំ

បំកពញោរងារ ៃិងបកតងៀៃកៅទីកៃះអស់ពីកម្ាងំោយៃិងកម្ាងំចិត្តរបស់ខ្ពុ ំ កដ្យសារ 

ខ្ពុមំិៃដដលកភ្ចគុណសិសសេ សហគមៃ៍ តគនូបកតងៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ដដលបាៃ 

ជយួទៃំុកបតមពុងដល់ខ្ពុំកៅកពលដដលខ្ពុំមកបំកពញោរងារកៅទីកៃះដំបងូ (សិសសេនំាោ្ 

នរអងា្គ សអងកេរមកជយួឧបត្ម្ភតគនូ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃជយួដស្ងរក ៃិងផ្តល់

កដៃ្ងស្ាក់កៅជៃូដល់ោត់)។

ក. ោរករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល

វិទយាល័យបាៃករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លសតមាប់ោរអភិវឌ្ឍធាៃមៃុសសេ  

កហើយដផៃោរនៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតតនូវបាៃបញ្ចនូលកៅក្ពុងដផៃោរអភិវឌ្ឍវទិយាល័យ។  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃខិតខកំរៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេកដ្យ 

បាៃកតបើយៃ្តោរសំខាៃ់ពីរោ៉ា ងគឺ ១)ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ង ៃិង២)ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

កៅខាងកតរៅអង្គភាព។ សតមាប់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ង គសឺាលាករៀៃបាៃករៀបច ំ

ដផៃោរកធើ្ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកតរៅផ្នូវោរដដលបាៃកធ្ើក�ើងរវាងអ្កដដលធ្ាប់មាៃបទពិកសាធៃ៍  
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ធ្ាប់ោៃ់តនួាទី ៃិងភារកិច្ចោរងារកនាះពីមៃុបាៃបងាហា ត់បងាហា ញដល់អ្កដដលកទើបទទួលបាៃ 

តនួាទី ៃិងភារកិច្ច ្្មី។ ជាងកៃះកៅកទៀត គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃជួយបងាហា ត់បកតងៀៃ 

ដល់បុគ្គលិកអប់រដំដលស្ិតកៅកតោមឱវាទរបស់ខ្លួៃឱ្យកចះកធ្ើ កិច្ចោរដដលខ្លួៃបំកពញ 

ោរងារ ជាពិកសសភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងតគប់តគងកៅកពលដដលពកួោត់ទទលួបាៃោរងារ 

្្ម។ី ឧទាហរណ៍ កលាកតបធាៃតកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្តសង្គមបាៃបងាហា ញថ្  

ពីមុៃមកោត់មិៃសវូកចះសរកសររបាយោរណ៍ ៃិងកំណតក់ហតុតបជុំកទ កបើកទាះបីោត ់

ធ្ាប់បាៃទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត លពីោរករៀបចំលិខិតរដឋាបាលកៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រកំ៏កដ្យ  

ក៏ប៉ាុដៃ្តកដ្យសារោរបងាហា ត់បកតងៀៃរបស់គណៈតគប់តគងសាលា បាៃកធ្ើឱ្យោតក់រៀបចំ 

ដឹកនំា ៃិងតគប់តគង តកពុមបកច្ចកកទសវិទយាសាសស្តសង្គមបាៃល្អ កចះកធ្ើរបាយោរណ៍ ៃិង

កំណត់កហតុតបជុំ កដ្យសារោត់បាៃទទួលោរបងាហា ត់បកតងៀៃពីនាយករងដដលជាអតីត

តបធាៃតកពុមបច្ចកកទសវិទយាសាសស្តសង្គម ៃិងនាយកសាលាកដ្យផ្ទា ល់។ រឯីកៅក្ពុងតកពុម 

បកច្ចកកទសៃីមយួៗដតងដតមាៃោរករៀបចំតបជុំជាតបចំា ៃិងកធ្ើថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍កដើម្ីបកតងៀៃ

ដល់កលាកតគនូ អ្កតគនូ កដើម្ីពតងឹងៃវូចំកណះដឹង ៃិងជំនាញវិជាជា ជីវៈរបស់ខ្លួៃ។ ជាងកៃះ 

កៅកទៀត គណៈតគបត់គងសាលាដតងដតផ្តល់ឱោស ៃិងកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ 

ដដលស្ិតកៅកតោមឱវាទរបស់ខ្លួៃបាៃចលូរមួសិោ្សាលានានា ៃិងផ្តល់ដល់អ្កដដល 

មិៃសវូមាៃជំនាញជាអាទិភាពនៃោរកៅចលូរមួក្ពុងវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល។ ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

ដំបូងជាោរអភិវឌ្ឍចំកណះដឹង សមតភ្ាព ៃិងជំនាញរបស់បុគ្គលិកអប់រដំដលកទើបកចញ 

ដំបូង កដើម្ីឱ្យោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃមាៃតបសិទ្ធភាព។ 

ខ. ោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ

ោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ គជឺាោរបកងកេើៃសមត្ភាពរបស់មសៃ្តី (បុគ្គលិកអប់រ)ំ 

កដ្យកផ្្ត តកៅកលើោរកសាងចំកណះដឹង ជំនាញ ៃិងលទ្ធផលនៃោរបំកពញោរងារតាម 

រយៈោរផ្្ស់ប្តនូរជាបៃ្តបនាទា ប់ៃូវអាកប្កិរោិ ៃិងឥរិោប្នៃោរបកំពញោរងារកដើម្ី

បកងកេើៃគុណផលោរងារនាកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងកតតៀមខ្លួៃឱ្យបាៃោៃ់ដតល្អតបកសើរសតមាប់ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា90

ោរផ្្ស់ប្តនូរនាកពលអនាគត។ កៅកព្ុងៃ័យកៃះ វិទយាល័យ បាៃចាត់ទុកោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃ 

មៃុសសេជាកតា្ត គៃឹ្ះ ដដលកធ្ើឱ្យវទិយាល័យទទួលបាៃជ័យលាភីជាបៃ្តបនាទា ប់ជាអង្គភាព 

ផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំោៃរង្ាៃ់តគនូបកតងៀៃល្អ នាយកសាលាល្អ ៃិង 

ោៃរង្ាៃ់បរិស្ាៃអាស៊ាៃ។ ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ក៏ដចូជាតគនូបកតងៀៃ បាៃខិតខំតបឹងដតបងបៃ្តោរសកិសាកដ្យខ្លួៃឯងរហតូ 

ទទួលបាៃបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់ ៃិងបរិញ្្ញ បតតជាកដើម។ ឧទាហរណ៍ជាក់ដស្តង កលាកនាយក 

បាៃខិតខំបៃ្តោរសិកសារហតូទទួលបាៃបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់ ៃិងបាៃបៃ្តោរសិកសារហតូ 

ករៀៃចប់កៅសាលាភូមិៃទារដឋាបាល។ 

កតរៅពីោរខិតខតំបឹងដតបងបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯង គណៈកម្មោរតគប់តគង ៃិង 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃខិតខំទំនាក់ទំៃងជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍ វិទយាស្ាៃ សាកល- 

វិទយាល័យ ៃិងសាលាករៀៃដដលមាៃស្ានដល្អទាងំកព្ុង ៃិងកតរៅតបកទសកដើម្ីផ្តល់ឱោស 

ដល់តគនូបកតងៀៃ ក៏ដចូជាសិសសាៃុសិសសេបាៃកៅចូលរមួសោ្ិសាលា វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

បៃ្តោរសិកសា ៃិងទសសេៃកិច្ចសកិសាក្ពុងតបកទស ៃិងកតរៅតបកទស (តបកទសន្)។ ោរកធ្ើ 

ទសសេៃកិច្ចសកិសាកៃះបាៃកធ្ើឱ្យគណៈកម្មោរតគប់តគង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

តគនូបកតងៀៃ ក៏ដចូជាសិសសាៃុសិសសេកៅវទិយាល័យទទួលបាៃៃូវចកំណះដឹង បទពិកសាធៃ៍  

ៃិងគៃំិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ្្ម ីៗក្ពុងោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

របូភាពទី៦៖ គុណវុឌ្ឍិបុគ្គលិកអប់រំ

គ. ោរោំតទ ៃិងកលើកទឹកចិត្តមសៃ្តឱី្យទទួលបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល

ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងវិទយាល័យ ៃិងសហគមៃ ៍

ដតងដតផ្តល់ោរោំតទ កលើកទឹកចិត្ត ៃិងឧបត្ម្ភជា្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈឱ្យបុគ្គលិកអប់រំកៅ 

វទិយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ទសសេៃកិច្ចសិកសា ៃិងបៃ្តោរសិកសា 

កៅតាមសាកលវិទយាល័យនានាកៅកព្ុងកខត្តបាត់ដំបង ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ។ កដ្យសារ 

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃចាត់ទុកោរបៃ្ត 

ោរសកិសា ៃិងបណ្តពុ ះបណា្ត លជាកតា្ត គៃ្ឹះកធ្ើឱ្យវទិយាល័យទទលួបាៃកជាគជ័យ។ វិទយាល័យ 

មាៃោរកលើកទឹកចិត្ត បងកេលក្ណៈងាយតសលួល ៃិងផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិកអប់រឱំ្យទទលួ 

បាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងបៃ្តោរសិកសាបាៃោ៉ា ងកតចើៃ។ ផងដដរ កៅក្ពុងវិទយាល័យ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ដតងដតផ្តលៃ់ិងផ្គត់ផ្គង់ឯកសារទាងំឡាយ ដដលជាតតមនូវោរ 

សតមាប់តគនូបកតងៀៃដដលបកតងៀៃខុសមុខវជិាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃកដើម្ីពតងឹងចំកណះដឹង  

ៃិងជំនាញមុខវិជាជា ឯកកទស ្្មី ដដលោត់តតនូវបកតងៀៃ តពមទាងំផ្តល់ឱោស ៃិងអាទិភាព 

ឱ្យពកួោត់បាៃទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងចលូរមួសិោ្សាលាកផសេងៗ ដដលករៀបចំក�ើង 

កដ្យតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា មៃទារីអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍវិស័យ 

អប់រនំានា។ ជាងកៃះកៅកទៀត គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគង 
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សាលាករៀៃ បាៃកលើកទឹកចិត្តឧបតម្្ភសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោដល់បុគ្គលិកអប់រដំដលមាៃបំណង 

ចង់បៃ្តោរសិកសាកៅតាមវទិយាស្ាៃ ៃិងសាកលវិទយាល័យនានាកៅកខត្តបាត់ដំបង ៃិង 

រាជធាៃីភ្ំកពញកដ្យខ្លួៃឯង។ ទាងំគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃបាៃខិតខំកធ្ើទំនាក់ទំៃងជាមួយសាលាករៀៃ វិទយាស្ាៃ សាកលវិទយាល័យ ៃិង 

នដគអូភិវឌ្ឍនានាកព្ុងៃិងកតរៅតបកទស (ន្)កដើម្ីផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិកអប់រទំទលួបាៃ 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ោរបៃ្តោរសកិសា ៃិងោរកធ្ើទសសេៃកិច្ចសកិសា។ 

 កតា្ត មយួដដលជាោរជំរុញ ៃិងកលើកទឹកចិត្តឱ្យកលាកតគនូ អ្កតគនូមាៃទឹកចិត្តបៃ្តោរ 

ខិតខំតបឹងដតបងសិកសាបៃ្ត គពឺកួោត់កមើលក�ើញពីភាពជាគំរនូៃកលាកតបធាៃគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងកលាកនាយកសាលាករៀៃមាៃទសសេៃៈវិស័យដវងឆ្ងៃ យ កដ្យ 

ពកួោត់ទាងំពីរបាៃខិតខំបៃ្តោរសិកសារហតូទទលួបាៃសញ្្ញ បតតអៃុបណ្ិត ៃិងបាៃ 

តប�ងជាប់ករៀៃកៅសាលាភមូិៃទារដឋាបាល។ កដ្យសារកតា្ត កៃះបាៃកធ្ើឱ្យសហោររីបស់ 

ោត់យកជាគំរតូាម ៃិងខិតខំបៃ្តោរសិកសាកៅតាមសាកលវិទយាល័យនានាទាងំកៅក្ពុង 

កខត្តបាត់ដំបង ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ។ 

�. ោរកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត កផសេងៗកដើម្ីផ្តលោ់របណ្តពុ ះបណា្ត ល

កដើម្ីអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅកព្ុងវិទយាល័យ គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃបាៃ 

កតបើតបាស់វិធីសាសស្តមយួចំៃួៃក្ពុងោរផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួៃ។  

វិធីសាសស្ត នៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លទាងំកនាះរមួមាៃ៖ ោរបញជានូៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

តគនូបកតងៀៃ ៃិងសិសសាៃុសិសសេកៅកធ្ើទសសេៃកិច្ចសកិសាសាលាករៀៃគំរមូយួចំៃៃួកៅក្ពុង

តបកទស ៃិងសាលាករៀៃមយួចំៃៃួកៅក្ពុងតបកទសន្ ោរបញជានូៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងតគនូបកតងៀៃចលូរមួសិោ្សាលាកផសេងៗដដលករៀបចំកដ្យតកសងួ ៃិងមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡាកខត្ត នដគអូភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនានា កៅតាមវិទយាស្ាៃៃិងសាកលវិទយាល័យនានា 

ក្ពុងកខត្តបាត់ដំបង ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញជាកដើម។ កតរៅពីោរបញជានូៃគណៈតគប់តគង បុគ្គលិក 

អប់រ ំ ៃិងតគនូបកតងៀៃកៅទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅខាងកតរៅ វិធីសាសស្តសំខាៃ់មយួកទៀត 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

គោឺរដចករដំលកៃវូបទពិកសាធៃ៍ ៃិងចំកណះដឹងឱ្យោ្កៅវិញកៅមកកៅក្ពុងចំកណាម 

បុគ្គលិកអប់រដំដលមាៃចំកណះដឹងកតចើៃ ៃិងមាៃបទពិកសាធៃ៍ខ្ស់កៅដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ

ដនទកទៀតកៅក្ពុងសាលា ជាពិកសសគោឺរជយួបងាហា ត់បងាហា ញដល់អ្កដដលទទួលបាៃ 

ោរងារៃិងតនួាទី ្្មីពីអ្ក ដដលធ្ាប់អៃុវត្តោរងារនាកពលកៃ្ងមក។ ឧទាហរណ៍ តបធាៃ 

តកពុមបកច្ចកកទសមុខវិជាជា វិទយាសាសស្ត ដដលកទើបបាៃទទលួតំដណងបៃ្តពីនាយករងទទួល 

បៃទាពុកបកច្ចកកទស ដតងដតទទួលបាៃោរដណនំាពីរកបៀបដឹកនំាកិច្ចតបជុំបកច្ចកកទស រកបៀប 

សរកសរ របាយោរណ៍កិច្ចតបជុំ រកបៀបកធ្ើអធោិរកិច្ចថ្្ក់ករៀៃ ៃិងោរបកតងៀៃថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍ 

ជាកដើមពីនាយករងទទលួបៃទាពុកបកច្ចកកទសជាតបចំា កៅកពលោតក់ទើបទទលួបាៃមុខ 

តំដណងកៃះដំបងូ។ យៃ្តោរនៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ងមយួកទៀតោ៉ា ងសំខាៃ់ផង 

ដដរ កដើម្ីពតងឹងគុណភាពបកតងៀៃ ៃិងករៀៃកនាះគោឺរតបជុំបកច្ចកកទស ៃិងោរបកតងៀៃ 

ថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍របស់តកពុមបកច្ចកកទសៃីមយួៗ។ កៅវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ោរតបជុំតកពុមបកច្ចកកទស  

ៃិងោរបកតងៀៃថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍តតនូវបាៃអៃុវត្តជាតបចំា។ ោរតបជុំបកច្ចកកទស ៃិងោរបកតងៀៃ 

ថ្្ក់ៃិទសសេៃ៍បាៃជយួពតងឹងៃូវចំកណះដឹងកលើមុខវិជាជា ឯកកទស ៃិងវិធីសាសស្តបកតងៀៃ 

បាៃោ៉ា ងកតចើៃដល់តគនូបកតងៀៃ ជាពកិសសគតឺគនូបកតងៀៃតតនូវបាៃកតជើសករសីឱ្យបកតងៀៃ 

មុខវិជាជា  ដដលខុសពីមុខវិជាជា ឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃ។

ោរបញជានូៃបុគ្គលិកអប់រ ំឬតគនូបកតងៀៃឱ្យកៅចូលរមួវគ្គសោ្ិសាលា ឬវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

កផសេងៗ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមិៃដមៃកចះដតបញជានូៃបុគ្គលិកអប់រឱំ្យកៅចលូរមួសិោ្- 

សាលាកនាះកទ កោលគ ឺគណៈតគប់តគងសាលាបាៃកធ្ើោរពិភាកសា សាកសរួកោបលោ្់ 

ជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងសកតមចបញជានូៃបុគ្គលិកអប់រណំាម្ាក់កៅចលូរមួសិោ្សាលា។ ជាក់ដស្តង  

កៅកពលមៃទាីរ ឬតកសួងកស្ើឱ្យសាលាបញជានូៃតគនូបកតងៀៃមុខវិជាជា ណាមយួកៅចលូរមួសោ្ិ- 

សាលាស្តពីីវិធីសាសស្ត នៃោរបកតងៀៃៃវូវិជាជា ឯកកទសណាមួយ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

ដតងដតផ្តល់អាទិភាពដលត់គនូបកតងៀៃ ដដលបាៃស្ម ័តគចិត្តបកតងៀៃមុខវិជាជា  ឯកកទស ្្មី ដដល 

មិៃដមៃជាឯកកទសកដើមរបស់ខ្លួៃឱ្យបាៃចូលរមួសោ្ិសាលាកនាះ កដើម្ីឱ្យោត់ទទលួបាៃ 
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ចំកណះដឹងៃិងជំនាញកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទសដដលោត់កំពុងបកតងៀៃកនាះបដៃ្មកទៀត ៃិង 

ជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់ពកួោត់ដដលបាៃខិតខតំបឹងដតបងបំកពញោរងារ ៃិងតសាវតជាវ 

ឯកសារកផសេងៗសតមាប់មុខវិជាជា ឯកកទស ្្មីកៃះ។

ង. ោរកតបើតបាស់ធៃធាៃមៃុសសេដដលទទួលបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល

តគប់បុគ្គលិកអប់រដំដលទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ជាពិកសសបុគ្គលិកអប់រដំដល 

បាៃខិតខំបៃ្តោរសិកសាកៅតាមវិទយាស្ាៃ ៃិងសាកលវិទយាល័យនានាក្ពុងកខត្តបាត់ដំបង  

ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃដតងដតផ្តល់ឱោស កលើកទឹកចិត្ត ៃិងកតបើ- 

តបាសៃ់វូធៃធាៃមៃុសសេទាងំកនាះក្ពុងោរចូលរមួអភិវឌ្ឍកៅវិទយាល័យកៅតាមជំនាញ 

ករៀងៗរបស់ពកួកគ ដដលទទលួបាៃពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកនាះ។ តាមរយៈយៃ្តោរកៃះ  

បុគ្គលិកអប់រទំាងំកនាះដតងដតយកចកំណះដឹង ជំនាញ បទពិកសាធៃ៍ ៃិងគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ ៍

្្មីៗទាងំកនាះមកកធ្ើោរដកលម្អ ៃិងចលូរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ ដចករដំលកដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ 

ៃិងសិសសេកៅក្ពុងវិទយាល័យ តពមទាងំដកលម្អ ៃិងពតងឹងគុណភាពោរងាររបស់ខ្លួៃកៅក្ពុង 

វិទយាល័យកៅតាមមុខជំនាញឯកកទសវិជាជា ជីវៈៃីមួយៗ។ កដ្យសារកតា្ត កៃះកហើយបាៃ 

កធើ្ឱ្យតគប់កសវាអប់រ ំ ក៏ដចូជាកិច្ចោរងារទាងំអស់កៅក្ពុងវិទយាល័យមាៃដំកណើរោរតបកប 

កដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព។ ជាកដ់ស្តង តាមរយៈោរបញជានូៃគណៈតគប់តគងសាលា 

ករៀៃ តគនូបកតងៀៃ ៃិងសិសសេកៅកធ្ើទសសេៃកិច្ចសកិសាកៅសាលាករៀៃក្ពុងតបកទសន្ កពល 

តត�ប់មកដល់វិទយាល័យវិញ គណៈតគបត់គងវិទយាល័យ តគនូបកតងៀៃ ៃិងសិសសេបាៃកធ្ើោរ 

ដចករដំលកៃវូចំកណះដឹង បទពកិសាធៃ៍ល្អៗ ៃិងគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ្្ម ីៗ ពី សាលាករៀៃទាងំកនាះ 

កៅដល់បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសសិសាៃុសិសសេដនទកទៀតកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ ជាមយួោ្កៃះ 

ផងដដរ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃផ្តល់ឱ្យោសដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ ៃិងសិសសេដដល 

បាៃកធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសាករៀបចំយៃ្តោរដកលមម្អៃូវោរងារ ក៏ដចូជាកសាភ័ណភាព ៃិង 

បិរស្ាៃវិទយាល័យ។ ទសសេៃកិច្ចសកិសាកៃះបាៃកធ្ើឱ្យវិទយាល័យមាៃោរដឹកនំា ៃិងតគបត់គង 

បរិស្ាៃបាៃល្អជាពកិសស គោឺរតគប់តគងោកសំណល់កៅក្ពុងសាលាករៀៃ។ ជាងកៃះ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

កៅកទៀត តាមរយៈោរកធើ្ទសសេៃកិច្ចសិកសាកៃះបាៃកធ្ើឱ្យសិសសាៃុសិសសេ ក៏ដចូជាកលាកតគនូ  

អ្កតគនូបាៃតបតិបត្តិៃវូសីលធម៌ ៃិងសុជីវធម៌បាៃល្អកៅក្ពុងវិទយាល័យ តាមរយៈោរសំពះ 

ស្ាគមៃ៍ ៃិងជតមាបលាោ្កៅវិញកៅមករវាងតគនូ ៃិងសិសសេកៅកពលជបួោ្ ៃិងកៅកពល 

លាោ្។ 

ពិកសសជាងកៃះកៅកទៀត កដ្យសារដតវិទយាល័យបាៃផ្តល់ឱោស ៃិងកតបើតបាស់ 

បុគ្គលិកអប់រដំដលទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល វាបាៃជំរុញ ៃិងកលើកទឹកចិត្តឱ្យបុគ្គលិក 

អប់រដំនទកទៀតកៅក្ពុងវិទយាល័យខិតខំបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯងរហូតទទលួបាៃបរិញ្្ញ បតត  

ៃិងបរិញ្្ញ បតតជាៃ់ខ្ស់។ ជាក់ដស្តងតគនូបកតងៀៃបឋមភមូិ ដដលបាៃខិតខំបៃ្តោរសកិសា 

រហតូទទលួបាៃបរិញ្្ញ បតតកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទសរបស់ខ្លួៃ តតនូវបាៃគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃកលើកទឹកចិត្ត ៃិងផ្តល់ឱោសឱ្យោត់បាៃបកតងៀៃកៅកតមតិទុតិយភមូិកៅ 

វិទយាល័យកៅកលើមុខវិជាជា ឯកកទសកនាះ។ ពិកសសជាងកៃះកទៀត តគនូបកតងៀៃបឋមភមូិ 

មួយចៃំួៃ ដដលបាៃបៃ្តោរសិកសារហតូទទលួបាៃបរិញ្្ញ បតតកលើឯកកទសបកតងៀៃរបស ់

ខ្លួៃ បកតងៀៃមុខវិជាជា ឯកកទសកនាះកៅកតមិតទុតិយភូមិ ល្អជាងតគនូបកតងៀៃវិទយាល័យដដល 

ទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រកំៅកទៀត (ោរបញ្ជា ក់របស់កលាកនាយក  

ៃិងកលាកនាយករងទទលួបៃទាពុបកច្ចកកទស)។ តាមរយៈោរកតបើតបាស់យុទ្ធសាសស្តខាងកលើ 

កៃះរបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃកធ្ើឱ្យតគនូកសទា ើរដតទាងំអស់ខិតខំសកិសា បៃ្តោរសិកសា  

ៃិងតសាវតជាវកដ្យខ្លួៃឯងរហូតដល់បុគ្គលិកអប់រកំសទា ើរដតទាងំអស់កៅវទិយាល័យមាៃ 

សញ្្ញ បតតចាប់ពីបរិញ្្ញ បតតក�ើងកៅកសទា ើរដតទាងំអស់។

ច. មាៃោរអៃុវត្តោរតគប់តគងធៃធាៃមៃុសសេតាមតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវទិយា

កបើកទាះបីជា វិទយាល័យមិៃទាៃ់បាៃករៀបចំ ៃិងកតបើតបាស់តបពៃ័្ធព័ត៌មាៃវិទយា កៅ 

ក្ពុងោរតគប់តគងធៃធាៃមៃុសសេរបស់ខ្លួៃក៏កដ្យ ក៏តគប់ឯកសារទាងំអស់នៃោរតគប់តគង 

ធៃធាៃមៃុសសេ តតនូវបាៃករៀបចំក�ើងកដ្យកតបើតបាស់ៃូវបកច្ចកវិទយាព័ត៌មាៃវិទយា។ ជាង 

កៃះកទៀត កបើកទាះបីជាវិទយាល័យស្ិតកៅឆ្ងៃ យពីទីរមួកខត្ត ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ ក៏ោរកតបើតបាស់ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា96

បកច្ចកវិទយាព័ត៌មាៃ ជាពិកសសអុិៃកធើដណតតតនូវបាៃកតបើតបាស់ោ៉ា ងទូលំទលូាយ កព្ុង 

ចកំណាមបុគ្គលិកអប់ររំបស់វិទយាល័យ សតមាប់ជាមកធយាបាយទំនាក់ទៃំងោ្ ោរតសាវតជាវ 

ឯកសារបកតងៀៃៃិងករៀៃ ៃិងោរងាររដឋាបាលរបស់សាលាករៀៃ។ វិទយាល័យមាៃបុគ្គលិក 

អប់រំដដលមាៃជំនាញខាងបកច្ចកវិទយាព័ត៌មាៃ (បរិញ្្ញ បតតព័ត៌មាៃវិទយា) មាៃោរករៀបចំ 

បៃទាប់សតមាប់បកតងៀៃកុំព្យនូទ័រ ៃិងកៅតាមថ្្ក់ករៀៃមយួចំៃៃួមាៃបំោក់មា៉ា សីុៃបញ្្ច ងំ 

ស្ាយសតមាប់ោរបកតងៀៃៃិងករៀៃ។ តាមតបសាសៃ៍របស់កលាកនាយក ៃិងនាយករង 

ទទួលបៃទាពុកបកច្ចកកទស កៅន ង្ៃអនាគតសាលាករៀៃៃឹងមាៃោរករៀបចំតបព័ៃ្ធតគប់តគង 

ធៃធាៃមៃុសសេតាមតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវិទយា។

៣�២�៥� ការពរៀបចំ និងស្រលម្អបរស្ិានអង្គភា្

៣�២�៥�១� ការបនញ្្បការយល់ដឹង្ីបរិស្ាន ភា្សា្អ ត និងសុេភា្

កដើម្ីបសញ្ជា បោរយល់ដឹងអំពីោរដកលម្អបរស្ិាៃ ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាព គណៈ- 

តគប់តគង បាៃសិកសាកលើកោលៃកោបាយក៏ដចូជាកោលោរណ៍ដណនំាកផសេងៗរបសត់កសងួ 

អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងតកសួងបរស្ិាៃសតមាបក់ធ្ើជាមាោដ៌ឹកនំាកិច្ចដកលម្អបរស្ិាៃ  

ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាពមាៃដចូជាកោលៃកោបាយជាតិស្ត ពីីសុខភាពសិកសា កោលោរណ ៍

ដណនំាស្ត ពីីសាលាកមតតីបរិស្ាៃ កោលោរណ៍ដណនំាអៃុវត្តលក្ខណ្អប្បរមាស្ត ពីីទឹក 

សា្អ ត ៃិងអនាម័យតាមសាលាករៀៃ ៃិងកសៀវកៅសិកសាមុខវិជាជា  ដផៃដីវិទយាៃិងបរិស្ាៃ  

ៃិងមុខវិជាជា ជីវវិទយាជាកដើម។ ដផ្អកកលើឯកសារកោលមយួចៃំៃួខាងកលើ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃបាៃបញ្ចនូលដផៃោរបរិស្ាៃកៅក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃកដ្យកផ្្ត តសំខាៃ ់

កលើ ភាពសា្អ ត កសវាល្អ ដដលចំាបាច់តតនូវយកចិត្តទុកដ្ក់កលើភាពសា្អ តបីោ៉ា ងគឺ ភាពសា្អ ត 

របស់បុគ្គល សាលាករៀៃ ៃិងចំណីអាហារ។ កដើម្ីឱ្យដផៃោរកៃះសកតមចកៅបាៃ គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃក៏បាៃបកងកេើតយៃ្តោរបសញ្ជា បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃកដ្យកំណត់ 

កោលកៅសំខាៃ់ៗពីរ គ៖ឺ 

ទីមួយ គោឺរបសញ្ជា បោរយល់ដឹងដល់សិសសាៃុសិសសេ កតរៅពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត លក្ពុង 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ថ្្ក់ករៀៃអំពីោរតគប់តគងសំរាម គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកធ្ើោរដឹកនំាតំណាង 

តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារចលូរមួក្ពុងដំកណើរទសសេៃកិច្ចសិកសាកៅវិទយាល័យសយដ្វ ៃិង 

វិទយាល័យធុៃ្ៈណាៃ នាតបកទសន្ក្ពុងកោលបំណងសកិសាពីបទពកិសាធកលើដំកណើរោរ

ដឹកនំាតគប់តគង ៃិងដកលម្អបរស្ិាៃ ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាពកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ កតោយពី 

តត�ប់ពីទសសេៃកិច្ចសកិសាវិញ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃចាត់តំាងតំណាងសិសសេ 

ទាងំកនាះ ក�ើងកធ្ើបទបងាហា ញដចករំដលកៃូវចំណចុល្អៗដដលបាៃក�ើញក្ពុងដំកណើរទសសេៃកិច្ច 

ដល់សិសសាៃុសិសសេទាងំឡាយ ៃិងបាៃកប្តជ្ាចិត្តជាមយួោ្ចលូរមួដកលម្អបរិស្ាៃ 

ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាពវិទយាល័យឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង។ ជាមយួោ្កៃះដដរ គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃក៍បាៃបកងកេើតយៃ្តោរបសញ្ជា បោរយល់ដឹងកផសេងៗកទៀត តាមរយៈោរ 

ដ្ក់តំាងបងាហា ញោក្យកស្ាក ៃិងបដ្ផសេព្ផសាយដដលមាៃជារបូភាពៃិងខឹ្មសារអប់រសំ្ត ពីី 

បរិស្ាៃ ភាពសា្អ ត ៃិងសុខភាព តពមទាងំបាៃផ្តលួចកផ្តើមបកងកេើតកម្មវិធីដ្កំៃូកឈើ កដើមផ្កេ   

បកងកេើតសៃួជីវៈចតមពុះក្ពុងវិទយាល័យ ៃិងបាៃចលូរមួសមា្អ តបរិស្ាៃ មាៃោរចុះតបមលូ 

សំរាមកៅតាមទីសាធារណៈ កដើម្ីឱ្យសិសសាៃុសិសសេបាៃចលូរមួកព្ុងកិច្ចដកលម្អបរស្ិាៃ 

ទាងំអស់ោ្ផងដដរ។

ទីពីរ គោឺរបសញ្ជា បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃដល់សហគមៃ ៍ោរបសញ្ជា បោរយល់ដឹង 

កៃះកធ្ើក�ើងតាមរយៈគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃដដលជាតំណាងរបស់វិទយាល័យ  

ៃិងសហគមៃ៍ដដលមាៃតនួាទកីរៀបចំបណា្ត ញអប់រតំាមភមូិ កដើម្ីកធ្ើោរផសេព្ផសាយោរ 

យល់ដឹងកៃះដល់មាតាបិតា អ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ។ គណៈ- 

កម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃជាៃិច្ចោលបាៃចលូរមួតគប់សកម្មភាព ក្ពុងោរដឹកនំា អភិវឌ្ឍៃ៍  

ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃដចូជាោរកធ្ើទសសេៃកិច្ចសិកសានានា ោរចលូរមួតបជុំពិភាកសាកលើកិច្ច 

ករៀបចំដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍បរិស្ាៃ ៃិងោរកសាងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់វិទយាល័យតាមរយៈ

ោរកកៀរគរដល់សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ។
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា98

៣�២�៥�២� ការពរៀបចំរចនាសម័្ន្ធដឹ្រនាពំគប់ពគងស្រលម្អបរិស្ានអង្គភា្

ក្ពុងោរដកលម្អបរស្ិាៃ ៃិងកសាភ័ណភាពរបស់វិទយាល័យ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

បាៃបកងកេើតគណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកដផ្កបរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យ ដដលមាៃសមាជិកចៃំៃួ 

១១របូ កតជើសកចញពីក្ពុងចំកណាមបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ ៃិងសិសសេកឆ្ើមរបស់វិទយាល័យ។  

គណៈកម្មោរកៃះ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមរយៈកិច្ចតបជុំគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងតំណាងសិសសេ (តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ) ដដលតតនូវបាៃតបគល់តនួាទី

ភារកិច្ចតាមរយៈលិខិតបងា្គ ប់ោររបស់នាយកសាលា។ គណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកដផ្ក 

បរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យមាៃតនួាទី ៃិងភារកិច្ចតបជុំផ្តល់កោបល់កលើកិច្ចោរដកលម្អបរស្ិាៃ ៃិង 

អនាម័យ តពមទាងំបកងកេើតយៃ្តោរ ៃិងកម្មវិធីតគប់តគងបរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យវទិយាល័យ។  

គណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យមាៃតកពុមដកលម្អបរស្ិាៃជាកសនាធិោរ 

ក្ពុងោរអៃុវត្តកិច្ចោរកដ្យផ្ទា ល់។

តកពុមដកលម្អបរស្ិាៃ៖ តកពុមកៃះបកងកេើតក�ើងកដ្យោរតបជុំចាត់តំាងរបស់គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ មាៃសមាជិក 

ចៃំៃួ០៥រូប ដដលកតជើសកចញពីក្ពុងចំកណាមកលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងតំណាងតបធាៃថ្្ក់ទាងំ 

២៤ថ្្ក់ ៃិងអៃុតបធាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃទទួលបៃទាពុកដផ្កពលកម្ម។ តកពុមដកលម្អបរស្ិាៃ 

មាៃតនួាទីអៃុវត្តៃវូកិច្ចោរនានាដដលគណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ 

តបគល់ជៃូ ៃិងអៃុវត្តោរដ្ក់ពិៃ័យកលើសិសសេ ដដលមិៃបាៃអៃុវត្ត ឬកោរពតាមបទបញ្ជា  

នផទាក្ពុងរបស់វិទយាល័យ។ តកពុមដកលម្អបរស្ិាៃមាៃតកពុមអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ ៃិងតកពុមតបឹកសា 

យុវជៃៃិងកុមារជាកសនាធិោរ។

តកពុមអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ៖ តកពុមកៃះបកងកេើតក�ើងតាមោរតបជុំចាត់តំាងរបស់គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ កដ្យកតជើសករសីកចញពីក្ពុងចំកណាមកលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងសិសសេដដលស្ាក់កៅ 

ផ្ទា ល់ក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃចំៃៃួ០៦របូ។ តកពុមអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃមាៃភារកិច្ចជាកសនាធិោរ 

របសត់កពុមដកលម្អបរស្ិាៃ កព្ុងោរអៃុវត្តោរងារបរិស្ាៃសាលាកៅកពលដដលសិសសេ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ទាងំអស់ឈប់សតមាក (ន ង្ៃបុណ្យនានា) ឬវិសសេមោល។ ោរតគប់តគងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ 

ដចកកចញជាពីរដផ្កគ ឺដផ្កបុរស ៃិងដផ្កសស្ត  ីដដលតតនូវកធ្ើោរដបងដចកតកពុមតចូៗបៃ្តកទៀត 

កដើម្ីអៃុវត្តកិច្ចោរបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យដចូជាកតសាចផ្កេ  សៃួបដៃ្ ៃិងកៅ្ម ក្ពុងទីធ្ា ផងដដរ។ 

តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ៖ តកពុមកៃះមាៃតនួាទីជាកសនាធោិរដលត់កពុមដកលម្អ 

បរិស្ាៃកព្ុងោរជយួដកលម្អបរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យរបស់វិទយាល័យ។ តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិង 

កុមារជាតកពុមបកងា្គ ល ៃិងជាចលករោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរដឹកនំាយុវជៃទាងំអស់ឱ្យចូលរមួ 

ោ៉ា ងសកម្មក្ពុងកិច្ចោរបរិស្ាៃ។ ោរអៃុវត្តកលើកិច្ចោររបសត់កពុមកៃះតតនូវកធ្ើក�ើងកៅកមា៉ា ង

សតមាក ៃិងក្ពុងកមា៉ា ងពលកម្ម។ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ មាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចកធ្ើោរ 

ផសេព្ផសាយពីគុណសម្ត្តិ ៃិងគុណវិបត្តិនៃបរិស្ាៃ តតលួតពិៃិត្យ អនាម័យថ្្ក់ករៀៃ បរិស្ាៃ 

វិទយាល័យ សណា្ត ប់ធ្ាប់សិសសេ តពមទាងំកធ្ើោរដណនំាដល់សិសសេតាមថ្្ក់ឱ្យអៃុវត្តតាម

កោលោរណ៍របស់គណៈកម្មោរទទួលបៃទាពុកបរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យ។

របូភាពទី៧៖ គំៃូសតាងរចនាសម្័ៃ្ធោរអៃុវត្តោរងារដកលម្អបរស្ិាៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត
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៣�២�៥�៣� ការអនុវត្តពដើម្ីភា្សា្អ ត អនាម័យ និងភា្មបតង

កដើម្ីឱ្យបរកិវណវិទយាល័យមាៃកសាភ័ណភាពល្អ មាៃអនាម័យ ៃិងមាៃពណ៌នបតង 

ជាប់ជាៃិច្ច ៃិងមាៃភាពងាយតសលួលក្ពុងោរតគប់តគង គណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកបរស្ិាៃ  

ៃិងអនាម័យ បាៃដបងដចកប្ង់បរិស្ាៃវិទយាល័យជាពីរដផ្កសំខាៃ់ៗ រមួមាៃ៖ ដផ្កបរិស្ាៃ

ធម្មជាតិ មាៃជាអាទិ៍សួៃចបារ សួៃជីវៈចតមពុះ ៃិងទឹក (ទឹកសា្អ ត ៃិងតបពៃ័្ធរកំដ្ះទឹក) ៃិង 

ដផ្កកសាភ័ណភាព ៃិងអនាម័យ មាៃជាអាទិ៍ថ្្ក់ករៀៃ បៃទាប់ទឹកតគនូ-សិសសេ អាហារដ្ឋា ៃ  

ៃិងទីធ្ាសាលាករៀៃ។ 

ដផ្កបរិស្ាៃធម្មជាត ិ ដឹកនំាកដ្យតបធាៃតកពុមមយួរបូជាអៃុតបធាៃតកពុមតបឹកសា 

យុវជៃ ៃិងកុមារទទលួបៃទាពុកដផ្កពលកម្ម។ តបធាៃតកពុមកៃះ មាៃតួនាទី ៃិងភារកិច្ចដឹកនំា 

សិសសេអៃុវត្តោរងារបរិស្ាៃធម្មជាតិករៀងរាលន់ ង្ៃតពហស្ត្តិ៍ ៃិងកមា៉ា ងសតមាក ឬកពល 

កលាកតគនូ អ្កតគនូកៅតាមថ្្ក់ណាមយួ អវត្តមាៃ។ ចំកោះដផៃោរអៃុវត្តតតនូវកធ្ើក�ើងតាម 

ោរតបជុំពិៃិត្យកដ្យតកពុមដកលម្អបរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យកលើបញ្ហា កផសេងៗដដលកំពុងកកើតមាៃ  

កដ្យមាៃអៃុតបធាៃទទួលបៃទាពុកដផ្កពលកម្មនៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារជាអ្ក

តតលួតពិៃិត្យោរអៃុវត្ត កហើយតតនូវរាយោរណ៍ពីលទ្ធផលជៃូដល់តបធាៃតកពុមដកលម្អបរស្ិាៃ។  

ចកំោះោរដ្ក់តបព័ៃ្ធរកំដ្ះទឹក ៃិងោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ តរបស់វិទយាល័យ តតនូវកធ្ើក�ើង 

កដ្យមាៃមសៃ្តីជំនាញោក់ពៃ័្ធចូលរមួតតលួតពៃិិត្យ ៃិងផ្តល់កោបល់។ ជាកដ់ស្តង ដចូោរ 

សាងសង់តបព័ៃ្ធរកំដ្ះទឹកដដលជាជំៃយួរបស់សហគមៃ៍តតនូវកធ្ើក�ើងកដ្យមាៃោរតបជុ ំ

ពិភាកសា ៃិងសុំោរអៃុញ្្ញ តពីអាជ្ាធរថ្្ក់តសពុកក្ពុងោរករៀបចតំបព័ៃ្ធរកំដ្ះទឹកកចញពី 

បរកិវណវិទយាល័យ។ 

ដផ្កកសាភ័ណភាព ៃិងអនាម័យ ដផ្កកៃះដឹកនំាអៃុវត្តកដ្យតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិង 

កុមារកដ្យកធ្ើោរដបងដចកកវៃតកពុមសមា្អ តតាមថ្្ក់ ៃិងតាមកវៃសមា្អ តដចូតកៅ៖

តកពុមសមា្អ តបៃទាប់ទឹក កោងតាមស្ាៃភាពទីតំាងអោរៃិងបៃទាប់ទឹករបស់វិទយាល័យ  

ោរសមា្អ តបៃទាប់ទឹកតតនូវបាៃដបងដចកជាពីរដផ្ក កដើម្ីងាយតសលួលតគប់តគងោរកធ្ើអនាម័យ។  
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ដផ្កទីមួយគបឺៃទាប់ទឹកកៅជាៃ់ផ្ទា ល់ដីជាអំកណាយរបស់សហគមៃ៍ ៃិងដផ្កទីពីរជាបៃទាប់ 

ទឹកកៅតាមអោរ ៣ជាៃ់ ដដលជាអំកណាយរបស់សហគមៃ៍ៃិងជាអំកណាយដ៏ន្្ថ្្របស់ 

សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតកីតកជា ហ៊ុន សសន។ សតមាប់អោរ ៣ជាៃ់ ដដលមាៃថ្្ក់ករៀៃ

ចំៃៃួ ១៧ថ្្ក់ ចាប់ពីថ្្ក់ទី៧ ដល់ថ្្ក់ទី១០ ដបងដចកតកពុមសមា្អ តជា ៦តកពុម (សិសសេតបពុស

៣តកពុម ៃិងសិសសេតសី ៣តកពុម) កហើយោរសមា្អ តបៃទាប់ទឹកតតនូវបាៃអៃុវត្តជាករៀងរាលន់ ង្ៃនៃ

កមា៉ា ងសិកសា។ សតមាប់បៃទាប់ទឹកកៅផ្ទា ល់ដី តតនូវបាៃសមា្អ តកដ្យសិសសេថ្្ក់ទី១១ ៃិងទី១២ 

ដដលមាៃ ៨ថ្្ក់ សតមាប់អៃុវត្ត។ សតមាប់ថ្្ក់១២A តតនូវតគប់តគងកលើោរដុតសំរាម។  

ោររកសាអនាម័យបៃទាប់ទឹកកៃះ តតនូវកធ្ើោរតតលួតពិៃិត្យជាករៀងរាលក់មា៉ា ងកចញកលងកដ្យ 

អៃុតបធាៃដផ្កអនាម័យរបស់តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារជាអ្កទទលួបៃទាពុក ៃិងដ្ក ់

ពិៃ័យកលើតកពុមដដលមិៃបាៃអៃុវត្ត។

តកពុមសមា្អ តថ្្ក់ករៀៃ៖ តកពុមកៃះដឹកនំាកដ្យអៃុតបធាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ 

ទទួលបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃជាអ្កដឹកនំាតគប់តគង ៃិងតតលួតពិៃិត្យកលើោររកសាអនាម័យក្ពុងថ្្ក ់

របស់សិសសេម្ាក់ៗ។ ដដៃកំណត់របស់ថ្្ក់ករៀៃតតនូវបាៃកតមិតចាប់តតឹមពីបរកិវណមុខថ្្ក់  

(ពីោំជកណ្ត ើរមុខថ្្ក់រហតូដល់ក្ពុងបៃទាប់) កដើម្ីងាយតសលួលតតលួតពិៃិត្យកលើបញ្ហា អនាម័យ 

ដូចជាសំរាម សណា្ត ប់ធ្ាប់សិសសេក្ពុងថ្្ក់ ៃិងោរកតបើតបាស់តទនាបក់ជើងផ្្ស់ប្តនូរជាកដើម។  

ករៀងរាល់ន ង្ៃនៃកមា៉ា ងសិកសា តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារបាៃកំណត់កពលចុះតតលួតពៃិិត្យ 

ក្ពុងថ្្ក់ករៀៃចំៃៃួពីរដងក្ពុងមយួន ង្ៃ កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យតាមតុដដលករៀបតាមប្ងក់ដ្យមាៃ 

បិទក ្្ម ះសិសសេ ៃិងកលខទរូសពទាមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលរបស់សិសសេម្ាក់ៗ។ កព្ុង 

ករណីក�ើញមាៃសំរាមកៅតុក ្្ម ះសិសសេណាម្ាក់ តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃឹងកធ្ើោរកលើកក�ើង 

កៅក្ពុងអង្គតបជុំរបស់ខ្លួៃ ដដលកធ្ើក�ើងករៀងរាល់មយួសបា្ត ហ៍ម្តង ឬពីរដងតាមោរចំាបាច់  

ឬមយួតតនូវរាយោរណ៍ជៃូតបធាៃទទលួបៃទាពុកដផ្កបរិស្ាៃៃិងអនាម័យ ក្ពុងករណីដដល 

សិសសេណាម្ាក់មិៃអៃុវត្តតាមោរដណនំា។ សមូជតមាបថ្ កដើម្ីរកសាអនាម័យក្ពុងថ្្ក់ករៀៃ  

សិសសេម្ាក់ៗតតមនូវឱ្យមាៃោរកតបើតបាស់តទនាបក់ជើងផ្្ស់ប្តនូរដដលដ្ក់ឱ្យប្តនូរកៅមុខថ្្ក់ 
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ៃីមយួៗ ៃិងតតនូវមាៃ្ងម្់ាក់មយួសតមាប់ទុកដ្ក់សំរាមរបស់ខ្លួៃកដើម្ីយកកៅកចាលកៅ 

�ដុតសំរាម ឬតតនូវយកកៅផទាះវិញ។ ចកំោះោរហបូចុកតតនូវោត់បៃ្យោរកវចខ្ចប់អាហារ 

មកញាកំព្ុងថ្្ក់ កដ្យតតនូវញាកំៅអាហារដ្ឋា ៃឱ្យបាៃតតឹមតតនូវ។

ោរសមា្អ តទីធ្ា កដើម្ីកធ្ើឱ្យគុណភាពបរស្ិាៃរបស់វទិយាល័យោៃ់ដតមាៃភាពល្អតបកសើរ 

កនាះ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកធ្ើោរតបជុំពិភាកសាោ្ កតោយពីបាៃកធ្ើទសសេៃកិច្ច 

សកិសាកៅតបកទសន្មក កដ្យបាៃកលើកក�ើងពីគុណវិបត្តិនៃោរដ្ក់ធុងសំរាមកៅតាម 

ថ្្ក់ករៀៃ ៃិងកៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យដដលបណា្ត លឱ្យមាៃោរជះកិ្ៃមិៃល្អ ៃិងភាព 

កខ្ក់ កដ្យបាៃដ្ក់កចញៃូវកោលោរណ៍សតមាប់ឱ្យសិសសេអៃុវត្តគ ឺ ßកោលោរណ៍

ោ្ម ៃធុងសំរាម គឺោ្ម ៃសំរាម ៃិងកោលោរណ៍ស័្យតគប់តគងសំរាមà។ ដផ្អកកលើកោលោរណ ៍

ទាងំពីរកៃះគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃបញ្ឈប់ោរកតបើតបាស់ធុងសំរាមកៅកព្ុងថ្្ក់ករៀៃ  

ៃិងបរិកវណវិទយាល័យ។ កដើម្ីឱ្យកិច្ចោរកៃះសកតមចកៅបាៃល្អ កគបាៃបកងកេើតតកពុមតតលួត- 

ពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្បរិស្ាៃកដ្យមាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារជាអ្កទទលួខុសតតនូវ 

កលើោរទុកដ្ក់សំរាមរបស់សិសសេម្ាក់ៗកដ្យមាៃអ្កតតលួតពិៃិត្យ ៃិងកតក់ ្្ម ះសិសសេណា 

ដដលបាៃកចាលសំរាមកព្ុងទីធ្ា ឬដស្ងរកក ្្ម ះសិសសេណាដដលបាៃកចាលសំរាមកៅតាម 

បង់សតមាប់អង្គពុយ។ មៃិតតឹមដតប៉ាុកណ្ាះ សិសសេតគប់ោ្អាចមាៃសិទ្ធរិាយោរណ៍ ពីោរកចាល 

សំរាមោសវាលោសោលរបស់សិសសេណាម្ាក់ក្ពុងទីធ្ាកៅោៃ់តបធាៃដផ្កបរិស្ាៃបាៃ 

ផងដដរ។ ចំកោះសំរាមដដលតបមលូបាៃ វទិយាល័យបាៃកធ្ើោរដបងដចកតបកភទសំរាមកដើម្ី 

ដកនច្កធើ្ជាជីកំប៉ាុសសតមាប់កតបើតបាស់ ៃិងតតនូវដុតបំផ្្ញកចាលក្ពុង�ដុតសំរាមកដ្យមិៃ 

កធ្ើឱ្យប៉ាះោល់ដល់សិសសេក្ពុងកមា៉ា ងសិកសាក�ើយ។
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៣�២�៥�៤� ការពរៀបចពំហដ្្ឋ រចនាសម័្ន្ធោពំទ្ដល់បរិស្ានសាលាពរៀន

កដើម្ីសតមលួលដល់ោរតគប់តគងកលើបញ្ហា សំរាម គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃ 

ករៀបចំកដៃ្ងសតមាប់ទុកដ្ក់សំរាម ៃិងផ្តលួចកផ្តើមកសាង�ដុតសំរាមមួយកដៃ្ងតាមរយៈ 

ជំៃយួរបស់អង្គោរទសសេៃៈពិភពកលាក សតមាប់ោរដុតបំផ្្ញសំរាមោកសំណល់ផ្្ស់សទា ចិ  

បនាទា ប់ពីបាៃដញក ៃិងដបងដចកតបកភទសំរាមរចួកហើយ។ មយួវិញកទៀត ចកំោះោរកតបើតបាស់ 

ទឹកវិញ វិទយាល័យបាៃពឹងដផ្អកកលើតបភពទឹកពីរោ៉ា ងគឺ ទឹកកភ្ៀង ៃិងទឹកអណ្តនូ ងកដើម្ីឱ្យ 

មាៃទឹកតគប់តោៃ់ក្ពុងោរកតបើតបាស់។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃសាងសង់អាងស្តពុក 

ទឹកសតមាប់ផទាពុកទឹកទឹកកភ្ៀងនារដវូវសសា តពមទាងំបាៃជីកអណ្តនូ ងចំៃៃួ ៤កដ្យមាៃបំោក ់

ម៉ាូទ័រសតមាប់ទាញទឹកកតបើតបាស់ជាទូកៅកៅក្ពុងវិទយាល័យ ៃិងសតមាប់អកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ។  

ចំកោះោរកតបើតបាស់បៃទាប់ទឹក កដើម្ីឱ្យមាៃភាពងាយតសលួល ៃិងមាៃសុវតិ្ភាពសតមាប់ 

សិសសេកតបើតបាស់ គណៈតគប់តគងបាៃសាងសង់បៃទាប់ទឹកចំៃួៃ ២២បៃទាប់ ៃិងដបងដចក 

សតមាប់តបពុសចំៃួៃ ១១បៃទាប់ ៃិងតសីចំៃៃួ ១១បៃទាប់ កតបើដ្ច់ពីោ្។

កតរៅពីោរកសាងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធោំតទកលើោរតគប់តគងបរិស្ាៃ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃក៏បាៃគិតគរូដល់ោរដកលម្អកសាភ័ណភាពវិទយាល័យកដ្យមាៃដ្ក់តមកេល់របូ 

ចម្ាក់ពុទ្ធបដិមាសតមាប់កោរពបូជា ៃិងករៀបចំបង់អង្គពុយដ្ក់កតោមម្ប់កឈើជាកតចើៃកដៃ្ង  

តពមទាងំសាងសង់បដៃ្មៃវូករាងតបបៃឹងសួៃចបារសតមាប់សិសសេអង្គពុយលំដហ ឬពិភាកសា

ោរងារតកពុម ដដលមាៃកសាភ័ណភាពតសស់បំតពងលម្អកដ្យផ្កេ  ៃិងរុក្ជាតិដនទកទៀត។  

កៅតបបមាត់ផ្នូវតោលកបតុងតាមសៃួចបារក្ពុងវិទយាល័យក៏មាៃោរដកនច្អាងលាងនដ ៃិង

ដ្ក់សាប៊សូតមាប់កតបើតបាស់ជាសាធារណៈចំៃួៃតបំាពីរកដៃ្ង កដ្យយកទឹកកតបើតបាស់រចួ  

កតសាចតសពកលើសួៃចបារ។ កតរៅពីកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធទាងំកៃះ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ 

ក៏បាៃកី�ដ្ឋា ៃដដលមាៃទីលាៃបាល់ទាត់ បាល់ទះ បាល់កបាះធំទលូាយ ៃិងដផ្កកីឡា 

អត្តពលិកដចូជា កលាតកម្ស់ រត់ចមាងៃ យ ៃិងក�ើងដខសេពរួផងដដរ។ ចំកោះចំណតោៃជំៃិះ 

កគបាៃករៀបចំឱ្យមាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អកដ្យបកងកេើតករៀបចតំោលកបតុងតបក់ដំបលូស័ងកេសី  
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តពមទាងំមាៃ ោរដបងដចកទីតំាងចំណតកៅតាមតបកភទោៃជំៃិះ ៃិងដបងដចកកដៃ្ង 

ចតសតមាប់បុគ្គលិកអប់រៃំិងសិសសេ។

កលើសពីកៃះកទៀត គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃក៏បាៃគិតគរូដល់សុខសុវតិ្ភាព 

សាធារណៈ កដ្យបាៃបកងកេើតតបអប់សកសងា្គ ះបឋមដដលមាៃថ្្ ំៃិងសមា្ភ រៈកតបើតបាស់តគប់តោៃ់ 

សតមាប់បងាកេ រក្ពុងវិទយាល័យ ៃិងសតមាប់កតបើតបាស់ក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ។ ោរងារតគប់តគង 

ដផ្កសកសងា្គ ះបឋម ជាកិច្ចោរមយួសំខាៃ់ ដចូកៃះកដើម្ីឱ្យោរតគបត់គងកលើបញ្ហា សុខ 

សុវត្ិភាព សាធារណៈកៃះមាៃតបសិទ្ធភាព គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃបាៃបកងកេើតតកពុម 

ោរងារសកសងា្គ ះបឋមមយួក�ើង កដ្យមាៃសមាជិក ០៥របូ កតជើសកចញពកីលាកតគនូ អ្កតគនូ

ទាងំ ៣០របូ ៃិងតបធាៃតកពុមតបឹកសាយុវជៃម្ាក់ជាសមាជិក។
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៣�២�៥�៥� អនាម័យចំណីអាហារសដលល្រ់ដរូ្រនាពុងបរិពវណសាលាពរៀន

ោរលក់ចំណីអាហារ តតនូវបាៃករៀបចំឱ្យមាៃអាហារដ្ឋា ៃដដលមាៃស្តងដ់្តតឹមតតនូវ 

តាមោរកំណត់របសត់កសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងវិទយាល័យ កដ្យសាងសង់ទីកដៃ្ង 

លក់ចំណីអាហារកៅឆ្ងៃ យពីថ្្កក់រៀៃ ករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់តុអាហារ ករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់

តុអាហារ ៃិងមាៃោរសហោរជាមយួតកពុមកពទ្យមណ្លសុខភាព ៃិងគណៈតគប់តគងសាលា 

ក្ពុងោរតតលួតពិៃិត្យគុណភាពរបស់អាហារតាមោរកស្ើសុំរបស់នាយកសាលា។ ចកំោះអាជីវករ 

លក់ដរូក្ពុងវិទយាល័យកៃះ ចំាបាច់តតនូវកោរពតាមលក្ខណ្ដដលកំណត់កដ្យសាលាករៀៃ 

មាៃដូចជា៖ ១)តតនូវទទលួោរដណនំាពីគណៈតគប់តគងសាលា ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូ មុៃ 

កពលចាបក់ផ្តើមោរលក់ដរូចំណីអាហារ ២)តតនូវចុះកិច្ចសៃយាោរតបកបអាជីវកម្មជាមយួ 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៣)មា្ច ស់អាជីវករៃីមួយៗតតនូវទទួលខុសតតនូវកលើសំរាមកៅ 

ទីកដៃ្ងករៀងៗខ្លួៃ ៤)មាៃោរកតមិតតបកភទចំណីអាហារ ៃិងកភសជជាៈដូចជាអាហារហសួ

កំណតោ់លបរកិចទ្ ោ្ម ៃតបភពចបាស់លាស់ តបកភទកតគឿងតសវឹង ៃិងផលិតផលថ្្ជំក់  

កភសជជាៈប៉ាវូកម្ាងំមាៃរសជាតិដផ្អមតជពុលដចូជាោកហ ្ោករ៉ាម ទឹកកសើរ៉ាមូតគប់តបកភទ សកេ រ 

សូកឡូា សកេ រតោប់ សកេ រករៅស៊តូគប់តបកភទ ចាហយួតគបត់បកភទ ៃំដណូាត់ ៃិងៃំដផ្អមខំ្ាង។  

ចំកោះទឹកកតបើតបាស់សតមាប់បរិកភាគវិញ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃមាៃដ្ក់ឱ្យកតបើតបាស់ 

ៃវូឧបករណ៍ចកតមាះទឹកសា្អ តពីរកៅក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យផងដដរ។
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៣�២�៦� ទ្ំនា្រ់ទ្ំនងល្អជាមួយពបជា្លរដ្ឋ សហគមន៍ និង មដគអូភិវឌ្ឍ 

ព្មទាងំការចូលរួមវាយតមមលៃ្ីអនា្រពពបើពបាស់ពសវាសាធារណៈ

ោរកសាងជំកៃឿៃិងទំៃុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងពីតគប់ភាគ ី

ោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ជាកតា្ត គៃ្ឹះចំាបាច់ណាស់ក្ពុងោរបកងកេើតៃិងពតងឹងទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួ 

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីធានាបាៃៃវូោរផ្តល់កសវាអប់រតំបកបកដ្យ 

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាពដល់សិសសាៃុសិសសេក៏ដូចជាសហគមៃ៍។ ជាមយួ 

ោ្កៃះផងដដរ វិទយាល័យបាៃផ្តល់កសវាអប់រំតបកបកដ្យសមធម៌ បរិោបៃ្ ៃិងគុណភាព  

រហតូទទលួបាៃជ័យលាភីថ្្ក់ជាតិជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រំ  

កក៏ដ្យសារមាៃោរចលូរមួោ៉ា ងសកម្មពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធដូចជាសហគមៃ៍ជាតិ សហគមៃ៍ 

អៃ្តរជាតិ អាជ្ាធរតគប់លដំ្ប់ថ្្ក់ នដគូអភិវឌ្ឍ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ 

ផងដដរ។ គណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃ ដដលដឹកកដ្យកលាក កភឿៃ �នូត បាៃខិតខ ំ

តបងឹដតបង ៃិងរិះរកតគប់មកធយាបាយកដើម្ីកកៀរគរអ្កចលូរួមឧបត្ម្ភ ៃិងោំតទដល់វទិយាល័យ 

ទាងំកម្ាងំោយ សា្ម រតី សមា្ភ រៈ ៃិង្វិោ។

៣�២�៦�១� ការ្ពងឹងទ្ំនា្រ់ទ្ំនងល្អជាមួយពបជា្លរដ្ឋ សហគមន៍ និង 

មដគអូភិវឌ្ឍ

ោរផសារភាជា ប់ទំនាក់ទៃំងរវាងសាលាករៀៃកៅៃឹងតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគូ 

អភិវឌ្ឍគជឺាយៃ្តោរនៃោរពតងឹងទំនាក់ទៃំង ៃិងជំរុញោរចលូរមួដដលមិៃអាចខ្ះបាៃ 

ក្ពុងោរធានាឱ្យមាៃវឌ្ឍៃភាពតបកបកដ្យៃិរៃ្តរភាពរបស់សាលាករៀៃ។ ក្ពុងៃ័យកៃះ  

គណៈកម្មោរតគប់តគង គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ បាៃកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត  ៃិងមកធយាបាយ 

ក្ពុងោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងោ៉ា ងមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព កព្ុងោរកសាងទៃំុកចិត្ត 

ដល់តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធតាមរយៈោរអកញជា ើញអ្ក 

ោក់ព័ៃ្ធមកចលូរមួកព្ុងោរកសាងដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ ៃិងោរអៃុវត្តតបកប កដ្យ 

គណកៃយ្យភាព ៃិងតម្ាភាព។ កតា្ត ទាងំកៃះបាៃជំរុញឱ្យមាៃោរកពញចិត្ត ោរចលូរមួ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

ោំតទទាងំសា្ម រតី ៃិងោរលះបង់្វោិក្ពុងោរកលើកកម្សក់សវាអប់ររំបស់វិទយាល័យតបកប 

កដ្យភាពកជាគជ័យ។ កតា្ត គៃ្ឹះជាកតចើៃដដលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក៏ដចូជាបុគ្គលិក 

អប់របំាៃអៃុវត្តនាកពលកៃ្ងមក បាៃកធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍបាៃ 

ចូលរមួោ៉ា ងសកម្មកៅក្ពុងសកម្មភាពរបស់សាលាករៀៃ ក៏ដចូជាោរអភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ។  

ោរខិតខតំបឹងដតបងកព្ុងោរផ្តល់កសវាអប់រជំាពកិសសោរបកតងៀៃ ៃិងករៀៃតបកបកដ្យ 

សមធម៌ បរិោបៃ្ ៃិងគុណភាពជៃូដល់អាជ្ាធរដដៃដី សហគមៃ៍ មាតាបិតា ៃិងអ្ក 

អាណាពយាបាល ដដលជាក់ដស្តងសិសសាៃុសិសសេជាកៃូជៃតកីតក សិសសេជាជៃពោិរ ៃិង 

សិសសេមាៃទីលំកៅឆ្ងៃ យពីសាលាតតនូវទទលួបាៃោរផ្តល់អាហារបូករណ៍ កដៃ្ងស្ាកក់ៅ 

ក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃរបស់សាលាករៀៃ។ ចំកោះកៃូអ្កមាៃជីវភាពធរូធាដដលមិៃសវូសា្ត ប់ 

បងា្គ ប់ឪពុកមា្ត យ សាលាករៀៃបាៃសហោរជាមួយមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ 

ក្ពុងោរផ្តលោ់រអប់រកំៅសាលាឱ្យោ្យកៅជាសិសសេមាៃសីលធម៌ ៃិងសុជីវធម៌រស់កៅល្អ  

ទាងំកៃូអ្កមាៃ ៃិងកូៃអ្កតកតបកបកដ្យគុណភាពដដលបាៃកធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋា  

សហគមៃ៍មាៃោរកពញចិត្ត ៃិងចូលរមួោំតទកដ្យភាពកជឿជាក់។ ោរកលើកកម្ស់ ៃិងដ្ទា ំ

ធៃធាៃមៃុសសេគជឺាកតា្ត គៃឹ្ះដដលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ កដ្យ

រកសាបាៃធៃធាៃតគនូបកតងៀៃ បុគ្គលិកមាៃគុណវុឌ្ឍខ្ិស់ទាងំសមតភ្ាព សីលធម៌ល្អ

តបកបកដ្យមៃសិោរវិជាជា ជីវៈខ្ស់ តពមទាងំបកងកេើតបាៃៃវូវប្ធម៌សាមគ្គដី៏ល្អទាងំខាង 

ក្ពុង ៃិងខាងកតរៅដដលជាគំរសូតមាប់សសិសាៃុសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមូល។ វិទយាល័យ

ក៏បាៃយកចិត្តទុកដ្ក់កលើោរតគប់តគង ៃិងដ្ទាបំរស្ិាៃក្ពុងបរិកវណសាលាករៀៃ បរិស្ាៃ 

ធម្មជាតិ ៃិងអនាម័យដដលកធ្ើឱ្យវិទយាល័យមាៃកសាភ័ណភាពល្អតបណីតគរួជាទីមកនារម្យ  

ជាភាពទាក់ទាញដល់សសិសាៃុសិសសេមាៃអារម្មណត៍សស់ថ្្តបកបកដ្យផ្សុកភាពក្ពុង

ោរសិកសាដដលកធ្ើឱ្យមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍ នដគូអភិវឌ្ឍនានា

កពញចិត្តក្ពុងោរចលូរមួតបកបកដ្យកមាទកភាព។

កលើោរងារតគប់តគង គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា116

មាៃតម្ាភាព គណកៃយ្យភាពក្ពុងោរតគប់តគងកដ្យបាៃអៃុវត្តោរងារតបកបកដ្យ

សា្ម រតីទទលួខុសតតនូវ មៃសិោរវិជាជា ជីវៈ ភាពកសា្ម ះតតង់ ោរគិតពតីបកោជៃ៍រមួជាធំ ដដល 

អូសទាញបាៃៃវូចំណាប់អារម្មណ៍ពីតបជាពលរដឋាក្ពុងោរចលូរមួកដ្យភាពកពញចិត្ត ៃិង 

កជឿជាក់ក្ពុងសា្ម រតីតមកេល់ផលតបកោជៃ៍សហគមៃជ៍ាធំ។ ោរអៃុវត្តស័្យវាយតនម្លទ្ធផល 

បាៃកធើ្ក�ើងករៀងរាល់ ១ដខម្តង កព្ុងកនាះក៏មាៃោរចូលរមួពីសំណាក់គណៈតគបត់គង 

សាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃកដ្យពិៃិត្យតាមដ្ៃ 

វាយតនម្កលើោរងារបរិស្ាៃ គុណភាពអប់រ ំដដលមាៃកៅក្ពុងដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ។

កតា្ត គៃ្ឹះមយួកទៀតដដលកធ្ើឱ្យសាលាោៃ់ដតកសាងបាៃៃវូទំនាក់ទៃំង ៃិងោរ 

ចូលរមួកដ្យកពញចិត្តពតីបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ កនាះគោឺរកសាងដផៃោរ 

អភិវឌ្ឍៃ៍សាលាករៀៃ។ សាលាករៀៃបាៃអកញជា ើញតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់មកចលូរមួ កដើម្ី

ឆ្ងកោបល់ តបមូលព័ត៌មាៃតគប់តជពុងកតជាយ ដដលជាធាតុចលូដ៏មាៃសារៈសំខាៃ់ក្ពុងោរ 

កធ្ើកសចក្តីសកតមចចិត្ត តបកបកដ្យតបសិទ្ធភាពខ្ស់។ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃយល ់

ក�ើញថ្ ោរផ្តល់សិទ្ធ ិៃិងឱោសចូលរមួពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍ គជឺាោរ 

ផ្តលៃ់វូកិត្តិយស ោររួមចដំណកទទួលខុសតតនូវកព្ុងភាពជាមា្ច ស់កដ្យឈរកលើសា្ម រត ី រមួោ្គិត  

រមួោ្កធ្ើ រមួោ្កដ្ះតសាយ កដើម្ីផលតបកោជៃ៍សហគមៃ៍ តបោៃ់ខាជា បៃ់វូោក្យកស្ាក៖

ßសាលាពរៀនជារបស់សហគមន៍ សហគមនព៍ដើម្ីសាលាពរៀនà

ßសហគមន៍ល្អ ពគរូល្អ សិស្សល្អ សាលាមានការអភិវឌ្ឍà

ក. ោរចលូរមួរបស់សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ

ោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយភូមិ�ុំមាៃសុវតិ្ភាព (ោ្ម ៃបងតចូ បងធំ) តបកបកដ្យ 

ោរសហោរោ៉ា ងជិតសិ្ទ្ធពីសំណាក់អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃជាមយួវិទយាល័យ បាៃកធើ្ឱ្យសសិសា- 

ៃុសិសសេ តបជាពលរដឋាជាមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍មាៃភាពកក់ករៅ្ត   

ៃិងកជឿជាក់ចំកោះសៃ្តិសុខ សុវតិ្ភាពរបស់សសិសាៃុសិសសេ។ ក្ពុងកនាះផងដដរ ជាក់ដស្តង  

សមតក្ិច្ចមលូដ្ឋា ៃបាៃរួមចដំណកជយួោរោរសៃ្តិសុខ ដ្ក់កវៃលបាតជាតបចំាកដើម្ីរកសា 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

សៃ្តិសុខ សណា្ត ប់ធ្ាប់មលូដ្ឋា ៃ ៃិងបាៃចលូរមួអៃ្តរាគមៃ៍កលើោរបសងាកេ បបទកល្មើសនានា  

ៃិងជយួសកសងា្គ ះសិសសាៃុសិសសេៃិងបុគ្គលិកអប់រដំដលស្ាក់កៅក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃតាម 

ោរកស្ើសុំរបស់គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ ៃិងសហគមៃ៍កដ្យសា្ម រតីសហោរខ្ស់មិៃថ្ 

ន ង្ៃឬយប់ក�ើយ។ គណៈតគប់តគងវទិយាល័យកពតជចិនា្ត បាៃចាត់ទុកថ្ រាល់ភាពកជាគជ័យ 

ដដលសកតមចបាៃពិតជាទាមទារៃូវោរចូលរមួោំតទ សហោរ ៃិងជយួកតជាមដតជងព ី

សហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងសមតក្ិច្ចតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ក្ពុងោរជយួឧបត្ម្ភទាងំសា្ម រតី 

សមា្ភ រៈ ្ វិោ ៃិងោររកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ សៃ្តិសុខ សុវតិ្ភាពទាងំក្ពុង ៃិងកតរៅសាលាករៀៃ  

កតោះថ្ពកួោត់ទាងំកនាះមាៃកៃូកៅករៀៃកៅទីកៃះ។ ករណីជាក់ដសដាង វិទយាល័យក៏មាៃ 

ោរយកចិត្តទុកដ្ក់ពី ឯកឧតដាម ជា ភងួភិរម្យ តបធាៃតកពុមោរងារចុះជយួតសពុកភ្ំតពឹក  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងសហគមៃ៍ ៃិងគណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃ បាៃរមួោ្គិតគរូ 

កធ្ើោ៉ា ងណាជួយរិះរកមកធយាបាយកដើម្ីឱ្យកៃូកៅកៅតំបៃ់កៃះ បាៃសិកសាករៀៃសតូត 

ដូចកគដចូឯងកុំឱ្យមាៃោរលំបាកដចូពកួោត់ ដដលបាៃឆ្ងោត់សសងា្គ ម ោ្ម ៃសាលាករៀៃ  

ឬតតនូវកធ្ើដំកណើរកៅករៀៃឆ្ងៃ យពីផទាះ ៃិងកដើម្ីរមួចំដណកជាមយួរាជរដ្ឋា ភិបាល ដតបោ្យ 

តំបៃ់អតីតសមរភមូិឱ្យកៅជាតំបៃ់មាៃោរអភិវឌ្ឍ ដតបោ្យចំោរមីៃឱ្យកៅជាថ្្លបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ សាលាករៀៃដតងដតយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរ 

ផ្តលោ់រចលូរមួផ្ទា ល់ពីអាជ្ាធរក្ពុងោរជយួផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដកលម្អ ោរជយួផសេព្ផសាយ 

កៅោៃ់សហគមៃ៍ ោរចលូរមួសហោរ ចុះដល់មលូដ្ឋា ៃជាមួយតគនូបៃទាពុកថ្្ក់ គណៈកម្មោរ  

គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃកដើម្ីជយួពៃ្យល់ដណនំាសិសសេដដលកបាះបងោ់រសិកសាឱ្យយល់ 

ពីតនម្នៃោរសិកសាៃិងបាៃចលូករៀៃវិញ។ ជាោរកត់សមា្គ ល់ ោរលះបង់កម្ាងំោយ កម្ាងំចិត្ត  

ៃិងកពលកវលាបាៃកផ្តើមកចញពីតំណាងសហគមៃ៍ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលា ដដល

ជាចលករក្ពុងោរកលើកកម្ស់សា្ម រតីចលូរួមតបកបកដ្យទៃំុកចិត្ត។ ជាក់ដស្តង ោរលះបង់ 

របស់កលាកតគនូ អ្កតគនូ ដដលដតងដតមកសាលាមុៃកមា៉ា ងជាតបចំាកដើម្ីចំាទទួលបដិសណាឋា រកិច្ច 

សិសសេតាមកវៃករៀងរាល់កពលតពឹក។ កលើសពីកៃះកៅកទៀត ពកួោត់បាៃចំណាយ្វោិកដ្យ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា118

ស្ម ័តគចិត្តកដ្យមិៃទទលួយក្វិោឧបត្ម្ភរបស់សហគមៃ៍ ៃិងសិសសេ កព្ុងោរទំនាក់ទំៃង 

ជាមយួមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកៅកពលដដលសិសសេអវត្តមាៃ ៃិងជយួបកតងៀៃ

បំប៉ាៃសិសសេករៀៃយតឺ។ តាមរយៈធៃធាៃតគនូល្អ តបកបកដ្យវិៃ័យ ៃិងសីលធម៌ល្អ វិធីសាសស្ត  

នៃោរបកតងៀៃល្អ កធ្ើឱ្យសិសសេទទលួបាៃលទ្ធផលសកិសាល្អ មាៃសីលធម៌រសក់ៅល្អ មាៃ 

វិៃ័យល្អ កចះរសក់ៅជាមួយោ្ កចះកធ្ើោរជាតកពុម មាៃសាមគ្គភីាពល្អ គរួឱ្យតសឡាញ់ដដល 

កៃូៗរបស់ពកួោត់ទទលួបាៃចំកណះដឹងពិតតបាកដ (ជាក់ដស្តង) ហសួពោីររពំឹងទុក។  

កតា្ត សាមគ្គភីាពៃិងមាៃទំនាក់ទៃំងល្អទាងំនផទាក្ពុងៃិងខាងកតរៅ ៃិងមកនាសកញ្ចតនា ោរ

កោរពរាប់អាៃ ៃិងោរផ្តល់ទំៃុកចិត្តកៅវិញកៅមករវាងសាលា អាជ្ាធរតគប់ជាៃ់ថ្្ក់ ៃិង 

សហគមៃ៍ទាងំកៃះបាៃជយួអសូទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អាជីវករអ្កមាៃជីវភាព 

ធរូធារ មាៃោរកជឿជាក់ស្ម ័តគកសា្ម ះ ចូលរមួជយួសាលាករៀៃ កដ្យឆៃទាៈចង់បកងកេើតស្ានដ  

ៃិងជាគំរសូតមាប់អ្កជំនាៃ់កតោយតបកបកដ្យកមាទៃភាព។ ោរដស្តងកចញោ៉ា ងចបាស់ 

ពីសកម្មភាពនៃោរតបតិបត្តិរបស់គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគង

សាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូៃិងោរទទលួបាៃព័ត៌មាៃតត�ប់តាមរយៈកូៃៗរបស់ពកួ 

ោត់ពីលទ្ធផលជាដផ្ផ្កេ ពីសាលាក៏ដចូជាតំណាងសហគមៃ៍កមើលក�ើញពីោរខ្ះខាតៃិង 

តតមនូវោរចំាបាច់ជាក់ដស្តងរបស់សហគមៃ៍ ៃិងសាលាជាអាទិភាព។ តំណាងសហគមៃ៍

បាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតជយួបំផុស ៃិងពិភាកសាអ្កក្ពុងភមូិ កដើម្ីតបមលូកម្ាងំកតតៀមខ្លួៃជាកតសច 

ក្ពុងោរចលូរមួជយួកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ កដ្យឈរកលើទសសេៃៈរមួ សហគមៃ៍ល្អ  

តគនូល្អ សិសសេល្អ សាលាករៀៃមាៃោរអភិវឌ្ឍ។ យៃ្តោរនៃោរោំតទដល់ោរបំកពញបដៃ្ម 

ៃវូជំកៃឿទុកចិត្ត ភាពកក់ករៅ្ត  សតមាប់មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍ ៃិង 

អ្កោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃ 

អៃុវត្តោរតបជុំផសេព្ផសាយដល់មាតាបិតា ទទលួរាល់សំណូមពរ ៃិងកោបល់ពីសហគមៃ៍ 

ជាតបចំា ជាមយួៃឹងដំកណាះតសាយបញ្ហា តបឈមនានា តាមរយៈោរកឆ្ើយតបទាៃ់កពលកវលា 

ោរបកងកេើតឱ្យមាៃកម្មវិធីបកតងៀៃភាសាបរកទសបដៃ្ម (ភាសាន្ កតោះកដ្យសារដត 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

សហគមៃ៍នៃតំបៃ់កៃះមាៃទីតំាងកៅជាប់ៃឹងតពដំដៃកម្ពុជា ន្) កដើម្ីជយួបងកេលក្ណៈ 

ងាយតសលួលដល់សិសសាៃុសិសសេក្ពុងោរដស្ងរកោរងារកធ្ើ ដដលអាចជយួកលើកកម្ស់កតមតិ 

ជីវភាពតគលួសារ ៃិងរមួចំដណកជាមយួរាជរដ្ឋា ភិបាលកព្ុងោរោត់បៃ្យភាពតកីតករបស ់

តបជាពលរដឋា។ 

តម្ាភាពៃិងគណកៃយ្យភាព ជាកតា្ត គៃ្ឹះក្ពុងោរផ្តល់ទំៃុកចិត្ត ៃិងោរចូលរមួរបស ់

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ។ ោរតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃអៃុវត្តោរតគប់តគង 

ោរងារតបកបកដ្យសា្ម រតីទទលួខុសតតនូវ មៃសិោរវជិាជា ជីវៈ ភាពកសា្ម ះតតង់ ោរគិតព ី

តបកោជៃ៍រមួជាធំ បាៃអូសទាញៃវូចំណាប់អារម្មណ៍ពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ក្ពុង 

ោរចលូរមួកដ្យភាពកពញចិត្ត ៃិងកជឿជាក់ ក្ពុងសា្ម រតីតមកេល់ផលតបកោជៃ៍សហគមៃ ៍

ជាធំ។ ក្ពុងកនាះជាកដ់ស្តងោរអៃុវត្តស្័យវាយតនម្បាៃកធ្ើក�ើងករៀងរាល់ ១ដខម្តង កដ្យ 

មាៃោរចលូរមួពីសំណាក់គណៈតគប់តគង សាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងគណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាកដ្យពិៃិត្យតាមដ្ៃវាយតនម្កលើដកំណើរោរោរងារ ោរករៀបចំដផៃោរ  

ដដលរាល់ោរកធ្ើកសចក្តីសកតមចចិត្តនានាក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ កធ្ើក�ើងតាមរយៈ 

ោរោំតទកដ្យសកម្ងភាគកតចើៃកដ្យឈរកលើកោលោរណ៍រមួ ßសមូហភាពដឹកនំា  

សមូហភាពសកតមចចិត្ត បុគ្គលជាអ្កទទួលខុសតតនូវà។

ខ. សាមគ្គភីាពនផទាក្ពុង

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ កលាកតគនូ អ្កតគនូ  

បុគ្គលិកទាងំអស់ បាៃកសាងៃវូវប្ធមក៌ោរពតសឡាញ់ រាប់អាៃ កចះជយួោ្កៅវិញកៅមក 

កដ្យមិៃតបោៃ់បកសេពកួ ឋាៃៈ តួនាទីក្ពុងសា្ម រតីសាមគ្គភីាព ៃិងមកនាសកញ្ចតនាដ៏ល្អ 

ដដលបកងកេើតបាៃៃវូភាពសុខដុមកព្ុងអង្គភាពតពមទាងំទទលួបាៃភាពកពញចិត្តតបកបកដ្យ 

ភាពកក់ករៅ្ត  ៃិងជាគំរសូតមាប់សិសសាៃុសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមូល។

គ. បរិស្ាៃសាលាករៀៃ

កដ្យោរយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់កលើោរតគប់តគងបរិស្ាៃក្ពុងបរកិវណសាលាករៀៃ  
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា120

បរស្ិាៃធម្មជាតិ កសាភ័ណភាព ៃិងអនាម័យតបកបកដ្យគំៃិតនច្តបឌិត ៃវាៃុវត្តៃ៍បាៃ 

កធើ្ឱ្យសាលាមាៃអនាម័យ បរស្ិាៃ ៃិងកសាភ័ណភាពល្អតបណីតគរួជាទីមកនារម្យ ជាភាព 

ទាក់ទាញដល់សសិសាៃុសិសសេមាៃអារម្មណត៍សស់ថ្្ តបកបកដ្យផ្សុកភាពក្ពុងោរសិកសា  

ៃិងបាៃកធ្ើឱ្យមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍រមួទាងំនដគអូភិវឌ្ឍនានា  

កោតសរកសើរ ៃិងកពញចិត្តកព្ុងោរចលូរមួតបកបកដ្យកមាទកភាព។

�. គុណភាពអប់រ ំ(កដំណទតមង់)

កំដណទតមង់វិស័យអប់របំាៃជំរុញោរកលើកកម្ស់គុណភាពអប់រ ំជាពិកសសោរកលើក 

កម្ស់គុណវុឌ្ឍិតគនូ ទាងំសមតភ្ាព សីលធម៌ មៃសិោរវិជាជា ជីវៈ បាៃកធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋា  

សហគមៃ៍ មាៃោរកពញចិត្ត ៃិងចលូរមួោំតទកដ្យភាពកជឿជាក់ ជាពិកសសតាមរយៈ 

លទ្ធផលនៃោតប�ងសញ្្ញ បតតទុតិយភូមិរបស់សិសសេវិទយាល័យកពតជចិនា្ត នាឆំ្្សកិសា  

២០១៨-២០១៩ ដដលទទួលបាៃអតតាតប�ងជាប់របស់សិសសេថ្្ក់ទី១២ បាៃរហតូដល់  

៩៣,៥២% សិសសេទទួលបាៃៃិកទទាស A ចំៃៃួ ៣នាក់ ៃិងសិសសេថ្្ក់ទី៩ បាៃរហតូដល់  

៩៦,៦៧% លទ្ធផលទាងំកៃះបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីគុណភាពអប់រំោ៉ា ងចបាស់គរួជាទីកមាទៃៈ។

៣�២�៦�២� ការព្រៀរគរធនធាន និងសហការជាមួយមដគអូភិវឌ្ឍ

ោរកកៀរគរធៃធាៃ ៃិងោរចលូរមួសហោរពីសំណាកន់ដគអូភិវឌ្ឍ គជឺាកតា្ត ចម្ង 

ដដលមៃិអាចខ្ះបាៃក្ពុងោរជយួជំរុញោរអភិវឌ្ឍរបស់វិទយាល័យ តំាងពីកដើមរហតូមក 

ដល់បច្ចពុប្ៃ្។ វិទយាល័យ បាៃទទួលោរឧបត្ម្ភៃិងោំតទសមា្ភ រៈ្វោិោ៉ា ងកតចើៃពីមាតា 

បិតា ៃិងអាណាពយាបាល សិសសេ អាជីវករ សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី។ ជាមយួោ្កៃះ  

នដគអូភិវឌ្ឍកតចើៃបាៃចូលរមួឧបតម្្ភៃិងោំតទសមា្ភ រៈ ្វិោ ៃិងបកច្ចកកទសដល់វិទយាល័យ 

រមួមាៃ អង្គោរសកតមចសុបិៃកុមារកម្ពុជា អង្គោរទសសេៃៈពិភពកលាក ៃិងអង្គោរ CAPE។  

ក្ពុងោរកកៀរគរធៃធាៃៃិងទាក់ទាញោរចលូរមួសហោររបសន់ដគអូភិវឌ្ឍ សាលាករៀៃ 

ពិតជាចំាបាច់តតនូវមាៃវិធីសាសស្ត តបកបកដ្យភាព្្សនវ កទពកោសល្យ ៃិងភាពជា 

អ្កដឹកនំារបស់អ្កតគប់តគងអង្គភាពខ្ស់ក្ពុងោរផ្តល់ៃវូភាពកជឿទុកចិត្តដល់អ្កចលូរមួ។ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

អ្ីដដលជាោរកត់សមា្គ ល់ គឺគណៈតគប់តគង ក៏ដចូជាបុគ្គលិកអប់របំាៃខិតខំបំកពញ

ោរងារបាៃោ៉ា ងល្អ ៃិងបំកពញកៅតាមតតមនូវោររបស់នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងសហគមៃ៍ កោលគឺ 

ោត់បាៃបំកពញោរងារបាៃកលឿៃ ៃិងអៃុវត្តកៅតាមអ្ីដដលនដគូអភិវឌ្ឍ ៃិងសហគមៃ ៍

ចង់បាៃ។ ជាមយួោ្កៃះផងដដរ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត ក្ពុង 

ោរកកៀរគរធៃធាៃ ៃិងោរសហោរជាមយួនដគូតាមរយៈោរបងាហា ញពីផលតបកោជៃ៍រមួ 

របស់សាលាៃិងសហគមៃ៍តបកបកដ្យតម្ាភាព ៃិងមាៃកោលកៅជាក់លាក់កដ្យមាៃ 

ោរកឆ្ើយតបទាៃ់កពលកវលាក្ពុងកិច្ចសហោរជាមយួនដគ ូរមួៃឹងោរបងកេលក្ណៈសតមប- 

សតមលួលកិច្ចដំកណើរោរសតមាប់នដគូអភិវឌ្ឍនានា ោរយកចិត្តទុកដ្ក់ ៃិងឱ្យតនម្កលើោរ 

ចូលរមួរបស់សហគមៃ៍។ ោរធានាៃវូគុណភាពអប់របំាៃបកងកេើតជាទំៃុកចិត្តដល់សហគមៃ៍  

កដ្យតគនូបាៃកប្តជ្ាជាមយួសហគមៃ៍ ក្ពុងោរបកតងៀៃឱ្យសិសសេតប�ងជាប់១០០%  

កដើម្ីឱ្យមាៃោរសហោរល្អ វិទយាល័យបាៃផ្តល់តនម្ជាខំ្ាងកលើោរចលូរមួរបសន់ដគ ូ

កដ្យបដិសណាឋា រកិច្ច ៃិងស្ាគមៃ៍ោ៉ា ងកក់ករៅ្ត  ោរកលើកទឹកចិត្តតាមរយៈោរចារឹកក ្្ម ះ 

សប្ពុរសជៃកលើសមិទ្ធផល ផ្តល់លិខិតដ្្ងអំណរគុណ ផ្តលក់មដ្យ (ថ្្ក់តកសងួ)  

ោរផ្តល់ោរចលូរមួមតិកោបល់កព្ុងោរវាយតនម្ដំកណើរោរ អៃុវត្តោរងាររបស់សាលាករៀៃ  

ោរលះបង់កពលកវលា ចំណាយ្វោិផ្ទា ល់ខ្លួៃរបស់គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ (នាយករង)  

ចូលរមួជាមយួតកពុមជិះកង់ តកពុមម៉ាតូធូំ (អ្កមាៃជីវភាពធរូធា) កដើម្ីអសូទាញចំណាប់អារម្មណ៍ 

រហតូទទលួបាៃោរជយួផ្តល់ជា្វិោ ៃិងកតគឿងសំណង់មយួចំៃួៃដល់សាលា កសាង 

កដៃ្ងលាងនដពីរកដៃ្ងក្ពុងបរកិវណសាលាករៀៃ។ ជាពិកសសជាងកៃះកៅកទៀត កលាកតគនូ  

អ្កតគនូតពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាបាៃចំណាយ្វិោផ្ទា ល់ខ្លួៃក្ពុងោរចលូរមួអភិវឌ្ឍដកលម្អ 

សាលាករៀៃដចូជា សកម្ៀកបោំក់ ឯកសណាឋា ៃ ទិញកៅ្ម  អំពលូសឡូា ៃិង LCD គិតជា 

ទឹកតបាក់សរុប ៣៦០០ដុល្ារ។ កតរៅពីោរកកៀរគរតាមរយៈោរបកងកេើតបរិោោសកផសេងៗ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃផ្តលួចកផ្តើមកធ្ើបុណ្យផ្កេ តបាក់ដដលមាៃសប ព្ុរសជៃធំៗចលូរមួ  

ដូចជាកលាក ទុយ គឹមហាក់ បាៃជយួបុកអណ្តនូ ងដដលមាៃតនម្ ១០០០ដុល្ាអាកមរិក  
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា122

មា្ច ស់ហាងលក់ម៉ាតូ ូHONDA ពិៃ ទី បាត់ដំបងជួយសុីម៉ាង់ ២៥កតាៃ សហគមៃ៍បាៃជយួ 

ឧបតម្្ភ សមា្ភ រៈសិកសា ៃិងកតគឿងឧបកភាគបរិកភាគ ដល់សិសសេតកីតកចៃំួៃ ២៣នាក់ ដដល 

បាៃស្ាក់កៅអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃជាករៀងរាល់ដខ។

ភាពកជាគជ័យរបស់វិទយាល័យ ពិតជាតតនូវោរជាចំាបាច់មៃិអាចខ្ះបាៃៃវូោរចលូរមួ 

ពីភាគោីក់ព័ៃ្ធជាកតចើៃដចូជាសិសសាៃុសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាល សហគមៃ៍  

ៃិងអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ជាពិកសសអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃដដលបាៃរមួចំដណកក្ពុង 

ោរតគប់តគងសៃ្តិសុខ សណា្ត ប់ធ្ាប់ សុវតិ្ភាព ៃិងផ្តលៃ់វូោរជយួោំតទ សតមបសតមលួល 

ក្ពុងកិច្ចដកំណើរោរនៃោរអៃុវត្តោរងារជាតបចំារបស់សាលាករៀៃ។

ោរបកងកេើតទំនាក់ទំៃងល្អ រវាងវិទយាល័យជាមួយៃិងអាជ្ាធរពិតជាមាៃសារៈសំខាៃ់

ដដលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃអៃុវត្តកដ្យឈរកលើសា្ម រតីសហោរោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធ 

កដើម្ីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ ៃិងោរចលូរមួពីសំណាក់អាជ្ាធរក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ  

សហគមៃ៍ ក៏ដចូជាមលូដ្ឋា ៃតបកបកដ្យបរោិបៃ្។ ោរបងាហា ញពីតតមនូវោរចំាបាច់ៃិង 

ជាអាទិភាពរបស់សាលាករៀៃកៅអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ កដ្យចាត់ទុកអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃជា 

តអួង្គគៃឹ្ះក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃ កោរព ផ្តល់តនម្ ៃិងចាត់ទុកអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃដចូជា 

ឪពុកមា្ត យរបស់ខ្លួៃបាៃទាក់ទាញោរចលូរមួពីសំណាក់អាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ តបកប 

កដ្យភាពជាមា្ច ស់ ៃិងោរយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់។

៣�២�៦�៣� ការងារអភិវឌ្ឍន៍យុវ្រន

គណៈតគប់តគងវិទយាល័យ បាៃចាត់ទុកយុវជៃជាធៃធាៃគៃឹ្ះ ៃិងមាៃតនម្បំផុត 

សតមាប់ោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ ៃិងសង្គមជាតិ។ កតា្ត កៃះបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំតាមរយៈបទពិកសាធ

ោរអភិវឌ្ឍយុវជៃរបស់វិទយាល័យដដលបាៃអៃុវត្តកៃ្ងមក ៃិងទទួលបាៃលទ្ធផល

ោ៉ា ងតតចះតតចង់ទាងំភាពជាគំរ ូសា្ម រតីទទលួខុសតតនូវ សមត្ភាពដឹកនំា ៃិងមៃសិោរ 

ចូលរមួកសាងសង្គមជាតិរបសត់កពុមយុវជៃៃិងកុមារ។ ក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារអភិវឌ្ឍយុវជៃ 

កៃះ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃខិតខំតបឹងដតបងោំតទ ៃិងកលើកទឹកចិត្តកព្ុងោរចងតកង
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តកពុមយុវជៃ ឱ្យមាៃអង្គោរចាត់តំាងចបាស់លាស់មាៃជាអាទិ៍ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ  

ដដលជាតកពុមបកងា្គ លៃិងជាកម្ាងំស្នូលរបស់វិទយាល័យក្ពុងោរអៃុវត្តដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍ 

សាលាករៀៃ ៃិងោំតទដល់ោរបកងកេើតតកពុមកងោយរឹទ្ធ ិដដលជាកសនាធិោររបស់គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារចុះជយួសង្គមផងដដរ។ 

ក. រចនាសម្័ៃ្ធតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ

តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារ គជឺាតកពុមបកងា្គ ល ដដលមាៃតួនាទីជាកសនាធិោរឱ្យ 

គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃកលើកិច្ចោរអៃុវត្តដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍មយួចំៃួៃរបស់វិទយាល័យ។  

តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ មាៃភារកិច្ចកធ្ើោរផសេព្ផសាយពីគុណសម្ត្តិ ៃិងគុណវិបត្តិ 

នៃបរិស្ាៃ តតលួតពិៃិត្យអនាម័យថ្្ក់ករៀៃ សណា្ត បធ្់ាប់សិសសេ កធ្ើោរដណនំាដល់សិសសេ 

តាមថ្្ក់ឱ្យអៃុវត្តតាមកោលោរណ៍របស់គណៈកម្មោរទទលួបៃទាពុកបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ  

តពមទាងំចុះជយួោរងារសង្គមតាមោរដឹកនំារបស់គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ។

តកពុមកៃះ បកងកេើតក�ើងតាមរយៈោរតបជុកំតជើសករសីរបស់តបធាៃៃិងអៃុតបធាៃថ្្ក់ 

ទាងំអស់នៃវិទយាល័យ (ថ្្ក់ទី០៧-ទី១២) កដើម្ីករសីកបក្ភាពដឹកនំាតកពុមចំៃួៃ ១០របូ  

កចញពីកព្ុងចំកណាមកបក្ជៃជាតបធាៃ ៃិងអៃុតបធាៃថ្្ក់ទី១០-ទី១២ ដដលមាៃអាណត្តិ 

ដឹកនំា ១ឆំ្្ កតោមោរជយួសតមបសតមលួលពីកលាកតគនូ អ្កតគនូផងដដរ។ ក្ពុងដំកណើរោរតបជុំ 

កតជើសករសីកៃះ កបក្ជៃដដលមាៃលក្ណៈសម្ត្តិ ៃិងលក្ខណ្តតឹមតតនូវអាចស្ម ័តគចិត្ត

ចូលជាសមាជិកដឹកនំាតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារកដ្យកោងកៅតាមលក្ខណ្ ២ោ៉ា ង 

គ៖ឺ ១)តតនូវដតជាតបធាៃឬអៃុតបធាៃថ្្ក់ទី១០ ដល់ទី១២ ២) តតនូវដតជាអ្កដដលមាៃឆៃទាៈ

លះបង់ខ្ស់ក្ពុងោរជយួសាលាកដ្យមៃិគិតពីតបកោជៃ។៍ បនាទា ប់ពកីតជើសករសីកបក្ភាព 

បាៃកហើយ កបក្ជៃទាងំ ១០របូ តតនូវបៃ្តកបាះកឆ្្តកតជើសករសីតបធាៃ ១របូ ៃិងអៃុតបធាៃ

៤របូកទៀត ចំដណកកបក្ជៃ ៥របូកៅសល់ តតនូវកធើ្ជាសមាជិកអចិនសៃ្តយ៍។ 

បនាទា ប់ពីសកតមចបាៃជាលទ្ធផលៃវូរចនាសមៃ័្ធតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមាររចួកហើយ  

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃតតនូវតបគល់តនួាទីភារកិច្ចតាមរយៈលិខិតបងា្គ ប់ោររបស់នាយក 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា124

សាលា ដល់សមាជិកម្ាក់ៗកដើម្ីអៃុវត្តតាមភារកិច្ចករៀងៗខ្លួៃរមួមាៃ៖ តបធាៃជាអ្កោ្ត ប ់

ោរងាររមួ អៃុតបធាៃបៃួរូបជាអ្កទទលួបៃទាពុកកលើកិច្ចោរបរិស្ាៃ អនាម័យ ពលកម្ម ៃិង 

គណកៃយ្យ ចំដណក ៤របូ កទៀតជាសមាជិកអចិនសៃ្តយ៍ មាៃភារកិច្ចជាជៃំយួោរក្ពុងកិច្ចោរ

កផសេងៗរបសត់បធាៃ ៃិងអៃុតបធាៃមាៃដូចជាោរកបើកអង្គតបជុំក្ពុងករណតីបធាៃ ៃិង 

អៃុតបធាៃអវត្តមាៃ ជាពកិសសពកួោត់អាចកស្ើកោបល់ ឬមាៃសិទ្ធបិ្តឹងកលើករណីដដលសិសសេ 

ណាម្ាក់មិៃកោរពតាមបទបញ្ជា  ៃិងវិៃ័យរបស់វិទយាល័យបាៃ។

ខ. ដំកណើរោរអៃុវត្តោរងាររបសត់កពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារ

កិច្ចោរបរិស្ាៃ៖ ជាកិច្ចោរមយួដដលតកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារ អៃុវត្តតាមោរ 

ដឹកនំារបសត់កពុមដកលម្អបរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យ។ ជាលទ្ធផលសកតមចបាៃក្ពុងដផ្កបរិស្ាៃ

គោឺរតគប់តគងសំរាមកដ្យមិៃកតបើតបាស់ធុងសំរាមក្ពុងបរិកវណវិទយាល័យ ដដលជាកហតុ 

មួយកធ្ើឱ្យវិទយាល័យកៃះ មាៃបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យល្អរហតូទទលួបាៃជ័យលាភីសំរឹទ្ធិ 

កតមិតមធ្យមសិកសាកព្ុងោរតប�ងតបណំាងសាលាកមតតីបរិស្ាៃថ្្ក់ជាតិឆំ្្២០១៩ របស់ 

តកសួងបរិស្ាៃ។ កព្ុងកិច្ចោរកៃះ តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារបាៃតបោៃ់ភាជា បៃ់វូកោល- 

ជំហរោ៉ា ងខាជា ប់ខជាលួៃក្ពុងនាមខ្លួៃជាសមត្កិច្ចអៃុវត្តកលើបទបញ្ជា របស់គណៈតគប់តគង 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

សាលាករៀៃក្ពុងដផ្កបរស្ិាៃ16។

កិច្ចោរវិៃ័យ៖ ក្ពុងោរអៃុវត្តកលើោរកោរពវិៃ័យសាលារបស់សិសសេ តកពុមតបឹកសា 

យុវជៃ ៃិងកុមារបាៃកដើរតនួាទីជាតកពុមតបឹកសាវិៃ័យផង ៃិងជាសមត្កិច្ចអៃុវត្តបទបញ្ជា

របស់គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃផង។ កតរៅពោីរតបោៃ់ខាជា ប់ៃវូភាពជាគតមនូក្ពុងោរកោរព 

បទបញ្ជា  អនាម័យ ៃិងបរិស្ាៃ ៃិងជាពិកសសគដឺផ្កសីលធម៌មាៃោរសំពះស្ាគមៃ៍ចំកោះ 

កលាកតគនូ អ្កតគនូ ៃិងសិសសេច្ងកៅកោ្ងទ្ារករៀងរាល់តពកឹ ក្ពុងនាមជាតកពុមតបឹកសាវិៃ័យ 

បាៃបកងកេើតតកពុមភ្ាក់ងារកត់ក ្្ម ះសិសសេ ដដលមកកោរពទង់ជាតិយតឺកដើម្ីបញជានូៃអ្កទាងំកនាះ 

កៅជបួតគនូកៅទីចាត់ោរកដើម្ីទទលួពិៃ័យ (កបាសសំរាម កតសាចកៅ្ម  លាងបៃទាប់ទឹក..) 

តពមទាងំពៃិិត្យកមើលសណា្ត ប់ធ្ាប់របស់សិសសេម្ាក់ៗមាៃោរោត់តកចកខី្ សក់ខី្ ៃិងមិៃមាៃ 

លាបពណ៌កតោមោរដឹកនំាអៃុវត្តពីសំណាកក់លាកតគនូ ៃិងតកពុមតបឹកសាយុវជៃករៀងរាល់  

១ដខមដាង កហើយតតនូវពិៃ័យជាកសៀវកៅចំកោះសិសសេដដលពិៃិត្យក�ើញថ្បាៃតបតពតឹ្តខុស 

ៃឹងបទប្ញ្ញត្តិកៃះ។

កិច្ចោរហិរញ្ញវត្ពុ៖ ក្ពុងោរងារកៃះ តកពុមតបឹកសាយុវជៃមាៃភារកិច្ចកធ្ើោរតបមលូ្វិោ 

ពីសិសសេកព្ុង ១សបាដា ហ៍ ៥០០៛ (តបំារយករៀល) កដើម្ីកតបើតបាស់ជាមលូៃិធិសតមាប់ទិញសមា្ភ រៈ 

កតបើតបាស់ក្ពុងោរងារពលកម្មៃិងកដើម្ីជយួឧបត្ម្ភសិសសេតកីតក ៃិងជយួកចញន្្ពយាបាល 

សិសសេដដលជួបកតោះថ្្ក់ ឬចលូរមួឧបតម្្ភតគលួសារសាច់ញាតិរបស់សិសសេដដលទទួល 

មរណភាព។

កិច្ចោរសង្គម៖ កិច្ចោរសង្គម គជឺាកិច្ចោរដដលទាមទារោរស្ម ័តគចិត្តចលូរមួ លះបង់  

ៃិងដចករដំលក។ ក្ពុងនាមជាជៃគតមនូ តកពុមតបឹកសាយុវជៃដតងដឹកនំាសិសសេស្ម ័តគចិត្តចលូរមួ 

ករសីសំរាមកៅតាមទីសាធារណៈកៅករៀងរាល់កដើមឆំ្្ ឬក្ពុងទិវាបរស្ិាៃ។ កតរៅពីកៃះ ពកួកគ 

បាៃដឹកនំាតកពុមសិសសាៃុសិសសេចលូរមួកោរពបដិបត្តិតាមទំកៃៀមតពះពុទ្ធសាសនា មាៃោរ 

ចូលរមួក្ពុងពិធីបុណ្យកផសេងៗ ដូចជាមា�បជូា ពិសាខបជូាជាកដើម។ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ក៏ 
16 កមើលក្ពុង៣.៣.៥.២. ោរអៃុវត្តកដើម្ីភាពសា្អ ត អនាម័យ ៃិងភាពនបតង។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា126

ដូចជាសមាជិកក្ពុងថ្្ក់ទាងំអសដ់តងមាៃសាមគ្គភីាព ៃិងយកចិត្តទុកដ្ក់ចកំោះោ្កៅវិញ

កៅមកទាងំបញ្ហា ោរសិកសាៃិងបញ្ហា ផ្ទា ល់ខ្លួៃផងដដរ។ ក្ពុងករណីដដលមាៃមិត្តរមួថ្្ក់ 

កបាះបង់ោរសិកសា ពកួកគដតងជយួរាយោរណ៍មកតបធាៃថ្្ក់កដើម្ីចុះផ្តលត់បឹកសាកលើក 

ទឹកចិត្ត ៃិងពិភាកសាោ្រកមលូកហតុនៃោរកបាះបង់កដើម្ីរាយោរណ៍បៃ្តជៃូគណៈតគប់តគង

សាលាករៀៃរកវិធីកដ្ះតសាយ។ ក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កបាះបង់ោរសិកសាកៃះ ទាងំអស់ោ្ 

មាៃកលាកតគនូអ្កតគនូ តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារ ៃិងតបធាៃថ្្ក់បាៃចុះកៅផទាះរបស់

សិសសេដដលមាៃបញ្ហា ផ្ទា លក់ដើម្ីជបួពិភាកសាជាមយួអាណាពយាបាល កហើយបញ្ចពុះបញ្ចនូល 

សិសសេឱ្យចលូករៀៃវិញ តពមទាងំបាៃជៃូៃូវអកំណាយតិចតចួដល់ពកួោត់ មាៃទឹកតបាក់  

៤០,០០០៛ (៤មុៃឺករៀល) កសៀវកៅ ១�នូ ប៊ិច ១០កដើម ៃិងដស្កកជើង ១គរូតនម្ ២៥០០០ករៀល។

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃក៏បាៃផ្តលួចកផ្តើមៃិងោំតទដលោ់របកងកេើតកឹ្បសិកសា ក្ពុង 

កោលបំណងជយួសិសសេដដលករៀៃកខសាយឱ្យករៀៃទាៃ់សិសសេធម្មតា ដចករដំលកចំកណះដឹង 

ោ្ តសាវតជាវបដៃ្ម ៃិងជាពិកសសគកឺដើម្ី្ៃកៅរកោរលុបបំបាតោ់រករៀៃតតលួតថ្្ក់ 

របស់សិសសេនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព។ កដើម្ីឱ្យកឹ្បសិកសាមាៃដំកណើរោរល្អ  

តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងកុមារបាៃបញ្ចពុះបញ្ចនូលកកៀរគរសិសសេកខសាយឱ្យចលូករៀៃកព្ុងកឹ្បសិកសា  

កហើយពកួកគតបជុំោ្ដស្ងរកចំណចុដដលកធ្ើឱ្យសិសសេករៀៃកខសាយកដើម្ីដកលម្អោ្ ៃិងវិធីសាសសដា  

បកតងៀៃឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាពកដ្យបាៃចាត់ឱ្យសិសសេពូដកៗចលូរមួោ្ដចករំដលកកមករៀៃ  

ៃិងបកងកេើតោលវិភាគកដើម្ីកធើ្ោរបកតងៀៃ។ ជាលទ្ធផល តកពុមតបឹកសាយុវជៃៃិងកុមារតពមទាងំ 

កលាកតគនូ អ្កតគនូបាៃបញ្ចពុះបញ្ចនូលអសូទាញសិសសេដដលបាៃកបាះបងោ់រសិកសាកហើយឱ្យ 

ចូលករៀៃវិញបាៃចំៃៃួ ១២នាក់ តពមទាងំបាៃចលូរមួចំដណកោត់បៃ្យអតតាសិសសេ

កបាះបង់ោរសិកសា ៃិងកលើកកម្ស់អតតាសិសសេតប�ងជាប់ខ្ស់ផងដដរ។

៣�២�៧� ការពដ្រះពសាយបញ្ហា ពបឈមជាមួយពបជា្លរដ្ឋ និងសហគមន៍

៣�២�៧�១� យន្តការទ្ទ្ួល្័ត៌មានពតឡប់ និងបណដា ឹងតវ៉ា

យៃ្តោរទទលួព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណដា ងឹតវា៉ា  គជឺាោរកំណត់ៃវូធាតុចលូដដលកដើរ 
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

តនួាទោី៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរតបមលូព័ត៌មាៃកដើម្ីវិភាគវាយតនម្ក្ពុងកោលបំណងកធ្ើោរ 

សកតមចចិត្តដ៏តតឹមតតនូវក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមនានាតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាពខ្ស់។  

វិទយាល័យបាៃកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត  ៃិងមកធយាបាយដចូជា ទំនាក់ទំងតាមរយៈទរូសពទាមក 

តំណាងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងតំណាង 

សហគមៃ៍ គណៈកម្មោរពិកតោះកោបល់សស្ត  ីៃិងកុមារ តកពុមតបឹកសាអាជីព ឬតាមរយៈបណា្ត ញ 

ព័ត៌មាៃទំនាក់ទំៃងសង្គមរបស់វិទយាល័យ តពមទាងំមាៃោរទទលួព័ត៌មាៃកតរៅតបព័ៃ្ធកដ្យ 

ផ្ទា ល់ដចូជាតាមរយៈអាជីវករ សិសសាៃុសិសសេ ឬទំនាក់ទៃំងផ្ទា ល់ខ្លួៃ។ ជាងកៃះកៅកទៀត  

សាលាមាៃកវទិោជាមួយមាតាបិតាសិសសេ ៃិងកបើកតបអប់គណកៃយ្យភាពករៀងរាល់  

១តតីមាសម្តង ជាមយួោ្កៃះដដរកគក៏បាៃបកងកេើតឱ្យមាៃជៃបកងា្គ លតាមភូមិផងដដរ។

៣�២�៧�២� ការអនុវត្តវិធានការណព៍ ល្ៃើយតបពៅនឹងបញ្ហា ពបឈមពសប 

តាមស្ានភា្ជា្រ់សស្តង

គុណភាព នៃកសវាដដលអ្កទទលួកសវាចង់បាៃគឺោរកឆ្ើយតបកៅៃឹងបញ្ហា តបឈម 

ព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណដា ងឹតវា៉ា តសបតាមស្ាៃភាពជាក់ដស្តងរហ័សទាៃ់កពលកវលា ៃិងមាៃ 

ភាពអាចកជឿទុកចិត្តបាៃ។ អ្ីដដលមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ ៃិងសហគមៃ៍ 

ទទួលបាៃៃវូោរកពញចិត្តកនាះគកឺោលោរណ៍ ៃីតិវិធី ៃិងវិធីសាសស្ត ក្ពុងោរកដ្ះតសាយ 

បញ្ហា តបឈមរបស់វទិយាល័យកដ្យដផ្អកកលើកហតុផល អំណះអំណាង។ ជាកដ់ស្តងមាៃតគនូ 

ជយួបំប៉ាៃដល់សិសសេដដលករៀៃយតឺ ោំតទសមា្ភ រៈសិកសា ជំរុញឱ្យមាតាបិតាជយួពិៃិត្យ 

តាមដ្ៃោរកតបើតបាស់ទរូសពទា ោលវិភាគសិកសាកមា៉ា ងករៀៃ ៃិងកមា៉ា ងករៀៃបំប៉ាៃតបចំាសបា្ត ហ ៍

របស់កូៃៗ ោរកធ្ើទំនាក់ទំៃងតាមទូរសពទាកៅមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេជា 

តបចំា ពៃ្យល់មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេឱ្យដឹងពីមុខវិជាជា ដដលកៃូរបស់ោត់ 

ករៀៃកខសាយ កសៀវកៅតាមដ្ៃោរសិកសារបស់សិសសេ តគនូទទលួបាៃោរជយួឧបត្ម្ភ ៃិង 

កលើកទឹកចិត្តពីសាលាកព្ុងោរជយួបកតងៀៃកតរៅកមា៉ា ងបដៃ្មចំកោះករណីសិសសេករៀៃយតឺ ឬ 

ករៀៃមិៃទាៃ់។ ជាកដ់ស្តង ក្ពុងករណីសិសសេមកករៀៃយតឺ ឬអវត្តមាៃោ្ម ៃមូលកហតុ តគនូតាម 
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មុខវិជាជា ៃីមយួៗទាក់ទងផ្ទា លក់ៅមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេកដើម្ីឱ្យោត់ 

ទទួលបាៃព័ត៌មាៃទាៃ់កពលកវលា ៃិងជយួជំរុញឱ្យកៃូមកករៀៃ ក្ពុងករណីសិសសេបៃ្ ំ

ហត្កលខាកលើកសៀវកៅតាមដ្ៃតគនូបាៃទាក់ទងបញ្ជា ក់បដៃ្មករៀងរាល់ោរកផ្ើ។

ក. បញ្ហា តបឈម ៃិងដំកណាះតសាយ

កៃ្ងមក វិទយាល័យបាៃឆ្ងោត់រាល់ឧបសគ្គៃិងជំៃះៃវូរាល់ោរលំបាកជាកតចើៃ 

តាមដំណាកោ់លជាបៃ្តបនាទា ប់ចាប់តំាងពោីរចាប់កផ្តើម ៃិងោរកកកើតសាលារហតូទទលួបាៃ 

សមិទ្ធផលគួរជាទកីមាទៃៈដចូនាកពលកៃះ ក្ពុងកនាះសាលាបាៃជបូៃវូបញ្ហា តបឈមចម្ងៗ 

មួយចៃំួៃដចូជា ទីតំាងវិទយាល័យបច្ចពុប្ៃ្គជឺាអតីតសមរភមូិ ខ្ះអោរសកិសា តតនូវោរ 

បទពកិសាធ ្្មីសតមាប់ោរតគប់តគង កតា្ត ធៃធាៃមៃុសសេដដលតគនូភាគកតចើៃជាតគនូបកតងៀៃ ្្មី  

ៃិងមកពីទីឆ្ងៃ យៗ។ ដំបងូក�ើយ តបជាពលរដឋាភាគកតចើៃកៅតំបៃ់កៃះជាជៃចំណូលតសពុក  

ដដលកធើ្ឱ្យមាៃោរលំបាកក្ពុងោរកកៀរគរចលូរមួជាមយួសាលាកព្ុងោរបញជានូៃកៃូឱ្យចូលករៀៃ 

កដ្យពកួោត់មមាញឹកក្ពុងោរតបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវិត ៃិងពុំសូវបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ដល់ 

ោរសិកសារបស់កៃូៗពកួោត់ក�ើយ។ បញ្ហា វិៃ័យសិសសេមាៃកតមិតទាបបងកេោរលំបាកដល់ 

តគនូក្ពុងោរបកតងៀៃ មៃិតតឹមដតប៉ាុកណ្ាះអតតាសិសសេកបាះបង់ោរសកិសាក៏មាៃកតមិតខ្ស ់

ដដលមាៃោរលំបាកក្ពុងោរតគប់តគង។ ោរអៃុវត្តវិធាៃវិៃ័យមាៃោរប៉ាះទង្គិចជាមយួ 

មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេមួយចៃំួៃ ដដលពុំទាៃ់យល់ពីផលតបកោជៃ ៍

សតមាប់អនាគតកូៃៗពកួោត់ ោរកតជើសករសីសិសសេឱ្យស្ាក់កៅក្ពុងអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ ោរផ្តល ់

អាហារបូករណ៍ដល់សិសសេក៏ធ្ាប់មាៃោរតចដណៃ ោរតវា៉ាពីសំណាក់មាតាបិតាសិសសេ 

មួយចំៃួៃអំពីោរលក់អាហារក្ពុងសាលាសុំឱ្យកចញកៅកតរៅវិញ កតោះមាៃជកតមើសតិច 

សតមាប់កៃូពកួោត់ កដ្យសារពួកោត់ពុំទាៃ់មាៃទំៃុកចិត្តកលើោរតគប់តគងរបស់ 

សាលាករៀៃ បញ្ហា សកម្ៀកបំោក់កីឡាដដលសាលាតតមនូវ ៃិងលក់ជៃូសិសសាៃុសិសសេ  

មាៃតនម្ទាបជាងទីផសារ ក៏នំាឱ្យមាៃោរតវា៉ាពីអាជីវករកៅក្ពុងផសារ ពីតនម្តបកតួតបដជង 

ទផីសារសតមាប់ពកួោត់ផងដដរ។ ប៉ាុដៃ្ត រាល់បញ្ហា តបឈមជាកតចើៃទាងំកៃះ តតនូវបាៃ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

129

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

គណៈតគបត់គងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ សហោរជាមួយសហគមៃ៍  

រមួោ្រិះរកមកធយាបាយក្ពុងោរកដ្ះតសាយជាបៃ្តបនាទា ប់។

កទាះបីជាសាលាបាៃជបួៃវូបញ្ហា តបឈមជាកតចើៃក៏កដ្យ ក៏គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ បាៃខិតខំរិះរកវិធីកដ្ះតសាយ ៃិងសហោរោ្ 

បាៃោ៉ា ងល្អ តាមរយៈោរបំផុសឱ្យមាៃោរចលូរមួសហោរពីភាគីោក់ព័ៃ្ធ ោរអៃុវត្ត

វិធាៃោរនានា តបកបកដ្យតម្ាភាព គណកៃយ្យភាព មិៃគិតពីផលតបកោជៃ៍បុគ្គល។  

មកធយាបាយ ៃិងវិធីសាសស្តគៃ្ឹះមយួចំៃៃួកផសេងកទៀតតតនូវបាៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ កតបើតបាស់ទទលួបាៃកជាគជ័យតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព  

គោឺរតបជុំឆ្ងកោបល់អភិបាលតសពុក ៃិងសហគមៃ៍ រាល់ោរសកតមចចិត្តនានា ោរសៃយា 

ជាមយួសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលក្ពុងោរបកងកេើតវិទយាល័យ ឱ្យពកួកគមាៃ 

ក្តីរពំឹងទុកតបកបកដ្យសុទិដឋាិៃិយម ៃិងភាពកជឿជាក់ រមួសហោរជាមួយតំណាងសហគមៃ៍ 

ចុះកៅយកព័ត៌មាៃផ្ទា ល់ ចកំោះសិសសេចង់កបាះបង់ ៃិងបាៃចុះជយួដល់សិសសេជបួ 

ោរលំបាកជាក់ដស្តង ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតកកៀរគររក្វោិជួយសិសសេតកីតក សតមបសតមលួលជាមយួ 

អាជីវករ អប់រ ំ ពៃ្យល់តបជាពលរដឋាក្ពុងសហគមៃ៍ឱ្យយល់ពីផលតបកោជៃ៍សហគមៃ៍  

ោរបកងកេើតគណៈកម្មោរចុះវាយតនម្ពីភាពតកីតករបស់តគលួសារសិសសេ ផ្តលួចកផ្តើមបុណ្យផ្កេ តបាក់ 

សតមាប់ោរកសាងបកំពញបដៃ្មកលើោរសាងសង់នានាក្ពុងបរិកវណសាលា ោរពតងឹងតនួាទី 

គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈកម្មោរតគបត់គងសាលាករៀៃ ៃិងតំណាងសហគមៃ៍  

ៃិងោរយកចិត្តទុកដ្ក់សហោរ ៃិងកស្ើសុំោរចូលរមួពីអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ក្ពុង 

ោរចុះតាមដ្ៃោរងារ ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ជាតបចំា កព្ុងសា្ម រតីតមកេល់ផលតបកោជៃ ៍

សហគមៃ៍ជាធំ។

៣�២�៨� ការផ្តរួចពផ្តើមគំនិត ្្មីៗ  និងនវានុវត្តនព៍ដើម្ីពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្មានដពំណើរ- 

ការកានស់តពបពសើរ

ជាទកូៅ ៃវាៃុវត្តៃ៍គជឺាគៃំិតនច្តបឌិតមយួដដលតតនូវបាៃអៃុវត្តកដើម្ីកដ្ះតសាយ 
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ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា130

បញ្ហា បនាទា ៃ់ចំកោះមុខ។ ៃវាៃុវត្តៃ៍ គជឺាសកម្មភាពនៃោរបកងកេើត ៃិងអៃុវត្តវិធី ្្ម ីៗនៃោរ 

សកតមចបាៃលទ្ធផល ៃិង/ឬអៃុវត្តោរងារ។ ៃវាៃុវត្តៃ៍ អាចោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដ្ក់បញ្ចនូល 

ធាតុ ្្ម ីោររមួបញ្ចនូលោ្ជា ្្មីនៃធាតុដដលមាៃតសាប់ ឬោរផ្្ស់ប្តនូរណាមយួគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់  

ឬោរផ្្ស់ប្តនូររកបៀបកធ្ើោរងារតាមដបបតបនពណី។ ៃវាៃុវត្តៃ៍ អាចសំកៅកៅកលើផលិតផល ្្ម ី 

កោលៃកោបាយ ្្មី កម្មវិធី ្្ម ី វិធីសាសស្ត ្្មី ៃិងដំកណើរោរ ្្មី17។

៣�២�៨�១� ការបនញ្្បអំ្ីពបធានបទ្ពា្រ់្័ន្ធនឹងនវានុវត្តន៍ និងការ 

មចនាពបឌិតពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្ដំពណើរការកាន់សតពបពសើរ

កបើកទាះបីជាវិទយាល័យកៅមិៃទាៃ់បាៃករៀបចំោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងបកងកេើៃោរ 

យល់ដឹងអំពីៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតក្ពុងអង្គភាពជាផ្នូវោរក៏កដ្យ ក៏វិទយាល័យបាៃ 

បសញជាបោរយល់ដឹងពៃីវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងគំៃិតនច្តបឌិតដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ ក៏ដចូជាសិសសាៃសុិសសេ  

តាមរយៈោរករៀបចំទសសេៃកិច្ចសកិសាកៅោៃ់សាលាករៀៃ ឬស្ាប័ៃដដលមាៃស្ានដល្អៗ 

ទាងំកៅកព្ុងតបកទស ៃិងកតរៅតបកទស ៃិងោរកធ្ើោរដចករដំលកៃូវចកំណះដឹង ៃិង

បទពិកសាធៃ៍ល្អៗទាងំកៃះកៅដល់បុគ្គលិកអប់រ ំ ៃិងសិសសាៃុសិសសេដនទកទៀតកៅក្ពុង 

វិទយាល័យ ោរកធ្ើទំនាក់ទំៃងជាមយួតគឹះស្ាៃអប់រនំានា កដើម្ីឱ្យបុគ្គលិកអប់របំាៃទទួល 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ោរផ្តល់ឱោស ោរជំរុញកលើកទឹកចិត្ត ៃិងផ្តល់ោរឧបត្ម្ភដល់បុគ្គលិក 

អប់រឱំ្យបាៃបៃ្តោរសិកសាកៅតាមតគឹះស្ាៃឧត្តមសិកសានានា កៅក្ពុងទីរមួកខត្តបាត់ដំបង  

ៃិងរាជធាៃីភ្ំកពញ។ តាមរយៈទសសេៃកិច្ចសិកសា ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងោរបៃ្តោរសិកសា 

ទាងំកៃះបាៃកធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសាៃុសិសសេមាៃគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងនច្តបឌិតក្ពុង 

ោរដកលម្អោរបំកពញោរងារ ក៏ដចូជាចលូរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ។ ជាងកៃះកទៀត 

វិទយាល័យអាចចាត់ទុកថ្អង្គភាពសកិសាមយួ (Learning Organization) មាៃៃ័យថ្តគប់ 

បុគ្គលិកអប់រទំាងំអសក់ៅកព្ុងវទិយាល័យកពតជចនិា្ត បាៃបណ្តពុ ះវប្ធម៌សិកសា កោលគ ឺ

ោរដចករដំលកៃវូចំកណះដឹង ៃិងោរសិកសាករៀៃសតូតពីោ្កៅវិញកៅមកក្ពុងចំកណាម 

17 United Nations, 2007:7
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ជពូំកទី៣. ស្ថា នភាពទូទៅ ស្នា ដៃ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា

បុគ្គលិកអប់រំកៅក្ពុងវទិយាល័យ ោរខិតខំបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯង ៃិងោរបណ្តពុ ះណា្ត ល  

ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សមតភ្ាពតាមរបូភាពកផសេងៗ ដដលកតមក�ើញវិទយាល័យ ឬក៏សាលាករៀៃ 

សាធារណៈកៅក្ពុងតបកទសរបសក់យើងយកមកអៃុវត្ត។ ោរសិកសាករៀៃសតូតទាងំកៃះបាៃ 

កធ្ើឱ្យបុគ្គលិកអប់ររំបស់វិទយាល័យ ជាពិកសសថ្្ក់ដឹកនំាតគប់ដផ្កទាងំអស់កៅក្ពុងវិទយាល័យ 

មាៃគៃិំតៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតខ្ស់ក្ពុងោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ 

ដដលគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃតបគល់ជៃូ។

៣�២�៨�២� ការដឹ្រនាអំនុវត្ត ការ្ំររុញ និងការោពំទ្ការអនុវត្តគំនិត 

មចនាពបឌិត និងនវានុវត្តន្៍រនាពុងអង្គភា្

គណៈតគប់តគងវិទយាល័យ ដតងដតផ្តល់ឱោសដល់សិសសេ ៃិងបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់ 

ក្ពុងោរអៃុវត្តៃវូគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមដដលមាៃលក្ណៈៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតក្ពុងោរអៃុវត្ត

ោរងាររបស់ខ្លួៃកៅក្ពុងវិទយាល័យ។ ោរផ្តល់ឱោសទាងំកៃះកធ្ើក�ើងតាមរយៈោរកធ្ើ វិមជ្ឈោរ 

ោរងារ ោរទទលួខុសតតនូវ ៃិងស្័យភាពតគប់តគងកដ្យខ្លួៃឯងកៅឱ្យបុគ្គលិកអប់រ ំៃិង

សិសសាៃុសិសសេកៅវិទយាល័យ។

វទិយាល័យទទួលបាៃកជាគជ័យ ោរកោតសរកសើរពីសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអ្កអាណា- 

ពយាបាលសិសសេ ៃិងអៃុវត្តោរងារតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងតបសិទ្ធផលតំាងពីកដើម 

រហតូមកដល់កពលកៃះ កផ្តើមកចញពីបុគ្គលិកអប់រ ំសិសសាៃុសិសសេម្ាក់ៗកៅវិទយាល័យ  

បាៃអៃុវត្តៃវូវិធីសាសស្តដឹកនំា ៃិងតគប់តគង ៃិងោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃតបកបកដ្យ 

ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិត ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរជាក់ដស្តងរបស់សិសសេ សហគមៃ៍  

ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី។ កលាកតបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃបាៃដឹកនំា ៃិង

តគប់តគងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ក្ពុងោរចលូរមួកកៀរគរសមា្ភ រៈ ្វិោ កដើម្ី 

ដកលម្អកសវាអប់រ ំ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងបរិស្ាៃរបស់វិទយាល័យដដលទទលួបាៃ 

ោរកោតសរកសើរពីសាធារណៈជៃរហតូមកដល់កពលកៃះកដ្យសារគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិង 

ោរនច្តបឌិតរបស់ោត់ ៃិងសមាជិកតកពុមរបស់ោត់។ កយើងក�ើញថ្សមាសភាពនៃ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. សាថា នភាពទូទៅ សានា ដដ និងភាពទោគជ័យរបស់វទិយាល័យទពជជចិន្តា132

គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃកពតជចិនា្ត មាៃោរចលូរមួមកពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធកៅក្ពុង 

សហគមៃ៍នៃតសពុកភ្ំតពឹករមួមាៃ៖ មសៃ្តរីាជោរ អាជធ្រដដៃដី អាជីវករ អ្កមាៃធៃធាៃ  

ៃិងអ្កមាៃឥទ្ធពិលកៅក្ពុងសហគមៃ៍ មិត្តតពះធម៌ ៃិងតកពុមជិះកង់ជាកដើម។ គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃដដលសមាសភាពចលូរមួចតមពុះដបបកៃះមិៃដមៃកកើតក�ើងកដ្យ 

នចដៃ្យកនាះកទ កោលគឺជាគំៃិតយុទ្ធសាសស្ត តបកបកដ្យៃវាៃុវត្តៃ៍របស់គណៈកម្មោរ 

តគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ក្ពុងោរទាក់ទាញតគប់អ្កោក់ព័ៃ្ធ 

ទាងំអស់កៅក្ពុងសហគមៃ៍ឱ្យចូលរមួោំតទកព្ុងោរអភិវឌ្ឍវទិយាល័យ។ ជាងកៃះកៅកទៀត  

ក្ពុងោរកកៀរគរធៃធាៃសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោក្ពុងោរជយួកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍វិទយាល័យ ទាងំ 

តបធាៃ អៃុតបធាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងសមាជិកទាងំអស់បាៃករៀបចំ 

យុទ្ធនាោរក្ពុងោរដឹកនំាតបមលូធៃធាៃ តបកបកដ្យគំៃិតនច្តបឌិត (អាជីវករតបមូល 

ធៃធាៃសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោក្ពុងចំកណាមអាជីវករកៅក្ពុងផសារដចូោ្ តកពុមជិះកង់តបមលូធៃធាៃ

សមា្ភ រៈ ៃិង្វោិក្ពុងចំកណាមតកពុមអ្កជិះកង់ អ្កមាៃធៃធាៃ ៃិងតកពុមមិត្តតពះធម៌តបមលូ 

ធៃធាៃសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោពីតកពុមរបស់ពកួោត់)។

ជាមយួោ្កៃះផងដដរ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ តកពុមោរងារវិទយាល័យ បុគ្គលិក 

អប់រ ំសិសសាៃុសិសសេ បាៃអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃតបកបកដ្យៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងគំៃិតនច្តបឌិត 

កោលគកឺចះយកលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានារបសត់កសងួ មៃទាីរ ចំកណះដឹង ៃិងជំនាញ

ដដលទទលួបាៃពីោរសិកសា ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លនានាយកមកអៃុវត្តក្ពុងោរដឹកនំា 

តគប់តគងវិទយាល័យ ៃិងោរបំកពញោរងារកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរជាកដ់ស្តងកៅក្ពុង 

អង្គភាព ៃិងសហគមៃ៍របស់ខ្លួៃ។ ោរបកងកេើតគណៈកម្មោរបរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យវិទយាល័យ 

ដដលមាៃតកពុមបរិស្ាៃ តកពុមតបឹកសាយុវជៃ ៃិងតកពុមអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃជាកសនាធិោរក្ពុង 

ោរករៀបចំកសាភ័ណភាព បរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យ គគឺំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ្្មីមយួរបស់វិទយាល័យ កដើម្ី

កធ្ើឱ្យសាលាករៀៃមាៃកសាភ័ណភាពល្អ បរស្ិាៃសា្អ ត ៃិងអនាម័យល្អរហតូដល់ទទលួ 

ោៃរង្ាៃ់សាលាសា្អ តពីតកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងសាលាកមតតីបរិស្ាៃអាស៊ាៃ
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ពីតកសងួបរិស្ាៃ។

កយើងក�ើញមាៃគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ្្មីៗ ៃិងគំៃិតនច្តបឌិតជាកតចើៃតតនូវបាៃយកអៃុវត្ត 

កៅក្ពុងវិទយាល័យរមួមាៃ៖

 9 ោរជំរុញកលើកទឹកចិត្តោរអាៃកសៀវកៅតាមរយៈោក្យកស្ាក “ោៃ់កសៀវកៅ 

១កបាល បកងកេើតកសៀវកៅ ១កបាល”។ តគនូបាៃដឹកនំាសិសសេករៀបចំចងតកងកសៀវកៅ

កៅកលើតបធាៃ ឬកមករៀៃណាមយួ តាមរយៈោរបកងកេើតតកពុមសិសសេតសាវតជាវ ៃិង 

ករៀបចំចងតកងកសៀវកៅដដលជាស្ានដសិសសេ សតមាប់ោរដ្ក់បងាហា ញកៅក្ពុង 

បណ្ាល័យ

 9 បកងកេើតតកពុមោរងារវិទយាល័យដដលមាៃសមាសភាពចូលរមួពីគណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ តំណាងសហគមៃ៍ តគនូបកតងៀៃ តកពុមយុវជៃ ៃិងសិសសេចុះកៅតាម 

ខ្ងផទាះសិសសេដដលកបាះបង់ោរសិកសាកដើម្ីពៃ្យល់ដណនំា ៃិងកលើកទឹកចិត្តឱ្យ

ពកួោត់តត�ប់មកបៃ្តោរសិកសាវិញ តាមរយៈោរពៃ្យល់ដល់សិសសេ ៃិងមាតា 

បិតាសិសសេអំពីសារៈសំខាៃ់នៃោរសិកសាដស្ងយល់ពីស្ាៃភាពជាកដ់ស្តងតគលួសារ 

សិសសេ កកៀរគរ្វិោ ៃិងសមា្ភ រៈជយួសិសសេដដលមាៃជីវភាពខ្ះខាត

 9 បិទស្ាកសញ្្ញ សមា្គ ល់ក ្្ម ះសិសសេ ៃិងកលខទរូសពទាមាតាបិតា ឬអ្កអាណា- 

ពយាបាលសិសសេកៅតាមប្ង់តុៃីមយួៗ ដដលសិសសេអង្គពុយ កដើម្ីតាមដ្ៃ ៃិង 

តតលួតពិៃិត្យវត្តមាៃសិសសេ ៃិងផ្តល់ដំណឹងជៃូមាតាបិតា ឬអ្កអាណាពយាបាល 

សិសសេកៅកពលសិសសេអវត្តមាៃ ៃិងោរតគប់តគងសតមាមកៅតាម្តតុរបស់ 

សិសសេម្ាក់ៗជាកដើម

 9 អៃុវត្តោរតគប់តគងសំរាម ៃិងបរស្ិាៃសា្អ តកៅក្ពុងបរកិវណវិទយាល័យ ៃិងកៅ 

ក្ពុងបៃទាប់ករៀៃ តាមកោលោរណ៍ ោ្ម ៃធុងសំរាម ោ្ម ៃសំរាម ស្័យតគបត់គងសំរាម   

ßសំោធមួយ ធុងសំរាមមួយà 

 9 ោរកកៀរគរមលូៃិធិសតមាប់អភិវឌ្ឍវិទយាល័យតាមរយៈោរចលូរមួជាមយួតកពុម 
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ជិះកង់ ដដលតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកៅក្ពុងសហគមៃ៍

 9 បកងកេើតមលូៃិធិសិសសេជយួសិសសេតកីតកកៅកព្ុងវិទយាល័យ កដ្យមាៃោរោំតទពី 

សហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី ៃិងបុគ្គលិកអប់រំ

 9 កធ្ើោរផ្្ស់ប្តនូរបទពិកសាធៃ៍ ៃិងដកលម្អគុណភាពបកំពញោរងារ តាមរយៈ 

ោរបញជានូៃគណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងសិសសេ កៅទសសេៃកិច្ចសកិសា 

កៅសាលាករៀៃ ៃិងអង្គភាពដនទកទៀត ៃិងកធ្ើោរដចករដំលកៃវូបទពិកសាធៃ៍  

ៃិងចំកណះដឹង (វិទយាល័យសយដ្វកៅក្ពុងតបកទសន្)

 9 កដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមខ្ះតគនូបកតងៀៃ ៃិងតគនូបកតងៀៃខុសមុខវិជាជា ឯកកទស

កដើមរបស់ខ្លួៃតាមរយៈោរកលើកទឹកចិត្តឱ្យតគនូបកតងៀៃកចះសហោរជយួោ្កៅ 

វិញកៅមក កធ្ើោរជាតកពុមក្ពុងោរពតងឹងសមតភ្ាពកលើមុខវិជាជា ដដលបាៃកំពុង 

បកតងៀៃ ៃិងផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបំប៉ាៃសមតភ្ាពជាតបចំាដល់តគនូបកតងៀៃ 

ដដលបកតងៀៃមុខវិជាជា ឯកកទសកដើម។

 9 ោរកលើកកម្ស់សីលធម៌រស់កៅ វប្ធម៌សាមគ្គភីាព ៃិងវប្ធម៌ដចករំដលក កចះ 

ជយួោ្កៅវិញកៅមក បកងកេើតបាៃៃវូសុខដុមៃីយកម្មកៅក្ពុងវិទយាល័យ ៃិងបកងកេើត 

ៃវូទំនាក់ទំៃងល្អ ៃិងភាពស្ិទ្ធស្ាលរវាងអាជ្ាធរដដៃដី សហគមៃ៍ ៃិងវិទយាល័យ  

កតោមោក្យកស្ាក ßសាលាករៀៃជារបស់សហគមៃ៍ សហគមៃ៍កដើម្ីសាលាករៀៃà

 9 ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កផ្តើមកចញពីតតមនូវោរ ៃិងស្ាៃភាពជាក់ដស្តង ជាឧទាហរណ ៍

ោរជលួករាងសតមាប់ករៀបចំកម្មវិធី ៃិងតពឹត្តិោរណ៍នានាកៅវទិយាល័យ ដតងដត 

មាៃោរលំបាករកមលូៃិធិ ឬ្វិោសតមាប់ោរចំណាយន្្ជលួ ៃិងមាៃភាព 

យឺតោ៉ា វមិៃទាៃ់កពលកវលា។ កដ្យសារដតបញ្ហា តបឈមកៃះ គណៈតគប់តគង 

សាលាករៀៃ ៃិងកលាកតគនូ អ្កតគនូ បាៃតបជុំោ្រិះរកវិធីក្ពុងោរកដ្ះតសាយកៅតាម 

លទ្ធភាពជាក់ដស្តងៃិងធៃធាៃដដលខ្លួៃមាៃតសាប់។ ជាដំកណាះតសាយ ពកួោត ់

បាៃសកតមចបកងកេើតតកពុមោរងារទទលួខុសតតនូវ ករៀបចំឱ្យមាៃឧបករណ៍ ៃិងសមា្ភ រៈ 

ករៀបចំករាងពិធីកដ្យខ្លួៃឯងមិៃចំាបាច់ជួលពីខាងកតរៅកទៀតក�ើយ។
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្ំរ្្ូរទ្ី៤� ពសច្រ្តីសននាិដ្្ឋ ន

ភាពកជាគជ័យរបស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  គកឺដ្យសារវិទយាល័យអៃុវត្តតាមយុទ្ធសាសស្ត  

កំដណទតមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលជាពិកសសោរចលូរមួោំតទពី សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា  

ហ៊ុន សសន តបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាលនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជាបាៃជយួឧបត្ម្ភោំតទ សមា្ភ រៈ  

ៃិង្វោិក្ពុងោរចលូរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យកពតជចិនា្ត ចាប់តំាងពីោរចាប់កផ្តើមកកកើតរហតូ 

មកដល់បច្ចពុប្ៃ្។

កោលៃកោបាយ ៃិងកំដណទតមង់ជាអាទិភាពកផសេងៗកទៀតនៃវិស័យអប់ររំបសត់កសងួ 

អប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងោរជយួជំរុញអៃុវត្តផ្ទា ល់របស់មៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត  

ជាពិកសសគោឺរអៃុវត្តកម្មវិធីតគប់តគងតាមសាលាករៀៃ តាមរយៈោរកធ្ើ វិមជ្ឈោរអំណាច  

ៃិងោរសកតមចចិត្ត កៅដល់សហគមៃ៍ ៃិងសាលាករៀៃកដ្យផ្ទា ល់ក្ពុងដឹកនំា តគប់តគង 

ៃិងអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។ កលើសពីកៃះកៅកទៀត គោឺរជួយកតជាមដតជងពីអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប ់

ថ្្ក់កៅក្ពុងកខត្ត ក៏ដចូជាោរតបឹងដតបងអស់ពីកម្ាងំោយចិត្តរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រំ តគនូបកតងៀៃ សហគមៃ៍ មាតាបិតា   

ៃិងអ្កអាណាពយាបាល នដគូអភិវឌ្ឍ ៃិងសិសសាៃុសិសសេ។

តាមរយៈោរសិកសាតសាវតជាវកៃ្ងមក ភាពកជាគជ័យរបស់វិទយាល័យកពតជចិនា្ត  

ក្ពុងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូបាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញៃវូធាតុចលូសំខាៃ់ ៃិងសមិទ្ធផល

សំខាៃ់ៗដចូខាងកតោម៖

 �ោរជយួកតជាមដតជងពីតកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា តាមរយៈោរផ្តល់ស័្យភាព 

ក្ពុងោរអៃុវត្តដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ដផៃោរតបតិបត្តិ ោរជយួឧបត្ម្ភោំតទសមា្ភ រៈ  

ៃិង្វោិក្ពុងោរចលូរមួអភិវឌ្ឍវិទយាល័យចាប់តំាងពីកពលកកកើតរហតូមកដល ់

បច្ចពុប្ៃ្

 �ោរជយួជំរុញពីមៃទាីរអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ក្ពុងោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយ  
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ៃិងកំដណទតមង់ជាអាទិភាពកផសេងៗកទៀតនៃវិស័យអប់ររំបសត់កសួងអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡា 

 �ភាពជាអ្កដឹកនំា៖ គណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ  

ៃិងបុគ្គលិកអប់រទំាងំអស់នៃវិទយាល័យមាៃភាពជាអ្កដឹកនំា មាៃោរករៀបច ំ

រចនាសម្័ៃ្ធនៃោរដឹកនំា ៃិងោរតគប់តគង តពមទាងំមាៃោរដបងដចកតួនាទីភារកិច្ច 

ចបាស់លាស់ តបកបកដ្យគំៃិតផ្តលួចកផដាើម កធ្ើោរជាតកពុម មាៃោរកបដាជ្ាចិត្ត ៃិងលះបង់ 

ខ្ស់ក្ពុងោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។ កតរៅពីយៃដាោរដដលតកសួងបាៃកំណត់ ថ្្ក់ដឹកនំា 

វិទយាល័យបាៃបកងកេើតយៃដាោរនផទាក្ពុងដ្មកទៀត កដ្យបាៃបកងកេើតៃវូគណៈកម្មោរ  

ៃិងតកពុមមួយចៃំួៃក្ពុងវិទយាល័យក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារអភិវឌ្ឍវិទយាល័យឱ្យោៃ់ដត 

មាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិទ្ធភាព។ វិទយាល័យមាៃោរករៀបចំកិច្ចតបជុំជាកទៀងទាត់  

កដ្យមាៃោរចលូរមួពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធកៅតគប់សកម្មភាពទាងំអស់កៅក្ពុង 

ោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ ចាប់តំាងពីដំណាក់ោលករៀបចំដផៃោរ ដំណាក់ោលអៃុវត្ត  

ៃិងដំណាក់ោលតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ោរអៃុវត្តោរអភិវឌ្ឍវិទយាល័យ។ 

 �សាមគ្គភីាព៖ វិទយាល័យមាៃសាមគ្គភីាពនផទាក្ពុងល្អរវាងបុគ្គលិកអប់រ ំៃិងគណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃ កចះតសលាញ់រាប់អាៃ ជយួោរងារោ្ ដចករដំលកចំកណះដឹង 

ោ្កៅវិញកៅមក មិៃកមើលបំណំាោ្ ៃិងកចះជយួដកលម្អោ្កៅវិញកៅមកកដ្យ 

មិៃតបោៃ់ឋាៃៈ ៃិងតនួាទី។ បដៃ្មពីកៃះ មាៃសាមគ្គភីាពល្អរវាងសហគមៃ៍  

អាជ្ាធរដដៃដី អាជីវករ គណៈតគប់តគងសាលាករៀៃ ៃិងបុគ្គលិកអប់រំវិទយាល័យ  

កដ្យបាៃចាត់ទុកសាលាករៀៃជារបស់សហគមៃ៍ សហគមៃ៍កដើម្ីសាលាករៀៃ។

 �ោរចលូរមួពីអាជ្ាធរ៖ អាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់បាៃជយួសតមបសតមលួល ៃិង 

ោំតទតគប់សកម្មភាពទាងំអស់របស់វិទយាល័យ ជាពកិសសោរចលូរមួដល់ោរអភិវឌ្ឍ 

វិទយាល័យ។ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ (កខត្ត មៃទាីរ តសពុក ោរោិល័យ ភមូិ �ុំ កមតកពុម)  

ដតងដតផដាល់សហោរ ៃិងចលូរមួោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរអភិវឌ្ឍសាលាករៀៃមាៃដចូជា៖  
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ោរកកៀរគរ ៃិងផសេព្ផសាយសិសសេឱ្យមកចុះក ្្ម ះចលូករៀៃ ផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃ 

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរសកិសា អាហារបូករណ៍ជាកដើម។

 �ោរចលូរមួពីសហគមៃ៍ ៃិងអាជីវករ៖ វិទយាល័យមាៃោរចលូរមួពីសហគមៃ៍ ៃិង 

អាជីវករោ៉ា ងផុសផុល កក្ៀវោ្ ៃិងតគប់របូភាពក្ពុងោរចលូរមួអភិវឌ្ឍវទិយាល័យ។

 �ោរចលូរមួពីមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ៖ វិទយាល័យបាៃផដាល់កិច្ច 

សហោរ ៃិងោរោំតទោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធរវាងគណៈកម្មោរតគប់តគងសាលាករៀៃ គណៈ- 

តគប់តគងសាលាករៀៃ បុគ្គលិកអប់រ ំៃិងមាតាបិតា ៃិងអ្កអាណាពយាបាលសិសសេ។ 

 �ោរចលូរមួពីនដគអូភិវឌ្ឍកព្ុងវិស័យអប់រំ៖ កដ្យសារមាៃទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ 

នដគអូភិវឌ្ឍក្ពុងវិស័យអប់រំ នដគូអភិវឌ្ឍក្ពុងវិស័យអប់រជំាកតចើៃបាៃចលូរមួឧបតម្្ភ 

ោំតទ ទាងំ្វិោ សមា្ភ រៈ ៃិងបកច្ចកកទសដល់វទិយាល័យ។

 �ោរចលូរមួរបស់សសិសាៃុសិសសេ៖ សសិសាៃុសិសសេនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត មាៃ 

ោរចលូរមួោ៉ា ងសកម្មៃវូតគប់សកម្មភាពទាងំអស់កព្ុងអៃុវត្តដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍  

ៃិងដកលម្អវិទយាល័យ។

សរុបមក ចំណចុកលចកធ្ាមយួចំៃួៃនៃវិទយាល័យកពតជចិនា្ត  ដដលកធ្ើឱ្យវិទយាល័យ 

ទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ ជាអង្គភាពផ្តលក់សវាសារណៈគំរូ កដ្យវិទយាល័យបាៃអៃុវត្ត 

បាៃខាជា ប់ខជាលួៃតាមកោលៃកោបាយ ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តិកផសេងៗរបស់តកសងួ ោរជយួ 

ចង្អពុលបងាហា ញរបស់មៃទាីរអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡាកខត្ត ៃិងអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ពកិសស 

ោរចលូរមួោ៉ា ងសកម្មពីសិសសេ មាតាបិតា ៃិងអាណាពយាបាលសិសសេ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិង 

តគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ។
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គន
្ថន
ិទ
ទ្េស

គន្ថនិទ្ទេស

គន្និពទ្្ទស

ល�រ ព ្្ម រះឯ្រសារ

១
តពះរាជតកមកលខ ៃស/រកម/១២០៧/០៣២ ចុះន ង្ៃទី០៨ ដខធ្នូ ឆំ្្២០០៧ តបោសឱ្យ 

កតបើចបាប់ស្ត ពីោីរអប់រំ

២

អៃុតកឹត្យកលខ ១១៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី០៧ ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៥ ស្ត ពីោីរកំណត់

រចនាសម័្ៃ្ធតគបត់គង ៃិងមុខតដំណងកព្ុងរចនាសម្័ៃ្ធតគប់តគងតកសងួ ស្ាបៃ័ថ្្ក់ជាតិ  

ៃិងថ្្ក់កតោមជាតិ

៣
អៃុតកតឹ្យកលខ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរវាយតនម្ ៃិង 

ោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល

៤
អៃុតកឹត្យកលខ១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខមករា ឆំ្្២០១៧ ស្ត ពីោីរកតមិតរបបកមា៉ា ង 

កំណត់កមា៉ា ងបដៃ្ម ៃិងតបាក់កមា៉ា ងបដៃ្មសតមាប់ោរបកតងៀៃក្ពុងតគឹះស្ាៃសកិសាសាធារណៈ

៥
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា,ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៨ ßយុទ្ធសាសស្តចតុកោណដំណាក់ោលទី៤à របស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃីតិោលទី៦នៃរដឋាសភា

៦

តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា, កសចក្តីដណនំាកលខ២៥៦ អយក.សរណៃ ចុះន ង្ៃទី២៩  

ដខមករា ឆំ្្២០០២ ស្ត ពីីោរកំណត់ៃិោមកតបើតបាស់មសៃ្តីរាជោរសតមាប់សាលាមកត្តយ្យ 

សិកសា បឋមសិកសាមធ្យមសិកសាចកំណះទកូៅ ៃិងសាលាគរុកោសល្យ

៧ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៧ ស្តងដ់្នាយកសាលាករៀៃ

៨
តកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា,ដខមីនា ឆំ្្២០១៤ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត វិស័យអប់រំ ឆំ្្២០១៤- 

២០១៨

៩
តកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា, ដខមិ្ ុនា ឆំ្្២០១៩ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត វិស័យអប់រំ ឆំ្្២០១៩- 

២០២៣

១០
តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា, ដខវិច្ិោ ឆំ្្២០១៨ យុទ្ធសាសស្តកំដណទតមង់វិស័យអប់រ ំ 

យុវជៃ ៃិងកីឡា ២០១៨-២០២៣
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១១
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៨ កសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិស្ត ពីីោរតគប់តគងតាម 

សាលាករៀៃ គកតមាងដកលម្អោរអប់រកំៅមធ្យមសកិសា 

១២
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៨ កសៀវកៅដណនំាតបតិបត្តិស្ត ពីីោរតគប់តគងតាម 

សាលាករៀៃ 

១៣
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៨ កោលោរណដ៍ណនំាស្ត ពីីោរតគប់តគងមលូៃិធ ិ

ដំកណើរោរសាលាករៀៃសាធារណៈ

១៤
តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ដខមីនា ឆំ្្២០១៨ សមិទ្ធផិលោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយ 

ស្ត ពីីោរអប់រំវិទយាសាសស្ត  បកច្ចកវិទយា វិស្កម្ម ៃិងគណិតវិទយា (ដសទាម)

១៥ តកសួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា, ឆំ្្២០១៩ ដផៃទីបងាហា ញផ្នូវោរអប់រកំៅកម្ពុជាឆំ្្២០៣០

១៦

តកសងួមុខងារសាធារណៈ, កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១៣៦មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាងលក្ណៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ ៃិងទទលួសា្គ ល់

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល

១៧

តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ, លិខិតកលខ៨០១៥ សហវ.អ្ ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩  

ស្ត ពីីករណីសកំណើសុដំកសតមលួលកោលោរណ៍ចំណាយមួយចំៃៃួសតមាប់អៃុវត្តមលូៃិធ ិ

ដំកណើរោរសាលាករៀៃសាធារណៈ សាលាគរុកោសល្យ ៃិងវិតកឹតោរកខត្ត ៃិងមជ្ឈមណ្ល 

គរុកោសល្យភមូិភាគកខត្តចាប់ពីឆំ្្២០១៩ តកៅ

១៨
វទិយាល័យកពតជចិនា្ត , ឆំ្្២០១៩ បទបងាហា ញសដា ពីីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

សាលាករៀៃកពតជចនិា្ត តបចំាឆមាសទី១ ៃិងដផៃោរបៃ្តឆមាសទី២ ឆំ្្២០១៩-២០២០

១៩
វិទយាល័យកពតជចនិា្ត , ឆំ្្២០១៩ បទបងាហា ញសដា អីំពោីរដចករំដលកបទពិកសាធៃ៍ នៃ 

ោរតគបត់គង ៃិងផ្តល់កសវាសាធារណៈនៃអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈវទិយាល័យកពតជចិនា្ត

២០ វិទយាល័យកពតជចនិា្ត , ឆំ្្២០២០ បទបងាហា ញសដា ពីីនាយកសាលាករៀៃល្អ ៃិងសាលាករៀៃសា្អ ត
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ឧប
ស
ម្ព័ន
្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម័្ន្ធ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ស្តង់ដាសសវាសាធារណៈ

ឧបសម័្ន្ធ ១៖ ស្តងដ់្ពសវាសាធារណៈ

បទ្បញ្្មផ្ទ្រនាពុងសាលាពរៀន
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ស្តង់ដាសសវាសាធារណៈ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ស្តង់ដាសសវាសាធារណៈ

បលៃង
់អោ

រ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ២

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ និយាមននការផ្តល់ការអប់រវំទិ្យាលព័យពេជ្រចិន្្ត

ឧបសម័្ន្ធ ២៖ និយាមមនការផ្តល់ការអប់រំវិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត

ពសៀវពៅការងារ គណៈ្រម្មការពគប់ពគងវិទ្យាល័យព្ព្រចិនា្ត  ឆ្នា សំ្ិរសា ២០១៩-
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ឧបសម័្ន្ធ �������������������������������������������������������������������������������������� ១៤១



គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ពីី “ការពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវាសាធារណៈរបស ់

្រ័យលាភីអង្គភា្ផដាល់ពសវាសាធារណៈគំរ ូ ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល  

ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ ឆ្នា ២ំ០១៩ ” សតមាប់ “វិទ្យាល័យព្ព្រចិនាដា  ពេត្តបាត់ដំបង”  

ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងផ្ទា ល់របស់សាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាព 

តកពុមោរងារ ដូចខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថ្នា ្រ់ដឹ្រនាពំគបព់គងគពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា រដឋាកលខាធិោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ  

 ៃិងជានាយកសាលាភមូិៃទារដឋាបាល

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត សហ៊ល ចំពរើន  រដឋាកលខាធោិរនៃតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ 

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ្ពតាវុធ អៃុរដឋាកលខាធិោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាត ិ អគ្គនាយកនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ អគ្គនាយករងនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត តបធាៃនាយកដ្ឋា ៃកសវាសាធារណៈនៃតកសងួ 

 មុខងារសាធារណៈ

៧. កលាក ផុន សុជាត ិ មសៃ្តីនៃសាលាភូមៃិទារដឋាបាល

េ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដ្ឹរនានំិងពបតិបត្តគិពពមាង៖
១. ឯកឧតដាម ពថ្ង បរ៉ូាន់ តបធាៃ
២. ឯកឧតដាមបណ្ិត ្រ័យ សារិន អៃុតបធាៃ
៣. កលាកជំទាវ នាង លីណា សមាជិក
៤. កលាក ព្ីង មរ្រត សមាជិក
៥. កលាក តាងំ ស៊ុនលាង សមាជិក
៦. កលាក ្រ័យ រតនា សមាជិក
៧. កលាក លី វ៉ុង សមាជិក
៨. កលាកតសី យឹម សុភ ី សមាជិក



៩. កលាក ជា ពម៉ង សមាជិក
១០. កលាក សហ៊ល ប៊ុនថ្ន សមាជិក
១១. កលាក សយ៉ម ម្ររា សមាជិក
១២. កលាក ពទ្្ វុទ្្ធ ី សមាជិក
១៣. កលាក ហួត ពវ៉ងហ ួ សមាជិក
១៤. កលាក ្យ ផានិត សមាជិក
១៥. កលាក ប៊ុន មហ សមាជិក
១៦. កលាក ប៉លូ អពមិត្រិតយា សមាជិក
១៧. កលាក ពរា ចពិតា សមាជិក
១៨. កលាក ស ូសុភា សមាជិក
១៩. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ ុនា សមាជិក
២០. កលាក យឹម សុបញ្្ញ  សមាជិក។
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គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវា

សាធារណៈរបស់្រ័យលាភីអង្គភា្ផដាល់ពសវាសាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យ

អប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ ឆ្នា ២ំ០១៩ ” សតមាប់ 

“វិទ្យាល័យព្ព្រចិនាដា  ពេត្តបាត់ដំបង” ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិងតគប់តគង

ផ្ទា ល់របស់សាលាភូមិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាពតកពុមោរងារ ដចូ

ខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថ្នា ្រ់ដឹ្រនាពំគប់ពគងគពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត សហ៊ល ចំពរើន

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ្ពតាវុធ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត

៧. កលាក ផុន សុជាតិ

េ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនានំិងពបតិបត្តិគពពមាង៖

១. ឯកឧតដាម ពថ្ង បរ៉ូាន់

២. ឯកឧតដាមបណ្ិត ្រ័យ សារិន

៣. កលាកជំទាវ នាង លីណា

៤. កលាក ព្ីង មរ្រត

៥. កលាក តាងំ ស៊ុនលាង

៦. កលាក ្រ័យ រតនា

៧. កលាក លី វ៉ុង

៨. កលាកតសី យឹម សុភី

៩. កលាក ជា ពម៉ង

១០. កលាក សហ៊ល ប៊ុនថ្ន

១១. កលាក សយ៉ម ម្ររា

១២. កលាក ពទ្្ វុទ្្ធី

១៣. កលាក ហួត ពវ៉ងហួ

១៤. កលាក ្យ ផានិត

១៥. កលាក ប៊ុន មហ

១៦. កលាក ប៉លូ អពមិត្រិតយា

១៧. កលាក ពរា ចិពតា

១៨. កលាក ស ូសុភា

១៩. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា

២០. កលាក យឹម សុបញ្្ញ

5

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

២០២០

ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហា្រ្សពត

វិទ្យាល័យព្ព្រចិនាដា  ពេត្តបាត់ដំបង
្រ័យលាភីចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ ឆ្នា ២ំ០១៩

សមហូភា្ដឹ្រនា ំសមហូភា្សពពមច បុគ្គលទ្ទ្ួលេុសពតរូវ

ព្រសួងមុេងារសាធារណៈ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

9 7 8 9 9 2 4 5 5 4 0 8 0

ISBN-13: 978-9924-554-08-0

ការពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណីសិ្រសា

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ពគប់ពគង និងការផដាល់ពសវាសាធារណៈរបស់្រ័យលាភីអង្គភា្ផដាល់ពសវា

សាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកដាីសកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សតមបសតមលួលៃិងតាមដ្ៃដំកណើរោរនៃោរករៀបចំ ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ

ៃិងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ
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សាធារណៈ ៃិងកម្មវិធដីកទតមងច់បាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ដដលកម្មវិធីដកទតមង់ទាងំបួៃកៃះ 

ជាកបាលមា៉ា សុីៃដឹកនំាដកលម្អអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ សំកៅបកតមើកសវាសាធារណៈជៃូ 

តបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព។

ោរដ្ក់កចញៃវូកោលៃកោបាយដកទតមង់ឱ្យចំអាទិភាព គជឺាកបសកកម្មរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលដតអ្ីដដលរឹតដតតតនូវផ្តល់ោរយកចិត្តទុកដ្ក់កនាះ គតឺបសិទ្ធភាពជាកដ់ស្តង 

នៃកោលៃកោបាយទាងំកនាះដដលតតនូវអៃុវត្តកដ្យតអួង្គៃីមយួៗ តាមមុខងារៃិងភារកិច្ច 

ករៀងៗខ្លួៃ រាប់ចាប់តំាងពីថ្្ក់ជាតិរហតូដល់ថ្្ក់កតោមជាតិ។ ដចូកៃះ ោរចុះអកងកេតកដ្យ 

ផ្ទា ល់ ោរសិកសា ៃិងោរវាយតនម្អំពោីរផ្តលក់សវាសាធារណៈកៅក្ពុងកតមតិមលូដ្ឋា ៃ គ ឺ

ជាកញ្ចក់ឆ្ពុះមយួដដលអាចឱ្យរដឋាបាលថ្្ក់ជាតិយល់អំពីសភាពោរណ៍ពិតកធៀបៃឹងោរ 

ដ្ក់កចញកោលៃកោបាយកៅថ្្ក់ជាតិ។ កៃ្ងមក រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូ 

យៃ្តោរគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីជាោរសិកសា ោរវាយតនម្ ៃិងដស្ងរកៃូវធាតុចលូសំខាៃ់ៗ  

ក្ពុងោរដកលម្អអភិបាលកិច្ច ដដលកៅកព្ុងកនាះមាៃោរផ្តល់ចំណាត់ថ្្ក់ជាោរកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់អង្គភាពដដលមាៃអភិបាលកិច្ចៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈល្អតបកសើរជាងកគ។

ក្ពុងសា្ម រតីខាងកលើកៃះ ខ្ពុំពិតជាមាៃក្តីរកំភើបៃិងសមូកោតសរកសើរកដ្យកសា្ម ះចំកោះ 

គំៃិតករៀបចំឱ្យមាៃជាឯកសារ ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទារីកពទ្យ 

កខត្តកោះកុង ßរមួគិត រមួកធ្ើ រមួទទួលខុសតតនូវ រមួកដ្ះតសាយ ៃិងរមួអភិវឌ្ឍៃ៍àកៃះ។



II

ខ្ពុសំមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះកិច្ចខិតខតំបឹងដតបងសកតមចកចញជាសមិទ្ធផលកៃះក�ើង  

កតោមោរដឹកនំារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ពជ ប៊ុន្ិន កទសរដឋាមសៃ្តីៃិងជាតបធាៃ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល កដ្យមាៃោរចូលរមួសហោរោ៉ា ងសតសាក់សតសាពំីឯកឧត្តមបណិ្ត-

សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសងួអប់រំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ៃិងឯកឧត្តម ព្ំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តរីាជោរកតោមឱវាទនៃសាមតីកសួងៃីមួយៗ។

ខ្ពុំរពំឹងថ្ឯកសារកៃះ ៃឹងោ្យជាមគ្គកទសក៍អភិបាលកិច្ចសាធារណៈដ៏មាៃគុណ-

តបកោជៃ៍មយួ សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀត ជាពិកសសអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសុខាភិបាល អាចយកជាោរដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងជាធាតុចលូនៃោរតគប់តគង 

អង្គភាព ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាពលរដឋា។ ទៃទាមឹកៃះ ឯកសារកៃះក៏អាចផ្តល ់

វិភាគទាៃខាងពុទ្ធ ិដលោ់រយល់ដឹង ោរករៀៃសូតត ៃិងោរសកិសាតសាវតជាវរបស់ៃិសសេិត  

សាសសា្ត ចារ្យ អ្កតសាវតជាវ បញ្ញវៃ្ត ៃិងសាធារណជៃជាទកូៅផងដដរ។

ន ង្ៃ                      ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធាៃីភ្ំកពញ, ន ង្ៃទី         ដខ            ឆំ្្២០២០

ឧបនាយ្ររដ្ឋមនន្តទី

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ



III

អារម្ភ្រថ្

ោរកសាងជកំៃឿៃិងទៃំុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា គជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល តតនូវ 

បៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់តាមរយៈោរផ្តលក់សវាសាធារណៈតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព  

ៃិងស័កិ្សិទ្ធភិាពជៃូតបជាពលរដឋា។ កផ្តើមកចញពីចំណចុកៃះ តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ  

បាៃបំផុសក�ើងវិញៃវូយៃ្តោរនៃោរកលើកទឹកចិត្តមសៃ្តីរាជោរ ៃិងអង្គភាពដដលមាៃស្ានដ 

កឆ្ើមក្ពុងោរបកងកេើៃផលិតភាពោរងារក្ពុងរដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាសាធារណៈ ដដលកៃ្ងមកធ្ាប់តតនូវបាៃអៃុវត្តកៅអតីតសាធារណៈរដឋាតបជាមាៃិត 

កម្ពុជា ៃិងរដឋាកម្ពុជា។ ដផ្អកកលើសំកណើរបស់តកសងួមុខងារសាធារណៈ ក្ពុងនាមគណៈ- 
កមា្ម ធិោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងតកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ក្ពុងោរករៀបចំ 

ឱ្យមាៃយៃ្តោរកៃះក�ើងវិញ កដើម្ីកលើកទឹកចិត្តដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃសកតមចឱ្យមាៃោរតបកតួតបដជងអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ 

តាមរយៈោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

ស្ត ពីីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល។

តាមរយៈអៃុតកឹត្យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ 

ជាតិ ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត ៃិងថ្្ក់ 

តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃករៀបចំៃិងបកងកេើតក�ើង កដើម្ីពិៃិត្យៃិងវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវទិយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំ ៃិងក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

រាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់វិស័យសុខាភិបាល កដ្យដផ្អកកលើសចូនាករ  

លក្ណៈវិៃិច្័យកោល លក្ណៈវិៃិច្័យរង ៃិងលក្ណៈវិៃិច្័យលម្អិត។ ោរវាយតនម្កៃះ 

តតនូវបាៃអៃុវត្តដផ្អកកលើកោលោរណ៍តម្ាភាព សុចរិតភាព ៃិងភាពកជឿទុកចិត្តបាៃ។ ោរ 

វាយតនម្ក៏បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីោរតគប់តគងៃិងោរកតបើតបាស់ធៃធាៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធ- 

ភាពៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងតកបខណ្នៃកិច្ចខិតខំតបងឹដតបងរមួោ្របស់ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្តីអង្គភាព  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងអង្គោរនដគអូភិវឌ្ឍនានា ក្ពុងកោលកៅដកលម្អ ៃិងពតងឹង 



IV

គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ សតមាប់បកតមើតបជាពលរដឋាក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ

របស់ខ្លួៃ។

ក្ពុងឱោសនៃពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុង 

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល នាន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រ ំ 

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយក-

រដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា បាៃដណនំាឱ្យមាៃោរករៀបចំជាករណីសិកសា ចងតកង 

បទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ 

សតមាប់ផសេព្ផសាយជៃូដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀតក្ពុងវិស័យអប់រ ំ 

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍កព្ុងោរដកលម្អ 

គុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃ។ ក្ពុងៃ័យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃករៀបចំៃិងកំណត់យកអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវទិយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំៃិងអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង  

តសពុក ខណ្ ដដលផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់

វិស័យសុខាភិបាល ទុកជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

កផសេងកទៀតក្ពុងតកបខណ្ទទូាងំតបកទស។

ន ង្ៃ                   ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤
   រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី         ដខ        ឆំ្្២០២០

ពទសរដ្ឋមនន្តទីទទួលបន្ទពុ្រពបស្រ្រម្ម្ិពសសនិងជាពបធាន

្រណៈ្រម្មោរវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តលព់សវាសាធារណៈថ្នា ្រ់ជាតិ



V

អារម្ភ្រថ្

កៅក្ពុងៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃកប្តជ្ាបៃ្តកិច្ចខិតខំតបឹងដតបង 

ក្ពុងោរកសាងរដឋាបាលសាធារណៈ ឱ្យោៃ់ដតខំ្ាង សា្អ តស្អ  ំៃិងកផ្្ត តកលើតបជាជៃជាស្នូល។  

ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរបកងកេើៃកល្ឿៃដកទតមង់អភិបាលកិច្ច គជឺាលក្ខណ្ចំាបាច់សតមាប់ោរពតងឹង 

រដឋាបាលសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតមាៃតម្ាភាព ភាពកឆ្ើយតប ៃិងតបសិទ្ធភាព ៃិងជំកៃឿទុកចិត្ត 

បាៃ។

ឈរកលើសា្ម រតីកៃះ តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃតនួាទីតគប់តគងៃិងអភិវឌ្ឍៃ ៍

វិស័យមុខងារសាធារណៈ ៃិងដកលម្អអភិបាលកិច្ចកព្ុងរដឋាបាលសាធារណៈ បាៃទទលួោរ 

ោំតទៃិងចលូរមួសហោរពីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

តកសួងសុខាភិបាល ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ  

ក្ពុងោរករៀបចំៃវូកោលោរណ៍ ៃីតិវិធី ៃិងដំកណើរោរនៃោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ក៏ដចូជាោរចូលរមួោំតទក្ពុងោរ 

ករៀបចំឱ្យមាៃោរចងតកងករណីសកិសាសតមាប់អង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ នៃអង្គភាពផ្តល ់

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងអាច 

យកកៅកតបើតបាស់សតមាប់កធ្ើជាកមករៀៃពិកសាធៃ៍ដល់បណា្ត អង្គភាពកផសេងៗកទៀត កដើម្ ី

ពតងឹងអភិបាលកិច្ចៃិងោរដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដត 

មាៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព។

ោរដកលម្អ ោរពតងឹងគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជូៃ 

តបជាពលរដឋាគជឺាដផ្កដ៏សំខាៃ់មួយ ដដលៃឹងរមួចំដណកក្ពុងោរសកតមចចក្ពុវិស័យរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា ឱ្យទទលួបាៃកជាគជ័យ។ ដផ្អកកលើោរោំតទ ៃិងោរ 

ចូលរមួអៃុវត្តដ៏សកម្មតបកបកដ្យោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់របស់ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីរាជោរ 

នៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងតអួង្គោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ ខ្ពុសំង្ឹមថ្ អភិបាលកិច្ចកព្ុង 

រដឋាបាលសាធារណៈៃឹងមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពៃិងោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍ 

តបកទសជាតិតបកបកដ្យចីរភាព បរោិប័ៃ្ ៃិងសមធម៌។



VI

ក្ពុងនាមតកសងួមុខងារសាធារណៈ ខ្ពុសំមូបៃ្តោំតទ ៃិងផ្តល់កិច្ចសហោរជាមយួ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡា តកសងួសុខាភិបាលៃិងតកសួង ស្ាប័ៃកផសេងកទៀត កធ្ើោរផសេព្ផសាយឯកសារករណី-

សិកសាកៃះឱ្យបាៃទូលំទលូាយ កដើម្ីពតងីកវិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តោរតបកតួតបដជង 

ក្ពុងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូកៅតាមអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត។
ន ង្ៃ                      ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤

    រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី       ដខ        ឆំ្្២០២០
រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងមេុងារសាធារណៈ



VII

អារម្ភ្រថ្

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃចាត់ទុកសុខភាពរបស់តបជាជៃ គជឺាស្នូលនៃោរអភិវឌ្ឍ 

កសដឋាកិច្ច ៃិងសង្គមកិច្ចរបសត់បកទស។ ភាពរឹងមានំៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល រួមជាមយួៃឹង 

វឌ្ឍៃភាពនៃវិស័យោក់ពៃ័្ធកផសេងកទៀត ជាពកិសសឆៃទាៈៃកោបាយដ៏រឹងមារំបស់រាជរដ្ឋា - 

ភិបាលកម្ពុជាក្ពុងោរសកតមចកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ៃិងវឌ្ឍៃភាពកឆ្្ះ 

កៅោៃ់ោរតគបដណ្ត ប់សុខភាពជាសកល រមួជាមួយៃឹងវឌ្ឍៃភាពនៃកដំណទតមង់នានា  

បាៃផ្តល់ឱោសឱ្យតកសងួសុខាភិបាលកធ្ើោរកលើកកម្ស់វិស័យសុខាភិបាល កព្ុងោរផ្តល ់

កសវាមាៃគុណភាពកៅតគប់មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ោៃ់ដតមាៃភាពកឆ្ើយតប ៃិងគណកៃយ្យ 

ភាពចំកោះតបជាជៃ។

លទ្ធផលនៃោរអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

“ស្តពីីោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល ” បាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញថ្មៃទារីកពទ្យបដង្អកផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ ចំៃៃួ ១០ កតមិត២ ចំៃៃួ ១០ ៃិងកតមិត៣ ចំៃៃួ ១០ តតនូវបាៃវាយតនម្  

ៃិងទទលួសា្គ ល់ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល កៅឆំ្្២០១៩  

ដដលក្ពុងកនាះមាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ៃិងមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម បាៃទទលួជ័យលាភីជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរថ្ូ្ក់កលខ១។

ោរចងតកងករណីសិកសាពីមៃទាីរកពទ្យទាងំ៣ខាងកលើ ដដលបាៃទទលួជ័យលាភីកលខ១  

ស្ត ពីី “ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យ ” មាៃកោលបំណងផ្តល់ជា

កមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ កដើម្ីដចករំដលកពីគុណតនម្នៃភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ក្ពុង 

វិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងបងាហា ញពីដកំណើរោរនៃោរវិវត្តកព្ុងអង្គភាព បញ្ហា  

តបឈម ដំកណាះតសាយ បទពកិសាធៃ៍កជាគជ័យ ៃិងវិធីសាសស្តនានាក្ពុងោរដកលម្អគុណភាព 

ៃិងផលិតភាពោរងារក្ពុងអង្គភាព ជាពកិសស ោរចូលរមួចដំណកជំរុញោរអៃុវត្តៃវាៃុវត្តៃ៍  

ៃិងឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងោរពតងឹងៃិងកលើកកម្ស់សុខុមាលភាពជៃូដល់តបជាជៃកម្ពុជា។

ក្ពុងនាមតកសងួសុខាភិបាល ខ្ពុសំូមកោតសរកសើរដ៏កសា្ម ះដល់មសៃ្តីៃិងបុគ្គលិកសុខា- 



VIII

ភិបាលទាងំអស់ តពមទាងំមៃទាីរកពទ្យទទលួជ័យលាភីដដលបាៃនំាមកៃវូវឌ្ឍៃភាព ៃិងភាព 

កជាគជ័យដ៏តតចះតតចង់ក្ពុងោរបកតមើកសវាជូៃតបជាជៃ។ ជាមយួោ្កៃះ ខ្ពុំសូមវាយតនម្ 

ខ្ស់ចំកោះតកសួង ស្ាប័ៃោក់ពៃ័្ធ ៃិងអង្គភាពតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ រដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ  

នដគអូភិវឌ្ឍ អង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងវិស័យឯកជៃ តពមទាងំតបជាជៃកម្ពុជាទាងំអស់  

ដដលបាៃឧបត្ម្ភ ោំតទ សហោរ ៃិងចលូរមួចដំណកោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរអៃុវត្តសកម្មភាព 

សុខាភិបាលនាកពលកៃ្ងកៅ។

ខ្ពុំសង្ឹមថ្ ករណីសកិសាកៃះ ៃឹងបាៃជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ល្អៗ សតមាប់មសៃ្តី 

តគប់តគងអង្គភាពសុខាភិបាលទាងំអស់ កដើម្ីកធ្ើោរដកលម្អ ៃិងអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់ខ្លួៃ 

ឱ្យោៃ់ដតរកីចំករៃីដ្មកទៀត រមួចំដណកកលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពជៃូ 

តបជាជៃកម្ពុជាោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង។

ន ង្ៃ                  ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស ២៥៦៤
រាជធាៃីភ្ំកពញ        ដខ       ឆំ្្២០២០

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងសុខាភិបាល



IX

ពសច្រ្ដទីស ល្ៃងអំណរ្រុណ

កយើងខ្ពុំសមូសំដដងៃវូោរកោរពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ៃិងកតកវទិតាដក៏សា្ម ះស្ម ័តគជៃូ សកម្តច 

អគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា ដដល 

បាៃោំតទ ៃិងយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់កលើវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ជាពិកសស  

បាៃដ្កក់ចញៃវូអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បកចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីី 

ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។

កយើងខ្ពុំសូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា  

ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី ៃិងជារដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលបាៃជំរុញ ោំតទបកងកេើត 

ឱ្យមាៃោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល ៃិងោរករៀបចំចងតកងបទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត  

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ គំរកូៃះក�ើង។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុំសមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត 

ព្ពជ ប៊ុន្ិន កទសរដឋាមសៃ្តីទទលួបៃទាពុកកបសកកម្មពកិសស ៃិងឯកឧត្តម ព្ពុំ សុខា  

រដឋាមសៃ្តីតកសួងមុខងារសាធារណៈ ចកំោះោរផ្តល់ៃវូកិច្ចោំតទ ៃិងោរជំរុញកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់តកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសា ដដលជាកហតុកធ្ើឱ្យដំកណើរោរសកិសាតសាវតជាវទទលួ

បាៃលទ្ធផលនាកពលកៃះ។

ទៃទាឹមោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុសំមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ចំកោះោរផ្តលៃ់វូកិច្ចោំតទ សតមបសតមលួល  

ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាបាៃបកំពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ រហតូទទលួបាៃ 

លទ្ធផលនាកពលកៃះ។

កៅក្ពុងោរងារកៃះដដរ កយើងខ្ពុសំមូដ្្ងអំណរគុណចកំោះ ឯកឧត្តម យ្់រ ប៊ុនណា  

រដឋាកលខាធិោរតបចំាោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងជានាយកសាលាភមូិៃទារដឋាបាល 

ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងដឹកនំាគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាកៃះ រហតូទទួលបាៃ 



X

លទ្ធផលជាទកីមាទៃៈនាកពលកៃះ។

ក្ពុងឱោសកៃះ កយើងខ្ពុសំមូដ្្ងអំណរគុណចកំោះ កលាកជំទាវ មិ្ុនា ភូ្ ង  

អភិបាល នៃគណៈអភិបាលកខត្តកោះកុង ឯកឧត្តម ពពសង ហុង អភិបាលរងនៃគណៈ

អភិបាលកខត្តកោះកុង ៃិងកលាកកវជ្ជបណ្ិត ពៅ មុឹង តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត 

កោះកុង ចំកោះោរលះបង់ៃវូកពលកវលា ោរោំតទ ោរសតមបសតមលួល ៃិងោរអៃុញ្្ញ ត 

ឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសកិសាបាៃបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ តបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព  

ៃិងកដ្យរលៃូ រហតូទទួលបាៃលទ្ធផលនាកពលកៃះ។

សូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះ កលាកកវជ្ជបណ្ិត មហ មៃសុន តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កោះកុង អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីទាងំអស់នៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង  

ដដលបាៃលះបង់ៃវូកពលកវលាដក៏តចើៃ ចលូរមួោ៉ា ងសកម្ម សតមបសតមលួល ៃិងផ្តល់ទៃ្ិៃ័យ  

ឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសកិសាបាៃបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព។

សូមអរគុណចកំោះថ្្ក់ដឹកនំានៃទីភ្ាក់ងារកិច្ចសហតបតិបត្តិោរអាល្មឺ៉ាង់ (GIZ) ៃិង 

ជាពិកសសកលាកបណិ្ត សំ ចន្ធទី ៃិងតកពុមជំនាញោរបកច្ចកកទសនៃកម្មវិធីកំដណទតមង់ 

វិមជ្ឈោរៃិងរដឋាបាលនៃអង្គោរជីអាយហសេិត (DAR/GIZ) ដដលដតងដតផ្តលៃ់វូោរោំតទ  

ៃិងោរតតមង់ទិសកៅក្ពុងដំកណើរោរនៃោរករៀបចំករណីសិកសាកៃះ។

សូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះតកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគបត់គងគកតមាងករៀបចំករណី-

សកិសា ដដលបាៃដណនំាតតមង់ទិស ៃិងផ្តល់ជាធាតុចលូក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសិកសា 
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កខត្តកោះកុង ៃិងតកពុមោរងារសតមបសតមលួល ដដលបាៃលះបង់កម្ាងំោយចិត្ត ៃិងបញ្្ញ  

ក្ពុងោរសតមបសតមលួល ករៀបចំ តាក់ដតង ៃិងចងតកងករណីសិកសាកៃះឱ្យទទួលបាៃលទ្ធផល 

ដូចោរកតោងទុក។
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CPA Complementary package of Activities
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H-EQIP Health Equity and Quality Improvement Project

HO2 Hospital
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HSSP-2 Health Sector Support Project-2

ICU Intensive Care Unit

IPC Infection Prevention and Control

MOS Month Of Stock

MTC Medecine Therapeutic Committee

PHD Provincial Health Department

PPE Personal Protective Equipment

PMRS Patient Management and Registration System

Post ID Post Patient Identity

SOA Special Operating Agency 

SWOT Strength Weakness Opportunity Threat

USAID United State Agency for International Development

VCCT Voluntary Confidential Counceling Testing 
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ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

ជំ្្ូរទទី១� ពសច្រ្ដទីពផ្ដើម

១�១� លំនាបំញ្ហា មនោរពសាវពជាវ

ោរតបកតួតបដជងោរផ្ល់កសវាសាធារណៈកៅតាមអង្គភាពក្ពុងស្ាបៃ័សាធារណៈ 

ជាគៃឹ្ះចំាបាច់មយួ កព្ុងោរធានាបាៃៃវូតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ ដល់តគប់ 

តសទាប់តបជាពលរដឋាទាងំអស់ កៅក្ពុងតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា មាៃ 

ឆៃទាៈោ៉ា ងកមាះមុតឥតរា្យ ក្ពុងោរជំរុញោរអៃុវត្តោរងារដកទតមង់តគបដ់ផ្ក តគប់វិស័យ 

ឱ្យោៃ់ដតមាៃលក្ណៈទូលំទលូាយ ៃិងសុីជកតរៅ ក្ពុងកោលកៅកធ្ើឱ្យតបកទសកម្ពុជាមាៃ 

សុខុដុមៃីយកម្ម ៃិងោរអភិវឌ្ឍតបកបកដ្យចីរភាព សំកៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងកសចកី្តតនូវោរ 

របសត់បកទសជាតិ ៃិងតបជាជៃ។ ដផ្អកកលើសា្ម រតីកៃះ ោរកលើកកម្ស់អភិបាលកិច្ចកព្ុង 

រដឋាបាលសាធារណៈ គជឺាកម្ាងំចលករដ៏ចំាបាច់ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលតគប់ជាៃ់ថ្្ក់តតនូវ 

យកចិត្តទុកដ្ក់ជាអាទិភាពបំផុត។ អភិបាលកិច្ចតតនូវបាៃរាជរដ្ឋា ភិបាលកំណតថ់្ជាចំណចុ 

ស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងបាៃផ្ល់សារៈសំខាៃ់ក្ពុងោរជំរុញ 

ោរអៃុវត្តកោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរ ៃិងវិសហមជ្ឈោរ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ  

ោរដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ោរដកទតមង់ចបាប់ ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ ៃិង 

ោរដកទតមង់តាមវិស័យកផសេងៗកទៀតរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ោរកសាងជកំៃឿៃិងទៃំុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា គជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល 

តតនូវបៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់ជាយុទ្ធសាសស្ត  តាមរយៈោរផ្ល់កសវាសាធារណៈតបកបកដ្យ 

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងស័កិ្សិទ្ធភាពជូៃតបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។  

កផ្ើមកចញពីសា្ម រតីកៃះ ោរពតងឹងស្ាប័ៃផ្ល់កសវាសាធារណៈ ៃិងភាពជាអ្កដឹកនំា គជឺា 

ោតាលីករដ៏មាៃសារៈសំខាៃ់ ៃិងអាទិភាពបំផុតក្ពុងោរដកលម្អោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ 

កៅក្ពុងស្ាប័ៃសាធារណៈ។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដកលម្អោរផ្ល់កសវាសាធារណៈកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញ 
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ៃវូកោលៃកោបាយ បទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងឯកសារដណនំាមយួចំៃៃួ ដចូជា កោលៃកោ- 

បាយស្ីពីោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ តពះរាជតកឹត្យស្ីពីកោលោរណ៍រមួនៃោរបកងកេើត ៃិង

ដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពកិសស អៃុតកឹត្យស្ីពីោរករៀបចំ ៃិងោរតបតពឹត្តកៅ

នៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ ៃិងឯកសារដណនំាស្ីពីស្ងដ់្កសវា

សាធារណៈ ៃិងអៃុតកឹត្យស្ីពីោរបកងកេើតយៃ្តោរតចកកចញចលូដតមយួសតមាប់ោរផ្ល ់

កសវារដឋាបាលកៅរដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ ជាកដើម។

ជាមយួោ្កនាះដដរ តកសងួសុខាភិបាល ក៏ដចូជាតកសួង ស្ាប័ៃដនទកទៀតដដរ បាៃ 

ដ្ក់កចញៃវូដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ដផៃោរសកម្មភាព តបោស ៃិងបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានា  

កដើម្ីកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។ ឯកសារដដលតកសួង 

សុខាភិបាលបាៃដ្ក់កចញមាៃជាអាទិ៍ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០  

ដផៃោរសកម្មភាពសតមាប់បងាកេ រ ៃិងតគប់តគងជំងមឺិៃឆ្ង ២០១៦-២០២០ ដផៃោរ 

សកម្មភាពពហុវិស័យជាតិសី្ពីោរោរោរ ៃិងតបយុទ្ធៃឹងជំងឆ្ឺង ២០១៨-២០២៨។

ក្ពុងោរកលើកទឹកចិត្តចំកោះអង្គភាពដដលបាៃខិតខំដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្ល់កសវា 

របស់ខ្លួៃ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០  

ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ីពីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្លក់សវាសាធារណៈ

គំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ កោលបំណងនៃអៃុតកឹត្យកៃះ គកឺដើម្ីជំរុញ 

ៃិងកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាព ៃិងគុណភាពនៃដកំណើរោររបស់អង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈ

ក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាលឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង តាមរយៈោរកំណត់ឱ្យមាៃ 

ោរវាយតនម្ ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរ។ូ កោងតាមសា្ម រតី

អៃុតកឹត្យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្លក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ រាជធាៃី កខត្ត  

តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង។ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្លក់សវាសាធារណៈ 

ថ្្ក់ជាតិមាៃរដឋាមសៃ្តីតកសួងមុខងារសាធារណៈ ជាតបធាៃ (គណៈកម្មោរមុៃដខកមសា ឆំ្្ 

២០២០) គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈរាជធាៃី កខត្ត មាៃអភិបាល  
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នៃគណៈអភិបាលរាជធាៃី កខត្ត ឬតំណាងនៃគណៈអភិបាលរាជធាៃី កខត្ត ជាតបធាៃ ៃិង 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈតកពុង តសពុក ខណ្ មាៃអភិបាល នៃ 

គណៈអភិបាលតកពុង តសពុក ខណ្ ឬតំណាង នៃគណៈអភិបាលតកពុង តសពុក ខណ្ ជាតបធាៃ។

កដ្យដផ្អកកលើៃីតិវិធី កោលោរណ៍ លក្ណៈវិៃិច្័យ ៃិងភារកិច្ចដដលបាៃកំណត់  

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈកៅតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ បាៃខិតខំបំកពញ 

ភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរវាយតនម្ ៃិងកតជើសករសីអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈ

គំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ជាលទ្ធផល គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាព 

ផ្ល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃសកតមចកតជើសករសីអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរូ 

ក្ពុងវិស័យអប់រំចំៃៃួ ១០ ៃិងវិស័យសុខាភិបាលចំៃៃួ ៣០ កដើម្ីផ្ល់ោៃរង្ាៃ់ វិញ្្ញ បៃបតត

ទទួលសា្គ ល់ ៃិង្វិោជារង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្ត។ ក្ពុងចំកណាមអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈ 

គំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាលចំៃួៃ ៣០ ខាងកលើមាៃ៖ ១.មៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្តដដល 

ផ្ល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣ (CPA3)ចំៃៃួ ១០ ២.មៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី  

កខត្ត ៃិងតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្ល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2)ចំៃួៃ 

១០ ៃិង ៣.មៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្ល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់ 

កតមិត១ (CPA1)ចំៃៃួ ១០។ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ៃិងតកពុង តសពុក  

ខណ្ ដដលផ្ល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2)ចំៃួៃ ១០ គមឺៃទារីកពទ្យកខត្ត

កោះកុងទទលួបាៃចំណាត់ថ្្ក់កលខ១។

ជាោរតបស្ងដល់អង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងវិស័យសុខា- 

ភិបាលទាងំ ៤០ ខាងកលើ ដដលបាៃខិតខំបំកពញោរងារក្ពុងោរផ្ល់កសវាជូៃតបជាពលរដឋា

បាៃល្អ កៅន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃតបារព្ធពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ 

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កតោម 

អធិបតីភាពឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តី 

តកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្ចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន 
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នាយករដឋាមសៃ្ត ីនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។

កៅក្ពុងពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យ 

អប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាលកនាះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា បាៃ 

ផ្ល់អៃុសាសៃ៍ចំៃៃួតបំាបីចំណចុ ដដលអៃុសាសៃ៍ទីមយួ គឺកស្ើឱ្យមាៃោរករៀបចំចងតកង 

បទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណ្ាជ័យលាភីអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ 

កដើម្ីកធើ្ជាករណីសកិសា ៃិងបៃ្តផសេព្ផសាយជៃូអង្គភាពវិទយាល័យ ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

កផសេងកទៀតកៅទូទាងំតបកទស សតមាប់ជាោរដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងកីៃវាៃុវត្តៃ៍ 

សតមាប់ោរដកលម្អគុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃជៃូតបជាពលរដឋា។ បដៃ្មពីកលើកៃះ  

ោរដចករំដលកបទពិកសាធៃ៍នៃភាពកជាគជ័យរវាងអង្គភាពដដលទទលួបាៃស្ានដកឆ្ើម ៃិង 

អង្គភាពកផសេងៗកទៀត ជាកតា្ត ចំាបាច់ណាស់កព្ុងោរបៃ្តដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្លក់សវា 

សាធារណៈ ពតងឹងភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងោរនច្តបឌិត ដដលអាចៃឹងជំរុញឱ្យអង្គភាពកបាះ 

ជំហាៃកៅមុខតបកបកដ្យភាពកជឿទុកចិត្ត។

កដ្យកោងអៃុសាសៃ៍ខាងកលើ ៃិងសច្ចភាពនៃសារៈសំខាៃ់នៃោរសិកសាករៀៃសតូត 

ពីោ្កៅវិញកៅមក តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃសាលាភមូិៃទារដឋាបាលជាកសនាធិោរ  

បាៃករៀបចំតកពុមោរងារសកិសា សតមាប់ករៀបចំចងតកងៃូវបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃល្អៗពី 

អង្គភាពផ្លក់សវាសាធារណៈគំរ ូឬដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ នាកពលកៃ្ងមក 

ទាងំក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលមាៃអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរូទទលួបាៃជ័យលាភី 

កលខ១ ចំៃៃួ ៣ រមួមាៃ ១.មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលទទួលបាៃជ័យលាភកីលខ១  

ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ដដលផ្ល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមតិ 

៣ (CPA3) ២.មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ដដលទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ ក្ពុងចំកណាម 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ៃិងតកពុង តសពុក ខណ្ដដលផ្ល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់ 

កតមិត២ (CPA2) ៃិង៣.មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ កៅកខត្តកោធិ៍សាត់ដដលទទលួបាៃ 
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ជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្លក់សវាសំណុ ំ

សកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ (CPA1)។ កហតុដកូច្ះ មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង បាៃោ្យជា 

អង្គភាពកោលកៅសតមាប់សកិសាតសាវតជាវក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសិកសាកៃះក�ើង។

១�២� ពោលបំណងមនោរពសាវពជាវ

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះ មាៃកោលបំណង៖

 - តបមូលចងតកងៃូវកមករៀៃ ៃិងបទពិកសាធៃ៍ល្អៗកៅក្ពុងដំកណើរោរតគប់តគង ៃិង 

ផ្ល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ដដលជាជ័យលាភីអង្គភាពផ្ល់កសវា 

សាធារណៈគំរ ូទទួលបាៃចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ កព្ុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី  

កខត្ត ៃិងតកពុង តសពុក ខណ្ដដលផ្ល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2)  

នៃវិស័យសុខាភិបាល សតមាប់ជាោរដចករដំលកចំកណះដឹងបដៃ្មកៅដល់អង្គភាព 

ផ្ល់កសវាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត

 - ផ្ល់ជាធាតុចលូ ឬអៃុសាសៃ៍កៅកលើចំណចុខ្ះខាតមួយចៃំៃួដល់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកោះកុង កដើម្ីបកងកេើៃគុណភាពោរផ្ល់កសវារបស់អង្គភាពឱ្យោៃ់ដតតបកសើរ 

ក�ើង

 - សិកសាដស្ងយល់អំពីោរចលូរមួចំដណករបស់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ (រដឋាបាលកខត្ត រដឋាបាល 

តកពុង មៃទាីរសុខាភិបាល នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងអ្កោក់ពៃ័្ធដនទកទៀត) កៅក្ពុងដំកណើរោរ 

នៃោរផ្ល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ។

១�៣� សដន្រំណត់ និងវិសាលភា្មនោរពសាវពជាវ

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះពិៃិត្យកមើលកៅកលើោរតគប់តគង ៃិងោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ 

របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ក្ពុងអំ�ពុងឆំ្្២០១៥ រហតូដល់ឆំ្្២០១៩។

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះកផ្្តសំខាៃ់កៅកលើោរអៃុវត្តតាមៃវូលក្ណៈវិៃិច្័យកោល 

ទាងំ៨ ដដលបាៃដចងក្ពុងអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ 

ស្ីពីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្លក់សវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 
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វិស័យសុខាភិបាល។ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំ៨ កនាះ រមួមាៃ ១.ស្ង់ដ្កសវាសា- 

ធារណៈ ២.ស្ង់ដ្នៃោរផ្ល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលសតមាប់មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អក (CPA2) ៣.ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៅក្ពុងអង្គភាព ៤.ោរតគបត់គង ៃិង

ោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅកព្ុងអង្គភាព ៥.ោរករៀបចំ ៃិងោរដកលម្អបរិស្ាៃអង្គភាព  

៦.ទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ តពមទាងំោរចលូរមួ 

វាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ ៧.ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមយួតបជា- 

ពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍ ៃិង៨.ោរផ្លួចកផ្ើមគំៃិត ្្មីៗ  ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ កដើម្ីកធ្ើឱ្យអង្គភាពមាៃ

ដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ។

១�៤� វិ្ទីសានស្តសិ្រសាចងព្រង្ររណទីសិ្រសា

វិធីសាសស្តសកិសាតាមដបបគុណភាព តតនូវបាៃយកមកកតបើកៅក្ពុងោរសិកសាកៃះ កដើម្ ី

តបមលូចងតកងបទពិកសាធៃ៍ ៃិងោរតបតិបត្តិជាក់ដស្តងរបស់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

កោលគ ឺមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង សតមាប់ដចករំដលកចំកណះដឹង ៃិងបកតមើផលតបកោជៃ៍ 

ដល់ោរករៀៃសូតតរបស់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈដនទកទៀត។ វិធីសាសស្តសិកសាតាម 

ដបបគុណភាពបាៃជយួដល់ោរសិកសាដស្ងយល់អំពោីរអៃុវត្តោរងារដឹកនំា ចាត់ដចង ៃិង 

សតមបសតមលួលរបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង កលើោរផ្តល់កសវាសាធារណៈដផ្កសុខាភិបាល 

ដល់តបជាពលរដឋាកៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ ៃិងកដើម្ីចងតកងអំពីយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងៃីតិវិធីតបតិបត្តិ 

របស់មៃទាីរកពទ្យកៃះរហតូដល់ទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យដដល 

ផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ កៅទូទាងំតបកទសកម្ពុជា។

១�៤�១� វិសាលភា្មនោរសិ្រសា

ោរសិកសាចងតកងករណីសកិសាកៃះកផ្្ត តកៅកលើដតមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ដដល 

ទទួលបាៃជ័យលាភកីលខ១ ដផ្កមៃទាីរកពទ្យដដលផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២  

ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងដដលទទលួសា្គ ល់កដ្យអៃុតកឹត្យកលខ ១១០ អៃតក.បក 

ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩។ ជាមយួោ្កៃះផងដដរ តកពុមោរងារចងតកងករណីសិកសា 
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បាៃកតជើសករសីកំណតត់កពុមកោលកៅសំខាៃ់សតមាប់ោរចុះតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ 

ចម្ងពីភាគីោក់ព័ៃ្ធកោល ដដលរមួមាៃអ្កផ្តល់កសវាសាធារណៈផ្ទា ល់កៅក្ពុងអង្គភាព 

ផ្តលក់សវាសាធារណៈ ៃិងអ្កទទួលកសវាកផសេងៗដចូមាៃសកង្បក្ពុងតារាងខាងកតោម។

តារាងទី១៖ តកពុមកោលកៅដដលបាៃតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ

 �តំណាងអភិបាល នៃគណៈអភិបាលកខត្ត ០១ នាក់

 �គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង (នាយក ឬនាយករង) ០២ នាក់

 �សមាជិកគណៈកម្មោរ (តបធាៃ ឬអៃុតបធាៃ) ០៩នាក់ (តសី្ត០២នាក់)

 �មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោះកុង ០៥នាក់ (សស្ត ០ី១នាក់)

 � រដឋាបាលថ្្ក់តសពុក-តកពុង (អភិបាល ឬអភិបាលរងទទួលបៃទាពុក) ០៣នាក់ (តសី្ត០១នាក់)

 � អ្កសតមាកពយាបាលជំងឺ ០៨នាក់ (តសី្ត០៥នាក់)

 � អ្កកំដរអ្កជំងឺ ១២នាក់ (តសី្ត១០នាក់)

 �តំណាងសហគមៃ៍ ០៨នាក់ (តសី្ត០៥នាក់)

 �បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ២៦នាក់ (តសី្ត១០នាក់)

 �បុគ្គលិកអនាម័យ ០៤ នាក់ (សស្ត ០ី៤នាក់)

 �សៃ្តិសុខ ០១នាក់

១�៤�២� វិ្ទីសានស្តពបមលូ្័ត៌មាន និងទិននាន័យ

(១) ោរសិកសា ពៃិិត្យ ៃិងវិភាគកលើឯកសារដដលមាៃតសាប់របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កោះកុង

តកពុមោរងារចងតកងករណីសិកសាសតមាប់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង បាៃពិៃិត្យ ៃិងវិភាគ 

កលើឯកសារដដលមាៃតសាប់ រមួមាៃ៖

 � លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ឯកសារកោលៃកោបាយ ៃិងរបាយោរណ៍កផសេងៗ អំពី 
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កំដណទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងដំកណើរ 

ោរវិវត្តៃ៍ក្ពុងោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈឱ្យបាៃោៃ់ដតល្អតបកសើរ  

តាមរយៈអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈ ពកិសសក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល។

 � ឯកសារទាងំឡាយដដលមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃកផ្ើមក សតមាប់ោរវាយតនម្ 

កតជើសករសីជ័យលាភីោលពីឆំ្្២០១៨ តតនូវបាៃកធ្ើោរពិៃិត្យបដៃ្មក្ពុងោរកំណត ់

រកឱ្យក�ើញៃវូបទពិកសាធៃ៍នានាដដលជំរុញឱ្យអង្គភាពកៃះទទលួបាៃកជាគជ័យ 

ក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ ដល់តបជាជៃ ក្ពុងដផ្កជាមៃទាីរកពទ្យដដលផ្តលក់សវា 

សំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2)។

(២) វិធីសាសស្ត  ៃិងបកច្ចកកទសតបមូលព័ត៌មាៃ ៃិងទៃ្ិៃ័យ

(ក) បទសមា្ភ សៃ៍សីុជកតរៅជាមយួជៃបកងា្គ ល៖ កិច្ចោរកៃះបាៃកធ្ើក�ើងជាមយួ 

តបធាៃមៃទារីកពទ្យ អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្ក នៃមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង  

ៃិងបុគ្គលិកតាមដផ្ក បុគ្គលិកអនាម័យ ៃិងសៃ្តិសុខ ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាសាលាកខត្ត 

កោះកុង។ តកពុមោរងារចងតកងករណីសិកសា បាៃកផ្ើលិខិតសុំោរអៃុញ្្ញ តជបួ 

តបជុំជាមៃុ កហើយកធ្ើោរតបមលូព័ត៌មាៃតាមោរសាកសរួ ៃិងោរ្តសំក�ងទុក  

(កដ្យមាៃោរសុំោរអៃុញ្្ញ តទុកជាមុៃផង) សតមាប់ោរតសង់ព័ត៌មាៃសំខាៃ់ៗ 

កៅកពលករៀបចំករណីសកិសា។ ោរកធ្ើសមា្ភ សៃ៍សុីជកតរៅជាមយួជៃបកងា្គ លសំខាៃ់ 

ទាងំកៃះ បាៃចំៃៃួ ១៩នាក់ (សស្ត  ី០៤នាក់) ៃិងមាៃរយៈកពលោ៉ា ងកតចើៃពី  

៦០-១២០នាទី សតមាប់បុគ្គលម្ាក់ៗ។

(ខ) ោរពិភាកសាជាតកពុម៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើោរពិភាកសាជាមយួ (១) តកពុមបុគ្គលិក 

មៃទារីកពទ្យ (២)តគលួសារអ្កជំងកឺំពុងសតមាកកពទ្យ (៣)អ្កធ្ាប់កតបើតបាស់កសវា 

មៃទាីរកពទ្យ។ តកពុមោរងារកធ្ើោរពិភាកសាជាតកពុមជាមយួអ្កោក់ព័ៃ្ធតាមស្ាៃភាព 

ជាក់ដស្តងកៅតាមតកពុមៃីមយួៗ ៃិងតាមោរណាត់អកញ្ជ ើញចលូរមួតបជុំជាមុៃ 

កៅតាមកពលកវលា ៃិងទីកដៃ្ងដដលបាៃតពមកតពៀងោ្។ សមាជិកតកពុមពិភាកសា 
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ៃីមយួៗ មាៃសមាជិកពិភាកសាចំៃៃួពី ០៦-០៨នាក់ កដ្យមាៃលាយសមាសភាព

កយៃឌ័រកស្ម ើោ្ (តបពុស-តសី) ៃិងរយៈកពលពិភាកសាមាៃចកន្ាះពី ៣០-៤៥នាទី  

សតមាប់តកពុមៃីមួយៗ។

(គ) ោរចុះអកងកេតផ្ទា ល់ដល់ទីតំាងមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង៖ តកពុមោរងារចងតកង 

ករណីសិកសាបាៃចុះសិកសា ៃិងបាៃពិៃិត្យកមើលទីតំាង បរកិវណ ៃិងកហដ្ឋា រចនា- 

សម្័ៃ្ធជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងកដើម្ីកឆ្ើយតបកៅៃឹងកិច្ចខិតខំ 

តបឹងដតបងរបស់មៃទាីរកពទ្យ ក្ពុងោរងារផ្តល់កសវាសាធារណៈដលត់បជាពលរដឋា  

ៃិងកដើម្ីផ្តតិយករូបភាពសកម្មភាពនៃោរផ្តលក់សវាតាមទិដឋាភាពជាក់ដស្តង។  

អ្ក្តរបូបាៃសុំោរអៃុញ្្ញ តពីមៃទាីរកពទ្យ ឬអ្កដដលមាៃកៅក្ពុងរបូ្តជាមុៃ 

សិៃ ពីកតោះរបូ្តខ្ះតតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាសាធារណៈកៅក្ពុងរបាយោរណ ៍

ករណីសិកសា។

ព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យដដលតបមូលបាៃ កផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើចំណចុគៃ្ឹះមយួចំៃៃួ  

ដូចជា (ក) ថ្កតើមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃកធ្ើអ្ីខ្ះក្ពុងោរតបតិបតិ្តោរងារផ្តល់កសវា 

សុខាភិបាលដល់តបជាពលរដឋា កហើយបាៃអៃុវត្តោរងារទាងំកនាះោ៉ា ងដូចកម្តច ឬមាៃ 

យុទ្ធសាសស្តោ៉ា ងណាខ្ះក្ពុងោរជំរុញតបសិទ្ធភាពកព្ុងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដត 

តបកសើរក�ើង? កលើសពកីៃះកទៀត កិច្ចពិភាកសាជាមយួមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង រដឋាបាលកខត្ត 

កោះកុង ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធទាងំឡាយកៃះក៏កផ្្ត តកលើទសសេៃៈ ឬោរយល់ក�ើញរបស់អ្ក 

កឆ្ើយតបទាក់ទងៃឹងតតមនូវោរ ោរោំតទ បញ្ហា តបឈម ៃិងកិច្ចអៃ្តរាគមៃ៍នានាដដលបាៃ 

អៃុវត្តកៃ្ងមក ៃិងសតមាប់កពលអនាគត កដើម្ីធានាថ្ោរផ្តលក់សវាសាធារណៈកៅដត 

មាៃសារៈសំខាៃ់ មាៃភាពសកម្ម ៃិងទទលួបាៃោរកពញចិត្តពីអ្កកតបើតបាស់។ សំណួរ 

គៃ្ឹះទាងំអស់ដដលៃឹងកផ្្ត តកៅកលើលក្ណៈវិៃិច្័យទាងំតបំាបី ដដលតតនូវបាៃកតបើតបាស់ 

ក្ពុងោរកតជើសករសីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ តាមរយៈសំណួរគៃ្ឹះកោលៗសកង្ប 

ដូចខាងកតោម៖
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តារាងទី២៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបី ៃិងសំណួរគៃឹ្ះៗ

លក្ណៈវិៃិច្័យកោល សំណួរគៃឹ្ះៗ

(១) ស្តងដ់្នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ ដចូ 

មាៃដចងកព្ុងអៃុតកតឹ្យកលខ ៤៥៥ ឆំ្្២០១៣

កតើមៃទារីកពទ្យមាៃស្តង់ដ្នៃោរផ្តលក់សវា

សាធារណៈអ្ីខ្ះ?

(២) ស្តង់ដ្នៃោរផ្តលក់សវាសាធារណៈ 

របស់អង្គភាព

កតើមៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំៃិងអភិវឌ្ឍស្តងដ់្រ 

នៃោរផ្តលក់សវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព 

អ្ីខ្ះ ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តច?

(៣) ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ រួមមាៃ  

ដផៃោរហិរញ្ញវត្ពុ ោរតគប់តគងចំណូល ៃិង 

ចំណាយ ោរតគប់តគងតទព្យសម្ត្តិរដឋា ៃិង 

លទ្ធកម្មសាធារណៈ

កតើមៃទារីកពទ្យ មាៃយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងដផៃោរ 

តគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈអ្ីខ្ះ ៃិង

ោ៉ា ងដូចកម្តចកៅកលើដផៃោរហិរញ្ញវត្ពុ ោរ 

តគប់តគងចំណូល ៃិងចំណាយ ោរតគប់តគង

តទព្យសម្ត្តិរដឋា ៃិងលទ្ធកម្មសាធារណៈ?

(៤) ោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃ 

មៃុសសេកៅក្ពុងអង្គភាព

កតើមៃទារីកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ ៃិង

ោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរតគប់តគង ៃិងោរ

អភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅក្ពុងអង្គភាព?

(៥) ោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរស្ិាៃកៅ 

ក្ពុងអង្គភាព

កតើមៃទារីកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ ៃិង

ោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរករៀបចំ ៃិងោរដកលម្អ

បរិស្ាៃកៅក្ពុងអង្គភាព?

(៦) ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួសាធារណជៃ 

សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍ រមួទាងំោរចលូរមួ

វាយតនម្កដ្យអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ

កតើមៃទារីកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ ៃិង

ោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរកធ្ើទំនាក់ទៃំងល្អ

ជាមយួសាធារណជៃ សហគមៃ៍ នដគូ

អភិវឌ្ឍ រមួទាងំោរចូលរមួវាយតនម្កដ្យ

អ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ?
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ជំព
ូក
ទី១
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លក្ណៈវិៃិច្័យកោល សំណួរគៃឹ្ះៗ

(៧) ោរកដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតបៃឹង

បញ្ហា /វិវាទ/បណ្ត ងឹតវា៉ា  ជាមួយមសៃ្តី

រដ្ឋា ភិបាល សាធារណជៃ ៃិងសហគមៃ៍

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃដផៃោរអី្ខ្ះ ៃិង

ោ៉ា ងដូចកម្តចក្ពុងោរកដ្ះតសាយ ៃិង

កឆ្ើយតបៃឹងបញ្ហា  ឬវិវាទ ឬបណ្ត ងឹតវា៉ា

ជាមយួមសៃ្តីរដ្ឋា ភិបាល សាធារណជៃ ៃិង

សហគមៃ៍?

(៨) ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍

កដើម្ីឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដត

តបកសើរ។

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ 

ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍អ្ីខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដូចកម្តច

កដើម្ីឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដត

តបកសើរ?

(�)ោរជបួពិភាកសា ៃិងតបមូលធាតុចូលពតីកពុមោរងារ៖ តកពុមោរងារចងតកង 

ករណីសកិសាសតមាប់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង បាៃករៀបចំសរកសរកសចក្តីតោង 

ករណីសិកសា (តតនូវដផ្អកតាមទតមង់ដដលបាៃឯកភាព) កៅតាមព័ត៌មាៃ ៃិង 

ទិៃ្ៃ័យផ្តល់ជៃូកដ្យមៃទាីរកពទ្យ។ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើកសចក្តីតោងករណីសិកសា  

កហើយពិកតោះកោបល់បដៃ្មជាមយួមៃទារីកពទ្យ ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធដដលតតនូវបាៃ 

ជបួសមា្ភ ស កដើម្ីធានាថ្អី្ៗដដលបាៃសរកសរ ៃិងកលើកក�ើងកៅក្ពុងករណ ី

សិកសា ពិតជាតតមឹតតនូវ ៃិងឆ្ពុះបញ្្ច ងំ ៃវូទិដឋាភាពជាក់ដស្តងដដលមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កោះកុង ធ្ាប់បាៃឆ្ងោត់ ៃិងបាៃកំពុងអៃុវត្តផ្ទា ល់នាកពលបច្ចពុប្ៃ្។ ជាងកៃះ 

កៅកទៀត ករណីសកិសាអំពីមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង តតនូវបាៃយកមកកធ្ើបទបងាហា ញ  

ៃិងពិភាកសាជាមយួតកពុមោរងារនផទាក្ពុង ៃិងជាមយួតកពុមោរងារដឹកនំារមួ កដើម្ី 

តបមូលធាតុចលូ ៃិងមតិដកលម្អនានាពីតកពុមោរងារទាងំអស់។ បនាទា ប់មកតកពុម 

ោរងារដឹកនំារមួ បាៃពិៃិត្យ ៃិងបាៃដ្ក់ជៃូករណីសិកសា ឆ្ងមតិកោបល់
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ជាមយួគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ កដើម្ី 

សកតមចជាកលើកចុងកតោយមុៃកពលបញ្ចប់ករណីសិកសាកៃះ ៃិងកបាះពុម្ផសាយ 

ជាផ្នូវោរ។ ោរពៃិិត្យផ្តល់កោបល់ ៃិងោរដកសតមលួលអាចតតនូវបាៃកធ្ើក�ើងជា 

កតចើៃដង កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃវូសុតកឹតភាព ៃិងភាពតគប់តជពុងកតជាយនៃករណ ី

សិកសាកៃះ។

១�៤�៣� វិ្ទីសានស្តវិភា្រទិននាន័យ

 � ទិៃ្ៃ័យដដលតបមូលបាៃ តតនូវបាៃយកមកពៃិិត្យកលើគុណភាពទិៃ្ៃ័យ (កៅន ង្ៃ 

ទី១ បនាទា ប់ពីតបមលូបាៃ ៃិងករៀងរាល់ ២ន ង្ៃម្តង ោ៉ា ងយូរ ក្ពុងអ�ំពុងកពលតបមូល

ទិៃ្ៃ័យ) កដ្យកផ្្ត តកលើ missing data ៃិង inconsistency របស់ទិៃ្ៃ័យ

 � ករៀបចំទិៃ្ៃ័យតាមលក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបី

 � កធើ្សតុកឹតភាពទិៃ្ៃ័យ តាមរយៈោរកតបៀបកធៀបទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃពីតបភព 

កផសេងៗ ៃិងោរតបជុំពិភាកសាក្ពុងតកពុមោរងារចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ

 � វិភាគទិៃ្ៃ័យតាមលក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបីដដលបាៃកធ្ើក�ើងតាមវិធី- 

សាសស្តោរពិពណ៌នាដបបគុណភាព។

១�៥� ព្រមសទីល្ម៌មនោរសមា្ភ ស និងោរសិ្រសាចងព្រង្ររណទីស្ិរសា

 � សតមាប់ោររកសាៃវូតកមសីលធម៌ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើលិខិតសុំោរអៃុញ្្ញ តព ី

តកសួងសុខាភិបាលកព្ុងោរជយួសហោរ ៃិងកស្ើអៃុញ្្ញ តឱ្យមសៃ្តី ៃិងអង្គភាព

កតោមឱវាទដដលោក់ព័ៃ្ធអាចកឆ្ើយសំណួរសតមាប់ោរសមា្ភ ស ៃិងោរតបមលូ 

ព័ត៌មាៃណាមយួកៅក្ពុងអំ�ពុងកពលនៃោរសកិសាចងតកងករណីសិកសាទាងំកៃះ។ 

 � តកពុមសកិសាបាៃតបោៃ់ខា្ជ ប់ៃវូតកមសីលធម៌ ៃិងតតនូវទទលួបាៃោរឯកភាពជាមុៃ 

ពីអ្កដដលតតនូវសមា្ភ ស ឬអង្គភាព។ តកពុមោរងារ អាចបញ្ឈប់ ឬរលំងសមា្ភ សៃ៍ 

កៅកពលណាដដលអ្កផ្តល់ោរសមា្ភ សមាៃសភាពអសកម្មខាងដផ្កសា្ម រតី ៃិង 

រាងោយ ឬមិៃទទលួបាៃោរអៃុញ្្ញ តជាកដើម។ ម៉ាយាងកទៀត តកពុមោរងារបាៃ
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ជំព
ូក
ទី១
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ជតមាបជៃូមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ៃិងអ្កដដលតតនូវសមា្ភ សពីកោលោរណ៍ ៃិង

តកមសីលធម៌កៃះមុៃកពលចាប់កផ្តើមសមា្ភ សៃ៍។ តកពុមោរងារបាៃអាៃកោលោរណ៍  

ៃិងតកមសីលធម៌កនាះឱ្យបាៃឮៗ ដល់អ្កដដលតតនូវសមា្ភ ស កហើយអៃុញ្្ញ តឱ្យ 

ោត់សរួបញ្្ជ ក់ចំកោះតបកោគណាមយួ ដដលោត់មិៃបាៃយល់ចបាស់។ តបសៃិកបើ 

ោ្ម ៃោរយលត់ពមកទកនាះ តកពុមោរងារតតនូវប្តនូរកៅរកអ្កដដលតតនូវសមា្ភ សបនាទា ប ់

កទៀត។ តកពុមោរងារករណីសិកសា រកសាឱ្យបាៃៃូវភាពសមាងៃ ត់ ឬព័ត៌មាៃអសាធារណៈ 

របស់មៃទារីកពទ្យ កលើកដលងដតមាៃោរអៃុញ្្ញ តឱ្យកតបើតបាស់ពីមៃទាីរកពទ្យ។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

ជំ្្ូរទទី២� ស្ានភា្បច្ចពុប្បននាវិស័យសុខាភិបាល និងសមិទ្ធ្រម្ម 
មន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

២�១� បរិបទរួមមនោរស្រទពមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធីៃកោបាយ កដ្យឈរកលើកោលោរណ ៍

តគឹះសំខាៃ់ៗ ក្ពុងកនាះមាៃោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាជៃតគប់ដផ្ក  

តគប់ថ្្ក់ ៃិងតគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង ទាងំគុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិង

វិសាលភាព កោលគជឺាកសវាសាធារណៈដដលកៅកកៀកជាមួយៃឹងតបជាជៃ ៃិងទទលួបាៃ 

ោរកជឿទុកចិត្តពីតបជាជៃ1។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាៃ ៃិងកំពុងបៃ្តជំរុញដំកណើរ-

ោរោរងារដកទតមង់សុីជកតរៅ ៃិងទលូំទលូាយ រមួមាៃ៖ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ  

ោរដកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ោរដកទតមង់វិមជ្ឈោរ ៃិងវិសហមជ្ឈោរ 

ៃិងជាពិកសស កដ្យកផ្្ត តសំខាៃ់កលើវិស័យអប់រំ ៃិងសុខាភិបាល សំកៅកធ្ើឱ្យកសវា 

សាធារណៈោៃ់ដតមាៃភាពកឆ្ើយតប តបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព តបសិទ្ធផល ៃិងជំកៃឿទុកចិត្ត 

ពីតបជាជៃ។

ជាលទ្ធផល រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា សកតមចបាៃសមិទ្ធផលធំៗជាកតចើៃ ជាពិកសស  

ោរសកតមចបាៃៃូវកោលកៅនៃសចូនាករដផ្កសង្គមកិច្ច ទាងំកព្ុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។ ជាកដ់ស្តង សុខភាពសាធារណៈ តតនូវបាៃដកលម្អជាលំដ្ប់ ក្ពុងកនាះ

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា សកតមចបាៃកសទា ើរទាងំតសពុងៃវូកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍សហសសេវតសេកម្ពុជា  

២ កៅ ៣ឆំ្្ មៃុោលវិភាគកំណត់ទាក់ទងៃឹង ោរោត់បៃ្យអតតាមរណភាពមាតា ទារក  

ៃិងកុមារ ោរោត់បៃ្យបៃទាពុកជំងឆ្ឺង ដចូជា ជំងកឺអដស៍ ជំងឺតគពុៃចាញ់ ៃិងជំងរឺកបង ជំងឺ

មិៃឆ្ង ៃិងកតា្ត ហាៃិភ័យនានា ដដលមាៃផលប៉ាះោល់ដល់សុខភាពតបជាជៃ ជាពិកសស

ទទួលបាៃកជាគជ័យក្ពុងោរលុបបំបាត់ជំងកឺសញ្ជលឹទាងំតសពុងកៅឆំ្្២០១៦2។ កបើកយើង 

1 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, ឆំ្្២០១៣ កម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥, ទំព័រ ៥
2 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា. ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ២០១៦-២០៣០
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង16

តកក�កកមើលអាយុោលសង្ឹមរស់ជាមធ្យមរបស់តបជាជៃបាៃកកើៃពី ៥៦,៧ឆំ្្ កៅឆំ្្

១៩៩៨ ដល់ ៧០,៦ឆំ្្ កៅឆំ្្២០១៨។ ម៉ាយាងកទៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃបកងកេើៃោរបងាកេ រ 

ហាៃិភ័យហិរញ្ញវត្ពុ ក្ពុងកោលបំណងផ្តលោ់រោំោរដផ្កហិរញ្ញវត្ពុក្ពុងោរកតបើតបាស់កសវា 

ដ្ទាសំុខភាពរបសត់បជាជៃតាមយៃ្តោរោំោរសុខភាពសង្គម ដដលកំពុងតតនូវបាៃអៃុវត្ត 

ដូចជាកម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌ របបសៃ្តសិុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព ៃិងកម្មវិធីឧបត្ម្ភ 

សាច់តបាក់ដល់សស្ត ីតកីតកមាៃគភ៌ ៃិងកុមារមាៃអាយុកតោម ២ឆំ្្។ តាមោរបា៉ា ៃ់តបមាណ 

កៅឆំ្្២០១៩ តបជាជៃ ៣៨,៥% នៃតបជាជៃកម្ពុជាសរុបជាង ១៦លាៃនាក់ តតនូវបាៃ 

តគបដណ្ត បក់ដ្យមលូៃិធិសមធម៌ ៃិងរបបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព (កដ្យមៃិ 

រាប់បញ្ចនូលោរធានារា៉ាប់រងសុខភាពឯកជៃ) កដ្យកកើៃក�ើងពី ៣៥,៧% កៅឆំ្្២០១៨3។ 

តបោរកៃះបាៃកធ្ើឱ្យស្ាៃភាពទូកៅរបស់តបជាជៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង តាមរយៈោរ 

កលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពតបកបកដ្យសមធម៌ក្ពុងចំកណាមតបជាជៃដដល 

មាៃស្ាៃភាពកសដឋាកិច្ចខុសៗោ្ ៃិងរវាងតបជាជៃរស់កៅទីតបជុំជៃ ៃិងតំបៃ់ជៃបទ4។

២�២� ទិដ្ឋភា្រួមមនពប្័ន្ធសុខាភិបាល

ក្នុងកកបខ័ណ្ឌ នៃការកកទក្រង់នៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្្រនុជា បាៃគិតគរូយ៉ា ងយកចិត្ត 

ទុកដ្ក់ក្នុងការកកល្រ្អកបព័ៃ្ធសុខាភិបាល តា្ររយៈការន្វើកកំណទក្រង់ជាដំណាក់កាលៗ  

ចាប់តំាងពីឆំ្្១៩៩៤ នដ្យន ្្ត តនលើ ßការកកល្រ្អ ៃិងពកងីកការកែទាសំុខភាពបឋ្រ  

តា្ររយៈការអៃុវត្តអភិកក្រកបពៃ័្ធសុខាភិបាលកសនុកà សំនៅន ល្ើយតបនៅៃឹងតក្ររូវការ 

ក្្កសុខភាពជាសារវៃ័្តរបស់កបជាពលរដឋា។ ការន្វើកំកណទក្រង់វិស័យសុខាភិបាល បាៃ 

នំា្រកៃូវការ ល្ ស់ប្តរូរជាបនណ្ត ើរៗចំនោះវិស័យសុខាភិបាលក្្រនុជា នដ្យបាៃកកបកាល យ 

កបព័ៃ្ធសុខាភិបាលក្្រនុជាពី ßការនរៀបចំកបព័ៃ្ធសុខាភិបាលឈរនលើរចនាស្័្រៃ្ធរដឋាបាល  

នៅរកកបព័ៃ្ធសុខាភិបាលក ្្អកនលើលក្ខណៈវិៃិច័ ្ឆយចៃំួៃកបជាជៃ ៃិងលទ្ធភាព្រកទទួល 

3 តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៩  របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល
4 តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

យកនសវាសុខភាពà ៃិងមាៃការនរៀបចំដ្ក់នចញជា ៣ថ្្ក់ កដលមាៃថ្្ក់កណា្ត ល ថ្្ក់

រាជធាៃី/នខត្ត ៃិងថ្្ក់កសនុក (រូបភាពទី១) កព្រទាងំកតរូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងកំណត់ចបាស់លាស់ 

សារជាែ្ីន�ើងវិញៃវូតនួាទី ៃិង្រុខងារនៃថ្្កៃ់ី្រយួៗ5។

របូភាពទី១៖ តបពៃ័្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ

ក្នុងបរិបទនៃះ កបព័ៃ្ធសុខាភិបាល បាៃន ្្ត តជាសំខាៃ់នៅនលើការអៃុវត្តក្ៃការ 

កគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល (្.កគ.ស) កដលជាកកបខ័ណ្ឌ សកមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍បណា្ត ញនេដ្ឋា - 

រចនាស្្រ័ៃ្ធសុខាភិបាល នដ្យនកបើកបាស់លក្ខណៈវិៃិច្ឆយ័ពីររួ្រគ្្៖ ចៃំៃួកបជាជៃ ៃិង 

លទ្ធភាពទទួលបាៃនសវាសុខភាព (តារាងទី៣) កព្រទាងំគិតគរូេត្់ចត់អំពីគុណភាពនៃ 

ការកែទា ំៃិង្ៃធាៃកដលមាៃ។ ជាលទ្្ធ ល រេតូដល់ឆំ្្២០១៩ ្រលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល 

សាធារណៈទទូាងំកបនទស រួ្រមាៃ៖ ្រណ្ឌ លសុខភាពចៃំៃួ ១.២២១កកៃលង ប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាព  

១២៧កកៃលង ៃិង្រៃ្ីរនពទ្យ ១២៦កកៃលង ក្នុងននាះ្រៃ្ីរនពទ្យជាតិ៩ ្រៃ្ីរនពទ្យបកង្អក 

រាជធាៃី/នខត្ត ២៥ ៃិង្រៃ្ីរនពទ្យបកង្អកកសនុកកបតិបត្តិ ៩២ ស្ិតក្នុងកសនុកកបតិបត្តិ ១០៣  

ក្នុងរាជធាៃី/នខត្តទាងំ ២៥។

5 កសចក្តីដណនំាសតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍តសពុកតបតិបត្តិឆំ្្២០១៨
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង18

តារាងទី៣៖ លក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់បកងកេើតមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល

្រូលដ្ឋា ៃ

សុខាភិបាល
ចំៃៃួកបជាជៃ (នាក់) លទ្ធភាពទទួលបាៃនសវា

្រណ្ឌ លសុខភាព ចៃំៃួស្រកសប ១០.០០០

កកបកបរួលពី ៨.០០០-១២.០០០

ក្នុងរងវង់ ១០គ.្រ ឬ ន វ្ើដនំណើរ

ជាអតិបរមា ២នមា៉ា ង នដ្យ

នែ្ើរនជើងក្នុងតំបៃ់ទទួលខុសកតរូវ

របស់្រណ្ឌ លសុខភាព 

្រៃី្រនពទ្យបកង្អក ចៃំៃួស្រកសប ១០០.០០០

កកបកបរួលពី ៦០.០០០-

២០០.០០០+

ក្នុងតំបៃ់មាៃកបជាជៃរស់នៅ

នកចើៃ៖ ន្វើដំនណើរ ២នមា៉ា ង 

នដ្យរែយៃ្តឬកាណូត។ ក្នុង

តំបៃ់ជៃបទៈ ន្វើដំនណើរ្រិៃ

នលើសពី ៣នមា៉ា ង នដ្យរែយៃ្ត

ឬកាណូត 

ប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាព កកបកបរួលពី ២០០០-៣០០០ ចមាងា យពីឃុំ/ភ្ូរិនៅ្រណ្ឌ ល

សុខភាពជិតបំ្ុត នលើសពី 

១៥គ.្រ នេើយមាៃរបំាង

ភ្ូរិសាសស្ត  (ទនៃល ភ្ំ ឬស្ាៃភាព

ល្រូវពិបាក) 

ទៃ្ឹ្រៃឹងនៃះ ក្នុងការបនងកើៃកបសិទ្ធភាពនៃការ ្្តលន់សវាសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាល 

ក្្រនុជាក៏បាៃដ្ក់នចញៃវូនគ្លការណ៍រ្ួរនៃការបនងកើត ៃិងដ្ក់ឱ្យដនំណើរការទីភ្ាក់ងារ 

កបតិបត្តិការពិនសស (SOA) នៅឆំ្្២០០៨ ក្នុងនគ្លបំណង នដើ្រ្ីនលើកក្្រស់ការកគប់កគង 

ក ្្អកនលើលទ្្ធ លការងារ នដ្យភាពកបនុងកបយ័ត ្មាៃកបសិទ្ធភាព ៃិងមាៃតមាល ភាព ៃិង 
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

អភិវឌ្ឍស្រតភ្ាពក្នុងការ ្្តលន់សវាសាធារណៈ។ នគ្លការណ៍នៃះ កតរូវបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្ត 

ចំនោះកកសងួសុខាភិបាលនៅឆំ្្២០០៩6 នលើកសនុកកបតិបត្តិចំៃួៃ ២២ ៃិង្រៃ្ីរនពទ្យបកង្អក 

នខត្តចៃំួៃ ៨ កដល្រៃ្ីរនពទ្យនខត្តទាងំ ៨ ននាះរ្ួរមាៃ៖ ្រៃ្ីរនពទ្យនខត្តនកាះកុង នខត្ត 

រតៃគិរ ីនខត្ត្រណ្ឌ លគិរ ីនខត្តកពះវិហារ នខត្តកំពង់ចា្រ នខត្តឧត្តរមាៃជ័យ នខត្តនសៀ្ររាប  

ៃិងនខត្តតាកកវ។ ជាលទ្្ធ ល ការអៃុវត្តយៃ្តការនៃះ ទទលួបាៃនជាគជ័យ ៃិងបាៃពកងីក

វិសាលភាពនៃការអៃុវត្ត ជាបៃ្តបន្ាប់ នេើយការសនក្រចនជាគជ័យនៃះ ក៏ជាក្្ក្រយួនៃ 

ការសនក្រចបាៃៃូវក្្រវិ្ីជាតិកកំណទក្រង់រដឋាបាលសាធារណៈ្ងកដរ។

២�៣� ស្ានភា្ទពូៅរបស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

២�៣�១� ភមូិសានស្តមន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

កខត្តកោះកុង មាៃទីតំាងស្ិតកៅទិសៃិរតី នៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា មាៃចំងាយ 

២៩១ គី�នូដម៉ាតតពីរាជធាៃីភ្ំកពញ មាៃតពំតបទល់ខាងកកើតជាប់ៃឹងកខត្តតពះសីហៃុ ខាង 

លិចជាប់ៃឹងតពះរាជាណាចតកន្ ខាងកជើងជាប់ៃឹងកខត្តកោធិ៍សាត់ៃិងកខត្តកំពង់ស្ ឺៃិង 

ខាងត្នូងជាប់ៃឹងតកពុងតពះសីហៃុៃិងឈងូសមុតទន្។ កខត្តកោះកុងមាៃនផទាដីសរុបចំៃៃួ 

១០.០៤៥,៥៨ គី�នូដម៉ាតតតកឡា មាៃវិសាលភាពតគបដណ្ត បក់លើតកពុង ៃិងតសពុកចំៃៃួ ៧ ដដល

ក្ពុងកនាះមាៃតកពុងចំៃៃួ ១ ៃិងតសពុកចំៃៃួ ៦ មាៃ�ុំសងាកេ ត់សរុបចំៃៃួ ២៩ ៃិងតតនូវបាៃ

ដបងដចកជាភមូិចំៃួៃ ១១២ ភមូិ ដដលមាៃតបជាជៃសរុបចៃំួៃ ១៣៧.៣៩០នាក់7។  

នផទាដីនៃកខត្តភាគកតចើៃតគបដណ្ត បក់ដ្យខ្ង់រាប នតពភ្ំ កោះ ៃិងកឆ្រសមុតទ។ តបជាពលរដឋា 

រស់កៅក្ពុងកខត្តកៃះ ភាគកតចើៃតបកបរបរកៃសាទសមុតទ ៃិងកធ្ើចំោរ។

6 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, អៃុតកឹត្យកលខ ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខកមសា ឆំ្្២០០៩ ស្ត ពីីោរបកងកេើត ៃិង 

ដ្កឱ់្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពកិសសនៃតកសងួសុខាភិបាល
7 ទៃ្ិៃ័យនផទាដី ៃិងទិៃ្ៃ័យតបជាជៃ តសងក់ចញពីរបាយោរណ៍ស្ត ពីោីរអៃុវត្តោរងាររបស់រដឋាបាលកខត្តកោះកុង 

តបចំាឆំ្្២០១៩ ៃិងទិសកៅោរងារឆំ្្២០២០
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង20

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង មាៃនផទាដីសរុបចំៃៃួ ៣៣.០០០ ដម៉ាតតកឡា8 ៃិងតគបដណ្ត ប់

កលើតសពុកតបតិបត្តិចៃំួៃ ២៖ ទី១.តសពុកតបតិបត្តិសា្ម ច់មាៃជ័យ ដដលតសពុកតបតិបត្តិកៃះ  

តគបដណ្ត បក់លើមណ្លសុខភាពចំៃៃួ ៧ ៃិងប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាពចៃំួៃ ៧។ ទី២.តសពុកតបតិបត្តិ 

ដតសអំបិល ដដលតសពុកតបតិបត្តិកៃះតគបដណ្ត បក់លើមណ្លសុខភាពចំៃៃួ ៦ ៃិងប៉ាុស្ត ិ៍ 

សុខភាពចំៃួៃ ២។

២�៣�២� ពបវត្តរិបស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកៅឆំ្្១៩៦៣ ក្ពុងសម័យសង្គមរាសស្ត - 

ៃិយម ៃិងបាៃបៃ្តដំកណើរោររហតូដល់ឆំ្្១៩៧៥។ ចាប់ពីឆំ្្១៩៧៥ ដល់ឆំ្្១៩៧៩ 

មៃទារីកពទ្យកៃះ តតនូវបាៃទុកកចាលកដ្យសារសសងា្គ ម។

កៅឆំ្្១៩៧៩ កតោមគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមរបស់អាជ្ាធរកខត្តនាកពលកនាះ បាៃចាប់កផ្តើម 

កសាង ៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងក�ើងវិញ កដ្យមាៃអោរកឈើ ៃិង 

សាងសង់អោរ ្្មបដៃ្ម។

កៅក្ពុងឆំ្្១៩៩១ អោរដផ្កវះោត់ធំតតនូវបាៃជយួជសួជុលក�ើងវិញ កតោមជៃំួយ

ហិរញ្ញវត្ពុពីោកបាទតកហមនៃតពះរាជាណាចតកន្។

រហតូមកដល់ឆំ្្២០០០ អោរមយួចំៃៃួ ដូចជាអោរដផ្កវះោត់ ដផ្កជំងឆ្ឺង ដផ្ក 

ជំងទឺកូៅតតនូវបាៃជសួជុលក�ើងវិញ កតោមជំៃួយហិរញ្ញវត្ពុពីអង្គោរស្ីស របសត់បកទស 

អុីតាលី។

កៅឆំ្្២០០៥ អោរអកៃ្តវាសិកដ្ឋា ៃ ១ខ្ង សតមាប់មសៃ្តីសុខាភិបាលមៃទាីរកពទ្យកខត្ត

កោះកុង តតនូវបាៃឧបត្ម្ភសាងសង់ កដ្យ សកម្ចពិជ័យកសនា ពទៀ បាញ ់ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី  

ៃិងកលាកជំទាវ ៃិងឯកឧត្តម យុទ្ធ ភូ្ ង អតីតអភិបាល នៃគណៈអភិបាលកខត្តកោះកុង  

ៃិងកលាកជំទាវ។

8 នផទាដីកៃះ រមួបញ្ចនូលមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ោរិោល័យតសពុកតបតិបត្តិសា្ម ច់មាៃជ័យ មណ្លសុខភាពសា្ម ច់ 

មាៃជ័យ ៃិងមៃទារីសុខាភិបាលកខត្តកោះកុង កោងតាមកំណត់កហតុអកងកេតដីឆំ្្១៩៩៧
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

កដ្យសារកតា្ត ភាពតទពុឌកតទាមរបស់អោរចាស់កៅឆំ្្២០០៨ ក្ពុងកពលនៃោរអៃុវត្ត

គកតមាង HSSP-2 (Health Sector Support Project-2) អោរមយួចៃំួៃ តតនូវបាៃ 

ជសួជុលក�ើងវិញ ៃិងសាងសង់បដៃ្ម កដ្យតកសងួសុខាភិបាល កដ្យកតបើតបាស់កម្ចី 

ហិរញ្ញប្ទាៃពីធនាោរអភិវឌ្ឍអាសុី ADB។

កដ្យសារកខត្តកោះកុងជាកខត្តសិ្តកៅភមូិភាគៃិរតីនៃតបកទសកម្ពុជាកយើងមាៃ 

ចមាងៃ យ ២៩១ គី�នូដម៉ាតតពីរាជធាៃីភ្ំកពញ កហើយមាៃទីតំាងភូមិសាសស្តស្មពុគសា្ម ញជាតំបៃ ់

កោះ នតពភ្ំ កហតុកៃះមិៃសវូមាៃអង្គោរជាតិ ឬអៃ្តរជាតិ ឬនដគ ូចាប់អារម្មណ៍ក្ពុងោរ 

កធ្ើកិច្ចសហតបតិបត្តិោរ។ អ្ីដដលកជាគជ័យ គមឺៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំស្ះដស្ងរកជំៃយួ 

កដ្យខ្លួៃឯង កតោមោរអភិវឌ្ឍកដ្យខ្លួៃឯង ៃិងមាៃោរជួយកតជាមដតជងជាកតចើៃពីមៃទាីរ 

សុខាភិបាលកខត្ត អាជ្ាធរកខត្ត ៃិងតកសងួសុខាភិបាល។

តបវត្តិនៃោរដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងសមិទ្ធផលសំខាៃ់ៗដដលសកតមចបាៃ៖

កៅ១៩៧៩ ដល់ឆំ្្១៩៨០ កលាក សយឺ ថ្កំកសៃ តតនូវបាៃដតងតំាងជាតបធាៃ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងដំបងូកគបង្អស់កតោយតបកទសតតនូវបាៃរំកដ្ះកចញពីរបបតបល័យ 

ពជូសាសៃ៍។ កៅក្ពុងអំ�ពុងកពលនៃោរតគប់តគង កលាកបាៃតបមលូធៃធាៃមៃុសសេមយួ 

ចំៃៃួតចូ ៃិងបាៃករៀបចំដកលម្អកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ កដ្យបាៃជសួជុលអោរចាស់ៗដដល 

មាៃតសាប់ កដើម្ីកបើកឱ្យដំកណើរោរមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងក�ើងវិញ។

បនាទា ប់មក ចាប់ពីឆំ្្១៩៨០ ដល់ឆំ្្១៩៨៥ កលាកតស ីហ្ាៃ់នច សាងំ្ង តតនូវបាៃ 

ដតងតំាងជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ក្ពុងរយៈកពល ៥ឆំ្្ នៃោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង 

កលាកតសីបាៃកសាងៃវូអោរចំៃៃួពីរខ្ង កធ្ើអំពីកឈើ តបក់ហ្ីតបនូសុីម៉ាង់ មាៃចំៃួៃ ៨បៃទាប់។

បនាទា ប់មកកទៀត ពីឆំ្្១៩៨៥ ដល់ឆំ្្១៩៩១ កលាក ព ូបា៉ា កកើ តតនូវបាៃដតងតំាងជា 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ កៅក្ពុងអំ�ពុងកពលនៃោរតគប់តគង កលាកបាៃកសាងៃវូអោរចំៃៃួពីរ 

ខ្ងកធ្ើអំពីកឈើ តបក់ហ្ីតបនូសុីម៉ាង់ មាៃចំៃួៃ ៨បៃទាប់ ៃិងបាៃកបើកវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លបុគ្គលិក 

កពទ្យបឋម បាៃចំៃៃួមយួកលើក ដល់បុគ្គលិកចំៃៃួ ២៧នាក់ កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យក្ពុងឆំ្្១៩៨៧។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង22

កៅឆំ្្១៩៩១ ដល់២០០០ កលាកកវជ្ជបណ្ិត ពិៃ សាវា៉ាត តតនូវបាៃដតងតំាងជា 

តបធាៃមៃទារីកពទ្យ ក្ពុងរយៈកពល ៩ឆំ្្ នៃោរតគប់តគងរបស់កលាក បាៃបៃ្តោរដ្ទា ំ

កហដ្ឋា ៃរចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងបណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេ ក្ពុងកនាះមាៃោរជសួជុលក�ើងវិញ 

ៃវូអោរដផ្កជំងទឺកូៅចំៃៃួ ២ខ្ង អោរជំងឺឆ្ង ១ខ្ង ដផ្កវះោត់ធំ ១ខ្ង ៃិងបៃ្តោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេ។

កៅឆំ្្២០០០ កលាកតសីកវជ្ជបណ្ិត មា៉ា ត់លី នហសេណបុ តតនូវបាៃដតងតំាងជាតបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យ កលាកតសីកវជ្ជបណិ្ត បាៃបៃ្តតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យរហូតដល់ឆំ្្២០១២ ដដលមាៃ 

រយៈកពល ១២ឆំ្្។ កតោមោរដឹកនំារបស់កលាកតសីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ មៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃ 

បៃ្តោរបណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេ ៃិងោរដកលម្អកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ដចូជាោរកសាង 

ក�ើងវិញៃវូកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ្្ម ីៃិងដ្រកសាអោរដដលមាៃតសាប់ រហតូមៃទារីកពទ្យមាៃអោរ 

ចៃំៃួ ២០ មកដល់សព្ន ង្ៃ។ ចាប់ឆំ្្២០១២-២០១៥ កលាកកវជ្ជបណ្ិត សៃួ សាមិត្ត 

តតនូវបាៃដតងតំាងជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យជំៃសួ កលាកតសីកវជ្ជបណិ្ត មា៉ា ត់ នហសេណបុ។ ក្ពុង 

រយៈកពលនៃោរដឹកនំារបស់កលាក បាៃបៃ្តោរបណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេ ោរកកៀរគរ 

សប្ពុរសជៃ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងោរដកលម្អកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យ។

ចាប់ពីឆំ្្២០១៥ រហតូមកដលក់ពលបច្ចពុប្ៃ្ កលាកកវជ្ជបណ្ិត នហ ន�សុៃ តតនូវបាៃ 

ដតងតំាងជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង កតោមោរដឹកនំារបស់កលាក មៃទាីរកពទ្យទទលួ 

បាៃោររកីចំករៃី ៃិងសមិទ្ធផលជាកតចើៃ ដចូជា៖

១. ោរដកលម្អកសាភ័ណភាព កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធកៅក្ពុងមៃទារីកពទ្យ ដូចជាសួៃចបារ 

ពណ៌នបតងតគប់បណា្ត ដផ្ក កដៃ្ងហាត់កីឡា របងជុំវិញមៃទារីកពទ្យ កខ្ាងទ្ារមៃទាីរកពទ្យ ្្ម ី 

ៃិងចំណតម៉ាតូ ូៃិងចំណតោៃយៃ្តសតមាប់អតិ្ិជៃ ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ ចំណតសតមាប់ 

រ្យៃ្តគិលាៃសកសងា្គ ះ ៃិងអាហារដ្ឋា ៃ ជាពិកសសតគប់កហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធតាមបណា្ត ដផ្ក 

ទាងំអស់តតនូវបាៃជសួជុល ដកលម្អឱ្យមាៃកសាភ័ណភាព ៃិងទំកៃើបកម្ម ៃិងពតងងឹដផ្ក 

អនាម័យដដលកធើ្ឱ្យមៃទាីរកពទ្យសា្អ តជាៃិច្ច អាចជយួទបស់ាកេ ត់ោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរពទ្យ 
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

បាៃោ៉ា ងល្អ។

២. ោរករៀបចំតបព័ៃ្ធរំហរូោរងារចបាស់លាស់ កដ្យមាៃកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរដឋាបាល 

ចបាស់លាស់ដចូជាតបព័ៃ្ធបកតមើដផ្កជរួមុខ តបព័ៃ្ធបកតមើដផ្កជរួកតោយ តបព័ៃ្ធតគប់តគង 

តាមដ្ៃទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺ (PMRS) ដផ្កជំងឺផ្នូវចិត្ត ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់កតមតិធងៃៃ់ (ICU)  

ដផ្ករមាងៃ ប់កមករាគកណា្ត លរមួ (Central Sterilazation and Supply Department)  

ដផ្កជំងឺឆ្ង បៃទាប់អប់រសំុខភាពសាធារណៈ (Public Health Education) បណា្ណ ល័យរមួ  

បណា្ណ ល័យសតមាប់កៃូកក្មងជាកដើម។

៣. ោរពតងឹង ៃិងពតងីកជាបញ្ហា អាទិភាពកលើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃមៃុសសេក្ពុង

តបកទស ៃិងកតរៅតបកទស ៃិងោរសហោរកកៀរគរសប ព្ុរសជៃ នដគូអភិវឌ្ឍជាតិ ៃិងអៃ្តរជាតិ។

៤. ោរពតងឹងគុណភាព តបសិទ្ធភាពនៃកសវា ៃិងោរពតងីកដផ្កផ្តលក់សវាឯកកទស 

បដៃ្មជាកតចើៃកទៀត ដចូជាដផ្កជំងទឺឹកកនាមដផ្អម ដផ្កជំងឺផ្នូវចិត្ត ដផ្កដ្ទា ំៃិងពយាបាល 

ជំងដឺភ្ក ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់កតមិតធងៃៃ់ ដដលសរុបមាៃចំៃៃួ ២០ដផ្ក។

៥. ោរករៀបចំបកងកេើតចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងទិសកៅចបាស់លាស់សតមាប់មៃទារីកពទ្យ 

ក្ពុងោរតគប់តគងតបសិទ្ធភាពោរងារ ដចូជាោរកធ្ើតបតិភកូម្មោរតគប់តគងដល់បណា្ត ដផ្ក  

ោរករៀបចំកបសកកម្មស្ត ពីី អប់រសំុខភាពសាធារណៈទាងំកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ទាងំកៅក្ពុង 

សហគមៃ៍ជាកដើម។

៦. ក្ពុងឆំ្្២០១៩ មៃទាីរកពទ្យបាៃទទួលកិត្តិយសជ័យលាភីកលខ១ ជាអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូលើវិស័យសុខាភិបាល សំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2)។

២�៣�៣� ច្្រពុវិស័យ ពបស្រ្រម្ម និងពោលពៅរបស់មន្ទទីរព្ទ្យ

កដើម្ីកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាពនៃោរតគប់តគងដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងពតងឹងគុណភាព 

ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាលជៃូតបជាពលរដឋាឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង  

មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់កចញៃវូចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលកៅដដលជាតតីវិស័យសតមាប់ 

ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្ត ីៃិងបុគ្គលិករបស់មៃទារីកពទ្យអៃុវត្ត ដដលមាៃដចូខាងកតោម៖
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង24

២�៣�៣�១� ច្្រពុវិស័យ

មៃទាីរកពទ្យមាៃចក្ពុវិស័យបកតមើកសវាសុខាភិបាលជូៃតបជាពលរដឋាទកូៅតបកបកដ្យ 

តបសិទ្ធភាព គុណភាពខ្ស់ ៃិងតម្ាភាព ដដលកធ្ើោ៉ា ងណាឱ្យពួកោត់រស់កៅតបកបកដ្យ 

ភាពសុខដុមរមនាទាងំផ្នូវោយ ៃិងផ្នូវចិត្ត។

២�៣�៣�២� ពបស្រ្រម្ម

កដើម្ីសកតមចបាៃៃវូចក្ពុវិស័យខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់ៃវូកបសកកម្មចៃំៃួ  

៧ចំណចុ ដូចខាងកតោម៖

១.ោរតគប់តគងធៃធាៃមៃុសសេ

២.ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ

៣.ោរករៀបចំកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃឋា ៃិងបរិស្ាៃ អនាម័យសា្អ ត ពណ៌នបតង

៤.ជាតគឹះស្ាៃបណ្តពុ ះបណា្ត ល

៥.ជាតគឹះស្ាៃអប់រំសុខភាពសាធារណៈ

៦.ោរផសារភា្ជ ប់ជាមយួសហគមៃ៍ (ភមូិ �ុំ តសពុក)

៧.កិច្ចសហតបតិបត្តិោរល្អ ៃិងោរកកៀរគរធៃធាៃនដគអូភិវឌ្ឍ។

២�៣�៣�៣� ពោលពៅ

កដើម្ីសកតមចបាៃៃូវចក្ពុវិស័យៃិងកបសកកម្មខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្កក់ចញៃូវ 

កោលកៅចំៃៃួ ៧ចំណចុ ដូចខាងកតោម៖

១.បកងកេើៃកករិ៍ ្តក ្្ម ះអង្គភាព

២.កធើ្ឱ្យអង្គភាពមាៃភាពល្ីលបាញ

៣.បកងកេើៃោរទទលួសា្គ ល់ ៃិងទំៃុកចិត្ត

៤.កលើកទឹកចិត្តមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិក

៥.បកងកេើៃតបសិទ្ធភាពោរងារ

៦.អភិវឌ្ឍៃ៍អង្គភាព
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

៧.បកងកេើៃកល្ឿៃោរងារ ៃិងសមិទ្ធផលោរងារ។

២�៣�៤� ទស្សនៈវិស័យ្រនាពុងោរដឹ្រនា ំនិងព្រប់ព្រងអង្គភា្

២�៣�៤�១� មានច្្រពុវិស័យ ពបស្រ្រម្ម និងទិសពៅចបាស់លាស់

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងទិសកៅរបស់ខ្លួៃោ៉ា ងចបាស់លាស់ 

ដូចខាងកលើ ៃិងបាៃអៃុវត្តជាតបចំា តបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់ ៃិង 

មាៃោរតតលួតពិៃិត្យតតឹមតតនូវ។

២�៣�៤�២� យន្តោរជំរុញោរទទួលេុសពតរូវ និងោរចូលរួមរបស់មនន្តទី

មសៃ្តីមៃទាីរកពទ្យ មាៃឆៃទាៈក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារ ភារកិច្ច តាមជំនាញរបស់ខ្លួៃក្ពុង 

ោរបកតមើកសវាសុខភាព ជៃូតបជាពលរដឋាតបកបកដ្យតកមសីលធម៌វិជា្ជ ជីវៈ ៃិងមាៃភាព 

ទៃ់ភ្ៃ់ រសួរាយរាក់ទាក់ ៃិងរហ័សរហៃួ។ មសៃ្តីទាងំអស់ មាៃឆៃទាៈកមាះមុត ៃិងមាៃសា្ម រតី 

ទទួលខុសតតនូវខ្ស់ ក្ពុងោរបំកពញោរងារជាតកពុម កដើម្ីសកតមចកោលកៅរបស់ខ្លួៃ កដ្យ 

ដផ្អកកលើទសសេៃៈរបស់មៃទាីរកពទ្យ “រមួគិត រមួកធ្ើ រមួទទួលខុសតតនូវ រមួកដ្ះតសាយ ៃិង 

រមួអភិវឌ្ឍៃ៍”។

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ បាៃចូលរមួសហោរោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួមសៃ្តីតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់  

ៃិងរកវិធីជំរុញបកងកេើត បកងកេើៃ ៃិងកលើកកម្ស់សា្ម រតីទទលួខុសតតនូវដល់មសៃ្តី ក្ពុងកោលបំណង 

ឱ្យមសៃ្តីទាងំអស់មាៃោរទទួលខុសតតនូវក្ពុងោរបំកពញោរងារ ភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃឱ្យបាៃ 

តតមឹតតនូវ មាៃសុវត្ិភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពខ្ស់ ដដលទាងំកៃះជាបញ្ហា អាទិភាពកព្ុងោរ្ៃ 

កឆ្្ះកៅទទលួបាៃោរកពញចិត្ត ៃិងភាពកជាគជ័យក្ពុងោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងោរងារ 

របស់ខ្លួៃផង។

២�៣�៤�៣� ោរព វ្ ើពបតិភ្ូរម្មដឹ្រនា ំព្រប់ព្រងដលព់្រប់បណា្ត សផនា្រទាងំអស់

មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើតបតិភកូម្មោរដឹកនំា តគបត់គងដល់តគប់បណា្ត ដផ្កៃីមយួៗកព្ុងោរ 

ដឹកនំា តគប់តគងដផ្ករបស់ខ្លួៃឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាពកៅតាមចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ដផៃោរ  

ៃិងទិសកៅរបស់មៃទាីរកពទ្យ កព្ុងកនាះដផ្កៃីមយួៗតតនូវករៀបចំ ៃិងអៃុវត្តដផៃោរសកម្មភាព 
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង26

ឱ្យបាៃតតឹមតតនូវ ដចូជាដផៃោរសកម្មភាពតបចំាដខ ដផៃោរសកម្មភាពតបចំាតតមីាស  

ដផៃោរសកម្មភាពតបចំាឆំ្្ ក្ពុងកោលបំណងពតងឹងតបព័ៃ្ធដឹកនំា តគប់តគងតាមបណា្ត

ដផ្កៃីមួយៗឱ្យមាៃគុណភាព តបសិទ្ធភាពខ្ស់ កដើម្ី្ៃកឆ្្ះកៅសកតមចកោលកៅ 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។

២�៣�៤�៤� ោរទំនា្រ់ទំនង ្រិច្ចសហពបតិបត្តិោរជាមួយអាជាញា ្រ

មៃទាីរកពទ្យ ដតងដតមាៃទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួថ្្ក់ដឹកនំាតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ ជាពិកសស 

ជាមយួមៃទារីសុខាភិបាលកខត្ត រដឋាបាលកខត្ត តកពុង តសពុក �ុំ សងាកេ ត់ ភមូិ ៃិងសហគមៃ៍  

ក្ពុងោរអៃុវត្តដផៃោរសកម្មភាពរបស់ខ្លួៃឱ្យបាៃកជាគជ័យ។

មៃទាីរកពទ្យដតងដតចាត់ទុកអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ មៃទារីអង្គភាពនានាជុំវិញកខត្ត ជា 

នដគូមិៃអាចខ្ះបាៃក្ពុងោរចលូរមួសហោរ ជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលឱ្យមាៃោរ 

រកីចកតមើៃ ដចូជាោរចលូរមួផសេព្ផសាយកសវាសុខភាព ោរផ្តល់ព័ត៌មាៃ ោរសតមបសតមលួល 

តបព័ៃ្ធបញ្ជនូៃអ្កជំង ឺជាកដើម។

២�៣�៤�៥� ោរព្រៀរ្ររសប្បពុរសជន មដ្រអូភិវឌ្ឍ

មៃទាីរកពទ្យ ដតងដតបាៃដស្ងរក កកៀរគរសប ព្ុរសជៃ នដគអូភិវឌ្ឍជាតិ ៃិងអៃ្តរជាត ិ

នានាក្ពុងោរអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់ខ្លួៃទាងំកហដ្្ធ រចនាសម្័ៃ្ធ ទាងំោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

ធៃធាៃមៃុសសេ ៃិងសមា្ភ របរោ្ិរកដើម្ីបកងកេើៃ ពតងីកគុណភាពោរដ្ទា ំោរពយាបាលអ្ក 

ជំងឱឺ្យមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងគុណភាពខ្ស់។

ជាលទ្ធផល មៃទាីរកពទ្យទទលួបាៃោរោំតទពីសប្ពុរសជៃ នដគអូភិវឌ្ឍជាតិ ៃិងអៃ្តរជាត ិ

នានាក្ពុងោរអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់ខ្លួៃឱ្យមាៃោររកីចកតមើៃដចូសព្ន ង្ៃកៃះ មាៃកិច្ចសហ-

តបតិបត្តិោរជាមយួកបសកកម្មស្ម ័គចិត្តតបចំាឆំ្្របសត់កពុមតគនូកពទ្យតបកទសបារាងំ (Hu-

manitarian Organization) ចំៃួៃ ២តកពុម ជាករៀងរាល់ឆំ្្ ទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរ

អៃ្តរជាតិតបកទសន្�ង់ (TICA) មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តតតាត មៃទាីរកពទ្យតសពុកខ្ងនយ៉ា 

មៃទារីកពទ្យកខត្តតតាតតបកទសន្ ៃិងសប្ពុរសជៃក្ពុងតសពុកជាកតចើៃកទៀត ជាកដើម។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

២�៣�៥� រចនាសម័្ន្ធរបស់មន្ទទីរព្ទ្យ

នាកពលបច្ចពុប្ៃ្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ដឹកនំា ៃិងតគប់តគងកដ្យតបធាៃ ១របូ 

ៃិងអៃុតបធាៃ ១របូ ៃិងបាៃដបងដចកជា ៥ដផ្ក ដដលរមួមាៃ៖ ដផ្កគណកៃយ្យ ដផ្ក

ឱស្ស្ាៃ ដផ្កពិៃិត្យអមគី្ៃិក ដផ្កពកិតោះជំងឺ ៃិងដផ្កសតមាកកពទ្យ។ ដផ្កទាងំ ៥កៃះ  

តតនូវបាៃដបងដចកជាដផ្កតចូៗសរុបចំៃួៃ ១៩ដផ្ក ដូចមាៃក្ពុងអង្គោរកលខខាងកតោម។ 

បដៃ្មកលើរចនាសម្័ៃ្ធដដលបាៃកលើកក�ើងកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង បាៃបកងកេើតគណៈ- 

កម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងគណៈកម្មោរជំនាញមយួចំៃៃួកទៀត កដើម្ីបកងកេើៃតបសិទ្ធភាព

នៃោរតគប់តគង ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបកងកេើៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវា 

សុខាភិបាលកៅក្ពុងមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង។

របូភាពទី២៖ រចនាសម្័ៃ្ធរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង28

២�៣�៦� ស្ានភា្មនន្តទី និងប្ុរ្គលិ្ររបស់មន្ទទីរព្ទ្យ

គិតមកដលដ់ខឧសភា ឆំ្្២០១៩ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកសរុប

ចៃំៃួ ៩២នាក់ កព្ុងកនាះតសីមាៃចៃំួៃ ៣៨នាក់។ ក្ពុងចំកណាមមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកទាងំ ៩២  

នាក់កនាះ មសៃ្តីតកបខ័ណ្រដឋា មាៃចៃំៃួ ៦៩នាក់ តសីចៃំួៃ ៤៣នាក់។ មសៃ្តីកិច្ចសៃយារបស់ 

រដឋាមាៃចំៃៃួ ៨នាក់ តសីចំៃួៃ ៤នាក់ ៃិងមសៃ្តីកិច្ចសៃយារបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃចៃំួៃ ១៥នាក់  

តសីចំៃួៃ ១១នាក់9។

តោហ្ិកទី១៖ ចំៃៃួមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកបកតមើោរងារកៅមៃទាីរកពទ្យ

តារាងខាងកតោមបងាហា ញពីចៃំួៃមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកបកតមើោរងារកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ  

ៃិងចំៃៃួមសៃ្តីជំនាញបកច្ចកកទស ដដលបកតមើោរងារកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ដចូខាង 

កតោម៖

9 ទិៃ្័យឆំ្្២០១៩ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

២�៣�៥�១� តារាងស្តទី្ទីចំនួនមនន្តទី និងប្ុរ្គលិ្រតាមសផនា្រ

តារាងទី៤៖ តារាងចំៃួៃមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកតាមដផ្ក

លរ ដផ្ក
ចំៃៃួ

សរុប
តបពុស តសី

១ ថ្្ក់ដឹកនំា ២ ០ ២

២ រដឋាបាលៃិងគណកៃយ្យ ៤ ១ ៥

៣ ដបងដចកជំង ឺ(Triage) ០ ៣ ៣

៤ សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៣ ៣ ៦

៥ ជំងទឺកូៅ ៤ ១ ៥

៦ ជំងកឺុមារ ២ ៣ ៥

៧ ជំងវឺះោត់ ៥ ០ ៥

៨ តបកោធៃកម្ម ៣ ០ ៣

៩ សម្ភពៃិងករាគសស្ត ី ១ ៧ ៨

១០ ជំងរឺកបង ៣ ០ ៣

១១ ពិកតោះជំងឺកតរៅ ២ ០ ២

១២ ជំងទឺឹកកនាមដផ្អម ២ ០ ២

១៣ មៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៤ ០ ៤

១៤ របូសាសស្ត ៣ ០ ៣

១៥ ឱស្ស្ាៃ ១ ២ ៣

១៦ គ្ីៃិកសុខភាពតគលួសារ ១ ២ ៣

១៧ ដផ្ក VCCT ១ ១ ២

១៨ មណ្លផ្តល់្ ម ១ ០ ១

១៩ សុខភាពមាត់កធ្មញ ៣ ០ ៣

២០ ដ្ទាឧំបករណ៍បរោ្ិរកពទ្យ ១ ០ ១

សរុបរមួ ៤៦ នាក់ ២៣ នាក់ ៦៩ នាក់
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង30

២�៣�៥�២� តារាងស្តទី្ទីចំនួនមនន្តទីតាមជំនាញបពច្ច្រពទស

តារាងទី៥៖ តារាងចំៃួៃមសៃ្តី

លរ ជំនាញបកច្ចកកទស
ចំៃៃួ

សរុប
តបពុស តសី

១ កវជ្ជបណិ្តឯកកទស ១ ១ ២

២ កវជ្ជបណិ្តជំនាញ ២ ០ ២

៣ កវជ្ជបណិ្ត ១០ ២ ១២

៣ ឱស្ោរឧីត្តម ១ ២ ៣

៤ ទៃ្តបណ្ិត ១ ០ ១

៥ បរិញ្្ញ បតតគិលាៃុប្ដ្ឋា ក ២ ២ ៤

៦ បរិញ្្ញ បតតធ្មប ០ ១ ១

៧ ទៃ្តគិលាៃុប្ដ្ឋា ក ៣ ០ ៣

៨ ឆ្មបមធ្យម ០ ១០ ១០

៩ គិលាៃុប្ដ្ឋា កមធ្យម ១៤ ៣ ១៧

១០ ពិកសាធៃ៌មធ្យម ៤ ០ ៤

១១ វិទ្យពុសាសស្ត ១ ០ ១

១២ ពយាបាលកដ្យចលនា ១ ០ ១

១៣ ឆ្មបបឋម 0 ១ ១

១៤ គិលាៃុបដ្ឋា កបឋម ៤ ០ ៤

១៥ គណកៃយ្យឧត្តម ១ ០ ១

១៦ ព័ត៌មាៃវិទយា ១ ០ ១

១៧ ដ្ទាឧំបករណ៍បរោ្ិរកពទ្យ ១ ០ ១

១៨ ជំនាញកផសេងៗ ០ ១ ១
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

២�៤� សមិទ្ធផលសុខាភិបាលរបស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

២�៤�១� តារាងរួមស្តទី្ទីលទ្ធផលមនោរផ្តលព់សវាសុខាភិបាលរបស់មន្ទទីរព្ទ្យ 

ពេត្តពោរះ្រុង

តារាងខាងកតោមបងាហា ញអំពីលទ្ធផល នៃោរអៃុវត្តោរផ្តល់កសវារបស់មៃទារីកពទ្យ 

កខត្តកោះកុងក្ពុងរយៈកពល ៥ឆំ្្ គគឺិតចាប់ពីឆំ្្២០១៥ រហតូដល់ឆំ្្២០១៩។

តារាងទី៦៖ តារាងរួមស្ីពីលទ្ធផលនៃោរផ្ល់កសវាសុខាភិបាល 

របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង

លរ តបកភទកសវា ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១ ចំៃៃួករណី ្្មពីិកតោះ

ជំងកឺតរៅ

១៤.៤៤៨ ១៥.៤៤១ ១៧.៧២២ ២២.៩៣១ ២៣.៦៤០

២ ចំៃៃួអ្កជំងឺសតមាក

កពទ្យគិតទាងំរកបង

៤.២៧១ ៤.៥៨១ ៥.០៣៦ ៦.១៣៧ ៨.៤៨១

៣ អតតាកតបើតបាស់ដតគ ៧២,៥៩ ៧៣,២២ ៧៤,៤១ ៨៤,៩០ ១២៩,៤៧

៤ អតតាស្ាប់ ១,៥៥ ១,៣១ ១,២១ ០,៩៣ ០,៧០

៥ ចំៃៃួសតមាលកៃូ ៦៨៦ ៧៨៧ ៩០៣ ១.០៤២ ១.២៣០

៦ ចំៃៃួសតមាលកៃូ

កដ្យវះោត់

៣០ ៤៦ ៥៧ ៣៥ ៨១

៧ ោរដ្ទាមំាតា ៃិង

ទារកកតោយ

សតមាលកៃូកលើកទី១

៦៨០ ៧៨៥ ៨៩៧ ១.០០០ ១.២២១

៨ ចំៃៃួករណី ្្មពីិកតោះ

ជំងកឺតរៅកលើកុមាអាយុ

កតោម ៥ឆំ្្

៧៤២ ១.២១៧ ៩៩២ ១.០១៤ ១.៦៧១

៩ ចៃំៃួកុមារកតោម ៥ឆំ្្

សតមាកកពទ្យ

១៥៣ ២១៤ ២៣០ ២៤១ ២៤១
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង32

លរ តបកភទកសវា ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១០ ចំៃៃួករណ ី

វះោត់ធំសរុប

៧០ ១២០ ១៥៤ ១១៥ ១៨៦

តាមលទ្ធផលកៅក្ពុងតារាងខាងកលើ បាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញថ្ តគប់តបកភទកសវាដដល 

ផ្តលក់ដ្យមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃោរកកើៃក�ើងគួរកត់សមា្គ ល់ពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ ក្ពុង 

រយៈកពល ៥ឆំ្្ គចឺាប់ពីឆំ្្២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩។ កដ្យដ�កអតតាស្ាប់កៅមៃទាីរកពទ្យ 

មាៃោរ្យចុះជាលំដ្ប់ពីមយួឆំ្្កៅមួយឆំ្្ គពឺី ១,៥៥ % កៅឆំ្្២០១៥ មកកៅតតមឹ  

០,៧០% ឆំ្្២០១៩។

តោហ្ិកខាងកតោមៃឹងបងាហា ញអំពី ក.ចំៃៃួករណី ្្មីពិៃិត្យពិកតោះជំងឺកតរៅ ខ.អ្ក 

សតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ គ.អតតាស្ាប់ ៃិង�.ោរសតមាលកៃូធម្មតា ៃិងកដ្យ

វះោត់។

២�៤�២� ចំនួន្ររណទី ្្មទី្ិនិត្យ្ិពពោរះជំងពឺពរៅ

តោហ្ិកទី២៖ ចំៃៃួករណី្ ្មីពៃិិត្យពកិតោះជំងឺកតរៅ
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

ក្ពុងតោហ្ិកខាងកលើបាៃបងាហា ញថ្ លទ្ធផលនៃោរផ្តលក់សវាពិៃិត្យ ៃិងពិកតោះជំងឺ 

កតរៅកៅមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃោរកកើៃក�ើងជាតបតកតីពីក្ពុងរងង្់ ១ោៃ់នាក់ ក្ពុង 

មួយឆំ្្ចាប់ពីឆំ្្២០១៥ រហតូដល់ឆំ្្២០១៧។ ចំៃួៃនៃោរផ្តល់កសវាដផ្កកៃះមាៃោរ 

កកើៃក�ើងកទដ្ង គឺក្ពុងរងង្់ ៥ោៃ់នាក់ ក្ពុងឆំ្្២០១៨ ៃិងកៅដតបៃ្តកកើៃក�ើងក្ពុងរងង្់  

១ោៃ់នាក់ ក្ពុងឆំ្្២០១៩។

២�៤�៣� អនា្រសពមា្រ្យាបាលពៅមន្ទទីរព្ទ្យ

តោហ្ិកទី៣៖ ចំៃៃួអ្កជំងឺសតមាកកៅមៃទារីកពទ្យ

ចៃំៃួអ្កជំងឺសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យដដលបាៃបងាហា ញក្ពុងតោហ្ិកខាងកលើ  

មាៃោរកកើៃក�ើងជាតបតកតី គមឺាៃអ្កជំងឺចំៃៃួ ៤.២៧១នាក់ កៅឆំ្្២០១៥ កកើៃដល់  

៦.១៣៧នាក់ កៅឆំ្្២០១៨ កហើយចៃំៃួកៃះបាៃកកើៃក�ើងរហូតដល់ ៨.៤៨១នាក់ កៅឆំ្្ 

២០១៩។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង34

២�៤�៤� អពតាសាលៃ ប់

តោហ្ិកទី៤៖ អតតាស្ាប់

តាមតោហ្ិកខាងកលើបាៃបងាហា ញថ្ អតតាអ្កជំងឺស្ាបក់ៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង  

មាៃកតមិតទាបគជឺាមធ្យមក្ពុង ១%។ អតតាស្ាប់មាៃោរ្យចុះគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់ព ី

មួយឆំ្្កៅមយួឆំ្្ គកឺ្ពុងអតតា ១,៥៥% កៅឆំ្្២០១៥ បាៃធ្ាក់ចុះរហតូដល់ ០,៧០%  

ក្ពុងឆំ្្២០១៩។

២�៤�៥� ចំនួននស្តទីសពមាល្រូន

តោហ្ិកទី៥៖ ចំៃៃួសស្តសីតមាលកៃូ
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

ក្ពុងរយៈកពល ៥ឆំ្្ ចាប់ពីឆំ្្២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩ ចៃំៃួសស្ត មីកសតមាលកៃូកៅ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃោរកកើៃក�ើងពីមយួឆំ្្កៅមួយឆំ្្ គមឺាៃចំៃៃួ ៦៨៦នាក់ កៅ 

ឆំ្្២០១៥ បាៃកកើៃដល់ចំៃៃួ ១.២៣០នាក់ កៅឆំ្្២០១៩។ ក្ពុងកនាះដដរ ចំៃួៃសតមាល 

កៃូកដ្យោរវះោត់មាៃចំៃៃួតិច គកឺព្ុងអតតាពី ៤% កៅ ៦% កបើកតបៀបកធៀបកៅៃឹងចៃំៃួ

សតមាលកៃូធម្មតាតបចំាឆំ្្ៃីមយួៗ។

២�៤�៦� ោរស្ទាមំាតា និងទារ្រពពោយសពមាល

តោហ្ិកទី៦៖ ោរដ្ទាមំាតា ៃិងទារកកតោយសតមាល

តាមតោហ្ិកខាងកលើបងាហា ញថ្ ក្ពុងរយៈកពល ៥ឆំ្្ នៃោរផ្តលក់សវាដ្ទាមំាតា ៃិង 

ទារកកតោយសតមាលមាៃោរកកើៃក�ើងជាលដំ្ប់រងង្់ ១០០នាក់ កព្ុងមយួឆំ្្ ចាប់ពីឆំ្្

២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៨។ កៅឆំ្្២០១៩ ោរផ្តល់កសវាដ្ទាមំាតា ៃិងទារកកតោយសតមាល

មាៃចំៃៃួកកើៃក�ើងរហតូដល់ ១.២២១នាក់។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង36

២�៤�៧� ចំនួន្ររណទី ្្មទី្ិនិត្យ្ិពពោរះជំងពឺលើ្រុមារអាយុពពោម ៥ឆ្នា ំ

តោហ្ិកទី៧៖ ចៃំៃួករណី្ ្មីពិៃិត្យពកិតោះជំងឺកលើកុមារអាយុកតោម ៥ឆំ្្

ចំៃៃួកុមារអាយុកតោម ៥ឆំ្្ បាៃមកទទលួកសវាពិៃិត្យ ៃិងពិកតោះជំងឺ កៅមៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកោះកុងមាៃោរដបតតបលួលពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្ កៅឆំ្្២០១៥ កុមារអាយុកតោម ៥ឆំ្្  

បាៃមកទទលួកសវាពិៃិត្យ ៃិងពកិតោះជំងឺ ចៃំៃួ ៧៤២នាក់ កហើយកៅឆំ្្២០១៦ មាៃោរ 

កកើៃក�ើងដល់ ចំៃៃួ ១.២១៧នាក់។ កៅឆំ្្២០១៧ ចៃំួៃកុមារអាយុកតោម ៥ឆំ្្ មក

ទទួលកសវាពិៃិត្យ ៃិងពិកតោះជំងឺមាៃោរធ្ាក់ចុះមកកៅតតមឹចំៃៃួ ៩៩២នាក់ ៃិងក្ពុង

ឆំ្្២០១៩ ចៃំួៃកុមាអាយុកតោម ៥ឆំ្្ បាៃមកទទលួកសវាពៃិិត្យ ៃិងពកិតោះជំងឺមាៃោរ 

កកើៃក�ើងខំ្ាងរហតូដល់ ១.៦៧១នាក់។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

២�៤�៨� ចំនួន្រុមារពពោម ៥ឆ្នា  ំសពមា្រព្ទ្យ

តោហ្ិកទី៨៖ ចំៃៃួកុមារកតោម ៥ឆំ្្ សតមាកកពទ្យ

តាមតោហ្ិកខាងកលើបងាហា ញថ្ ចៃំៃួកុមារសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យមាៃចំៃៃួ  

១៥៣នាក់ កៅឆំ្្២០១៥ ប៉ាុដៃ្តចំៃៃួកុមារសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង 

មាៃោរកកើៃក�ើងដល់ ២១៤នាក់ កៅឆំ្្២០១៦។ កៅឆំ្្២០១៨ ៃិងឆំ្្២០១៩ កកំណើៃ 

ចំៃៃួកុមារសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យមាៃចំៃៃួ ២៤១នាក់។

២�៤�៩� ចំនួន្ររណទីវរះោត់្ ំសរុប

តោហ្ិកទី៩៖ ចំៃៃួករណីវះោត់ធំសរុប



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង38

តោហ្ិកខាងកលើបងាហា ញថ្ ចំៃៃួតបជាពលរដឋាដដលមកទទលួយកកសវាវះោត់ធំកៅ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃោរកកើៃក�ើងចាប់ពី ៧០នាក់ កៅឆំ្្២០១៥ រហតូដល់ ១៥៤ 

នាក់ កៅឆំ្្២០១៧។ ចំៃៃួតបជាពលរដឋាមកទទលួយកកសវាតបកភទកៃះ មាៃោរធ្ាក់ចុះ 

មកកៅតតឹម ១១៥នាក់ កៅឆំ្្២០១៨ ប៉ាុដៃ្តករណីកៃះ មាៃោរកកើៃក�ើងវិញដល់ចំៃៃួ 

១៨៦នាក់ ក្ពុងឆំ្្២០១៩។

២�៤�១០� អពតាពពបើពបាស់សព្រ

តោហ្ិកទី១០៖ អតតាកតបើតបាស់ដតគ

តាមទៃ្ិៃ័យកព្ុងតោហ្ិកខាងកលើបងាហា ញថ្ អតតាកតបើតបាសដ់តគមាៃោរកកើៃក�ើង 

តិចតចួចាប់ពីឆំ្្២០១៥ មាៃចំៃៃួ ៧២,៩% កកើៃដល់ចំៃៃួ ៨៤,៩% កៅឆំ្្២០១៨។  

ប៉ាុដៃ្តអតតាកតបើតបាស់ដតគកកើៃក�ើងោ៉ា ងខំ្ាងកៅឆំ្្២០១៩ គមឺាៃរហូតដល់ ១២៩,៤៧%។

២�៥� ចំណុចពលចពធាលៃ របស់មន្ទទីរព្ទ្យ

២�៥�១� ពហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធ និងបរស្ិានអនាម័យពសស់សា្អ ត

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធល្អសា្អ តតាមស្តង់ដ្ កដ្យមាៃកខ្ាងទ្ារ  

របងអោរតាមដផ្កៃីមយួៗល្អសា្អ ត មាៃសៃួចបារ កដើមកឈើពណ៌នបតង បង់អង្គពុយលំដហ   

ទធ្ីាសតមាក កលងកីឡា កៅតាមបណា្ត ដផ្កទាងំអសក់ៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ដដលជា 
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

ទីកដៃ្ងតបកបកដ្យផ្សុកភាព បរស្ិាៃអនាម័យពណក៌ខៀវតសងាត់ អមកដ្យកដើមរុក្ជាតិ 

នានាតាមរបងជុំវិញមៃទារីកពទ្យ។

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធរំហរូោរងារកៅតាមស្តងដ់្ កដ្យមាៃតបព័ៃ្ធបកតមើជរួមុខ 

ដដលមាៃោរករៀបចំបាៃោ៉ា ងល្អតតមឹតតនូវ ៃិងតបព័ៃ្ធបកតមើដផ្កខាងកតោយ ដដលជាដផ្ក 

ផ្តល់កសវាសុខភាពតបកបកដ្យផ្សុកភាព តបសិទ្ធភាព សុវត្ិភាព ៃិងមាៃធៃធាៃមៃុសសេ  

មាៃសមតភ្ាពតគប់តោៃ់ តពមទាងំបំោកៃ់វូសមា្ភ របរិោ្រកវជ្ជសាសស្ត តគប់តោៃ់។

២�៥�២� ពសវាពប្របពោយ្រុណភា្ និងពបសិទ្ធភា្េស្់

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋាតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព 

ខ្ស់ ៃិងគណកៃយ្យភាព ដដលកធ្ើោ៉ា ងណាឱ្យតបជាពលរដឋាទទួលបាៃភាពសុខដុមរមនា 

ទាងំផ្នូវោយ ៃិងផ្នូវចិត្ត។

កដ្យសារកតា្ត ទាងំអស់កៃះកហើយ កទើបបាៃកធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋាកពញចិត្តោ៉ា ងខំ្ាង 

ទាងំោរបកតមើកសវា ទាងំគុណភាពកសវា កដ្យមាៃោរបកតមើកសវាកស្ម ើភាពោ្ ៃិងតបកប 

កដ្យតម្ាភាព ដចូជាអ្កជំងឺតកីតកជាកដើម ក្ពុងកនាះោរកតបើតបាស់ប័ណ្ណមូលៃិធិសមធម៌ 

ចំកោះជៃតកីតក ប័ណ្ណកបឡាជាតិសៃ្តិសុខសង្គម (បសស) សតមាប់មសៃ្តីរាជោរ កម្មករក្ពុង 

តបព័ៃ្ធ ៃិងកតរៅតបព័ៃ្ធ ៃិងោរកលើកដលងបងន់្្កសវាចំកោះតពះសង្ ដៃូជី តាជី ពិរុទ្ធជៃ 

កុមារកំតោ ជៃអនាថ្ ជាកដើម។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង40

២�៥�៣� លទ្ធផលមនោរសមា្ភ សអតិ្ិជន

តោហ្ិកទី១១៖ លទ្ធផលនៃោរសមា្ភ សអតិ្ិជៃ

តបភព៖ គកតមាង H-EQIP

កតោមោរអៃុវត្តគកតមាង H-EQIP មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងទទលួលទ្ធផលពីោរ 

សមា្ភ សអតិ្ិជៃកៅក្ពុងតតីមាសទី៤ នៃឆំ្្២០១៧ ទទួលបាៃ ៦៩% ឆំ្្២០១៨ ទទួល 

បាៃ ៨០% ៃិងកៅឆំ្្២០១៩ ទទួលបាៃ ៨៤,៧៩%។

២�៥�៤� មានច្្រពុវិស័យ ពបស្រ្រម្ម និងទិសពៅចបាស់លាស់

មៃទាីរកពទ្យមាៃចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ដផៃោរសកម្មភាព ៃិងទិសកៅរបស់ខ្លួៃ

ោ៉ា ងចបាស់លាស់ កហើយមសៃ្តីតគប់របូសុទ្ធដតទទួលបាៃោរយល់ដឹងចបាស់ ក្ពុងោរអៃុវត្ត 

ោរងារ ៃិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃតាមកិច្ចសៃយាោរងារតបចំាឆំ្្ (Job Description) កៅតាម 

ចក្ពុវិស័យរបស់មៃទារីកពទ្យ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

41

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង

២�៥�៥� ោរបនញ្្បោរយល់ដឹងអំ្ ទីសុេភា្សាធារណៈ (Health Education)  

និងបរស្ិានអនាម័យសា្អ តដល់ពបជាជនទាងំ្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ និង 

ទាងំពៅ្រនាពុងសហ្រមន៏

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃអៃុវត្តោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងអំពីសុខភាពសាធារណៈ  

(Health Education) ៃិងបរិស្ាៃអនាម័យសា្អ តដល់តបជាជៃទាងំកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ទាងំ 

កៅក្ពុងសហគមៃ៍ តាមវិធីសាសស្តដចូខាងកតោម៖

 � ោរអប់រផំ្ទា ល់

ជាលក្ណៈបុគ្គល (រវាងតគនូកពទ្យ ៃិងអ្កជំងឺរមួទាងំអ្កកំដរ)៖ អៃុវត្តតាមរយៈោរ 

ចុះពិៃិត្យ ពយាបាល ៃិងដ្ទាអ្ំកជំងឺតបចំាន ង្ៃស្ត ពីីោរអប់រសំុខភាពសាធារណៈ ៃិងបរស្ិាៃ 

អនាម័យ

ជាលក្ណៈតកពុម (រវាងតកពុមតគនូកពទ្យ ៃិងតកពុមអ្កជំងឺ រមួទាងំអ្កកំដរ)៖ អៃុវត្តតាម 

រយៈោរអកញ្ជ ើញអ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរចលូរួមសា្ត ប់ោរអប់រសំុខភាពសាធារណៈ ៃិងបរស្ិាៃ 

អនាម័យ កៅក្ពុងបៃទាប់អប់រំសុខភាព (Education Room) តបចំាសបា្ត ហ៍។

 � ោរអប់រតំាមរយៈខិតប័ណ្ណ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំតបអប់ដ្ក់ខិតប័ណ្ណអប់រសំុខភាពសាធារណៈ ៃិងបរិស្ាៃ 

អនាម័យ កៅតាមបណា្ត ដផ្កទាងំអស់ កដើម្ីបងកេលក្ណៈងាយតសលួលដល់អ្កទទួលកសវា 

ក្ពុងោរទទលួព័ត៌មាៃចបាស់លាស់ ៃិងបៃ្តផសេព្ផសាយកៅក្ពុងសហគមៃ៍របស់ោត់ (វប្ធម៌ 

ដចករំដលកព័ត៌មាៃ)។

 � តាមរយៈោរផសេព្ផសាយតាមបណា្ត ញសង្គម

មៃទាីរកពទ្យបាៃផសេព្ផសាយអំពោីរអប់រសំុខភាពសាធារណៈ ៃិងបរិស្ាៃអនាម័យសា្អ ត  

ៃិងបំផុសសា្ម រតី នៃោរចលូរមួរបស់អ្កទទលួកសវាក្ពុងកោលបំណងោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹង 

ៃិងោរកលើកកម្ស់សុខុមាលភាពដល់តបជាពលរដឋា
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មមន្ទីរពពទ្យពេត្តពោះកចុង42

 � ោរអប់រផំសេព្ផសាយកៅតាមសហគមៃ៍

មៃទាីរកពទ្យមាៃកបសកកម្មក្ពុងោរចុះពិៃិត្យពយាបាល ៃិងផសេព្ផសាយស្ត ពីីោរអប់រ ំ

សុខភាពសាធារណៈ ៃិងបរិស្ាៃអនាម័យកៅតាមសហគមៃ៍ តបចំាតតីមាស។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ជំ្្ូរទទី៣� បទ្ិពសា្ន៍ពជា្រជ័យរបស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

៣�១� ស្ដង់ោពសវាសាធារណៈ

ស្ង់ដ្កសវាសាធារណៈ គជឺាដម៉ាតតវាស់កតមិតគុណភាព ៃិងចរិតលក្ណៈ ក្ពុងោរ 

ផ្ល់កសវាសាធារណៈ កដើម្ីទទលួបាៃោរកពញចិត្តពីអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈតាម 

លក្ខណ្កំណត់ (ដចូជាៃីតិវិធី កពលកវលា តនម្ ៃិងទីកដៃ្ង) ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងកសចកី្ 

តតនូវោរ ៃិងផលតបកោជៃ៍របស់អ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ10 ដដលរមួមាៃ ១.គុណភាព

ព័ត៌មាៃ ២.ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរទទលួយកកសវា ៣.ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទលួ 

អ្កកតបើតបាស់កសវា ៃិង ៤.ោរផ្ល់កសវាតាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិងអភិបាលកិច្ចល្អ។

៣�១�១� ្រុណភា្្័ត៌មាន

គុណភាពព័ត៌មាៃ សំកៅដល់ព័ត៌មាៃដដលបាៃផ្ល់ជៃូអ្កកតបើតបាស់កសវា តតនូវមាៃ 

លក្ណៈងាយយល់ ចបាស់លាស់ តតឹមតតនូវ មាៃបច្ចពុប្ៃ្ភាព ៃិងងាយទទួលយក។ គុណភាព 

ព័ត៌មាៃ មាៃលក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា ១.ោរករៀបចំ ៃិងរកសាទុកបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធ 

ៃឹងកសវា ២.ព័ត៌មាៃដដលផសេព្ផសាយ ៃិង ៣.មកធយាបាយផសេព្ផសាយ។

៣�១�១�១� ោរពរៀបចំ និងរ្រសាទុ្របទោ្ឋ ន្រតិយុត្តពា្រ់្័ន្ធនឹងពសវា

ដផ្ករដឋាបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង មាៃោររកសាទុកៃវូចបាប់ ៃិងលិខិតបទ- 

ដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានា ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផ្ល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ កដ្យបាៃទុកដ្ក់កៅក្ពុងទូរ 

ឯកសារ ៃិងដបងដចកកៅតាមតបកភទ។ ក្ពុងករណីតបជាពលរដឋាមាៃចមងៃល់ ឬមៃទាលិសងសេ័យ 

អំពីតបកភទៃិងតនម្កសវា ឬព័ត៌មាៃកផសេងៗោក់ពៃ័្ធៃឹងោរផ្ល់កសវាសាធារណៈរបស់

មៃទាីរកពទ្យ តបជាពលរដឋាអាចកធ្ើោរទាក់ទងជាមយួដផ្ករដឋាបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីកស្ើ 

សុំពិៃិត្យកលើចបាប់ លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ឬឯកសារនានាោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផ្ល់កសវាដដល 

ខ្លួៃចង់ដឹង កនាះមសៃ្ីដផ្ករដឋាបាលៃឹងយកឯកសារកនាះជៃូអ្កកស្ើសុំកដើម្ីពិៃិត្យ ៃិង 

កផទាៀងផ្ទា ត់។

10 ឯកសារដណនំាសី្ពីស្ង់ដ្កសវាសាធារណៈ ឧបសម្័ៃ្ធទី២ នៃអៃុតកឹត្យកលខ ៤៥៥ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៥ 

ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣ សី្ពីោរករៀបចំ ៃិងោរតបតពឹត្តកៅនៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ
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៣�១�១�២� ្័ត៌មានសដលផ្ស្វផសាយ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃកធ្ើោរផសេព្ផសាយៃវូ តបកភទៃិងតនម្កសវា ឯកសារតតមនូវ 

ៃិងលក្ខណ្ក្ពុងោរទទលួបាៃកសវាសាធារណៈ កមា៉ា ងកពលបំកពញោរងារ មកធយាបាយ 

ទំនាក់ទៃំងអង្គភាពផ្តលក់សវា រយៈកពលរង់ចំា ៃិងោរចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ ៃិងបទបញ្្ជ  

នផទាក្ពុង។

៣�១�១�២�១� ពបពភទ និងតមមលៃពសវា

កដើម្ីបងាហា ញពីតម្ាភាពក្ពុងោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃោរ 

កបាះពុម្បិទផសាយកលើោ្រកខៀៃៃវូតារាងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃដដលមាៃកំណត់អំពីតបកភទ  

ៃិងតនម្កសវានានារបស់មៃទាីរកពទ្យកៅដផ្កផ្ល់ព័ត៌មាៃក្ពុងទតមង់ជាោ្ត រកខៀៃពត៌មាៃ ទំហំ  

១,២ដម៉ាតត x ២,៥ដម៉ាតត ៃិងតារាងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃរបសដ់ផ្កជំនាញកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�១�១�២�២� ឯ្រសារតពមរូវ និងល្្រេណ្ឌ ្រនាពុងោរទទួលបានពសវា 

សាធារណៈ

មៃទាីរកពទ្យបាៃបិទផសាយៃវូផ្ទា ងំបងាហា ញពីឯកសារតតមនូវ ៃិងលក្ខណ្ក្ពុងោរទទលួ 

កសវាសាធារណៈ តាមោ្ត រព័ត៌មាៃកៅតាមបណា្ត ដផ្កទាងំអស់ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ជាពិកសស 

កៅដផ្កជរួមុខនៃមៃទាីរកពទ្យ ក្ពុងទតមង់តកដ្ស A4 ជូៃដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាកដើម្ីអាច 

ដឹងថ្តតនូវភា្ជ ប់អ្ីកៅជាមយួកពលតតនូវកៅកតបើតបាស់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ឯកសារតតមនូវ ៃិងលក្ខណ្ក្ពុងោរទទលួបាៃកសវាសាធារណៈដដលអ្កកតបើតបាស់ 

កសវាតតនូវភា្ជ ប់មកជាមយួកពលមកចុះក ្្ម ះកៅដផ្កជរួមុខ គរឺមួមាៃ៖ អត្តសញ្្ញ ណប័ណ្ណ  

លិខិតឆ្ងដដៃ ឬប័ណ្ណសមា្គ ល់ខ្លួៃ កដ្យភា្ជ ប់ជាមយួៃវូប័ណ្ណមយួចំៃៃួកទៀត កដ្យដផ្អក 

កលើលក្ខណ្ ឬករណី ដចូខាងកតោម៖

 � ក្ពុងករណីអ្កកតបើតបាសក់សវាជាកម្មករ បុគ្គលិក ឬមសៃ្តរីាជោរ តតនូវភា្ជ ប់មក

ជាមយួៃវូ ប័ណ្ណ ប.ស.ស (កបើោ្ម ៃប័ណ្ណ ប.ស.ស តតនូវបង់ន្្កៅតាមតារាងកសវា 
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ហិរញ្ញប្ទាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ)

 � ករណីអ្កកតបើតបាស់កសវាជាពលរដឋាតកីតក តតនូវភា្ជ ប់មកជាមយួៃូវប័ណ្ណមលូៃិធិ 

សមធម៌ កដើម្ីទទលួកសវាកដ្យឥតបង់ន្្។ ក្ពុងករណី ោ្ម ៃប័ណ្ណមលូៃិធិសមធម៌  

គតឺតនូវកធ្ើបទសមា្ភ សៃ៍កៅតាមកតមងសំណួរ (កតមងសំណួរសតមាប់បញ្្ជ ក់អត្ត-

សញ្្ញ ណកម្មតគលួសារជៃតកីតកកៅមៃទាីរកពទ្យ) ដដលកចញកដ្យ តកសងួសុខាភិបាល  

ជាមយួមសៃ្តរីបស់តកសួងសុខាភិបាលកៅប៉ាុស្ិ៍ ID (បៃទាប់មលូៃិធិសមធម៌)។ តបសិៃ 

កបើពកួោត់សមា្ភ សៃ៍មិៃជាប់ កហើយកៅដតោ្ម ៃ្វិោបង់ គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ 

មៃទាីរកពទ្យៃឹងកលើកសំកណើជៃូតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើកដលង

ោរបង់ន្្

 � ក្ពុងករណីអ្កជំងឺជាពិរុទ្ធជៃ កុមារកំតោ ជៃអនាថ្ ឬជៃោ្ម ៃទីពឹង តតនូវបាៃ 

កលើកដលងក្ពុងោរបងន់្្កសវាដ្ទា ំៃិងពយាបាលកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ កព្ុងករណីអ្ក

កតបើតបាស់កសវាជាអតីតអ្កជំងឺដដលធ្ាប់មកទទួលកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យរួចមកកហើយ  

តតនូវភា្ជ ប់មកជាមយួៃវូប័ណ្ណសុខភាពដដលមៃទាីរកពទ្យធ្ាប់បាៃផ្ល់ជៃូ។ អ្កជំងឺ 

ដដលធ្ាប់មកទទលួកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃមៃទាីរកពទ្យរកសាទុកតបវត្តិជំង ឺៃិង 

អត្តសញ្្ញ ណ ៃិងទុកកៅក្ពុងទរូឯកសារ ដកូច្ះកពលោត់អកញ្ជ ើញមកម្ងកទៀត  

តោៃ់ដតបងាហា ញប័ណ្ណសុខភាពកនាះជាោរកតសច

 � ក្ពុងករណីអ្កជំងឺ ្្មី មិៃដដលមាៃតបវត្តិទទលួកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង 

តតនូវភា្ជ ប់មកជាមយួៃវូអត្តសញ្្ញ ណប័ណ្ណ លិខិតឆ្ងដដៃ ឬប័ណ្ណសមា្គ ល់ខ្លួៃ ៃិង

ឯកសារដចូបាៃករៀបរាប់ខាងកលើ ខាងមៃទារីកពទ្យៃឹងបំកពញប័ណ្ណសុខភាព ្្មីជូៃ

 �សតមាប់សស្ត ីតកីតកមាៃនផទាកោះ ៃិងកុមារកតោមអាយុ ២ឆំ្្ មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង

បាៃចូលរមួអៃុវត្តកោលៃកោបាយ ៃិងយុទ្ធសាសស្ត របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលស្ត អីំព ី

កម្មវិធីឧបត្ម្ភសាច់តបាក់ជៃូសស្ត ីតកីតកមាៃនផទាកោះ ៃិងកុមារអាយុកតោម ២ឆំ្្ 

ផងដដរ។
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៣�១�១�២�៣� ពម៉ាងព្លបំព្ញោរងារ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងកបើកបកតមើកសវាជៃូតបជាពលរដឋាជាករៀងរាល់ន ង្ៃ កដ្យបាៃ 

ដបងដចកកមា៉ា ងបំកពញោរងារជាពីរ ៃិងបាៃកធ្ើោរបិទផសាយៃវូកមា៉ា ងកពលបំកពញោរងារ 

កៅតាមដផ្កៃីមួយៗរមួមាៃ៖ ទី១ កមា៉ា ងសតមាប់បុគ្គលិកបំកពញោរងារដផ្កពិកតោះជំងឺ 

កតរៅ ៃិងបុគ្គលិកដផ្ករដឋាបាល គឺ ៨កមា៉ា ង ក្ពុង ១ន ង្ៃ ៃិងមាៃ ២កពល កពលតពឹកចាប់ពីកមា៉ា ង

៧:០០នាទី ដល់កមា៉ា ង ១១:៣០នាទី ៃិងកពលរកសៀលចាប់ពីកមា៉ា ង ១៤:៣០នាទី ដល់កមា៉ា ង

១៧:៣០នាទី (៨កមា៉ា ង/១ន ង្ៃ ៤០កមា៉ា ង/១សបា្ត ហ៏) ៃិងទី២ កមា៉ា ងសតមាប់បុគ្គលិកោម 

តបចំាោរតបចំាន ង្ៃ ៃិងន ង្ៃឈប់សតមាក គកឺមា៉ា ងបំកពញោរងារ ២៤/២៤កមា៉ា ង។

កដ្យសារកតា្ត ចំៃៃួបុគ្គលិករបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងកៅមាៃកតមិត តាមដផ្ក 

ៃីមយួៗបាៃដ្ក់កចញៃវូតារាងដផៃោរតបចំាដខ ដដលតារាងកៃះកំណត់ោលវិភាគបំកពញ 

ោរងាររបស់បុគ្គលិកម្ាក់ៗ កដ្យបាៃកំណត់អំពកីមា៉ា ងកធ្ើោរ កមា៉ា ងប្នូរកវៃតបចំាោរ ៃិង 

កមា៉ា ងោមជាកទៀងទាត់ កដើម្ីធានាថ្ដផ្កៃីមយួៗ មាៃបុគ្គលិកបំកពញោរងារតគប់តោៃ ់

ក្ពុងោរផ្លក់សវាជៃូតបជាពលរដឋា។ ក្ពុងករណោីរពយាបាលមាៃតតមនូវោរអ្កបកច្ចកកទស 

របូណាជាបនាទា ៃ់ មៃទាីរកពទ្យៃឹងកធ្ើោរទំនាក់ទំៃងកៅមសៃ្តីបកច្ចកកទសសាមី កដើម្ីមកជយួ 

បកំពញោរងារកៅមៃទារីកពទ្យភ្ាម កទាះបីមិៃដមៃជាកពលកវលាបកំពញោរងាររបស់មសៃ្ត ី

របូកនាះក៏កដ្យ។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងក៏មាៃបិទផសាយផងដដរៃវូ កមា៉ា ងសរួសុខទុក្អ្កជំង ឺក្ពុងទតមង់ 

តកដ្ស A4 ៃិងមាៃអកសេរទំហំធំចបាស់ កៅដផ្កជរួមុខរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងកៅតាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ កដើម្ីអាចឱ្យឪពុកម្ាយ បងប្អនូៃ សាច់ញាតិ ឬមិត្តភក្ិរបស់អ្កជំងឺ មកសរួសុខ 

ទុក្កៅតាមោលវិភាគកំណតក់ដ្យមៃទាីរកពទ្យ ដដលមាៃដចូខាងកតោម៖

- កពលតពឹក ៖ ចាប់ពីកមា៉ា ង ០៧ ដល់កមា៉ា ង ០៨តពឹក

- កពលន ង្ៃតតង់ ៖ ចាប់ពីកមា៉ា ង ១១ ដលក់មា៉ា ង ១២ន ង្ៃតតង់

- កពលលាងៃ ច ៖ ចាប់ពីកមា៉ា ង ០៥ ដលក់មា៉ា ង ០៦លាងៃ ច
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៣�១�១�២�៤� មព្យាបាយទំនា្់រទំនងអង្គភា្ផ្តល់ពសវា

កដើម្ីធានាោរផ្ល់កសវាតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងកឆ្ើយតបទាៃ់កពលកវលា  

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃបកងកេើតមកធយាបាយទំនាក់ទំៃងកព្ុងទតមង់ដូចខាងកតោម៖

- កលខទរូស័ពទាទំនាក់ទំៃងមៃទាីរកពទ្យ ០៣៥ ៩៣៦ ២៦៩ ដដលមាៃតកពុមោរងារដផ្ក 

រដឋាបាល កៅតបចំាោរកដើម្ីទទួលោរទំនាក់ទំៃងរបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា ២៤កមា៉ា ង 

ក្ពុងមួយន ង្ៃ

- កលខទរូស័ពទារ្យៃ្តគិលាៃសកសងា្គ ះ ០១៦ ៣០០ ១១៩ ដដលតតនូវបាៃតបធាៃដផ្ក 

រដឋាបាល ៃិងគណកៃយ្យ ជាអ្កទទលួបៃទាពុកោៃ់កដ្យផ្ទា ល់ ៃិងកតបើតបាស់ ២៤កមា៉ា ង

ក្ពុងមួយន ង្ៃ

- មាៃ E-mail : phkohkong@gmail.com

- មាៃ Facebook Page ក ្្ម ះ “មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង”។

ករណីទំនាក់ទំៃងកដើម្ីសកសងា្គ ះអ្កជំងឺដដលកៅឆ្ងៃ យ៖ កពលមាៃតបជាពលរដឋា 

ទំនាក់ទៃំងកៅកលខទរូស័ពទារ្យៃ្តគិលាៃសកសងា្គ ះរបស់មៃទាីរកពទ្យ កលាកតបធាៃដផ្ក

រដឋាបាល ជាអ្កោៃ់កដ្យផ្ទា ល់ៃិងកធ្ើោរកៅចលូ ២៤កមា៉ា ង។ កពលទទលួ កលាកៃឹងសរួ

នំាអំពីទីតំាង ៃិងស្ាៃភាពជាក់ដស្ងរបស់អ្កជំងដឺដលតតនូវសកសងា្គ ះ កដើម្ីរាយោរណ៍ជៃូ 

ដល់មៃទាីរកពទ្យឱ្យកធើ្ោរកតតៀមឧបករណ៍ ៃិងតគនូកពទ្យជំនាញកដើម្ីកតតៀមទទលួសកសងា្គ ះ 

អ្កជំងដឺដលៃឹងមកដល់មៃទាីរកពទ្យតាមកពលកវលាដដលបាៃកំណត់ ៃិងទាក់ទងកៅមៃទាីរ- 

កពទ្យបដង្អក ឬមណ្លសុខភាពដដលកៅជិតទីកដៃ្ងរបស់អ្កជំងឺ កដើម្ីកធ្ើោរជួយសកសងា្គ ះ 

បឋម ៃិងជយួបញ្ជនូៃអ្កជំងឺ (តាមរយៈទូកសកសងា្គ ះ ឬរ្យៃ្តគិលាៃសកសងា្គ ះរបស់មៃទាីរកពទ្យ

បដង្អក ឬមណ្លសុខភាព) កឆ្្ះកៅរកកដៃ្ងដដលបាៃណាត់ជាមួយមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង  

កដើម្ីកធ្ើោរកផទារអ្កជំងឺ ៃិងបញ្ជនូៃបៃ្តកៅោៃ់មៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីឱ្យតគនូកពទ្យជំនាញដដលបាៃ 

កតតៀមរចួរាល់កធើ្ោរសកសងា្គ ះ។
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៣�១�១�២�៥� រយៈព្លរង់ចា ំនិងោរចុរះព ្្ម រះអនា្រជំងឺ

កដើម្ីកលើកកម្ស់គុណភាពនៃោរផ្លក់សវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង 

ឱ្យោៃ់ដតឆ្ប់រហ័សជូៃតបជាពលរដឋា មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់កចញជាកោលោរណក៍ដ្យ 

កំណត់រយៈកពលោ៉ា ងយូរបំផុតមិៃឱ្យកលើសពី ៣០នាទី គិតចាប់តំាងពីោរចាប់កលខរហូត 

ដល់ចុះក ្្ម ះ ៃិងតតនូវបាៃមៃទារីកពទ្យបិទផសាយជាសាធារណៈកលើផ្ទា ងំដដលតពីៃក្ពុងទតមង់ 

អកសេរធំៗ កៅកលើមាត់បង្អលួចនៃបៃទាប់ដផ្កជរួមុខ (បៃទាប់តទីោ៉ា )។

៣�១�១�២�៦� បទបញ្្មផ្ទ្រនាពុង

បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃករៀបចកំ�ើងកដ្យគណៈកម្មោរវិៃ័យៃិង 

ទណ្កម្ម ៃិងតតនូវបាៃដ្កត់បជុំពិកតោះកោបល់ ជាមយួតបធាៃ ៃិងបុគ្គលិកតាមដផ្ក 

ជំនាញ មុៃៃឹងតតនូវបាៃអៃុម័តកដ្យគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ។ បទបញ្្ជ នផទាក្ពុង 

កៃះតតនូវបាៃករៀបចំក�ើងកដ្យដផ្អកកលើមលូដ្ឋា ៃចបាប់ស្ីពីសហលក្ៃ្តិកៈមសៃ្តីរាជោរសុីវិល 

នៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា ៃិងអៃុតកតឹ្យសី្ពីោរតគប់តគងវត្តមាៃមសៃ្តីរាជោរសុីវិល ៃិង

មសៃ្តីជាប់កិច្ចសៃយា ៃិងតតនូវបាៃតបោសផសេព្ផសាយោ៉ា ងទូលំទលូាយមុៃៃឹងដ្ក់ឱ្យបុគ្គលិក 

អៃុវត្ត។

បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងតតនូវបាៃបិទផសាយកៅតាមបណ្ាជញ្្ជ ងំនៃអោរ ៃិងតាមដផ្ករបស ់

មៃទាីរកពទ្យ។ កដើម្ីធានាថ្បុគ្គលិកទាងំអស់អៃុវត្តតាមបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ោ៉ា ងតតឹមតតនូវ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃសកតមចបកងកេើតតកពុមោរងារតតលួតពិៃិត្យ ៃិង 

វាយតនម្វត្តមាៃ ៃិងតបសិទ្ធភាពោរងារបុគ្គលិក កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្

កៅកលើោរអៃុវត្តរបស់បុគ្គលិកតគប់របូកដ្យកធើ្ោរពៃិិត្យ ៃិងតាមដ្ៃចៃំួៃ ២ដង ក្ពុង

មួយសប្ាហ៍ ដចូជាោរកដើរតតលួតពិៃិត្យវត្តមាៃរបស់បុគ្គលិកកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ កដ្យ 

តកពុមោរងារតតលួតពិៃិត្យ វាយតនម្វត្តមាៃ គុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពោរងារបុគ្គលិក ៃិង 

កធ្ើោររាប់ចំៃៃួបុគ្គលិកជាក់ដស្ង ៃិងកផទាៀងផ្ទា ត់ជាមយួតារាងដបងដចកោរងាររបស់ដផ្ក 

សាមីកនាះ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

៣�១�១�៣� មព្យាបាយផ្ស្វផសាយ

កដើម្ីកធ្ើោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃនៃោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់ 

មកធយាបាយផសេព្ផសាយ តាមរយៈតបព័ៃ្ធកអ�ិចតតនូៃិក ឬបណ្ាញសង្គម ៃិងតបព័ៃ្ធមិៃដមៃ

កអ�ិចតតនូៃិក (វិទ្យពុ ទូរទសសេៃ៍ ផសេព្ផសាយតាមសហគមៃ៍ ខិត្ប័ណ្ណ ៃិងោរផសាយកៅហ្ឹង 

កដៃ្ង)។

កោងកៅតាមបរិបទនៃបកច្ចកវិទយាដដលបាៃផ្្ស់ប្នូរពីមយួន ង្ៃកៅមួយន ង្ៃ ៃិងៃិន្ាោរ 

នៃោរកតបើតបាស់បណ្ាញសង្គមោៃ់ដតកកើៃក�ើងមៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតៃវូទំព័រកហស្ប៊ុក  

របស់ខ្លួៃកៅឆំ្្២០១៦ កដ្យបាៃដ្កក់ ្្ម ះជាភាសាដខ្មរថ្ “មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង”  

ដដលមាៃបុគ្គលិកចំៃៃួ ៣នាក់ ទទួលបៃទាពុក។ ទំព័រកហស្ប៊ុកកៃះតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងសតមាប់

កធ្ើោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃសំខាៃ់ៗ ៃិងមាៃបច្ចពុប្ៃ្ភាព ដូចជា៖ ១.ោរផសេព្ផសាយអំពី 

តបកភទ ៃិងគុណភាពកសវាសុខាភិបាលកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ២.ោរអប់រ ំៃិងោរកលើកកម្ស់

សុខភាពសាធារណៈ បរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ ៃិង៣.សកម្មភាពនៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លធៃធាៃ 

មៃុសសេ ោរចលូរមួរបស់អ្កទទលួកសវា ៃិងសប្ពុរសជៃនានា។ ទំព័រកហស្ប៊ុកកៃះ ក ៏

តតនូវបាៃចាត់ទុកជាយៃ្តោរ កដើម្ីទទលួយកៃវូរាល់មតិកោបល់របសត់បជាពលរដឋាចំកោះ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងកឆ្ើយតបបកតសាយបំភ្ៃឺវូរាល់ព័ត៌មាៃដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងមៃទាីរកពទ្យផងដដរ។ 

កលើសពីកៃះ មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងក៏មាៃផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃ ៃិងកសចកី្ជូៃដំណឹង 

កផសេងៗតាមតបព័ៃ្ធមិៃដមៃកអ�ិចតតនូៃិក ដដលមាៃដចូជា ោ្រកខៀៃព័ត៌មាៃ ខិត្ប័ណ្ណ  

ោរផសាយតាមវិទ្យពុប៉ាុស្ិ៍ ១០៣.៥។ ោរផសេព្ផសាយកៃះ កធ្ើក�ើងកៅកពលមាៃកបសកកម្មរបស ់

តកពុមតគនូកពទ្យស្ម ័តគចិត្តមកពីតបកទសបារាងំ តបកទសន្ ៃិងតកពុមោរងារនដគកូផសេងៗ ដដល 

កតោងៃឹងកធ្ើោរវះោត់ ពិៃិត្យពយាបាលជំងឺជៃូតបជាពលរដឋាកដ្យឥតគិតន្្ កដ្យកធ្ើោរ 

ផសេព្ផសាយជៃូដំណឹង ២សបា្ត ហ៍មុៃ ៣ន ង្ៃ កព្ុងមយួសបា្ត ហ៍ ៃិង ១ន ង្ៃ ៣ដង កដើម្ីឱ្យតបជា-

ពលរដឋាមកទទលួកសវាបាៃទាៃ់កពលកវលា។ រមួជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបច ំ

ឱ្យមាៃោរអប់រតំាមដផ្កៃីមយួៗជៃូអ្កជំង ឺៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ ដដលោរអប់រកំៃះ បាៃ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង50

កំណតោ់លវិភាគ ៃិងតបធាៃបទចបាស់លាស់ ដចូជាោរអប់រសំុខភាពសាធារណៈទូកៅ ៃិង 

ភាពសា្អ ត បរស្ិាៃអនាម័យសា្អ ត ោររស់កៅសា្អ តជាកដើម កដ្យកធ្ើោរអប់រកំ្ពុង ១សបា្ត ហ៍ 

១ដង។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងក៏មាៃកិច្ចសហោរជាមយួោរិោល័យបងាកេ រ

ជំងរឺបស់មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោះកុងក្ពុងោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃ កសចកី្ជូៃដំណឹង ៃិង 

ោរចុះអប់រអំំពីចកំណះដឹងោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដ្រកសាសុខភាពទូកៅដចូជាោរដ្ទាកំុមារ បញ្ហា  

ករាគសស្ត ី ជំងតឺគពុៃ្ម ជំងតឺគពុៃចាញ់ ៃិង ្្មីៗ កៃះោក់ព័ៃ្ធៃឹងជំងកឺូវីដ-១៩ ជាកដើម។ ោរ 

អប់រកំៃះ តតនូវបាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈោរចាក់កមតកនូតាមរ្យៃ្ត ឬករៀបចំកវទិោសាធារណៈ 

កៅទីតំាងផ្ទា ល់តាមតំបៃ់មយួចំៃួៃកៅក្ពុងកខត្ត។ កវទិោសាធារណៈតបតពតឹ្តកៅ ២ដង កព្ុង 

មួយឆំ្្ (រយៈកពល ១ន ង្ៃ កព្ុងកវទិោៃីមយួៗ) កៅតាមបណា្ត �ុំ តសពុកកដ្យមាៃោរចលូរមួ

ពតីកពុមតបឹកសាកខត្ត គណៈអភិបាលកខត្ត គណៈអភិបាលតកពុង តសពុក កមភមូិ កម�ំុ កៅសងាកេ ត់  

មៃទារីោក់ព័ៃ្ធជុំវិញកខត្ត ៃិងតបជាពលរដឋាក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ។

៣�១�២� ភា្ងាយពសតួល្រនាពុងោរទទួលយ្រពសវា

ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរទទលួយកកសវា សំកៅដល់អ្កផ្ល់កសវាសាធារណៈសតមប- 

សតមលួលដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាកលើៃីតិវិធី ទំនាក់ទៃំង ោរបំកពញដបបបទ ៃិងោរទទលួ 

យកកសវាកៅកតបើតបាស់។ ភាពងាយតសលួលកព្ុងោរទទលួយកកសវាមាៃលក្ណៈវិៃិច្័យ 

ដូចជា ១.ទីតំាង ៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង២.ៃីតិវិធី ៃិងលក្ខណ្។

៣�១�២�១� ទទីតាងំ និងពហោ្ឋ រចនាសម័្ន្ធ

កៅចំណចុកៃះមាៃោរកលើកក�ើងអំពី ១.ស្ាៃភាពកហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធជុំវិញមៃទាីរកពទ្យ  

២.ោរបិទបងាហា ញប្ង់ទីតំាងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងផ្្កសញ្្ញ តបាប់ពីក ្្ម ះដផ្កផ្តលក់សវាៃីមយួៗ 

ចបាស់លាស់ ៣.ទីតំាងផ្តលក់សវាតបកបកដ្យផ្សុកភាព ៃិង ៤.អ្កផ្តលក់សវាដផ្កជរួមុខ

មាៃចំៃៃួតគប់តោៃ់ ៃិងមាៃវត្តមាៃកៅក្ពុងកពលបំកពញោរងារជាតបចំា។
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៣�១�២�១�១� ស្ានភា្ពហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធជុំវិញមន្ទទីរព្ទ្យ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃកខ្ាងទ្ារដ៏ធំដដលអាចឱ្យោៃយៃ្តតគប់តបកភទកចញចលូ 

បាៃ ៃិងមាៃផ្្កក ្្ម ះរបស់មៃទាីរកពទ្យកៅកលើកខ្ាងទ្ារ តពមទាងំមាៃរបងព័ទ្ធជុំ វិញបរកិវណ 

របស់មៃទារីកពទ្យ។ មៃទារីកពទ្យមាៃអោរចំៃួៃ ២០ ៃិងតតនូវបាៃដបងដចកកៅតាមដផ្កជំនាញ 

ៃីមយួៗ កដ្យបាៃដបងដចកជាបៃទាប់កធ្ើោរ បៃទាប់សតមាកពយាបាល ៃិងបៃទាប់ទឹកតស ីតបពុស  

ៃិងបៃទាប់ទឹកសតមាប់ជៃពិោរកៅតគប់ដផ្កទាងំអស់ �ដុតសំណល់ ៃិងបៃទាប់តមកេល់សាក- 

សព។ កដើម្ីបកងកេើៃកសាភ័ណភាព បរោិោស ៃិងខ្យល់បរិសុទ្ធកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ  

គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដ្ៃំវូកដើមកឈើ ផ្កេ  ៃិងសួៃចបារ ៃិងផ្លួចកផ្ើមគំៃិត 

ដល់បុគ្គលិកតគប់ដផ្កតតនូវកចះដ្រកសា ៃិងដស្ងរកជំៃយួពីសប្ពុរសជៃនានាជយួឧបតម្្ភ 

ៃវូកដើមកឈើ ផ្កេ  បង់អង្គពុយឬបរោ្ិរកផសេងៗ កដើម្ីបកងកេើៃភាពតសស់បំតពងកៅក្ពុងបរិកវណ 

របស់បណ្ាដផ្កៃីមយួៗ ៃិងមៃទាីរកពទ្យ។ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតភាពងាយតសលួលដល់អ្ក 

កតបើតបាស់កសវា កដ្យករៀបចំចាក់ជាកបតុង ករៀបឥដឋាោរ៉ាឡូា ៃិងបាៃតបក់ដំបលូោរោរ 

ទឹកកភ្ៀងសតមាប់ផ្នូវក ្្មើរកជើងរបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា តពមទាងំមាៃករៀបចំជាផ្នូវជតមាល 

សតមាប់ជៃពិោរដដលអកញ្ជ ើញមកទទលួកសវាផងដដរ។ កតរៅពីោរបកងកេើៃកសាភ័ណភាព  

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំសណ្ាប់ធ្ាប់ក្ពុងបរិកវណបាៃោ៉ា ងល្អតបកសើរតាមរយៈ ោរករៀបច ំ

ឱ្យមាៃចំណតរ្យៃ្តបុគ្គលិក (អាចចតរ្យៃ្តតបហាក់តបដហលចំៃួៃ ២០កតគឿង) ចំណត 

រ្យៃ្តគិលាៃសកសងា្គ ះ (អាចចតរ្យៃ្តតបហាក់តបដហលចៃំួៃ ៦កតគឿង) ចំណតរ្យៃ្ត 

អ្កកតបើតបាស់កសវា (អាចចតរ្យៃ្តតបហាក់តបដហលចំៃួៃ ៣០កតគឿង) ៃិងចំណតម៉ាតូ ូ 

(មាៃករាងម៉ាូត ូៃិងដំបលូោរោរមិៃឱ្យតតនូវកភ្ៀង)។

៣�១�២�១�២� ោរបិទបងាហា ញបលៃង់ទទីតាងំ និងសាលៃ ្រសញ្្ញ ពបាប់្ទីព ្្ម រះ 

សផនា្រផ្តល់ពសវានទីមួយៗចបាស់លាស់

រដឋាបាលមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបិទៃវូផ្ទា ងំបងាហា ញប្ង់អោរទាងំមលូ ៃិងសញ្្ញ ចង្អពុល 

កៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទារីកពទ្យក្ពុងទតមង់ផ្ទា ងំធំ កៅតចកចលូមៃទាីរកពទ្យ។ កខ្ាងទ្ារមាៃ 
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ដ្ក់ក ្្ម ះទាងំជាភាសាដខ្មរ “មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង” ៃិងភាសាអង់កគ្ស “KOH KONG  

PROVINCIAL HOSPITAL”។ ចំកោះបៃទាប់ៃីមយួៗមាៃបិទក ្្ម ះកៅពីកលើមាត់ទ្ារ ៃិង

ជាពិកសសមាៃោរបង់កលខសមា្គ ល់បដៃ្ម កដើម្ីសតមលួលក្ពុងោរដស្ងរករបសត់បជាពលរដឋា 

ដដលមិៃកចះអកសេរ ដតអាចសា្គ ល់តតឹមកលខ។ ចំដណកឯ បៃទាប់ទឹក គមឺាៃោរដបងដចក  

បៃទាប់ទឹកតបពុស បៃទាប់ទឹកតសី ៃិងបៃទាប់ទឹកជៃពិោរ។

៣�១�២�១�៣� ទទីតាងំផ្តល់ពសវាសាធារណៈពប្របពោយផាសុ្រភា្

កៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងកៅទីតំាងផ្ល់កសវាតាមបណ្ាដផ្កៃីមយួៗ ោ្ម ៃ 

សកម្ងរខំាៃ ោ្ម ៃភក់ ោ្ម ៃកិ្ៃស្អពុយ មាៃកដៃ្ងអង្គពុយរង់ចំា មាៃខ្យល់កចញចូលតគប់តោៃ់  

មាៃោរដ្រកសាអនាម័យ មាៃោរតគប់តគងសំណល់តតឹមតតនូវ មាៃោរសមា្អ ត ៃិងោរសម្ាប់ 

កមករាគជាតបចំា ៃិងមាៃោរបកងកេើតវប្ធម៌ឱ្យបុគ្គលិកកចះផ្លួចកផ្ើមគៃំិតនច្តបឌិតតាមដផ្ក 

ករៀងៗខ្លួៃ ក្ពុងោរដ្រកសាអនាម័យ បកងកេើតបរិោោស ៃិងខ្យល់បរិសុទ្ធតាមរយៈោរករៀបចំ 

សៃួ ដ្កំដើមកឈើ ទីកដៃ្ងសតមាប់សតមាក ៃិងអង្គពុយកលង (ដដលបាៃពោីរចលូរមួរបស់

បុគ្គលិក ៃិងសប្ពុរសជៃ)។

៣�១�២�១�៤� អនា្រផ្តល់ពសវាសផនា្រជួរមេុមានចំនួនព្រប់ពោន់ និងមាន

វត្តមានពៅ្រនាពុងព្លបំព្ញោរងារ

កៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងដបងដចកអ្កជំងឺ ឬតទីោ៉ា ) មាៃបុគ្គលិកទទលួបៃទាពុកដផ្កជរួមុខ 

តគប់តោៃ់កដ្យមាៃចំៃៃួ ៤របូ ៃិងតបចំាោរ ២៤កមា៉ា ង (តាមរយៈោរផ្្ស់កវៃោ្) ដដល

បុគ្គលិកទាងំអស់សុទ្ធដតជាអ្កបកច្ចកកទស មាៃសមតភ្ាពអាចផ្ល់ៃវូព័ត៌មាៃជាកតចើៃ 

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងអាចដឹងពស្ីាៃភាពអ្កជំងក្ឺពុងកតមិតបឋម តពមទាងំ 

មាៃសមតភ្ាពតគប់តោៃ់ក្ពុងោរតគប់តគងរហំរូអ្កជំងឺ ដដលមកកតបើតបាស់កសវារបស់ 

មៃទារីកពទ្យ កដើម្ីកធ្ើោរដបងដចកកៅដផ្កជំនាញណាមយួនៃមៃទារីកពទ្យ។ 
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៣�១�២�២� នទីតិវិ្ទី និងល្រ្េណ្ឌ

ចំណចុកៃះកលើកក�ើងអំពី ១.ៃីតិវិធីនៃោរផ្ល់កសវា ២.ទតមង់ដបបបទមាៃលក្ណៈ 

ងាយយល់ ៃិងងាយបំកពញ ៃិង ៣.អ្កកតបើតបាស់កសវាអាចចលូយកកសវាកដ្យោ្ម ៃោរ

រខំាៃពីអៃ្តរោរ។ី

៣�១�២�២�១� នទីតិវិ្ទីមនោរផ្តល់ពសវា

កដើម្ីផ្ល់ភាពងាយតសលួលជៃូអ្កកតបើតបាសក់សវា មៃទារីកពទ្យមាៃោរករៀបចំជាផ្ទា ងំ 

បងាហា ញដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាអំពីរហំរូឬចរៃ្តនៃោរផ្ល់កសវា ឬបណ្ាកដៃ្ងដដលអ្ក 

ជំងៃឺឹងទទលួបាៃកសវាកៅក្ពុងដំកណើរោរនៃោរទទួលកសវាពីមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង កៅ 

ដផ្កជរួមុខរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ កដើម្ីកតបើតបាសក់សវារបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង អ្កកតបើ- 

តបាស់កសវាតតនូវឆ្ងោត់ៃីតិវិធីដចូខាងកតោម៖

- ករណីអ្កជំងឺធម្មតា៖ កពលកធ្ើដំកណើរចលូកៅក្ពុងមៃទារីកពទ្យ អ្កកតបើតបាស់កសវា 

តតនូវកឆ្្ះកៅបៃទាប់កលខ១ (កដៃ្ងដបងដចកអ្កជំងឺ ឬតទីោ៉ា ) រចួបៃ្តកៅបៃទាប់កលខ 

២ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះ) ជាបនាទា ប់កៅបៃទាប់ពិកតោះជំង ឺបនាទា ប់មកកបើក្ពុងករណីតតនូវ 

ទទួលោរសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ អ្កជំងឺតតនូវកៅបៃទាប់សតមាកពយាបាល 

កៅតាមដផ្ក។ កបើក្ពុងករណីអ្កជំងឺមិៃតតនូវសតមាកកទកនាះ គតឺតនូវបៃ្តកៅកដៃ្ង 

បង់ន្្កសវា (ោរបងក់សវាតតនូវបាៃគិតកៅតាមតបកភទអ្កជំងដឺដលបង់លុយធម្មតា  

អ្កកតបើប័ណ្ណ ប.ស.ស ៃិងប័ណ្ណមលូៃិធិសមធម៌) ៃិងចុងកតោយតតនូវកៅបៃទាប់ 

ឱស្ស្ាៃកដើម្ីកបើកថ្្មំៃុចាកកចញពីមៃទាីរកពទ្យ។

- ករណីសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់៖ អ្កជំងៃឺឹងតតនូវបញ្ជនូៃកៅោៃ់បៃទាប់សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ កដើម្ី 

ទទួលបាៃោរសកសងា្គ ះភ្ាមៗ បនាទា ប់មកតតនូវបញ្ជនូៃកៅបៃទាប់សតមាកពយាបាល។  

បនាទា ប់ពីជាសះកស ើ្យ អ្កជំងឺតតនូវកៅបៃទាប់បងន់្្កសវា ៃិងចុងកតោយតតនូវកៅ 

បៃទាប់ឱស្ស្ាៃកដើម្ីកបើកថ្្មំៃុៃឹងចាកកចញពីមៃទាីរកពទ្យ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង54

- ករណីស្ាៃភាពជំងដឺដលមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមិៃអាចពយាបាលបាៃ៖ មៃទារីកពទ្យ 

តតនូវកធ្ើោរទំនាក់ទំៃង ៃិងករៀបចំលិខិតបញ្ជនូៃកៅមៃទាីរកពទ្យកោលកៅ ៃិងបញ្ជនូៃ 

អ្កជំងតឺាមរ្យៃ្តគិលាៃសកសងា្គ ះកដើម្ីទទលួោរពយាបាលបៃ្ត។

- រាល់អ្កជំងកឺំពុងសតមាកកពទ្យទាងំអស់មៃិតតមនូវឱ្យទូទាត់បង់កសវាពយាបាលកនាះកទ  

ោរបង់កសវាកៅតាមតបកភទៃីមយួៗ (ោរបងត់បាក់កដ្យខ្លួៃឯង ោរកតបើបាស់ប័ណ្ណ

មូលៃិធិសមធម៏ ោរកតបើតបាស់ប័ណ្ណ ប.ស.ស ឬោរកលើកដលងោរបង់ន្្កសវា)  

លុះតតាដតពកួោត់តតនូវអៃុញ្្ញញា តឱ្យកចញពីមៃទារីកពទ្យកតោយពយាបាលរចួរាល់ ។

៣�១�២�២�២� ទពមង់សបបបទមានល្្រណៈងាយយល់ និងងាយបំព្ញ

ទតមង់ដបបបទ ឬឯកសារនានាដដលតតនូវបំកពញកដើម្ីកតបើតបាស់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ 

គកឺតបើតបាស់តសបកៅតាមគំរស្ូង់ដ្របស់តកសងួសុខាភិបាល។ បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យដតងដត 

ជយួសតមបសតមលួលដល់អ្កកតបើតបាស់ កដ្យរាល់ោរបំកពញទតមង់ដបបបទ ឬឯកសារ 

ទាងំអស់គអ្ឺកផ្ល់កសវាកៅដផ្កជរួមុខដតងដតជយួបំកពញជំៃសួ។ សតមាប់អ្កកតបើតបាស់ 

កសវាដដលមិៃកចះអកសេរ បុគ្គលិកកពទ្យដតងដតអាៃឱ្យស្ាប់ មៃុៃឹងបុគ្គលិកកពទ្យចាបក់ផ្ើម 

ជយួបំកពញដបបបទនានាក្ពុងដំកណើរោរកតបើតបាសក់សវារបស់មៃទារីកពទ្យ។

៣�១�២�២�៣� អនា្រពពបើពបាសព់សវាអាចចលូទទួលពសវាពោយោ្ម នោរ 

រំខាន្ទីអន្តរោរី

ោរកតបើតបាស់កសវាកៅមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង ោ្ម ៃោររខំាៃពីអៃ្តរោរតីគប់របូភាព 

ជាកតចើៃឆំ្្មកកហើយ។ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ដតងដតកតកើៃរលំឹក ៃិងដណនំាដល់បុគ្គលិកក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យទាងំអស់ក្ពុងកពលតបជុំ ហាមមិៃឱ្យមាៃជាដ្ច់ខាតៃវូោរបកងកេើតឱ្យមាៃោររខំាៃ 

ពីអៃ្តរោរកី្ពុងដំកណើរផ្លក់សវារបស់មៃទាីរកពទ្យ កបើរកក�ើញថ្មាៃបុគ្គលិករបូណាតបតពតឹ្ត 

បោំៃកនាះៃឹងមាៃវិធាៃោរដ្ក់ទណ្កម្ម។ កដ្យកធ្ើលិខិតអកញ្ជ ើញមកកឆ្ើយបំភ្ ឺតបសិៃកបើ 

រកក�ើញថ្ពិតជាបាៃតបតពតឹ្តខុសដមៃ ៃឹងតតនូវកធ្ើកិច្ចសៃយាជាលាយលក្ណ៍អកសេរកៅ 

ចំកោះមុខគណៈកម្មោរវិៃ័យ ៃិងទណ្កម្ម ប៉ាុដៃ្តកបើករណីបុគ្គលិកកនាះកៅដតបៃ្ត តបតពឹត្ត 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ខុសកទៀត គណៈកម្មោរវិៃ័យ ៃិងទណ្កម្មៃឹងដ្ក់ទណ្កម្មជាបៃ្តបនាទា ប់តសបកៅតាម 

សា្ម រតីនៃបទប្ញ្ញតិ្តចបាប់ស្ីពីសហលក្ៃ្តិកៈមសៃ្តរីាជោរសុីវិល។

៣�១�៣� ភា្យ្រចិត្តទុ្រោ្រ់្រនាពុងោរទទួលអនា្រពពបើពបាសព់សវា

ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់កព្ុងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា សកំៅដល់សមតភ្ាពរបស់ 

តកសងួ ស្ាប័ៃ ៃិងអ្កផ្ល់កសវាសាធារណៈក្ពុងោរកតបើតបាស់មកធយាបាយ ៃិងៃីតិវិធីោរងារ  

កដើម្ីកដ្ះតសាយ ឬកឆ្ើយកៅៃឹងសំណូមពររបស់អ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ។ ភាព 

យកចិត្តទុកដ្ក់កព្ុងោរទទួលអ្កកតបើតបាស់កសវាមាៃលក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា ១.ោរទទលួ 

អ្កកតបើតបាស់កសវា ២.យៃ្តោរសតមបសតមលួល ៃិង ៣.វិធាៃោរដកលម្អ។

៣�១�៣�១� ោរទទួលអនា្រពពបើពបាស់ពសវា

កៅចំណចុកៃះ មាៃោរកលើកក�ើងអំពី ១.អ្កផ្តលក់សវាមាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ មាៃ 

សុជីវធម៌ទាងំអាកប្កិរោិ ៃិងោក្យសំដី ២.ោរោក់ឯកសណាឋា ៃ ៃិងស្ាកក ្្ម ះសមា្គ ល ់

ខ្លួៃជាតបចំា ៃិង ៣.ោរករៀបចំឱ្យមាៃោរិោល័យ តុ ឬកដៃ្ងសតមាប់ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ៃិងផ្តល់

ោរបំភ្កឺផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព។

៣�១�៣�១�១� អនា្រផ្តល់ពសវាមានភា្រួសរាយរា្រ់ទា្រ់ មានសុជទីវ្ម ៌

ទាងំអា្រប្ប្រិរិយា និងពា្រ្យសំដទី

តកមសីលធម៌របស់តគនូកពទ្យ11 ដតងដតតតនូវបាៃថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងតបធាៃដផ្កៃីមួយៗ

កលើកក�ើងជាករៀងរាល់កិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងកិច្ចតបជុតំបចំាន ង្ៃរបស់បណ្ាដផ្ក 

ៃីមយួៗកដើម្ីឱ្យបុគ្គលិកម្ាក់ៗតតនូវតបោៃ់ខា្ជ ប់ជាៃិច្ច។ ដូកច្ះកទើបតគប់បុគ្គលិកចាប់តំាង 

ពីថ្្ក់កតោមរហតូដល់ថ្្ក់ដឹកនំា ជាពិកសសអ្កផ្ល់កសវាដផ្កជរួមុខរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កោះកុង មាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ មាៃអាកប្កិរោិល្អ មាៃសុជីវធម៌ ក្ពុងោរស្ាគមៃ៍ 

ដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា។

11 អៃុតកឹត្យកលខ ៦១ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៨ ដខសីហា ឆំ្្២០០៣ ស្ីពតីកមសីលធម៌របស់តគនូកពទ្យ
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កតា្ត កជាគជ័យដដលនំាឱ្យបុគ្គលិកទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃភាព 

រសួរាយរាក់ទាក់ មាៃអាកប្កិរិោល្អ មាៃសុជីវធម៌ ក្ពុងោរស្ាគមៃ៍ដល់អ្កកតបើតបាស់ 

កសវា កតោះមាៃកត្ាភាពជាគំរូរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាដដលបាៃតបតិបត្តិោ៉ា ងខា្ជ ប់ខ្ជលួៃ តសបតាម 

តកមសីលធម៌របស់តគនូកពទ្យកព្ុងោរបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃចំកោះអ្កកតបើតបាសក់សវា ៃិង 

កតា្ត កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកទាងំអស់។ ករណីបុគ្គលិកមាៃសុជីវធម៌ មាៃអាកប្កិរិោ 

ល្អ ៃិងរសួរាយរាក់ទាក់ ជាកតា្ត កធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋាមកកតបើកសវារបស់មៃទាីរកពទ្យោៃ់ដតកតចើៃ 

ៃឹងនំាឱ្យចំណូលកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ របស់មៃទាីរកពទ្យមាៃោរកកើៃក�ើង កនាះមៃទាីរកពទ្យៃឹង 

មាៃ្វិោោៃ់ដតកតចើៃកដើម្ីឧបត្ម្ភកលើកទឹកចិត្តោៃ់ដតកតចើៃដល់បុគ្គលិកម្ាក់ៗ។ 

៣�១�៣�១�២� ោរពា្រ់ឯ្រសណា្ឋ ន និងសាលៃ ្រព ្្ម រះសមា្គ ល់េលៃតួនជាពបចា ំ

បុគ្គលិកទាងំអស់របស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងដតងដតោក់ឯកសណាឋា ៃ ៃិងោក ់

ស្ាកក ្្ម ះសមា្គ ល់ខ្លួៃជាតបចំាកព្ុងកពលបំកពញោរងារតសបកៅតាមោរដណនំារបស់ 

ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងសា្ម រតីនៃបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ឯកសណាឋា ៃរបស់បុគ្គលិកដដល 

បំកពញោរងារកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃដបងដចកតាមតបកភទដចូតកៅ៖ ឯកសណាឋា ៃ 

បុគ្គលិករដឋាបាល ឯកសណាឋា ៃកវជ្ជបណិ្ត ឯកសណាឋា ៃបុគ្គលិកដ្ទា ំឯកសណាឋា ៃឆ្មប  

ឯកសណាឋា ៃបុគ្គលិកវះោត់ ឯកសណាឋា ៃបុគ្គលិកអនាម័យ ឯកសណាឋា ៃអ្កកបើកបរ ៃិង 

ឯកសណាឋា ៃសៃ្តិសុខ។ 

៣�១�៣�១�៣� ោរពរៀបចំឱ្យមានោរិយាល័យ តុ ឬ្រសនលៃងសពមាប់ផ្តល់

្័ត៌មាន និងផ្តលោ់របំភលៃឺពផ្សងៗពា្រ់្័ន្ធនឹងពសវា 

សាធារណៈរបស់អង្គភា្

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង មាៃករៀបចំៃវូទីកដៃ្ងសតមាប់ផ្ល់ព័ត៌មាៃ ៃិងផ្ល់ោរ 

បំភ្កឺផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវារបស់មៃទារីកពទ្យោ៉ា ងសមរម្យចំៃួៃ ២កដៃ្ង កដ្យ ១កដៃ្ង

កៅដផ្កដបងដចកជំង ឺៃិង១កដៃ្ងកទៀតកៅដផ្កពិកតោះជំងឺកតរៅ។ សមា្ភ រៈដដលបាៃករៀបចំ 

កៅកដៃ្ងផ្តល់ព័ត៌មាៃរមួមាៃ ដទម៉ាូដម៉ាតត ឧបករណ៍វាស់សំោធ្ម ឧបករណ៍វាស់ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

អុកសុីដហសេៃកព្ុង្ម តកដ្សដបងដចកអ្កជំង ឺរូបភាពគំរ ូ(ប័ណ្ណសុខភាព ប័ណ្ណមលូៃិធិ 

សមធម៌ ប័ណ្ណ ប.ស.ស) កដើម្ីបងាហា ញអ្កកតបើតបាស់កសវាកៅកពលមាៃចមងៃល់ពោីរទទលួ 

យកកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យ។

៣�១�៣�២� យន្តោរសពមបសពមតួល

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ជាខំ្ាង កលើអ្កកតបើតបាស់កសវាដដលជា 

ជៃពិោរ ជៃចាស់ជរា កុមារ សស្ត ីមាៃនផទាកោះ ឬមាៃកៃូតចូ កដ្យមៃទាីរកពទ្យដតងដតជយួ 

សតមបសតមលួលតគប់រូបភាពកដើម្ីឱ្យអ្កកតបើតបាស់កសវាដដលមាៃលក្ណៈខាងកលើ អាច 

ចូលកៅកតបើតបាស់កសវារបស់មៃទារីកពទ្យបាៃ តាមរយៈ៖

 - ោរករៀបចំរកទះរុញៃិងជយួរុញរកទះដឹកអ្កជំង ឺមាៃកឈើតចត់ៃិងមាៃោរជយួ

កលើកឬជយួតោអ្កជំងឺ មាៃករៅអីអង្គពុយរង់ចំា មាៃោរករៀបចំផ្នូវដដលមាៃជតមាល 

សតមាប់ជៃពោិរជាកដើម

 - កទាះបីជាោរកតបើតបាស់កសវារបស់មៃទារីកពទ្យតតមនូវឱ្យមាៃោរអង្គពុយរង់ចំាោរចាប ់

កលខ ប៉ាុដៃ្ត កក៏ៅមាៃករណីសតមបសតមលួលកលើកដលងចំកោះជៃចាស់ជរា សស្តមីាៃ

នផទាកោះ សស្តមីាៃកៃូតចូ កុមារ ជៃពិោរ ឬតពះសង្ជាកដើម អាចចលូកៅចុះក ្្ម ះ 

មុៃអ្កកតបើតបាស់កសវាដដលបាៃចាប់កលខផងដដរ

 - ក្ពុងករណីខ្ះអ្កកតបើតបាស់កសវាោ្ម ៃឯកសារតតមនូវនានាដដលតតនូវបាៃកំណត់  

មៃទាីរកពទ្យកៅដតទទួលស្ាគមៃ៍ ៃិងផ្លោ់របកតមើកសវាជៃូពកួោត់ផងដដរ

 - ចំកោះរាល់ោរបំកពញដបបបទនានាតតនូវបាៃមសៃ្តីកៅដផ្កជរួមុខសតមបសតមលួល 

ជយួបំកពញជំៃសួអតិ្ិជៃដដលកៅកតបើតបាសក់សវារបស់មៃទារីកពទ្យ ៃិងជាពិកសស 

អ្កដដលមិៃកចះអកសេរ

 - កតរៅពីមាៃយៃ្តោរសតមបសតមលួលចំកោះតកពុមកោលកៅខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃ 

យៃ្តោរសតមបសតមលួលកដ្យដផ្អកកលើករណីជាក់ដស្ងជាកតចើៃកទៀត ដចូជាករណី 

កម្មករដលួសៃ្ប់ជាកតចើៃនាក់ កោងតាមសភាពោរណ៍បនាទា ៃ់បុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ 
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ទាងំអស់សហោរោ្កចញកៅជយួកលើក រុញ ឬដសង កដើម្ីបញ្ជនូៃកៅបៃទាប់សតមាក 

ពយាបាលភ្ាមៗ។ យៃ្តោរសតមបសតមលួលទាងំកៃះមិៃតតនូវបាៃអ្កដដលមកកតបើ- 

តបាស់កសវាទូកៅ កធ្ើោររិះគៃ់អំពីករណីកលើកដលងទាងំកនាះកទ ផទាពុយកៅវិញយៃ្តោរ 

ទាងំកៃះទទួលបាៃោរោំតទោ៉ា ងកពញទំហឹងពីអ្កកតបើតបាស់កសវាទាងំអស់។

៣�១�៣�៣� វិធានោរស្រលម្អ

កដើម្ីកធ្ើឱ្យតបកសើរក�ើងៃូវោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ ៃិងបកងកេើៃៃវូទំៃុកចិត្តពីអ្ក 

កតបើតបាស់កសវា មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង បាៃបកងកេើតយៃ្តោរតតលួតពិៃិត្យ ដកលម្អ ៃិងកធ្ើ 

បច្ចពុប្ៃ្កម្មកលើដំកណើរោរ ៃិងៃីតិវិធីនៃោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ តពមទាងំអៃុវត្តវិធាៃោរ 

ដកលម្អោរផ្ល់កសវាកៅតាមមតដិកលម្អរបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា។ ជាករៀងរាល់ដខ តាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ មាៃកបើកកិច្ចតបជុំកលើកកម្ស់គុណភាពកៅតាមដផ្ក កដ្យមាៃោរចលូរមួព ី

តបធាៃដផ្ក ៃិងបុគ្គលិក កដើម្ីពិៃិត្យកៅកលើលទ្ធផលោរងារ កំណត់បញ្ហា តបឈមរបស ់

ដផ្ក ៃិងកឆ្ើយតបកៅសំណូមពរ មតិកោបល់ ៃិងោររិះគៃ់កដើម្ីស្ាបនានានារបស់ 

តបជាពលរដឋាដដលបាៃមកពីោរកបើកតបអប់សំបុតត ទំព័រកហស្ប៊ុក (Facebook) ឬតបភព 

កផសេងៗកទៀត (ដចូជាតាមរយៈផ្ទា ល់មាត់ ឬទរូស័ពទាជាកដើម) តពមទាងំពិភាកសាកដើម្ីសកតមច 

ដ្ក់កចញៃវូដំកណាះតសាយចំកោះរាល់បញ្ហា តបឈម ៃិងកឆ្ើយតប ឬបកតសាយបំភ្រឺាល ់

សំណូមពរ មតកិោបល់ ឬបណឹ្ងតវា៉ា របស់តបជាពលរដឋាទាងំកនាះ។ កតោយពីកិច្ចតបជុ ំ

តកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកៅតាមដផ្ករចួ កទើបមាៃកិច្ចតបជុំតកពុមោរងារកលើក 

កម្ស់គុណភាព ៃិងសុវតិ្ភាពថ្្ក់មៃទាីរកពទ្យ (Quality Improvement Team) កដើម្ី 

តបមលូបញ្ហា តបឈមកផសេងៗ ៃិងដំកណាះតសាយ តពមទាងំបណ្ាសំណូមពរ មតិកោបល់  

ឬបណឹ្ងតវា៉ា របស់តបជាពលរដឋា ដដលបាៃកស្ើកដ្យដផ្កៃីមយួៗ កដើម្ីដ្ក់បៃ្តពិភាកសា 

ៃិងសកតមច កព្ុងកោលបំណងសំកោគកំណត់បញ្ហា ជាក់ដស្ង ៃិងបញ្ហា អាទិភាព ៃិងដ្ក ់

កចញយៃ្តោរកដ្ះតសាយដផ្អកកលើលទ្ធភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិង្ៃដល់ោរកកៀរគរ 

ធៃធាៃ ៃិងកិច្ចសហតបតិបត្តិោរពីសហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ឬនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ ី
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

សហោរករៀបចំយៃ្តោរកដ្ះតសាយ ដកលម្អោរផ្ល់កសវា ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យឱ្យោៃ់ដត 

តបកសើរក�ើង។ បនាទា ប់ពីសកតមចៃិងឯកភាពក្ពុងកិច្ចតបជុតំកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព  

ៃិងសុវត្ិភាពមៃទាីរកពទ្យ អង្គតបជុំតតនូវកធ្ើសំកណើឆ្ងោរសកតមចពីគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងតតនូវកស្ើសុំោរសកតមចឯកភាពពីមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ឬអាជ្ាធរថ្្ក់កខត្ត កបើក្ពុងករណី 

បញ្ហា កនាះហសួពីសមត្កិច្ចរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�១�៤� ោរផ្ដល់ពសវាតាមពោលោរណ៍្រំណត់ និងអភិបាល្រិច្ចល្អ 

ោរផ្ល់កសវាតាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិងអភិបាលកិច្ចល្អ សកំៅដល់អង្គភាពផ្ល ់

កសវាសាធារណៈ តតនូវមាៃសមតភ្ាពក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលខ្ស់ 

កដ្យកតបើតបាស់ធៃធាៃដដលមាៃតសាប់ឱ្យអស់លទ្ធភាព។

៣�១�៤�១� ផ្តល់ពសវាតាមពោលោរណ្៍រំណត់

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងជាមៃទាីរកពទ្យផ្ល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២  

(CPA2) ដដលបាៃអៃុវត្តតសបកៅតាមចបាប់ តពះរាជតកឹត្យ អៃុតកតឹ្យ តបោស កសចកី្សកតមច  

ឬពិធីសារជាតិនានា ដដលបាៃកចញកដ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសងួសុខាភិបាល ជាពិកសស 

បាៃអៃុវត្តោរផ្ល់កសវាសាធារណៈតសបកៅតាមកសចកី្ដណនំាស្ីពីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់  

សតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យបដង្អក ឆំ្្២០១៤ (Guideline CPA) របស់តកសងួសុខាភិបាល។  

មៃទាីរកពទ្យដតងដតអៃុវត្តកៅតាមកោលោរណដ៍ណនំា ឬពិធីសារជាតិ ្្មីៗរបស់តកសងួសុខា- 

ភិបាល ជាកដ់ស្ងដចូជា ករណីជំងកឺូវដី-១៩ តកសងួបាៃកចញពិធីសារោលពីដខកុម្ភៈ កដើម្ ី

កតបើតបាស់ថ្្បំងា្អ ក់ ៃិងតបឆំ្ងវរីុស ក្ពុងោរទប់សាកេ ត់ៃិងពយាបាលអ្កឆ្ងជំងកឺូវដី-១៩ ៃិង 

ោររកសាអនាម័យកដើម្ីបងាកេ រកុំឱ្យឆ្ងជំងកឺូវីដ-១៩។ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ មិៃតតឹមដតអៃុវត្ត 

កៅតាមពិធីសារជាតដិតប៉ាុកណា្ណ ះកទ ដ្មទាងំខិតខំតសាវតជាវកដើម្ីរកវិធីសាសស្តពយាបាល 

អ្កជំងកឺូវដី-១៩ រហតូដល់ជាសះកស ើ្យ កដ្យបាៃកតបើតបាស់បដៃ្មៃវូថ្្បំកងកេើៃតបព័ៃ្ធ 

ភាពសុា ំៃិងវតីាមីៃ ៃិងវិធីសាសស្តអប់រផ្ំនូវចិត្ត ៃិងកលើកទឹកចិត្តអ្កជំងឺជាតបចំា។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង60

យៃ្តោរោរវាយតនម្ោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យមយួចៃំៃួតតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្ត  

កដើម្ីពតងឹងគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ដដល 

មាៃដូចខាងកតោម៖

ទី១. ទីភ្ាក់ងារបញ្្ជ ក់ចំណាយកសវាសុខាភិបាល អៃុវត្តៃវូគកតមាងកលើកកម្ស ់

គុណភាព ៃិងសមធម៌សុខាភិបាល (កៅោត់ថ្ “H-EQIP”) មាៃកោលបំណងជាក់លាក ់

កធ្ើឱ្យតបកសើរក�ើងៃូវោរទទួលបាៃកសវាសុខាភិបាលតបកបកដ្យសមភាពដល់តបជាពលរដឋា 

តកីតក។ ោរវាយតនម្កៃះគបឺាៃកតបើវិធីសាសស្តចុះកផទាៀងផ្ទា ត់ឯកសាររបស់មូលដ្ឋា ៃសុខាភិ- 

បាលកដើម្ី ធានាថ្ោរបកំពញឯកសារមាៃលក្ណៈតតឹមតតនូវ ោរចុះសមា្ភ សៃ៍អ្កជំងតឺកីតក 

កៅតាមមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ៃិងកៅតាមកគហដ្ឋា ៃរបស់អ្កជំងឺផ្ទា ល់ កដ្យកតបើតបាស់ 

បញ្ជសីំណួរ របាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ កដើម្ីតបមូលព័ត៌មាៃអំពីោរផ្ល់កសវា គុណភាពកសវា  

អាកប្កិរោិរបស់តគនូកពទ្យ ោរកស្ើសុំៃិងទទួលយកតបាក់កតរៅផ្នូវោរកដ្យអ្កផ្ល់កសវា 

ជាកដើម។

ទី២. តកពុមោរងារវាយតនម្គុណភាពកសវាថ្្ក់មៃទាីរសុខាភិបាលតតនូវចុះមកកធ្ើោរ 

វាយតនម្តបចំាតតីមាសកៅមៃទាីរកពទ្យ ដដលមាៃសមាសភាពមកពីមៃទារីសុខាភិបាលកខត្ត 

នានាកតរៅពីកខត្តកោះកុង តាមោលវិភាគរបសត់កសងួសុខាភិបាលដដលបាៃកំណត់កដ្យ

បាៃកធ្ើោរវាយតនម្កលើដផ្កចំៃៃួ៣ រមួមាៃ (១)គុណភាពរចនាសម័្ៃ្ធ (២)គុណភាព 

ដកំណើរោរ ៃិង (៣)គុណភាពនៃលទ្ធផល ដដលដផ្កទី៣កៃះតតមនូវឱ្យមាៃោរសមា្ភ ស 

ជាមយួអ្កកតបើតបាស់កសវាក្ពុងរងង្់ ១០នាក់ តាមរយៈោរកតបើតបាស់ទរូស័ពទា។ ជាក់ដស្ងោរ 

វាយតនម្គុណភាពតបចំាតតមីាសរបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងក្ពុងតតីមាសទី៤ ឆំ្្២០១៩  

ទទួលបាៃ ៩៤,២៥% ៃិង

ទី៣. ោរករៀបចំដ្ក់តបអប់សំបុតត ៃិងទតមង់លិខិតបកញ្ចញមតិកោបល់ ៃិង

សំណូមពររបស់អតិ្ ិជៃកៅតាមបណ្ាដផ្កៃីមយួៗ កដើម្ីឱ្យអតិ្ិជៃអាចបងាហា ញពី 

ភាពកពញចិត្ត ឬមិៃកពញចិត្ត ៃិងមាៃមតិកោបល់ ឬសំណូមពរកផសេងៗចំកោះមៃទាីរកពទ្យ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

៣�១�៤�២� ពសវាផ្តល់មានអភិបាល្រិច្ចល្អ

មៃទាីរកពទ្យពយាោមកតបើធៃធាៃឱ្យអស់លទ្ធភាពទាងំធៃធាៃមៃុសសេ ៃិងសមា្ភ រៈ  

តសបកៅតាមកសចកី្ដណនំាស្ីពីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់ សតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យបដង្អក  

ឆំ្្២០១៤ (Guideline CPA) របសត់កសងួសុខាភិបាល។ ដូកច្ះតគនូកពទ្យ ឬបុគ្គលិកម្ាក ់

អាចទទួលបៃទាពុកោរងារ ២ ឬ ៣មុខងារ កព្ុងដផ្កៃីមយួៗតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព កដ្យ 

តតនូវទទលួោរបណ្ពុ ះបណ្ាលកៅកលើដផ្កជំនាញដដលៃឹងតតនូវទទលួបៃទាពុកបដៃ្ម ៃិងអៃុវត្ត 

វិធីសាសស្តផ្្ស់កវៃោ្កដើម្ីតបចំាោរកៅមៃទារីកពទ្យ ដដលជាកហតុកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យមាៃបុគ្គលិក 

តគប់តោៃ់កដើម្ីបំកពញោរងារ ៃិងបកតមើកសវាជៃូតបជាពលរដឋា។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃករៀបចំៃវូយៃ្តោរ ដដលអាចផ្ល់ឱោស ៃិងជំរុញឱ្យមាៃ 

ោរចលូរមួពីអ្កកតបើតបាស់កសវា កដើម្ីកលើកកម្ស់កសវាតបកបកដ្យអភិបាលកិច្ចល្អ តាម 

រយៈោរដ្ក់តបអប់សំបុតត ោរកតបើតបាស់ទំព័រកហស្ប៊ុក (Facebook Page) ដដលអាច 

ឱ្យអ្កកតបើតបាស់កសវាផ្ល់មតកិោបល់ ឬសំណូមពរ កដ្យមាៃតកពុមោរងារកលើកកម្ស់

គុណភាព ៃិងសុវតិ្ភាពតាមដផ្ក ៃិងថ្្ក់មៃទាីរកពទ្យកលើកយកកៅពិៃិត្យ ៃិងពិភាកសាក្ពុង 

អង្គតបជុំកដើម្ីសកតមច ៃិងដកលម្អតាម តពមទាងំមាៃោរករៀបចំជាកវទិោសាធារណៈដដល 

ផ្លួចកផ្ើមក�ើងកដ្យអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ កៅតាមតំបៃ់កផសេងៗកដើម្ីកធ្ើោរអប់រដំណនំា ៃិង 

ផសេព្ផសាយ តពមទាងំកលើកទឹកចិត្តដលត់បជាពលរដឋាដដលបាៃចលូរមួកព្ុងកវទោិសាធារណៈ 

កធើ្ោរផ្ល់មតិកោបល់ ឬសំណូមពរកផសេងៗដល់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�១�៤�៣� ោរទទួលបានវិញ្្ញ បនបពតទទួលសា្គ ល់្រុណភា្ពសវាសា- 

ធារណៈ

ជាលទ្ធផលនៃោរខិតខំបំកពញោរងារក្ពុងោរផ្ល់កសវាសាធារណៈ មៃទារីកពទ្យកខត្ត 

កោះកុងទទលួបាៃវិញ្្ញ បៃបតតទទលួសា្គ ល់គុណភាពកសវាសាធារណៈមួយចំៃៃួដចូ

ខាងកតោម៖



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង62

• វិញ្្ញ បៃបតតទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរូរបស់រាជ- 

រដ្ឋា ភិបាល ដដលទទលួសា្គ ល់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ជាមៃទាីរកពទ្យកខត្តផ្ល់កសវា 

សំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2) ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ តបចំាឆំ្្២០១៩

• វិញ្្ញ បៃបតតទទួលសា្គ ល់ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង កព្ុងោរចលូរមួចដំណកអៃុវត្ត 

ោរដកលម្អគុណភាពកសវាសុខាភិបាលតាមរយៈលទ្ធផលនៃោរវាយតនម្កដ្យ 

កតបើតបាស់ឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ កលើកទី២ ឆំ្្២០១១ សកតមចកជាគជ័យ 

ក្ពុងពិៃទាពុកតមិត ៩០% របសត់កសងួសុខាភិបាល

• វិញ្្ញ បៃបតតទទួលសា្គ ល់ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង កព្ុងោរចលូរមួចដំណកអៃុវត្ត 

ោរដកលម្អគុណភាពកសវាសុខាភិបាល តាមរយៈលទ្ធផលនៃោរវាយតនម្កដ្យ 

កតបើតបាស់ឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ កលើកទី១ ឆំ្្២០០៩ សកតមចកជាគជ័យក្ពុង 

ពិៃទាពុកតមិត ៧៦% របសត់កសងួសុខាភិបាល

• ប័ណ្ណសរកសើរក្ពុងោរចលូរមួ Australian Volunteers for International  

Development Program ដដលទទួលបាៃពី Australian Aid ឆំ្្២០១៥

• ប័ណ្ណសរកសើរសតមាប់ោរចូលរមួបកំពញោរងារបាៃោ៉ា ងល្អ ក្ពុងកម្មវធីីកឆ្ើយតបោរ 

រកីរាលដ្លនៃជំងឺឆ្ងរបស់មហាអៃុតំបៃ់ទកៃ្កមគង្គកតោមជំៃយួរបស់ USAID 

(GMS-RID) ដដលទទួលពី USAID ឆំ្្២០១២។
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របូភាពទី៣៖ ស្ង់ដ្កសវាសាធារណៈ

        កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ (២០១៨)         ករណីជយួសកសងា្គ ះកម្មករដលួសៃ្ប់ (២០១៨)

)

     គៃំសូបំតពលួញរំហរូអ្កជំងឺ (២០១៨)         ទរូរកសាទុកចបាប់ ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត

    ោរជយួសតមលួលអ្កជំងឺចាស់ជរា (២០១៩)        កដៃ្ងដបងដចកអ្កជំងឺ (តទីោ៉ា ២០១៨)



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង64

៣�២� ស្តង់ោមនោរផ្តល់ពសវាសាធារណៈរបស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

៣�២�១� ោរដឹ្រនា ំនិងោរព្រប់ព្រងមន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

បទពិកសាធៃ៌កជាគជ័យកលើោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង មាៃ 

សូចនាករ ៣ដផ្ក សំខាៃ់ៗដដលតតនូវបាៃវាយតនម្រមួមាៃ៖ (១)ោរករៀបចំដផៃោរ ៃិងោរ

អៃុវត្តដផៃោរោរងារ (២)ោរតគប់តគងតបព័ៃឋាព័ត៌មាៃសុខាភិបាល ៃិង (៣)ោរតគប់តគង 

មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង។

៣�២�១�១� ោរពរៀបចំសផនោរ និងអនុវត្តសផនោរោរងារ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃបំកពញោរងារកដ្យឈរកលើទសសេៃៈោរងារជាតកពុម។  

តកពុមដំបងូគគឺណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងតកពុមបនាទា ប់គគឺណៈកម្មោរកផសេងៗកទៀត។  

ដកូច្ះកដ្យកោងតាមគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាយល់ក�ើញថ្ មៃទាីរកពទ្យគជឺាអង្គភាព

មួយដដលអាចរកីចកតមើៃកៅបាៃលុះតតាដតករៀបចំឱ្យមាៃចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោល- 

កៅចបាស់លាស់សតមាប់មៃទាីរកពទ្យ។ កហតុដកូច្ះកហើយកទើបគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ

សកតមចបកងកេើតចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលកៅកៃះក�ើងតំាងពីឆំ្្២០១៥ ក៏ប៉ាុដៃ្តមិៃទាៃ់ 

បាៃទលូំទលូាយ ៃិងចបាស់លាស់កទ រហតូទាល់ដតមាៃគកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិង 

សមធម៌សុខាភិបាលបកងកេើតក�ើងកព្ុងឆំ្្២០១៦ កទើបគណៈកម្មោរតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យ 

ដកសតមលួលចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលកៅឱ្យបាៃល្អតបកសើរក�ើង។

ដំកណើរោរដំបងូកព្ុងោរបកងកេើតចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលកៅកៃះក�ើងគ ឺ

ចាបក់ផ្តើមពីគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃដណនំាឱ្យតាមដផ្កៃីមយួៗកធ្ើោរតបជុំ  

កដើម្ីបកងកេើតចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលកៅករៀងៗខ្លួៃ រចួយកមកតបជុំរមួជាមយួ

គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីដកលម្អ ៃិងបញ្ចនូលោ្ជាគំៃិតរមួមយួក្ពុងោរបកងកេើត 

ជាចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលកៅចបាស់លាស់សតមាប់មៃទារីកពទ្យ។

មៃទាីរកពទ្យបកងកេើតតកពុមោរងារករៀបចដំផៃោរ្វិោ កៅកតោមោរទទលួខុសតតនូវរបស ់

អៃុតបធាៃទទួលបៃទាពុកមយួរូប កដើម្ីទទលួខុសតតនូវក្ពុងោរកសាងដផៃោររយៈកពលខី្ ៃិង 
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រយៈកពលមធ្យម កដើម្ីអភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យតបកបកដ្យចីរភាព ក្ពុងកនាះរមួមាៃដផៃោរ 

យុទ្ធសាសស្តអភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ ៣ឆំ្្ រកំិល ៃិងដផៃោរតបតិបត្តិ

តបចំាឆំ្្ៃិង្វោិតបចំាឆំ្្12។

តបធាៃមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃកោលបំណងចង់បណ្តពុ ះគំៃិតឱ្យតបធាៃដផ្ក 

ៃីមយួៗកចះគិតគរូថ្កតើដផ្កៃីមយួៗតតនូវោរអភិវឌ្ឍអ្ីខ្ះក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ កចះតគប់តគង 

សមា្ភ រៈកតបើតបាស់ក្ពុងដផ្ក ដឹងពីតតមនូវោររបស់ដផ្កករៀងៗខ្លួៃ ៃិងកចះករៀបចំដផៃោរ 

សកម្មភាពៃិង្វោិតបចំាឆំ្្ ដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល បុគ្គលិក ៃិងដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

អប់រំសុខភាពសាធារណៈជៃូតបជាជៃ។ 

កហតុដូកច្ះកហើយកទើបគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃតបគល់សិទឋាអិំណាចដល់តបធាៃ 

ដផ្កៃីមយួៗ ករៀបចំដផៃោរសកម្មភាពៃិង្វិោតបចំាឆំ្្ រួមទាងំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

អប់រំសុខភាពសាធារណៈជៃូតបជាជៃ ៃិងដផៃោរ ៣ឆំ្្ រកំិលតាមដផ្កករៀងៗខ្លួៃ។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃកសាងដផៃោរយុទឋាសាសស្ត្វិោ ៃិងដផៃោរតបតិបត្ត ិ

តបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកដ្យសំកោគដផៃោរសកម្មភាព ៃិងដផៃោរ្វិោពីតគប់ដផ្ក 

ទាងំអស់ កហើយដ្ក់ជៃូគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យពិៃិត្យ ៃិងសកតមចមុៃកផ្ើកៅ 

មៃទាីរសុខាភិបាល/តកសួងសុខាភិបាល។

ក្ពុងដំកណើរោរករៀបចំដផៃោរកៃះមៃទារីកពទ្យបាៃពយាោមយកសំណូមពរពីសហគមៃ៍ 

មកពិភាកសា ៃិងដ្ក់បញ្ចនូលក្ពុងដផៃោរតបតិបត្តិរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�២�១�២� ោរព្របព់្រងពប្័ន្ឋ្័ត៌មានសុខាភិបាល

ព័ត៌មាៃតតឹមតតនូវ មាៃគុណភាព ៃិងទាៃ់កពលកវលា គជឺាឧបករណ៍ដ៏មាៃសោ្ត ៃុពល  

ជយួឱ្យថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងមសៃ្តទីទួលខុសតតនូវតគប់ដផ្កទាងំអសក់ធ្ើោរសកតមចចិត្ត 

បាៃតតឹមតតនូវ ក្ពុងោរកលើកកម្ស់សកម្មភាពនៃោរតគប់តគង ៃិងផ្តល់កសវា កដើម្ីកឆ្ើយតប 

កៅៃឹងតតមនូវោររបស់អ្កជំងឺ ឬអតិ្ ិជៃ។

12 កសចក្តីដណនំាស្ត ពីីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យបដង្អកឆំ្្២០១៤
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មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យតបចំាដខៃីមយួៗតាមតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខា- 

ភិបាលតាម កគហទំព័រ (HMIS) កដ្យមសៃ្តីពីរនាក់ដដលបាៃទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល។  

ចំកោះដំកណើរោរកព្ុងោរបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យក្ពុងតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខាភិបាលកៃះ ជាទកូៅតាម 

ដផ្កមាៃកសៀវកៅបញ្ជ ីកតត់តា ៃិងបញ្ជ ីសតមង់ទិៃ្ៃ័យតបចំាន ង្ៃដដលកំណត់ឱ្យកតបើតបាស់

កដ្យតកសងួសុខាភិបាល13។

ជាករៀងរាលដ់ខមសៃ្តីដដលទទលួបៃទាពុកបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យបាៃយកបញ្ជ ីសតមង់ទិៃ្ៃ័យ 

ផ្តល់ជៃូដផ្កដដលោក់ព័ៃឋា កដើម្ីបកូសរុបទៃ្ិៃ័យពីបញ្ជ ីកត់តតាៃីមយួៗ ៃិងតតនូវកធ្ើក�ើង 

កៅន ង្ៃចុងកតោយនៃដខ (ពនី ង្ៃទី១ ដល់ន ង្ៃចុងកតោយនៃដខ) រចួកហើយកទើបបញ្ចនូលក្ពុងទតមង់ 

របាយោរណ៌តបចំាដខសតមាប់មៃទាីរកពទ្យ (ទតមង់ HO2)។ មៃទាីរកពទ្យបាៃបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យ 

តបចំាដខៃីមួយៗតាមតបព័ៃឋាព័ត៌មាៃសុខាភិបាលតាមកគហទំព័រ (HMIS) មុៃន ង្ៃទី៥ នៃដខ 

បនាទា ប់។

ចំដណកោរងារពៃិិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាសរបស់មៃទារីកពទ្យកដ្យដផ្អកកលើតបព័ៃ្ធ 

ព័ត៌មាៃ (HO2) រយៈកពល ៣ដខ គកឺលាកតបធាៃរដឋាបាលបាៃយកទិៃ្ៃ័យមកវិភាគ ក្ពុង

កិច្ចតបជុំជាមយួតបធាៃដផ្កទាងំអសក់ហើយកិច្ចតបជុំកនាះ តបតពឹត្តកៅកតោយកពលតកពុម 

ោរងារវាយតនម្គុណភាពកសវាសុខាភិបាលថ្្ក់មៃទាីរសុខាភិបាល (PHD Assessor)  

ដដលអកញ្ជ ើញមកពីកខត្តកផសេងៗ បាៃចុះមកកធ្ើោរវាយតនម្រចួ។ កិច្ចតបជុំកៃះមាៃកោល- 

បំណង ពិៃិត្យតាមដ្ៃលទ្ធផលតបចំាដខ ៃិងតបចំាតតីមាស កធៀបៃឹងកោលកៅតបចំាឆំ្្ 

សតមាប់កធ្ើោរវិភាគ ៃិងរកវិធីកដ្ះតសាយកលើចំណចុណាដដលមិៃទាៃ់សកតមចបាៃដល់ 

កោលកៅកំណត់ ៃិងកធ្ើដផៃោរដកលម្អគុណភាពសតមាប់តតីមាសបៃ្ត។

កោងតាមសំណុំឧបករណ៍តាមដ្ៃោរដកលម្អគុណភាពកសវាសុខាភិបាល (H-EQIP)  

តតមនូវឱ្យមៃទាីរកពទ្យកធ្ើោរវិភាគលទ្ធផលតបចំាតតីមាសដត៤ ដផ្កកទគឺដផ្កពិកតោះជំងឺកតរៅ  

ដផ្កជំងកឺុមារ ដផ្កសម្ភពៃិងករាគសស្ត  ីៃិងដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ប៉ាុដៃ្តថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ 

13 កសចក្តីដណនំាស្ត ពីីបញ្ជ ីកត់តតាឆំ្្២០១២ នាយកដ្ឋា ៃដផៃោរ តកសងួសុខាភិបាល
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

កខត្តកោះកុងបាៃកលើកទឹកចិត្តឱ្យតគប់ដផ្កទាងំអស់តតនូវកធ្ើោរវិភាគចំណចុខំ្ាង ចំណចុ

កខសាយ ឱោស ោរគំរាមកដំហង (SWOT) តបចំាតតីមាស។

ដកូច្ះកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងតាម ដផ្កៃីមយួៗ តតនូវកចះវិភាគលទ្ធផលតបចំា 

តតីមាស (SWOT) កដើម្ីកំណត់រកភាពកជាគជ័យ បញ្ហា តបឈម ៃិងសកម្មភាពតតនូវអៃុវត្ត 

បៃ្ត។

ចំកោះមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ចំណចុខំ្ាងគឺពិៃិត្យកមើលភាពខំ្ាងទាងំោរងារក្ពុង 

ដផ្ក ៃិងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួដផ្កកផសេងៗក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ ចំណចុកខសាយគពឺិៃិត្យកមើល 

ភាពកខសាយរបស់ដផ្កមាៃដចូជាកងះ្ធៃធាៃមៃុសសេ បុគ្គលិកមយួចៃំួៃមកកធ្ើោរមិៃ 

កទៀងទាត់ ៃិងោរផសេព្ផសាយរបស់មៃទាីរកពទ្យអំពីកសវា ្្មីៗ ដដលកទើបដតបកងកេើតមិៃទាៃ់បាៃ 

ដល់តបជាពលរដឋា។ល។

រឯីឱោសរបស់មៃទាីរកពទ្យដចូជាមៃទារីកពទ្យមាៃនដគអូភិវឌ្ឍកតចើៃជយួោំតទ្វិោ ៃិង 

ដផ្កបកច្ចកកទស (នដគអូភិវឌ្ឍជាតិ ៃិងអៃ្តរជាតិ) មៃទាីរសុខាភិបាល/តកសួងសុខាភិបាល  

ៃិងអាជ្ាធរដដៃដី ។ល។ កដើម្ីអភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យ (ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លទាងំកព្ុង ៃិងកតរៅ

តបកទស ោរបង្ឹក ោរតគបត់គងអភិបាល ោរតាមដ្ៃ ោរសាងសងក់ហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ 

ផ្តល់សមា្ភ រៈឧបករណក៍ពទ្យ។ល។)។

ោរគំរាមកំដហងគកឺតា្ត តបឈមទាងំឡាយណាដដលកកើតមាៃកៅខាងកតរៅមៃទាីរកពទ្យ 

មាៃដចូជា៖ ោរដ្ច់ចរៃ្តអគ្គសិៃីញឹកញាប់ពីកដៃ្ងផ្គត់ផ្គង់ចរៃ្តអគ្គសិៃីកខត្ត កធ្ើឱ្យរខំាៃ 

ដល់ោរបំកពញោរងារ (វះោត់សតមាលកៃូ) ឬមយួមៃទាីរកពទ្យមាៃោរតបកតួតបដជង 

ជាមយួកសវាគ្ីៃិកឯកជៃជាកតចើៃ។ ដកូច្ះក្ពុងកិច្ចតបជុតំបចំាតតីមាសម្តងៗ ដផ្កៃីមយួៗ 

បាៃកលើកយកលទ្ធផលដដលបាៃមកពីោរវិភាគមកបងាហា ញក្ពុងតកពុមោរងារកលើកកម្ស ់

គុណភាពមៃទាីរកពទ្យកដើម្ីរកវិធាៃោរកដ្ះតសាយ។

ឧទាហរណ៍ជាក់ដស្តង៖ �សុីសុីមកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងខចូបាៃជសួជុលម្តង 

រចួកហើយ ប៉ាុដៃ្តកលាកតបធាៃរដឋាបាលបាៃកលើកដផៃោរកស្ើសុំកៅតកសងួសុខាភិបាលតាម 
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រយៈមៃទាីរសុខាភិបាលជាកទៀងទាត់ករៀងរាល់តតីមាស រហតូដល់បច្ចពុប្ៃ្គតឺកសងួសុខា- 

ភិបាលសកតមចផ្តល់ជូៃ�ដល់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងមាៃគកតមាងសាងសង់កៅ ន ង្ៃទី១៧ ដខសីហា  

ឆំ្្២០២០។

៣�២�១�៣� ោរព្របព់្រងមន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

កៅក្ពុងោរតគប់តគង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាកិច្ចតបជុំតាមដ្ៃរមួមាៃ (១)កិច្ចតបជុំ 

តបចំាដខនៃគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ (២)កិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃគណៈកម្មោរបកច្ចក- 

កទសមៃទាីរកពទ្យ ៃិង (៣)កិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃមៃទារីកពទ្យ។

កិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ កផ្្ត តោរពិភាកសាកលើចំណចុ 

សំខាៃ់ៗចំៃៃួ ៤ គ ឺ(១)កផ្្ត តកលើោរតគបត់គងជាទកូៅ រមួទាងំោរតគប់តគងសមា្ភ របរិោ្រ

កពទ្យផងដដរ (២)កផ្្ត តកលើោរតគប់តគងធៃធាៃមៃុសសេ ៃិងោរតគប់តគង្វិោរបស់ដផ្ក 

ៃីមយួៗ កដ្យកលើកយកទាងំភាពកជាគជ័យ ៃិងបញ្ហា តបឈមមកកដ្ះតសាយ (៣)កផ្្ត ត 

កលើគុណភាពនៃោរដ្ទា ំៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ (៤)កផ្្ត តកលើ 

បញ្ហា តបឈមតាមដផ្កៃីមយួៗ។

អង្គតបជុំក៏បាៃតបមលូយកដផៃោរកលើកកម្ស់គុណភាពតាមដផ្ក ៃិងសំណូមពរមក

ពៃិិត្យ ៃិងដ្ក់បញ្ចនូលក្ពុងដផៃោរកលើកកម្ស់គុណភាពរមួរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ កិច្ចតបជុំកៃះ

ក៏បាៃពិៃិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តកសចក្តីសកតមចនានាដដលបាៃអៃុម័តក្ពុងកិច្ចតបជុំកលើក 

មុៃ ៃិងដ្ក់ទិសកៅសតមាប់តតីមាសបនាទា ប់។

គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស គជឺាគណៈកម្មោរមួយដដលជាតគឹះដ៏រឹងមារំបស់មៃទាីរកពទ្យ  

កហើយ គណៈកម្មោរកៃះ អាចរកីចកតមើៃកៅបាៃ ទាមទារឱ្យសមាជិកទាងំអស់តតនូវភា្ជ ប់ខ្លួៃ 

ជាមយួតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពតាមដផ្កកដើម្ីពតងឹងបកច្ចកកទស កហើយមាៃតនួាទី  

(១)តតលួតពិៃិត្យបកច្ចកកទសជាទកូៅ (២)តតលួតពិៃិត្យោរកតបើតបាស់ឱស្សមតសប (MTC)  

(៣)តតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ (IPC) (៤)តតនូវភា្ជ ប់ខ្លួៃជាមយួគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ  

(៥)ពិៃិត្យកមើលកលើតតមនូវោរបុគ្គលិកបដៃ្មប៉ាុនា្ម ៃនាក់កទៀត ៃិងទាមទារបណ្តពុ ះបណា្ត ល 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ជំនាញអ្ីខ្ះកទៀត។

គណៈកម្មោរបកច្ចកកទសបាៃកធ្ើសវៃកម្មតគប់ករណីស្ាប់ទាងំអស់ កដ្យមិៃទុក

ឱ្យកលើសពី ៧២កមា៉ា ង កទ។ មុៃដំបូង សមាជិកគណៈកម្មោរបកច្ចកកទសជាតអួង្គមួយក្ពុង

ោរអកញ្ជ ើញមសៃ្តីក្ពុងដផ្កដដលមាៃករណស្ីាប់មកកធ្ើសវៃកម្ម បនាទា ប់មកគ ឺតំណាងមសៃ្ត ី

ក្ពុងដផ្កដដលមាៃករណីស្ាប់កកើតក�ើងតតនូវកៅកធ្ើបទបងាហា ញជៃូគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស  

កហើយគណៈកម្មោរបកច្ចកកទសគជឺាអ្កដដលរកគៃឹ្ះកដើម្ីកដ្ះតសាយ ៃិងដកដតបបញ្ហា

របស់មៃទាីរកពទ្យ។

សរុបមកថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យយល់ក�ើញថ្ មៃទាីរកពទ្យមួយមាៃគណៈកម្មោរ 

បកច្ចកកទសខំ្ាងពូដក គអឺាតស័យកលើសមតភ្ាព ៃិងដំកណើរោរល្អ របស់តកពុមោរងារកលើក 

កម្ស់គុណភាពតាមដផ្ក។

គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃមាៃអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យម្ាក់ ជាអ្កទទួលខុសតតនូវក្ពុង

ោរកធ្ើដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ ដឹកនំាកិច្ចតបជុំតបចំាដខៃិងតបចំាតតមីាស ៃិងធានាថ្ោរ 

តគប់តគងចំណូល ៃិងចំណាយរបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃតម្ាភាព ៃិងមាៃអៃុគណៈកម្មោរ

ចំៃៃួ៣កទៀតគ៖ឺ

(១) អៃុគណៈកម្មោរតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ 

(២) អៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ ៃិងលទ្ធកម្ម 

(៣) អៃុគណៈកម្មោរវិៃ័យ ៃិងទណ្កម្ម

តកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសុវតិ្ភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ កបើកកិច្ចតបជុំតបចំាដខ 

កដ្យកលើកយករបាយោរណ៍ ៃិងសំណូមពររបសត់កពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពតាម 

ដផ្កមកតបជុំរកដំកណាះតសាយ កដើម្ីសកំោគកធ្ើជាដផៃោររមួរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

កតរៅពីផ្តលក់សវាពយាបាល ៃិងដ្ទាសំុខភាពជៃូតបជាពលរដឋា មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង 

ជាមណ្លមយួសតមាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលកៅតាមមណ្លសុខភាព ប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាពនានា  

មសៃ្តសីុខាភិបាលកោធា ៃិងៃិសសេិតនៃសាលាភមូិភាគកំពតចុះកធ្ើកម្មសិកសា។ នាយសាល 
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ទាងំអស់ ដដលមាៃតនួាទីជាសមាជិកតកពុមោរងារដ្ទា ំៃិងជាតគនូបកងា្គ លបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

បង្ឹកៃិសសេិតកម្មសកិសាទាងំកនាះបាៃកបើកកិច្ចតបជុំស្ត ពីីគកតមាងដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

ៃិងកដ្ះតសាយកលើបញ្ហា ៃិសសេិត តពមទាងំអៃុវត្តោរងារបងាកេ រ ៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ 

កដ្យតបតិបត្តិតាមកោលោរណ៌ដណនំារបសត់កសងួសុខាភិបាលឆំ្្២០១៧ ៃិងមគ្គពុកទសក៍ 

ដណនំាស្ត ពីីសុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្ឆំ្ំ្២០១៤14។

មៃទាីរកពទ្យ មាៃឱស្ស្ាៃសតមាប់រកសាទុកដ្ក់ តគប់តគង ៃិងដចកចាយឱស្បរោ្ិរ 

កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងកធ្ើោរបា៉ា ៃ់តបមាណអំពីតតមនូវោរករៀបចំសំកណើសុំឱស្ ៃិងតគប់តគង

ោរកតបើតបាស់ កដើម្ីធានាោរតគប់តគងផ្គត់ផ្គង់ឱស្ បរោ្ិរកពទ្យឱ្យបាៃតគបត់ោៃ់សតមាប់

បកតមើកសវាកៅក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។

ចំកោះដំកណើរោរតគប់តគងស្តពុកឱស្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃកតបើតបាស់សតមង់ 

កតបើតបាស់តបចំាន ង្ៃដដលដចកជា ២ដផ្ក ធំៗ (ទី១)ដផ្កពិកតោះជំងឺកតរៅ ៃិង (ទី២)ដផ្ក

សតមាកកពទ្យ។ សតមង់កតបើតបាស់តបចំាន ង្ៃតតនូវយកមកបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យក្ពុងតបព័ៃ្ធតគប់តគង 

ឱស្របស់មៃទាីរកពទ្យ (HOSPDID) កដើម្ីសរុបសតមង់ោរកតបើតបាស់ឱស្តបចំាដខ។

បនាទា ប់មកឱស្ោរពីិៃិត្យកមើលស្ាៃភាពស្តពុកឱស្តបចំាដខកដ្យកផទាៀងផ្ទា ត់ជាមួយ 

សតមង់ោរកតបើតបាស់ឱស្តបចំាដខ គោឺរកធ្ើសារកពើភ័ណ្ឱស្តបចំាដខ។ ឱស្ោរកី៏បាៃ 

កធើ្សំកណើតបចំាតតីមាសកដ្យគិតជាមធ្យម MOS (month of stock)ឱ្យបាៃ ១,៥ កតោះ

ឱស្ស្ាៃតតនូវទុកកពលកវលាផ្គត់ផ្គង់ពីឃ្្ងំឱស្កណា្ត ល (CMS)។ កព្ុងោរដ្រកសាស្តពុក 

ឱស្ឱ្យមាៃលៃំឹងគឺឱស្ោរបីាៃកធ្ើសំកណើទិញឱស្បដៃ្ម កដ្យឆ្ងគណៈកម្មោរ 

បកច្ចកកទសកដ្យកោងតាមតតមនូវោរជាកដ់ស្តងតាមដផ្ក។

ចំកោះៃិរៃ្តរភាពឱស្ គមឺៃទាីរកពទ្យមិៃដដលមាៃដ្ច់ស្តពុកកទ កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យ 

មាៃកធ្ើោរបា៉ា ៃ់តបមាណឱស្កតបើតបាស់តបចំាដខ តបចំាឆំ្្ ៃិងោរកធ្ើសារកពើភ័ណ្ឱស្

តបចំាដខ។

14 មគ្គពុកទទាសក៏ដណនំាស្ត ពីីសុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្ឆំ្ំ្២០១៤ របស់នាយកដ្ឋា ៃមៃទាីរកពទ្យ នៃតកសងួសុខាភិបាល
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ចំដណកឱស្ខចូគុណភាព ៃិងឱស្ហសួោលកំណត់កតបើតបាស់គតឺបមលូទុកដ្ក់

កដ្យដ�កកៅក្ពុងតបអប់មួយ ដដលមាៃកត់សមា្គ លថ់្ឱស្ខចូគុណភាពឬឱស្ហួស 

ោលកំណត់កតបើតបាស់កហើយទុកដ្ក់កៅកតោមកធ្ើ ៃិងមាៃមសៃ្តីម្ាក់កធ្ើរបាយោរណ៍

បញ្ជនូៃមកតបធាៃឃ្្ងំឱស្ ៃិងមាៃោរឯកភាពពីកលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ រចួកធ្ើសកំណើ

សុំកកមទាចឱស្កៅោរិោល័យៃិយ័តកម្មរបស់មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងបញ្ជនូៃកៅដុតកៅ 

ក្ពុង�របស់ោកបាទតកហមកៅរាជធាៃីភ្ំកពញ។

ឱស្ស្ាៃមាៃមា៉ា សុីៃតតជាក់រកសាសីុតុណហា ភាព ២៥អងសាកស ជាៃិច្ច កដ្យមាៃ

ដទម៉ាូដម៉ាតតសតមាប់វាស់សីតុណហា ភាពជាតបចំា ៃិងមាៃតបព័ៃ្ធតតជាក់ស្តងដ់្ (សីតុណហា ភាព 

២ កៅ ៦អងសាកស) សតមាប់ដ្ក់វាក់សាងំ ក្ពុងករណីដ្ច់ចរៃ្តអគ្គសីៃីម្តងមាកេ លមៃទាីរកពទ្យ

មាៃមា៉ា សុីៃកភ្ើងបំរុង។

កតរៅពីោរតគប់តគងឱស្មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃោរតគប់តគងឧបករណក៍វជ្ជសាសស្ត ដដរ។  

ោរដ្ទា ំជសួជុលសមា្ភ រៈ ឬឧបករណ៍ដដលមៃិដកំណើរោរ ឬខចូខាត គជឺាោរចំាបាច ់

ដដលមៃទាីរកពទ្យមាៃករាងជាងមួយដដលមាៃទំហំ៥ម x ៦ម។

ជាករៀងរាល់ឆំ្្ កៅក្ពុងដខធ្នូ តកពុមោរងារតគប់តគងឧបករណ៍កវជ្ជសាសស្តមាៃោរករៀបចំ 

កធើ្ដផៃោរតបចំាឆំ្្ នៃោរដ្ទាសំតមាប់ករៀងរាល់សបា្ត ហ៍ ៃវូឧបករណ៍ៃីមយួៗ ៃិងមាៃ

ោរកត់តតាទុកជារបាយោរណ៍ដ្ទា ំបនាទា ប់ពីអ្កបកច្ចកកទសបាៃកធ្ើោរដ្ទារំចួ15។

ោរកធ្ើរបាយោរណ៍តបចំាឆមាសដដលអាចវាស់ដវងទាងំគុណភាពដំកណើរោរ ៃិង

គុណភាពផ្តល់កសវារបស់ឧបករណៃ៍ីមយួៗក៏តតនូវបាៃតកពុមោរងារករៀបចំ ៃិងមាៃោរកធ្ើ 

បញ្ជសីារកពើភ័ណ្ឧបករណ៍កវជ្ជសាសស្តជាករៀងរាល់ឆំ្្។ ចំដណកឧបករណ៍ខចូជសួជុល 

មិៃបាៃ មៃទារីកពទ្យទុកដ្ក់ក្ពុងឃ្្ងំកដ្យអៃុវត្តតាមៃីតិវិធីៃិងកោលោរណ៍នៃចបាប់

ក្ពុងករណីមាៃោរជតមះ/លក់។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងវត្តមាៃ្មតកហម គឺមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃ្មបតមពុងតគប់តោៃ់ 

15 របាយោរណ៍ដ្ទាឧំបករណ៍កវជ្ជសាសស្ត របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ឆំ្្២០១៩
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង72

ដដលមាៃសុវត្ិភាពបំផុតសតមាប់ផ្តល់ឱ្យអ្កជំងឺកដើម្ីសកសងា្គ ះជីវិត កោងតាមតតមនូវោរ 

ចំាបាច់នៃលក្ខណ្កវជ្ជសាសស្ត។ កដើម្ីធានាថ្មៃទាីរកពទ្យមាៃ្មបតមពុងតគប់តោៃ់គ ឺ

មៃទារីកពទ្យមាៃវធីីសាសស្ត ក្ពុងោរតបមលូ ោររកសាទុក ៃិងោរកតបើតបាស់្ម។

វត្តមាៃនៃ្មតកហមតតនូវបាៃតគប់តគងកដ្យកដប៉ាូ្ ម (Blood Depot)។ ោរ 

តបមលូ្ម តាមរយៈតគលួសារអ្កជំង ឺតាមរយៈអ្កស្ម ័តគចិត្តគឺតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ទំនាក់ទំៃងតបមលូតារាងក ្្ម ះ ៃិងកលខទរូស័ពទា អ្កស្ម ័តគចិត្ត កធ្ើោរបរិចា្ច គយកមក 

រកសាទុក ដូកច្ះកពលមៃទាីរកពទ្យតតនូវោរ្ម តគនូកពទ្យទរូស័ពទាកៅអ្កស្ម ័តគចិត្តបរចិា្ច គ 

ទាងំកនាះ។

វិធីសាសស្តមយួកទៀតក្ពុងោរតបមលូ្មគឺបកងកេើតគណៈកម្មោរតគប់តគង្មដដល 

មាៃកលាកអភិបាលរងកខត្តម្ាក់ជាតបធាៃគណៈកម្មោរ តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលជាអៃុ- 

តបធាៃគណៈកម្មោរ ៃិងតបធាៃមៃទាីរអង្គភាពនានាជាសមាជិក កហើយគណៈកម្មោរកៃះ 

មាៃតនួាទីបកងកេើតកម្មវិធីផសេព្ផសាយតាមអង្គភាពនានាចំណះុកខត្តឱ្យចូលរមួបរិចា្ច គ្ម 

កដ្យកធ្ើោរផ្្សក់វៃោ្ពីអង្គភាពមយួកៅអង្គភាពមយួកទៀត កហតុដកូច្ះកហើយោរផ្គត់ផ្គង់

្មមិៃសូវមាៃោរខ្ះខាតកទ។

មយា៉ាងកទៀតមៃទាីរកពទ្យមាៃលក្ខណ្តតមនូវឱ្យតគប់អ្កជំងវឺះោត់តតនូវផ្តល់្ មសតមាប់ 

កតតៀមបតមពុងោ៉ា ងតិចចំៃៃួ ២កប្ាក ក្ពុងមយួករណី ប៉ាុដៃ្តកពលខ្ះមៃទាីរកពទ្យក៏មៃិបាៃកតបើ-

តបាស់្មទាងំអស់កនាះដដរ។ កហតុដកូច្ះមៃទាីរកពទ្យក៏មាៃសល់្មខ្ះបតមពុងសតមាប់ 

អ្កជំងកឺតោយៗ។

កពលតបមលូបាៃកហើយ តតនូវពិៃិត្យកមើលកមករាគ រចួរាល់កទើបរកសាទុកក្ពុងទទូឹកកកដ្ក ់

្ម (មិៃដមៃទធូម្មតាកទ) ដដលមាៃសីតុណហា ភាព ២ កៅ ៦អងសារកស កហើយក៏មាៃោរ

ពិៃិត្យសីតុណហា ភាពទរូទឹកកកជាករៀងរាលន់ ង្ៃដដរ។ ជាតបចំាន ង្ៃ មៃទាីរកពទ្យមាៃស្តពុក្ម 

សរុបតបដហល ១០កប្ាក កៅតាមតបកភទ្មដូចជា តបកភទ O+, A+, B+ ជាមធ្យមកព្ុង

១ដខ មៃទារីកពទ្យតតនូវោរកតបើតបាស់្មតបដហល ២៥កប្ាក។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

កពលបកញ្ចញ្មកតបើតបាស់ ទាមទារឱ្យអ្កជំងឺរក្្នូរមកដូរវិញ កដើម្ីបំកពញស្តពុក 

ចំៃៃួ ១០កប្ាក កុំឱ្យអស់។ ក្ពុងករណោី្ម ៃ្្នូរកទ ក៏មៃទាីរកពទ្យផ្តល់ឱ្យសិៃ រចួចំាតបមូលពី

អ្កជំងតឺាមកតោយ។ 

៣�២�២� ោរបងាកា រ និងោរពតតួត្ិនិត្យោរចមលៃងពរា្រ

ោរឆ្ងករាគកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យគជឺាបញ្ហា តបឈមមយួដដលមៃទាីរកពទ្យតតនូវយកចិត្តទុក 

ដ្ក់។ មាៃកតា្ត ជាកតចើៃដដលបងកេឱ្យមាៃោរឆ្ងករាគកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ កតា្ត ចម្ងរមួមាៃ 

ោរលាងសមា្អ ត ៃិងោរសម្ាប់កមករាគកលើសមា្ភ រៈ/ឧបករណ៍មិៃបាៃតតឹមតតនូវ កហើយយក 

ឧបករណ៍សមា្ភ រៈកនាះកៅកតបើតបាស់ក�ើងវិញក្ពុងោរវះោត់ ពយាបាល ៃិងដ្ទាអ្ំកជំងឺ។  

មៃទាីរកពទ្យៃីមួយៗតតនូវករៀបចំឱ្យមាៃដផ្ករមាងៃ ប់កមករាគ ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត លរមួមយួ។ ដផ្ក

កៃះតតនូវតបមលូឧបករណ៍សមា្ភ រៈដដលកតបើតបាស់រចួកហើយ ពីតគប់ដផ្កទាងំអស់ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ  

មកតតំា លាងសមា្អ ត សមងៃលួត កវចខ្ចប់ ៃិងសម្ាប់កមករាគក្ពុងឆំ្្ងរមាងៃ ប់កមករាគ បនាទា ប់មក 

ដចកចាយកៅតាមដផ្កៃីមយួៗវិញកដើម្ីកតបើតបាស់។ វិធីមយួកទៀតគបឺុគ្គលិកតាមអោរ 

ៃីមយួៗតតនូវតតំា លាងសមា្អ ត សមងៃលួត ៃិងកវចខ្ចប់រចួជាកតសច មុៃៃឹងបញ្ជនូៃមកដផ្ករមាងៃ ប់  

ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល កដើម្ីសម្ាប់កមករាគ16។

៣�២�២�១� សផនា្ររមាងា ប់ពមពរា្រ និងផ្គត់ផ្គង្់រណា្ត ល

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមិៃទាៃ់មាៃដផ្ករមាងៃ ប់កមករាគ ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត លកទ ក៏ប៉ាុដៃ្ត 

បច្ចពុប្ៃ្បាៃជសួជុលដកលម្អអោររមាងៃ ប់កមករាគដដលមាៃតសាប់ ៃិងបោំក់សមា្ភ របរិោ្រ

ទំកៃើបមយួចំៃួៃកតោមជំៃួយរបស់ទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិន្ (TICA) កដ្យមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃដផ្ករមាងៃ ប់កមករាគ ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត លរចួរាលក់ហើយ ប៉ាុដៃ្តមាៃោរ

ពៃយារកពលក្ពុងោរបំោក់ឧបករណ៍កដ្យសារមាៃោរបិទតចកតពំដដៃកម្ពុជាន្កតោះ 

មូលកហតុផទាពុះជំងកឺូវីដ១៩ កហើយៃិងតតនូវបាៃផ្គត់ផ្គង់កៅក្ពុងចុងឆំ្្២០២០ ខាងមុខកៃះ។ 

16 កោលោរណដ៍ណនំាស្ត ពីីោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ ឆំ្្២០១៧ របស់នាយកដ្ឋា ៃមៃទាីរកពទ្យ  

តកសួងសុខាភិបាល
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សព្ន ង្ៃោររមាងៃ ប់កមករាគកលើឧបករណ៍សមា្ភ រៈកតបើតបាស់ក�ើងវិញ គកឺធ្ើកៅតាមដផ្កករៀងៗ 

ខ្លួៃកដ្យមាៃោរធានាថ្ឧបករណ៍សមា្ភ រៈទាងំកនាះតតនូវបាៃកធ្ើោររមាងៃ ប់កមករាគបាៃ 

ោ៉ា ងល្អ តតឹមតតនូវតាមកោលោរណ៌ដណនំាស្ត ពីីោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ  

កដ្យមាៃោរកតបើតបាស់សកេពុតកតស្ត  ៃិងកត់តតាោលបរកិចទ្កតបើតបាស់ កព្ុងោរតតលួតពិៃិត្យ 

ឧបករណ៍សមា្ភ រៈទាងំកនាះ។

៣�២�២�២� ោរអនុវត្តបានពតឹមពតរូវនូវោរចា្រ់ថ្នា មំានសុវតិ្ភា្

ោរចាក់ថ្្មំាៃសុវត្ិភាពគជឺាោរតបតិបត្តិទាងំឡាយដដលកធ្ើក�ើងតបកបកដ្យ 

អនាម័យម៉ាត់ចត់តតមឹតតនូវ អៃុកលាមតាមមគ្គពុកទសក៍ដណនំាស្ត ពីីសុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្ ំ

កដើម្ីកុំឱ្យបងកេកតោះថ្្ក់ ោរចម្ងករាគដល់អ្កជំងឺ ៃិងអ្កផ្តលក់សវា ដដលនំាឱ្យមាៃ 

ហាៃិភ័យណាមយួជាយថ្កហតុ។ គណៈកម្មោរតគបត់គង ៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ 

កធ្ើោរតបជុំករៀងរាល់ដខ បាៃពតងឹងោរអៃុវត្តមគ្គពុកទទាសក៌ដណនំាស្ត ពីីសុវតិ្ភាពនៃោរចាក់ថ្្ ំ

កដ្យកោរពតាមោរតបតិបត្តិតតឹមតតនូវទាងំ ១០ចំណចុ សំខាៃ់ៗដចូខាងកតោម៖ (១)អ្កជំងឺ

តតឹមតតនូវ (២)ឱស្តតឹមតតនូវ (៣)របូមៃ្តតតឹមតតនូវ (៤)ឧបករណ៍ចាក់ថ្្តំតឹមតតនូវ (៥)ដសូ 

តតមឹតតនូវ (៦)កពលកវលាតតមឹតតនូវ (៧)ផ្នូវបញ្ចនូលឱស្តតឹមតតនូវ (៨)ោររកសាឯកសារតតឹមតតនូវ  

(៩)ោរទុកដ្ក់តតឹមតតនូវ ៃិង (១០)ោរកបាះកចាលតតឹមតតនូវ។

៣�២�២�៣� ោរអនុវត្តសផនោរព្របព់្រងសំណល់របស់មន្ទទីរព្ទ្យ

សំណល់ពីមលូដ្ឋា ៃពយាបាល ៃិងដ្ទាសំុខភាព តតនូវតគបត់គងឱ្យបាៃតតឹមតតនូវ កដើម្ី

ោរោរបុគ្គលិក អ្កជំង ឺតបជាពលរដឋា សត ្ៃិងបរិស្ាៃ។ ោរតគប់តគងសំណល់ពោីរដ្ទាំ

សុខភាពរាប់បញ្ចនូលទាងំ (១)ោរដញកសំណល់ (២)ោរតបមលូទុកដ្ក់ក្ពុងកដៃ្ងមាៃ 

សុវតិ្ភាពបកណា្ត ះអាសៃ្ (៣)ោរកធ្ើតបតពឹត្តិកម្មមាៃសុវតិ្ភាព ៃិង (៤)ោរកបាះកចាល 

ចុងកតោយកដ្យសុវត្ិភាពដដលមៃិបងកេឱ្យមាៃភាពកខ្ក់ដល់បរិស្ាៃ។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដញកសំណល់ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដចូតកៅ៖ (១)សំណល់ទូកៅ 

បាៃដ្ក់ក្ពុងធុងសំរាមពណ៌នបតង្ង់ពណ៌ក ្្ម  ៃិងបាៃកធ្ើកិច្ចសៃយាជាមយួភ្ាក់ងារដឹក 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ជញ្ជនូៃសំរាមតកពុង (២)សំណល់ឆ្ងករាគដ្ក់ធុងពណ៌កលឿង ្ង់កលឿង �នូកហា្គ ក ្្ម  អកសេរ 

ក ្្ម  (៣)វត្ពុមុតតសលួចដ្ក់ក្ពុងតបអប់សុវត្ិភាព រចួតបមលូយកកៅដ្ក់ក្ពុងករាងស្តពុកសំណល ់

បកណា្ត ះអាសៃ្ដដលមាៃរបង ៃិងដំបូលតតឹមតតនូវ កដើម្ីរង់ចំាកកមទាចកចាលកដ្យមិៃឱ្យ

កលើស ២ន ង្ៃ កទ កដ្យកតបើតបាស់�ដុតសំណល់ឆ្ងករាគ ៃិង�សុីសុីមដដលធ្ាប់បាៃខចូ ៃិង

បាៃជសួជុលវិញកហើយ។ សំណល់អំពលូដ្ក់ក្ពុងរក ្្ត លមូាៃគតមប ចំដណកសំណល់

សររីាង្គដូចជាសុកកបាះកចាលក្ពុងរក ្្ត កប់សុក។

កតរៅពីោរតគប់តគងចាត់ដចងសំណល់ដចូខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់ផ្ទា ងំ 

របូភាព (Poster) ស្ត ពីីោរដណនំាអៃុវត្តោរដញកសំណលក់ដ្យមាៃបិទកៅតាមជញ្្ជ ងំ 

តតង់កដៃ្ងដដលមាៃដ្ក់ធុងសំរាម។

៣�២�៣� អនាម័យ

ោរកធ្ើអនាម័យនដរបស់បុគ្គលិកកពទ្យគជឺាបកច្ចកកទសដដលមាៃសារៈសំខាៃ់បំផុត 

ដតមយួគត់ ក្ពុងោរោរោរ ៃិងបៃ្យោរចម្ងករាគកៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃពយាបាលៃិងដ្ទា ំ

សុខភាព។ តាមរយៈោរលាងនដញឹកញាប់ ឬោរអៃុវត្តអនាម័យនដរបស់បុគ្គលិក ោត់បៃ្យ 

ហាៃិភ័យពីោរចម្ងករាគ ឬនំាភ្ាក់ងារបងកេករាគកៅឱ្យអ្កដនទ (អ្កជំងឺ កភៀ្វ ឬសមាជិក 

សហគមៃ៍/សមាជិកតគលួសាររបសក់គ)។

បុគ្គលិកតាមដផ្កៃីមួយៗករៀៃ ៃិងអៃុវត្តតាមជំហាៃទាងំ ៦ នៃោរកធ្ើអនាម័យនដមាៃ

ដូចជា៖ (១)ដុសលាងតបអប់នដទាងំពីរ (២)ដុសបាតនដកលើខ្ងនដកឆ្ងសា្ត មំ្តងម្ាងកដ្យ 

តមាមនដឆ្្ស់ោ្ (៣)ដុសតបអប់នដកលើតបអប់នដកដ្យតមាមនដឆ្្ស់ោ្ (៤)ដុសខ្ងតមាម 

នដ ៃិងតបអប់នដកឆ្ងសា្ត មំ្តងម្ាងកដ្យតមាមនដចាក់កតសះោ្ (៥)ោ្ត ប់តបអប់នដកលើកមនដ

កហើយបង្ិលកឆ្ងសា្ត មំ្តងម្ាង (៦)បង្ិលដុសចុងតមាមនដកលើតបអប់នដកឆ្ងសា្ត មំ្តងម្ាង។ 

បុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យទាងំអស់បាៃកោរពតាមកពលកវលាទាងំ ៥ ក្ពុងោរអៃុវត្តអនាម័យ

នដតាមកោលោរណ៍ដណនំាស្ត ពីីោរបងាកេ រ ៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគរមួមាៃ៖ (១)មុៃ

កពលប៉ាះអ្កជំង ឺ (២)មុៃកពលកធ្ើទតមង់ោរអាសិបទិក (៣)កតោយកពលប៉ាះោល់វត្ពុរាវ 
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កចញពីអ្កជំងឺ (៤)កតោយកពលប៉ាះអ្កជំងឺ (៥)កតោយកពលប៉ាះវត្ពុជុំវិញអ្កជំង។ឺ តគនូកពទ្យ 

តតនូវបកតងៀៃអ្កអនាម័យ អ្កជំងឺ អ្កកំដរឱ្យដឹងពីរកបៀបលាងនដ ៃិងមាៃបំោក់សមា្ភ រៈ 

កតបើតបាស់តគប់តោៃ់សតមាប់កធ្ើអនាម័យនដមាៃដូចជាសាប៊ ូកដៃសេងជតូនដ អាល់កុលលាងនដ  

ៃិងតគប់កដៃ្ងលាងនដមាៃបិទរូបភាពបងាហា ញពីជំហាៃនៃោរលាងនដ។

តាមបណា្ត ដផ្កៃីមយួៗោរបងាហា ត់បងាហា ញដល់អ្កជំងឺ/អ្កកំដរ គមឺាៃោរបងាហា ញអំពី 

ោរដ្ទាសំុខភាព អំពីោរអៃុវត្តអនាម័យនដ ៃិងអនាម័យទកូៅ កហើយចំកោះអតិ្ិជៃ 

ដផ្កពិៃិត្យជំងកឺតរៅមាៃចាក់ផសាយសារអប់រតំាមរយៈទូរទសសេៃ៍។

៣�២�៤� ោរពរៀបចំោរពលើ្រ្រម្ស់្រុណភា្

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងក៏បាៃបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសុវត្ិភាព

តាមដផ្កទាងំអស់ ោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងគកឺលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល ់

សិទ្ធអិំណាចជូៃដផ្កៃីមួយៗកព្ុងោរករៀបចំដផៃោរកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសុវតិ្ភាព

របស់ដផ្ក ដចូជា៖ (១)មាៃជាដផៃោរតបចំាដខ ៃិងតបចំាតតមីាស (២)មាៃោរពិៃិត្យក�ើង

វិញៃវូដផៃោរជាករៀងរាល់ដខ ៃិងកធ្ើរបាយោរណ៍ជៃូតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិង

សុវតិ្ភាពមៃទារីកពទ្យឱ្យបាៃតតមឹន ង្ៃទី២៥ ជាករៀងរាល់ដខ។

ចំដណកតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសុវតិ្ភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យវិញ បនាទា ប់ពី 

ទទួលបាៃរបាយោរណ៍ពីតគប់ដផ្ករចួកហើយ កទើបមាៃោរតបជុកំដើម្ីបកងកេើតដផៃោរកលើក 

កម្ស់គុណភាព ៃិងសុវតិ្ភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យតបចំាដខ ៃិងតតីមាសផងដដរ។ កិច្ចតបជុំ 

តកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសុវត្ិភាពតាមដផ្ក គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស ៃិង  

គណៈកម្មោរកតបើតបាស់ឱស្សមតសប (MTC) មាៃ ភារៈកិច្ចពៃិិត្យកមើលកលើគុណភាព 

នៃោរពយាបាល កដ្យកោរពតាមពិធីសារនៃោរពយាបាលថ្្ក់ជាតិ។

កៅតាមដផ្កៃីមយួៗដចូជាដផ្កជំងឺទកូៅ ដផ្កជំងឺកុមារ ដផ្កវះោត់ ដផ្កសម្ភព- 

ករាគសស្ត  ីៃិងដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ មាៃករៀបចំតមកេល់ទុកពិធីសារពយាបាល ឬកោលោរដណនំា 

ចំៃៃួោ៉ា ងតិច ៤ពិធីសារ/កោលោរណដ៍ណនំាសតមាប់មសៃ្តីតាមដផ្កកតបើតបាស់តបចំាន ង្ៃ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ៃិងមាៃករៀបចំទូធំមយួកៅក្ពុងបៃទាប់តបជុំសតមាប់រកសាទុកពិធីសារពយាបាល/កោលោរណ ៍

ដណនំារមួតគប់ដផ្កទាងំអស់។

៣�២�៤�១� ោរ្យាបាលោរសពមាល្រនូ្ម្មតា ោរសពមាល្រនូ្ិបា្រ ោរ 

សពមាល្រូនពោយវរះោត់

ោរសតមាលកៃូធម្មតាគឺកៅកពលសស្ត មីកសតមាកកពទ្យ (ទី១)តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិក 

ឆ្មបបាៃបំកពញឯកសារតគប់សស្ត ីទាងំអសក់ដ្យកធ្ើោរបកំពញទតមង់សិទ្ធអិតិ្ ិជៃ ៃិង

កិច្ចសៃយាទទលួកសវា កហើយឯកសារទាងំអស់គជឺាទតមង់កោលោរណដ៍ណនំាថ្្ក់ជាតិ 

(ទី២)សស្តសីតមាលមាៃទិៃ្ៃ័យកពញកលញតាមស្តង់ដ្គឺតគនូកពទ្យបាៃបំកពញទិៃ្ៃ័យ

ទាងំអស់តាមកសៀវកៅពិៃិត្យនផទាកោះរបស់អ្កជំងឺ (ទី៣)មាៃោរពិៃិត្យគី្ៃិក ៃិងោរ

តាមដ្ៃសភាពជំង ឺៃិងោរពយាបាលតបចំាន ង្ៃ។ ោរបំកពញឯកសារសស្តសីតមាល គតឺគនូកពទ្យ 

ជាអ្កបំកពញទតមង់ឯកសារនៃោរវិវត្តរបស់ជំងជឺាករៀងរាល់ន ង្ៃកៅកពលពិៃិត្យជំងឺ (ទី៤) 

មាៃោរសុំកធ្ើកតស្តមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៃិងោរពិៃិត្យកផសេងៗកទៀតសតមាប់កធ្ើករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក  

គតឺតនូវកមើលកតស្ត្ម ៃិងកមើលអ៊ុលតតាកសាៃ (កអកូ) តគប់សស្ត សីតមាល ៃិងមាៃតកដ្ស 

លទ្ធផលមកកិបជាប់ជាមយួតគប់ឯកសារសស្តសីតមាលទាងំអស់ (ទី៥)បា៉ា តតូោហគ្មឺៃទាីរកពទ្យ 

បាៃកតបើតបាស់បា៉ា តតូោហក្ទើបដកសតមលួល ្្មីៗចុងកតោយកដ្យមជ្ឈមណ្លជាតិោំោរមាតា 

ៃិងទារក។

ោរបំកពញបា៉ា តតូោហគ្តឺគនូកពទ្យឆ្មបបាៃបំកពញ ៃិងតតលួតពិៃិត្យកដ្យខ្លួៃឯងឱ្យបាៃ 

ម៉ាត់ចត់តតឹមតតនូវជាមុៃសៃិ បនាទា ប់មកគណៈកម្មោរបកច្ចកកទសមៃទាីរកពទ្យមាៃភារកិច្ច

ពិៃិត្យម្តងកទៀតសារក�ើងវិញកៅក្ពុងកិច្ចតបជុំកពលតពឹកតបចំាន ង្ៃ។ កៅក្ពុងដផ្កគនឺាយសាល 

ឬនាយសាលរងជយួពៃិិត្យម្តងកទៀតមុៃៃឹងបកញ្ចញឯកសារសស្តសីតមាលកៃះកៅទុកក្ពុង 

កដៃ្ងតមកេល់ឯកសារ។

ចំដណកោរសតមាលកៃូពិបាកគតឺគនូកពទ្យបាៃបកំពញឯកសារដចូោរសតមាលកូៃ 

ធម្មតាដដរ ក៏ប៉ាុដៃ្តមាៃបដៃ្មមយួចំៃុចកទៀតកដ្យមាៃអំណះអំណាងនៃករាគវិៃិច័យ្គ្ីៃិក  
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ៃិងករៀបរាប់លម្អតិពីដំកណើរោរពយាបាល គតឺតង់កដៃ្ងកៃះតគនូកពទ្យឆ្មបតតនូវសរកសរករៀបរាប់ 

កៅក្ពុងសាលាកប័តតតាមដ្ៃ ចដំណកតគនូកពទ្យពយាបាលតតនូវសរកសរអំណះអំណាងនៃករាគ 

វិៃិច័យ្គ្ីៃិកកៅក្ពុងអត្បទជំង។ឺ

ចំកោះោរសតមាលកូៃកដ្យវះោត់តគនូកពទ្យបាៃបំកពញឯកសារដចូសតមាលកៃូ 

ធម្មតា ៃិងសតមាលកៃូពិបាកដដរ ក៏ប៉ាុដៃ្តមាៃបដៃ្មរបាយោរណ៍វះោត់យកកៃូ កដ្យ 

កតបើពិធីសារវះោត់ដដលបាៃដកតសង់កចញពីកសចក្តីដណនំាស្ត ពីីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់ 

សតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍មៃទារីកពទ្យបដង្អក ៃិងរបាយោរណ៍នៃោរដ្ក់ថ្្សំណ្ត ំកដ្យកតបើពិធីសារ 

ដ្ក់ថ្្សំណ្ត ដំដលបាៃយកគំរតូាមមៃទារីកពទ្យោល់ដម៉ាត។

៣�២�៤�២� ោរស្ទាសំារវន្តទារ្រពទើបព្រើត

ភ្ាមៗបនាទា ប់ពីសតមាល ឆ្មប ឬតគនូកពទ្យជំនាញខាងទារកកទើបកកើត ឬតគនូកពទ្យជំនាញ 

ខាងសម្ភព/ករាគសស្ត  ីវាយតនម្ោរយំ/ោរដកដកងហាើម ៃិងសកម្មភាពរបស់ទារក។ កបើទារក 

ដកដកងហាើម/យំៃិងសកម្ម តគនូកពទ្យឆ្មប ឬតគនូកពទ្យតតនូវដត (រាយនាមចំណចុទាងំ ១០ កដ្យ 

មិៃបាច់កមើលកលើឯកសារដណនំា)17។ 

តគនូកពទ្យពយាបាលៃិងតគនូកពទ្យឆ្មបទាងំអស់បាៃអៃុវត្តោរដ្ទាសំារវៃ្តទារកកទើបកកើត 

កដ្យកោរព តាមជំហាៃទាងំ ១០ តាមលដំ្ប់លំកដ្យតគប់ទារកទាងំអស់ជាករៀងរហតូមក។ 

មយា៉ាងវិញកទៀតទាក់ទងកៅៃឹងោរវាយតនម្ខ្លួៃឯងកលើគុណភាពកសវាកដ្យតកពុមវាយតនម្ 

នផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យ (self assessment) កដ្យតតមនូវឱ្យបុគ្គលិកតគប់របូកៅដផ្កសម្ភព 

កចះចំា ៃិងអៃុវត្តឱ្យបាៃសាទា ត់តគប់ជំនាញ ៃិងមាៃោរអកងកេតពីតគនូកពទ្យម្តងម្ាក់។

ោរដ្ទាកំរណីធងៃៃ់ធងៃរទារកកទើបកកើតជាវិធីសាសស្តអៃុវត្តកដើម្ីវាយតនម្ ៃិងកធ្ើឱ្យ

តបកសើរក�ើងៃវូគុណភាពនៃោរដ្ទាជំាតបចំាកព្ុងអំ�ពុងកពលទារកកទើបកកើតភ្ាមៗ។ ោរ 

ដ្ទាកំរណីធងៃៃ់ធងៃរទារកកទើបកកើតកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងគ ឺទាងំតគនូកពទ្យឆ្មបទាងំតគនូកពទ្យ 

ពយាបាល មិៃតតឹមដតចំាោ៉ា ងសាទា ត់ប៉ាុកណា្ណ ះកទ ដ្មទាងំអៃុវត្តកៅកលើទារកទាងំអសក់ដ្យ 

17 ឧបករណ៍តាមដ្ៃោរដកលម្អគុណភាពកសវាសុខាភិបាល
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

កោរពតាមលំដ្ប់លកំដ្យៃវូជំហាៃទាងំអស់។

រឯីសមា្ភ របរិោ្រសតមាប់សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ទារកកទើបកកើតវិញគខឺាងមៃទាីរកពទ្យកោះកុង 

អាចរកបាៃ ៃិងដំកណើរោរល្អតគប់ឧបករណ៍ទាងំអសក់ដ្យ ឧបករណ៍មយួចំៃៃួបាៃ 

មកពីគកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសមធម៌សុខាភិបាល ៃិងជំៃយួពីមៃទាីរកពទ្យក្ពុង 

តសពុកមយួចំៃៃួ ៃិងមយួចំៃួៃកទៀតបាៃមកពីជំៃយួពីបរកទសដចូជាៈ មៃទាីរកពទ្យតបកទស 

ន្ តបកទសបារាងំក៏បាៃមកខ្ះ កទាះបីមិៃកតចើៃក៏កដ្យ ៃិងសមា្ភ រៈខ្ះកទៀតទិញកព្ុងតសពុក។

៣�២�៤�២� ោរស្ទា្ំរុមារ

កពលកុមារចលូមកសតមាកកពទ្យគតឺគនូកពទ្យបាៃបំកពញឯកសារដចូដផ្កកផសេងៗដដរ 

មាៃដចូជា៖ (១)ទតមង់សិទ្ធអិតិ្ិជៃ (២)កិច្ចសៃយាទទលួកសវាកដ្យមាៃចុះហត្កលខា 

ៃិងផ្តតិកមនដរបស់អាណាពយាបាលកុមារ។ ទតមង់សិទ្ធអិតិ្ិជៃ ៃិងកិច្ចសៃយាទទួលកសវា 

ដដលបាៃដកតសង់យកមកពីឧបសម្័ៃ្ធទី៩ នៃសំណុំឧបករណ៍តាមដ្ៃោរដកលម្អគុណភាព 

កសវាសុខាភិបាល។

ឯកសារកុមារសតមាកកពទ្យគមឺាៃោរបំកពញតគប់ចំណចុទាងំអស់ ឧ.ដចូជាកលខ 

ទូរស័ពទារបស់អ្កជំងឺ អាសយដ្ឋា ៃ មលូកហតុចលូសតមាកកពទ្យ កលខដតគ កលខបៃទាប់ កដ្យ 

មាៃោរផ្តតិកមនដ ចុះហត្កលខា របស់អាណាពយាបាល ឬក៏អ្កជំងឺផ្ទា ល់។ល។ តគនូកពទ្យ 

ពយាបាលមាៃបកំពញតបវត្តិជំង ឺោរពិៃិត្យគី្ៃិក ោរសុំកធ្ើកតស្តមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៃិងោរពិៃិត្យ 

កផសេងៗកទៀតសតមាប់កធ្ើករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក បនាទា ប់មកកធើ្អំណះអំណាងនៃករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក  

ករាគវិៃិច័យ្ដញកពីជំងកឺផសេងកទៀតកដើម្ីងាយតសលួលក្ពុងោរពយាបាល មាៃោរករៀបរាប់ 

លម្អតិពីដំកណើរោរពយាបាល ៃិងោរតាមដ្ៃសភាពជំងឺជាតបចំាន ង្ៃ។

៣�២�៤�៣� ោរស្រលម្អ្រុណភា្ពសវាពៅសផនា្រវរះោត់

ដផ្កវះោត់ កដើរតួនាទោី៉ា ងសំខាៃ់មួយ កដ្យដផ្កកៃះមាៃទាងំធៃធាៃមៃុសសេ មាៃ 

ទាងំសមា្ភ រៈមយួចំៃួៃក្ពុងោរបកតមើកសវាសុខាភិបាលជូៃតបជាជៃតបកបកដ្យគុណភាព  

តបសិទ្ធភាព ៃិងតម្ាភាព តសបកៅតាមចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងទិសកៅរបស់មៃទាីរកពទ្យ  
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង80

កដ្យមសៃ្តីម្ាក់ៗបកំពញោរងារតបកបកដ្យឆៃទាៈ ៃិងោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់។

ចំកោះដផ្កវះោត់ក៏ដូចជាដផ្កកផសេងៗដដរ កដ្យមាៃទតមង់សិទ្ធអិតិ្ិជៃ កិច្ចសៃយា 

ទទួលកសវា ដដលបាៃដកតសង់យកមកពីឧបសម្័ៃ្ធទី៩ នៃសំណុំឧបករណ៍តាមដ្ៃោរ 

ដកលម្អគុណភាពកសវាសុខាភិបាល។

តគនូកពទ្យពយាបាលបាៃបំកពញោរពិៃិត្យគី្ៃិក បាៃបំកពញអំណះអំណាងគ្ីៃិកនៃ 

ោរវះោត់ឬយុទ្ធសាសស្ត នៃោរពយាបាល ោរតាមដ្ៃសភាពជំង ឺៃិងោរពយាបាលតបចំាន ង្ៃ

ៃិងមាៃោរកត់តតាអំពីោរោ្យករាគកៅតតង់មុខរបួសវះោត់តបសៃិកបើមាៃរបសួោ្យករាគ។

ចំដណកពិធីសារវះោត់បាៃដកតសង់កចញពកីសចក្តីដណនំាស្ត ពីីសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍មៃទារីកពទ្យបដង្អក ៃិងរបាយោរណ៍នៃោរដ្ក់ថ្្សំណ្ត  ំកដ្យ 

កតបើពិធីសារដ្ក់ថ្្សំណ្ត ដំដលបាៃយកគំរតូាមមៃទារីកពទ្យោល់ដម៉ាត។

៣�២�៥� ោរសមា្ភ សអតិ្ិជនសដលធាលៃ ប់ម្រសពមា្រព្ទ្យ

ចំកោះៃីតិវិធីក្ពុងោរសមា្ភ សអតិ្ិជៃដដលធ្ាប់មកសតមាកកពទ្យគកឺធ្ើក�ើងតាមរយៈ 

ោរកតជើសករសី តាមសំណុំឧបករណ៍តាមដ្ៃោរដកលម្អគុណភាពកសវាសុខាភិបាល។ ោរ 

សមា្ភ សអតិ្ិជៃៃឹងតតនូវកធ្ើតាមរយៈោរកៅទរូស័ពទាកៅោៃ់អ្កជំងឺដដលធ្ាប់មកសតមាក 

កៅមៃទារីកពទ្យ។ អ្កជំងចឺំៃៃួ ១០នាក់ តតនូវបាៃកតជើសករសីកដ្យនចដៃ្យពដីផ្កៃីមយួៗនៃ

ដផ្កចំៃៃួ ៤ នៃមៃទាីរកពទ្យ ដផ្កជំងឺទកូៅ ដផ្កជំងឺកុមារ ដផ្កសម្ភព ៃិងដផ្កវះោត់។ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

តោហ្ិកទី១២៖ ោរសមា្ភ សអតិ្ិជៃដដលធ្ាប់មកសតមាកកពទ្យ (លទ្ធផលតបចំាតតីមាសទី៤)

កតោមោរអៃុវត្តគកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសមធម៌សុខាភិបាល (H-EQIP)  

មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងទទលួលទ្ធផលពោីរសមា្ភ សអតិ្ិជៃកៅក្ពុងតតីមាសទី៤ នៃឆំ្្ 

២០១៧ ទទួលបាៃ ៦៩% ឆំ្្២០១៨ ទទួលបាៃ ៨០% ៃិងកៅឆំ្្២០១៩ ទទួលបាៃ  

៨៤,៧៩%។
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របូភាពទី៤៖ ស្ង់ដ្នៃោរផ្លក់សវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង

    ោរដ្ទាកំរណីធងៃៃ់ធងៃរទារកកទើបកកើត (២០១៩)       ោរបកតងៀៃពីរកបៀបនៃោរបំកៅកដ្ះកៃូ (២០១៨)

   ោរផ្តល់សារអប់រដំល់សស្ត កីតោយសតមាល (២០១៧)     ោរអៃុវត្តអនាម័យនដរបស់អ្កដ្ទាអ្ំកជំង ឺ(២០១៩)

            សស្ត ីសតមាលកៃូកលើទកូ (២០១៩)             ោរបញ្ជនូៃអ្កជំងឺតាមោណូតគិលាៃសកសងា្គ ះ (២០១៩)
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៣�៣� ោរព្រប់ព្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈពៅ្រនាពុងអង្គភា្

បច្ចពុប្ៃ្ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃ ៃិងកំពុងអៃុវត្តកម្មវិធីដកទតមង់ោរតគប់តគង

ហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ដដលកម្មវិធីកៃះជាកម្មវិធីដកទតមង់រយៈកពលដវង តពមទាងំមាៃ 

ចក្ពុវិស័យតបកបកដ្យមហិច្ិតា ៃិងតបាកដៃិយម សំកៅោរផ្្ស់ប្នូរតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុ 

សាធារណៈកម្ពុជាកឆ្្ះកៅរកស្ង់ដ្អៃ្រជាតិដដលមាៃលក្ណៈដបបមជ្ឈោរ/ កផ្្តកលើ 

ធាតុចលូ កឆ្្ះកៅរកតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុដបបវិមជ្ឈោរ/កផ្្តកលើសមិទ្ធកម្ម។ កម្មវិធីដកទតមង់ 

ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៃះ តតនូវតបោៃ់ខា្ជ ប់តាមអភិតកមជាកខឿៃ ៃិងដបងដចក 

កចញជាបៃួដំណាក់ោល រមួមាៃ៖

- ដំណាក់ោលទី១ “ភាពកជឿទុកចិត្តនៃ្វិោ” ពីឆំ្្២០០៥-២០០៩

- ដំណាក់ោលទី២ “គណកៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ” ពីឆំ្្២០០៩-២០១៥

- ដំណាក់ោលទី៣ “ោរផសារភា្ជ ប់្វិោកៅៃឹងកោលៃកោបាយ” ពីឆំ្្២០១៦-

២០២០

- ដំណាក់ោលទី៤ “គណកៃយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” ពីឆំ្្២០២១-២០២៥។

ោរវាយតនម្កលើោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង  

តតនូវបាៃកំណត់កដ្យដផ្អកកលើលក្ណៈវិៃិច្័យរងមយួចៃំួៃ រមួមាៃៈ ១)ោរករៀបចំដផៃោរ 

្វិោ ២) ោរករៀបចំបញ្ជ ីសារកពើភណ្កត់តតាចំណូល ចំណាយ ៃិងរបាយោរណ៍។

៣�៣�១� ោរពរៀបចំសផនោរ្វិោ

ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោ ជាដកំណើរោរនៃោរករៀបចំកញ្ចប់្វោិសតមាប់ោរអៃុវត្ត 

កៅឆំ្្បនាទា ប់ដដលតតនូវផសារភា្ជ ប់ៃឹងដផៃោរយុទ្ធសាសស្តអភិវឌ្ឍៃ៍តាមវិស័យ ៃិងដផៃោរ 

តបតិបត្តិោរតបចំាឆំ្្របសត់កសងួ ស្ាប័ៃ ៃិងអង្គភាពៃីមយួៗ។ កព្ុងៃ័យកៃះដដរ ោរករៀបចំ 

ដផៃោរតតនូវឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីកោលបំណងកោលៃកោបាយ កម្មវិធី អៃុកម្មវិធី ចកងាកេ មសកម្មភាព  

ៃិងសកម្មភាព ភា្ជ ប់ជាមយួលទ្ធផលកព្ុងឆំ្្ សចូនាករសមិទ្ធកម្មគៃ្ឹះ ៃិងកោលកៅដដល 

បាៃកំណត់។ ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោកៃះដដរ តតនូវអៃុកលាមតាមសារាចរដណនំាតបចំាឆំ្្ 
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របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ីពោីរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វោិ ៃិងដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្  

ៃិងោរដណនំាលម្អិតបដៃ្មពីតកសងួ ស្ាប័ៃ ៃិងអង្គភាពសាមីៃីមួយៗ។

កដ្យដ�ក ោក់ព័ៃ្ធៃឹងដកំណើរោរនៃោរតបមូលទៃ្ិៃ័យ ៃិងោរករៀបចំដផៃោរ 

្វិោតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង គមឺាៃោរចលូរមួពីអ្កោក់ព័ៃ្ធមួយចៃំៃួ  

រមួមាៃ តបធាៃ អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តកពុមោរងារដដលជាសមាជិកគណៈកម្មោរតគបត់គង 

មៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្ក ក្ពុងកោលបំណង កដើម្ីឱ្យតបធាៃដផ្កៃីមយួៗ ឬបុគ្គលិកតគប់ដផ្ក 

ទាងំអស់ កលើកក�ើងអំពីតតមនូវោរ្វិោសតមាប់ោំតទដល់ដំកណើរោរតបតិបត្តិតបចំាន ង្ៃ ៃិង 

តបចំាតតីមាសតាមដផ្កករៀងៗខ្លួៃ កដើម្ីដ្ក់បញ្ចនូលកៅក្ពុងដផៃោរ្វិោកមរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ោរករៀបចំកធ្ើដផៃោរតបចំាឆំ្្ គតឺតនូវដឹងអំពីចំៃៃួ្វិោសរុប 

ពីតបភពនានាដដលមៃទារីកពទ្យ ៃឹងទទួលបាៃសតមាបោំ់តទដល់ចំណាយតបតិបត្តិោរតបចំា 

ន ង្ៃ កហើយោរកធ្ើដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ ឬដផៃោរសកម្មភាពសតមាប់អៃុវត្តកៃះដដរ គតឺតនូវ 

គិតពីតតមនូវោរនៃដផ្កៃីមួយៗ កលើោរចំណាយទិញសមា្ភ របរិោ្រកពទ្យ ៃិងោរជសួជុល 

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធកផសេងៗ។ល។ ្វិោរបស់មៃទាីរកពទ្យដដលទទួលបាៃមាៃ ពីរតបភពសំខាៃ់

គ ឺ(១)្វោិរដឋា ៃិង (២)្វិោហិរញ្ញប្ទាៃ (ចំណូលបាៃមកពី ប.ស.ស មលូៃិធិសមធម៌  

ៃិងោរបង់កសវាផ្ទា ល់ពីអតិ្ ិជៃ)។

កតោយពីតបមូលទិៃ្ៃ័យបាៃពីតគប់ដផ្កទាងំអសក់ទើបគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរ- 

កពទ្យតបជុំតតលួតពៃិិត្យកមើលដផៃោរសកម្មភាព ៃិងដផៃោរ្វិោតាមដផ្កៃីមយួៗ ៃិង 

កំណត់យកសកម្មភាពណាដដលគិតថ្សំខាៃ់ ៃិងអាទិភាពសតមាប់អៃុវត្តកដ្យដផ្អកតាម 

ចៃំៃួ្វោិដដលទទួលបាៃពតីបភពៃីមួយៗ រចួដ្ក់បញ្ចនូលកៅក្ពុងដផៃោរសកម្មភាព ៃិង 

ដផៃោរ្វោិតបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ។ កតោយពីបាៃករៀបចំដផៃោរ

សកម្មភាព ៃិង្វិោរចួ តបធាៃមៃទាីរកពទ្យតតនូវករៀបចំបញ្ជនូៃដផៃោរកៃះកៅមៃទាីរសុខាភិបាល  

កដើម្ីពិៃិត្យៃិងចាត់ដចងបញ្ជនូៃបៃ្កៅតកសងួសុខាភិបាល កដើម្ីពិៃិត្យមុៃៃឹងតកសងួ 

សុខាភិបាលបញ្ជនូៃកៅតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ។
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ដំកណើរោរករៀបចំដផៃោរសកម្មភាព ៃិង្វិោតបចំាឆំ្្របស់មៃទារីកពទ្យ

កតរៅពីដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វោិ ៣ឆំ្្ 

រកំិលដដលជាឧបករណ៍សតមាប់ផសារភា្ជ ប់្ វិោកៅៃឹងកោលៃកោបាយរបស់តកសងួ ស្ាប័ៃ  

ៃិងកោលៃកោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល។ ជាទកូៅោរកធ្ើដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ ៣ឆំ្្ រំកិល

របស់មៃទាីរកពទ្យ គតឺបធាៃមៃទាីរកពទ្យតតនូវពៃិិត្យកលើដផៃោរដដលបាៃករៀបចំ រចួដ្ក់ឆ្ង 

មៃទាីរសុខាភិបាល អំពីដផៃោរ ៃិងកំកណើៃនៃតតមនូវោរជាកដ់ស្ងរបស់មៃទាីរកពទ្យដដលអាច 

ៃឹងមាៃោរកកើៃក�ើងពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្។ ោក់ពៃ័្ធៃឹងោរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ៣ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង86

ឆំ្្រកំិលកៃះដដរ ចកំោះវិស័យសុខាភិបាលមាៃលក្ណៈខុសដប្កពីវិស័យដនទ តតង់ថ្  

សកម្មភាពខ្ះតតនូវោរអៃុវត្តភ្ាមៗ (ឧៈ ោរផទាពុះជំងឺឆ្ង ៃិងកតោះមហៃ្តរាយកផសេងៗ) ៃិង 

បនាទា ៃ់កដ្យសកម្មភាពកនាះមិៃបាៃកតោងកៅក្ពុងដផៃោរក�ើយ ដូកច្ះមៃទាីរកពទ្យតតនូវដក 

កញ្ចប់្វោិពីដផ្កណាមយួ ឬពីសកម្មភាពណាមយួមកកតបើតបាស់ជាមុៃសិៃ កហើយៃឹង

កធ្ើោរទទូាត់សងវិញតាមៃីតិវិធីតាមកតោយ។

ដំកណើរោរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ ៣ឆំ្្រកំិល របស់មៃទាីរកពទ្យ
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

កតោយពីដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃអៃុម័ត ៃិងដ្ក់ឱ្យអៃុវត្  

តបធាៃមៃទារីកពទ្យដតងករៀបចំកិច្ចតបជុំផសេព្ផសាយដលត់គប់ភាគី ៃិងតគប់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធដដល 

បាៃចលូរមួក្ពុងដំកណើរោរករៀបចំដផៃោរសកម្មភាព ៃិងដផៃោរ្វិោឱ្យបាៃដឹងអំពីចំៃៃួ 

្វោិរបស់មៃទាីរកពទ្យដដលទទលួបាៃសតមាប់ោំតទដល់ដំកណើរោរតបតិបត្តិតបចំាន ង្ៃរបស ់

ខ្លួៃ។ កលើសពីកៃះកទៀត កដើម្ីឱ្យមាៃតម្ាភាពោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរកតបើតបាស់កញ្ចប់្ វោិ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងដតងករៀបចំកិច្ចតបជុំតបចំាដខអំពីចំណូលចំណាយកផសេងៗ ជាមយួ 

គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ តបធាៃដផ្ក បុគ្គលិកទាងំអស់។

មយា៉ាងវិញកទៀត កដើម្ីោំតទដល់ដំកណើរោរតបតិបត្តិតបចំាន ង្ៃរបស់មៃទាីរកពទ្យឱ្យមាៃ 

ៃិរៃ្តរភាព គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យចំាបាច់តតនូវករៀបចំដផៃោរចំណូលចំណាយឱ្យបាៃ 

ចបាស់លាស់ ៃិងតតឹមតតនូវ (សមូអាៃ ចំណចុ៧.បញ្ជ ិោគណកៃយ្យ) ក្ពុងកនាះផងដដរទាមទារ

ៃវូោរកស្ើជាធម្មតាទាៃ់កពលកវលាកដ្យសារោរចំណាយ្វិោរបស់អង្គភាពមាៃោរករៀបចំ 

ដផៃោរបាៃចបាស់លាស់ ៃិងយកកធ្ើោរទទូាត់ជាមយួរតនាោរកខត្ត ៃិងកស្ើសុំ្វោិ ្្មីឱ្យ 

បាៃទាៃ់កពលកវលា។

៣�៣�២� ោរពរៀបចំបញ្ទីសារព្ើភណ្ឌ ្រត់ពតាចំណូល ចំណាយ និងរបាយោរណ៍

ជាទកូៅ ោរចំណាយរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង គកឺធ្ើក�ើងតសបតាមដផៃោរ្វិោ 

ដដលបាៃកតោង។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ រាលោ់រចំណាយទាងំអស់តតនូវកធើ្ោរកផទាៀងផ្ទា ត់ជាតបចំា

ជាមយួៃឹងដផៃោរដដលបាៃកតោងកធ្ើតបចំាដខ តបចំាតតីមាស កដ្យតតនូវកធ្ើោ៉ា ងណាមិៃ 

ឱ្យខុសពដីផៃោរដដលមាៃកតោងកនាះកទ។ អ្ីដដលគួរឱ្យកធ្ើោរកត់សមា្គ ល់កនាះគថឺ្ រាល់

ោរចំណាយមយួចៃំួៃដដលចំណាយខុសពីដផៃោរ្វិោ ឬមៃិបាៃកតោង តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ 

អាចដកយកពីតបភព្វោិកផសេងៗកទៀតដចូជា ្វិោកលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសមធម៌

សុខាភិបាល ឬ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃ ៣៩% ដដលកតបើសតមាប់ទុកោំតទដល់ដកំណើរោរ 

តបតិបត្តិតបចំាន ង្ៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ មកបដង្រកលើោរចំណាយកផសេងៗដដលមាៃលក្ណៈ 

បនាទា ៃ់ ៃិងចំាបាច់។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង88

ោរកត់តតាចំណូលចំណាយរបស់មៃទារីកពទ្យ គតឺតនូវករៀបចំក�ើងតាមតបព័ៃ្ធកុំព្យនូទ័រ កដ្យ 

កតបើតបាស់កម្មវិធី Excel បនាទា ប់មកតពីៃកចញជាឯកសារ កដើម្ីយកមកកធ្ើោរទទូាត់។  

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរកតបើតបាស់ទតមង់បញ្ជ ិោ គណកៃយ្យ គទឺទលួបាៃោរដណនំាពីតកសងួ

កសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុឱ្យកតបើតបាស់ទតមង់បញ្ជ ិោររបស់តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កដ្យ 

កោងតាមកោលោរណ៍ដណនំាស្ត ពីីកិច្ចបញ្ជ ិោគណកៃយ្យទកូៅ គណកៃយ្យរជ្ជកទយ្យបុករ-

តបទាៃ សតមាប់រដឋាបាលថ្្ក់ជាតិ ៃិងរដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ កលខ ០០២ សហវ ឆំ្្២០១៩ 

របស់តកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ18។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងរបាយោរណ៍ទទូាត់គមឺាៃដចូជា សលាកបតតចុះកលខនានា ទិន្ាៃុប្វត្តិ  

កសៀវកៅធំ បញ្ជ ីវិភាគ តារាងសរុបវិភាគ តារាងតុល្យភាពគណៃីតបចំាដខ ៃិងតបចំាឆំ្្ ៃិង 

ករៀបចំរបាយោរណស្៍ាៃភាពហិរញ្ញវត្ពុ របាយោរណ៍លទ្ធផលតបចំាឆំ្្ របាយោរណ៍ស្ត ី

អំពីោរអៃុវត្តចំណូល ចំណាយ្វិោតបចំាដខ ៃិងតបចំាឆំ្្ តារាងផ្គនូផ្គងសមតុល្យគណៃី

តបាក់បកញ្ញើកៅរតនាោរ បញ្ជ ីកបឡា ៃិងតារាងឧបសម័្ៃ្ធកផសេងៗកទៀតដដលចំាបាច់។ កព្ុង

កនាះផងដដរក៏មាៃសំកណើកស្ើសុំ្វិោកដើម្ីអៃុវត្តសកម្មភាពដូចមាៃកំណត់ក្ពុងដផៃោរ 

តបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកៅមៃទាីរកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងរតនាោរកខត្ត ឯកសារទាងំអស់ 

តតនូវោរករៀបចោំ៉ា ងតិចចំៃៃួ ០៣ចបាប់ ០១ចបាប់ សតមាប់បញ្ជនូៃកៅតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិង

ហិរញ្ញវត្ពុ ០១ចបាប់ សតមាប់បញ្ជនូៃកៅរតនាោរកខត្ត ៃិង ១ចបាប់ កទៀតសតមាប់រកសាទុកកៅ

មៃទារីកពទ្យកធើ្ជាឯកសារោលប្វត្តិ។

កដ្យដ�កោរកត់តតាចំណូល ចំណាយសតមាប់មៃទាីរកពទ្យ គឺកធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ន ង្ៃ  

ដូចជាប័ណ្ណចំណូល ទាក់ទងជាមយួៃឹងហិរញ្ញប្ទាៃ គឺតតនូវមាៃបញ្ជ ីកបឡាសតមាប់កត់តតា 

ចំណូល ចំណាយតបចំាន ង្ៃ ៃិងជាករៀងរាល់ដខ កហើយក្ពុងរយៈកពល ១ដខ កធ្ើោរបិទបញ្ជមី្តង។ 

ជាករៀងរាល់ដំណាចដ់ខោរកត់តតាចំណូល ចំណាយតបចំាដខកៃះកទៀតកសាត គតឺតនូវបាៃ 

18 កោលោរណ៍ដណនំាស្ត ពីីកិច្ចបញ្ជ ិោគណកៃយ្យទកូៅ គណកៃយ្យរជ្ជកទយ្យបុករតបទាៃ សតមាប់រដឋាបាលថ្្ក់ជាតិ  

ៃិងរដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិកលខ ០០២ សហ ឆំ្្២០១៩ របសត់កសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ដ្ក់ជារកបៀបវារៈកៅក្ពុងកិច្ចតបជុំតបចំាដខផងដដរ ដដលកិច្ចតបជុំកៃះជាទកូៅ កធ្ើក�ើង

ជាករៀងរាល់កដើមសបា្ត ហ៍ទីមយួនៃដខបនាទា ប់ កដ្យយករបាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ពុស្ីពីោរ

កត់តតាចំណូលចំណាយតគប់តបភពនានាទាងំអស់ កដើម្ីយកមកបងាហា ញជៃូបុគ្គលិកក្ពុង 

អង្គតបជុំ ក្ពុងកោលបំណងបងាហា ញអំពីតម្ាភាពចំណូល ចំណាយ ៃិងចាត់ដចងកញ្ចប់្ វិោ 

ដដលមៃទាីរកពទ្យទទលួបាៃ។ កបឡាករមាៃតនួាទី ករៀបចំ ៃិងតគប់តគង្វិោតាមៃីតិវិធ ី

ហិរញ្ញវត្ពុ រកសាបញ្ជ ីវិក័យបតតបង់តបាក់ ៃិងឯកសារដនទកទៀតោក់ព័ៃ្ធៃឹងន្្កសវា ដ្មទាងំ 

កធើ្របាយោរណ៍ចំណូល តបចំាដខ តបចំាតតមីាស តបចំាឆមាស ៃិងតបចំាឆំ្្។ រជ្ជកទយ្យករ 

តតនូវោៃ់បញ្ជគីណកៃយ្យកទរ្ភាគក្ពុងលក្ណៈកតចើៃ ឬតិច កធ្ើឱ្យបាៃសាមញ្ញកៅតាមទំហ ំ

រជ្ជកទយ្យចំណូល ៃិងចំណាយ។ បញ្ជ ីគណកៃយ្យរបស់រជ្ជកទយ្យករចំណូលតតនូវមាៃបញ្ជ ី 

កបឡា ទិន្ាៃុប្វត្តិទូកៅ ៃិងកសៀវកៅធំ។

រជ្ជកទយ្យករតតនូវករៀបចំរបាយោរណ៍គណកៃយ្យរជ្ជកទយ្យចំណូល ៃិងចំណាយតតនូវមាៃ 

តារាងតុល្យភាពគណៃីរជ្ជកទយ្យចំណូល ៃិងចំណាយ ដដលបងាហា ញតបតិបត្តិោររជ្ជកទយ្យ 

ចំណូល ៃិងចំណាយសរុបតបចំាដខ កៅតាមដផ្កខាងឥណពៃ្ធ ៃិងដផ្កខាងឥណទាៃនៃ 

គណកៃយ្យរជ្ជកទយ្យចំណូល។ តារាងតុល្យភាពគណៃីចំណូល ៃិងចំណាយករៀបរាប់អំពី 

ចលនា ៃិងសមតុល្យកៅតាមលដំ្ប់កលខគណកៃយ្យរជ្ជកទយ្យពីតចូកៅធំ។ កៅដំណាច់ 

ដខៃីមយួៗ រជ្ជកទយ្យករ តតនូវបញ្ចប់កិច្ចបញ្ជ ិោ ៃិងករៀបចំតារាងតុល្យភាពគណៃីរជ្ជកទយ្យ

ចំណូល ៃិងចំណាយករៀងរាល់ចុងដខៃីមយួៗកដ្យមាៃហតក្លខារបស់រជ្ជកទយ្យករ តបធាៃ 

ោរិោល័យគណកៃយ្យ ៃិងតបធាៃអង្គភាព កហើយតតនូវកផ្ើរបាយោរណ៍កៅមៃទាីរសុខាភិបាល  

មៃទាីរកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងរតនាោរកខត្ត ោ៉ា ងយូរតតឹមន ង្ៃទី១៥ នៃដខបនាទា ប់។

បដៃ្មពីោរមាៃបញ្ជ ីកត់តតាចំណូលចំណាយតតឹមតតនូវមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើរបាយោរណ ៍

សមិទ្ធកម្ម ៃិងកផ្ើកៅមៃទាីរសុខាភិបាលកៅករៀងរាល់កតោយោរបិទបញ្ជ ី (តបចំាដខ តបចំា

តតីមាស ៃិងចុងឆំ្្) កហើយោរកផ្ើរបាយោរណ៍កៃះ គមឺៃិឱ្យកលើសពីសបា្ត ហ៍ទី១ នៃដខ

បនាទា ប់។ សតមាប់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ោរបិទបញ្ជ ីចំណូលចំណាយរបស់មៃទារីកពទ្យ គឺ 
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កធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ដខ សតមាប់របាយោរណត៍បចំាដខ ោរបិទបញ្ជ ីករៀងរាល់តតីមាស សតមាប់ 

របាយោរណ៍តតីមាស ៃិងោរបិទបញ្ជ ីតបចំាឆំ្្ សតមាប់របាយោរណ៍តបចំាឆំ្្។ បនាទា ប់មក  

មៃទារីសុខាភិបាលពិៃិត្យកមើលរបាយោរណ៍របស់អង្គភាពកតោមឱវាទរបស់ខ្លួៃ ក្ពុងកោល- 

បំណងតាមដ្ៃអំពីោរកតបើតបាស់ ៃិងចាត់ដចងកញ្ចប់្ វិោដដលទទួលបាៃ ថ្កតើ ្វិោ 

ដដលទទលួបាៃតគប់តោៃ់ ឬមិៃតគប់តោៃ់ ៃិងកដើម្ីពៃិិត្យអំពីោរអៃុវត្តចំណូលចំណាយ 

ឱ្យបាៃតតឹមតតនូវ ៃិងមាៃតបសិទ្ធភាព ឬោ្ម ៃតបសិទ្ធភាពសតមាប់ោំតទដល់ដំកណើរោរតបតិបត្តិ 

កហើយៃឹងរកវិធីកដើម្ីជយួោំតទក្ពុងករណីមាៃោរខ្ះខាត។

កតរៅពីោរកត់តតាចំណូល ចំណាយ ៃិងោរកធ្ើរបាយោរណ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើបញ្ជ ី 

សារកពើភណ្តទព្យសម្ត្តិរដឋាករៀងរាល់ ៥ឆំ្្ម្ង កៅក្ពុងដខមករា នៃឆំ្្បនាទា ប់ក៏ប៉ាុដៃ្តោរកធ្ើ 

បច្ចពុប្ៃ្ភាពនៃបញ្ជ ីសារកពើភណ្គបឺាៃកធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ឆំ្្កតោយកពលដដលបាៃកធ្ើ 

បញ្ជសីារកពើភណ្រចួ កហើយោរកត់តតាកៅក្ពុងបញ្ជ ីសារកពើភណ្ គកឺធ្ើក�ើងកៅកពលណា 

ដដលមាៃតទព្យសម្ត្តិចលូ ្្ម ីៃិងតតនូវមាៃលិខិតតបគល់ទទលួឱ្យកៅដផ្កៃីមួយៗ បនាទា ប់មក  

លិខិតតបគល់ទទលួទាងំកនាះ តតនូវយកមកបញ្ចនូលកៅក្ពុងបញ្ជ ីកកើៃ/្យនៃឆំ្្ៃីមយួៗ។ 

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរកធ្ើកិច្ចោរងារកៃះជាករៀងរាល់ឆំ្្មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបកងកេើតឱ្យមាៃជាតកពុម 

ោរងារមយួ គឺតកពុមោរងារសារកពើភណ្ មាៃសមាជិកចំៃៃួ ០៨នាក់ ដដលមាៃតនួាទី ៃិង

ភារកិច្ចចុះអកងកេតកមើលកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ កដើម្ីកធ្ើោរកផទាៀងផ្ទា តៃ់វូសមា្ភ រៈដដលដផ្ក

ៃីមយួៗមាៃ។

ចំដណកដផ្កៃីមយួៗ តតនូវដឹងថ្ដផ្ករបស់ខ្លួៃមាៃបញ្ជសីមា្ភ រៈអ្ីខ្ះ? កកើៃប៉ាុនា្ម ៃ ៃិង 

្យប៉ាុនា្ម ៃកព្ុងឆំ្្កៃះ? បនាទា ប់ពីតកពុមោរងារដដលទទលួបៃទាពុកកធ្ើកិច្ចោរកៃះរចួរាល់ គតឺកពុម 

ោរងារកៃះតតនូវបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យទាងំកនាះកៅក្ពុងបញ្ជ ីសារកពើភណ្តាមដផ្កៃីមយួៗទាងំអស់  

កដើម្ីចងតកងបាៃជាបញ្ជ ីសារកពើភណ្របស់មៃទាីរកពទ្យ កដ្យដ�កោរកធ្ើបញ្ជ ីតទព្យសម្ត្តិ 

រដឋាកកើៃ ឬ្យក៏មាៃដំកណើរោរតគប់តគងៃិងចាត់ដចងដូចោ្កៅៃឹងដំកណើរោរតគប់តគង 

ៃិងចាត់ដចងករៀបចំបញ្ជ ីសារកពើភណ្ផងដដរ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ចកំោះសមា្ភ រៈចាស់ៗ ឬខចូមិៃដំកណើរោរមៃទាីរកពទ្យធ្ាប់បាៃកធ្ើោរជតមះបញ្ជ ីអស់

មួយចៃំួៃ ៃិងបាៃដកកចញពីបញ្ជ ីសារកពើភណ្របស់មៃទាីរកពទ្យផងដដរ រមួមាៃ រ្យៃ្ត 

គិលាៃសកសងា្គ ះ មា៉ា សីុៃកភ្ើង មា៉ា សុីៃោត់ក ្្ម  ៃិងអោរចាស់តទពុឌកតទាមមួយខ្ង ដដល 

មាៃអាយោុលកតចើៃឆំ្្ (កសាងតំាងពីឆំ្្១៩៦៣) កដ្យៃីតិវិធីនៃោរជតមះ គបឺាៃបកងកេើត 

តកពុមោរងារមយួតកពុម ដដលមាៃសមាសភាពចលូរមួជាមសៃ្តីអគ្គនាយកដ្ឋា ៃតទព្យសម្ត្តិរដឋា  

ៃិងចំណូលមិៃដមៃសារកពើពៃ្ធដដលមិៃដមៃសារកពើពៃ្ធនៃតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ  

មសៃ្តីោរោិល័យតទព្យសម្ត្តិរដឋានៃតកសងួសុខាភិបាល អៃុតបធាៃមៃទារីសុខាភិបាល  

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ មសៃ្តីោក់ព័ៃ្ធនៃមៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងមៃទាីរកពទ្យ មសៃ្តីោរិោល័យ

តទព្យសម្ត្តិរដឋានៃមៃទាីរកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុកខត្ត មសៃ្តីោរោិល័យតទព្យសម្ត្តិរដឋានៃ 

សាលាកខត្ត ដដលមាៃតនួាទី ភារកិច្ចកព្ុងោរតបជុំ ពិៃិត្យវាយតនម្ រួចកធ្ើសំកណើកៅតកសួង 

សុខាភិបាល តាមរយៈមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត មៃទារីកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុកខត្ត ៃិងរដឋាបាល 

កខត្តកោះកុង កហើយតកសងួសុខាភិបាលជាអ្កបញ្ជនូៃសំកណើកៃះបៃ្កៅតកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ។

តាមបទពិកសាធៃ៍ជាក់ដស្ងរបស់មៃទារីកពទ្យក្ពុងោរអៃុវត្តៃវូោរជតមះបញ្ជ ីសមា្ភ រៈ  

ៃិងតទព្យសម្ត្តិរដឋាកៃ្ងមកគអឺៃុវត្តបាៃដតចំៃៃួមយួកលើក កដ្យដ�កសមា្ភ របរោ្ិរ 

ចាស់ៗមយួចំៃៃួដដលមិៃអាចកតបើោរកកើត មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃរកសាទុកកៅក្ពុង 

ឃ្្ងំមួយ កដើម្ីទុកកស្ើសុំោរជតមះកៅកពលកតោយ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង92

របូភាពទី៥៖ ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៅក្ពុងអង្គភាព

កសៀវកៅតារាងកតបៀបកធៀបតទព្យសម្ត្តិរដឋាកកើៃក�ើង-                ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត រកំិល ៣ឆំ្្

   ្យចុះរបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង ឆំ្្២០១៨                        តបចំាឆំ្្២០១៨-២០២០
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

៣�៤� ោរព្រប់ព្រង និងោរអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស

៣�៤�១� ោរព្របព់្រង្នធានមនុស្ស

៣�៤�១�១� ោរព វ្ ើសផនោរ្នធានមនុស្ស

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃករៀបចំដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេជាករៀងរាល់ឆំ្្ តាម

កោលោរណ៍ដណនំារបស់មៃទារីសុខាភិបាលកខត្ត ក៏ដចូជាតកសងួសុខាភិបាល។ កដើម្ី

ធានាបាៃៃវូោរករៀបចំដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេឱ្យមាៃលក្ណៈតគប់តជពុងកតជាយ ៃិងយក 

កៅអៃុវត្តបាៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃករៀបចំដផៃោរធៃធាៃ 

មៃុសសេកដ្យដផ្អកតាមដំណាកោ់លដចូខាងកតោម៖

ោរតបមលូទិៃ្ៃ័យ៖ កដើម្ីមាៃមូលដ្ឋា ៃទិៃ្ៃ័យក្ពុងោរករៀបចំដផៃោរធៃធាៃ

មៃុសសេឱ្យបាៃចបាស់លាស់មៃទាីរកពទ្យតតមនូវឱ្យតគបដ់ផ្កទាងំអសក់ធើ្របាយោរណ៍ស្ត ពី ី

តតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេតាមដផ្កៃីមយួៗកៅតាមដផៃោររបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យ។ ោរករៀបចំរបាយោរណ៍តតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេកៃះតតនូវមាៃោរពិកតោះ 

កោបល់ជាមយួគណៈកម្មោរតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងមសៃ្តី ថ្្ក់ដឹកនំាតាមដផ្កៃីមយួៗ។ 

ដផ្កៃីមយួៗតតនូវបញ្ជនូៃដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេកៅដផ្ករដឋាបាលទទលួបៃទាពុកោរងារបុគ្គលិក 

របស់មៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីបកូសរុប ៃិងករៀបចំកសចក្តីតោងដ្ក់ឆ្ងកិច្ចតបជុំថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ 

កដើម្ីអៃុម័ត ក្ពុងតតីមាសទីមួយនៃឆំ្្បនាទា ប់។

ោរវិភាគទិៃ្ៃ័យ៖ ោរវិភាគទិៃ្ៃ័យស្ត ពីីតតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេកៅមៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកោះកុងកធ្ើក�ើងតាមរយៈកិច្ចតបជុំថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងមាៃោរចលូរមួពីតបធាៃ 

ដផ្កតគប់ដផ្កទាងំអស់។ ោរវិភាគកៃះតតនូវកធ្ើកដ្យដផ្អកកលើកំកណើៃអ្កជំងឺ កកំណើៃដតគ 

អ្កជំង ឺកំកណើៃអោរ ោរពតងកីឬបដៃ្មកសវាសុខាភិបាល ៃិងកំកណើៃរបស់តបជាពលរដឋា 

កៅក្ពុងតំបៃ់តគបដណ្ត ប់របស់មៃទារីកពទ្យតសបកៅតាមសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់។

ោរអៃុម័តកលើកសចក្តីតោងដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ៖ បនាទា ប់ពីទទលួបាៃៃវូរបាយ- 

ោរណ៍ស្ត ពីីតតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេពីតគប់ដផ្កទាងំអស់កហើយមសៃ្តទីទលួបៃទាពុកបុគ្គលិក 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តសោះកុង94

តតនូវករៀបចំរបាយោរណ៍បូកសរុប ៃិងតតនូវករៀបចំកសចក្តីតោងដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេរបស់ 

មៃទារីកពទ្យកដ្យដផ្អកកលើទិៃ្ៃ័យដដលទទួលបាៃពតីគប់ដផ្កទាងំអសក់នាះ។

កដើម្ីធានាបាៃៃវូតម្ាភាព ៃិងមាៃោរចលូរមួ កសចក្តីតោងដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ 

តតនូវបាៃដ្ក់ឆ្ងកិច្ចតបជុំដដលមាៃោរចលូរមួពីតគប់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធ ៃិងគណៈកម្មោរតគប់តគង

មៃទារីកពទ្យ កដើម្ីពិៃិត្យ ពិភាកសា ៃិងអៃុម័តកលើកសចក្តីតោងដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេកៃះ។ 

បនាទា ប់ពីទទលួបាៃោរឯកភាពៃិងអៃុម័តពីថ្្កត់គប់តគងមៃទាីរកពទ្យរចួកហើយ កសចក្តីតោង 

ដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេកៃះ តតនូវបញ្ជនូៃកៅមៃទារីសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីករៀបចៃំីតិវិធីបៃ្ត 

តាមកោលោរណ៍ ៃិងបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តជាធរមាៃ។

៣�៤�១�២� ោរពរៀបចំោ្រ់មនន្តទីរាជោរឱ្យចូលនិវត្តន៍

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃករៀបចំដ្ក់មសៃ្តីរាជោរឱ្យចលូៃិវត្តៃ៍បាៃទាៃ់កពលកវលា  

កដ្យពុំមាៃោរថ្្ងំថ្្ក់ចិត្តពីមសៃ្តីណាម្ាក់ក�ើយ។ កោលគឺមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដ្ក់ 

មសៃ្តរីាជោរឱ្យចលូៃិវត្តៃ៍បាៃោ៉ា ងខា្ជ ប់ខ្ជលួៃអៃុកលាមតាមកោលោរណ៍ ៃិងបទដ្ឋា ៃ

គតិយុត្តជាធរមាៃ។ កលើសពីកៃះ ៃិវត្តជៃដដលមាៃគុណវុឌ្ឍិ សមត្ភាព ជំនាញ ៃិងមាៃ 

មៃសិោរឆៃទាៈចង់បកតមើោរងារកៅមៃទារីកពទ្យតកៅកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃកតជើសករីសជាមសៃ្តី 

ជាប់កិច្ចសៃយារបស់មៃទារីកពទ្យ កដើម្ីបំកពញោរងារតាមជំនាញ ដដដល ៃិងកដៃ្ងដដល 

មាៃតតមនូវោរ។ មសៃ្តីចូលៃិវត្តៃ៍មយួចំៃួៃ តតនូវបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យបំកពញោរងារជាទីតបឹកសា 

បកច្ចកកទស កដើម្ីកផទារចំកណះដឹងដល់មសៃ្តជីំនាៃ់កតោយដនទកទៀត។ 

៣�៤�២� ោរព្រប់ព្រង្រុណផល

៣�៤�២�១� ោរ្រំណត់ោរ្ិ្ណ៌នាមុេតំសណង និងោរសបងសច្រោរងារ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃករៀបចំោរពិពណ៌នាមុខតំដណង ៃិងោរដបងដចកោរងារ 

ដល់មសៃ្ត ី ៃិងបុគ្គលិកតគប់របូដដលបកតមើោរងារកៅមៃទារីកពទ្យបាៃចបាស់លាស់ក្ពុងទតមង់

ជាកិច្ចសៃយាោរងារ។ កិច្ចសៃយាោរងារកៃះ បាៃកំណត់ៃវូលក្ខណ្សំខាៃ់ៗដចូជា៖  

(១)ទីតំាង កមា៉ា ងកធ្ើោរ ៃិងោរតតលួតពៃិិត្យោរអៃុវត្តោរងារ (២)ោរផ្តលត់បាក់ឧបត្ម្ភ ៃិង 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ោរកលើកទឹកចិត្ត (៣)ចរិតលក្ណសម្ត្តិ (៤)ភារកិច្ចនៃោរទទលួខុសតតនូវនៃមុខតំដណង  

(៥)ោរទំនាក់ទៃំងក្ពុងកពលអៃុវត្តោរងារ (៦)គុណវុឌ្ឍិ ៃិង (៧)រយៈកពលបកំពញ

ោរងារ19។ 

៣�៤�២�២� ោរព្របព់្រងវត្តមានជាពទៀងទាត់

ោរតគប់តគងវត្តមាៃរបស់មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកកៅមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង តតនូវបាៃអៃុវត្ត

កដ្យដផ្អកតាមអៃុតកតឹ្យកលខ ២១ អៃតក.បក ស្ត ពីោីរកំណត់កមា៉ា ងោរងារតបចំាសបា្ត ហ ៍

របស់មសៃ្តីរាជោរសីុវិលនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្១៩៩៦ ៃិង 

អៃុតកឹត្យកលខ ៥៦ អៃតក.បក ស្ត ពីីោរតគប់តគងវត្តមាៃរបស់មសៃ្តីរាជោរសីុវិល ៃិងមសៃ្តី 

ជាប់កិច្ចសៃយានៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា20។ តាមបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តទាងំពីរខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃកផទារសិទ្ធក្ិពុងោរតគប់តគងវត្តមាៃដល់តគបដ់ផ្កទាងំអស់ជាអ្កតគប់តគងផ្ទា ល់ ៃិងបាៃ

កំណត់កមា៉ា ងកធ្ើោរកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ គឺកពលតពឹកចាប់ពីកមា៉ា ង ៧:០០ រហតូដលក់មា៉ា ង ១១:៣០ 

នាទី ៃិងកពលរកសៀលចាប់ពីកមា៉ា ង ២:០០ ដល់កមា៉ា ង ៥:៣០។ កលើសពកីៃះតគប់ដផ្កទាងំអស់

តតនូវធានាឱ្យមាៃមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកបកតមើោរងារ ២៤កមា៉ា ង កលើ ២៤កមា៉ា ង ៃិងតតនូវកំណតក់មា៉ា ង

ោមតបចំាោរសតមាប់មសៃ្ត ីៃិងបុគ្គលិកតគប់រូបកដ្យបតដ់បៃកៅតាមស្ាៃភាពោរងារ

ជាក់ដស្តងតាមដផ្កៃីមួយៗ។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត ក្ពុងោរតគប់តគងវត្តមាៃមសៃ្តរីាជោរ  

ៃិងបុគ្គលិករបស់មៃទារីកពទ្យកដ្យចុះហត្កលខាកលើបញ្ជ ីវត្មាៃ កព្ុង១ន ង្ៃ ចៃំួៃ ៤ដង  

(តពឹក៖ កមា៉ា ងចលូ កមា៉ា ងកចញ រកសៀល៖ កមា៉ា ងចលូ កមា៉ា ងកចញ)។ លទ្ធផលនៃោរតគប់តគង

វត្តមាៃតបចំាន ង្ៃរបស់មសៃ្ត ី ៃិងបុគ្គលិកតតនូវបាៃកតត់តាទុកកដ្យមសៃ្តីដផ្ករដឋាបាលទទួល

បៃទាពុកោរងារបុគ្គលិក ៃិងតតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាលក្ណៈវៃិិច្័យមយួក្ពុងចំកណាមលក្ណៈ 

19 គំរកូិច្ចសៃយាោរងាររបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង
20 អៃុតកតឹ្យកលខ ២១ អៃតកបក ស្ត ពីោីរកំណត់កមា៉ា ងោរងារតបចំាសបា្ត ហ៍របស់មសៃ្តីរាជោរសុីវិលនៃតពះរាជា-

ណាចតកកម្ពុជាចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្១៩៩៦ ៃិងអៃុតកតឹ្យកលខ ៥៦ អៃតកបក ស្ត ពីោីរតគប់តគងវត្តមាៃរបស់ 

មសៃ្តរីាជោរសីុវិល ៃិងមសៃ្តជីាប់កិច្ចសៃយានៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា
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វិៃិច្័យជាកតចើៃកទៀតសតមាប់វាយតនម្ស្ានដក្ពុងោរផ្តលត់បាក់ឧបតម្្ភតបចំាដខ។

កដើម្ីធានាបាៃៃវូសតុកឹត្យភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពកព្ុងោរតគប់តគងវត្តមាៃតាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់សិទ្ធឱិ្យតកពុមោរងារតតលួតពៃិិត្យតាមដ្ៃ វាយតនម្គុណភាព  

ៃិងតបសិទ្ធភាពោរងារ (Spotcheck and Monitoring Evaluation Team) ជាអ្ក

តតលួតពៃិិត្យកលើវត្តមាៃតាមដផ្កៃីមយួៗ កដ្យតកពុមកៃះតតនូវចុះតតលួតពិៃិត្យវត្តមាៃកៅតាម 

ដផ្កៃីមយួៗ កដ្យមិៃជៃូដំណឹងជាមុៃ។ ជាធម្មតាតកពុមោរងារកៃះ តតនូវចុះតតលួតពិៃិត្យ 

វត្តមាៃកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ ចំៃៃួ ២ដង កព្ុងមយួសបា្ត ហ៍ កោលគ ឺ៨កលើក ក្ពុងមយួដខ 

ៃិងតតនូវកធ្ើរបាយោរណ៍ជៃូគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យជាតបចំាករៀងរាល់ដខ។

៣�៤�២�៣� ោរវាយតមមលៃ្ុរណផល និងោរពលើ្រទឹ្រចិត្ត

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃៃិងកំពុងអៃុវត្តតបព័ៃ្ធវាយតនម្គុណផល។ តាមោរ 

អៃុវត្តជាកដ់ស្តង សមាសភាពសំខាៃ់ៗនៃតបព័ៃ្ធតគប់តគងដផ្អកកលើសមិទ្ធកម្មតតនូវបាៃករៀបច ំ

ៃិងដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តដដលមាៃដចូជា៖ ដផៃោរោរងារតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងដផៃោរ 

តបចំាឆំ្្របសដ់ផ្កៃីមយួៗតតនូវបាៃករៀបចំោ៉ា ងចបាស់លាសដ់ផ្អកតាមោរដណនំាក្ពុងតកបខ័ណ្ 

នៃោរអៃុវត្ត្វោិកម្មវិធីរបស់រដ្ឋា ភិបាល ោរពិពណ៌នាមុខតំដណង ៃិងោរដបងដចកោរងារ

តតនូវបាៃករៀបចំកព្ុងទតមង់ជាកិច្ចសៃយាោរងារ លក្ណៈវិៃិច្័យក្ពុងោរវាយតនម្សមិទ្ធកម្ម 

តតនូវបាៃកំណត់ ៃិងមាៃោរដ្ក់ពៃិទាពុចបាស់លាស់ មាៃោរផ្តលោ់រកលើកទឹកចិត្តដផ្អកតាម

លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណផលក្ពុងទតមង់ជាហិរញ្ញវតព្ុ (រង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តជា្វិោ) ៃិង 

មិៃដមៃហិរញ្ញវតព្ុ (មាៃោរផ្តល់ប័ណ្ណសរកសើរស្ានដោរងារ ក្ពុងកតមិតអង្គភាព ៃិងបុគ្គល

ម្ាក់ៗ)។

មសៃ្ត ី ៃិងបុគ្គលិកតគប់របូកៅមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងតតនូវបាៃវាយតនម្ស្ានដោរងារ

ឬោរវាយតនម្គុណផលោរងារកដ្យដផ្អកកលើតារាងវាយតនម្ដដលមាៃកំណត់ៃវូលក្ណៈ 

វិៃិច្័យកោលចំៃៃួ ៥ កហើយលក្ណៈវិៃិច្័យៃីមួយៗ មាៃ ៣កតមិត សតមាប់ដ្ក់ពិៃទាពុ គ ឺ

កតមតិ១ ២៥% កតមិត២ ៥០% ៃិងកតមិត៣ ១០០% តាមកោលោរណដ៍ណនំារបស់
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ឧបករណ៍វាយតនម្ តាមដ្ៃ ដកលម្អគុណភាពរបស់គកតមាង H-EQIP។ លក្ណៈវិៃិច្័យ 

កោលទាងំ ៥ មាៃដចូខាងកតោម៖

១-ឥរិោបទវិជា្ជ ជីវៈ (មាៃ ២០ពៃិទាពុ)៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលកៃះ បាៃកំណត់ៃវូ 

លក្ណៈវិៃិច្័យ លម្អិតចំៃៃួ ៣កទៀត មាៃដចូជា៖ ភាពទាៃ់កពលកវលា វត្តមាៃ ៃិងោរ

កតបើតបាស់ឯកសណាឋា ៃក្ពុងកពលបំកពញោរងារ។

២-ឥរោិបទោរងារជាតកពុម (មាៃ ៣០ពិៃទាពុ)៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលកៃះ បាៃកំណត់

ៃវូលក្ណៈវិៃិច្័យលម្អិតចៃំៃួ ៤កទៀត មាៃដចូជា៖ ទំនាក់ទៃំងបុគ្គល ោរសហោរ 

សណា្ត ប់ធ្ាប់ោរងារ ៃិងោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត។

៣-សមតភ្ាពបកច្ចកកទស ៃិងភាពបត់ដបៃក្ពុងកមា៉ា ងោរងារ (មាៃ ៤០ពិៃទាពុ)៖ ក្ពុង

លក្ណៈវិៃិច្័យកោលកៃះ បាៃកំណត់ៃវូលក្ណៈវិៃិច្័យលម្អិតចំៃៃួ ៣កទៀត មាៃ

ដូចជា៖ ភាពករៀបរយក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារ គុណភាពោរងារ ៃិងលទ្ធផលោរងារ។

៤-មាៃបំណង ៃិងឆៃទាៈក្ពុងោរអភិវឌ្ឍអាជីព មាៃ ១០ពៃិទាពុ៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកៃះ 

សំកៅដលោ់រយកចិត្តទុកដ្ក់អៃុវត្តតាមអៃុសាសៃ៍ដដលបាៃផ្តល់ឱ្យកដើម្ីដកលម្អក្ពុង 

ោរអៃុវត្តោរងារ។

៥-លទ្ធផលនៃោរតគប់តគងវត្តមាៃ៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកៃះ សកំៅដល់ោរកំណត ់

យកលទ្ធផលនៃោរតគប់តគងវត្តមាៃជាលក្ណៈវិៃិច្័យមយួក្ពុងចំកណាមលក្ណៈវិៃិច្័យ 

ដនទកទៀត កហើយលក្ណៈវិៃិច្័យកៃះ តតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាមលូដ្ឋា ៃក្ពុងោរគណនាតបាក់ 

រង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្ត។

៣�៤�៣� ោរពរៀបចំសផនោរបណ្តពុ រះបណា្ត ល

ជាទកូៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង បាៃករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លជាករៀងរាល់ឆំ្្។   

ដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងករៀបចកំ�ើងកដ្យដផ្អកកលើតតមនូវោរ 

ជាក់ដស្តងដដលផ្តលក់ដ្យតគប់ដផ្កទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យ។ កដើម្ីធានាបាៃៃវូតបសិទ្ធភាព 

ៃិងគុណភាពនៃដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល មៃទាីរកពទ្យបាៃតតមនូវឱ្យតគប់ដផ្កទាងំអស់សកិសា 
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អំពីតតមនូវោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពរបស់មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកដផ្អកតាម 

ជំនាញ ៃិងស្ាៃភាពជាកដ់ស្តងរបស់ដផ្កៃីមួយៗ រចួកធ្ើរបាយោរណ៍ជូៃកៅដផ្ករដឋាបាល  

(មសៃ្តីទទលួបៃទាពុកបុគ្គលិក) កដើម្ីបកូសរុប។ បនាទា ប់ពីទទលួបាៃៃវូរបាយោរណ៍ស្ត ពីី 

តតមនូវោរបណ្តពុ ះបណា្ត លពតីគប់ដផ្កទាងំអស់ មសៃ្តទីទួលបៃទាពុកបុគ្គលិកតតនូវករៀបចំរបាយ- 

ោរណ៍រមួមួយ ៃិងតតនូវករៀបចំកសចក្តីតោងដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លរបស់មៃទាីរកពទ្យកដ្យ 

ដផ្អកកលើព័ត៌មាៃ ឬទិៃ្ៃ័យដដលទទួលបាៃពីតគប់ដផ្កទាងំអស់។

កដើម្ីធានាបាៃៃវូតម្ាភាពៃិងមាៃោរចលូរមួ កសចក្តីតោងដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

តតនូវបាៃដ្ក់ឆ្ងកិច្ចតបជុំពិកតោះកោបល់ដដលមាៃោរចូលរមួពីតគប់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធៃិង 

គណៈកម្មោរតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីពិៃិត្យ ពិភាកសា ៃិងអៃុម័តមុៃៃឹងកសចក្តីតោង 

ដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៃះ តតនូវបាៃចុះហត្កលខាដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តកដ្យតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។

កលើសពីកៃះ ក្ពុងតកបខ័ណ្នៃកិច្ចសហតបតិបត្តិោរជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍមៃទារីកពទ្យកខត្ត 

កោះកុងបាៃសហោរជាមយួមៃទាីរកពទ្យនៃតបកទសន្ កដើម្ីករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

កទភ្ាគីតាមរយៈោរកធ្ើដផៃោររួមោ្ ដផៃោរសកម្មភាពតបចំាឆំ្្ ដផៃោរសកម្មភាព ៥ឆំ្្រកំិល  

រវាងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងៃិងមៃទារីកពទ្យកខត្តជាបត់ពំដដៃ (កខត្តតតាត) នៃតបកទសន្។

៣�៤�៣�១� ោរអនុវត្តោរបណ្តពុ រះបណា្ត ល

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង អៃុវត្តោរបណ្តពុ ះបណា្ត លមសៃ្តីរាជោរ ៃិងបុគ្គលិកក្ពុងមៃទាីរ

កពទ្យតាមវិធីសាសស្តជាកតចើៃរមួមាៃ៖

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លនផទាក្ពុងអង្គភាព៖ ជាករៀងរាល់សបា្ត ហ៍ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង 

បាៃករៀបចំវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លនផទាក្ពុងកលើតបធាៃបទកផសេងៗកៅតាមតតមនូវោរជាក់ដស្ងរបស់ 

មៃទារីកពទ្យ ដដលជាទូកៅមាៃមសៃ្តីៃិងបុគ្គលិកចលូរមួក្ពុងរងង្់ ៣០នាក់ ក្ពុង១វគ្គ។ 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកដ្យផ្ទា ល់៖ មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់វិធីសាសស្តបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

ឬបង្ឹកកដ្យផ្ទា ល់ (Coaching) តាមរយៈោរករៀៃសូតតបកណ្ត ើរ អៃុវត្តោរងារបកណ្ត ើរ  

ដល់មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកដដលបកតមើោរងារកៅមៃទារីកពទ្យកលើជំនាញបកច្ចកកទសមយួចំៃួៃ។
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ឧទាហរណ៍ជាក់ដស្តង៖ មសៃ្តីជំនាញវះោត់របស់មៃទារីកពទ្យ ១របូ បាៃចូលៃិវត្តៃ៍ ប៉ាុដៃ្ត

កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យខ្ះជំនាញដផ្កកៃះ ៃិងសាមីមសៃ្តីរបូកៃះ មាៃឆៃទាៈ មៃសិោរចង់ 

បៃ្តបកតមើោរងារកៅមៃទាីរកពទ្យតកៅកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃកតជើសករសីរបូោត់ជាមសៃ្តីជាប ់

កិច្ចសៃយារបស់មៃទារីកពទ្យ ទទួលបៃទាពុកជាទីតបឹកសាបកច្ចកកទស ៃិងជាតគនូបង្ឹកកដ្យផ្ទា ល់

កលើជំនាញវះោត់កៃះ ដល់មសៃ្ត ីៃិងបុគ្គលិករបស់មៃទារីកពទ្យដដលទទលួបៃទាពុកជំនាញដផ្ក

វះោត់។

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លរយៈកពលខី្ៃិងមធ្យមកៅក្ពុង ៃិងកតរៅតបកទស៖ ក្ពុងតកបខ័ណ្ 

នៃកិច្ចសហតបតិបត្តិោរជាមួយមៃទាីរកពទ្យនៃតបកទសន្ ដចូដដលបាៃកលើកក�ើងកៅក្ពុង 

ោរករៀបចំដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃបញ្ជនូៃមសៃ្តីកៅ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្តកៅតបកទសន្បាៃចំៃួៃ ៤វគ្គ ក្ពុង ១ឆំ្្ (៤នាក់ ក្ពុងមយួវគ្គ) សរុប 

ក្ពុងឆំ្្២០១៧ បាៃចំៃៃួ ១៦នាក់ ឆំ្្២០១៨ បាៃចំៃៃួ ១៦នាក់ ២០១៩ បាៃចំៃៃួ ១៦នាក់ 

កលើជំនាញមយួចៃំួៃដចូជា សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់កតមិតធងៃៃ់ (ICU) ជំងមឺិៃឆ្ង (NCD) ដផ្ក 

សម្ភព (Maternity) ដផ្កវះោត់ (Surgery training) ដផ្កកុមារ ៃិងទារក (Neonatal 

Rescusitation) ជាកដើម។

បនាទា ប់ពីទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅតបកទសន្ សោ្ិោមទាងំអស់តតនូវបាៃ 

ចាត់ឱ្យកៅបំកពញោរងារតាមដផ្កជំនាញៃីមយួៗ កដើម្ីពតងងឹគុណភាពៃិងតបសិទ្ធភាព 

នៃោរផ្តល់កសវាកៅតាមដផ្កទាងំកនាះ។

កតរៅពីោរបញ្ជនូៃមសៃ្តីកៅបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅកតរៅតបកទស មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃពយាោម 

ទំនាក់ទៃំង ៃិងសហោរជាមយួស្ាប័ៃ អង្គោរ នដគអូភិវឌ្ឍដដលកធ្ើោរោក់ព័ៃ្ធៃឹងវិស័យ

សុខាភិបាល ក្ពុងតសពុកកដើម្ីបញ្ជនូៃមសៃ្តីកៅបណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្ត។ ជាលទ្ធផលនៃោរខិតខ ំ

តបឹងដតបងកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃបញ្ជនូៃមសៃ្តីកៅបណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្ត ដដលមាៃរយៈកពល 

កលើសពី ៣ដខ កលើជំនាញឯកកទសមួយចំៃៃួដចូជា៖ ជំនាញោរពយាបាលជំងកឺុមារ ជំនាញ

វះោត់កៃូ ជំនាញពកិតោះកោបល់ជំងផ្ឺនូវចិត្ត ជំនាញជំងឆ្ឺងតាមផ្នូវបៃ្តពូជ វគ្គបណ្តពុ ះ- 
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បណា្ត លស្ត ពីីោរពយាបាលជំងឱឺោសៃិយម ៃិងោរកតបើតបាស់ ឱស្តបឆំ្ងកមករាគកអដស៍ 

កលើមៃុសសេកពញវយ័ ៃិងកុមារ។ល។

ជាលទ្ធផលនៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លខាងកលើ កសវា ្្មីចំៃួៃ ០២ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង

ដូចខាងកតោម៖

• កសវាពិកតោះ ៃិងពយាបាលជំងផ្ឺនូវចិត្តតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកៅដខតុលា ឆំ្្២០១៦ 

• កសវាពិៃិត្យតសាវតជាវរកជំងឺមហារកីមាត់ស្នូៃ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកៅដខកមសា  

ឆំ្្២០២០។

ោរចលូរមួសិោ្សាលាថ្្ក់ជាតិ ៃិងកម្មវិធកីផសេងៗ៖ កតរៅពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

ខាងកលើ មៃទារីកពទ្យបាៃបញ្ជនូៃមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកកៅទទលួយកៃវូចំកណះដឹង ្្មី ៃិងអភិវឌ្ឍ

សមតភ្ាពបដៃ្មតាមរយៈ សិោ្សាលា ឬកម្មវិធីកផសេងៗដដលករៀបចំក�ើងកដ្យរដ្ឋា ភិបាល  

ឬអង្គោរ នដគអូភិវឌ្ឍនានា កលើជំនាញមយួចំៃៃួ ដចូជា៖ោរតគប់តគងទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺ 

(Database Management) វគ្គតគប់តគងគុណភាពមៃទាីរពិកសាធៃ៍ (Laboratory training  

laboratory quality monitoring system) វគ្គគុណភាពធនាោរ្ម (blood bank)  

ជំងមឺិៃឆ្ង ដចូជាជំងផ្ឺនូវចិត្ត ជំងទឺឹកកនាមដផ្អម ជំងកឺលើស្មជាកដើម។ ោរដចករដំលក 

ចកំណះដឹងតាមរយៈកិច្ចតបជុំនផទាក្ពុង៖ កដើម្ីចលូរមួកលើកកម្ស់ោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពដល់ 

មសៃ្ត ីៃិងបុគ្គលិកតគប់រូបកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបកងកេើតៃូវវប្ធម៌ដចករដំលកចំកណះដឹង  

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃតតមនូវឱ្យមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកតគប់របូដដលទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះ-

បណា្ត ល ឬចលូរមួសោ្ិសាលាពីខាងកតរៅយកចកំណះដឹង ៃិងបទពិកសាធៃ៍ដដលខ្លួៃ

ទទួលបាៃមកដចករដំលកដល់មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកតគប់របូកៅក្ពុងកិច្ចតបជុតំបចំាសបា្ត ហ៍  

តបចំាដខ តបចំាតតីមាស ដដលតតនូវបាៃកធ្ើក�ើងជាកទៀងទាត់។

ោរកតបើតបាស់ធៃធាៃដដលបាៃមកពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល៖ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង 

បាៃកតបើតបាស់ធៃធាៃមៃុសសេ ដដលទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបាៃតតឹមតតនូវចំកោលកៅ  

ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យ កោលគចឺំកណះដឹង បទពិកសាធៃ៍  
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ដដលមសៃ្តីតគប់របូទទលួបាៃពីោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតតនូវបាៃយកកៅកតបើតបាស់កៅដផ្កករៀងៗ 

ខ្លួៃ ៃិងអង្គភាពដដលមាៃតតមនូវោរពិតតបាកដ។ ោរតបតិបត្តិកិច្ចោរបាៃល្អកៃះ កដ្យសារ

ដតកតា្ត  ៤ ដចូខាងកតោម៖

• ោរសិកសាអំពីតតមនូវោរបណ្តពុ ះបណា្ត លៃិងោរករៀបចំដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេរបស ់

មៃទាីរកពទ្យបាៃចបាស់លាស់

• ោរបញ្ជនូៃមសៃ្តីកៅបណ្តពុ ះបណា្ត លតបកបកដ្យតម្ាភាព ដផ្អកកលើដផៃោរបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត ល ៃិងតតមនូវោរពិតតបាកដរបស់មសៃ្តីៃិងអង្គភាព 

• ផ្តល់ឱោសដល់មសៃ្តបីកញ្ចញស្ានដ ៃិងកតបើតបាស់ចំកណះដឹងដដលទទលួបាៃោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត ល

• មសៃ្តីដដលទទួលបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកលើសពី ៣ដខ តតនូវចុះកិច្ចសៃយាជាមយួ

មៃទាីរកពទ្យ កដ្យតតនូវបកតមើោរងារឱ្យមៃទារីកពទ្យ ៃិងមិៃអៃុញ្្ញ តឱ្យកផទារកចញក្ពុង 

រយៈកពលោ៉ា ងតិច ៥ឆំ្្។
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របូភាពទី៦៖ ោរតគប់តគង ៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ

ោរចូលរមួវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅកតរៅតបកទស (ឆំ្្២០១៨)         ោរអៃុវត្តោរសកសងា្គ ះបឋម (២០១៩)

   វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លរបស់គកតមាង H-EQIP (២០១៨)           វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លនផទាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ (២០១៨)

       វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លថ្្ក់ជាតិ (២០១៩)       វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លនផទាក្ពុងមៃទារីកពទ្យ (២០១៨)
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៣�៥� ោរពរៀបចំ និងស្រលម្អបរស្ិានអង្គភា្

មៃទាីរកពទ្យគជឺាអង្គភាពផ្តល់កសវាសុខាភិបាលជូៃតបជាពលរដឋា ដូកច្ះតតនូវមាៃោរ 

ករៀបចំដកលម្អឱ្យមាៃអនាម័យ មាៃខ្យល់អាោសបរិសុទ្ធដដលជាអំកណាយផលល្អសតមាប់ 

អ្កជំងឺដដលមកទទលួ ៃិងកតបើតបាស់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ោរករៀបចំដកលម្អបរស្ិាៃឱ្យ 

មាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អ មាៃអនាម័យ មាៃផ្សុកភាព ៃិងមាៃភាពនបតងតសស់សា្អ តកៃះ 

តសបកៅតាមកោលោរណ៍ដណនំារបស់តកសងួបរស្ិាៃ ស្ត ពីី កមតតីភាពបរិស្ាៃ ៃិងកោរព 

តាមកោលោរណ៍ដណនំាស្ត ពីីោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគរបស់តកសងួសុខា-

ភិបាល។ កដើម្ីអៃុវត្តតាមកបសកកម្មរបស់មៃទាីរកពទ្យដដលបាៃដ្ក់កចញ “ោរករៀបច ំ

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃឋា ៃិងបរិស្ាៃ អនាម័យសា្អ ត ពណន៌បតង” មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃ 

អៃុវត្តោរងារមយួចំៃៃួដចូជា៖ (១)ោរបញ្្ជ តបោរយល់ដឹងពីបរស្ិាៃ ៃិងភាពសា្អ ត 

(២) ភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងភាពនបតង (៣)ករៀបចំទីតំាងអង្គពុយលំដហ  

ៃិងចំណតោៃជំៃិះ (៤)ោរតគប់តគងសំណល់រាវ (៥)ោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត ោរតគប់តគង 

ោរបំពុលកដ្យកិ្ៃ ៃិងសំក�ង (៦)ោរចាត់តំាងោរងាររបស់តកពុមតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រ  

ៃិងោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។ 

៣�៥�១� ោរបនញ្្បោរយល់ដឹង្ទីបរិស្ាន និងភា្សា្អ ត 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃករៀបចំកបើកវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល កដើម្ីបសញ្្ជ បោរយល់ដឹង 

ពីបរិស្ាៃដល់បុគ្គលិកដដលជាតគនូកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកអនាម័យ រមួទាងំៃិសសេិតដដលមកកធ្ើ 

កម្មសិកសាកៅក្ពុងមៃទារីកពទ្យកៃះជាតបចំា។ ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លសតមាប់តតីមាសទី៤ ចុងឆំ្្ 

២០១៩ កផ្្ត តកៅកលើតបធាៃបទមយួចៃំៃួដចូជា (១)ោរតគប់តគងសំណល់ (២)ោរអៃុវត្ត

អនាម័យនដ ៃិង (៣)មលូដ្ឋា ៃតគឹះនៃោរចម្ងករាគ។ កដ្យដ�កវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់

បុគ្គលិកក្ពុងតតីមាសទី១ ឆំ្្២០២០ កៃះ កផ្្ត តសំខាៃ់កៅកលើជំងឺកូវីដ-១៩ ៃិងោរកតបើតបាស់

ឧបករណ៍ោរោរខ្លួៃ (PPE)។

ោរបសញ្្ជ បអំពីបរិស្ាៃដដលតសបកៅតាមកោលោរណ៍កមតតីភាពបរិស្ាៃ បាៃកធ្ើ 
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ក�ើងជាករៀងរាល់កិច្ចតបជុំគណៈកម្មោរនានារបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលោរដណនំាកៃះកធ្ើក�ើង 

កដ្យតបធាៃមៃទាីរកពទ្យតបធាៃគណៈកម្មោរកផសេងៗ ឬតបធាៃដផ្កៃីមយួៗ។ តសបកពល 

ជាមយួោ្កៃះដដរ កោលោរណ៍មួយចំៃៃួតតនូវបាៃយកមកអៃុវត្តដចូជា៖ (១)ោ៉ា ង 

កហាចណាស់បុគ្គលិកម្ាក់តតនូវដ្កំដើមកឈើឱ្យបាៃ១ កដើម (២)តាមដផ្កៃីមយួៗទទលួ 

ខុសតតនូវដកលម្អសៃួជុំវិញអោរ កដ្យមាៃបដិភាគ ពី ៣០ កៅ ៥០% ពដីផ្កៃីមយួៗចលូរមួ

ជាមយួមៃទារីកពទ្យ (៣)កៅតាមដផ្ក បុគ្គលិកម្ាក់ៗ តតនូវកកៀរគររកនដគ ូឬសប ព្ុរសជៃ

ឱ្យបាៃោ៉ា ងតិចម្ាក់។

កតោយពីទទួលោរយល់ដឹងពីបរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យរួចកហើយ តគនូកពទ្យទាងំអស់តតនូវ 

ដតកធ្ើោរដចករដំលកបទពកិសាធៃ៍ ្្ម ីៃិងោរយល់ដឹងពីបរស្ិាៃកៃះបៃ្តកៅដល់អ្កជំងឺ ៃិង 

សាច់ញាតិអ្កជំងដឺដលមកទទួលកសវា។ កលើសពកីៃះតគនូកពទ្យតតនូវដតបណ្តពុ ះគំៃិតអ្កកតបើ

តបាសក់សវាឱ្យយល់ដឹងពីអត្តបកោជៃ៍នៃបរស្ិាៃសា្អ ត ៃិងដណនំាោត់ឱ្យកចះតសលាញ់  

ៃិងដ្ទាបំរស្ិាៃ កហើយកពលតត�បក់ៅកគហដ្ឋា ៃវិញ អ្កកតបើតបាស់កសវាទាងំអស់តតនូវ

បៃ្តោរតសលាញ់ ៃិងដ្រកសាបរស្ិាៃកៅក្ពុងតគលួសារ ៃិងសហគមៃ៍ ផងដដរ។ ោរដណនំា 

កៃះតតនូវបាៃកធ្ើក�ើងកដ្យផ្ទា ល់មាត់ ៃិងមាៃកធ្ើជាខិត្តប័ណ្ណដណនំាដ្ក់ជៃូអ្កកតបើតបាស់ 

កសវាកៅក្ពុងតបអប់ខាងមុខដផ្កៃីមួយៗ ៃិងមាៃករៀបចំជាោក្យកស្ាក បិទកៅតាមកដើម

កឈើទាងំអស់ក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។

ជាករៀងរាល់ន ង្ៃ តគនូកពទ្យតបចំាោរដតងកធ្ើោរដណនំាពីរកបៀបសមា្អ ត ៃិងោរដ្រកសា

អនាម័យដល់អ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរ អំពោីរកធ្ើអនាម័យនដកតោយកចញពីបៃទាប់ទឹកកដ្យ

តតនូវលាងសមា្អ តនដជាមយួៃឹងសាប៊ ូជតូនដៃឹងកូៃកដៃសេង កហើយដ្ក់កៃូកដៃសេងដដលកតបើ 

តបាស់រចួកៅក្ពុងកដសញ្ចង។ កដៃសេងដដលកតបើរចួកៃះ បុគ្គលិកអនាម័យៃឹងយកកៅកបាកគក់  

រចួយកមកបត់ដ្ក់ជៃូអ្កជំងឺកតបើតបាស់កៅមុខបៃទាប់ទឹកវិញ។

មយា៉ាងកទៀតតគនូកពទ្យក៏បាៃដណនំាឱ្យសស្ត ីកទើបសតមាលកូៃបាៃដឹងពីោរកធ្ើអនាម័យនដ  

អនាម័យខ្លួៃតបាណមុៃោៃ់កៃូ បំកៅកៃូ។ ោរដណនំាបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងអំពីបរិស្ាៃ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

សា្អ ត អនាម័យល្អដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាកៃះកធ្ើក�ើងជាតបចំា ៃិងជាកតចើៃរូបភាពដចូជា៖

១- ផ្តល់សារអប់រកំដ្យផ្ទា ល់មាត់ជាករៀងរាល់ន ង្ៃកៅតាមបៃទាប់សតមាកពយាបាល 

របស់អ្កជំងកឺដ្យតគនូកពទ្យតបចំាោរតាមកវៃ ៃិងតគនូកពទ្យដដលជាសមាជិក 

តកពុមោរងារតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ វាយតនម្គុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពោរងារ 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។

២- ករៀបចំវកីដអសូតមាប់ចាក់ផសេព្ផសាយពីកសវាដដលផ្តល់កដ្យមៃទាីរកពទ្យ ៃីតិវិធី 

នៃោរផ្តលក់សវា តនម្កសវា ៃិងោរអប់រំកផសេងៗរបស់មៃទាីរកពទ្យ រមួទាងំោរ 

បសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃសា្អ ត ៃិងអនាម័យល្អដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា 

ទាងំអស់។

៣- អកញ្ជ ើញអ្កកំដរមកសា្ត ប់សារអប់រ ំស្ត អីំពីបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យកៅក្ពុងបៃទាប់ 

អប់ររំបស់មៃទាីរកពទ្យ។ អ្កកធ្ើបទបងាហា ញក្ពុងោរផ្តល់សារអប់រៃំិងោរបសញ្្ជ ប 

ោរយល់ដឹងស្ត ពីីបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យកៃះអាចជាតគនូកពទ្យកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ  

ឬអាចជាតគនូបកងា្គ លទទួលបៃទាពុកដផ្កបរស្ិាៃកៅក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។

៤- កតរៅពីសកម្មភាពអប់រំផសេព្ផសាយកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើជាខិត្តប័ណ្ណផសេព្ផសាយ 

ដ្ក់ជៃូសាធារណជៃកដើម្ីបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងអំពីអត្តបកោជៃ៍ បរស្ិាៃ 

សា្អ ត អនាម័យល្អ។

៥- បិទផសេព្ផសាយកៅតាមកដើមកឈើៃវូោក្យកស្ាកកផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងបរិស្ាៃ អនា- 

ម័យ ៃិងតនួាទីរបសត់បជាពលរដឋាល្អក្ពុងោរដ្រកសាបរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យ ក៏ដចូជា 

បតមាមមួយចំៃៃួដដលតបជាពលរដឋាល្អមៃិគរួកធ្ើ ឬមៃិតតនូវកធ្ើកដើម្ីបរិស្ាៃ។

៦- ផសេព្ផសាយអំពី បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងស្ត ពីីភាពសា្អ ត កៅតាមអោរ ៃិងកៅតគប់ដផ្ក

ទាងំអស់នៃមៃទាីរកពទ្យ។

៧- លាងសមា្អ តបៃទាប់ទឹកៃិងបង្គៃ់អនាម័យជាមួយសាប៊ ូ ៃិងទឹកសម្ាប់កមករាគជា 

តបចំាករៀងរាល់ន ង្ៃ។
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បដៃ្មកលើកៃះ មៃទារីកពទ្យបាៃដណនំា ហាមតបាមអ្កលក់ដរូក្ពុងមៃទាីរកពទ្យមិៃឱ្យ 

លក់ដរូចំណីអាហារ កភសជ្ជៈដដលអាចនំាឱ្យប៉ាះោល់សុខភាពរបស់តបជាពលរដឋាមាៃ 

ដូចជារបស់ហសួសុពលភាពកតបើតបាស់ របស់ខចូគុណភាព កតគឿងតសវឹង បារ ីឬថ្្ជំក់ 

កតគឿងកញៀៃ។

៣�៥�២� ភា្សា្អ តពៅ្រនាពុងបរិពវណ មន្ទទីរព្ទ្យ និងភា្មបតង

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃតបគល់ោរទទលួខុសតតនូវដល់តបធាៃដផ្កៃីមយួៗ កដើម្ី 

ករៀបចដំកលម្អបរស្ិាៃ ៃិងសៃួចបារកៅជុំវិញអោរ តាមដផ្ករបស់ខ្លួៃកដើម្ីភាពសា្អ ត 

កៅក្ពុងបរកិវណ ៃិងជុំវិញមៃទាីរកពទ្យ។ ចាប់តំាងពីមាៃោរផ្តល់ឱោសឱ្យតាមដផ្កទាងំអស់ 

ទទួលខុសតតនូវ ជាពិកសស តបធាៃដផ្កៃីមួយៗបាៃបកងកេើតគំៃិតនច្តបឌិតក្ពុងោរចលូរមួ 

ដកលម្អបរិស្ាៃជុំវិញអោរកៅតាមដផ្កករៀងៗខ្លួៃបាៃោ៉ា ងសា្អ ត កហើយក៏បាៃចលូរមួ 

ក្ពុងោរដ្រកសា ៃិងសមា្អ តបរស្ិាៃជាករៀងរហតូ។ មៃទាីរកពទ្យមាៃកម្មវធីីដឹកនំាោរសមា្អ ត 

បរិស្ាៃកដ្យមាៃោរចលូរមួពីបុគ្គលិកទាងំអសក់ៅករៀងរាល់រកសៀលន ង្ៃតពហស្តិ៍ ដចូជា  

សមា្អ តកៅតាមបៃទាប់ តាមអោរ តាមដផ្កៃីមួយៗ ៃិងបរិស្ាៃកៅជុំវិញដផ្កករៀងៗខ្លួៃ  

ៃិងមាៃករៀបចំកធើ្ជាសៃួ ដ្ផំ្កេ  ដ្កំដើមកឈើ ៃិងករៀបបង់សតមាប់ឱ្យអ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរ 

អង្គពុយលំដហ។ កង់ឡាៃចាស់ៗតតនូវបាៃយកមកដកនច្កធ្ើជាកផើងផ្កេ  កផើងដ្កំដើមកឈើលម្អ 

ក្ពុងសួៃដក្រអោរឱ្យមាៃកសាភ័ណភាព ៃិងកធ្ើឱ្យមាៃបរិស្ាៃសា្អ ត បរិោោសល្អ ៃិង 

អនាម័យល្អកព្ុងបៃទាប់ ក្ពុងអោរ ៃិងក្ពុងមៃទារីកពទ្យទាងំមូល។ មយា៉ាងវិញកទៀតកដើម្ីដ្រកសា 

សមិទ្ធផលរបសដ់ផ្កៃីមយួៗឱ្យកៅដតមាៃភាពសា្អ តតបកបកដ្យផ្សុកភាព ទាមទារ

ឱ្យបុគ្គលិកក្ពុងដផ្កៃីមយួៗតតនូវដតចលូរមួក្ពុងោរសមា្អ ត ោរដ្រកសា ោរកតសាចទឹកដ្ក ់

ជីជតមះក ្្ម ក្ពុងសួៃចបារកៅតាមដផ្ករបស់ខ្លួៃ។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃបុគ្គលិកអនាម័យចំៃួៃ ៨នាក់ ដដលកធ្ើោរសមា្អ តជា

តបចំាកៅតាមោលវិភាគសមា្អ តរបស់ខ្លួៃកៅតាមបៃទាប់ តាមអោរ ៃិងតាមដផ្កករៀងៗខ្លួៃ 

កដ្យក្ពុង ១ន ង្ៃ តតនូវចុះវត្តមាៃនៃោរសមា្អ ត ២ដង គកឺពលតពកឹម្តង ៃិងកពលរកសៀលម្តង។ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

បុគ្គលិកអនាម័យតាមដផ្ក ៃិងតាមអោរៃីមួយៗតតនូវធានាថ្ កៅក្ពុងបៃទាប់តាមអោរក្ពុង 

ដផ្ករបស់ខ្លួៃពុំមាៃធលូីដី សំរាម កៅកលើនផទាកតមាល ពិដ្ៃ ជញ្្ជ ងំ ទ្ារ បង្អលួចក�ើយ។  

ចំកោះោរសមា្អ តរបស់បុគ្គលិកអនាម័យគឺអៃុវត្តតាមបកច្ចកកទស ៃិងតាមៃីតិវិធីនៃោរ

សមា្អ តដដលបាៃបងាហា ត់បងាហា ញកដ្យបុគ្គលិកកពទ្យតាមដផ្ក។ បុគ្គលិកអនាម័យកៅមៃទាីរ 

កពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃោរយល់ដឹងពីបកច្ចកកទសនៃោរសមា្អ ត ដូចជាោរសមា្អ តកៅតាម 

តំបៃ់ដដលមាៃោរឆ្ងករាគទាប ៃិងតំបៃ់ដដលមាៃោរឆ្ងករាគខ្ស់ កដ្យមាៃសមា្ភ រៈ 

តគប់តោៃ់សតមាបក់ធ្ើោរសមា្អ តតាមតំបៃ់ទាងំកនាះ។

មៃទាីរកពទ្យមាៃកោលោរណ៍ តគនូកពទ្យម្ាក់ ដ្កំដើមកឈើ១កដើម ដដលតាមរយៈកោល- 

ោរណ៍កៃះ បុគ្គលិកទាងំអស់បាៃសាមគ្គីោ្ដ្កំដើមកឈើកៅជុំវិញ ៃិងក្ពុងបរកិវណមៃទាីរកពទ្យ។  

ោរងារដកលម្អបរិស្ាៃ តាមដផ្កនានានៃមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើឱ្យមាៃោរចាប់អារម្មណ៍ ៃិងមាៃ 

ោរចលូរមួពីសំណាក់អ្កជំងឺ បងប្អនូៃអ្កជំងឺកដ្យបាៃផ្តល់ជៃំយួជា្វិោ ឬជាសមា្ភ រៈ 

កផសេងៗដចូជា ជយួផ្តល់ជាកដើមកឈើ ជយួផ្តល់ជាកង់ឡាៃចាស់ៗ ជយួផ្តល់ជាបង់អង្គពុយកលង  

ៃិងមាៃផ្តល់ជារបស់របរកតបើតបាស់មយួចំៃួៃ។ កតរៅពីោរចលូរមួកដ្យ្វិោៃិងសមា្ភ រៈ  

អ្កកំដរមយួចៃំួៃបាៃជយួកតសាចទឹកកដើមកឈើ ៃិងផ្កេ ក្ពុងសួៃកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ  

កដ្យក្តីតសឡាញ់កពញចិត្តចកំោះបរិស្ាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ចដំណកអនាម័យកៅតាមអោរកព្ុងមៃទាីរកពទ្យ មាៃបៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់ដដលមាៃោរ 

ដបងដចកសតមាប់បុរស សតមាប់នារ ីៃិងសតមាប់ជៃពិោរ។ កៅតាមបង្គៃ់ ៃិងបៃទាប់ទឹក

ទាងំកនាះមាៃោរសមា្អ តជាតបចំាកដ្យបុគ្គលិកអនាម័យតាមដផ្កៃីមយួៗ តពមទាងំមាៃ 

ោរចលូរមួពីអ្កដដលកតបើតបាស់បៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់អនាម័យរចួជយួសមា្អ ត ដ្រកសាឱ្យមាៃ 

អនាម័យខ្ស់។ បៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់មាៃដបងដចក (១)បង្គៃ់អនាម័យៃិងបៃទាប់ទឹកបុរស 

(២)បង្គៃ់អនាម័យៃិងបៃទាប់ទឹកតសី្ត  (៣)ៃិងបង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកសតមាប់ជៃពិោរ។ 

បង្គៃ់អនាម័យសតមាប់ជៃពិោរកៃះមាៃទំហំធំទលូាយ មាៃជតមាល ៃិងមាៃបងាកេ ៃ់នដ 

សតមាប់កតាងយឹតក�ើង ដដលផ្តល់ភាពងាយតសលួលដល់ជៃពិោរកព្ុងកពលកតបើតបាស់។  
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សតមាប់បៃទាប់ទឹកសស្ត  ីមាៃធុងពណ៌កលឿងមាៃគតមប ៃិង្ងក់លឿង អកសេរក ្្ម  សតមាប់សស្ត  ី

ដ្ក់សំ�ីអនាម័យ។ 

ចំកោះោរកតបើតបាស់ធុងសំណល់ទូកៅ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម 

ក្ពុងោរដកដតបទម្ាប់របស់អ្កកតបើតបាស់កសវា កដ្យចាប់ពីោរអៃុវត្តោរកបាះកចាលសំរាម 

ឱ្យបាៃតតឹមតតនូវកៅក្ពុងធុងសំរាមដដលតគនូកពទ្យបាៃដ្កក់ៅក្ពុងបៃទាប់សតមាក បនាទា ប់មក 

តគនូកពទ្យបាៃដកធុងសំរាមយកកៅដ្ក់កៅខាងកតរៅបៃទាប់សតមាករចួចំាកមើលថ្កតើអ្ក 

កតបើតបាស់កសវាបាៃផ្្ស់ប្តនូរទម្ាប់ កដ្យយកសំរាមកដើររកធុងដ្ក់ដដរឬកទ? បនាទា ប់មក 

កទៀតតគនូកពទ្យក៏ប្តនូរទីតំាងដ្ក់ធុងសំរាមម្តងកទៀតកដ្យដ្ក់កៅខាងមុខអោរ រចួតគនូកពទ្យ 

ក៏សកងកេតក�ើញថ្អ្កកតបើតបាស់កសវាបាៃផ្្ស់ប្តនូរទម្ាប់ទាងំតសពុង កទាះបីជាធុងសំរាម 

កៅទីណាក៏អ្កកតបើតបាសក់សវាកៅដតកចាលសំរាមក្ពុងធុងដដដល។ ទាងំកៃះគជឺាគំៃិត 

ផ្តលួចកផ្តើមមយួដ៏ល្អរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងកព្ុងោរដកដតបអាកប្កិរិោ ទម្ាប់របស់ 

តបជាពលរដឋាក្ពុងដផ្កអនាម័យ ៃិងដ្រកសាបរិស្ាៃកដ្យកផ្តើមកចញពីភាពសា្អ ត ៃិងមាៃ 

អនាម័យរបស់មៃទាីរកពទ្យទាងំមូល។

ទាក់ទងៃឹងសណា្ត ប់ធ្ាប់ក្ពុងមៃទារីកពទ្យ កទាះបីជាមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃអោរ 

រហតូដល់កៅ ២០ ដតោរករៀបចកំហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធតភា្ជ ប់ោ្ពីអោរមយួកៅមយួមាៃផ្នូវ 

តភា្ជ ប់ោ្កដ្យមាៃចាក់កបតុងរាបកស្ម ើល្អ មាៃដំបលូតបក់ោរោរកភ្ៀង ៃិងកំកៅ ៃិងមាៃ 

ផ្នូវជតមាលសតមាប់សតមលួលដល់ជៃពិោរអាចកធ្ើដកំណើរកដ្យរកទះរុញបាៃ។ កៅតាមផ្នូវ 

ភា្ជ ប់អោរមយួកៅអោរមយួមាៃបិទស្ាកសញ្្ញ បងាហា ញទិស បងាហា ញក ្្ម ះទីតំាងផ្តលក់សវា  

មាៃសញ្្ញ តពលួញបងាហា ញផ្នូវកៅោៃ់ដផ្កកផសេងៗ កដើម្ីផ្តល់ភាពងាយតសលួលដល់អ្កកតបើ 

តបាស់កសវា។ កៅតាមអោរសតមាកពយាបាលសតមាប់អ្កជំងឺមាៃករៀបចំជាកធ្ើសតមាបដ់្ក់ 

ដស្កកជើងរបស់អ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរ ដដលដ្ក់កៅខាងកតរៅបៃទាប់សតមាកពយាបាលកដើម្ី

រកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់រកបៀបករៀបរយ ៃិងអនាម័យ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

៣�៥�៣� ទទីតាងំអង្គពុយលំសហ

ទីតំាងសតមាប់អង្គពុយលំដហ មាៃកៅដក្រកដើមកឈើដដលមាៃម្ប់តតជាក់ មាៃខ្យល់

បក់កចញចូល ៃិងបរិោោសល្អ កហើយកៅតាមសួៃចបារទាងំអស់ក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ 

មាៃបំោក់អំពូលកភ្ើងបំភ្កឺពលយប់កដើម្ីសុវតិ្ភាពក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។ បង់អង្គពុយលំដហមាៃ 

កសទា ើរតគប់កដៃ្ងដចូជាកៅកព្ុងសួៃមុខអោរៃីមយួៗ ៃិងកៅដផ្កខាងមុខមៃទាីរកពទ្យ កៅដក្រ 

ចំណតម៉ាតូ ូៃិងដក្រចំណតរ្យៃ្ត ៃិងមាៃដ្ផំ្កេ  ដ្កំដើមកឈើ ៃិងដ្កំ ្្ម កដើម្ីឱ្យមាៃភាព 

នបតងតសស់។

ចំកោះោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ោៃជំៃិះមៃទាីរកពទ្យមាៃចំណតចំៃៃួ ៤ គចឺំណតម៉ាតូ ូ 

ចំណតរ្យៃ្តបុគ្គលិក ចំណតរ្យៃ្តកភៀ្វ ៃិងចំណតរ្យៃ្តគិលាៃសកសងា្គ ះ។ កៅចំណត 

ម៉ាូត ូៃិងចំណតរ្យៃ្តមាៃសៃ្តសិុខោម ២៤កមា៉ា ង កដើម្ីរកសាសុវត្ិភាពក្ពុងៃងបរិកវណមៃទាីរ 

កពទ្យទាងំមលូ។ កលើសពីកៃះកទៀតកដើម្ីពតងឹង ៃិងោរោរសៃ្តិសុខ សុវត្ិភាពកៅក្ពុង 

មៃទារីកពទ្យ ោកមរា៉ាសុវតិ្ភាពមយួចៃំួៃតតនូវបាៃបោំក់កៅតាមអោរ តគប់ដផ្កក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។  

កៅជុំវិញចំណតោៃជៃំិះមាៃដ្ផំ្កេ  ដ្កំ ្្ម  ដ្កំដើមកឈើ មាៃបិទផ្្កសញ្្ញ ដណនំាព ី

អនាម័យ ៃិងបរិស្ាៃ អមកដ្យោក្យកស្ាកដណនំាឱ្យដ្រកសាបរិស្ាៃ តសលាញ់បរិស្ាៃ  

ៃិងអនាម័យ។ 

ចំណតម៉ាតូកូ្ពុងមៃទាីរកពទ្យជាចំណតធំមួយបាៃកសាងកៅឆំ្្២០១៨ សតមាប់ម៉ាតូូ

អតិ្ិជៃ ៃិងម៉ាូតរូបស់បុគ្គលិកតតនូវយកមកចតកៅក្ពុងចំណតកៃះ ដតមាៃោរដបងដចក 

ទីតំាងសតមាប់ចតម៉ាូតអូតិ្ិជៃ ៃិងបុគ្គលិកកពទ្យកផសេងពីោ្។

ចំណតរ្យៃ្តសតមាប់បុគ្គលិកកពទ្យ បាៃកសាងកៅឆំ្្២០១៩ ដដលឧបតម្្ភកដ្យ 

ឯកឧត្តម កតសង ហុង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលកខត្តកោះកុង។

៣�៥�៤� ោរព្របព់្រងសំណល់រាវពៅមន្ទទីរព្ទ្យ

ោក់ព័ៃ្ធោរតគប់តគងសំណល់រាវរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃអៃុវត្តដចូតកៅ៖  

(១)សំណល់ទឹកកភ្ៀងហរូចលូក្ពុងតបព័ៃ្ធលតូគប់កដៃ្ងដដលមាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ រចួហរូចាក់ 
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កៅតបព័ៃ្ធលសូាធារណៈ (២)សំណល់រាវកចញពីបៃទាប់ទឹក ហរូចូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធលសូ្តពុក 

ដដលមាៃកៅតាមបណា្ត អោរៃីមួយៗរបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃអាងស្តពុកមយួសតមាប់ផទាពុកសំណល់ 

តាមដផ្កករៀងៗខ្លួៃ (៣)សំណល់រាវ កចញពីមៃទារីពិកសាធៃ៍ ហរូចូលកៅក្ពុងលសូ្តពុកមៃទាីរ 

ពិកសាធៃ៍ ៃិងមិៃបងហានូរកៅលសូាធារណៈកទ។ 

កទាះបីជាោរតគប់តគងសំណល់រាវដបងដចកជា ៣ តបកភទដូចបាៃករៀបរាប់ខាងកលើ 

ក៏មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងជបួបញ្ហា ខ្ះលូ ឬអាងកមសតមាប់ផទាពុកសំណល់ ៃិងចកតមាះមៃុ

បងហានូរចលូតបព័ៃ្ធលូសាធារណៈដដរ។ កទាះជាោ៉ា ងកៃះក្តីសំណល់រាវតតនូវបាៃតគប់តគង 

ោ៉ា ងល្អ ពុំមាៃោរហូរកហៀរោសវាលោសោលកទ កតោះមៃទាីរកពទ្យកធ្ើោរបមូលជូាតបចំា 

ករៀងរាល់បីដខម្តង។ មយា៉ាងកទៀតមៃទារីកពទ្យមាៃលផូទាពុកសំណល់ ៃិងតបព័ៃ្ធលបូងហានូរទឹកដដល 

មាៃគតមបបិទជិតសា្អ តល្អ ដកូច្ះពុំមាៃបញ្ហា កិ្ៃមិៃល្អកចញពីលសូាយភាយប៉ាះោល់ 

បរស្ិាៃក្ពុងមៃទារីកពទ្យ ៃិងជុំវិញមៃទារីកពទ្យកទ។

៣�៥�៥� ោរពពបើពបាស់ទឹ្រសា្អ ត ោរបំ្ ុលពោយ្រលៃិន និងសំពៃង

មៃទាីរកពទ្យមយួផ្តល់កសវាសុខាភិបាលតបកបកដ្យគុណភាពដល់តបជាពលរដឋា ចំាបាច ់

ណាស់តតនូវមាៃោរផ្គត់ផ្គង់តគប់តោៃ់ ក្ពុងកនាះោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អ តសតមាប់កតបើតបាស់តគប់តោៃ់  

តគប់ទីកដៃ្ង ៃិងតគប់កពលកវលាគជឺាករឿងចំាបាច់។ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមាៃទឹកសា្អ ត 

កតបើតបាស់តគប់តោៃ់ កៅក្ពុងបៃទាប់ទឹក ក្ពុងបង្គៃ់អនាម័យ ៃិងកៅតគប់កដៃ្ងដដលមាៃ 

កបាលរ៉ាបូ៊ីកណ ពុធ្ំាប់មាៃោរខ្ះខាតទឹកសា្អ តសតមាប់កតបើតបាស់ក�ើយ។ បច្ចពុប្ៃ្មៃទាីរកពទ្យ 

កតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត ផ្គត់ផ្គង់កដ្យរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកោះកុងកហើយមៃទារីកពទ្យក៏មាៃអាងទឹក 

ធំសតមាប់ស្តពុកទឹកបតមពុង ដដលអាចកតបើតបាស់បាៃក្ពុងមយួរយៈកពលតបដហល ៣ កៅ ៤ន ង្ៃ 

ៃិងមាៃអណ្តនូ ងទឹកចំៃួៃ ៤។

កតរៅពីទឹកសា្អ តសតមាប់កតបើតបាស់កព្ុងបៃទាប់ទឹក ក្ពុងបង្គៃ់ ៃិងោរលាងសមា្អ ត មៃទាីរពទ្យ 

បាៃផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អ តសតមាប់បរិកភាគដដលកតបើជាធុងទឹកដដលមាៃដចកជាទឹកករៅ្ត  ៃិងទឹក 

តតជាក់ដ្ក់ជៃូបុគ្គលិក កភៀ្វ ៃិងអ្កដដលមកកតបើតបាស់កសវាក្ពុងមៃទារីកពទ្យទាងំអស់បរិកភាគ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

កៅតគប់ដផ្ក ៃិងតគប់អោរសតមាកពយាបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ោក់ព័ៃ្ធជាមយួោរបំពុលកដ្យដផសេង ៃិងកិ្ៃ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងមិៃអៃុញ្្ញ ត

ឱ្យមាៃោរលក់បារ ីៃិងលក់កតគឿងតសវឹងកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យក�ើយ កហើយក៏មាៃោរហាម

តបាមមិៃឱ្យជក់បារ ីឬផឹកកតគឿងតសវឹងកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យដដរ។ បតមាមហាមជក់ 

បារតីតនូវបាៃបិទផសាយកៅតាមអោរ តាមបៃទាប់សតមាកពយាបាល តាមសួៃ តាមចំណតម៉ាូត ូ 

ៃិងចំណតរ្យៃ្ត។ ដូកច្ះកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យពុំមាៃោរបំពុលកដ្យដផសេងបារកី�ើយ។

៣�៥�៦� ព្រពុមោរងារពតតួត្ិនិត្យោរបងាកា រ និងោរចមលៃងពរា្រ្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

តាមោរដណនំារបស់តកសងួសុខាភិបាល មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតតកពុមោរងារតតលួតពិៃិត្យ 

ោរបងាកេ រ ៃិងោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ដដលមាៃសមាសភាពជាថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ  

កហើយសមាសភាពកៃះតតនូវកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពឱ្យតសបកៅតាមស្ាៃភាព ៃិងតតមនូវោររបស ់

មៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពីតកពុមោរងារខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងក៏បាៃបកងកេើតតកពុមោរងារ 

តតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ វាយតនម្គុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពោរងារ កដើម្ីតាមដ្ៃោរអៃុវត្ត 

ោរងារ ោរកោរពវិៃ័យរបស់បុគ្គលិក ៃិងកធ្ើោរវាយតនម្ ៃិងដកលម្អក្ពុងកោលកៅកធ្ើ 

ោ៉ា ងណាជំរុញោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាលជៃូតបជាពលរដឋាឱ្យោៃ់ដតមាៃគុណភាព សុវត្ិភាព 

ៃិងតបសិទ្ធភាពខ្ស់។ តកពុមោរងារកៃះមាៃសមាសភាពមកពតីគប់ដផ្កទាងំ ៨ របស់មៃទាីរ- 

កពទ្យ។ សមាជិកតកពុមកៃះគជឺាបុគ្គលដដលបាៃកតជើសករសីកដ្យមាៃលក្ណៈពិកសសមួយ 

ចំៃៃួដចូជា អ្កអពយាតកឹត រកសាភាពសុច្ចរិត ជាអ្កមុងឺមា៉ា ត់ហ្មត់ចត់ ៃិងមាៃឆៃទាៈខ្ស់ក្ពុង 

ោរបំកពញោរងារ។
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របូភាពទី៧៖ ោរករៀបចំ ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃមៃទាីរកពទ្យ

    ោរចលូរមួកធ្ើអនាម័យរបស់បុគ្គលិក (២០១៩)    ោរអប់របំរិស្ាៃ ៃិងអនាម័យដល់អ្កដ្ទាអ្ំកជំងឺ (២០១៩)

                  ចំណតម៉ាតូ ូ(២០១៩)                                    ចំណតរ្យៃ្ត (២០១៩)

                ទីធ្ាមុខមៃទាីរកពទ្យ (២០១៩)                                  ទីធ្ាលំដហ (២០១៩)
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

៣�៦� ទំនា្រ់ទំនងល្អជាមួយពបជា្លរដ្ឋ សហ្រមន៍ និងមដ្រអូភិវឌ្ឍព្មទាងំោរ

ចលូរួមវាយតមមលៃ្ទីអនា្រពពបើពបាស់ពសវាសាធារណៈ

ោរទទួលបាៃជ័យលាភីអង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្កក់លខ១ កព្ុង 

ចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អកផ្លក់សវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2) ក្ពុងវិស័យ 

សុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្កោះកុង គកឺដ្យសារមាៃោរចលូរមួ ៃិងោរកតជាមដតជង 

ពីថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់របស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងពីមជ្ឈដ្ឋា ៃខាងកតរៅដដល 

មាៃតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់។ 

កដើម្ីបកងកេើៃជំកៃឿ ៃិងទំៃុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិង 

នដគអូភិវឌ្ឍក្ពុងោរជួយកតជាមដតជងៃិងកកៀរគរធៃធាៃជយួដល់ោរអភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

កដើម្ីបកងកេើៃតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាលជូៃតបជាពលរដឋា គណៈកម្មោរ ៃិង 

អៃុគណៈកម្មោរមយួចំៃៃួតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង។

៣�៦�១� ោរពរៀបច្ំរណៈ្រម្មោរ និងអន្ុរណៈ្រម្មោរ

គណៈកម្មោរកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរចំៃៃួ ៣កទៀត ដដលរួមមាៃ៖ 

អៃុគណៈកម្មោរតាមដ្ៃ តតលួតពៃិិត្យ ៃិងវាយតនម្ អៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ ៃិងលទ្ធកម្ម  

ៃិងអៃុគណៈកម្មោរវិៃ័យ ៃិងទណ្កម្ម តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមរយៈកសចក្តីសកតមចរបស់ 

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោះកុង21។

គណៈកម្មោរៃិងអៃុគណៈកម្មោរបកងកេើតក�ើងក្ពុងកោលបំណងដកលម្អគុណភាព  

ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្ល់កសវាសុខាភិបាលជូៃតបជាពលរដឋាឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ កដ្យ 

តាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យឥរោិប្របស់បុគ្គលិកកពទ្យចំកោះអ្កជំងឺ តគបត់គងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ  

ោរកដ្ះតសាយសំណូមពរមតិកោបល់រិះគៃ់ដដលកលើកក�ើងកដ្យអតិ្ិជៃចំកោះមៃទាីរ 

កពទ្យៃិងសកិសាករៀបចំកោលោរណ៍កលើកដលងោរបង់ន្្កសវាចំកោះតបជាពលរដឋាតកីតក។ 

21 កសចក្តីសកតមចកលខ ០០២ សរ.មសខ.កក ចុះន ង្ៃទី១៧ ដខឧសភា ឆំ្្២០១៩ របស់មៃទាីរសុខាភិបាល 

កខត្តកោះកុង



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
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សមាសភាពតនួាទី ៃិងភារកិច្ចលម្អិតរបស់គណៈកម្មោរកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិង

អៃុគណៈកម្មោរទាងំ៣ ខាងកលើមាៃកំណត់ក្ពុងកសចក្តីសកតមចជូៃភា្ជ ប់ក្ពុងឧបសម្័ៃ្ធ។

៣�៦�២� ោរ្ពងឹងទំនា្រ់ទំនងល្អជាមួយពបជា្លរដ្ឋ

មៃទាីរកពទ្យបាៃទទលួោរោំតទ ៃិងោរកពញចិត្ពីសំណាក់តបជាពលរដឋាកៅមលូដ្ឋា ៃ  

កដ្យសារមៃទារីកពទ្យបាៃគិតគរូសុខទុក្ សុខសុវត្ិភាពរបស់អ្កជំងឺជាចម្ង ជាពិកសស 

តបជាពលរដឋាទីទ័លតកដដលោ្ម ៃលទ្ធភាពបងន់្្កសវាពយាបាលជំង ឺៃិងអ្កជំងដឺដលជា

តពះសង្ ជៃពិោរ ជៃវិបល្ាសសា្ម រតី កុមារកំតោ ៃិងអ្កកទាសកដ្យកលើកដលងោរ

បងន់្្ពយាបាល។ កត្ាទាងំកៃះជាកម្ាងំចលករ ជួយជំរុញឱ្យមៃទាីរកពទ្យមាៃទំនាក់ទៃំង 

ល្អជាមយួតបជាពលរដឋា អ្កជំងឺ ឬអតិ្ ិជៃោៃ់ដតល្អតបកសើរ។

៣�៦�៣� ្ិពពោរះពយាបល់ជាមួយសហ្រមន៍អំ្ ទីតមមលៃពសវាហិរញ្ញប្បទាន 

តារាងតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង តតនូវបាៃសកតមច ៃិង

តបោសដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តដំបងូកៅឆំ្្២០១១។ ោរកំណត់តនម្កសវា ដចូមាៃក្ពុងតារាង 

កសវាហិរញ្ញប្ទាៃកៃះ គតឺតនូវបាៃពិកតោះកោបល់ោ៉ា ងទូលំទលូាយជាមយួសហគមៃ៍  

នដគូអភិវឌ្ឍ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃតគប់លដំ្ប់ថ្្ក់។ 

ជាក់ដស្តងកៅទី១៩ ដខមករា ឆំ្្២០១១ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំសិោ្សាលាពិកតោះ 

កោបល់សី្ពីោរកំណត់កសវាហិរញ្ញប្ទាៃដដលមាៃោរអកញ្ជ ើញចលូរមួពីភាគីោក់ពៃ័្ធ 

ចៃំៃួសរុប ៥៦របូ ដដលក្ពុងកនាះ មកពីមៃទារីសុខាភិបាលកខត្ មៃទារីកពទ្យកខត្ ោរិោល័យ 

តសពុកតបតិបតិ្សា្ម ច់មាៃជ័យ មណ្លសុខភាព ប៉ាុស្ិ៍សុខភាព តំណាងមកពីមៃទាីរោក់ព័ៃ្ធ 

ជុំ វិញកខត្ចំៃួៃ ៣របូ អាជ្ាធរដដៃដីថ្្ក់តកពុងតសពុកចំៃៃួ ៤របូ តកពុមតបឹកសាសងាកេ ត់ចំៃៃួ  

២របូ កៅសងាកេ ត់ចំៃៃួ ២របូ អ្កតទតទង់សុខភាពភូមិចំៃៃួ ៤របូ ៃិងតំណាងអង្គោរកតរៅ 

រដ្ឋា ភិបាលចំៃួៃ ៨របូ។

ោរចលូរមួពីភាគីោក់ព័ៃ្ធពិតជាមាៃសារសំខាៃ់ក្ពុងោរផ្ល់មតិកោបល់ ៃិង

អៃុសាសៃ៍នានា កលើោរកំណត់កសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងកដើម្ីកលើកកម្ស់គុណភាពកសវា 
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ៃិងៃិរៃ្រភាពនៃោរផ្ល់កសវា។

បនាទា ប់ពីតារាងតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃតតនូវបាៃអៃុម័តដ្ក់ឱ្យអៃុវត្ត កសវាហិរញ្ញ- 

ប្ទាៃតតនូវបាៃសរកសរកលើោ្រកខៀៃព័ត៌មាៃកដ្យមាៃបញ្្ជ ក់ពីតបកភទកសវា ៃិងតនម្  

ដដលបិទជាប់ៃឹងជញ្្ជ ងំកៅកដៃ្ងសាធារណៈក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ដដលសាធារណជៃ 

ឬអ្កជំងងឺាយតសលួលកមើលៃិងក�ើញចបាស់។

កតរៅពីវិធីសាសស្ត កៃះកដើម្ីផសេព្ផសាយកសវាហិរញ្ញប្ទាៃដល់សហគមៃ៍កៅតំបៃ់ 

ដ្ច់តសោលឱ្យបាៃដឹង ៃិងតជាបោៃ់ដតចបាស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងបាៃផសេព្ផសាយ 

កសវាហិរញ្ញប្ទាៃតាមរយៈអ្កតទតទង់សុខភាពភមូិ ៃិងអាជ្ាធរ ដដលជាអ្កតំណាង 

សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ។ កតោយពីអ្កតទតទង់សុខភាពភមូិ ៃិងអាជ្ាធរទទលួបាៃព័ត៌មាៃព ី

កសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ព័ត៌មាៃទាងំកៃះៃឹងតតនូវផសេព្ផសាយបៃ្តកៅក្ពុងកិច្ចតបជុំរបស់តកពុមតទតទង់ 

សុខភាពភូមិដដលកធ្ើក�ើងជាតបចំាដខកៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ។

រមួជាមួយោ្កៃះ តារាងតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ក៏តតនូវបាៃផសេព្ផសាយផងដដរ តាម 

រយៈកវទោិសាធារណៈដដលករៀបចំកដ្យអាជ្ាធរថ្្ក់ជាតិ ៃិងអាជ្ាធរថ្្ក់មលូដ្ឋា ៃ។ 

៣�៦�៤� ោរពលើ្រសលងបង់ម ល្ៃពសវាដល់ជនព្រទីព្រ

កដើម្ីជយួសតមលួលដល់ជីវភាពរស់កៅរបស់តបជាជៃតកីតកដដលោ្ម ៃលទ្ធភាពបង ់

ន្្ពយាបាលជំង ឺៃិងសតមាកពយាបាលកៅមៃទារីកពទ្យ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃបកងកេើតៃវូយៃ្ោរ 

ហិរញ្ញប្ទាៃោំតទសុខភាពសង្គម កដ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលជាអ្កទទលួបង់ន្្ជំៃសួតាម 

រយៈមូលៃិធិសមធម ៌ៃិងតាមរយៈប័ណ្ណកបឡាជាតិសៃិ្សុខសង្គម (បណ្ណ ័ប.ស.ស) សតមាប់

កម្មករៃិកោជិត ៃិងមសៃ្តីរាជោរ។ អ្កដដលទទលួបាៃប័ណ្ណមលូៃិធិសមធម៌កៃះតតនូវ

កចញកដ្យអាជ្ាធរ�ុ/ំសងាកេ ត ់ តាមរយៈោរកំណត់អត្សញ្្ញ ណកម្មតគលួសារតកីតករបស ់

តកសងួដផៃោរ។ តកសងួសុខាភិបាលបាៃបកងកេើតយៃ្ោរមយួដដលជាឧបករណ៍វាយតនម្ 

អ្កជំងឺតកីតកកដ្យកធ្ើោរសមា្ភ សសាច់ញាតិ ឬតកពុមតគលួសាររបស់អ្កជំងឺ កដើម្ីទទលួបាៃ 

ប័ណ្ណអាទិភាព ៃិងមាៃសិទ្ធទិទលួបាៃផលតបកោជៃ៍ពីកម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌ ដដល
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កៅថ្ោរកំណត់អត្សញ្្ញ ណកម្មតគលួសារជៃតកីតកកៅមៃទាីរកពទ្យ (Post ID)។

ក្ពុងករណីអ្កជំងឺតកីតកោ្ម ៃបណ្ណម័លូៃិធិសមធម៌ ឬប័ណ្ណ ប.ស.ស ៃិងមិៃមាៃ 

លទ្ធភាពបង់ន្្កសវាពយាបាលជំងកឺ៏អាចមកទទួលកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យបាៃកដ្យកលើកដលង 

ោរបង់ន្្ដដរ។ ោរកលើកដលងបង់ន្្កសវាកៃះ ជាោរអៃុកតោះរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ  

ក្ពុងោរចលូរមួចដំណកផ្ល់កសវាសុខភាពជៃូតបជាពលរដឋាទីទ័លតកោ្ម ៃលទ្ធភាពបងន់្្ 

ពយាបាលជំង។ឺ ោរបង់ន្្ពយាបាលជំងឺកៃះ គមឺៃទាីរកពទ្យបាៃដកតបាក់ចំណូលពកីសវា

ហិរញ្ញប្ទាៃជសួអ្កជំងឺទីទ័លតក។ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃោរកលើកដលងោរបង់ន្្កសវា

សុខភាពចំកោះ តពះសង្ ជៃចាស់ជរា ៃិងជៃពោិរ ៃិងអ្កកទាសផងដដរ។

៣�៦�៥� ោរព្រប់ព្រងចំណូល្ទីពសវាសុេភា្

ចំណូលដដលមៃទាីរកពទ្យកខត្កោះកុងទទលួបាៃពកីសវាសុខភាពបាៃមកពីបីតបភព  

គ ឺទី១.ោរបង់ន្្កដ្យផ្ទា ល់មាៃតបមាណ ៤០លាៃករៀល ក្ពុង ១ដខ ទី២.ោរបងន់្្កដ្យ

ប័ណ្ណមលូៃិធិសមធម៌មាៃតបមាណ ២៥លាៃករៀល ក្ពុង ១ដខ ៃិង ទី៣.ចំណូលតាមរយៈ

ោរកតបើតបាស់ប័ណ្ណ ប.ស.ស មាៃតបមាណ ៣០លាៃករៀល ក្ពុង ១ដខ។ សរុបចំណូលតបចំា

ដខមាៃតបមាណ ៩៥លាៃករៀល កព្ុង ១ដខ គិតជាមធ្យម។ ក្ពុងចកំណាម្វិោទាងំ ៩៥លាៃ 

ករៀលកៃះ គយឺក ៦០% សតមាប់ជាតបាក់កលើកទឹកចិត្ដល់បុគ្គលិក ចាប់ពីកលាកតបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យ រហតូដល់កម្មករ ៃិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសៃយា កៅតាមថ្្ក់ កដ្យរកសាគម្ាត 

ដបងដចកមិៃឱ្យកលើសពី ០,៣% កទ។ ចំណូល៣ ៩% កទៀត យកកៅដំកណើរោរោរងារ

កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ កហើយ ១% បង់ចលូរតនាោរជាតិ កហើយកោលោរណ៍នៃោរដបងដចក

ចំណូលកៃះកធ្ើក�ើងតាមោរកំណត់របសត់កសងួសុខាភិបាល។

៣�៦�៦� ោរព្រប់ព្រងចំណូលពពរៅ្ទីពសវាសុេភា្

ចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាព ក៏មាៃចំណូលបាៃមកពីោរកកៀរគរពីសប្ពុរសជៃ 

ដដលមាៃ្វិោមយួចំៃៃួ កហើយភាគកតចើៃសប្ពុរសជៃបាៃឧបតម្្ភជាសមា្ភ របរិោ្រ 

កតបើតបាស់កព្ុងមៃទាីរកពទ្យ។ ោរកកៀរគរធៃធាៃពីសប ព្ុរសជៃកៃះកធ្ើក�ើងតាមរយៈោរ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

ពយាបាលជំង ឺោរបកងកេើតទំនាក់ទំៃងល្អរវាងកលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ឬតកពុមតគនូកពទ្យជាមយួ 

បណ្ាសប្ពុរសជៃ ដដលជាអ្កសា្គ ល់ោ្ ជាអតីតអ្កជំងឺដដលធ្ាប់មកពយាបាលកៅមៃទាីរ-

កពទ្យ ៃិងជាសាច់ញាតិ ឬមិត្ភក្ិជាកដើម។

៣�៦�៦�១� ោរសហោរជាមួយមដ្រអូភិវឌ្ឍ អង្គោរជាតិ អន្ដរជាតិ និង 

សប្បពុរសជនមដ្រអូភិវឌ្ឍ

បច្ចពុប្ៃ្កៃះមាៃអង្គោរមលូៃិធដិ្ទាពំយាបាលអ្កជំងកឺអដស៍ (AHF) បាៃជយួ 

សហោរជានដគផូ្តល់បរិោ្រមយួចៃំៃួដល់ដផ្កជំងឺ ឱោសៃិយម។ អង្គោរតកពុមតគនូកពទ្យ 

ស្ម ័តគចិត្តបារាងំ (French Humaniterian Organization) បាៃជយួពិៃិត្យៃិងពយាបាល 

ជំងកឺៅដផ្កវះោត់ជាករៀងរាល់ឆំ្្ (២តកពុម ក្ពុងមយួឆំ្្) កដ្យតកពុមទី១ ពយាបាលកលើជំង ឺ

ករាគសស្ីដដលមាៃរយៈកពល ២សប្ាហ៍ កហើយមយួតកពុមកទៀតពយាបាលកលើជំងតឺចមុះ 

តតកចៀក បំពង់ក ដចូជាោរវះោត់ដុំពកក ដុំគីសបំពង់ក ដដលមាៃរយៈកពលតបដហល   

២សប្ាហ៍ ក្ពុង ១ឆំ្្។ តកពុមសប្ពុរសធម៌បារាងំទាងំពីរតកពុមកៃះបាៃអកញ្ជ ើញមកមៃទាីរកពទ្យ

កខត្កោះកុងជាករៀងរាល់ឆំ្្ (ចាប់តំាងពី ២០០០ រហតូដល់បច្ចពុប្ៃ្)។ តកពុមតគនូកពទ្យស្ម ័តគ

ចិត្តបារាងំបាៃជយួទាងំបកច្ចកកទសពយាបាល ទាងំសមា្ភ រៈឧបករណ៏បរិោ្រកពទ្យ ៃិងឱស្ 

មួយចំៃួៃដដលមាៃតបសិទ្ធភាពកព្ុងោរពយាបាលជំង។ឺ

ក្ពុងតកបខ័ណ្កិច្ចសហតបតិបត្តិោររវាងសកលវិទយាល័យពុទ្ធសិាសស្ត  ៃិង University  

Of New South Wales, Australia បាៃបញ្ជនូៃៃិសសេិតជំនាញវិស្ករចំៃៃួ ៨នាក់ នៃ

University Of New South Wales, Australia (ចៃំួៃ ២នាក់ ក្ពុងមយួវគ្គ រយៈកពល 

មួយដខ) ជយួជសួជុលសមា្ភ រៈ ឧបករណ៍បរោ្ិរកពទ្យៃិងដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍ដល់ 

បុគ្គលិកដផ្កដ្ទាឧំបករណ៍បរិោ្រកពទ្យនៃមៃទារីកពទ្យកខត្កោះកុង។

កតរៅពីកៃះ មៃទារីកពទ្យក៏មាៃកិច្ចសហតបតិបតិ្ោរជាមយួតពះរាជាណាចតកន្�ង់ គ ឺ

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តតាត ដដលមាៃតពំដដៃជាប់ៃឹងកខត្តកោះកុង កដ្យបាៃជយួជសួជុល

ៃិងបំោក់សមា្ភ រៈក�ើងវិញ ៃវូអោររមាងៃ ប់កមករាគ ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត លរមួ។ មៃទាីរកពទ្យកខត្ 
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កោះកុងបាៃបញ្ជនូៃតគនូកពទ្យកៅបណ្ពុ ះបណ្ាលវគ្គខី្ក្ពុងមយួឆំ្្ចៃំៃួ ៤វគ្គ ដតក្ពុងមយួវគ្គៗ 

មាៃរយៈកពល ១សប្ាហ៍ កៅ២សប្ាហ៍ កដើម្ីដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍។ ឧទាហរណ៍ វគ្គ 

ដ្ទាទំារកកទើបកកើត វគ្គសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ វគ្គសកសងា្គ ះបឋមពីសហគមៃ៍ វគ្គដ្ទាវំះោត់ឆ្អងឹ។  

កតរៅពីកៃះកទៀតមៃទារីកពទ្យកខត្កោះកុងមាៃទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួមៃទាីរកពទ្យកខត្តតាតក្ពុង 

ោរបញ្ជនូៃអ្កជំងកឺៅពយាបាលបៃ្តកៅតបកទសន្ ក្ពុងករណីកលើសពីសមត្ភាពពយាបាល 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។

ទៃទាមឹៃឹងកៃះភាគនី្ក៏បាៃឧបត្ម្ភរ្យៃ្គិលាៃសកសងា្គ ះ ១កតគឿង មាៃតនម្តបដហល 

២៥០លាៃករៀល កហើយក៏មាៃកិច្ចសហតបតិបតិ្ោរក្ពុងោរទប់សាកេ ត់ជំងឺឆ្ងតាមតពំដដៃ 

បាៃោ៉ា ងល្អដដរ។

ជាងកៃះកៅកទៀត ភាគនី្តាមរយៈទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិន្ (TICA) បាៃ 

ជយួកសាង អោរសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់កតមិតធងៃៃ់ ១ខ្ង ក្ពុងតនម្ទឹកតបាក់ ៨៨៤ លាៃករៀល ៃិង

បំោក់សមា្ភ រៈមយួចំៃួៃកទៀតក្ពុងតនម្ទឹកតបាក់ចំៃៃួ ១.០៤០លាៃករៀល។

បដៃ្មពីកៃះរដឋាបាលកខត្កោះកុង ៃិងរដឋាបាលកខត្តតាតនៃតពះរាជាណាចតកន្មាៃ

កិច្ចសហតបតិបត្តិោរ ៃិងមាៃទំនាក់ទំៃងល្អ ជាមយួោ្។ ក្ពុងកនាះដដរ មៃទារីកពទ្យកខត ្

កោះកុងក៏មាៃទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួមៃទាីរកពទ្យតសពុកខ្ងនយ៉ា ៃិងមៃទាីរកពទ្យកខត្តតតាតនៃ

តបកទសន្ផងដដរ។ ទំនាក់ទំៃងកៃះបាៃោ្យជាមិត្ភាពដ៏ល្អអស់រយៈកពលតបមាណ 

៥០ឆំ្្ កៃ្ងមកកហើយ។

កដើម្ីឱ្យមា្ច ស់ជំៃយួមាៃទំៃុកចិត្កលើមៃទាីរកពទ្យ មៃទាីរកពទ្យមាៃោរកប្ជ្ាចិត្ ៃិង 

បងាហា ញតម្ាភាពតាមរយៈោរបិទក ្្ម ះមា្ច ស់ជំៃួយកលើឧបករណ៍បរិោ្រកពទ្យ ៃិងមាៃ 

ចុះផសាយោរដ្្ងអំណរគុណដល់មា្ច ស់ជំៃួយតាមកគហទំព័ររបស់មៃទារីកពទ្យ។
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របូភាពទី៨៖ ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍតពមទាងំ

ោរចលូរមួវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ

  ោរចលូរមួសកសងា្គ ះអ្កជំងកឺៅតាមសហគមៃ៍ (២០១៨)   ោរទទលួអំកណាយពីសប្ពុរសជៃក្ពុងតសពុក (២០១៩)

   ោរទទលួអំកណាយពីសប្ពុរសជៃកព្ុងតសពុក (២០១៨)          ោរផ្តល់ ៃិងទទលួអកំណាយ (២០១៩)

         ោរផ្តល់ ៃិងទទលួអំកណាយ (២០១៩)                 ោរផ្តល់ ៃិងទទលួអកំណាយ (២០១៩)
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៣�៧� ោរពោរះពសាយបញ្ហា ពបឈមជាមួយពបជា្លរដ្ឋ និងសហ្រមន៍

ដំកណាះតសាយចំកោះបញ្ហា តបឈមនានាជាមួយតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍ មៃទាីរ 

កពទ្យកខត្កោះកុងបាៃករៀបចំៃវូយៃ្ោរកឆ្ើយតបៃិងកដ្ះតសាយចំកោះបញ្ហា តបឈម ៃិង 

បណ្ឹងតវា៉ា កផសេងៗតាមរយៈតបអប់សំបុតតមតិកោបល់ ោរចុះសមា្ភ សតបជាពលរដឋាកដ្យ 

ផ្ទា ល់ ោរសមា្ភ សអតិ្ិជៃតាម ទូរស័ពទា កវទិោសាធារណៈ ោរកដ្ះតសាយមតិកោបល ់

តាមបណ្ាញសង្គមទំព័រកហស្ប៊ុក (Facebook Page) ៃិងតាមរយៈោរិោល័យតបជា- 

ពលរដឋា។

៣�៧�១� ្ិនិត្យ និងវិភា្រពលើមតិរបស់អនា្រជំងឺ

បនាទា ប់ពីទទួលបាៃព័ត៌មាៃ មតិកោបល់ សំណូមពរ ៃិងបណ្ឹងតវា៉ានានាតាមរយៈ 

តបអប់សំបុតត មៃទាីរកពទ្យកខតកេកោះកុង តតនូវចាត់វិធាៃោរសមតសបក្ពុងោរកឆ្ើយតបកៅ 

អ្កដដលបាៃកលើកក�ើងៃវូបញ្ហា តបឈម មតិកោបល់ សំណូមពរ ឬបណឹ្ងតវា៉ា។ មៃទាីរកពទ្យ 

ៃឹងកដ្ះតសាយៃវូបញ្ហា តបឈមនានា ឱ្យទាៃ់កពលកវលា កដ្យតម្ាភាពៃិងយុតិ្ធម៌។

៣�៧�២� វិធានោរពោរះពសាយពពោយព្លទទួលបាន្័ត៌មានពតៃប់ និង

បណ្ដ ឹងតវ៉ា

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង មាៃយៃ្តោរទទួលព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ឹងតវា៉ា  តពមទាងំ 

មាៃវិធាៃោរកដ្ះតសាយៃិងោរកឆ្ើយតបកៅៃឹងព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ា  ក្ពុងកពល 

កវលាសមតសបតាមករណីជាកដ់ស្ងៃីមយួៗ តាមមកធយាបាយមួយចៃំៃួដចូខាងកតោម៖

តបអប់សំបុតត៖ មៃទារីកពទ្យមាៃោរករៀបចំដ្ក់តបអប់សំបុតតតគប់ដផ្កផ្តល់កសវា 

ទាងំអស់កព្ុងមៃទារីកពទ្យ ដដលមាៃសរុបចំៃួៃ ១០តបអប់សំបុតត ៃិងទតមង់លិខិតបកញ្ចញ

មតិ ៃិងសំណូមពររបស់អតិ្ិជៃកៅតាមបណ្ាដផ្កៃីមួយៗ កដើម្ីឱ្យអតិ្ិជៃអាចបងាហា ញ 

ពីភាពកពញចិត្ត ឬមិៃកពញចិត្ត ៃិងមាៃមតិកោបល់ ឬសំណូមពរកផសេងៗចំកោះមៃទាីរកពទ្យ។  

តបអប់សំបុតតតតនូវបាៃកបើកករៀងរាល់ន ង្ៃទី២៨ ជាករៀងរាល់ដខ ដដលមាៃោរចូលរមួកដ្យ 

តំណាងគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យចំៃៃួ ២ ឬ ៣នាក់ ៃិងតំណាងនៃបណ្ាដផ្ក
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ៃីមយួៗ។ ជាបនាទា ប់មាៃោរកបើកកិច្ចតបជុំរបស់តកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិង 

សុវត្ិភាពថ្្ក់មៃទាីរកពទ្យ កៅន ង្ៃទី២៩ កដើម្ីពិៃិត្យៃិងវិភាគព័ត៌មាៃតត�ប់ដដលទទលួ 

បាៃពីតបអប់សំបុតត កដ្យមាៃោរចលូរមួពីតគបត់បធាៃដផ្ក ឬតំណាងនៃដផ្កៃីមយួៗ។  

ក្ពុងករណីរកក�ើញបណឹ្ងតវា៉ា របស់អតិ្ិជៃ គណៈកម្មោរៃឹងតបគល់ឱ្យដផ្កដដលមាៃ

បញ្ហា កនាះតតនូវកធ្ើោរកដ្ះតសាយ ៃិងតតនូវរាយោរណ៍អំពីលទ្ធផល ឬបញ្ហា តបឈមដដល

មិៃអាចកដ្ះតសាយកៅគណៈកម្មោរកដើម្ីសតមបសតមលួលកដ្ះតសាយបៃ្ត។

ទំព័រកហស្ប៊ុក (Facebook Page) របស់មៃទាីរកពទ្យ៖ មៃទាីរកពទ្យមាៃតកពុមោរងារ 

តាមដ្ៃ ៃិងពិៃិត្យកមើលមតិកោបល់ (comment) ៃិងោរកផ្ើសាររបសត់បជាពលរដឋាកៅ

ោៃ់ទំព័រកហស្ប៊ុករបស់មៃទារីកពទ្យ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃតកពុមោរងារចំៃៃួ៣របូ  

កដើម្ីទទលួបៃទាពុកជាតបចំាៃវូកហស្ប៊ុកកផករបស់មៃទាីរកពទ្យ ក្ពុងោរកឆ្ើយតបរាល់ចមងៃល់  

ៃិងតសាយបំភ្រឺាល់បញ្ហា តបឈមកផសេងៗដដលទទលួបាៃពីទំព័រកហស្ប៊ុក។ កបើក្ពុងករណី 

មាៃបណ្ឹងតវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់កសវាកផ្ើសារកដ្យផ្ទា ល់ (Inbox) កៅោៃ់ទំព័រកហស្ប៊ុក 

របស់មៃទារីកពទ្យ ឬករណីខ្ះមាៃគណៃីណាមយួដដលបាៃបកងាហា ះសាររិះគៃ់ជាសាធារណៈ 

អំពីោរផ្លក់សវារបស់មៃទាីរកពទ្យ ឬរបស់បុគ្គលិកដដលផ្ល់កសវាមិៃបាៃល្អ ភាគីមៃទារីកពទ្យ 

ដតងដតករៀបចំកិច្ចតបជុំពិភាកសា ៃិងអកញ្ជ ើញភាគីដដលបាៃកផ្ើសារ ឬបកងាហា ះជាសាធារណៈ  

មកចលូរមួតបជុំ កដើម្ីកដ្ះតសាយបញ្ហា នានា។ ជាក់ដស្ងកបើក្ពុងករណីភាគីមៃទាីរកពទ្យពិតជា 

មាៃកំហុសកនាះ ភាគីមៃទារីកពទ្យៃឹងកធ្ើោរសមូអភ័យកទាស ៃិងកលើកយកបញ្ហា កនាះកដើម្ី 

កធ្ើោរដកលម្អ ឬកបើករណីបុគ្គលិករបូណាតបតពឹត្តខុស គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យៃឹងកធ្ើោរ 

អប់រ ំឬដ្ក់ពៃិ័យ។ កបើករណីភាគីដដលបាៃបកងាហា ះជាសាធារណៈជាអ្កខុសកដ្យមិៃ 

បាៃដស្ងយល់អំពោីរពិតចបាស់លាស់ កហើយបាៃបកងាហា ះរិះគៃ់ជាសាធារណៈកធ្ើឱ្យប៉ាះោល់ 

ដល់មៃទាីរកពទ្យ បុគ្គលរបូកនាះតតនូវកធ្ើោរលុបោរបកងាហា ះរបស់ខ្លួៃ ៃិងកធ្ើោរសមូអភ័យកទាស 

ដល់ភាគីមៃទាីរកពទ្យកដើម្ីបញ្ចប់បញ្ហា ។
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កវទិោសាធារណៈ៖ មៃទាីរកពទ្យ បាៃចលូរមួសហោរជាមយួអាជ្ាធរ ៃិងកធ្ើោរករៀបច ំ

កវទិោសាធារណៈចៃំៃួ ២ដង កព្ុង ១ឆំ្្ (រយៈកពល ១ន ង្ៃ កព្ុង ១កវទិោ) កដើម្ីផសេព្ផសាយ ៃិង

អប់រអំំពីចំកណះដឹងោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដ្រកសាសុខភាពដចូជាោរដ្ទាកំុមារ បញ្ហា ករាគសស្ត  ី 

ជំងតឺគពុៃ្ម ជំងតឺគពុៃចាញ់ ៃិង ្្មីៗ កៃះោក់ព័ៃ្ធៃឹងបញ្ហា កូវដី-១៩ ជាកដើមកៅតាមបណា្ត  

�ុំ តសពុកកដ្យមាៃោរចលូរមួពីតកពុមតបឹកសាកខត្ត គណៈអភិបាលកខត្ត គណៈអភិបាលតកពុង  

តសពុក កមភូមិ កម�ុំ កៅសងាកេ ត់ មៃទាីរោក់ព័ៃ្ធជុំវិញកខត្ត ៃិងតបជាពលរដ្ធក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ។  

កៅក្ពុងកវទិោកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏ទទលួរាល់មតិកោបល់ ៃិងសំណូមពរកផសេងៗរបសត់បជា- 

ពលរដឋា។ រាល់ចមងៃល់ ៃិងបញ្ហា តបឈមរបស់តបជាពលរដឋាៃឹងតតនូវកឆ្ើយតបបំភ្ ឺៃិងបកតសាយ 

ភ្ាមៗកៅក្ពុងកវទិោសាធារណៈកនាះ ៃិងរាល់មតិកោបល់ៃិងសំណូមពររបស់តបជាពលរដឋា

ៃឹងតតនូវបាៃមៃទារីកពទ្យកត់តតាទុក កដើម្ីបញ្ចនូលក្ពុងរកបៀបវារៈនៃកិច្ចតបជុំរបសត់កពុមោរងារ 

កដើម្ីកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសុវតិ្ភាពថ្្ក់មៃទាីរកពទ្យ។

ចំកោះវិធាៃោរកដ្ះតសាយបញ្ហា  ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងបណ្ឹងតវា៉ា ក្ពុងករណីខ្ះអាច 

មាៃោរចលូរមួសតមបសតមលួល ៃិងកដ្ះតសាយកដ្យអាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធ រមួមាៃតំណាង 

គណៈអភិបាលកខត្ត ឬស្ងោរៃគរបាលកខត្ត ឬអាជ្ាធរតកពុង ឬោរិោល័យតបជាពលរដឋា 

ជាកដើម។
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៣�៨� ោរផ្តតួចពផ្តើម្រំនិត ្្មទៗី  នវានុវត្តន៍ ពដើម្បទីព វ្ ើឱ្យអង្គភា្មានដំពណើរោរោន់សតល្អ 

ពបពសើរពៃើង

៣�៨�១� ោរបនញ្្បពបធានបទពា្រ់្័ន្ធនឹងនវានុវត្តន៍ និងោរមចនាពបឌិត

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុងដតងដតបសញ្្ជ បអំពីតបធាៃបទៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងគៃំិតនច្តបឌិត 

ដល់មសៃ្តីៃិងបុគ្គលិកតគប់របូតាមរយៈកម្មវិធដីចករដំលកចំកណះដឹង ៃិងបទពិកសាធៃ៍ដដល 

កធ្ើក�ើងកព្ុងកិច្ចតបជុំកពលតពឹកករៀងរាល់ន ង្ៃ កិច្ចតបជុំតបចំាដខ តតីមាស ជាកដើម។ 

៣�៨�២� ោរដឹ្រនាអំនុវត្ត ោរជំរុញ និងោរោពំទោរអនុវត្ត្រំនិតមចនាពបឌិត 

និងនវានុវត្តន៍

៣�៨�២�១� ោរពលើ្រ្រម្ស់បរិស្ាន

ក្ពុងកោលបំណងកលើកកម្សោ់រដ្រកសាបរិស្ាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ដ្ក់កចញៃវូកោលោរណ៍សតមាប់មសៃ្តីតគប់របូយកកៅអៃុវត្តៃវូោក្យកស្ាកគ ឺ “បុគ្គលិក 

ម្ាក់ដ្កំដើមកឈើមយួកដើម”។ ជាលទ្ធផលនៃោរអៃុវត្តៃវូកោលោរណ៍កៃះ ក�ើញថ្  

បរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យតតនូវបាៃដកលម្អ។ សួៃចបារជុំវិញអោរនៃដផ្កៃីមយួៗកព្ុងមៃទាីរកពទ្យ 

តតនូវបាៃតុបដតងតាមរយៈោរដ្កំៃូកឈើ ផ្កេ ចតមពុះពណ៌ ៃិងរុក្ជាតិកផសេងៗោ៉ា ងតសស់បំតពង 

តបកបកដ្យគំៃិតនច្តបឌិត ៃិងបំោក់កភ្ើងបំភ្ដឺ្មកទៀត។

៣�៨�២�២� ោរព្រៀរ្ររសប្បពុរសជន

ក្ពុងកនាះដដរ កដើម្ីកលើកកម្ស់ោរចលូរមួ ៃិងោរកកៀរគរធៃធាៃ កដើម្ីចូលរមួចដំណក 

ក្ពុងោរអភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់កចញៃវូោក្យកស្ាក គឺ “មសៃ្តីម្ាក់ សប្ពុរស-

ជៃម្ាក់” កដើម្ីជំរុញ ៃិងកលើកទឹកចិត្តឱ្យមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកតគប់របូចូលរមួទំនាក់ទៃំង ៃិង 

កកៀរគរធៃធាៃពីនដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងសប្ពុរសជៃជាតិ ៃិងអៃ្តរជាតិ។ សមា្ភ រៈ ៃិងបរោ្ិរកពទ្យ 

ដដលសប្ពុរសជៃផ្តល់ជៃូៃឹងយកកតបើតបាស់កព្ុងដផ្ក អង្គភាពដដលសាមីមសៃ្តីរបូណាទំនាក់- 

ទំៃង ឬកកៀរគរបាៃ។ សមា្ភ រៈដនទកទៀត ដចូជាបង់្ ្ម ឬបងក់ឈើសតមាប់អង្គពុយ សា�ពុងកឈើ

ជាកដើម តតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យកតបើតបាស់រមួ ឬកៅកដៃ្ងដដលមាៃតតមនូវោរ។ ជាលទ្ធផលនៃោរ 
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អៃុវត្តកោលោរណក៍ៃះ ក�ើញថ្ សមា្ភ របរិោ្រកពទ្យដដលមាៃតនម្ន្្ដចូជា មា៉ា សីុៃតាម 

ដ្ៃសញ្្ញ ជីវិត ចំៃួៃ ៥កតគឿង មា៉ា សុីៃតាមដ្ៃោរកសនា្ត ក់ស្នូៃ ៃិងចង្ាក់កបះដូងទារក 

ចំៃៃួ ០១កតគឿង ដតគអ្កជំងឺ ៃិងសមា្ភ រៈមយួចំៃួៃកទៀតមៃទាីរកពទ្យទទលួបាៃពីសប្ពុរសជៃ 

ជាកតចើៃ ជាឧទាហរណ៍ជាកដ់ស្តង កលាកជំទាវ មិ្ុនា ភូ្ ង អភិបាលនៃគណៈអភិបាល 

កខត្តកោះកុង បាៃជយួឧបត្ម្ភមា៉ា សុីៃតតជាក់ចំៃៃួ ០៤កតគឿង ដល់មៃទាីរកពទ្យ ឯកឧត្តម  

ពពសង ហុង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលកខត្តកោះកុង បាៃជយួកសាងចំណតរ្យៃ្ត 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ។

៣�៨�២�៣� ោរបពងកាើតទពមង់ឯ្រសាររួមសពមាប់ោរបញ្រូ ន និងោរទទួល

អនា្រជំងឺ

មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តលួចកផ្តើមគៃំិតបកងកេើតឱ្យមាៃទតមង់ឯកសាររមួមយួស្ត ពីីោរបញ្ជនូៃ ៃិង

ទទួលអ្កជំងឺកដើម្ីផ្តល់ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរបញ្ជនូៃៃិងទទលួអ្កជំង ឺៃិងពុំចំណាយ 

កពលកវលាកតចើៃក្ពុងោរពិៃិត្យ ៃិងកធ្ើករាគវិៃិច្័យរបស់អ្កជំងកឺ�ើងវិញ ដដលកៅក្ពុងទតមង់ 

កនាះមាៃកំណត់ៃវូស្ាៃភាព ៃិងព័ត៌មាៃសំខាៃ់ៗរបស់អ្កជំងឺដចូជា ព័ត៌មាៃផ្ទា ល់ខ្លួៃ 

របស់អ្កជំង ឺស្ាៃភាពជំង ឺោរពិពណ៌នាអំពីស្ាៃភាពរាងោយរបស់អ្កជំងឺ លទ្ធផលនៃ 

ោរវិភាគរកជំង ឺកោលោរណ៍នៃោរកធ្ើករាគវិៃិច្័យ ៃិងមលូកហតុនៃោរបញ្ជនូៃអ្កជំងឺ។

៣�៨�២�៤� ោរព្រៀរ្ររ្នធានពដើម្បទីោពំទដល់ោរអភិវឌ្ឍសមត្ភា្របស់មនន្តទី

ោរកកៀរគរធៃធាៃ កដើម្ីោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពរបស់មសៃ្តីរាជោរ ៃិង 

បុគ្គលិក តបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តតាមវិធីដចូខាងកតោម៖

• ពិៃិត្យកមើលកលើតតមនូវោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពជាក់ដស្តង ៃិងជាតតមនូវោរអាទិភាព 

ដដលមាៃកំណត់ក្ពុងដផៃោរអភិវឌ្ឍសមត្ភាព រចួកំណត់យកមយួ ឬពីរជំនាញ 

កដើមដស្ងរកោរោំតទ

• ទំនាក់ទំៃងកៅអង្គោរ ស្ាប័ៃ នដគអូភិវឌ្ឍជាតិ ៃិងអៃ្តរជាតិ ដដលទទួលបៃទាពុក 

បណ្តពុ ះបណា្ត លអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពកលើជំនាញដដលមៃទាីរកពទ្យតតនូវោរ កដើម្ីបញ្ជនូៃ 
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មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកកៅបណ្តពុ ះបណា្ត ល

• កៅកពលរកសាលាបណ្តពុ ះបណា្ត លបាៃកហើយ ប៉ាុដៃ្តសាលាឬវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

តតមនូវឱ្យបង់ន្្សិកសា មៃទាីរកពទ្យបាៃដស្ងរកសប្ពុរសជៃកដើម្ីជយួោំកលើន្្សិកសា  

ក្ពុងកនាះដដរមៃទាីរកពទ្យក៏រួមចំដណកកចញន្្ស្ាក់កៅ ឬន្្ហបូចុក ក្ពុងករណីសាមី 

មសៃ្តីោ្ម ៃលទ្ធភាព។

៣�៨�២�៥� ោរព្រប់ព្រងវត្តមានមន្មព្រហម

ជាគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍ក្ពុងោរតបមូល ៃិងតគប់តគង្មតកហមមៃទារីកពទ្យបាៃអៃុវត្ត 

តាមយៃ្តោរដចូខាងកតោម៖

• ក្ពុងករណីមាៃអ្កបរិចា្ច គ្មកតចើៃនាក់ក្ពុងអំ�ពុងកពលដដលមៃទារីកពទ្យមៃិទាៃ់ 

មាៃតតមនូវោរកតបើតបាស់្ម មៃទាីរកពទ្យមិៃទាៃ់បមូ្មទុកកទកតោះកបើសិៃ 

យកមកទុកអាចហសួោលកំណត់កតបើតបាស់ ប៉ាុដៃ្តមៃទាីរកពទ្យបាៃកតក់ ្្ម ះ ៃិង

កលខទរូស័ពទារបស់អ្កទាងំកនាះទុកកពលណាមៃទារីកពទ្យតតនូវោរកតបើ្មកទើប 

អកញ្ជ ើញោត់មកកធ្ើោរបរិចា្ច គ្ម

• យៃ្តោរមយួកទៀតក្ពុងោរតបមលូ្ម គមឺៃទារីកពទ្យបាៃបកងកេើតគណៈកម្មោរ 

តគប់តគង្មដដលមាៃអភិបាលរងកខត្តម្ាក់ជាតបធាៃ តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាល 

ជាអៃុតបធាៃ ៃិងតបធាៃមៃទាីរ អង្គភាពនានាជាសមាជិក កហើយគណៈកម្មោរ 

កៃះមាៃតនួាទីបកងកេើតកម្មវិធីផសេព្ផសាយតាមអង្គភាពចំណះុកខត្ត ឱ្យចលូរមួបរចិា្ច គ 

្មកដ្យកធ្ើោរផ្្ស់កវៃោ្ពីអង្គភាពមយួកៅអង្គភាពមយួកទៀត។ កហតុដកូច្ះ 

កហើយោរផ្គត់ផ្គង់្មមិៃសូវមាៃកងះ្ខាតកទ។ មយា៉ាងកទៀតមៃទារីកពទ្យមាៃ

លក្ខណ្តតមនូវឱ្យតគប់អ្កជំងវឺះោត់តតនូវផ្តល់្មសតមាប់កតតៀមបំរុងោ៉ា ងតិច  

២កប្ាក សតមាប់ោរវះោត់មយួករណី ប៉ាុដៃ្តកពលខ្ះមៃទាីរកពទ្យក៏មិៃបាៃកតបើតបាស ់

្មទាងំអសក់នាះដដរ។ កហតុដកូច្ះមៃទាីរកពទ្យក៏មាៃសល់្មខ្ះបតមពុង 

សតមាប់អ្កជំងកឺតោយៗ។
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ជំព
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ទី៣
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៣�៨�២�៦� ោរផ្តល់ោរពលើ្រទឹ្រចិត្ត

ជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាព មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកតគប់រូបក្ពុងោរអៃុវត្តគំៃិតនច្តបឌិត  

ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតប័ណ្ណសរកសើរសតមាប់ផ្តល់ជូៃទាងំកតមិតអង្គភាព ៃិង 

កតមិតបុគ្គលម្ាក់ៗក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។ ប័ណ្ណសរកសើរកៃះសតមាប់ផ្តល់ជៃូដល់អង្គភាព មសៃ្ត ី 

តពមទាងំបុគ្គលិកដដលមាៃគំៃិតនច្តបឌិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងមាៃស្ានដល្អកព្ុងោរបំកពញ 

ោរងារជៃូមៃទាីរកពទ្យ។
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របូភាពទី១០៖ ោរផ្លួចកផ្ើមគំៃិត ្្មីៗ ៃវាៃុវត្តៃ៍

    

ោរកលើកទឹកចិត្តជាប័ណ្ណសរកសើរដល់បុគ្គលិក

ក្ពុងមៃទារីកពទ្យ (២០១៩)             នច្កង់ឡាៃកធ្ើជាសៃួចបារ (២០១៨)

    នច្កង់ឡាៃកធ្ើជាសៃួចបារតាមដផ្ក (២០១៨)               នច្តបឌិតទីធ្ាខាងមុខសតមាប់កក្មងកលង

               ដផ្កជំងឺកុមារ (២០១៨)



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

129

ជំព
ូក
ទី៣
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របូភាពទី១១៖ ប័ណ្ណសរកសើរ
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តសោះកុង

៣�៩� ្រតា្ត ពជា្រជ័យរបស់មន្ទទីរព្ទ្យ

កតា្ត កជាគជ័យរបស់មៃទារីកពទ្យបាៃមកកដ្យសារ៖

១.ោរចលូរមួោំតទ ៃិងកិច្ចសហតបតិបត្តិោរល្អពីបុគ្គលិក មសៃ្តីរាជោរតគប់ដផ្ក  

អាជ្ាធរ ៃិងអ្កោក់ពៃ័្ធតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់។

២.ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យតបោៃ់ខា្ជ ប់ៃូវគុណតនម្នៃោរតគបត់គង ៃិងដឹកនំាអង្គភាព

ដូចជា៖ គុណធម៌ សីលធម៌ សមត្ភាព តម្ាភាព សុចរិតភាព សាមគ្គភីាព ៃិងោរទទលួ 

ខុសតតនូវ។

៣.ោរកលើកទឹកចិត្តដល់មសៃ្តីតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ក្ពុងអង្គភាព។

៤.ោរោំតទបកច្ចកកទស (អភិបាល តាមដ្ៃ វាយតនម្) ពីតកសួងសុខាភិបាល ៃិង 

មៃទារីសុខាភិបាល កហើយក៏មាៃគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមក្ពុងោរកផទារសិទឋាក្ពុងោរដឹកនំា ោរទទលួខុស 

តតនូវ ៃិងោរអភិវឌ្ឍតាមដផ្កៃីមួយៗ។

៥.ោរពតងឹងសមតភ្ាពមសៃ្តី ៃិងពតងីកកសវា ្្មីៗ ក្ពុងកោលបំណងទាក់ទាញអតិ្ិជៃ 

ឱ្យមកកតបើតបាស់កសវាកៅមៃទាីរកពទ្យ។

៦.មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យមាៃឆៃទាៈក្ពុងោរដកលម្អក្ពុងោរចលូរមួកសាងទំៃុកចិត្ត

ពីអតិ្ិជៃ តាមរយៈោរដកដតបឥរិោបទ ទាងំអាកប្កិរិោ ោក្យសំដី ោយវិោរ ៃិងោរ 

យកចិត្តដ្ក់កព្ុងោរផ្តល់កសវាកដ្យមិៃតបោៃ់ឋាៃៈ ពជូសាសៃ៍ ពណ៌សម ព្ុរ ៃិងោ្ម ៃោរ 

ករសីកអើងជាមួយអ្កជំងឺ។

ទាងំអសក់ៃះជាកតា្ត កជាគជ័យ ៃិងជាបទពិកសាធៃ៍ក្ពុងោរតគប់តគងកសវាសាធារណៈ 

ឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង ដូកច្ះកដើម្ីរកសាៃិរៃ្តភាព ៃិងោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើងដ្មកទៀត ទាមទារ

ឱ្យថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកទាងំអស់រកសាៃវូទសសេនាទាៃោរកលើកកម្ស់គុណភាព

កសវា។
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ជំព
ូក
ទី៤

ជពូំកទី៤. សេចក្ីេន្និដ្ឋា ន

ជំ្ ្ូរទទី៤� ពសច្រ្ដទីសននាិោ្ឋ ន

ក្ពុងរយៈកពល ៥ឆំ្្ នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងគិតចាប់ពីឆំ្្  

២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩ មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំបំកពញោរងារ កដ្យសកតមចបាៃៃវូលទ្ធផល 

ជាកតចើៃដចូជា៖ ចៃំួៃតបជាពលរដឋាមកទទលួយកកសវាមាៃោរកកើៃក�ើងជាលដំ្ប់ព ី

មួយឆំ្្កៅមយួឆំ្្ អតតាស្ាប់របស់អ្កជំងឺមាៃោរ្យចុះ បរិស្ាៃៃិងកសាភ័ណភាពរបស់ 

មៃទាីរកពទ្យោៃ់ដតតសស់សា្អ ត កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃភាពល្អតបកសើរក�ើង 

កឆ្ើយតបកៅៃឹងកសចក្តីតតនូវោរជាក់ដស្តង ៃិងមាៃោរចលូរមួោំតទពីសប្ពុរសជៃ ៃិងនដគ ូ

អភិវឌ្ឍោៃ់ដតកតចើៃក�ើង។

ោរសកតមចបាៃៃវូលទ្ធផលខាងកលើ កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តោ៉ា ងខា្ជ ប់ខ្ជលួៃ 

តាមកោលៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងោរចង្អពុលបងាហា ញពតីកសងួសុខាភិបាល  

តពមទាងំមាៃោរោំតទ ៃិងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង មៃទារីសុខាភិបាល  

មៃទារីជំនាញកៅជុំវិញកខត្ត តបជាពលរដឋា ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ។ រមួជាមួយោ្កៃះដដរ ក៏មាៃ 

ោរចលូរមួតបកបកដ្យឆៃទាៈកមាះមុត ៃិងសា្ម រតីសាមគ្គីភាពពីបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ។ ោរ 

ចូលរមួោំតទទាងំកៃះ កកើតកចញពីោរកជឿជាក់ ៃិងមាៃទំៃុកចិត្តចកំោះថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ 

ដដលតបោៃ់ខា្ជ ប់ៃវូគុណតនម្នៃោរតគប់តគង ៃិងដឹកនំាអង្គភាព ដូចជា៖ គុណធម៌ តម្ាភាព  

សុច្ចរិតភាព ោរទទលួខុសតតនូវ ៃិងសាមគ្គភីាពជាមយួមសៃ្ត ីបុគ្គលិកតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់។

លទ្ធផល ៃិងកតា្ត កជាគជ័យខាងកលើកៃះ ជាមលូកហតុនំាឱ្យមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង 

ទទួលបាៃ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យដដលផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត២ (CPA២) កៅទទូាងំតបកទសនាឆំ្្២០១៩។

សមិទ្ធផលដដលមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុងសកតមចបាៃនាកពលកៃ្ងមក គឺជាកមាទភាព 

របស់មៃទាីរកពទ្យក៏ដចូជាកខត្តកោះកុងទាងំមលូ។ ជាពិកសសសមិទ្ធផលទាងំកៃះ គជឺាកមករៀៃ  

ៃិងបទពិកសាធៃ៍ល្អៗសតមាប់មៃទារីកពទ្យ ឬអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈដនទកទៀត កធ្ើោរ 

សិកសាករៀៃសតូត ៃិងដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ កដើម្ីពតងឹងោរតគប់តគង ៃិងោរដកលម្អោរ 

ផ្តលក់សវារបស់ខ្លួៃ ជៃូតបជាពលរដឋាោៃ់ដតតបកសើរក�ើងដ្មកទៀត។
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គន
្ថន
ិទ
ទ្េស

គន្ថនិទ្ទេស

្រន្និពទ្ទស

ល�រ ព ្្ម រះឯ្រសារ

១
តពះរាជតកមកលខ ០៦ ៃ.ស.៨៤ ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខតុលា ឆំ្្១៩៩៤ តបោសឱ្យកតបើចបាប់ស្ីពី 

សហលក្ៃ្ិកៈមសៃ្ីរាជោរសីុវិលនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា

២
អៃុតកឹត្យកលខ ២១ អៃតកបក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្១៩៩៦ ស្ីពីោរកំណតក់មា៉ា ង 

ោរងារតបចំាសប្ាហ៍របស់មសៃ្ីរាជោរសុីវិលនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា

៣
អៃុតកឹត្យកលខ ៦១ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៨ ដខសីហា ឆំ្្២០០៣ ស្ីពីតកមសីលធម៌របស់ 

តគនូកពទ្យ

៤
អៃុតកតឹ្យកលខ ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខកមសា ឆំ្្២០០៩ ស្ត ពីោីរបកងកេើតៃិង 

ដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសងួសុខាភិបាល

៥
អៃុតកឹត្យកលខ ៤៥៥ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៥ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣ ស្ីពីោរករៀបចំ ៃិងោរ

តបតពឹត្តកៅនៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ

៦
អៃុតកឹត្យកលខ ៥៦ អៃ.តកបក ចុះន ង្ៃទី០១ ដខកមសា ឆំ្្២០១៦ ស្ីពីោរតគប់តគងវត្មាៃ 

មសៃ្ីរាជោរសីុវិល ៃិងមសៃ្ីជាប់កិច្ចសៃយា

៧
អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ីពីោរវាយតនម្ ៃិងោរ

ទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្លក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល

៨ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, ឆំ្្២០១៣ កម្មវិធៃីកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតោិលទី៥

៩
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យ

ចីរភាព ២០១៦-២០៣០

១០

តកសួងមុខងារសាធារណៈ, កសចកី្សកតមចកលខ ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ 

ឆំ្្២០១៨ ស្ីពីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តារាងលក្ណៈវៃិិច្័យសតមាបោ់រវាយតនម្ៃិងទទលួ 

សា្គ ល់អង្គភាពផ្លក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល
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១១
តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ, សារាចរដណនំាកលខ ០០២ សហវ ឆំ្្២០១៩ ស្ីពីកិច្ចបញ្ជ ិោ 

គណកៃយ្យរជ្ជកទយ្យបុករតបទាៃ សតមាប់រដឋាបាលថ្្ក់ជាតិ ៃិងរដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ

១២
តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៤ កសចកី្ដណនំាស្ីពីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អក (Guideline CPA)

១៣ តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០

១៤ តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៨ កសចក្ីដណនំាសតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍តសពុកតបតិបត្តិ

១៥ តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល 

១៦ នាយកដ្ឋា ៃដផៃោរ តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១២ កសចក្តីដណនំាស្ត ពីីបញ្ជ ីកត់តតា 

១៧ នាយកដ្ឋា ៃមៃទាីរកពទ្យ តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៤ មគ្គពុកទទាសក៍ស្ត ពីីសុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្ ំ

១៨
នាយកដ្ឋា ៃមៃទាីរកពទ្យ តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៧ កោលោរណ៍ដណនំាស្ត ពីីោរបងាកេ រ 

ៃិងោរតតលួតពៃិិត្យោរចម្ងករាគ 

១៩

មៃទារីសុខាភិបាលកខត្តកោះកុង, កសចកី្សកតមចកលខ ០១/១៦ សរ.មសខ.កក ចុះន ង្ៃទី១៨ 

ដខមករា ឆំ្្២០១៦ ស្ីពោីរទទួលសា្គ ល់សមាសភាពគណៈកម្មោរសតមបសតមលួល ៃិង

តគប់តគងោរងាររបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្កោះកុង

២០

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោះកុង, កសចកី្សកតមច ០១៤/១៧ សរ.មសខ.កក ចុះន ង្ៃទី១២ ដខធ្នូ 

ឆំ្្២០១៧ សី្ពោីរដកសតមលួលសមាសភាពគណៈកម្មោរសតមបសតមលួលោរងារបកច្ចកកទស 

របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្កោះកុង

២១

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោះកុង, កសចក្ីសកតមចកលខ ០១៦/១៧ សរ.មសខ.កក ចុះន ង្ៃទី

១២ ដខធន្ូ ឆំ្្២០១៧ ស្ីពីោរដកសតមលួលសមាសភាពគណៈកម្មោរវិៃ័យ ៃិងទណ្កម្មរបស់

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្កោះកុង

២២

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោះកុង, កសចកី្សកតមចកលខ ០០២ សរ.មសខ.កក ចុះន ង្ៃទី១៧ ដខ

ឧសភា ឆំ្្២០១៩ ស្ីពោីរបកងកេើតគណៈកម្មោរ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃសតមាប់ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្កោះកុង
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គន
្ថន
ិទ
ទ្េស

គន្ថនិទ្ទេស

២៣
មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង, លិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ ១៧ មពខ.កក ចុះន ង្ៃទី២៨ ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៨ 

ស្ីពីចាត់តំាងតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសុវតិ្ភាពថ្្ក់មៃទាីរកពទ្យ

២៤

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង, លិខិតកលខ ៦៨៦/២០ មពខ.កក ចុះន ង្ៃទី២៦ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ 

ស្ីពីសំកណើសុំដកសតមលួលសមាសភាពតកពុមោរងារសតមាប់ដំកណើរោរយុទ្ធសាសស្ MTC ក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្កោះកុង
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ឧប
ស
ម្ព័ន
្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម័្ន្ធ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សសចក្តីសស្មចបស្កើត្ករុមការងារសរៀបចកំរណតី សិកសា

ឯ្រសារទូពៅ

១� ពសច្រ្តទីសពពមចបពងកាើតព្រពុមោរងារពរៀបចំ្ររណទីស្ិរសា
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សសចក្តីសស្មចបស្កើត្ករុមការងារសរៀបចកំរណតី សិកសា
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សសចក្តីសស្មចបស្កើត្ករុមការងារសរៀបចកំរណតី សិកសា
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សសចក្តីសស្មចបស្កើត្ករុមការងារសរៀបចកំរណតី សិកសា
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សសចក្តីសស្មចបស្កើត្ករុមការងារសរៀបចកំរណតី សិកសា148
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សសចក្តីសស្មចបស្កើត្ករុមការងារសរៀបចកំរណតី សិកសា
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២ កមមងសណួំរមបមូលទិន្ននព័យ150

២� ្រពមងសំណួរពបមលូទិននាន័យ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ២

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ កមមងសណួំរមបមូលទិន្ននព័យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២ កមមងសណួំរមបមូលទិន្ននព័យ152
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ២

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ កមមងសណួំរមបមូលទិន្ននព័យ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ២
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ២
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ស
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ២
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៣

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ បញ្ជី អ្នកចូលរួម

៣� បញ្ទីអនា្រចលូរួម

បញ្ជ ឈី ម្ ោះសមាសភាពដែលបានចូលរមួចំដែកកនងុការឈរៀបចំករែីសកិាសដពីី
ការគ្រប់គ្រង និងការផ្ដលឈ់សវាសាធារែៈរបសម់នទីរឈពទ្យឈេត្តឈកាោះកងុ 

3 
 

ល.រ សមាសភាព មុេត្ំដែង 
ក្រមុការងារដឹរនាំ និងក្រប់ក្រងរម្ក្ោងម្រៀបចាំររណីសរិាសដពីីការក្រប់ក្រង និងការផ្ដល់ម្សវា 

សាធារណៈរបស់មនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 

១ ឯរឧត្តម យរ់ ប ុនណា 
រដឋម្លខាធិការក្បចាំការននក្រសួងមុេងារសាធារណៈ 
និងជានយរសាលាភូមិនទរដឋបាល និងជាក្បធាន
រម្ក្ោង 

២ ឯរឧត្តម ហ  ល ចាំម្រនី 
រដឋម្លខាធិការននក្រសួងម្សដឋរិចចនិង ិរញ្ញវត្ថុ  និង
ជាក្បធានក្បតិ្បត្តិ 

៣ ឯរឧត្តម ឆាយ ឆក្ាវធុ 
អនុរដឋម្លខាធិការននក្រសួងមុេងារសាធារណៈ និង
ជាអនុក្បធានក្បតិ្បត្តិ 

៤ ឯរឧត្តម ឈុន សុជាតិ្ 
អរគនយរននក្រសួងមុេងារសាធារណៈ និងជា
សោជិរ 

៥ ឯរឧត្តម ក្បារ់ ម ូវ 
អរគនយររងននក្រសួងមុេងារសាធារណៈ និងជា
សោជិរ 

៦ ម្លារ ម្សៀត្ វចិិក្ត្ 
ក្បធាននយរដ្ឋឋ នម្សវាសាធារណៈននក្រសួងមុេ
ងារសាធារណៈ និងជាសោជិរ 

៧ ម្លារ ផុ្ន សុជាតិ្ មន្រនតីននសាលាភូមិនទរដឋបាល និងជាជាំនយួការ 
ក្រមុការងារម្រៀបចាំររណីសរិាសដពីីការក្រប់ក្រង និងការផ្ដល់ម្សវាសាធារណៈ 

របស់មនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 

១ ម្លារក្សីម្វជជបណឌិ ត្ លមឹ ខាន់ក្រីកា 
អនុក្បធានការយិាល័យធានរុណភាពសុខាភិបាល
ននក្រសួងសុខាភិបាល និងជាក្បធានក្រុម 

២ ម្លារ លន រឹមម្ ង 
ក្បធាននយរដ្ឋឋ នននក្រសួងមុេងារសាធារណៈ 
និងជាអនុក្បធានក្រុម 

៣ ម្លារ ហ  ម វចិឆកិា 
អនុក្បធាននយរដ្ឋឋ នននសាលាភូមិនទរដឋបាល និង
ជាសោជិរក្រុម 

៤ ម្លារ ណន សាមឌី 
អនុក្បធានម្លខាធិការដ្ឋឋ នននក្រសួងម្សដឋរិចចនិង
 ិរញ្ញវត្ថុ  និងជាសោជិរក្រុម 
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៥ ម្លារ ម្ៅ សុភក្ត្ 
ក្បធានការយិាល័យននសាលាភូមិនទរដឋបាល និងជា
សោជិរក្រុម 

៦ ម្លារក្សី នុត្ រត្ន 
ក្បធានការយិាល័យននសាលាភូមិនទរដឋបាល និងជា
សោជិរក្រុម 

៧ ម្លារ សូ សុភា  
ក្បធានហផ្ែរននក្រសួងម្សដឋរិចចនិង ិរញ្ញវត្ថុ  និងជា
សោជិរក្រុម 

៨ ម្លារ លមី្ ង សុរនា ម្ោ 
មន្រនតីននក្រសួងម្សដឋរិចចនិង ិរញ្ញវត្ថុ  និងជា
សោជិរក្រុម 

៩ ម្លារក្សី ឃនួ មិថុន 
មន្រនតីននក្រសួងម្សដឋរិចចនិង ិរញ្ញវត្ថុ  និងជា
សោជិរក្រុម 

១០ ម្លារ សុេ លាងម្ោ មន្រនតីសាលាភូមិនទរដឋបាល និងជាសោជិរក្រុម 

១១ ម្លារ ប ុនថន ប ុននឆ មន្រនតីននក្រសួងមុេងារសាធារណៈ 
ក្រមុការងាររដឋបាលនិងម្លខាធិការសក្ោប់ក្រមុម្រៀបចាំររណីសរិា 

១ ឯរឧត្តម ាន់ ម្បងលាង អរគនយររងននក្រសួងមុេងារសាធារណៈ 
២ ម្លារ ប ុនថន ប ុននឆ មន្រនតីននក្រសួងមុេងារសាធារណៈ 
អាជាា ធរម្េត្ត និងបុរគលរិមនទីរម្ពទ្យហដលបានចូលរមួផ្ដល់ព័ត៌្ោន និងទិ្នែន័យម្ដីមបមី្រៀបចាំ 
ររណីសរិាសដពីីការក្រប់ក្រង និងការផ្ដល់ម្សវាសាធារណៈរបស់មនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 

១ ម្លារជាំទាវ មិថុន ភូថង អភិបាលននរណៈអភិបាលម្េត្តម្កាោះរុង 
២ ឯរឧត្តម ម្ក្សង  ុង អភិបាលរងម្េត្តម្កាោះរុង 
៣ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ម្ៅ  មឹុង ក្បធានមនទីរសុខាភិបាលម្េត្តម្កាោះរុង 
៤ ម្លារ ឡុង វទុ្ា ី ក្បធានមនទីរមុេងារសាធារណៈម្េត្តម្កាោះរុង 
៥ ម្លារ ម្ឈង សុវណណដ្ឋ អភិបាលក្រុងម្េមរៈភូមិនទ 
៦ ម្លារក្សី សុនិ ចរយិា អភិបាលរងក្រុងម្េមរៈភូមិនទ 
៧ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ម រ់ រឹមល ី អនុក្បធានមនទីរសុខាភិបាលម្េត្តម្កាោះរុង 
៨ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ន  នឡសុន ក្បធានមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
៩ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ពិន ម្សរវីឌឍនៈ អនុក្បធានមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 

១០ ម្លារ ហម ន សាម្ម ត្ 
ក្បធានហផ្ែររដឋបាល និងរណម្នយយមនទីរម្ពទ្យម្េត្ត
ម្កាោះរុង 

១១ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ល ីសុេម្ម ង ក្បធានហផ្ែរជាំងឺទូ្ម្ៅមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
១២ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ម្ទ្ៀរ សុេយ ុន ក្បធានហផ្ែរសម្ន្រងាគ ោះបនទ ន់មនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
១៣ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ម្ក្រង សុភា ក្បធានហផ្ែរវោះកាត់្ធាំ-តូ្ច មនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
១៤ ម្លារក្សីម្វជជបណឌិ ត្ ហឆ  សឌីឺ ក្បធានហផ្ែរជាំងឺរុោរមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
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១៥ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ម្េឿន សរដសុិរនា ក្បធានហផ្ែរជាំងឺឆលងមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
១៦ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ ម្សា ដ្ឋ ក្បធានហផ្ែរជាំងឺទឹ្រម្នមហផ្ែមមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
១៧ ម្លារក្សីម្វជជបណឌិ ត្ ម្សៀង ពិស ី ក្បធានហផ្ែរសមភព-ម្ោរន្រសតីមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 

១៨ ម្លារ វា ត្ វទូិ្ 
ក្បធានហផ្ែរក្បម្ោធនរមម និងសណដាំ មនទីរម្ពទ្យម្េត្ត
ម្កាោះរុង 

១៩ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ យា  សាម ឯល ក្បធានហផ្ែររូបសាន្រសតមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
២០ ម្លារ អា ង ហអម ក្បធានហផ្ែរមនទីរពិម្សាធន៍មនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
២១ ម្លារម្វជជបណឌិ ត្ អ ុ ៊ុំ វណ័ធាោ  ក្បធានហផ្ែរពិម្ក្រោះជាំងឺម្ក្ៅមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
២២ ម្លារទ្នតបណឌិ ត្ ម្ភ វឡីា ក្បធានហផ្ែរជាំងឺោត់្ម្ធម មនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 

២៣ ម្លារ ហ ម សុធាវ ី
អនុក្បធានហផ្ែរ រដឋបាល និងរណម្នយយមនទីរម្ពទ្យ
ម្េត្តម្កាោះរុង 

២៤ ម្លារ អាន ទី្ម្ន 
អនុក្បធានហផ្ែរ រដឋបាល និងរណម្នយយមនទីរម្ពទ្យ
ម្េត្តម្កាោះរុង 

២៥ ម្លារ ជុាំ សុផី្ន នយសាលហផ្ែររូបសាន្រសតមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
២៦ ម្លារ ហប ន បូោ សុ ី រណម្នយយមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
២៧ ម្លារ ដ្ឋោ  រទិ្ា ី មន្រនតីព័ត៌្ោនវទិ្ាមនទីរម្ពទ្យម្េត្តម្កាោះរុង 
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ស្ដងោ់ពសវាសាធារណៈ

៤� ្រពមងរចនាសម័្ន្ធតាមសផនា្ររបស់មន្ទទីរព្ទ្យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទទីរពេទ្យ170
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៤

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទីរពេទ្យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទទីរពេទ្យ172
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៤

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទីរពេទ្យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទទីរពេទ្យ174
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៤

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទីរពេទ្យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទទីរពេទ្យ176
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៤

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទីរពេទ្យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ កមមងរចនាសម្ព័ន្ធតាមផ្នែករបស់មន្ទទីរពេទ្យ178
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៥

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុង

៥� បទបញ្្មផ្ទ្រនាពុង



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ ប្លង់បង្ហា ញទីតាងំមន្ទីរពេទ្យ180

៦� បលៃង់បងាហា ញទទីតាងំមន្ទទីរព្ទ្យ
ប្លង់

ប្ង្ហ
ាញ
ទីត

ាំងម
ន្ទ ីរ
ពេ
ទយ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៧

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ ប្លង់រហូំរអ្នកជងំឺ

៧� បលៃង់រំហូរអនា្រជំងឺ

1 

 

រហំូ
រអ្
នកជំ
ងឺ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ លិខិតបញូ្នអ្នកជងំឺទៅមន្ទទីរទេទ្យថ្្ន ក់ជាតិ/មន្ទទីរទេទ្យបបទទសថៃ182

៨� លិេិតបញ្រូ នអនា្រជំងឺពៅមន្ទទីរព្ទ្យថ្នា ្រ់ជាតិ/មន្ទទីរព្ទ្យពបពទសម្
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ឧប
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ម្ព័ន
្ធ ៨

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ លិខិតបញ្ជូ នអ្នកជងំឺទៅមន្ទីរទេទ្យថ្្ន ក់ជាតិ/មន្ទីរទេទ្យបបទទសថៃ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៩ តារាងតមមលៃសសវាហិរញ្ញប្បទាន184

៩� តារាងតមមលៃពសវាហិរញ្ញប្បទាន
តា
រាង
តំល
ៃ
សេ
វាហ

រិញ្
ញប្ប
ទា
ន 
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ

១០� ពសច្រ្តទីសពពមច និងលេិិតបងា្គ ប់ោរសតងតាងំ្រណៈ្រម្មោរ អន្ុរណៈ្រម្មោរ និង 

ព្រពុមោរងារនានារបស់មន្ទទីរព្ទ្យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ186
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ម្ព័ន
្ធ ១

០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ188



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

189

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ190
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ192
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ194
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ196
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ198
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សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សសចក្តីសស្មច និងលិខិតបង្គា ប់ការតតងតាងំ200
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១១ ចក្ខុ វសិព័យ បបសកកម្ម និងបោលបៅរបស់មន្ទីរបេទ្យ

ស្ដង់ោមនោរផ្ដលព់សវាសាធារណៈរបស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង

១១� ច្្រពុវិស័យ ពបស្រ្រម្ម និងពោលពៅរបស់មន្ទទីរព្ទ្យ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

២

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)

ោរព្រប់ព្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈពៅ្រនាពុងអង្គភា្

១២� សផនោរ្វិោ (ពតទីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំំ្រិល)



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)204
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ម្ព័ន
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២

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)206
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្ធ ១

២

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)208
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្ធ ១

២

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)210
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)212
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សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)214
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សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)216
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សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
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                ១) ះលំៈចអំៃីលេសកកៅម និងភាះកិចចចៅបងៗសរាេឆ់្ន  ំ២០១៨-២០២០ កនុងរកេខណ្ឌ ននតួនាទី និងភាះកិចច

                  ផផនការយុទធសាស្រ្តថវកិា គឺជាផផនការរយៈពពលមធយម និងជាផផនការ៣ឆ្ន ាំ ផដលពធវើបច្ចុបបននភាពជាពរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដូច្ពនេះពពលខ្លេះពៅថា
ផផនការរ ាំកិល៣ឆ្ន ាំ ផដល ា្ំពោគពត័ម៌ានពីតាំរូវការហរិញ្ដ វតថុពីពរកាមមក ពលើ និងការពាករណ៏កញ្ចបថ់វកិាផដលបានមកពីរបភព (ថវកិាកនុងរ្ុក និង ថវកិា
ជាំនយួពីថាន កព់លើមក ពរកាម)។ ផផនការយុទធសាស្រ្តថវកិារប្់មនទីរពពទយបផងែកពខ្តតពកាេះកុង   រតូវពផញើរជូនពៅមនទីរព្ដឌកិច្ច និង ហរញិ្ដ វតថុ     រាជធានីភនាំពពញ
ពដើមបកីាំណតក់ញ្ចបថ់វកិាជាតិ្រមាបផ់ផនការរបតិបតតិរបចាំឆ្ន ាំ និងជាមគគុពទ្ ្ រមាប ់ដដគូរអភវិឌ្ណនក៏នុងការវនិិពោគថវកិា្រមាប៣់ឆ្ន ាំបន្ទទ ប ់និងជយួ 
្រមប្រមួលកិច្ច្ ហ របតិបតតិការ និងពធវើពោយមានភាពរលូនរវាងថវកិាដដគូរជាមយួនឹងោទិភាពរប្់ជាតិ។ ផផនការយុទធសាស្រ្ត ថវកិាពនេះផតល់ពោយអងគ
ភាពដឹងពីកញ្ចបថ់វកិាផដលនឹងោច្មានពៅពពលអន្ទគត និងោច្ពោយអងគភាពផបងផច្ក ធនធាន ជាថមីតាមោទិភាព និងបញ្ជា កពី់មូលពហតុដនកាំពណើ នថវកិា ។

                   ពោងតាមរបកា្ពលខ្ ៣០៨ អប្/ផព្ ចុ្េះដថៃទី ២៦ ផខ្ ្ីហា ឆ្ន ាំ ១៩៩៨ រប្់រក្ួង្ុខាភបិាល្តីពីការពរៀបច្ាំ និងការ    របរពឹតត
ពៅ រប្់មនទីរ្ុខាភបិាលរាជធានី/ពខ្តត កាំណតោ់ទិភាព ពរៀបច្ាំផផនការ និងយុទធសាស្រ្ត ា្ំរាបអ់នុវតតពោលនពោបាយជាតិ និងព្ច្កតីផណន្ទាំ រប្់
រក្ួង្ុខាភបិាល ។  មនទីរពពទយបផងែកពខ្តតពកាេះកុង មានពប្កកមម និងភារៈកិច្ចច្ាំបងៗដូច្តពៅៈ
               - កាំណតោ់ទិភាព ពរៀបច្ាំផផនការ និងយុទធសាស្រ្ត ា្ំរាបអ់នុវតតនព៍ោលនពោបាយជាតិ និងព្ច្កតីផណន្ទាំរប្់រក្ួង្ុខាភបិាល  ា្ំពៅ ពលើក
កាំព្់្ុខ្ភាព និង្ុខ្មាលភាពរប្់របជាពលរដឌពៅកនុង ពខ្តតពកាេះកុង ។

               - ធាន្ទគុណភាពព្វា្ុខាភបិាលសាធារណៈពៅកនុងមនទីរពពទយបផងែកពខ្តតពកាេះកុង ។
               - អនុវតតន ៍ការតាមដាន រតួតពិនិតយ និងវាយតាំដលការងាររដឌបាល បពច្ចកពទ្ និងនិតិរកមពវជាសាស្រ្តរប្់ផផនកនិមយួៗផដល្ថិតពរកាមការ
រគបរ់គងរប្់មនទីរពពទយពខ្តតពកាេះកុង រ្បតាមច្ាប ់លិខិ្តបទដាឌ ន ដនរពេះរាជាណាច្រកកមពុជា និងរបកា្ ព្ច្កតីផណន្ទាំ រប្់រក្ួង្ុខាភបិាល ។

               - ្ិការកមពធាបាយន្ទន្ទ ា្ំរាបអ់ភវិឌ្ណនវ៏ ិ្ ័យ្ុខាភបិាលកនុងមនទីរពពទយបផងែកពខ្តតពកាេះកុង និងរគបរ់គងបណាត  ធនធាន បុគគលិក រទពយ្មបតតិ
  រដឌ ា្ំភារេះ ឱ្ថ បរកិាា រ ថវកិា និងពត័ម៌ានពោយ្មរ្បពៅនឹងរបពន័ធ្ ុខាភបិាលសាធារណេះពៅថាន ករ់ាជធានី -ផខ្រត ។

ផែនកាះំុទឋសាស្រសតថ៉កិាឆ្ន  ំ២០១៨-២០២០
I. សេចក្តីសផតើម
                    បច្ចុបបនន មនទីរពពទយបផងែកពខ្តតពកាេះកុង  បាននឹងកាំពុងផតខិ្តខ្ាំពធវើឲ្យរបព ើ្រព ើង នូវ្ុខ្មាលភាព និង្ុខ្ភាពរប្់របជាជន តាម     រយៈការ
ពរងឹងគុណភាពព្វា្ុខ្ភាពផដលផតល់ពៅតាមមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល និងការពរបើរបា្់ព្វា្ុខ្ភាពសាធារណៈពដាយរបជាជនទូពៅ។ពិព្្គឺជាំនេះ
រាល់ឧប្គគ ពដើមបកីាតប់នថយ មរណភាព និងពធវើពោយរបព ើ្រ ព ើង្ុខ្ភាពមាតា ទារក និងកុមារ  រ្បតាមផផនការយុទធសាស្រ្តរប្់រក្ួង្ុខាភបិាល 
ពដើមបី្ ពរមច្ពោលពៅអភវិឌ្ឈន៍្ ហ្វតស កាំណតព់ដាយរាជរដាឌ ភបិាល ។

                   កនុងពោលបាំណងខាងពលើ មនទីរពពទយបផងែកពខ្តតពកាេះកុងបាននឹងកាំពុងបនតពរៀបច្ាំផផនការរបតិបតតិរបចាំឆ្ន ាំ២០១៨ និងផផនការយុទធសាស្រ្ត
ថវកិា្រមាបឆ់្ន ាំ២០១៨-២០២០។

                   ផផនការរបតិបតតិរបចាំឆ្ន ាំ គឺជាផផនការ្រមាបរ់គបរ់គងពលើ ការពរបើរបា្់ធនធាន និងតាមដានពី រប្ិទធិភាពដនការច្ាំណាយធនធានទាាំងពន្ទេះ។
 ផផនការពនេះពតត ត ា្ំខានព់លើការពរបើរបា្់ថវកិា បុគគលិក ពពលពវលា មូលដាឌ ន្ុខាភបិាល ្មាា រេះ និងឧបករណ៏ពោយមានរប្ិទធិភាព និងរប្ិទធិពល។ 
ផផនការពនេះ កជ៏ាឧបករណ៏្រមាបត់ាមដានការអនុវតតន៏្ កមមភាព និងពធវើពោយដឹងថាពតើ្កមមភាពទាាំងពន្ទេះ (រមួទាាំង្កមមភាពរបចាំ ដថៃ) បានអនុវតតរតឹម
រតូវតាមពពលកាំណត ់និងច្ាំណាយថវកិាតាមការរ ាំពឹងទុក និងកិច្ចរពមពរពៀងផដរឬពទ?។ ផផនការរបតិបតតិរបចាំឆ្ន ាំផសាំព ើងពដាយផផនការ្កមមភាព និង
ផផនការថវកិា ។

               - ពរៀបច្ាំកមមវធីិបងាា រ ផថទាាំពវជាសាស្រ្ត និងពលើកកាំព្់្ុខ្ភាព ា្ំពៅកាតប់នថយអរតាឈ ឺនិងសាល ប ់។
               - ា្ំរប ា្ំរលួ និងពរបើរបា្់ធនធានន្ទន្ទពោយ្មរ្បពៅតាមតាំរូវការ និងពោយទទលួបានទិននផលលែរបព ើ្រ ។

                    ត ើផផនការយុទ្ធ្ ា្្រ្ តថវិកា្ម្រាប់ឆ្នាាំ ២០១៨-២០២០ មាននយ័ដូច្ពមតច្ និងរតូវពធវើរពបៀបណា ?

               - ពរងីកវសិាលភាព ដនមូលដាឌ ន្ុខាភបិាលសាធារណៈ ពដើមបឲី្យការផតល់ព្វា បានពកៀកនឹងរបជាជន ។ពិព្្របជាជន ផដលរ្់កនុងតាំបន់
ដាច្រ់្ោល និងងាយរងពរោេះ ។

               - អនុវតតន ៍ការចុ្េះពរងឹងពលើការងារបពច្ចកពទ្ឆមប ពិព្្កាតប់នថយឲ្យបានជាអតិបរមិានូវមរណៈភាពមាតា-ទារក និងកុមារ ។

               - អនុវតតន ៍ការចុ្េះពរងឹងពលើការងារអបរ់ ាំរបជាជនពលើឥរោិបថផដលន្ទាំពៅរក ជាំងឺឆលង និងជាំងឺរុា ាំដរ ៉ៃមនិឆលង ផដលបច្ចុបបននជាំងឺពលើ្្មាព ធឈាម និង
ជាំងឺទឹកពន្ទមផផែម កាំពុងផតរកីរាលដាលគរួឲ្យកត់្ ាំោល់។
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             ២.២)- ក្មមវិធីប្បយទុ្ធនឹងជំងឺឆលងៈ

                     o ច្ាំននួករណីរពបងរគប់្ ណាឌ នផដលបានរសាវរជាវរកព ើញ ្ពរមច្បានច្ាំននួ ៥៩ ករណី ច្ាំននួពនេះមានការថយចុ្េះ ច្ាំននួ៥១ករណីពបើ
ពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ ២០១៦ មានរតឹមផត ១១០ករណី ។

         ២) បរយិាយអំពីលទ្ធផលេសប្មចបានក្នងុឆ្ន  ំ២០១៦ (សធៀបេចូនាក្រដែលបានក្ំណត)់

               - មនទីរពពទយបផងែកមានតួន្ទទី ពិនិតយ និងពាបាលជាំងឺជូនអតិធិជន ពដាយផផែកពលើថិធីសារជាតិជាច្ាំបង ពដើបបពីោយទទលួបានលទធផលលែរបព ើ្រ 
និងមានរប្ិទធិភាពខ្ព្ ់។

                    មនទីរពពទយបផងែកផខ្រតពកាេះកុង និងអងគភាពដដគូរអភវិឌ្ណន៏្ ុខាភបិាលកនុងផខ្រត បានបនឋពលើកកមព្ ់ការចូ្លរមួអនុវតឋយុទធសាស្រ្ឋច្តុពកាណ
រប្់រាជរដាឌ ភិបាល ពដាយបនឋអនុវតឋផផនការយុទធសាស្រ្ឋ្ុខាភបិាល២០១៤-២០១៨ ពដើមបផីកលមែ្ ូច្ន្ទករ្ុខ្ភាព ា្ំខាន់ៗ ឱយកានផ់តលែរបព ើ្រព ើង 
ផថមពទៀត រ្បតាមផផនការយុទធសាស្រ្តអភវិឌ្ណនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ រប្់រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជានិតិកាលទី៥ដនរដឌ្ ភាជាតិ។ របាយការណ៍្មទិឌិផល
្ុខាភបិាលឆ្ន ាំ២០១៦ រតូវបាន្រព្រច្ងរកងព ើងពដាយរកុមការងាររប្់មនទីរពពទយពខ្តត តាមរយៈរបភពទិនននយ័ផដលបានដករ្ងម់កពីរបពន័ឌពត័ម៌ាន
្ុខាភបិាលថរប្់មនទីរពពទយ, របាយការណ៍វឌ្ណនៈភាពរបចាំឆ្ន ាំរប្់មនទីរមនទីរពពទយបផងែកផខ្រត និងពត័ម៌ានន្ទន្ទ ផដលបានមកពី្ហគមន ៍។
                  ការគណន្ទលទឌផល្ូច្ន្ទករដនការរគបដណត ប ់និងការពរបើរបា្់ព្វាពៅមានករមតិ គឺពរបើរបា្់ទិនននយ័ច្ាំននួរបជាជន្រុប តាមពភទ និង
តាមរកុមោយុ និងការពាករណ៍ពីកាំពណើ នរបជាជនតាមឆ្ន ាំ ពដាយពោងតាមជាំពរឿនរបជាជន ផខ្មនិ្ទ ឆ្ន ាំ២០០៨ ។
ការអនុវតឋផផនការរបតិបតឋិរបចាំឆ្ន ាំ២០១៦បានពតឋ តពលើ្កមមភាពោទិភាពដនកមមវធីិច្មបងទាាំងបនួរប្់វ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល ផដលបានកាំណតព់ៅកនុង
ព្ៀវពៅ្ននិបាត្ុខាភបិាលពលើកទី៣៨ របរពឹតឋពៅកាលពីផខ្១៥ មនី្ទ ឆ្ន ាំ២០១៧ពៅ្ណាឌ ោរ្ូហវីផតលភូគីរតារាជធានីភនាំពពញ។
កមមវធីិច្មបងទាាំងបនួពនេះរមួមាន៖

             ២.១)- ក្មមវិធី អាហារបូតថមភ េខុភាពបនតពូជ េខុភាពមាតា ទារក្ និងក្មុារៈ

                    - ច្ាំននួស្រ្តីមានដផទព េះបានមក ា្ំរាលកូនពៅមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល មាន ៧៨៧ន្ទក ់ ន្ទឆ្ន ាំ ២០១៦ ច្ាំននួពនេះមានការពកើនព ើងដល់៧១៦  
ករណី កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦  គឺពលើ្ពោលពៅច្ាំណុច្ ច្ាំននួ ៧១ ករណី ។

                    ច្ាំននួករណីកុមារោយុ ០ -៤ឆ្ន ាំពច្ញពីមនទីពពទយពដាយជាំងឺកងវេះោហារូបតថមរ្ូច្រសាវ មានច្ាំននួ ១៦ករណី កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ច្ាំននួពនេះមាន
ការថយចុ្េះច្ាំននួ ៤  ករណី ពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ ២០១៦ គឺ ២០ ករណី ។

                    - ច្ាំននួនិងភាគរយដនស្រ្តីមានដផទព េះមានពមពរាគពអដ្៏ផដលបានទទលួ ART ្រមាប ់PMCCT ្ពរមច្បានច្ាំននួ ១៤ ករណី គឺមាន
ការពកើនព ើង ច្ាំននួ ២ ករណី ពបើពធៀបពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ ២០១៦ គឺរតឹម ១២ ករណី ។

                    -ច្ាំននួនិងភាគរយដនការ្រមាលកូនពដាយវេះកាត ់្ពរមច្បាន ៤៦ ករណី គឺមានការពកើនព ើង ១៤ ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្កនុង
ឆ្ន ាំ ២០១៦ គឺរតឹម ៣២ ករណី ។

                      o  ភាគរយអែកជាំងឺផដលចកពច្ញពីការពាបាលពដាយ ART រហូតដល់ចុ្ងរតីមា្ ្ពរមច្បាន 5 % ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ 
២០១៦ តរមូវពោយ្ថិតពៅពរកាម < 8 % .

                    -ច្ាំននួកុមារោយុពរកាម៥ឆ្ន ាំ បានពិពរោេះជាំងឺករណីថមី ្ពរមច្បាន ១១៩៣ ករណី ច្ាំននួពនេះមានការពកើនព ើង ៤២៩ ករណី ពបើពធៀបនិង
ពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ ២០១៦ គឺរតឹមផត ៧៦៤ ករណី ។

                      o អរតាសាល បក់រណីរគុនចញ់ធៃនធ់ៃរពៅមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល លទធផលគឹមានច្ាំននួ ០ ន្ទក ់ (ពុាំមានសាល ប)់ ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្
ឆ្ន ាំ ២០១៦ ពោយទាបជាង < 0.4 % ។

                      o អរតាសាល បក់រណីរគុនឈាម ពៅមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល លទធផលគឹមានច្ាំននួ ២ ន្ទក ់  ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ ឆ្ន ាំ ២០១៦
គឺមានការពកើនព ើងរហូត 2.27 % (សាល ប២់ករណី) ច្ាំព េះលទឌផលរ ាំពឹងទុកពោយទាបជាង < 0.7 % ។
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                   ផែនកាះរគេដណ្ត េសុ់ខាោបិាៈៈ

                  សាា នភាៃអងគភាៃេុគគៈិកៈ

                      o  របាយការណ័របចាំរតីមា្រាយការណ៏ពដាយ AOS បានទានព់ពល  ្ពរមច្បាន ៤ ដង ព្មើនិង ១០០% ដនពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ២០១៦
 ។

                   -ច្ាំននួករណីជាំងឺ ា្ំ ធឈាមផដលបានទទលួការពាបាលពៅមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល (IPD) ្ពរមច្បាន ៣៥៤ ករណី ច្ាំននួពនេះមានការថយ
ចុ្េះច្ាំននួ ៤៦ ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ មានច្ាំននួ ៣០០ ករណី ។

                   -ច្ាំននួករណីជាំងឺទឹកពន្ទមផផែមផដលបានទទលួការពាបាលពៅមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល (OPD) ្ពរមច្បាន ១៥៥២ ករណី ច្ាំននួពនេះមានការ
ថយចុ្េះច្ាំននួ ២០៨ ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ មានច្ាំននួ ១៧៦០ ករណី ។

                   -ច្ាំននួករណីជាំងឺ ា្ំ ធឈាមផដលបានទទលួការពាបាលពៅមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល (OPD) ្ពរមច្បាន ៣០៩៩ ករណី ច្ាំននួពនេះមានការ
ថយចុ្េះច្ាំននួ ៤០១ ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ មានច្ាំននួ ៣៥០០ ករណី ។

             ២.៣)- ក្មមវិធីប្បយទុ្ធនឹងជំងឺមិនឆលង និងបញ្ហា េខុភាពសាធារណៈែ៏ទទ្សទ្ៀតៈ

                   -ច្ាំននួករណីជាំងឺទឹកពន្ទមផផែមផដលបានទទលួការពាបាលពៅមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល (IPD) ្ពរមច្បាន ១៤៤ ករណី ច្ាំននួពនេះមានការថយ
ចុ្េះច្ាំននួ ១៤ ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ មានច្ាំននួ ១៣០ ករណី ។

                 -ករណីពិពរោេះជាំងឺទាាំងអ្់ ្ពរមច្បាន ១៥៤៤១ ច្ាំននួពនេះមានការពកើនព ើងច្ាំននួ ៨៨៧ ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ២០១៦ 
មានរតឹមផត ១៤៥៥៤ ។

             ២.៤)- ក្មមវិធីពប្ងឹងប្បព័នធេខុាភិបាលៈ

                   -ច្ាំននួករណីវេះកាត់្ រុប ្ពរមច្បាន ៦៩៥ ករណី ច្ាំននួពនេះមានការថយចុ្េះ ១០៥  ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ២០១៦ គឺ ៨០០
 ករណី ។

                   -ច្ាំននួអែកជាំងឺពច្ញពីមនទីរពពទយ្រុប(គិតទាាំងរពបង) ្ពរមច្បាន ៤៥៩១ ច្ាំននួពនេះមានការពកើនព ើង ១៣១ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅ
ច្ាំណុច្ ២០១៦មានរតឹមផត ៤៤៦០ ករណី ។

                   -ច្ាំណាយជាកផ់្តងពធៀបនឹងផផនការថវកិា  ថវកិារដឌ ្ពរមច្បាន ១០០% ពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ រឯីថវកិា SOA ្ពរមច្បាន
១០៧.១៦% ច្ាំននួពនេះមានការពកើនព ើង ៧.១៦%  ដនពោលពៅច្ាំណុច្ ។

                   -ច្ាំននួករណីវេះកាតធ់ាំ្រុប ្ពរមច្បាន ១២០ ករណី ច្ាំននួពនេះមានការពកើនព ើង ៤៥ករណី ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ២០១៦មាន
រតឹមផត ៧៥  ករណី ។

                   -រយៈពពលមធយមដនការ្រមាកពាបាល ្ពរមច្បាន ៤ ដថៃ ពបើពធៀបនិងពោលពៅច្ាំណុច្ឆ្ន ាំ២០១៦ គឺមយួរយភាគរយ។

                       បច្ចុបបននមនទីរពពទយបផងែកផខ្រតអនុវតត្ ាំណុាំ ្កមមភាព (CPA2) មានោោរច្ាំននួ ២០ និងមានផផនកច្ាំននួ ២៩  ។

                       មនទីរពពទយបផងែកពខ្តត មានរថយនត្ ពស្រងាគ េះបន្ទទ ន ់ច្ាំននួ ៤ ពរគឿង ។ 

                  សាា នភាៃអងគភាៃៅនទីះលៃទយេផងែកលខតតៈ

                       អោរមនទីរពពទយពខ្តត មានទីតាាំង្ថិតពៅ កនុង ភូម ិ១ ្ងាា ត់សាម ច្ម់ានជយ័ រកុងពខ្មរៈភូមនិទ ពខ្តតពកាេះកុង  ។

                       មនទីរពពទយបផងែកពខ្តត មានផរគ្រុប ៦៥ ពដាយគិតទាាំងផផនកពបង ។ 

                       -ក/មស្រនតីរកបខ្ណឍ័ ្រុបៈ             ៦៨ ន្ទក/់រ្ី ២៣ន្ទក់

                       -ខ្/បុគគលិកជាបកិ់ច្ច្ នារដឌ         ៨ ន្ទក ់/ រ្ី ២ ន្ទក់

                        រាជរដាឌ ភិបាល បានបពងាើតឲ្យមានមូលនិធិ្មធម(៌H-Equip) ទូទាាំងពខ្តត ផដលមាន្មាគមន ៍រា៉ៃ ក(់ RACH) ជាអនកទទលួគពរមាងពី  
រក្ួង្ុខាភបិាល ពដើមបយីកមកអនុវតតន ៍ពៅតាមមូលដាឌ ន្ុខាភបិាល និង្ហគមន ៍ផដលបងារលកាណៈងាយរ្ួល ដល់របជាជនមកពរបើរបា្់ព្វា
្ុខ្ភាព ពៅកនុងមនទីរពពទយបផងែក។
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                   កាះៃរងីកលេដ្ឋឋ ះចនាសៅពន័ឋះេូ៉ន័តៈ

                ៣) លៈើកអំៃីេញ្ហា រេឈៅ (ផដៈរតូ៉ំកចិតតទុកដ្ឋកក់នុងឆ្ន  ំ២០១៧ និង ឆ្ន  ំខាងៅុខ)

                ៤) លៈើកអំៃី៉ធិានកាះសរាេះ់ៅួចំផណ្កសលរៅចលោៈេំណ្ងលោៈនលោបាំះេស់រកសួង

                       -គ/បុគគលិកកិច្ច្ នាមនទីរពពទយ     ១០ន្ទក/់រ្ី ៦ ន្ទក់

                       បានពរៀបច្ាំពកា្លាបផកលាំអររបងពកាល ងទាវ  អន្ទមយ័បរសិាថ នកនុង និងពរៅ ផកលាំអរបនទបទឹ់កអនកជាំងឺ  និងពរៀបច្ាំពោយមានសាល ក្ញ្ជដ
ច្ងែុលបងាា ញ  ដល់អតិធិជន និងពរៀបច្ាំផកលាំអរ្ួនច្ា ។

                      -កងវេះខាតឧបករណ៏បរកិាា ពពទយមយួច្ាំននួ

                      -គុណភាពដនព្វា្ពស្រងាគ េះបន្ទទ ននិ់ងព្វាផថទាាំនិង្ពស្រងាគ េះទារកបន្ទទ នព់ៅមានកាំរតិ  ។

                      -រថយនតគិលាន្ពស្រងាគ េះមានរសាប ់១ពរគឿងមានការខូ្ច្ ពដាយមនទីរពពទយពុាំមានលទធភាពជួ្ ជុល

                      -មនទីរពពទយពៅពុាំទានមានរបពន័ធលូបងាូរទឹកកខ្វក ់និងោង្តុកទឹកកខ្វក ់ោងច្ាំពរាេះ ។

                      -កងវេះខាតបុគគលិកជាំន្ទញ ។

                      -មនទីរពពទយមានបនទុកបផនធមទទលួពាបាលអាកជាំងឺ ផដលភាគី ដថ បញ្ាូ នមក ។

                      - ជាពរៀងរាល់រតីមា្ផតងមានការកងវេះខាតឧិ្ថ្រមាបព់ាបាលជាំងឺ ពលើ្ឈាម និងទឹកពន្ទមផផែម ។

                      - ការបណតុ េះបណាត ល្តីពីជាំងឺមនិឆលង ពៅមានកាំរតិពៅព ើយ

                       ៣ .២) បញ្ជា របឈមរប្់ផផនកជាំងឺមនិឆលងៈ

                      - អនកជាំងឺមានការតល ្់បតូរទីលាំពៅពរច្ើន ពីកផនលងមយួពៅកផនលងមយួ ជនួកាលមានករណីឆលងផដនពៅរក្ីុពៅរបពទ្ដថ រពមមយួច្ាំននួ មាន
ការពបាេះបងក់ារពាបាល ។

                       ៣ .១) បញ្ជា របឈមរប្់ផផនកជាំងឺឆលងៈ

                      - ថវកិាជាតិ មានការយឺតោ៉ៃ វ និងមនិបានជាំនួ្ ឲ្យថវកិាគាំពរាង រគបរ់ោន់្ ាំរាបព់ធវើ្កមមភាព ។

                      - របតិករពត្ត រសាវរជាវរកពមពរាគពអដ្៍ និង សាវ យ ផដលថាន កជ់ាតិផតល់ពោយ ពកៀកកាលកាំនតប់រពិច្េទពពក។

                      - ្មតថភាពបពច្ចកពទ្ដនព្វាមនទីរពិពសាធន ៍ថាន កម់នទីរពពទយបផងែក ពៅមានកាំរតិ ។

                      - ្មតថភាពបពច្ចកពទ្ដនការពាបាលអនកផទុកពមពរាគពអដ្៍-អនកជមៃអឺដ្៍ពៅមានកាំរតិ ថាន កម់នទីរពពទយបផងែក ពៅមានកាំរតិ ។

                      - របពន័ធពត័ម៌ាន្ុខាភបិាល ពៅមានការផកតរមូវញឹកញាប ់និងមនិបានបណតុ េះបណាត លបផនថមពី HIS Web Base  ។

                      - បុគគលិកទទលួការងារពរច្ើន មនិ្ូវយកចិ្តតទុកដាកពី់សាន មរបួ្ និងបញ្ជា ពរោេះថាន កព់ផសងៗពទ ។

                       ៣ .៣) បញ្ជា របឈមរប្់ផផនកពរងឹងរបពន័ធ្ ុខាភបិាលៈ

                      - ថវកិាពដើមឆ្ន ាំរកធាល កព់ធវើឲ្យការអនុវតត្ កមមភាពមានការយឺតោ៉ៃ វ និង្កមមភាពមយួច្ាំននួមនិបាន អនុវតតពៅតាមការពរោងទុក ។

                      - មានោាំងឌី្កាទរ័មយួច្ាំននួ កាំណតខ់្ព្ ់ផពកជាពហតុមនិោច្្ពរមច្បាន  ។

                       I- គោលបំណងគោលនគោបាយ
                   ពដើមបរីមួច្ាំផណកអនុវតតពោលនពោបាយតាមវ ិ្ ័យជាពិព្្ពោលនពោបាយរមួរប្់រាជរដាឌ ភិបាលពដើមបកីាំពណើ ន ការងារ ្មធម៌

និងរប្ិទធភាព ា្ំពៅ្ពរមច្ឱយបាននូវពោលពៅកាតប់នថយភាពរកីរក និងពលើកកមព្ ់កាំរតិជីវភាពរប្់របជាពលរដឌ មនទីរពពទយពខ្តតមានពោលបាំណង 
ពោលនពោបាយដូច្ខាងពរកាមៈ
                   - អភវិឌ្ណនរ៍បពន័ធ្ ុខាភបិាល ពដាយផតល់លទធភាពទទលួបានជា្កលនូវព្វា្ុខ្ភាពរបកបពដាយគុណភាព និង្មធម ៌ពដើមបផីកលមែ
សាថ នភាព្ុខ្ភាព និង្ុខ្មាលភាពរបជាពលរដឌកមពុជា រគបរូ់ប ពិព្្ស្រ្តី -កុមារ ជនរកីរក ជនងាយរងពរោេះ និងជនច្់ជរា។

                      - ភាគពរច្ើនរបពន័ធបញ្ាូ នពី្ហគមនម៏កមនទីរពពទយមានការយតឺោ៉ៃ វ ។
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                       - អភវិឌ្ណនរ៍បពន័ធ្ ុខាភបិាល ពដាយផតល់លទធភាពទទលួបានជា្កលនូវការបណតុ េះបណាត ល ជារបចាំ នូវច្ាំពណេះដឹង និងជាំន្ទញ    ដល់
មស្រនតីមនទីរពពទយរគបល់ាំដាបថ់ាន ក ់    ជាំន្ទញបពច្ចកពទ្អបរ់ ាំ និង ជាំន្ទញផតល់ព្វាពាបាល ផថទាាំ ។
                      - អភវិឌ្ណនរ៍បពន័ធ្ ុខាភបិាល ពដាយពរងឹង និងពរងីករបពន័ធបងដ់ថលជាំនួ្  ដល់ជនរកីរក ជនពិការ រពេះ្ងឈ អនកផទុកពមពរាគពអដ្៏/អនកជាំងឺ
ពអដ្៏ អនកពកើតជាំងឺរពបង... ។
                     - អភវិឌ្ណនរ៍បពន័ធ្ ុខាភបិាល ពដាយពរងឹងការផកលាំអ នូវរបពន័ធពត័ម៌ាន្ុខាភបិាល និងផផនការរបតិបតតិ ពដើមបបីងារលកាណៈឲ្យមានភាព
ងាយរ្ួល និងឆ្បរ់ហ័្ ។
                    - អភវិឌ្ណនរ៍បពន័ធ្ ុខាភបិាល ពដាយពរងឹងការរតួតពិនិតយតាមដានជារបចាំ រគបល់ាំដាបថ់ាន កព់លើការងាររគបរ់គង ការងារបពច្ចកពទ្ ការងារផ ្
តល់ព្វាផដលមានគុណភាព និង ហរិញ្ដ វតថុ របកបពដាយតមាល ភាព ។

                       - សាង្ងប់នទប់្ រមាបរ់កុមការងារផតល់ព្វាមូលនិធិ្មធម ៏។
                       - ពរងីកការពាបាល និងការផថទាាំជាំងឺ ពោយរ្បពៅតាមវធីិសារជាតិ ។
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ទាំស
ន ើប

NA
NA

NA

ច.
ស

.ក
 ៣

  (សុ
ខភា
ពមា
តា

 ទា
រក

)

o ច
ាំនួន
ស្ដស
ត ីមា
នគ
ភទ៌
ទួល
ោ
រពិ
និត្
យផ្ផ
ទស 
ោះយ
៉ាង
ត្ច
២ស
ល
ើកស
ោ
យ

បុគ
គលិ
កសុ
ខា
ភបា
ល

o ច
ាំនួន
ស្ដស
ត ីមា
នគ
ភទ៌
ទួល
ោ
រពិ
និត្
យផ្ផ
ទស 
ោះសល
ើកទី
៤ 
សោ
យ
បុគ
គលិ
ក

សុ
ខា
ភបា
ល

o ច
ាំនួន
ស្ដស
ត ីមា
នគ
ភផ៌
ទ ុកស
មស
រាគ
សអ
ែស៏
ដែ
ល
បា
នទ
ទួល
ឱស
ថរ
បឆ
ាំងស
ម

សរា
គស
អែ
ស៏
ស
រមា
បប់
ង្កា
រោ
រច
មលង
ពីមា
តយ
សៅ
ទា
រក

o ច
ាំនួន
ោ
រស
រមា
ល
កូន
សៅ
មូល
ោា
នសុ
ខា
ភបា
ល
សា
ធា
រ 
ៈនិ
ងឯ
ក

ជន o ច
ាំនួន
ោ
រស
រមា
ល
សោ
យ
វធិី
វោះោ
ត្់

NA NA 5

78
7 46

NA NA 6

79
5 43

NA NA 6

81
0 40

តា
រាង

 ២
 កា

រក
ាំណ

ត្សូ
ចនា

ករ
 និ

ងឈ
ោ

ល
ឈៅ

សូ
ចនា

ករ
នន

កម
មវធិី

 នន
ចឈ

កោ
មស

កម
មភា

ព)
សូ

ចនា
ករ

ល
ទ្ធផ

ល
កន ុង

ឆ្ន
ាំ/ឈោ

ល
ឈៅ
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

២

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ ផែនការថវកិា (ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នា  ំ៣ឆ្នា រំកំិល)

ច.
ស

.ក
 ៤

 (សុ
ខភា
ពកុ
មា
រ)

o ច
ាំនួន
កុមា
រអា
យុ
សរោ
ម១
ឆន
ាំបា
នទ
ទួល
វា៉ា ក
សា
ាំងោ
រ 
រជ
ាំ ងឺក
ស្ដ
រ្ ឹល

o ច
ាំនួន
កុមា
រអា
យុ
សរោ
ម៥
ឆន
ាំបា
នពិ
សរគ
ោះជ
ាំ ងឺក
រ ី
ថម ី

o ច
ាំនួន
កុមា
រអា
យុ

 ០
-៤
ឆន
ាំ បា
នពិ
សរគ
ោះជ
ាំ ងឺតា
ម 
ស

.ព
.ជ

.ក

NA 12
17 NA

NA 13
00 NA

NA 14
00 NA

កម
មវធិី
ទី២

 (រ
បយុ
ទាជ
ាំ ងឺឆ
លង)

អនុ
កម
មវធិី
ទី៥

 (ស
ស
វាគ
ាំរទ
កម
មវធិី
ទី២

 
ស
រមា
បរា
ជធា
នី-
សខ
ត្ត)

ច.
ស

.ក
 ១

 (ប
ង្កា
រ និ
ងដ
ថទា
ាំពោ
បា
ល
ជាំ ងឺ

សអ
ែស៏

)

o ច
ាំនួន
មនុ
ស
សសព
ញ
វយ័

(>
១៤
ឆន
ាំ)ផ
ទ ុកស
មស
រាគ
សអ
ែស៍
បា
នទ
ទួល
ឱស
ថ

 រប
ឆ
ាំងស
មស
រាគ
សអ
ែស៍
តា
មស
គ
ល
ោ
រ ៍
ដ 
ន
ាំជា
ត្

o ច
ាំនួន
កុមា
រ(០

-១
៤ឆ
នាំ)ផ
ទ ុកស
មស
រាគ
សអ
ែស៍
បា
នទ
ទួល
ឱស
ថ 
រប
ឆ
ាំង 

សម
សរា
គស
អែ
ស៍
តា
មស
គ
ល
ោ
រ ៍
ដ 
ន
ាំជា
ត្

o ច
ាំនួន
អនក
ផទ ុក
សម
សរា
គស
អែ
ស៍
ដែ
ល
សរប
ើរបា
ស់
ឱស
ថរ
បឆ
ាំងស
មស
រាគ
សអ

ែស៍
សៅ
រស់
សរោ
យ
ោ
រព
ោបា
ល
រយ
ៈសព
ល
១២
ដខ

60
2 32 58
4

62
0 33 62
8

63
0 35 66
6

ច.
ស

.ក
 ២

 (ប
ង្កា
រ និ
ងដ
ថទា
ាំពោ
បា
ល
ជាំ ងឺ

រសប
ង)

o ច
ាំនួន
ករ
 ី
ជាំ ងឺ
រសប
ងរ
គប
ស់
ណ្ឋ
ាន
បា
នរា
យ
ោ
 ៍

o អ
រតា
ជា
ស
ោះសស
ប ើយ
ផ្ន
ោ
រព
ោបា
ល
ជាំ ងឺ
រសប
ង

59 85
%

63 87
%

68 88
%

ច.
ស

.ក
 ៣

  (ប
ង្កា
រ និ
ងដ
ថទា
ាំពោ
បា
ល
ជាំ ងឺ

រគុ
នចា
ញ់

 និ
ងរ
គុន
ឈា
ម)

o ច
ាំនួន
ករ
 ី
រគុ
នចា
ញ់
ពោ
បា
ល
សៅ
មូល
ោា
នសុ
ខា
ភបា
ល
សា
ធា
រ 
ៈ

o ច
ាំនួន
ករ
 ី
សា
លប
ស់ោ
យ
ជាំ ងឺ
រគុ
នឈា

មដ
ែល
បា
នរា
យ
ោ
រ ៍
សោ
យ

មូល
ោា
នសុ
ខា
ភបា
ល
សា
ធា
រ 
ៈ

52 2

50 < 2

45 < 2
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ច.
ស

.ក
 ៤

 (ប
ង្កា

 និ
ងស
ឆល ើយ
ត្ប
ជាំ ងឺ
ឆលង
ែ៍

ផ្ទ
សទ
ៀត្

)

o ច
ាំនួន
ផ្ន
ោ
រសឆ
ល ើយ
ត្ប
ចាំស
 
ោះជ
ាំ ងឺរា
ត្ត្
ាត្
កន ុង
រយ
ោះសព
ល

 ២
៤ស
មា៉ា
ង

o ច
ាំនួន
របា
យ
ោ
រ ័
សូ
នយ
សផ
ញ ើទា
នស់
ពល
សវលា

o ច
ាំនួន
របា
យ
ោ
រ ័
បា
នប
ាំសព
ញ
រត្
មរ
ត្វ

12 52 52

12 52 52

12 52 52

កម
មវធិី
ទី៣

 (រ
បយុ
ទធជ
ាំ ងឺម
និឆ
លងនិ
ងប
ញ្ហា

អនុ
កម
មវធិី
ទី៦

 (ស
ស
វារ
គ
ាំរទ
កម
មវធិី
ទី៣

 
ស
រមា
បរា
ជធា
នី-
សខ
ត្ត)

ច.
ស

.ក
 ១

 (សុ
ខភា
ពដ
ភនក

)
o ច
ាំនួន
អនក
ជាំ ងឺ
វោះោ
ត្ជ់
ាំ ងឺដ
ភនក
ស 
ើងបា
យ

o ច
ាំនួន
អនក
ជាំ ងឺ
ដភ
នកបា
នពិ
និត្
យព
ោបា
ល

 (ក
រ ី
ថម ី)

35 78

40 95

45 12
0

ច.
ស

.ក
 ២

 (សុ
ខភា
ពផ
ល ូវចិ
ត្ត 
និង
បាំ 
ន

សរគ
ឿង
សញ
ៀន

)

o ច
ាំនួន
ករ
 ី
មនុ
ស
សសព
ញ
វយ័
មា
នជ
ាំ ងឺផ
ល ូវចិ
ត្ត 
បា
នទ
ទួល
ោ
រព
ោបា
ល

សៅ
មូល
ោា
នសុ
ខា
ភបា
ល
សា
ធា
រ 
ៈ

o ច
ាំនួន
អនក
សញ
ៀន
សា
រជា
ត្ 

Op
ioi

d បា
នទ
ទួល
ោ
រព
ោបា
ល
បន
ាប

46
0

N
A

47
0 15

50
0 20

ច.
ស

.ក
 ៣

 (សុ
ខភា
ពមា
ត្-់
សធ
មញ

 )

o ច
ាំនួន
ករ
 ី
ពិនិ
ត្យ
ជាំ ងឺ
មា
ត្ស់
ធមញ
សៅ
មូល
ោា
នសុ
ខា
ភបា
ល

o ច
ាំនួន
កុមា
រតា
មសា
លា
សរៀន
និង
ស
ហ្
គម
នទ៍
ទួល
កម
មវធិី
អប
រ់ាំោ
រ 
រ

និង
សល
ើកក
ាំពស់
សុ
ខភា
ពមា
ត្ស់
ធមញ
កន ុង
១ឆ
នាំ

o ច
ាំនួន
មន
ទរីសព
ទយ

 និ
ងម
 
ឌល
សុ
ខភា
ពដ
ែល
មា
នក
មមវ
ធិីអ
បរ់
ាំោ
រ 
រ

និង
សល
ើកក
ាំពស់
សុ
ខភា
ពមា
ត្ស់
ធមញ
ស
រមា
បស្ដ
ស
ត ីមា
នគ
ភន៌ិ
ងស្ដ
ស
ត ីមា
ន

កូន
ត្ច

35
2 NA NA

37
2 NA NA

39
0 NA NA
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

២
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ច.
ស

.ក
 ៤

 (ជ
មងរា
ាំដរ៉ា)

o ច
ាំនួន
ករ
 ី
ជាំ ងឺ
ស
ាំ 
ធឈា

មខ
ពស់
បា
នទ
ទួល
ោ
រពិ
និត្
យនិ
ង

ពោ
បា
ល
សៅ

 មូ
ល
ោា
នសុ
ខា
ភបា
ល
សា
ធា
រ 
ៈ

o ច
ាំនួន
ករ
 ី
ជាំ ងឺ
ទឹក
សន
មដ
ផែម
បា
នទ
ទួល
ោ
រពិ
និត្
យនិ
ងព
ោបា
ល
សៅ

 
មូល
ោា
នសុ
ខា
ភបា
ល
សា
ធា
រ 
ៈ

o ច
ាំនួន
ស្ដស
ត ីអា
យុ
ពី៣
០ 
សៅ

 ៤
៩ឆ
នាំបា
នទ
ទួល
សត្
ស
តរក
មហា

រកី
មា
ត្់

ស
បនូ

34
98

16
96 N
A

41
96

18
36 15

43
00

19
48 30

ច.
ស

.ក
 ៥

 (ប
ញ្ហា
សុ
ខភា
ពសា
ធា
រ 

: ផ
្

សស
ងៗ
សទ
ៀត្

)

o ច
ាំនួន
អនក
រង
សរគ
ោះសោ
យ
សរគ
ោះថ្
នក
ច់រា
ចរ
ចូល
ពិនិ
ត្យ
ពោ
បា
ល

(ក
រ ី

ថម ី) o ច
ាំនួន
អនក
រង
សរគ
ោះប
៉ាោះទ
ងគចិ
កា
ល
សោ
យ
សរគ
ោះថ្
នក
ច់រា
ចរ
ចូល
ស
ាំរាក

សព
ទយ

76 28
2

 7
6

27
0

78 23
0

កម
មវធិី
ទី៤

 (ព
រងឹ
ងរ
បព
ន័ាសុ
ខា
ភបា
ល

)
អនុ
កម
មវធិី
ទី៦

 (ស
ស
វាគ
ាំរទ
កម
មវធិី
ទី៤

 
ស
រមា
បរា
ជធា
នី-
សខ
ត្ត)

ច.
ស

.ក
 ១

 (ោ
រផ
តល់
សស
វាសុ
ខា
ភបា
ល

)
o ោ
រពិ
និត្
យពិ
សរគ
ោះជ
ាំ ងឺ(
ករ
 ី
ថម ី)

o ក
រ ី
ស
ាំរាក
ពោ
បា
ល

 (ម
នទរី
សព
ទយ

)

15
44

1

45
81

16
24

0

45
90

16
30

0

46
10

ច.
ស

.ក
 ២

 (ហ្
រិ
ញ្បប
ទា
នសុ
ខា
ភបា
ល

)

o ច
ាំនួន
រប
ជា
ជន
រកី
រក
បា
នគ
ាំ 
រសោ
យ
គស
រមា
ងមូ
ល
និធិ
ស
មធ
ម៌

o ច
ាំនួន
រប
ជា
ជន
រកី
រក
បា
នគ
ាំ 
រសោ
យ
គស
រមា
ងឧ
បត្
ថមភធ
ន

o %
ផ្ន
ចាំណ្ឋ

យ
ថវ
ោិ
ជា
ត្ស
ធៀ
បនឹ
ងដ
ផន
ោ
រថ
វោិ
អនុ
មត្

(រា
ជធា
នី 

សខ
ត្ត)

87
18

82
 ?

10
0%

88
70 N
A

10
0%

90
00 N
A

10
0%

ច.
ស

.ក
 ៣

  (អ
ភវិ
ឌ្ឍ
ន៍ធ
នធា
នម
នុស
ស)

o ច
ាំនួន
ម 
ឌល
សុ
ខភា
ពដ
ែល
មា
នបុ
គគលិ
កតា
មស
ស
ចក
ត ីដ 
ន
ាំ

ស
ាំ ុ
ាំស
កម
មភា
ពអ
បប
រមា

N
A

N
A

N
A

ច.
ស

.ក
 ៤

 (រ
បព
ន័ាព
ត្មា
នសុ
ខា
ភបា
ល

)
o ច
ាំនួន
ម 
ឌល
សុ
ខភា
ពដ
ែល
អា
ចែ
ាំ ស 
ើរោ
រប
ច្ ូល
ទិន
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២.៣.៤.៤. ោរទំនាក់ទំៃង កិច្ចសហតបតិបត្តិោរជាមយួអាជ្ាធរ ........២៦

២.៣.៤.៥. ោរកកៀរគរសប ព្ុរសជៃ នដគអូភិវឌ្ឍ ...........................២៦

២.៣.៥. រចនាសម័្ៃ្ធរបស់មៃទារីកពទ្យ ..............................................២៧

២.៣.៦. ស្ាៃភាពមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ ............................២៨

២.៣.៥.១. តារាងស្ត ពីីចំៃៃួមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកតាមដផ្ក ....................២៩

២.៣.៥.២. តារាងស្ត ពីីចៃំៃួមសៃ្តីតាមជំនាញបកច្ចកកទស ..................៣០

២.៤. សមិទ្ធផលសុខាភិបាលរបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង .........................៣១
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២.៤.១. តារាងរមួស្ត ពីីលទ្ធផលនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាលរបស ់

           មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ....................................................៣១

២.៤.២. ចំៃៃួករណី្ ្មីពិៃិត្យពកិតោះជំងឺកតរៅ ................................... ៣២

២.៤.៣. អ្កសតមាកពយាបាលកៅមៃទារីកពទ្យ .....................................៣៣

២.៤.៤. អតតាស្ាប់ ...................................................................៣៤

២.៤.៥. ចំៃៃួសស្តសីតមាលកៃូ ......................................................៣៤

២.៤.៦. ោរដ្ទាមំាតា ៃិងទារកកតោយសតមាល ................................៣៥

២.៤.៧. ចំៃៃួករណី្ ្មីពៃិិត្យពកិតោះជំងឺកលើកុមារអាយុកតោម ៥ឆំ្្ ..........៣៦

២.៤.៨. ចំៃៃួកុមារកតោម ៥ឆំ្្ សតមាកកពទ្យ .................................. ៣៧

២.៤.៩. ចំៃៃួករណីវះោត់ធំសរុប ................................................ ៣៧

២.៤.១០. អតតាកតបើតបាសដ់តគ .......................................................៣៨

២.៥. ចំណចុកលចកធ្ារបស់មៃទាីរកពទ្យ ..................................................៣៨

២.៥.១. កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងបរស្ិាៃអនាម័យតសស់សា្អ ត ..................៣៨

២.៥.២. កសវាតបកបកដ្យគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពខ្ស ់.....................៣៩

២.៥.៣. លទ្ធផលនៃោរសមា្ភ សអតិ្ិជៃ ........................................ ៤០

២.៥.៤. មាៃចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងទិសកៅចបាស់លាស់ .................. ៤០

២.៥.៥. ោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងអំពីសុខភាពសាធារណៈ (Health  

            Education) ៃិងបរិស្ាៃអនាម័យសា្អ តដល់តបជាជៃទាងំកព្ុង 

           មៃទារីកពទ្យ ៃិងទាងំកៅក្ពុងសហគមៃ៏ .................................. ៤១

ជំ្្ូរទទី៣� បទ្ិពសា្ន៍ពជា្រជ័យរបស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្តពោរះ្រុង �������������������៤៣

៣.១. ស្ង់ដ្កសវាសាធារណៈ ..........................................................៤៣

៣.១.១. គុណភាពព័ត៌មាៃ ..........................................................៤៣
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៣.១.១.២. ព័ត៌មាៃដដលផសេព្ផសាយ .......................................... ៤៤

៣.១.១.២.១. តបកភទ ៃិងតនម្កសវា ..................................... ៤៤

៣.១.១.២.២. ឯកសារតតមនូវ ៃិងលក្ខណ្ក្ពុងោរទទលួបាៃ 

                  កសវាសាធារណៈ .......................................... ៤៤

៣.១.១.២.៣. កមា៉ា ងកពលបំកពញោរងារ ................................ ៤៦

៣.១.១.២.៤. មកធយាបាយទំនាក់ទំៃងអង្គភាពផ្តល់កសវា ..............៤៧

៣.១.១.២.៥. រយៈកពលរង់ចំា ៃិងោរចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ .............. ៤៨

៣.១.១.២.៦. បទបញ្្ជ នផទាក្ពុង ............................................. ៤៨

៣.១.១.៣. មកធយាបាយផសេព្ផសាយ ............................................ ៤៩

៣.១.២. ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរទទួលយកកសវា ................................ ៥០

៣.១.២.១. ទីតំាង ៃិងកហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធ ..................................... ៥០

៣.១.២.១.១. ស្ាៃភាពកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធជុំ វិញមៃទារីកពទ្យ ........... ៥១

៣.១.២.១.២. ោរបិទបងាហា ញប្ង់ទីតំាង ៃិងស្ាកសញ្្ញ តបាប់ពី 

                   ក ្្ម ះដផ្កផ្តលក់សវាៃីមយួៗចបាស់លាស់ ............ ៥១

៣.១.២.១.៣. ទីតំាងផ្តលក់សវាសាធារណៈតបកបកដ្យផ្សុកភាព ...៥២

៣.១.២.១.៤. អ្កផ្តល់កសវាដផ្កជរួមុខមាៃចៃំៃួតគប់តោៃ់ ៃិង 

                  មាៃវត្តមាៃកៅកព្ុងកពលបំកពញោរងារ ................៥២

៣.១.២.២. ៃីតិវិធី ៃិងលក្ខណ្ ..............................................៥៣

៣.១.២.២.១. ៃីតិវិធីនៃោរផ្តលក់សវា ...................................៥៣

៣.១.២.២.២. ទតមង់ដបបបទមាៃលក្ណៈងាយយល់ ៃិងងាយបំកពញ ... ៥៤

៣.១.២.២.៣. អ្កកតបើតបាស់កសវាអាចចលូទទលួកសវាកដ្យោ្ម ៃ 

                   ោររខំាៃពីអៃ្តរោរ ី........................................ ៥៤

៣.១.៣. ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា ............... ៥៥
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៣.១.៣.១. ោរទទលួអ្កកតបើតបាសក់សវា .................................... ៥៥

៣.១.៣.១.១. អ្កផ្តល់កសវាមាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ មាៃសុជីវធម៌

                 ទាងំអាកប្កិរោិ ៃិងោក្យសំដី ......................... ៥៥

៣.១.៣.១.២. ោរោក់ឯកសណាឋា ៃ ៃិងស្ាកក ្្ម ះសមា្គ ល់ខ្លួៃជាតបចំា ... ៥៦

៣.១.៣.១.៣. ោរករៀបចំឱ្យមាៃោរិោល័យ តុ ឬកដៃ្ងសតមាប់ 

                   ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ៃិងផ្តល់ោរបំភ្កឺផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹង 

                   កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព ......................... ៥៦

៣.១.៣.២. យៃ្តោរសតមបសតមលួល ..........................................៥៧

៣.១.៣.៣. វិធាៃោរដកលម្អ .................................................. ៥៨

៣.១.៤. ោរផ្លក់សវាតាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិងអភិបាលកិច្ចល្អ ......... ៥៩

៣.១.៤.១. ផ្តលក់សវាតាមកោលោរណ៍កំណត ់.............................. ៥៩

៣.១.៤.២. កសវាផ្តល់មាៃអភិបាលកិច្ចល្អ ................................... ៦១

៣.១.៤.៣. ោរទទលួបាៃវិញ្្ញ បៃបតតទទួលសា្គ ល់គុណភាពកសវា 

               សាធារណៈ ......................................................... ៦១

៣.២. ស្តង់ដ្នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង .......... ៦៤

៣.២.១. ោរដឹកនំា ៃិងោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង .................. ៦៤

៣.២.១.១. ោរករៀបចំដផៃោរ ៃិងអៃុវត្តដផៃោរោរងារ ................. ៦៤

៣.២.១.២. ោរតគប់តគងតបពៃ័ឋាព័ត៌មាៃសុខាភិបាល ....................... ៦៥

៣.២.១.៣. ោរតគប់តគងមៃទារីកពទ្យកខត្តកោះកុង ........................... ៦៨

៣.២.២. ោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពៃិិត្យោរចម្ងករាគ ........................... ៧៣

៣.២.២.១. ដផ្ករមាងៃ ប់កមករាគ ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល ........................ ៧៣

៣.២.២.២. ោរអៃុវត្តបាៃតតមឹតតនូវៃវូោរចាក់ថ្្មំាៃសុវត្ិភាព .........៧៤

៣.២.២.៣. ោរអៃុវត្តដផៃោរតគប់តគងសំណល់របស់មៃទារីកពទ្យ ........៧៤
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៣.២.៣. អនាម័យ ....................................................................៧៥

៣.២.៤. ោរករៀបចំោរកលើកកម្ស់គុណភាព ..................................... ៧៦

៣.២.៤.១. ោរពយាបាលោរសតមាលកៃូធម្មតា ោរសតមាលកៃូពិបាក  

               ោរសតមាលកៃូកដ្យវះោត ់....................................៧៧

៣.២.៤.២. ោរដ្ទាសំារវៃ្តទារកកទើបកកើត ..................................៧៨

៣.២.៤.២. ោរដ្ទាកំុមារ ..................................................... ៧៩

៣.២.៤.៣. ោរដកលម្អគុណភាពកសវាកៅដផ្កវះោត ់..................... ៧៩

៣.២.៥. ោរសមា្ភ សអតិ្ ិជៃដដលធ្ាប់មកសតមាកកពទ្យ ...................... ៨០

៣.៣. ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៅក្ពុងអង្គភាព ............................៨៣

៣.៣.១. ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោ ..................................................៨៣

៣.៣.២. ោរករៀបចំបញ្ជ ីសារកពើភណ្កត់តតាចំណូល ចំណាយ ៃិងរបាយោរណ៍ ...៨៧

៣.៤. ោរតគប់តគង ៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ ...................................៩៣
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៣.៤.១.២. ោរករៀបចំដ្ក់មសៃ្តរីាជោរឱ្យចូលៃិវត្តៃ៍ ....................... ៩៤
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៣.៤.២.១. ោរកំណតោ់រពិពណ៌នាមុខតំដណង ៃិងោរដបងដចកោរងារ ... ៩៤

៣.៤.២.២. ោរតគប់តគងវត្តមាៃជាកទៀងទាត់ ............................... ៩៥
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៥

្រក�មកា�រងរដឹកនំ និង្រគប់្រគងគេ្រមា�ងេរៀបចំករណីសិក្សោស� ីពី “កា�រ

្រគប់្រគង និងកា�រផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈរបស់ជ័យលា�ភីអង�ភា�ពផ�ល់េសវ

សា�ធា�រណៈគំរ ូក��ងវ�ស័យអប់រ� និងវ�ស័យសុខាភិបា�ល ចំណត់ថ� ក់េលខ១ 

ឆា�� ២ំ០១៩ ” ្រត�វបា�នបេង��តេឡ�ងេដយេសចក�ីសេ្រមចសា�លា�ភមូិន�រដ�បា�លេលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខមីន ឆា�� ំ២០២០ េដយមា�នតនួទីនិងភា�រកិច�ដូច

ខាងេ្រកា�ម៖

- ដឹកនំ និងចា�ត់ែចងគេ្រមា�ងេរៀបចំករណីសិក្សោស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង និងកា�រ

ផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈរបស់ជ័យលា�ភីអង�ភា�ពផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈគំរកូ��ង

វ�ស័យអប់រ�និងវ�ស័យសុខាភិបា�ល ចំណត់ថ� ក់េលខ១ឆា�� ំ២០១៩

- េកៀរគរៃដគអូភិវឌ្ឍ េដ�ម្បីគំា�្រទគេ្រមា�ងេរៀបចំករណីសិក្សោស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង 

និងកា�រផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈរបស់ជ័យលា�ភីអង�ភា�ពផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈគំរ ូ

ក��ងវ�ស័យអប់រ�និងវ�ស័យសុខាភិបា�ល ចំណត់ថ� ក់េលខ១ ឆា�� ំ២០១៩

- សេ្រមចេល�ែផនកា�រស្រមា�ប់ចុះសិក្សោ និង្របមូលទិន�ន័យពា�ក់ព័ន�នឹងកា�រ

អនុវត�េជគជ័យរបស់ជ័យលា�ភីអង�ភា�ពផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈគំរកូ��ងវ�ស័យ

អប់រ�និងវ�ស័យសុខាភិបា�ល ចំណត់ថ� ក់េលខ១ ឆា�� ំ២០១៩

- ស្រមបស្រម�លនិងតា�មដនដំេណ�រកា�រៃនកា�រេរៀបចំ កា�រចុះ្របមលូទិន�ន័យ

និងេរៀបចំករណីសិក្សោស� ីពីកា�រ្រគប់្រគង និងកា�រផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈ

របស់ជ័យលា�ភីអង�ភា�ពផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈគំរកូ��ងវ�ស័យអប់រ�និងវ�ស័យ

សុខាភិបា�ល ចំណត់ថ� ក់េលខ១ ឆា�� ំ២០១៩

- ែណនំ និងផ�ល់អនុសា�សន៍ដល់្រក�មកា�រងរស្រមា�ប់េរៀបចំករណីសិក្សោ

ជ័យលា�ភីអង�ភា�ពផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈគំរ ូចំណត់ថ� ក់េលខ១ ឆា�� ំ២០១៩ 

ឱ្យទទលួបា�នលទ�ផលតា�មកា�រេ្រគា�ងទុកពិនិត្យ និងសេ្រមចេល�ករណី

សិក្សោជ័យលា�ភីអង�ភា�ពផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈគំរ ូក��ងវ�ស័យអប់រ�និងវ�ស័យ

សុខាភិបា�ល ចំណត់ថ� ក់េលខ១ ឆា�� ំ២០១៩

- ផ�ល់របា�យកា�រណ៍ជនូគណៈកម�កា�រវយតៃម�អង�ភា�ពផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈ

ថ� ក់ជតិ អំពីវឌ្ឍនភា�ពៃនកា�រអនុវត�គេ្រមា�ងេរៀបចំករណីសិក្សោស� ីពីកា�រ

្រគប់្រគង និងកា�រផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈរបស់ជ័យលា�ភីអង�ភា�ពផ�ល់េសវ

សា�ធា�រណៈគំរកូ��ងវ�ស័យអប់រ�និងវ�ស័យសុខាភិបា�ល ចំណត់ថ� ក់េលខ១ 

ឆា�� ំ២០១៩

- េរៀបចំេបា�ះពុម� ែបងែចក និងផ្សព�ផ្សោយដល់បណ� អង�ភា�ពផ�ល់េសវ

សា�ធា�រណៈក��ងវ�ស័យអប់រ� និងវ�ស័យសុខាភិបា�ល។

េបា�ះពុម�េ�្រពះរជណច្រកកម��ជ

៥

សា�លា�ភូមិន�រដ�បា�ល

២០២០

្រពះរជណច្រកកម��ជ

ជតិ សា�សន ្រពះមហា�ក្ស្រត

មន�ីរេពទ្យេខត�េកា�ះកុង
ជ័យលា�ភីចំណត់ថ� ក់េលខ១ CPA២ ឆា�� ២ំ០១៩

្រកសួងមុខងរសា�ធា�រណៈ

សា�លា�ភូមិន�រដ�បា�ល

កា�រ្រគប់្រគង និងកា�រផ�ល់េសវសា�ធា�រណៈ
ករណីសិក្សោ

9 7 8 9 9 2 4 5 5 4 0 5 9
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រួមគិត រួមេធ� � រួមទទួលខុស្រត�វ រួមេដះ្រសា�យ និងរួមអភិវឌ្ឍន៍
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គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈរ្រស់ជ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវាសាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យ

អ្រ់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ ឆ្នា ២ំ០១៩ ” សតមាប់ 

“មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម” ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងផ្ទា ល់របស់

សាលាភូមិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាពតកពុមោរងារ ដូចខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថ្នា ្រ់ដឹ្រនាពំគ្រ់ពគងគពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ្រ៊ុនណា

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត សហ៊ល ចំពរើន

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត

៧. កលាក ផុន សុជាតិ

េ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនានំិងព្រតិ្រត្តិគពពមាង៖

១. ឯកឧត្មបណ្ិត សយ រាសទី

២. ឯកឧត្ម ស៊ាង ផលាលៃ

៣. កលាក ពស៊៊ាង ផានិត

៤. កលាក សុេ សំណាង

៥. កលាកតសី យ្រ់ សុគនា្ធ

៦. កលាកតសី ឡពុង សុទីម៉ាច

៧. កលាក រស់ សុេណារុណ

៨. កលាកតសី ហាវ ភទីរម្យ

៩. កលាក ពដៀ្រ ្ិសិដ្ឋ

១០. កញ្្ញ  ហ៊ួត គុយឈាង

១១. កញ្្ញ  ពរ៉ន វិសាខា

១២. កលាកតសី អាន សុទីវលទី

១៣. កលាកតសី ឈាង អនូង៉ា

១៤. កលាកតសី ពហង ធទីតា

១៥. កលាក ស ូសុភា

១៦. កលាក ហួត ពវ៉ងហួ

១៧. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា

១៨. កលាក យឹម សុ្រញ្្ញ
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២០២០

ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហា្រ្សពត

មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

ព្រសួងមុេងារសាធារណៈ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
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ISBN-13: 978-9924-554-06-6

គុណភា្ ព្រសិទ្ធភា្ សុវតិ្ភា្ និងសមធម៌

ការពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

ជ័យលាភទីចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ CPA3 ឆ្នា ២ំ០១៩

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរ្រស់ជ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យអ្រ់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកី្សកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សតមបសតមលួលៃិងតាមដ្ៃដំកណើរោរនៃោរករៀបចំ ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ

ៃិងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ផ្តល់របាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

ថ្្ក់ជាតិ អំពីវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ

តគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ 

ឆំ្្២០១៩

- ករៀបចំកបាះពុម្ ដបងដចក ៃិងផសេព្ផសាយដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

ពបារះ្ុម្ពៅព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
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សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

២០២០

ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហា្រ្សពត

មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

ព្រសួងមុេងារសាធារណៈ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

គុណភា្ ព្រសិទ្ធភា្ សុវតិ្ភា្ និងសមធម៌

ការពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

ជ័យលាភទីចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ CPA3 ឆ្នា ២ំ០១៩





I

្រុ្្វ្រថ្

អភិបាលកិច្ចល្អ គជឺាស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តំាងពី 

ដំណាកោ់លទី១ រហតូដល់ដំណាក់ោលទី៤កៃះ ដដលតតនូវបាៃកំណត់កតោមចក្ពុវិស័យ 

ដឹកនំាផ្ទា ល់របស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជា-

ណាចតកកម្ពុជា។ ទៃទាឹមកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធដីកទតមង់ជារចនាសម្័ៃ្ធ 

គៃ្ឹះ ចៃំួៃបៃួ ដដលរមួមាៃកម្មវិធីដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ កម្មវិធីជាតិសតមាប់ោរ 

អភិវឌ្ឍតាមដបបតបជាធិបកតយ្យកៅថ្្ក់កតោមជាតិ កម្មវិធីដកទតមង់ោរតគបត់គងហិរញ្ញវត្ពុ 

សាធារណៈ ៃិងកម្មវិធដីកទតមងច់បាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ដដលកម្មវិធីដកទតមង់ទាងំបួៃកៃះ 

ជាកបាលមា៉ា សុីៃដឹកនំាដកលម្អអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ សំកៅបកតមើកសវាសាធារណៈជៃូ 

តបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព។

ោរដ្ក់កចញៃវូកោលៃកោបាយដកទតមង់ឱ្យចំអាទិភាព គជឺាកបសកកម្មរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលដតអ្ីដដលរឹតដតតតនូវផ្តល់ោរយកចិត្តទុកដ្ក់កនាះ គតឺបសិទ្ធភាពជាកដ់ស្តង 

នៃកោលៃកោបាយទាងំកនាះដដលតតនូវអៃុវត្តកដ្យតអួង្គៃីមយួៗ តាមមុខងារៃិងភារកិច្ច 

ករៀងៗខ្លួៃ រាប់ចាប់តំាងពីថ្្ក់ជាតិរហតូដល់ថ្្ក់កតោមជាតិ។ ដចូកៃះ ោរចុះអកងកេតកដ្យ 

ផ្ទា ល់ ោរសិកសា ៃិងោរវាយតនម្អំពោីរផ្តលក់សវាសាធារណៈកៅក្ពុងកតមតិមលូដ្ឋា ៃ គ ឺ

ជាកញ្ចក់ឆ្ពុះមយួដដលអាចឱ្យរដឋាបាលថ្្ក់ជាតិយល់អំពីសភាពោរណ៍ពិតកធៀបៃឹងោរ 

ដ្ក់កចញកោលៃកោបាយកៅថ្្ក់ជាតិ។ កៃ្ងមក រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូ 

យៃ្តោរគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីជាោរសិកសា ោរវាយតនម្ ៃិងដស្ងរកៃូវធាតុចលូសំខាៃ់ៗ  

ក្ពុងោរដកលម្អអភិបាលកិច្ច ដដលកៅកព្ុងកនាះមាៃោរផ្តល់ចំណាត់ថ្្ក់ជាោរកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់អង្គភាពដដលមាៃអភិបាលកិច្ចៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈល្អតបកសើរជាងកគ។

ក្ពុងសា្ម រតីខាងកលើកៃះ ខ្ពុំពិតជាមាៃកី្រកំភើបៃិងសមូកោតសរកសើរកដ្យកសា្ម ះចំកោះ

គំៃិតករៀបចំឱ្យមាៃជាឯកសារ ោរតគប់តគងៃិងោរផ្ល់កសវានៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

ßគុណភាព តបសិទ្ធភាព សុវតិ្ភាព ៃិងសមធមà៌កៃះ។



II

ខ្ពុសំមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះកិច្ចខិតខតំបឹងដតបងសកតមចកចញជាសមិទ្ធផលកៃះក�ើង  

កតោមោរដឹកនំារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ពជ ្រ៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីៃិងជាតបធាៃ 

គណៈកម្មោរជាតិវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល កដ្យមាៃោរចលូរមួសហោរោ៉ា ងសតសាក់សតសារំបស់ពីឯកឧត្តមបណិ្ត- 

សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសងួអប់រំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ្រ៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ៃិងឯកឧត្តម ព្ំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តរីាជោរកតោមឱវាទនៃសាមតីកសួងៃីមួយៗ។

ខ្ពុំរពំឹងថ្ឯកសារកៃះ ៃឹងោ្យជាមគ្គកទសក៍អភិបាលកិច្ចសាធារណៈដ៏មាៃគុណ-

តបកោជៃ៍មយួ សតមាប់អង្គភាពផ្ល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀត ជាពិកសសអង្គភាពផ្ល់ 

កសវាសុខាភិបាល អាចយកជាោរដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងជាធាតុចលូនៃោរតគប់តគង 

អង្គភាព ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាពលរដឋា។ ទៃទាមឹកៃះ ឯកសារកៃះក៏អាចផ្តល ់

វិភាគទាៃខាងពុទ្ធ ិដលោ់រយល់ដឹង ោរករៀៃសូតត ៃិងោរសកិសាតសាវតជាវរបស់ៃិសសេិត  

សាសសា្ត ចារ្យ អ្កតសាវតជាវ បញ្ញវៃ្ត ៃិងសាធារណជៃជាទកូៅផងដដរ។

ន ង្ៃ                      ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធាៃីភ្ំកពញ, ន ង្ៃទី         ដខ          ឆំ្្២០២០

ឧ្រនាយ្ររដ្ឋមនន្តទី

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ



III

អារម្ភ្រថ្

ោរកសាងជកំៃឿៃិងទៃំុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា គជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល តតនូវ 

បៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់តាមរយៈោរផ្តលក់សវាសាធារណៈតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព  

ៃិងស័កិ្សិទ្ធភិាពជៃូតបជាពលរដឋា។ កផ្តើមកចញពីចំណចុកៃះ តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ  

បាៃបំផុសក�ើងវិញៃវូយៃ្តោរនៃោរកលើកទឹកចិត្តមសៃ្តីរាជោរ ៃិងអង្គភាពដដលមាៃស្ានដ 

កឆ្ើមក្ពុងោរបកងកេើៃផលិតភាពោរងារក្ពុងរដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាសាធារណៈ ដដលកៃ្ងមកធ្ាប់តតនូវបាៃអៃុវត្តកៅអតីតសាធារណៈរដឋាតបជាមាៃិត 

កម្ពុជា ៃិងរដឋាកម្ពុជា។ ដផ្អកកលើសំកណើរបស់តកសងួមុខងារសាធារណៈ ក្ពុងនាមគណៈ- 
កមា្ម ធិោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងតកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ក្ពុងោរករៀបចំ 

ឱ្យមាៃយៃ្តោរកៃះក�ើងវិញ កដើម្ីកលើកទឹកចិត្តដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃសកតមចឱ្យមាៃោរតបកតួតបដជងអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ 

តាមរយៈោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

ស្ត ពីីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល។

តាមរយៈអៃុតកឹត្យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ 

ជាតិ ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត ៃិងថ្្ក់ 

តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃករៀបចំៃិងបកងកេើតក�ើង កដើម្ីពិៃិត្យៃិងវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវទិយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំ ៃិងក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

រាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់វិស័យសុខាភិបាល កដ្យដផ្អកកលើសចូនាករ  

លក្ណៈវិៃិច្័យកោល លក្ណៈវិៃិច្័យរង ៃិងលក្ណៈវិៃិច្័យលម្អិត។ ោរវាយតនម្កៃះ 

តតនូវបាៃអៃុវត្តដផ្អកកលើកោលោរណ៍តម្ាភាព សុចរិតភាព ៃិងភាពកជឿទុកចិត្តបាៃ។ ោរ 

វាយតនម្ក៏បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីោរតគប់តគងៃិងោរកតបើតបាស់ធៃធាៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធ- 

ភាពៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងតកបខណ្នៃកិច្ចខិតខំតបងឹដតបងរមួោ្របស់ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្តីអង្គភាព  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងអង្គោរនដគអូភិវឌ្ឍនានា ក្ពុងកោលកៅដកលម្អ ៃិងពតងឹង 



IV

គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរសតមាប់បកតមើតបជាពលរដឋាក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ 

របស់ខ្លួៃ។

ក្ពុងឱោសនៃពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុង 

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល នាន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រ ំ 

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស ់សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយក- 

រដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា បាៃដណនំាឱ្យមាៃោរករៀបចំជាករណីសិកសា ចងតកង 

បទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ 

សតមាប់ផសេព្ផសាយជៃូដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀតក្ពុងវិស័យអប់រ ំ 

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍កព្ុងោរដកលម្អ 

គុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃ។ ក្ពុងៃ័យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃករៀបចំៃិងកំណត់យកអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវទិយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំៃិងអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង  

តសពុក ខណ្ ដដលផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់

វិស័យសុខាភិបាល ទុកជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

កផសេងកទៀតក្ពុងតកបខណ្ទទូាងំតបកទស។

ន ង្ៃ                   ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤
   រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី         ដខ        ឆំ្្២០២០

ពទសរដ្ឋមនន្តទីទទួល្រន្ទពុ្រព្រស្រ្រម្ម្ិពសសនិងជាព្រធាន

គណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តលព់សវាសាធារណៈថ្នា ្រ់ជាតិ



V

អារម្ភ្រថ្

កៅក្ពុងៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃកប្តជ្ាបៃ្តកិច្ចខិតខំតបឹងដតបង 

ក្ពុងោរកសាងរដឋាបាលសាធារណៈ ឱ្យោៃ់ដតខំ្ាង សា្អ តស្អ  ំៃិងកផ្្ត តកលើតបជាជៃជាស្នូល។  

ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរបកងកេើៃកល្ឿៃដកទតមង់អភិបាលកិច្ច គជឺាលក្ខណ្ចំាបាច់សតមាប់ោរពតងឹង 

រដឋាបាលសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតមាៃតម្ាភាព ភាពកឆ្ើយតប ៃិងតបសិទ្ធភាព ៃិងជំកៃឿទុកចិត្ត 

បាៃ។

ឈរកលើសា្ម រតីកៃះ តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃតនួាទីតគប់តគងៃិងអភិវឌ្ឍៃ ៍

វិស័យមុខងារសាធារណៈ ៃិងដកលម្អអភិបាលកិច្ចកព្ុងរដឋាបាលសាធារណៈ បាៃទទលួោរ 

ោំតទៃិងចលូរមួសហោរពីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

តកសួងសុខាភិបាល ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ  

ក្ពុងោរករៀបចំៃវូកោលោរណ៍ ៃីតិវិធី ៃិងដំកណើរោរនៃោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ក៏ដចូជាោរចូលរមួោំតទក្ពុងោរ 

ករៀបចំឱ្យមាៃោរចងតកងករណីសកិសាសតមាប់អង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ នៃអង្គភាពផ្តល ់

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងអាច 

យកកៅកតបើតបាស់សតមាប់កធ្ើជាកមករៀៃពិកសាធៃ៍ដល់បណា្ត អង្គភាពកផសេងៗកទៀត កដើម្ ី

ពតងឹងអភិបាលកិច្ចៃិងោរដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដត 

មាៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព។

ោរដកលម្អ ោរពតងឹងគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជូៃ 

តបជាពលរដឋាគជឺាដផ្កដ៏សំខាៃ់មួយ ដដលៃឹងរមួចំដណកក្ពុងោរសកតមចចក្ពុវិស័យរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា ឱ្យទទលួបាៃកជាគជ័យ។ ដផ្អកកលើោរោំតទ ៃិងោរ 

ចូលរមួអៃុវត្តដ៏សកម្មតបកបកដ្យោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់របស់ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីរាជោរ 

នៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងតអួង្គោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ ខ្ពុសំង្ឹមថ្ អភិបាលកិច្ចកព្ុង 

រដឋាបាលសាធារណៈៃឹងមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពៃិងោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍ 

តបកទសជាតិតបកបកដ្យចីរភាព បរោិប័ៃ្ ៃិងសមធម៌។



VI

ក្ពុងនាមតកសងួមុខងារសាធារណៈ ខ្ពុសំមូបៃ្តោំតទ ៃិងផ្តល់កិច្ចសហោរជាមយួ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡា តកសួងសុខាភិបាលៃិងតកសួង ស្ាប័ៃកផសេងកទៀត កធើ្ោរផសេព្ផសាយឯកសារករណី- 

សិកសាកៃះឱ្យបាៃទូលំទលូាយ កដើម្ីពតងីកវិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តោរតបកតួតបដជង 

ក្ពុងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូកៅតាមអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត។
ន ង្ៃ                      ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤

    រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី       ដខ        ឆំ្្២០២០
រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងមេុងារសាធារណៈ



VII

អារម្ភ្រថ្

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃចាត់ទុកសុខភាពរបស់តបជាជៃ គជឺាស្នូលនៃោរអភិវឌ្ឍ 

កសដឋាកិច្ច ៃិងសង្គមកិច្ចរបសត់បកទស។ ភាពរឹងមានំៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល រួមជាមយួៃឹង 

វឌ្ឍៃភាពនៃវិស័យោក់ពៃ័្ធកផសេងកទៀត ជាពកិសសឆៃទាៈៃកោបាយដ៏រឹងមារំបស់រាជរដ្ឋា - 

ភិបាលកម្ពុជាក្ពុងោរសកតមចកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ៃិងវឌ្ឍៃភាពកឆ្្ះ 

កៅោៃ់ោរតគបដណ្ត ប់សុខភាពជាសកល រមួជាមួយៃឹងវឌ្ឍៃភាពនៃកដំណទតមង់នានា  

បាៃផ្តល់ឱោសឱ្យតកសងួសុខាភិបាលកធ្ើោរកលើកកម្ស់វិស័យសុខាភិបាល កព្ុងោរផ្តល ់

កសវាមាៃគុណភាពកៅតគប់មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ោៃ់ដតមាៃភាពកឆ្ើយតប ៃិងគណកៃយ្យ 

ភាពចំកោះតបជាជៃ។

លទ្ធផលនៃោរអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

“ស្ត ពីីោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល ” បាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញថ្មៃទារីកពទ្យបដង្អកផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ ចំៃៃួ១០ កតមិត២ ចៃំៃួ១០ ៃិងកតមិត៣ ចំៃួៃ១០ តតនូវបាៃវាយតនម្  

ៃិងទទលួសា្គ ល់ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល កៅឆំ្្២០១៩  

ដដលក្ពុងកនាះមាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ៃិង មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម បាៃទទលួជ័យលាភីជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរថ្ូ្ក់កលខ១។

ោរចងតកងករណីសិកសាពីមៃទាីរកពទ្យទាងំ៣ខាងកលើ ដដលបាៃទទលួជ័យលាភីកលខ១  

ស្ត ពីី “ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យ ” មាៃកោលបំណងផ្តល់ជា

កមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ កដើម្ីដចករំដលកពីគុណតនម្នៃភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ក្ពុង 

វិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងបងាហា ញពីដកំណើរោរនៃោរវិវត្តកព្ុងអង្គភាព បញ្ហា  

តបឈម ដំកណាះតសាយ បទពកិសាធៃ៍កជាគជ័យ ៃិងវិធីសាសស្តនានាក្ពុងោរដកលម្អគុណភាព 

ៃិងផលិតភាពោរងារក្ពុងអង្គភាព ជាពកិសស ោរចូលរមួចដំណកជំរុញោរអៃុវត្តៃវាៃុវត្តៃ៍  

ៃិងឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងោរពតងឹងៃិងកលើកកម្ស់សុខុមាលភាពជៃូដល់តបជាជៃកម្ពុជា។

ក្ពុងនាមតកសងួសុខាភិបាល ខ្ពុសំូមកោតសរកសើរដ៏កសា្ម ះដល់មសៃ្តីៃិងបុគ្គលិកសុខា- 



VIII

ភិបាលទាងំអស់ តពមទាងំមៃទាីរកពទ្យទទលួជ័យលាភីដដលបាៃនំាមកៃវូវឌ្ឍៃភាព ៃិងភាព 

កជាគជ័យដ៏តតចះតតចង់ក្ពុងោរបកតមើកសវាជូៃតបជាជៃ។ ជាមយួោ្កៃះ ខ្ពុំសូមវាយតនម្ 

ខ្ស់ចំកោះតកសួង ស្ាប័ៃោក់ពៃ័្ធ ៃិងអង្គភាពតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ រដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ  

នដគអូភិវឌ្ឍ អង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងវិស័យឯកជៃ តពមទាងំតបជាជៃកម្ពុជាទាងំអស់  

ដដលបាៃឧបត្ម្ភ ោំតទ សហោរ ៃិងចលូរមួចដំណកោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរអៃុវត្តសកម្មភាព 

សុខាភិបាលនាកពលកៃ្ងកៅ។

ខ្ពុំសង្ឹមថ្ ករណីសកិសាកៃះ ៃឹងបាៃជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ល្អៗ សតមាប់មសៃ្តី 

តគប់តគងអង្គភាពសុខាភិបាលទាងំអស់ កដើម្ីកធ្ើោរដកលម្អ ៃិងអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់ខ្លួៃ 

ឱ្យោៃ់ដតរកីចំករៃីដ្មកទៀត រមួចំដណកកលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពជៃូ 

តបជាជៃកម្ពុជាោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង។

ន ង្ៃ                  ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស ២៥៦៤
រាជធាៃីភ្ំកពញ        ដខ       ឆំ្្២០២០

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងសុខាភិបាល



IX

ពសច្រ្ដទីស ល្ៃងអំណរគុណ

កយើងខ្ពុំសមូសំដដងៃវូោរកោរពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ៃិងកតកវទិតាដក៏សា្ម ះស្ម ័តគជៃូ សកម្តច 

អគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា ដដល 

បាៃោំតទ ៃិងយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់កលើវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ជាពិកសស  

បាៃដ្កក់ចញៃវូអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បកចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីី 

ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។

កយើងខ្ពុំសូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា  

ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី ៃិងជារដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលបាៃជំរុញ ោំតទបកងកេើត 

ឱ្យមាៃោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល ៃិងោរករៀបចំចងតកងបទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត  

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ គំរកូៃះក�ើង។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុសំូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត 

ព្ពជ ្រ៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីទទលួបៃទាពុកកបសកកម្មពកិសស ៃិងឯកឧត្តម ព្ពុំ សុខា  

រដឋាមសៃ្តីតកសួងមុខងារសាធារណៈ ចកំោះោរផ្តល់ៃវូកិច្ចោំតទ ៃិងោរជំរុញកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់តកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសា ដដលជាកហតុកធ្ើឱ្យដំកណើរោរសកិសាតសាវតជាវទទលួ

បាៃលទ្ធផលនាកពលកៃះ។

ទៃទាឹមោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុសំមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ្រ៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ចំកោះោរផ្តលៃ់វូកិច្ចោំតទ សតមបសតមលួល  

ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាបាៃបកំពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ រហតូទទលួបាៃ 

លទ្ធផលនាកពលកៃះ។

កៅក្ពុងោរងារកៃះដដរ កយើងខ្ពុសំមូដ្្ងអំណរគុណចកំោះ ឯកឧត្តម យ្់រ ្រ៊ុនណា  

រដឋាកលខាធិោរតបចំាោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងជានាយកសាលាភមូិៃទារដឋាបាល 

ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងដឹកនំាគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាកៃះ រហតូទទួលបាៃ 

លទ្ធផលជាទកីមាទៃៈនាកពលកៃះ។
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តបធាៃោរិោល័យជំនាញទាងំអស់ដដលបាៃលះបង់ៃវូកពលកវលា ចលូរមួ សតមបសតមលួល  

ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាបាៃបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ រហតូទទលួ 
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កយើងខ្ពុំមិៃកភ្ចក�ើយ ៃិងសមូអរគុណចំកោះ សាសសា្ត ចារ្យ យិន សុទីណាត តបធាៃ 

មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កលាក កលាកតសីអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីទាងំអស់ 

នៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលបាៃលះបង់ៃវូកពលកវលាដក៏តចើៃ ចូលរមួោ៉ា ងសកម្ម  

សតមបសតមលួល ៃិងផ្តល់ទិៃ្ៃ័យ ឱ្យតកពុមោរងារករៀបចំករណីសកិសាបាៃបកំពញភារកិច្ច 

របស់ខ្លួៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងលទ្ធផល។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុំសមូអរគុណចំកោះកលាកបណ្ិត សំ ចន្ធទី ៃិងតកពុមជំនាញោរ 

បកច្ចកកទសនៃកម្មវិធីកំដណទតមង់វិមជ្ឈោរៃិងរដឋាបាល នៃទីភ្ាក់ងារសហតបត្តិោរអៃ្តរជាត ិ

អាល្មឺ៉ាង់ (DAR/GIZ) ដដលដតងដតផ្តលៃ់វូោរោំតទ ៃិងោរតតមង់ទិសកៅក្ពុងដំកណើរោរ 

នៃោរករៀបចំករណីសិកសាកៃះ។

សូមដ្្ងអំណរគុណចំកោះតកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគបត់គងគកតមាងករៀបចំករណី-

សកិសា ដដលបាៃដណនំាតតមង់ទិស ៃិងផ្តល់ជាធាតុចលូក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសិកសា 

កៃះ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ សមូអរគុណចកំោះតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសារបស់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម ៃិងតកពុមោរងារសតមបសតមលួល ដដលបាៃលះបង់កម្ាងំោយចិត្ត ៃិងបញ្្ញ

ក្ពុងោរសតមបសតមលួល ករៀបចំ តាក់ដតង ៃិងចងតកងករណីសិកសាកៃះឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផល 

ដូចោរកតោងទុក។
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XIបញ្ជី អក្សរកាត់

បញ្
ជីអក
្សរ
កា
ត
់្រញ្ទីអ្រ្សរកាត់

អ្រ្សរកាត់ ពា្រ្យព្ញ

ស៥ សតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព ស្តងដ់្ ស្ិរភាព

-ដ- ដដដល

5 S Sort, Set, Shine, Standardize, Sustain

CPA Complementary Package of Activities

AHF Aids Healthcare Foundation

DMDP Diagnosis Microbiology Development Program

ECG Electrocardiogram

H-EQIP Health Equity and Quality Improvement Project

HMIS Health Management Information System

ICU Intensive Care Unit

ICRC International Committee of the Red Cross Cambodia

IPC Infection Prevention and Control

WHO World Health Organization

JICA Japan International Cooperation Agency

KOICA Korea International Cooperation Agency

KWWA Kampuchea Women’s Welfare Action

LDSC Last Day Saint Charities

NAMRU-2 Naval Medical Research Unit 2

PCA Payment Certification Agency
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បញ្ជីអក្សរកាត់XII

PMRS Patient Management Registration System

QI Quality Improvement

UHC Universal Health Coverage 

URC University Research Co. LLC

UNFPA United Nation Population Fund

UNICEF United Nations Children's Fund 
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ជំព
ូក
ទី១

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

ជំ្្ូរទទី១� ពសច្រ្តទីពផ្តើម

១�១� លំនា្ំរញ្ហា មនការពសាវពជាវ

ោរតបកតួតបដជងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅតាមអង្គភាពកព្ុងស្ាបៃ័សាធារណៈ 

គជឺាគៃឹ្ះចំា បាច់មួយកព្ុងោរធានាបាៃៃវូតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តលក់សវាសាធារណៈ ដល ់

តគប់តសទាប់តបជាពលរដឋាទាងំអស់កៅក្ពុងតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

មាៃឆៃទាៈោ៉ា ងកមាះមុត ឥតរា្យក្ពុងោរជំរុញោរអៃុវត្តោរងារដកទតមង់តគប់ដផ្ក តគប ់

វិស័យឱ្យោៃ់ដតមាៃលក្ណៈទលូំទូលាយ ៃិងសុីជកតរៅក្ពុងកោលកៅកធ្ើឱ្យតបកទសកម្ពុជា 

មាៃសុខុដុមៃីយកម្ម ៃិងោរអភិវឌ្ឍតបកបកដ្យចីរភាព សកំៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរ 

របស់តបកទសជាតិ ៃិងតបជាជៃ។ ដផ្អកកលើសា្ម រតីកៃះ ោរកលើកកម្ស់អភិបាលកិច្ចកព្ុងរដឋា- 

បាលសាធារណៈគជឺាកម្ាងំចលករដ៏ចំាបាច់ ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលតគប់ជាៃ់ថ្្ក់តតនូវយក 

ចិត្តទុកដ្ក់ជាអាទិភាពបំផុត។ អភិបាលកិច្ចតតនូវបាៃរាជរដ្ឋា ភិបាលកំណត់ថ្ជាស្នូលនៃ 

យុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងបាៃផ្តល់សារសំខាៃ់ក្ពុងោរជំរុញោរអៃុវត្ត 

កោលៃកោបាយវិមជ្ឈោរៃិងវិសហមជ្ឈោរ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ោរដក 

ទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ោរដកទតមង់ចបាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ ៃិងោរដក 

ទតមង់តាមវិស័យកផសេងៗកទៀតរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ោរកសាងជំកៃឿៃិងទំៃុកចិត្តពីតបជាពលរដឋាគជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលតតនូវ 

បៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់ជាយុទ្ធសាសស្តតាមរយៈោរផ្តល់កសវាសាធារណៈតបកបកដ្យគុណភាព  

តបសិទ្ធភាពៃិងស័ក្តិសិទ្ធភិាពជៃូតបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។ កផ្តើមកចញពី 

សា្ម រតីកៃះ ោរពតងឹងស្ាប័ៃផ្តល់កសវាសាធារណៈ ៃិងភាពជាអ្កដឹកនំាពិតតបាកដជា 

កតា្ត លីករដ៏មាៃសារសំខាៃ់ ៃិងអាទិភាពបំផុតក្ពុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

កៅក្ពុងស្ាប័ៃសាធារណៈ។ 

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃូវ 
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ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម2

កោលៃកោបាយ លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងឯកសារដណនំាមយួចំៃៃួជាអាទិ៍ កោល- 

ៃកោបាយស្តពីីោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ តពះរាជតកឹត្យស្ត ពីីកោលោរណ៏រមួនៃោរបកងកេើត 

ៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពកិសស អៃុតកឹត្យស្ត ពីីោរករៀបចំៃិងោរតប- 

តពតឹ្តកៅនៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ អៃុតកឹត្យស្ត ពីីោរបកងកេើតយៃ្តោរ 

តចកកចញចូលដតមួយសតមាប់ោរផ្តល់កសវារដឋាបាលកៅរដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ។

ជាមយួោ្កនាះដដរ តកសងួសុខាភិបាល ក៏ដូចជាតកសងួ ស្ាប័ៃដនទកទៀត បាៃ 

ដ្ក់កចញៃវូដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  ដផៃោរសកម្មភាព ៃិងលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តនានា  

កដើម្ីកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។ ឯកសារដដលតកសួង 

សុខាភិបាលបាៃដ្ក់កចញមាៃដូចជា ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០  

ដផៃោរសកម្មភាពសតមាប់បងាកេ រៃិងតគប់តគងជំងមឺិៃឆ្ង២០១៦-២០២០ ដផៃោរសកម្ម- 

ភាពពហុវិស័យជាតិស្ត ពីីោរោរោរៃិងោរតបយុទ្ធៃឹងជំងមឺិៃឆ្ង២០១៨-២០២៨។

ក្ពុងោរកលើកទឹកចិត្តចំកោះអង្គភាពដដលបាៃខិតខំដកលម្អគុណភាពកសវារបស់ខ្លួៃ  

រាជរដ្ឋា ភិបាល បាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃវូអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បកចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា  

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ 

អប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ កោលបំណងនៃអៃុតកឹត្យកៃះគកឹដើម្ីជំរុញៃិងកលើកកម្ស់ 

តបសិទ្ធភាពៃិងគុណភាព នៃដកំណើរោររបស់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ 

ៃិងវិស័យសុខាភិបាលឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង តាមរយៈោរកំណត់ឱ្យមាៃោរវាយតនម្ 

ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ។ូ

អៃុកលាមតាមអៃុតកឹត្យខាងកលើ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

ថ្្ក់ជាតិ រាជធាៃី កខត្ត តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង។ គណៈកម្មោរវាយតនម្ 

អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិមាៃរដឋាមសៃ្តីតកសួងមុខងារសាធារណៈជាតបធាៃ  

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈរាជធាៃី កខត្ត មាៃអភិបាលនៃគណៈ- 

អភិបាលរាជធាៃី កខត្ត ឬតំណាងនៃគណៈអភិបាលរាជធាៃី កខត្តជាតបធាៃ ៃិងគណៈកម្មោរ 
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វាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈតកពុង តសពុក ខណ្ មាៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាល 

តកពុង តសពុក ខណ្ ឬតំណាងនៃគណៈអភិបាលតកពុង តសពុក ខណ្ ជាតបធាៃ។

កដ្យដផ្អកកលើៃីតិវិធី កោលោរណ៏ លក្ណៈវិៃិច្័យ ៃិងភារកិច្ចដដលបាៃកំណត់  

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈកៅតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ បាៃខិតខំបំកពញ 

ភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរវាយតនម្ៃិងកតជើសករសីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

គំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិ-បាល។ ជាលទ្ធផល គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិបាៃសកតមចកតជើសករសីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូ 

ក្ពុងវិស័យអប់រចំំៃួៃ១០ ៃិងវិស័យសុខាភិបាលចំៃួៃ៣០ កដើម្ីផ្តល់ោៃរង្ាៃ់ វិញ្្ញ បៃបតត  

ៃិង្វិោជារង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្ត។ កព្ុងចំកណាមអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យ 

សុខាភិបាលចៃំួៃ៣០ ខាងកលើមាៃ៖ ១)មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត៣ (CPA3) ចំៃៃួ១០ ២)មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត២ (CPA2) ចំៃួៃ១០ ៃិង៣)មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ (CPA1) ចៃំៃួ១០។ ក្ពុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តលក់សវាសំណុំ 

សកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣ (CPA3) ចៃំួៃ១០ គមឺៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តកំពង់ចាមទទលួបាៃ 

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១។

ជាោរតបស្ងដល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូកព្ុងវិស័យអប់រ ំ(វិទយាល័យ) ៃិង

វិស័យ សុខាភិបាល (មៃទាីរកពទ្យបដង្អក) ទាងំ៤០ខាងកលើ ដដលបាៃខិតខំបំកពញោរងារ 

ក្ពុងោរផ្តលក់សវាជៃូតបជាពលរដឋាបាៃល្អ កៅន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃ 

តបារព្ពិធីតបោសទទួលសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ  

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កតោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា  

ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី ៃិងជារដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ 

សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុៃ ដសៃ នាយករដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។

កៅក្ពុងពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូកព្ុងវិស័យ 
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អប់រ ំៃិងវិស័យ សុខាភិបាលកនាះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា បាៃ 

ផ្តល់អៃុសាសៃ៍ចំៃួៃតបំាបីចំណចុ ដដលអៃុសាសៃ៍ទីមួយៃិងដំបូងបំផុតកនាះ គឺកស្ើឱ្យមាៃ 

ោរករៀបចំចងតកងបទពកិសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរ ូកដើម្ីកធ្ើជាករណីសិកសាៃិងបៃ្តផសេព្ផសាយជូៃអង្គភាពវិទយាល័យ ៃិង 

មៃទារីកពទ្យបដង្អកកផសេងកទៀតកៅទូទាងំតបកទស សតមាប់ជាោរដកតសង់បទពកិសាធៃ៍ ៃិង 

ពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍សតមាបោ់រដកលម្អគុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃជៃូតបជាពលរដឋា។ 

បដៃ្មពីកលើកៃះ ោរដចករដំលកបទពិកសាធៃ៍នៃភាពកជាគជ័យរវាងអង្គភាពដដលទទលួ 

បាៃស្ានដកឆ្ើម ៃិងអង្គភាពកផសេងៗកទៀតជាកតា្ត ចំាបាច់កព្ុងោរបៃ្តដកលម្អគុណភាពនៃ 

ោរផ្តលក់សវាសាធារណៈ ពតងឹងភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងោរនច្តបឌិតដដលអាចៃឹងជំរុញ 

ឱ្យអង្គភាពកបាះជំហាៃកៅមុខតបកបកដ្យភាពកជឿទុកចិត្ត។

កដ្យកោងអៃុសាសៃ៍ខាងកលើ ៃិងសច្ចភាពនៃសារសំខាៃ់នៃោរសិកសាករៀៃសតូត 

ពីោ្កៅវិញមក តកសងួមុខងារសាធារណៈដដលមាៃសាលាភមូិៃទារដឋាបាលជាកសនាធិោរ  

បាៃករៀបចំតកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំចងតកងៃវូបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃល្អៗពីអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាធារណៈគំរ ូឬដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ នាកពលកៃ្ងមកទាងំកព្ុងវិស័យ 

អប់រំ ទាងំកព្ុងវិស័យសុខាភិបាល។

ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលមាៃអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូទទលួបាៃជ័យលាភី 

កលខ១ ចំៃៃួ៣រមួមាៃ៖ ១)មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ 

ក្ពុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣ (CPA3)  

២)មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ដដលទទួលបាៃជ័យលាភកីលខ១ ក្ពុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២ (CPA2) ៃិង ៣)មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ

កៅកខត្តកោធិ៍សាត់ ដដលទទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ក្ពុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់ 

កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ (CPA1)។ កហតុដកូច្ះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃ 

ោ្យជាអង្គភាពកោលកៅសតមាប់សិកសាតសាវតជាវក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសកិសាកៃះ 
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ក�ើង។

១�២� ពោល្រំណងមនការពសាវពជាវ

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះមាៃកោលបំណង តបមូលចងតកងៃវូកមករៀៃ ៃិងបទពកិសាធៃ៍ 

ល្អៗកៅក្ពុងដំកណើរោរតគប់តគងៃិងផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលជាអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរទូទលួបាៃជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងបណា្ត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកដដលផ្តល់ 

កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត ៣ (CPA3) នៃវិស័យសុខាភិបាល សតមាប់ជាោរដចក

រដំលកចំកណះដឹងបដៃ្មកៅដល់មៃទាីរកពទ្យដនទ អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ ៃិងតគឹះស្ាៃ 

សិកសាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត។

១�៣� សដន្រំណត់ និងវិសាលភា្មនការពសាវពជាវ

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះពិៃិត្យកមើលកៅកលើោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវារបស ់

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ក្ពុងអំ�ពុងឆំ្្២០១៥ រហតូដល់២០១៩។

ោរសិកសាតសាវតជាវកៃះកផ្្ត តសំខាៃ់កៅកលើោរអៃុវត្តតាមៃវូសចូនាករកោលទាងំ៨  

ដដលបាៃដចងកព្ុងអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បកចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពី ី

ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។ សចូនាករកោលទាងំ៨កនាះរមួមាៃ៖ ១)ស្តងដ់្កសវាសាធារណៈ ២)ស្តងដ់្ 

ឬៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព ៣)ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ 

កៅក្ពុងអង្គភាព ៤)ោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅកព្ុងអង្គភាព ៥)ោរករៀបចំ 

ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃអង្គភាព ៦)ទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគ ូ

អភិវឌ្ឍ តពមទាងំោរចលូរមួវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ ៧)ោរកដ្ះតសាយ 

បញ្ហា តបឈមជាមយួតបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ៍ ៃិង៨)ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

កដើម្ីកធើ្ឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ។
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១�៤� វិធទីសានស្តពសាវពជាវ

១�៤�១� វិធទីសានស្តស្ិរសាចងព្រង្ររណទីសិ្រសា

Sturman (1997) បាៃកលើកក�ើងថ្ ករណីសិកសាជាទកូៅសិកសាអំពីបុគ្គល តកពុម ៃិង 

បាតុភតូ។ Creswell (2009) ក៏បាៃកលើកក�ើងដដរថ្ ក្ពុងករណីសិកសា អ្កសិកសាតសាវតជាវ 

សិកសាសុីជកតរៅកៅកព្ុងកម្មវិធីមយួ តពឹត្តិោរណ៏មយួ សកម្មភាពមួយ ដកំណើរោរមយួ ឬបុគ្គល 

ម្ាក់ឬកតចើៃនាក់។ រចនាសម្័ៃ្ធនៃករណីសិកសាគួរដតជាបញ្ហា  បរិបទ តពឹត្តោរណ៍ ៃិងកមករៀៃ 

បទពិកសាធៃ៍ (Creswell, 2014)1។ តាមទសសេៃៈរបស់ Creswell (2009) ករណីសិកសាគជឺា 

តបកភទនៃោរសិកសាតសាវតជាវមយួកៅក្ពុងោរសិកសាតសាវតជាវដបបគុណភាព (Qualitative  

research)2។

កៅក្ពុងោរសកិសាតសាវតជាវកៃះ កយើងកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត ដបបគុណភាព កដើម្ីតបមូល 

ចងតកងបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃអៃុវត្តៃ៍ជាកដ់ស្តងរបស់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូ  

សតមាប់ដចករំដលកៃិងបកតមើផលតបកោជៃ៍ដល់ោរករៀៃសតូតរបស់អ្កោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀត។

១�៤�២� វិធទីសានស្តព្រមលូទិននាន័យ

កៅក្ពុងោរករៀបចំចងតកងករណីសិកសាកៃះ កតបើតបាស់ទិៃ្ៃ័យ២តបកភទគឺ ទៃ្ិៃ័យទី១  

(Primary data) ៃិងទិៃ្ៃ័យទី២ (Secondary data)។

កៅក្ពុងោរតបមូលទៃ្ិៃ័យទី១ (Primary data) តកពុមោរងារបាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈ  

កិច្ចតបជុំពិភាកសា ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ ៃិងោរអកងកេតផ្ទា ល់។

កិច្ចតបជុំពិភាកសា៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើោរតបជុំពិភាកសាជាមយួ ១)អភិបាលរងកខត្ត 

កំពង់ចាមដដលទទលួបៃទាពុកវិស័យសុខាភិបាល តពមទាងំតបធាៃៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខា- 

ភិបាលកខត្តកំពង់ចាម ដដលកិច្ចតបជុំកៃះកធ្ើក�ើងកៅមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម  

២)អភិបាលតកពុងកំពង់ចាម ថ្្ក់ដឹកនំាោរិោល័យជំនាញកៅរដឋាបាលតកពុង បណា្ត កៅសងាកេ ត់  
1 ដកតសង់កដ្យ Mohajan, 2018, Qualitative Research Methodology in Social Science and  

Related Subjects, ទំព័រ១១។
2 -ដ- ទំព័រ៧
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បណា្ត តបធាៃមណ្លសុខភាពកៅតកពុងកំពង់ចាម ៃិងសហគមៃ៍កៅតកពុងកំពង់ចាម ដដល 

កិច្ចតបជុំកៃះកធ្ើក�ើងកៅសាលាតកពុងកំពង់ចាម ៣)តបធាៃមៃទារីកពទ្យ អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ  

តបធាៃដផ្កគណកៃយ្យ ៃិងតបធាៃដផ្ករដឋាបាលនៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលកិច្ចតបជុំ 

កៃះកធ្ើក�ើងកៅបៃទាប់តបជុំមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។ កិច្ចតបជុំពិភាកសាកធ្ើក�ើងកៅតាម 

កពលកវលាដដលបាៃកំណតក់ៅក្ពុងកម្មវិធីចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យរបស់តកពុមោរងារ។

ោរជបួសមា្ភ សៃ៍៖ តកពុមោរងារបាៃកធ្ើោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួ ១)តបធាៃមៃទារីកពទ្យ  

អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្កគណកៃយ្យ ៃិង២)អតីតអ្កជំង ឺអ្កជំង ឺអ្កកំដរអ្កជំងឺ 

សរុបចៃំៃួ២២ នាក់។ ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមួយអតីតអ្កជំងបឺាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈទូរស័ពទា 

កដ្យផ្ទា ល់។

ោរអកងកេតផ្ទា ល់កៅមៃទារីកពទ្យកខត្ត៖ តកពុមោរងារបាៃចុះសិកសា ពៃិិត្យកមើល ៃិងផ្តតិ 

យករបូភាពជាក់ដស្តងនៃទីតំាង បរិកវណ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ អនាម័យ បរស្ិាៃ ោរតគប់តគង  

ៃិងោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

កៅក្ពុងោរតបមលូទិៃ្ៃ័យទី២ (Secondary data) កធ្ើក�ើងតាមរយៈោរតបមូល 

ឯកសារដដលមាៃតសាប់ ដចូជា អៃុតកឹត្យ តបោស របាយោរណ៍វាយតនម្របស់គណៈ 

កម្មោរបកច្ចកកទសអៃ្តរតកសងួ បទបងាហា ញរបសត់បធាៃមៃទាីរកពទ្យក្ពុងកពលតប�ងតបណំាង 

ៃិងក្ពុងកពលដចករដំលកពិកសាធៃ៍ ៃិងរបាយោរណ៍កផសេងៗរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

ដំកណើរោរនៃោរសកិសាតសាវតជាវកៃះដចកកចញជា២ដំណាក់ោល ១)សិកសាតសាវតជាវ 

កៅៃឹងកដៃ្ង (Desk research) ២)សកិសាតសាវតជាវកៅទីកដៃ្ងកោលកៅ (Field  

research)។

១�៤�៣� វិធទីសានស្តវិភាគទិននាន័យ

ទៃ្ិៃ័យដដលទទលួបាៃ តតនូវបាៃយកមកករៀបចំកៅតាមដំណាក់ោល រមួមាៃ៖  

១)ករៀបចំទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃកៅតាមសូចនាករដដលបាៃកតោងទុក ២)កធ្ើសតុកឹត្យភាព 

ទិៃ្ៃ័យតាមរយៈោរកតបៀបកធៀបទៃ្ិៃ័យដដលទទលួបាៃពីតបភពកផសេងៗ ៃិងោរតបជុ ំ
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ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម8

ពិភាកសាកៅក្ពុងតកពុមោរងារដដលចុះសិកសាតសាវតជាវ ៣)វិភាគទៃ្ិៃ័យកៅតាមសចូនាករ  

ៃិង ៤)បញ្នូៃលទ្ធផលនៃោរវិភាគកៅអង្គភាពកោលកៅ (មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម)ៃិង 

ភាគីោក់ព័ៃ្ធកដើម្ីពៃិិត្យ ៃិងផ្តល់កោបល់។ ោរវិភាគទិៃ្ៃ័យកធ្ើក�ើងតាមវិធីសាសស្ត   

“ោរពិពណ៌នាដបបគុណភាព”។ ចដំណកឯទិៃ្ៃ័យដដលមាៃលក្ណៈជាបរិមាណ ដចូជា  

តារាង តោហ្ិក តតនូវបាៃយកមកកតបើតបាស់សតមាប់ោំតទបដៃ្មដល់ោរវិភាគ។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

ជំ្្ូរទទី២� ស្ានភា្ទពូៅវិស័យសុខាភិបាល និងសមិទ្ធ្រម្មមន 
មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

២�១� ្ររ្ិរទរួមមនការស្រទពមង់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធីៃកោបាយ កដ្យឈរកលើកោលោរណ ៍

តគឹះសំខាៃ់ៗ ក្ពុងកនាះមាៃោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាជៃតគប់ដផ្ក  

តគប់ថ្្ក់ ៃិងតគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើងទាងំគុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងវិសាលភាព  

កោលគជឺាកសវាសាធារណៈដដលកៅកកៀកជាមយួតបជាជៃ ៃិងទទលួបាៃោរកជឿទុកចិត្ត 

ពីតបជាជៃ3។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាៃៃិងកំពុងបៃ្តជំរុញដំកណើរោរដកទតមង ់

សុីជកតរៅ ៃិងទលូំទូលាយ ដដលរមួមាៃ៖ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ោរដកទតមង់ 

ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ោរដកទតមង់វិមជ្ឈោរៃិងវិសហមជ្ឈោរ ៃិងជាពិកសស  

កដ្យកផ្្ត តសំខាៃ់កលើវិស័យអប់រំ ៃិងសុខាភិបាល សំកៅកធ្ើឱ្យកសវាសាធារណៈោៃ់ដត 

មាៃភាពកឆ្ើយតប តបសិទ្ធភាព តបសិទ្ធផល ៃិងជំកៃឿទុកចិត្តពីតបជាជៃ។

ជាលទ្ធផល រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាសកតមចបាៃសមិទ្ធផលធំៗជាកតចើៃ ជាពិកសស 

ោរសកតមចបាៃៃវូកោលកៅនៃសចូនាករដផ្កសង្គមកិច្ច ទាងំកព្ុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។ ជាក់ដស្តង សុខភាពសាធារណៈតតនូវបាៃដកលម្អជាលំដ្ប់ ក្ពុងកនាះរាជរដ្ឋា - 

ភិបាលកម្ពុជា សកតមចបាៃកសទា ើរទាងំតសពុងៃវូកោលកៅអភិវឌ្ឍសហសសេវតសេកម្ពុជា២កៅ  

៣ឆំ្្ មុៃោលវិភាគកំណត់ទាក់ទងៃឹងោរោត់បៃ្យអតតាមរណភាពមាតា ទារកៃិងកុមារ  

ោរោត់បៃ្យបៃទាពុកជំងឺឆ្ង ដចូជា ជំងកឺអដស៍ ជំងតឺគពុៃចាញ់ ៃិងជំងរឺកបង ជំងមឺិៃឆ្ង  

ៃិងកតា្ត ហាៃិភ័យនានាដដលមាៃផលប៉ាះោល់ដល់សុខភាពតបជាជៃ ជាពិកសសទទលួ 

បាៃកជាគជ័យក្ពុងោរលុបបំបាត់ជំងកឺសញ្ិលទាងំតសពុងកៅឆំ្្២០១៦4។ កបើកយើងតកក�ក 

កមើលអាយោុលសង្ឹមរស់ជាមធ្យមរបសត់បជាជៃបាៃកកើៃពី ៥៦,៧ឆំ្្ កៅឆំ្្១៩៩៨ ដល់  

3
 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, កម្មវិធៃីកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥, ២០១៣, ទំព័រ ៥។

4 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ២០១៦-២០៣០ 
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៧០,៦ឆំ្្ កៅឆំ្្២០១៨។ ម៉ាយាងកទៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃបកងកេើៃោរបងាកេ រហាៃិភ័យហិរញ្ញវត្ពុ  

ក្ពុងកោលបំណងផ្តលោ់រោំោរដផ្កហិរញ្ញវត្ពុក្ពុងោរកតបើតបាស់កសវាដ្ទាសំុខភាពរបស់ 

តបជាជៃតាមយៃ្តោរោំោរសុខភាពសង្គម ដដលកំពុងតតនូវបាៃអៃុវត្ត ដចូជាកម្មវិធីមលូៃិធ ិ

សមធម៌ របបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព ៃិងកម្មវិធីឧបត្ម្ភសាច់តបាក់ដល់សស្ត ីតកីតក 

មាៃនផទាកោះ ៃិងកុមារមាៃអាយុកតោម២ឆំ្្។ តាមោរបា៉ា ៃ់តបមាណកៅឆំ្្២០១៩ តបជាជៃ  

៣៨,៥% នៃតបជាជៃកម្ពុជាសរុបជាង ១៦លាៃនាក់ តតនូវបាៃតគបដណ្ត ប់កដ្យមលូៃិធ ិ

សមធម៌ ៃិងរបបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព (កដ្យមិៃរាប់បញ្ចនូលោរធានារា៉ាប់រង 

សុខភាពឯកជៃ) កដ្យកកើៃក�ើងពី ៣៥,៧% កៅឆំ្្២០១៨5។

តបោរកៃះបាៃកធ្ើឱ្យស្ាៃភាពទូកៅរបស់តបជាជៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង តាមរយៈោរ 

កលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពតបកបកដ្យសមធម៌ក្ពុងចំកណាមតបជាជៃដដល 

មាៃស្ាៃភាពកសដឋាកិច្ចខុសៗោ្ ៃិងរវាងតបជាជៃរស់កៅទីតបជុំជៃ ៃិងតំបៃ់ជៃបទ6។

២�២� ទិដ្ឋភា្រួមមនព្រ្័ន្ធសុខាភិបាល

២�២�១� ព្រ្័ន្ធសុខាភិបាល

ក្ពុងតកបខណ្នៃោរដកទតមង់ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃគិតគរូោ៉ា ងយកចិត្តទុកដ្ក់ 

ក្ពុងោរដកលម្អតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលតាមរយៈោរកធ្ើកំដណទតមង់ជាដំណាក់ោលៗ ចាប់តំាងពី 

ឆំ្្១៩៩៤ កដ្យកផ្្ត តកលើ ßោរដកលម្អ ៃិងពតងីកោរដ្ទាសំុខភាពបឋម តាមរយៈោរ 

អៃុវត្តអភតិកមតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលតសពុកà សកំៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរដផ្កសុខភាព 

ជាសារវៃ័្តរបស់តបជាពលរដឋា។ ោរកធ្ើកំដណទតមង់វិស័យសុខាភិបាល បាៃនំាមកៃវូោរ 

ផ្្ស់ប្តនូរជាបកណ្ត ើរៗចំកោះវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា កដ្យបាៃដតបោ្យតបព័ៃ្ធសុខាភិ- 

បាលកម្ពុជាពី ßោរករៀបចំតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលឈរកលើរចនាសម្័ៃ្ធរដឋាបាល កៅរកតបព័ៃ្ធ 

សុខាភិបាលដផ្អកកលើលក្ណៈវិៃិច័យ្ចំៃៃួតបជាជៃ ៃិងលទ្ធភាពមកទទលួយកកសវា 

5 របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្ ២០១៩។
6 តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០។
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សុខភាពà។ ជាលទ្ធផល តបពៃ័្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាបច្ចពុប្ៃ្តតនូវបាៃករៀបចំជា៣ថ្្ក់ រមួ 

មាៃ៖ ថ្្ក់កណា្ត ល ថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត ៃិងថ្្ក់តសពុក (របូភាព ២.១)។ តនួាទីៃិងមុខងារ 

នៃថ្្ក់ៃីមយួៗតតនូវបាៃពៃិិត្យ ៃិងកំណត់ចបាស់លាស់សាជា ្្មីក�ើងវិញ7។

របូភាព ២.១ ស្ត ពីីថ្្ក់ទាងំ៣ នៃតបពៃ័្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ

តបភព៖ តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៦

ក្ពុងបរិបទកៃះ តបព័ៃ្ធសុខាភិបាល បាៃកផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើោរអៃុវត្តដផៃោរ 

តគបដណ្ត ប់ សុខាភិបាល (ផ.តគ.ស) ដដលជាតកបខណ្សតមាប់អភិវឌ្ឍបណា្ត ញកហដ្ឋា - 

រចនាសម្័ៃ្ធសុខាភិបាល កដ្យកតបើតបាស់លក្ណៈវិៃិច័្យពីររមួោ្៖ ចំៃៃួតបជាជៃ ៃិង 

លទ្ធភាពទទលួបាៃកសវាសុខភាព (តារាង ២.១) តពមទាងំគិតគរូហ្មត់ចត់អំពីគុណភាព

នៃោរដ្ទា ំៃិងធៃធាៃដដលមាៃ។ ជាលទ្ធផល រហតូដល់ឆំ្្២០១៩ មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល 

7 តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០។
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សាធារណៈទទូាងំតបកទសរមួមាៃ៖ មណ្លសុខភាពចំៃៃួ ១.២២១កដៃ្ង ប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាព 

ចំៃៃួ១២៧កដៃ្ង ៃិងមៃទាីរកពទ្យចំៃៃួ១២៦កដៃ្ង។ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យ១២៦ មាៃ 

មៃទាីរកពទ្យជាតិចំៃៃួ៩ មៃទារីកពទ្យបដង្អករាជធាៃី/កខត្តចៃំួៃ២៥ ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុក 

តបតិបត្តិចំៃួៃ៩២ ស្ិតក្ពុងតសពុកតបតិបត្តិ១០៣ ក្ពុងរាជធាៃី/កខត្តទាងំ២៥8។

២�២�២� សផនការពគ្រ់ដណ្ត ្រ់សុខាភិបាល

ដផៃោរតគប់ដណ្ត ប់សុខាភិបាលគជឺាតកបខណ្សតមាប់អភិវឌ្ឍបណា្ត ញកហដ្ឋា រចនា- 

សម្័ៃ្ធសុខាភិបាល កដ្យកតបើតបាស់លក្ណៈវៃិិច្័យពីររមួោ្៖ ចំៃៃួតបជាជៃ ៃិងលទ្ធភាព 

ទទួលបាៃកសវាសុខភាព តពមទាងំគិតគរូហ្មត់ចត់អំពីគុណភាពនៃោរដ្ទា ំៃិងធៃធាៃ 

ដដលមាៃ កព្ុងកោលបំណងកដើម្ី៖ ១)អភិវឌ្ឍកសវាសុខភាពកដ្យកំណត់លក្ណៈវិៃិច្័យ 

សតមាប់ទីតំាង ៃិងតំបៃ់ទទួលខុសតតនូវរបស់មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ២)ដបងដចកធៃធាៃ 

ហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងធៃធាៃមៃុសសេតបកបកដ្យសមធម៌ តពមទាងំកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាពនៃ 

ោរកតបើតបាស់ធៃធាៃទាងំកនាះ ៃិង៣)ធានាថ្កសចក្តីតតនូវោរដផ្កសុខភាពរបសត់បជា 

ពលរដឋាតតនូវបាៃកឆ្ើយតបតបកបកដ្យសមធម៌តាមរយៈោរតគបដណ្ត ប់នៃកសវាសុខភាព 

កលើតបជាពលរដឋាទាងំអស់9។

តារាង ២.១ ស្ត ពីីលក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់បកងកេើតមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល

មលូដ្ឋា នសុខាភិបាល ចំនួនប្រជាជន (នាក់) លទ្ធភាពទទួលបានសសវា

មណ្ឌ លសុខភាព ចំនួនសមសសប ១០.០០០

បសបសបរួលពី 

៨.០០០-១២.០០០ 

ក្នុងរង្វង់ ១០គ.ម ឬ ធ្្វើដំធណើរជាអតិបរមា 

២ធមាោ ង ធោយធ ម្ើរធ�ើងក្នុងតំបន់

ទទួលខុសសតរូវរបស់មណ្ឌ លសុខភាព 

8 តកសួងសុខាភិបាល, របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩។
9 តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០។
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មន្ីរធពទ្យបបងអែក ចំនួនសមសសប ១០០.០០០

បសបសបរួលពី

៦០.០០០-២០០.០០០+

ក្នុងតំបន់មានសបជា�នរស់ធៅធសចើន៖ 

ធ្្វើដំធណើរ ២ធមាោ ងធោយរ្យន្ត ឬ

កាណូត។ក្នុងតំបន�់នបទៈ ធ្្វើដំធណើរ

មិនធលើសពី៣ធមាោ ងធោយរ្យន្ត 

ឬកាណូត 

បោុស្ត សិុខភាព បសបសបរួលពី 

២.០០០-៣.០០០

ចមាងា យពីឃុំ/ភមូិធៅមណ្ឌ លសុខភាព

�ិតបំផុត ធលើសពី ១៥ គ.ម ធ�ើយ

មានរបំាងភូមិសាសស្ត  (ទធនលេ ភ្ំ ឬ

សាថា នភាពផលេរូវពិបាក) 

តបភព៖ តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៦

២�២�៣� ព្រ្័ន្ធផ្តលព់សវាសុខាភិបាល

តកសងួសុខាភិបាលបាៃៃិងកំពុងអៃុវត្តតបកបកដ្យសា្ម រតីទទលួខុសតតនូវខ្ស់ៃវូ 

អភិតកមសមា-ហរណកម្មនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល រមួមាៃ កសវាបងាកេ រ អប់រកំលើក 

កម្ស់គុណភាពសុខភាព ោរកធ្ើករាគវិៃិច្័យ ពយាបាលៃិងដ្ទាជំំង ឺៃិងសា្ត រៃីតិសម្ទា  

តាមរយៈោរផ្តល់កសវាមាៃគុណភាព សុវតិ្ភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព កៅតាមមូលដ្ឋា ៃសុខា- 

ភិបាល ពតងឹងតបពៃ័្ធបញ្នូៃអ្កជំងឺ ៃិងោរចុះផ្តល់កសវាតាមភមូិ�ុំ ជាពិកសសកៅក្ពុងតំបៃ់ 

ជៃបទដដលតបជាពលរដឋាពិបាកមកទទលួយកកសវា។ តបព័ៃ្ធនៃោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាល 

បាៃកផ្្ត តជាចម្ងកលើោរផ្តល់កសវាឬអៃ្តរាគមៃ៍សុខភាពសាធារណៈជាកតចើៃដដលទាក់ទង 

ផ្ទា ល់ៃឹងបញ្ហា សុខភាពរបស់តបជាពលរដឋាផង ៃិងទាក់ទងៃឹងកតា្ត សង្គមនានាដដលមាៃ 

ផលប៉ាះោល់កលើសុខភាពផង។ ោរផ្តល់កសវាទាងំអសក់នាះមាៃកោលកៅោត់បៃ្យ 

ដ្មកទៀត ៃវូោរឈៃឺិងស្ាប់របស់មាតា ទារក ៃិងកុមារ បៃ្យបៃទាពុកនៃជំងឆ្ឺង ជំងមឺិៃ 

ឆ្ង ៃិងជំងឺរុានំរ៉ា តពមទាងំបញ្ហា សុខភាពសាធារណៈចម្ងៗដនទកទៀត10។

10 តកសួងសុខាភិបាល, ឆំ្្២០២០ ស្ត ពីីតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល, កគហទំព័រ www.moh.gov.kh។
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របូភាព ២.២ ស្ត ពីីតបព័ៃ្ធផ្តលក់សវាសុខាភិបាល

តបភព៖ តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០២០
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២�៣� ស្ានភា្ទពូៅរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

២�៣�១� ភមូិសានស្តមន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

កខត្តកំពង់ចាមមាៃដផទាដីសរុប៤.៥៤៨,០៩គម២ មាៃតកពុងចៃំៃួ១ គឺតកពុងកំពង់ចាម  

ៃិងតសពុកមាៃចំៃៃួ៩ គតឺសពុកបាធាយ ចំោរកលើ កជើងនតព កំពងក់សៀម កងមាស កោះសទូិៃ  

នតពឈរ តសីសៃ្ធរ ៃិងសទា ងឹតតង់ តពមទាងំមាៃ�ុំចំៃៃួ១០៥ សងាកេ ត់ចំៃៃួ៤ ភមូិចៃំៃួ៩១៦។  

កៅឆំ្្២០១៩ កខត្តមាៃតបជាជៃចំៃៃួ ១.១០៧.៦០៥នាក់ កព្ុងកនាះតសីមាៃចំៃួៃ 

៥៦៦.៦៧៨នាក់ ៃិងចៃំៃួតគលួសារសរុប ២៧៤.០០៩តគលួសារ កដ្យមាៃដង់សុីកតតបជាជៃ 

២៤៣នាក់ក្ពុង១គី�នូដម៉ាតតតកឡា។ ជាមួយោ្ដដរ កខត្តមាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តចំៃួៃ១ ោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិចំៃួៃ៩ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុកចំៃៃួ៦ មណ្លសុខភាពចំៃៃួ 

៩១11។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមសិ្តកៅដក្រសាលាកខត្តកំពង់ចាម កៅទល់មុខៃឹងសាលា 

តកពុងកំពង់ចាម ដដលស្ិតកៅភមូិទី៧ សងាកេ ត់កំពង់ចាម តកពុងកំពង់ចាម កខត្តកំពង់ចាម  

ខាងមុខ (ខាងកជើង) ទល់ៃឹងវិ្ីតពះកកតុមាលា ខាងកកើតទលៃ់ឹងវិ្ីតពះបាទសុរិោវរ ្ម័ៃ 

ទី២ ខាងលិចទលៃ់ឹងសាលាមធ្យមសកិសាសុខាភិ-បាលភមូិភាគកំពង់ចាម ខាងត្នូងទល់ៃឹង 

វិ្ីជ័យវរ ្ម័ៃទី៧ ៃិងមាៃនផទាដីសរុប៣៧ ២៥៣,៧៥ ដម៉ាតតតកឡា។

២�៣�២� ព្រវត្តមិន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមតតនូវបាៃកសាងក�ើងក្ពុងអំ�ពុងឆំ្្១៩៣០ កៅក្ពុងសម័យោល 

ដដលតបកទសកម្ពុជាស្ិតកៅកតោមអាណាៃិគមបារាងំ កហើយដដលកពលកនាះមៃទាីរកពទ្យកៃះ  

មាៃក ្្ម ះថ្ ßមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមà។ ោលពីចាប់កផ្តើមដំបងូ មៃទាីរកពទ្យកៃះមាៃអោរ 

ចំៃៃួ៦។ កតោយៗមក អោរ ្្មមីយួចំៃៃួតតនូវបាៃសាងសង់ក�ើងកដើម្ីជៃំសួអោរចាស់ៗ 

មួយចំៃួៃដដលចាស់តទពុឌកតទាមមៃិអាចកតបើតបាស់បាៃ។ រហតូមកឆំ្្២០២០កៃះ មៃទាីរកពទ្យ 

11 មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម របាយោរណ៍សមិទ្ធផលោរងារវិស័យសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩ ៃិងទិសកៅ 

ោរងារឆំ្្២០២០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម16

កៅសល់ដតអោរចាស់មួយប៉ាុកណាណ ះដដលកៅជាភស្តពុតាង គអឺោរជំងឆ្ឺង12។

កៅសម័យសង្គមរាសស្ត ៃិយម មៃទាីរកពទ្យទទលួបាៃអោរចំៃួៃ៤បដៃ្មកទៀត។ អោរ១ 

ក្ពុងចំកណាមអោរអស់ទាងំកនាះ គជឺាជំៃួយរបស់តបកទសប៉ាូ�នូញ កដ្យកតបើជាអោរសតមាប់ 

ដផ្កវះោត់ ដដលបច្ចពុប្ៃ្កៅមាៃវត្តមាៃកៅក�ើយ។ ចំដណកអោរ៣កទៀត គជឺាអោរ 

សំរាកពយាបាល អោរសតមាប់បណ្តពុ ះបណា្ត លមសៃ្តីសុខាភិបាល ៃិងអោរករាងបាយ។ កៅ 

ឆំ្្២០០៨ អោរសាលាករៀៃសតមាប់បណ្តពុ ះបណា្ត លមសៃ្តីសុខាភិបាល តតនូវបាៃប្តនូរកៅកៅ 

ជាមយួសាលាមធ្យមសិកសាសុខាភិបាលភមូិភាគវិញ កហើយអោរកៃះតតនូវបាៃរុះករកីដើម្ ី

សាងសង់អោរដ្ក់អ្កជំងឺដដលផ្តល់កដ្យទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិជប៉ាុៃ  

(Japan International Cooperation Agency: JICA)។ កៅក្ពុងសម័យកម្ពុជាតបជា- 

ធិបកតយ្យ មៃទារីកពទ្យកៃះតតនូវបាៃកតបើតបាស់ កធ្ើជាមៃទាីរកពទ្យសតមាប់បកតមើឱ្យភមូិភាគ13។ 

កតោយន ង្ៃរកំដ្ះ ៧ មករា ១៩៧៩ មៃទាីរកពទ្យកៃះតតនូវបាៃកបើកទ្ារឱ្យដំកណើរោរ 

ក�ើងវិញកៅន ង្ៃទី១២ ដខកុម្ភៈ ឆំ្្១៩៧៩ គជឺាមៃទាីរកពទ្យកខត្តទី២ បនាទា ប់ពីមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

ទី១ កៅ�ុំសួង តសពុកត្នូង�្មពុ ំ (បច្ចពុប្ៃ្តកពុងសងួ) ដដលបាៃកបើកទ្ារកៅន ង្ៃទី៦ ដខមករា ឆំ្្ 

១៩៧៩។ កៅក្ពុងកិច្ចដំកណើរោររបស់ខ្លួៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃទទលួោរោំតទទាងំដផ្កបកច្ចកកទស  

ទាងំសមា្ភ រពីកងទ័ពនៃសាធារណៈរដឋាសង្គមៃិយមកវៀតណាមពីឆំ្្១៩៧៩ ដល់ឆំ្្១៩៨២  

ៃិងជំៃយួបកច្ចកកទសពីសាធារណៈរដឋាប៉ា�ូនូញពីឆំ្្១៩៧៩ ដល់ឆំ្្១៩៨១។ បនាទា ប់មកកទៀត  

មៃទារីកពទ្យក៏បាៃទទួលោរឧបត្ម្ភោំតទកលើដផ្កសមា្ភ រៃិងបកច្ចកកទសពីអង្គោរោកបាទ- 

តកហមអៃ្តជាតិនៃតបកទសសី្សពីឆំ្្១៩៨១ រហតូដល់ឆំ្្១៩៨៥14។

កៅឆំ្្១៩៨៦ អោរជំងកឺុមារតតនូវបាៃកសាងក�ើង កតោមោរឧបត្ម្ភៃិងោំតទពី 

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ពណង អភិបាលកខត្តកំពង់ចាម។ បនាទា ប់មកកទៀត អោរជំងទឺកូៅក៏បាៃ 

12 ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
13 -ដ- 
14 -ដ-
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

កសាងកហើយរចួរាល់កៅន ង្ៃទី២ ដខធ្នូ ឆំ្្១៩៩១។ អោរកៃះក៏ជាគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ៃិងោរជយួ 

ឧបត្ម្ភពី ឯកឧត្តម ហ៊ុន ពណង អភិបាលកខត្តកំពង់ចាម កហើយអោរកៃះបាៃសាងសង ់

កលើអោរចាស់ដដលជាកករ ្តិ៍ដំដណលរបស់អាណាៃិគមបារាងំ។ កតោយមកកទៀត កៅឆំ្្១៩៩៨  

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ពណង ក៏បាៃសាងសង់អោរ១កទៀតសតមាប់ពយាបាលសុខភាពមាតក់ធ្មញ  

តចមុះ តតកចៀក ៃិងបំពង់ក15។

បនាទា ប់មកកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃទទួលោរឧបតម្្ភោំតទពីអង្គោរតគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃ 

បារាងំពីឆំ្្ ១៩៩០ រហតូដល់ឆំ្្១៩៩៤ កហើយបាៃបៃ្តជួយកលើដផ្ករកបងរហតូដល់ឆំ្្ 

១៩៩៩ ៃិងបាៃសាងសង់អោររកបងមួយ ដដលកធ្ើពីកឈើតបក់សុីតបនូសុីម៉ាង់ត៍សតមាប់មៃទារី 

កពទ្យ។ ពីឆំ្្២០០៥ ដល់ឆំ្្២០១៥ អង្គោរកិច្ចសហតបតិបត្តិោរបកច្ចកកទសដបលហសេពុិក  

(Belgium Technical Cooperation:BTC) ក៏បាៃចលូរមួកព្ុងោរកសាងកហដ្ឋា រចសម្័ៃ្ធ 

សតមាប់មៃទារីកពទ្យផងដដរ មាៃជាអាទិ៍ ោរចាក់សាបផ្នូវកៅមុខអោរកុមារ ោរកសាងសៃួ 

កុមារ អោរឃ្្ងំឱស្ ៃិងបង្គៃ់អនាម័យជាកដើម។ ជាមយួោ្ដដរ អង្គោរកៃះបាៃបៃ្តជួយ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមសតមាប់អ្កជំងឺកអដស៏16។

កៅមុៃឆំ្្២០០៨ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមធ្ាប់ស្ិតកៅកតោមោរតគប់តគងរបស់ 

ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកំពង់ចាម-កំពង់កសៀម។ ចាប់ពីន ង្ៃទី០១ ដខមករា  

ឆំ្្២០០៨ មៃទាីរកពទ្យកៃះបាៃស្ិតកៅកតោមោរតគប់តគងផ្ទា ល់របស់មៃទាីរសុខាភិបាល  

កដ្យមាៃក ្្ម ះជាមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលអៃុវត្តសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមតិ៣  

(CPA3)។ កៅកពលកនាះមៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តលៃ់វូកសវាជៃូអតិ្ិជៃតាមកសចក្តីដណនំាស្ត ពីី 

សំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យរបស់តកសងួសុខាភិបាលមាៃដចូជា៖ 

១)ដផ្កវះោត់ ២)ដផ្កជំងឺទូកៅៃិងសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៣)ដផ្កជំងឺទឹកកនាមដផ្អម ៤)ដផ្កជំងឺ 

ឆ្ង ៥)ដផ្កជំងរឺកបង ៦)ដផ្កជំង�្ឺង់ ៧)ដផ្កជំងកឺុមារ ៨)ដផ្កសម្ភពៃិងករាគសស្ត  ី៩)ដផ្ក 

15 ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
16 -ដ-
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម18

ជំងតឺចមុះ តតកចៀក ៃិងបំពង់ក ១០)ដផ្កសុខភាពមាត់កធ្មញ ១១)ដផ្កសុខភាពផ្នូវចិត្ត  

១២)ដផ្កចក្ពុករាគ ១៣)ដផ្កមៃទាីរពកិសាធៃ៏ ១៤)ដផ្កផ្តល់្ ម ៃិង ១៥)ដផ្ក្តឆ្ពុះ  

(ោំរស្ម អិុីច សាកេ ដៃរ កអក ូៃិង ដផ្កឆ្ពុះតកពះ)17។

សកម្មភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃោរកកើៃក�ើងជាលំដ្ប់កៅតាមបណា្ត ឆំ្្ ជាពិកសស 

កកំណើៃគរួឱ្យកត់សំោល់គកឺ្ពុងអំ�ពុងកពលដដលមៃទាីរកពទ្យអៃុវត្តមូលៃិធិសមធម៌ កដ្យ 

មាៃោរសហោរជាមយួអង្គោរ BTC។ កៅឆំ្្២០០៨ អ្កជំងឺចលូមកសំរាកពយាបាលជា 

មធ្យមតបចំាដខមាៃតបដហលពី៩០០ កៅ១១០០ នាក់ ដដលអតតាកតបើតបាស់ដតគកសទា ើរដត១០០  

ភាគរយ។ អ្កជំងសឺំរាកជាមធ្យមតបចំាន ង្ៃមាៃពី២៥០ កៅ២៧០នាក់។ ចំៃួៃកៃះកបើ 

កតបៀបកធៀបកៅបណា្ត ឆំ្្មៃុៗ មាៃោរកកើៃក�ើងោ៉ា ងកតចើៃ ជាពកិសសមុៃឆំ្្១៩៩៩ អ្ក 

ជំងសឺំរាកជាមធ្យមតបចំាន ង្ៃមាៃមិៃដល់១០០នាក់ កព្ុង១ន ង្ៃ កហើយ អតតាកតបើតបាស់ដតគ 

កពលកនាះមាៃមិៃដល់៥០ ភាគរយ18។

កដ្យពិៃិត្យក�ើញសកម្មភាពកចះដតកកើៃក�ើងពីមយួន ង្ៃកៅមយួន ង្ៃ ពីមយួឆំ្្កៅ 

មួយឆំ្្ ៃិង រមួផសេអំោរសំរាកពយាបាលចាស់តទពុឌកតទាមកសទា ើរកតបើោរដលងកកើតផងកនាះ  

កទើបតកសងួសុខាភិបាល ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម កដ្យមាៃោរសហោរ 

ជាមយួអង្គោរ JICA របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលជប៉ាុៃ មាៃោរចាប់អារម្មណ៏ ៃិងសកតមចចិត្តផ្តល់ 

ៃវូអោរចៃំួៃ២ គអឺោរដ្ក់អ្កជំងឺវះោត់ អ្កជំងឺសម្ភពៃិងករាគសស្ត  ីៃិងអោរសកសងា្គ ះ 

បនាទា ៃ់វះោត់ កតោយវះោត់ សលយាោរ ៃិងដផ្ក្តឆ្ពុះ។ អោរទាងំ២បាៃដំកណើរោរ 

សាងសង់កៅឆំ្្២០០៨ ៃិងបាៃសកម្ាធដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរនាន ង្ៃទី២០ ដខមករា ឆំ្្២០១១  

កតោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ង់ខ្សស់កម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន សសន19។

កៅឆំ្្២០០៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរ 

ពិកសសនៃតកសួងសុខាភិបាលចំៃួៃ៣០ ក្ពុងកនាះមាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តចំៃួៃ៨ ៃិង 
17 ទិៃ្ៃ័យទទួលបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
18 -ដ-
19 -ដ-
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19

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិចៃំួៃ២២។ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តទាងំ 

៨កនាះមាៃ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមផងដដរ។

កតោយមកកទៀត កៅឆំ្្២០១៥ មាៃអោរចំៃៃួ៣កទៀត (អោរមណ្លផ្តល់្ ម  

អោរមៃទាីរពិកសាធ៍ ៃិងអោររកបងកធ្ើពីកបតុងតបក់កក្ឿង) ក៏តតនូវបាៃសាងសង់កតោមោរ 

ឧបត្ម្ភកដ្យអង្គោរ US PACOM; NAMRU II ៃិងMSFបារាងំ ដដលបាៃសកម្ាធដ្ក ់

ឱ្យដំកណើរោរកៅកដើមឆំ្្២០១៦20។

ជាបៃ្តបនាទា ប់ មៃទាីរកពទ្យក៏ទទលួបាៃោរោំតទពីអង្គោរ ៃិងនដគមូយួចៃំួៃកទៀត  

រមួមាៃ៖ ១)អង្គោរ MSF បារាងំ ជយួកលើដផ្កជំងកឺអដស៏ ២)អង្គោរ IRIS ជយួកលើដផ្ក 

ជំងដឺភ្ក ៣)អង្គោរ MICADO ជយួកលើដផ្កតសាវតជាវជំងឺមហារកីមាត់ស្នូៃ ៤)អង្គោរ  

DOULEUR SANS FRONTIERE ជយួកលើឱស្ពយាបាលសំរៃ់ ៥)មៃទាីរកពទ្យនដគូមកព ី

តបកទសបារាងំ មាៃមៃទារីកពទ្យ SAINT BRIEUC ៃិងមៃទាីរកពទ្យ AVICENNES បាៃជយួ 

ជាសមា្ភ រៈមយួចំៃួៃ ៃិងជយួកលើដផ្កបកច្ចកកទស ៦)អង្គោរ JICA បាៃជយួជាសមា្ភ រៈ 

មួយចំៃួៃធំសតមាប់ដផ្កពកិសាធៃ៍ ៃិងអ្កស័្ម តគចិត្តម្ាក់ផងដដរ ៧)អង្គោរ CIOMAL  

បាៃជយួកលើឱស្ ៃិងតបាក់កលើកទឹកចិត្តសតមាប់ដផ្កជំងឺ�្ង់ ៨)អង្គោរសុខភាពពិភព- 

កលាក (WHO) បាៃជយួកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបុគ្គលិក ៩)មលូៃិធិកុមាររបស់អង្គោរ 

សហតបជាជាតិ (UNICEF) បាៃជយួជសួជុលអោរសតមាប់ដ្ទាកំអដស៏កុមារ ១០)អង្គោរ 

URC បាៃជយួជសួជុលអោរសតមាប់ជំងឺផ្្ត សាយបកសេី ៃិងបំោក់សមា្ភ រមយួចៃំៃួធំ  

១១)អង្គោរ BTC ដដលជាអង្គោរនដគដូ៏ធំរបស់មៃទារីកពទ្យបាៃជួយដល់មៃទារីកពទ្យោ៉ា ងកតចើៃ  

កលើដផ្កមលូៃិធិសមធម៌ តបាកក់លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ឱស្ អាហារអ្កជំងឺ សមា្ភ របរិោ្រ  

ៃិងអោរជាកដើម ១២)ទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិកកូរ៉ា (Korea International  

Cooperation Agency: KOICA) បាៃជយួផ្តល់អ្កស្ម ័តគចិត្តមួយចំៃួៃ ៃិងជយួបំោក ់

សមា្ភ រសតមាប់មៃទារីកពទ្យ មាៃដចូជា ឧបករណ៏ឆ្ពុះតកពះមយួសតមាប់ ៃិងសមា្ភ រសតមាប់ 

20 ទិៃ្ៃ័យទទួលបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សីុណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម20

ដផ្កដ្ទាទំារក21។

កៅកពលបច្ចពុប្ៃ្កៃះ មាៃអង្គោរនដគចូំៃៃួ១១ដដលកំពុងបំកពញកបសកកម្មកៅ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម រមួមាៃ៖ ១)អង្គោរ JICA ២)អង្គោរ NANUM International 

៣)មលូៃិធិតបជាជៃរបស់អង្គោរសហតបជាជាតិ (United Nation Population Fund: 

UNFPA) ៤)មលូៃិធិជំៃយួសុខភាព (Aids Healthcare Foundation: AHF) ៥)អង្គោរ

សកម្មភាពសុខុមាលភាពសស្ត កីម្ពុជា (Kampuchea Women’s Welfare Action: KWWA) 

៦)អង្គោរតគីសទា  បរិសុទ្ធនៃន ង្ៃចុងកតោយ (Last Day Saint Charities: LDSC) ៧)កម្មវិធី 

អភិវឌ្ឍៃ៍ោរកធ្ើករាគវិៃិច្័យមីតកនូជីវសាសស្ត  (Diagnosis Microbiology Development  

Program: DMDP) ៨)ដផ្កតសាវតជាវកវជ្សាសស្តកងទ័ពកជើងទឹកទី២ (Naval Medical  

Research Unit 2: NAMRU-2) ៩)ទភ្ីាក់ងារសហតបត្តិោរអៃ្តរជាតិអាល្មឺ៉ាង់ (German  

Agency for International Cooperation: GIZ) ១០) គណៈកមា្ម ធិោរអៃ្តរជាតិនៃ 

ោកបាទតកហមកម្ពុជា (International Committee of Red Cross Cambodia: ICRC)  

ៃិង ១១) អង្គោរ NEXTSTEP22។

២�៣�៣� ច្រខេពុវិស័យ ព្រស្រ្រម្ម និងគុណតមមលៃ

២�៣�៣�១� ច្រខេពុវិស័យ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមផ្តលោ់រពយាបាលៃិងដ្ទាសំុខភាព តបកបកដ្យគុណភាព 

ល្អៃិងសុវតិ្ភាពកដើម្ីោត់បៃ្យអតតាឈឺ ៃិងអតតាស្ាប់របស់តបជាជៃទកូៅ។

២�៣�៣�២� ព្រស្រ្រម្ម

កលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាពយាបាលៃិងដ្ទាសំុខភាព តបកបកដ្យគុណភាពល្អ  

តបសិទ្ធភាព សុវតិ្ភាព ៃិងសមធម៌ ដល់អ្កជំងឺ ៃិងតបជាជៃទកូៅ ជាពិកសសតបជាជៃ 

តកីតកៃិងងាយរងកតោះ។

21 ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
22 -ដ-
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២�៣�៣�៣� គុណតមមលៃ

 - តកមសីលធម៌វិជ្ាជីវៈ

 - ោរកោរព កសា្ម ះតតង់

 - សមធម៌ មិៃករសីកអើង

 - ឧត្តមភាព។

២�៣�៤� វ្រ្បធម៌រ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យ

គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកនៃមៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមាៃទម្ាប់ឬវប្ធម ៌

កៅក្ពុងោរបំកពញោរងារដចូខាងកតោម៖

 - ោរចលូរមួ

 - ភាពលះបង់ៃិងដចករដំលក

 - សាមគ្គភីាព

 - តម្ាភាព

 - ភាពរសួរាយរាក់ទាក់

 - ភាពតប�ងតបណំាង

 - ោរកោរពភាពជាករៀមច្ង។

២�៣�៥� រចនាសម័្ន្ធមន្ទទីរព្ទ្យ

ចាប់ពីន ង្ៃទី០១ ដខតុលា ឆំ្្២០១៤មក មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមដឹកនំាៃិងតគប់តគង 

កដ្យតបធាៃ១របូ ៃិងមាៃអៃុតបធាៃចំៃៃួ៦របូ ដដលមាៃោរងារៃិងោរទទលួខុសតតនូវ 

ករៀងៗខ្លួៃកៅតាមោរកំណត់កដ្យតបធាៃ។ មៃទាីរកពទ្យមាៃគណៈកម្មោរចំៃៃួ៧ រមួមាៃ៖  

គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស  

គណៈកម្មោរដ្ទា ំគណៈកម្មោរវិៃ័យ គណៈកម្មោរតតលួតពៃិិត្យោរោរោរោរចម្ងករាគ  

ៃិងគណៈកម្មោរសតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព ស្តងដ់្ ៃិងស្ិរភាព។ កផសេងពី

កនាះ មៃទារីកពទ្យមាៃតកពុមោរងារចំៃៃួ៣កទៀតគ ឺតកពុមោរងារតគប់តគងគី្ៃិក ឱស្ ៃិងោរ 
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ពយាបាល តកពុមោរងារតតលួតពិៃិត្យសុវតិ្ភាព្ម ៃិងតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវា។

ជាមយួោ្ដដរ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមាៃដផ្កបកច្ចកកទស ៃិងដផ្កោំតទសរុបចំៃួៃ 

២៦ រមួមាៃដផ្ក៖ ១)រដឋាបាល ២)គណកៃយ្យ ៣)បកច្ចកកទស ៤)ជំងកឺុមារ ៥)ជំងរឺកបង  

៦)ហង់សិៃ ៧)ជំងឱឺោសៃិយមៃិងពៃយារជីវិត ៨)ពិកតោះជំងឺកតរៅៃិងដបងដចកជំង ឺ 

៩)រ្យៃ្តសកសងា្គ ះ ១០)មាត់កធ្មញ ១១)តតកចៀក តចមុះ ៃិងបំពង់ក ១២)ជំងទឺឹកកនាមដផ្អម  

១៣)ជំងដឺភ្ក ១៤)ជំងឺផ្នូវចិត្ត ១៥)មៃទាីរពិកសាធៃ៍ ១៦)X-ray Scanner ៃិងUltrasound  

១៧)ផ្តល់្ ម ១៨)ពយាបាលកដ្យចលនា ១៩)ជំងទឺកូៅ ២០)ឱស្ ២១)សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ 

ទកូៅៃិង Fibro-endoscopy ២២)សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់ ២៣)សលយាោរ ២៤)សម្ភពៃិង 

ករាគសស្ត ី ២៥)ជំងវឺះោត់ (ក) ៃិង ២៦)ជំងឺវះោត់ (ខ)23។

23 ដកតសង់ពីបញ្ីរាយនាមមសៃ្តីរាជោរ របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមឆំ្្២០២០។
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២�៣�៦� ្រុគ្គល្ិរមន្ទទីរព្ទ្យ

គិតមកដល់កដើមឆំ្្២០២០ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមាៃមសៃ្តីបកតមើោរសរុបចំៃួៃ  

៣៨៥នាក់ (សស្ត ី ២០៤ នាក់) ក្ពុងកនាះមាៃមសៃ្តីតកបខណ្ចំៃៃួ២៨៩នាក់ មសៃ្តកីិច្ចសៃយា 

ចៃំៃួ២៤នាក់ មសៃ្តជីលួចំៃៃួ២២នាក់ ៃិងកម្មករជលួចៃំៃួ៥០នាក់។

តោហ្ិក ២.១ ស្ត ពីីចំៃៃួមសៃ្តីបកតមើោរកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កដើមឆំ្្២០២០

តបភព៖ មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, កដើមឆំ្្២០២០

ក្ពុងចំកណាមមសៃ្តីតកបខណ្ចៃំៃួ២៨៩នាកក់នាះមាៃ៖ ១)កវជ្បណិ្តឯកកទសចំៃៃួ 

១៤នាក់ ២)កវជ្បណ្ិតទកូៅចំៃៃួ៤៨នាក់ ៣)ឆ្មបចៃំៃួ៥៤នាក់ ៤)គិលាៃុបដ្ឋា កចំៃៃួ 

១២៥នាក់ ៃិង ៥)ជំនាញកផសេងៗកទៀតចំៃៃួ៤៨នាក់។ 

តោហ្ិក ២.២ ស្ត ពីីកតមិតជំនាញមសៃ្តីបកតមើោរកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

តបភព៖ មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, កដើមឆំ្្២០២០

ក្ពុងចំកណាមមសៃ្តីជួលចៃំួៃ២២នាកក់នាះមាៃ៖ ១)កវជ្បណិ្តឯកកទសចំៃៃួ១នាក់  
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២)កវជ្បណ្ិតទកូៅចំៃៃួ១នាក់ ៣)ឆ្មបមធ្យមចៃំួៃ១នាក់ ៤)គិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យមចំៃៃួ 

២នាក់ ៥)គិលាៃុបដ្ឋា កបឋមចំៃៃួ២នាក់ ៃិង ៦)ជំនាញកផសេងៗកទៀត (គណកៃយ្យ  

កុំព្យនូទ័រ...) ចំៃៃួ១៥នាក់។

ចំៃៃួមសៃ្តីតកបខណ្ទាងំ២៨៩នាក់ តតនូវបាៃដបងដចកកៅតាមដផ្កៃីមយួៗដចូមាៃ 

ក្ពុងតារាង ២.២។ កៅក្ពុងោរបំកពញោរងារមាៃដផ្កចំៃៃួ៤ដដលកៅខ្ះខាតធៃធាៃមៃុសសេ  

រមួមាៃ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ដផ្កដ្ទាទំារក ដផ្កទទលួជំងដឺំបងូ ៃិងដផ្កបញ្នូៃជំង។ឺ កដើម្ី 

កដ្ះតសាយបញ្ហា ខ្ះខាតធៃធាៃមៃុសសេ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរ ១)បណ្តពុ ះ 

បណា្ត ល ២)កកៀរគរធៃធាៃមៃុសសេពីដផ្កដនទមកជយួដផ្កដដលខ្ះខាត ៣)ដកសតមលួល 

សង្ាកោ់រងារ ដចូជាដកំណើរោរនៃោរចុះក ្្ម ះ ៃិង ៤)បដៃ្មកដៃ្ងចុះក ្្ម ះ ្្មមីយួ 

កទៀត24។

តារាង ២.២ ស្ត ពីីចំៃៃួមសៃ្តីរាជោរកៅតាមដផ្ក

ល�រ សផនា្រ
ចំនួន

តបពុស តសី សរុប

១ ថ្្ក់ដឹកនំា ៦ ១ ៧

២ រដឋាបាល ២ ២ ៤

៣ គណកៃយ្យ ០ ៧ ៧

៤ បកច្ចកកទស ២ ២ ៤

៥ ជំងឱឺោសៃិយមៃិងបៃយាជីវិត ៤ ៥ ៩

៦ ពិកតោះជំងឺកតរៅៃិងដបងដចកជំងឺ ៨ ៦ ១៤

៧ ជំងកឺុមារ ៧ ១៥ ២២

៨ ជំងទឺកូៅ ៦ ៧ ១៣

៩ សម្ភពៃិងករាគសស្ត ី ៥ ៤១ ៤៦

១០ ជំងវឺះោត់ (ខ) ១២ ៣ ១៥
24 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី ១៣/០៧/ 

២០២០។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម26

១១ តតកចៀក តចមុះ ៃិងបំពង់ក ១ ២ ៣

១២ ដផ្ក X-ray, Scanner and Ultrasound ៤ ០ ៤

១៣ មាត់កធ្មញ ៣ ៣ ៦

១៤ សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់ ១៦ ៥ ២១

១៥ សលយាោរ ៨ ៤ ១២

១៦ ជំងផ្ឺនូវចិត្ត ៥ ៣ ៨

១៧ ជំងរឺកបង ៥ ២ ៧

១៨ ពយាបាលកដ្យចលនា ២ ១ ៣

១៩ ឱស្ ៤ ៤ ៨

២០ មៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៦ ១៥ ២១

២១ ផ្តល់្ម ៥ ៤ ៩

២២ សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ទកូៅៃិង Fibro-endoscopy ១៣ ៧ ២០

២៣ ជំងវឺះោត់ (ក) ៤ ៦ ១០

២៤ ជំងទឺឹកកនាមដផ្អម ៣ ៣ ៦

២៥ ជំងដឺភ្ក ៥ ១ ៦

២៦ ជមងៃឹហង់សិៃ ៣ ០ ៣

២៧ រ្យៃ្តសកសងា្គ ះ ១ ០ ១

សរុបរមួ ១៤០ ១៤៩ ២៨៩

តបភព៖ មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ស្ត ពីីបញ្ីរាយនាមមសៃ្តីរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម 

ឆំ្្២០២០។

២�៣�៧� ចំនួនអោររ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យ

តាមរយៈតបវត្តិរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដដលបាៃករៀបរាប់ខាងកលើបាៃបងាហា ញ 

ថ្ កពលកកកើតដំបងូមៃទារីកពទ្យមាៃអោរចំៃៃួ៦ បនាទា ប់មកកទៀតកៅសម័យសង្គមរាសស្ត  

ៃិយមមាៃអោរចំៃៃួ៤កទៀត តតនូវបាៃកសាងក�ើង។

កដ្យឆ្ងោត់សសងា្គ ម ៃិងអាយោុលនៃោរកតបើតបាស់កធ្ើឱ្យអោរមយួចំៃៃួមាៃ 
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សភាពចាសត់ទពុឌកតទាមដដលទាមទារឱ្យមាៃោរជសួជុលឬកធ្ើោរសាងសង់ជា ្្មី។ ជាមយួ 

ោ្ដដរ កដ្យមាៃោរវិវឌ្ឍនៃសង្គមជាតិចាប់ពីកតោយន ង្ៃ៧មករា ឆំ្្១៩៧៩ ជាពិកសស 

កៅកតោយឆំ្្១៩៩៨ ដដលកម្ពុជាមាៃសុខសៃ្តិភាពកពញនផទាតបកទសមក បាៃកធ្ើឱ្យបរិមាណ 

ៃិងគុណភាពអោររបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃភាពដតបតបលួលោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ គិតមកដល់ឆំ្្ 

២០១៩ មៃទាីរកពទ្យមាៃអោរសរុបចំៃួៃ១៩ ដដលក្ពុងកនាះមាៃអោរសល់ពីសម័យមៃុ  

ៃិងអោរ ្្មីៗដដលកកើតកចញពោីរចលូរមួោំតទរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ថ្្ក់ដឹកនំាកខត្ត ថ្្ក ់

ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាល នដគូអភិវឌ្ឍ សប ព្ុរសជៃ ៃិងោរចូលរមួរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាៃិង 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យផងដដរ។

អោរទាងំ១៩ តតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាតបកោជៃ៍ដូចខាងកតោម25៖

១. អោរជំងឆ្ឺង (សាងសង់តំាងពីសម័យអាណាៃិគមបារាងំ) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ 

ដ្ក់អ្កជំងឺកអដស៍

២. អោរវះោត់ចាស់ (សាងសង់សម័យសង្គមរាសស្តៃិយម) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ 

បៃទាប់វះោត់៣ ៃិងសាកេ ដៃរ១

៣. អោរសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់ចាស់ (សាងសងក់ដ្យសមាគមតគនូកពទ្យសណ្ត ំៃិង 

តបកោធកម្មបារាងំ ១៩៩៣)

៤. អោរជំងទឺកូៅ បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្កជំងឺទកូៅ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ដផ្ក 

ឆ្ពុះតកពះ ៃិង កអកសូាសស្ត

៥. អោរឃ្្ងំឱស្

៦. អោររដឋាបាល បាៃកតបើតបាស់ជាោរិោល័យថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ដផ្ករដឋាបាល  

ដផ្កបកច្ចកកទស ៃិងដផ្កគណកៃយ្យ 

៧. អោរជំងឺកុមារបាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្កជំងកឺុមារ ដផ្កជំងឺឱោសៃិយម ជំងឺ 

ោមករាគៃិងដផ្កជំងឺដ្ច់កដ្យដ�ក

25 ទិៃ្ៃ័យទទួលបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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៨. អោរជំងរឺកបង (អកំណាយរបសត់គនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃបារាងំ) 

៩. អោរសាលតបជុំធំ

១០. អោរជំងផ្ឺនូវចិត្ត បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្កជំងផ្ឺនូវចិត្តៃិងបំោៃកតគឿងកញៀៃ  

ដផ្កជំងទឺឹកកនាមដផ្អម ៃិងកដៃ្ងចុះក ្្ម ះទី២

១១. អោរជំងដឺភ្ក

១២. អោរមាត់ កធ្មញ (ផ្តល់កដ្យ ឯកឧត្តម ហ៊ៃុ កណង កៅឆំ្្១៩៩៨ កហើយបាៃ 

ជសួជុលក�ើងវិញកដ្យអង្គោរ NANUM International កៅឆំ្្២០១៨)  

បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្កមាត់ កធ្មញ ដផ្កតតកចៀក តចមុះ ៃិងបំពង់ក

១៣. អោរជប៉ាុៃ (សាងសងក់ដ្យ JICA កៅឆំ្្២០១០) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ដផ្ក 

សម្ភព ករាគសស្ត  ីដផ្កវះោត់កោះ ដផ្កវះោត់តឆ្អងឹ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់  

ដផ្កសលយាោរ ៃិងដផ្ករបូភាពកវជ្សាសស្ត

១៤. អោរកមោៃិច (សាងសងក់ដ្យ JICA កៅឆំ្្២០១០) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ 

ជាអាងស្តពុកទឹកៃិងមា៉ា សុីៃបមូទឹក មា៉ា សុីៃកភ្ើង ៃិងករាងជាង 

១៥. អោរមៃទាីរពិកសាធៃ៍ (សាងសង់កដ្យអង្គោរ NAMRU កៅឆំ្្២០១៦)

១៦. អោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល (សាងសង់កដ្យអង្គោរ Kusanone នៃតបកទសជប៉ាុៃ  

កៅឆំ្្២០១៣)

១៧. អោរផ្តល់្ម (សាងសង់កដ្យអង្គោរ USPACOM កៅឆំ្្២០១៦)

១៨. អោរតមកេល់សព (សាងសងក់ដ្យអង្គោរ BTC កៅឆំ្្២០០៥-២០០៦)

១៩. អោរដបងដចកជំង ឺ(សាងសង់ឆំ្្២០១៨) បាៃកតបើតបាស់សតមាប់ជាកដៃ្ង 

ចុះក ្្ម ះទី១ ៃិងដផ្កពៃិិត្យជំងឺៃិងដបងដចកជំង។ឺ
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២�៤� សមិទ្ធផលមនការផ្តល់ពសវាសុខាភិបាលរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

២�៤�១� ចំនួនអនា្រជំងឺ្ិពពោរះ

តារាង ២.៣ ស្ត ពីីសកម្មភាពពៃិិត្យ ពយាបាលជំង ឺសតមាកកពទ្យតាមឆំ្្  

(២០១៥ ដល់ ២០១៩)

ល�រ ស្រម្មភា្
ឆ្នា ំ

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១ ជំងពឺិកតោះសរុប ៤៧.៤៤៧ ៣៨.៥៥៩ ៣៦.០២៨ ៣៨.៧៩៦ ៤៣.៩៧១

២ ជំងសឺតមាកសរុប ២១.០២៧ ២០.២២២ ២០.២៥៥ ២៤.៩១៦ ៣២.៦៥១

៣ អ្កជំងឺកចញសរុប ២០.៧៨៨ ១៨.៤៤៤ ១៩.៥១៤ ២៤.០៧៦ ៣២.៣៦៦

៤ អតតាកតបើតបាស់ដតគ ១២៤,៦៧ ១០៧,៧១ ១១៧,០៧ ១០៦,៦៧ ១២៧,៣៥

៥
រយៈកពលសតមាក

កពទ្យជាមធ្យម
៥,២៥ ៥,១២ ៥,១៥ ៤,១៥ ៣,៨៦

៦ សតមាលកៃូ ៤.០៨០ ៤.៥៦២ ៤.៧៤១ ៥.០៤៦ ៥.៦៧៥
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ឆំ្្២០០៩-២០១៩
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម30

តោហ្ិក ២.៣ ស្ត ពីីជំងពឺិកតោះសរុប ពីឆំ្្២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៣ ក�ើញថ្ ជំងឺពិកតោះសរុបកៅឆំ្្

២០១៥ មាៃចំៃួៃ ៤៧.៤៤៧ ករណី។ ចំៃៃួកៃះមាៃោរ្យចុះបៃ្តិចកៅឆំ្្២០១៦  

ឆំ្្២០១៧ ៃិងឆំ្្២០១៨។ ចដំណកឯកៅឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃៃួ ៤៣.៩៧១ករណី កបើកធៀប 

កៅៃឹងឆំ្្២០១៨ មាៃោរកកើៃក�ើងចំៃៃួ ៤.៩៩៥ ករណី។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារ 

មៃទាីរកពទ្យមាៃ៖ ១)ោរពិៃិត្យៃិងពិកតោះជំងឺទកូៅ ៃិង ២)ោរពិៃិត្យៃិងពយាបាលដភ្ក

ដដលមាៃតគនូកពទ្យមកពតីបកទសចិៃ26។

២�៤�២� ចំនួនអនា្រជំងឺសពមា្រព្ទ្យ

តោហ្ិក ២.៤ ស្ត ពីីជំងសឺតមាកសរុបពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជានាក់)

26 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណិ្ត មីុ មៃុីបូរិៃទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០។
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31

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

តាមទៃ្ិៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៤ ក�ើញថ្ ជំងឺសតមាកសរុបកៅឆំ្្

២០១៥ មាៃចំៃួៃ២១.០២៧នាក់។ ចៃំៃួកៃះមាៃោរកកើៃក�ើងកៅឆំ្្២០១៨ ៃិងឆំ្្ 

២០១៩ ដដលឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃៃួ២៤.៩១៦នាក់ ៃិងឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃៃួ៣២.៦៥១ 

នាក់។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារ៖ ១)អ្កជំងឺមកពយាបាលដភ្ក ៃិង ២)មាៃោរផទាពុះក�ើង 

ៃវូជំងតឺគពុៃ្ម27។

២�៤�៣� អពតាពព្រើពបាស់សពគ

តោហ្ិក ២.៥ ស្ត ពីីអតតាកតបើតបាស់ដតគពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជា%)

កៅមុៃឆំ្្២០២០ មៃទាីរកពទ្យកខត្តមាៃដតគសរុបចំៃួៃ២៦០ លុះមកដល់ឆំ្្២០២០ 

កៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃដតគសរុបចំៃួៃ២៨០ គមឺាៃោរកកើៃក�ើងចំៃៃួ២០ដតគ។ ោរកកើៃក�ើង 

កៃះកដ្យសារអតតាកតបើតបាស់ដតគមាៃោរកកើៃក�ើង។ កោងតាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣  

ៃិងតោហ្ិក ២.៥ បាៃបងាហា ញថ្ ោរកតបើតបាស់ដតគក្ពុងរយៈកពល៥ឆំ្្ កៃ្ងមកកៃះ មាៃ 

អតតាកលើសពី១០០ភាគរយ ជាពកិសសកៅឆំ្្២០១៩ ដដលអតតាកតបើតបាស់ដតគបាៃកកើៃ 

ដល់ ១២៧,៣៥ភាគរយ។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារចំៃៃួអ្កសតមាកកពទ្យបាៃកកើៃ 

ក�ើង។ កៅក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កៃះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃដកដតបចំៃួៃដតគ 

កៅតាមដផ្កមយួចំៃៃួ ដចូជា កៅដផ្ករកបងមាៃោរោត់បៃ្យចំៃៃួដតគជាបៃ្តបនាទា ប់គឺ 

27 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណ្ិត មុី មុៃីបូរៃិទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម32

ពី៦០ដតគ មក៣០ដតគ បនាទា ប់មកកទៀតពី៣០ដតគ មកតតឹម១២ដតគ ៃិងបៃ្តោត់បៃ្យមក 

តតឹម៨ដតគ។ ចំដណកកៅដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់មាៃោរបកងកេើៃពី១២ដតគ កៅ២០ដតគ28។

២�៤�៤� រយៈព្លសពមា្រព្ទ្យជាមធ្យម

តោហ្ិក ២.៦ ស្ត ពីីរយៈកពលសតមាកកពទ្យជាមធ្យមពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជាន ង្ៃ)

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៦ ក�ើញថ្ រយៈកពលសតមាកកពទ្យជា

មធ្យមមាៃោរ្យចុះពីមយួឆំ្្កៅមួយឆំ្្។ កៅឆំ្្២០១៥ ោរសតមាកកពទ្យជាមធ្យមមាៃ

ចំៃៃួ៥,២៥ ន ង្ៃឬអាចៃិោយបាៃថ្ មាៃចំៃួៃ៥ន ង្ៃកលើសបៃ្តិច។ ចំៃួៃកៃះមាៃោរ 

្យចុះជាបៃ្តកៅឆំ្្បៃ្តបនាទា ប់រហតូដល់ឆំ្្២០១៩ មាៃចៃំៃួ ៣,៨៦ន ង្ៃឬអាចៃិោយ 

បាៃថ្ មាៃចំៃួៃជិត៤ន ង្ៃ។ ោរ្យចុះកៃះកដ្យសារ៖ ១)ោរខិតខំរបស់គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យៃិងបុគ្គលិកកព្ុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវា ២)គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យ

ក�ើងវិញកៅកលើដំកណើរោរនៃោរកចញពីមៃទាីរកពទ្យរបស់អ្កជំង ឺៃិង ៣)អ្កជំងរឺកបង  

អ្កជំងកឺអដស៏ មាៃចំៃួៃោៃ់ដត្យចុះ កដ្យសារកៅតាមតសពុកមាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

មណ្លសុខភាពដដលអាចដ្ទាៃំិងពយាបាលបាៃ29។

28 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណិ្ត មីុ មៃុីបូរិៃទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០។
29 -ដ-
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

២�៤�៥� ចំនួនអនា្រសពមាល្រូន

តោហ្ិក ២.៧ ស្ត ពីីចំៃៃួអ្កសតមាលកៃូពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជានាក់)

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៧ ក�ើញថ្ ចំៃៃួអ្កសតមាលកៃូមាៃ

ោរកកើៃក�ើងពីមយួឆំ្្កៅមយួឆំ្្។ កៅឆំ្្២០១៥ អ្កសតមាលកូៃមាៃចំៃៃួ៤.០៨០នាក់  

កៅឆំ្្២០១៦ មាៃចំៃៃួ៤.៥៦២នាក់ បនាទា ប់មកកទៀតកៅឆំ្្២០១៩ មាៃោរកកើៃក�ើង 

រហតូដល់ចំៃៃួ៥.៦៧៥នាក់។ ោរកកើៃក�ើងកៃះកដ្យសារ៖ ១)មៃទាីរកពទ្យមាៃអោរ ្្ម ី 

ឧបករណ៍ ៃិងសមា្ភ រ ដដលជាជំៃួយរបស់រដ្ឋា ភិបាលជប៉ាុៃ ៃិង ២)មៃទារីកពទ្យមាៃកវជ្បណ្ិត 

ឯកកទស ដចូជា វះោត់ ករាគសស្ត ី ៃិងកុមារ30។

២�៤�៦� ចំនួនវរះកាត់សរុ្រ

តោហ្ិក ២.៨ ស្ត ពីីចំៃៃួវះោត់សរុបពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជាករណី)

30 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកវជ្បណិ្ត មីុ មុៃីបូរៃិទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម34

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៨ ក�ើញថ្ ចំៃៃួវះោត់មាៃោរកកើៃ 

ក�ើងពីមួយឆំ្្កៅមយួឆំ្្។ កៅឆំ្្២០១៥ មាៃចំៃៃួ៣.៨០២ករណី កហើយបៃ្តកកើៃក�ើង 

កៅឆំ្្បៃ្តបនាទា ប់ រហតូដល់ឆំ្្២០១៨ បាៃកកើៃក�ើងដល់ចៃំៃួ៥.១៨៩ករណី។ បនាទា ប់មក

កទៀត ចំៃួៃកៃះបាៃកកើៃក�ើងោ៉ា ងខំ្ាងកៅឆំ្្២០១៩ គមឺាៃចំៃៃួ៩.០៤៦ករណី កបើកធៀប 

កៅៃឹងឆំ្្២០១៨ មាៃោរកកើៃក�ើងកទដ្ង។ ោរកកើៃក�ើងក្ពុងរយៈកពលប៉ាុនា្ម ៃឆំ្្ជាបោ្់ 

កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យមាៃ៖ ១)ធៃធាៃមៃុសសេតគប់តោៃ់ (ជំនាញចបាស់លាស់ ៃិងតកម 

សីលធម៌ល្អ) ២)កសវាវះោត់កសទា ើរដតតគប់ជំនាញ តបហាក់តបដហលមៃទាីរកពទ្យថ្្ក់ជាត ិ

មួយចៃំួៃ ៣)កសវាល្អ (ជាឧទាហរណ៍វះោត់ទាៃ់កពលកវលា) ៃិងតនម្សមរម្យ ៤)កដៃ្ង 

វះោត់ ៃិងកតោយវះោត់មាៃអនាម័យ ៥)កតមិតជំនាញខ្ស់ជាងមៃទាីរកពទ្យកៅជុំវិញ ៃិង 

៦)ទីធ្ាធំទូលាយ បរិស្ាៃល្អ អនាម័យសា្អ ត។ បដៃ្មកលើកៃះ កៅឆំ្្២០១៩ ចៃំៃួវះោត ់

មាៃោរកកើៃក�ើងោ៉ា ងខំ្ាងកដ្យសារ៖ ១)មៃទាីរកពទ្យមាៃទសសេៃវិស័យចបាស់លាស់ 

២)មសៃ្តីរាជោរមាៃជំកៃឿទុកចិត្តកលើោរដឹកនំារបស់ថ្្ក់ដឹកនំាតគប់ជាៃ់ថ្្ក់ ៣)មៃទាីរកពទ្យ 

មាៃោរអភិវឌ្ឍបដៃ្មកទៀត ទាងំបកច្ចកកទស ទាងំកហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធ ទាងំបរិស្ាៃៃិង 

អនាម័យ ៤)ោរផ្្ស់ប្តនូរឥរិោប្របស់មសៃ្តរីាជោរ ៥)ោរកជឿទុកចិត្តពីអតិ្ិជៃោៃ់ដត 

កកើៃក�ើងជាលំដ្ប់ ៃិង ៦)កតោយពីដ្ក់ឱ្យមាៃោរតប�ងតបណំាងអង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរនូាឆំ្្២០១៨-១៩ មៃទាីរកពទ្យមាៃោរដកលម្អចំណចុខ្ះខាតរបស់ខ្លួៃ ពិកសស 

កតោយពីទទួលបាៃជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ទទូាងំតបកទស31។

31 ទិៃ្ៃ័យទទលួបាៃពីសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពទូទៅវស័ិយសុខាភិបាល និងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរទពទ្យទេត្តកពំង់ចាម

២�៤�៧� អពតាសាលៃ ្រ់

តោហ្ិក ២.៩ ស្ត ពីីអតតាស្ាប់ពីឆំ្្២០១៥-២០១៩ (គិតជា%)

តាមទិៃ្ៃ័យកៅតារាង ២.៣ ៃិងតោហ្ិក ២.៩ ក�ើញថ្ អតតាស្ាបក់ៅឆំ្្២០១៥

មាៃចំៃៃួ១,៤៥ភាគរយ។ ចំៃៃួកៃះបាៃកកើៃកៅដល់១,៩ភាគរយ កៅឆំ្្២០១៦ ប៉ាុដៃ្ត 

មាៃោរ្យចុះបៃ្តិចវិញកៅឆំ្្២០១៧ គមឺាៃចំៃួៃ១,៨២ភាគរយ។ បនាទា ប់មកកទៀត 

អតតាស្ាប់បាៃបៃ្ត្យចុះមកតតឹម១,១៥ភាគរយកៅឆំ្្២០១៨ ៃិងបៃ្ត្យមកតតឹម០,៩ 

ភាគរយកៅឆំ្្២០១៩។ ោរ្យចុះនៃអតតាស្ាប់កៃះកដ្យសារមាៃោរ ១)បកងកេើៃបកច្ចក- 

កទស ២)បកងកេើៃសវៃកម្មករណស្ីាប់ ៃិង ៣)បញ្នូៃទាៃ់កពលកៅកសវាដដលមាៃកតមិតខ្ស់

ជាង32។

32 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមួយកវជ្បណិ្ត មុី មុៃីបូរៃិទា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០។
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ជំ្្ូរទទី៣� ្រទ្ិពសាធន៍ពជាគជ័យរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

កៅជំពកូកៃះ មាៃោរកលើកក�ើងអំពីបទពកិសាធៃ៍កជាគជ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម ក្ពុងោរអៃុវត្តតាមលក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់ 

អង្គភាពផ្តលក់សវាគំរកូ្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃីកខត្តដដលអៃុវត្តសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត៣ (CPA3)។ ោរសិកសាកៃះបាៃកផ្្ត តកៅកលើសូចនាករកោលចៃំៃួ៨ រមួមាៃ៖  

១)ស្តង់ដ្កសវាសាធារណៈ ២)ៃិោមនៃោរផ្តលក់សវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព ៣)ោរ 

តគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៅក្ពុងអង្គភាព ៤)ោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃ

មៃុសសេកៅកព្ុងអង្គភាព ៥)ោរករៀបចំៃិងដកលម្អបរិស្ាៃអង្គភាព ៦)ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួ 

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍ តពមទាងំោរចូលរមួវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់ 

កសវាសាធារណៈ ៧)ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ៍ ៃិង  

៨)ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ីកធ្ើឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ។

៣�១� ស្តង់ដាពសវាសាធារណៈ

កៅចំណចុកៃះមាៃោរកលើកក�ើងអំពី៖ ១)គុណភាពព័ត៌មាៃ ២)ភាពងាយតសលួល 

ក្ពុងោរទទួលយកកសវា ៣)ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា ៤)ោរ 

ផ្តលក់សវាតាមកោលោរណ៍កំណត់ៃិងអភិបាលកិច្ចល្អ ៃិង ៥)យៃ្តោរព័ត៌មាៃតត�ប ់

ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់កសវា។

៣�១�១� គុណភា្្័ត៌មាន

គុណភាពព័ត៌មាៃ សំកៅដល់ព័ត៌មាៃដដលបាៃផ្តល់ជៃូអ្កកតបើតបាស់កសវាតតនូវ 

មាៃលក្ណៈងាយយល់ ចបាស់លាស់ តតឹមតតនូវ មាៃបច្ចពុប្ៃ្ភាព ៃិងងាយទទលួយក។  

សូចនាករកោលកៃះមាៃលក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា៖ ១)បទដ្ឋា ៃគតិយុត្តោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវា  

២)ព័ត៌មាៃដដលតតនូវផសេព្ផសាយ ៃិង ៣)មកធយាបាយផសេព្ផសាយ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម38

៣�១�១�១� ្រទដា្ឋ នគតិយុត្តពា្រ់្័ន្ធនឹងពសវា

កដើម្ីបងកេៃវូភាពងាយតសលួលៃិងរកបៀបករៀបរយក្ពុងោរបំកពញោរងារក្ពុងអង្គភាព  

ៃិងបកងកេើៃៃវូទៃំុកចិត្តរបស់អ្កជំងឺ តគលួសារអ្កជំងឺ ក៏ដចូជាតបជាពលរដឋាទកូៅ មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាមបាៃរកសាទុកៃវូបទដ្ឋា ៃគតិយុត្តទាងំអស់ោក់ព័ៃ្ធៃឹងដំកណើរោរនៃោរផ្តល ់

កសវារបស់អង្គភាពកៅកព្ុងតកនូណូកៅតាមតបកភទឯកសារ ឆំ្្ ដដលមាៃភាពងាយតសលួល 

ក្ពុងោរកតបើតបាស់។ ឯកសារទាងំកនាះមាៃតមកេល់ទុកកៅដផ្អកជរួមុខ ៃិងកៅដផ្ករដឋាបាល។

កៅក្ពុងោរពតងងឹវិៃ័យ សណា្ត ប់ធ្ាប់ ៃិងអនាម័យក្ពុងអង្គភាព មៃទារីកពទ្យបាៃបកងកេើត 

ៃវូបទបញ្្នផទាក្ពុងសតមាប់អ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺដដលមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំទំហំតបមាណ 

៥០សង់ទីដម៉ាតតគុណៃឹង៧០សង់ទីដម៉ាតត (50cmX70cm) កហើយបាៃបិទផសាយកៅដផ្ក 

ជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ) ៃិងកៅតាមបណា្ត ដផ្ករបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ជាមយួោ្ដដរ  

មៃទារីកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតៃវូបទបញ្្នផទាក្ពុងសតមាប់បុគ្គលិកផងដដរ។

៣�១�១�២� ្័ត៌មានសដលផ្ស្្វផសាយ

ោរផសេព្ផសាយគជឺាកតា្ត មយួក្ពុងចំកណាមកតា្ត កផសេងៗដដលកធ្ើឱ្យអ្កកតបើតបាស់កសវា  

ឬតកពុមកោលកៅឬភាគោីក់ព័ៃ្ធទទួលបាៃព័ត៌មាៃៃិងងាយតសលួលក្ពុងោរអៃុវត្តតាម។  

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផសេព្ផសាយកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរផសេព្ផសាយៃវូ តបកភទៃិងតនម្កសវា  

ឯកសារតតមនូវ ៃិងលក្ខណ្ក្ពុងោរទទលួបាៃកសវាសាធារណៈ កមា៉ា ងកពលបំកពញោរងារ  

មកធយាបាយទំនាក់ទៃំងជាមយួមៃទារីកពទ្យ ៃីតិវិធីនៃោរផ្តល់កសវា ៃិងរយៈកពលនៃោរ 

ចុះក ្្ម ះអ្កជំង។ឺ

កៅក្ពុងោរផសេព្ផសាយៃវូតបកភទៃិងតនម្កសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃតារាង 

តបកភទកសវាៃិងតនម្កសវាជាទតមង់ផ្ទា ងំធំដដលបាៃបិទផសាយកៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះ 

ក ្្ម ះអ្កជំង)ឺ ៃិងមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំតចូៗ (A3) កផសេងកទៀតដដលបាៃបិទផសាយកៅតាម 

បណា្ត ដផ្ក។ បដៃ្មកលើកៃះ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃបិទផសាយៃវូតបកភទកសវាកៅដក្រតចកទ្ារធ ំ

កចញចូលមៃទាីរកពទ្យដដលមាៃទតមង់ជាផ្ទា ងំធំមួយមាៃទំហំតបមាណ២ ដម៉ាតតគុណៃឹង៣ 
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ដម៉ាតត (2mX3m)។ ោក់ពៃ័្ធកៅៃឹងតបកភទកសវាកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃកសវាជាកតចើៃដដល 

ក្ពុងកនាះមាៃកសវាឯកកទសមយួចំៃួៃដចូជា៖ ១)ឯកកទសចក្ពុករាគ ២)ឯកកទសតចមុះ  

ៃិងបំពង់ក ៣)ដផ្កដ្ទាទំារក ៤)ឯកកទសមាត់កធ្មញ ៥)សុខភាពផ្នូវចិត្តៃិងោរបំោៃ 

កតគឿងកញៀៃ ៦)វះោត់ឆ្អឹងបាក់ ៧)វះោត់កតោះក្ពុងផ្នូវកនាមកដ្យឧបករណ៍ទកំៃើប ៃិង  

៨)វះោត់តបព័ៃ្ធតបសាទ33។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផសេព្ផសាយកៃះដដរ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃផសេព្ផសាយៃវូឯកសារតតមនូវក្ពុង 

ោរទទលួបាៃកសវា ជូៃដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា តាមរយៈោរករៀបចំឱ្យមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំ 

តកដ្សទំហំ A3 អកសេរដដលសរកសរកៅក្ពុងផ្ទា ងំមាៃភាពងាយតសលួលអាៃ ៃិងបាៃបិទ 

ផសាយកៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ)ៃិងកៅតាមអោររបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ជាមយួោ្ដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកធ្ើោរផសេព្ផសាយផងដដរៃវូកមា៉ា ងកពលបំកពញ 

ោរងារ ដដលមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំទំហតំបមាណ៥០សង់ទដីម៉ាតត គុណៃឹង៧០សង់ទដីម៉ាតត   

(50cmX70cm) កដ្យបាៃបិទផសាយកៅដផ្កជរួមុខ កៅតាមបណា្ត ដផ្ក ៃិងកៅខាងមុខ 

ដក្រតចកទ្ារធំកចញចលូមៃទាីរកពទ្យ។ កៅក្ពុងផ្ទា ងំកនាះមាៃោរកំណត់ចបាស់អំពី៖ ១)កមា៉ា ង 

បកតមើកសវាគ២ឺ៤កមា៉ា ងកលើ២៤កមា៉ា ង ២)កមា៉ា ងោរងាររដឋាបាល ៣)ន ង្ៃឈប់សតមាក ៃិង  

៤)កពលកមា៉ា ងោមតបចំាោរ។

កដ្យមាៃបំណងបងកេភាពងាយតសលួលដល់អ្កជំងឺ ឬតគលួសារអ្កជំងឺឬសាធារណជៃ 

ក្ពុងោរកធើ្ទំនាក់ទំៃងជាមួយមៃទាីរកពទ្យ ក៏ដចូជាក្ពុងោរទទលួព័ត៌មាៃតត�ប់ពីអ្កជំងឺឬ 

តគលួសារអ្កជំងឬឺសាធារណជៃ ោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃ មៃទារី 

កពទ្យបាៃកធ្ើោរផសេព្ផសាយៃវូមកធយាបាយសតមាប់ទំនាក់ទំៃងជាមយួមៃទារីកពទ្យ រមួមាៃ៖  

១)បណា្ត ញសង្គម (មាៃក ្្ម ះថ្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម) ២)Messenger (មាៃក ្្ម ះ 

ថ្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម) ៣)WhatsApp (មាៃក ្្ម ះថ្ Kg Cham Provincial  

Hospital) 4)តបពៃ័្ធ Telegram (មាៃក ្្ម ះថ្ តកពុមតបឆំ្ងភាពសាៃំឹងកមករាគ) ៃិងកលខ 

33 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០
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ទូរស័ពទាកៅតាមបណា្ត ដផ្កមាៃចំៃៃួ៨ដខសេ តពមទាងំកលខទរូស័ពទាឡាៃសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់មាៃ 

ចំៃៃួ២ដខសេ។ ោរផសេព្ផសាយបាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈោរករៀបចំឱ្យមាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំតកដ្ស 

ទំហំ A3 អកសេរដដលសរកសរកៅក្ពុងផ្ទា ងំមាៃភាពងាយតសលួលអាៃ ៃិងបាៃបិទផសាយកៅ 

ដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ) ៃិងកៅតាមអោររបស់មៃទាីរកពទ្យ។

ក្ពុងោរជយួសតមលួលដល់ដំកណើរោរនៃោរផ្តលក់សវារបស់អង្គភាពៃិងោរទទលួយក 

កសវារបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃគំៃសូបងាហា ញអំពីចរៃ្ត ឬរហំរូ 

នៃោរផ្តល់កសវាជាទតមង់ផ្ទា ងំមាៃទំហំតបមាណ១០០សង់ទីដម៉ាតត គុណៃឹង១៥០សង់ទី- 

ដម៉ាតត (100cm X 150cm) ៃិងបាៃបិទផសាយកៅដក្រតចកទ្ារធកំចញចលូដផ្កខាងក្ពុង 

ៃិងមាៃទំហំតបមាណ៥០សង់ទដីម៉ាតត គុណៃឹង៧០សង់ទដីម៉ាតត (50cm X 70cm) បាៃបិទ

ផសាយកៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ)ទាងំ២កដៃ្ងរបស់មៃទារីកពទ្យ។

ទៃទាមឹៃឹងោរផសេព្ផសាយៃវូបណា្ត ព័ត៌មាៃខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃផសេព្ផសាយផង 

ដដរៃវូរយៈកពលនៃោរចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ តាមរយៈោរកំណត់រយៈកពលនៃោរចុះក ្្ម ះ 

អ្កជំងតឺបមាណពី៥កៅ១០នាទី។ ោរផសេព្ផសាយកៃះ បាៃកធ្ើក�ើងតាមរយៈោរករៀបចំឱ្យ 

មាៃជាទតមង់ផ្ទា ងំោ្ត រមាៃទំហំតបមាណ ១៥សង់ទីដម៉ាតតគុណៃឹង ៣០សង់ទីដម៉ាតត 

(15cm X 30cm) កហើយបាៃបិទផសាយកៅដផ្កជរួមុខ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ)ទាងំ២

កដៃ្ងរបស់មៃទារីកពទ្យ។

៣�១�១�៣� មពធយោបាយផ្ស្្វផសាយ

ក្ពុងោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃនានាដដលោក់ពៃ័្ធៃឹងោរផ្តល់កសវា ៃិងសកម្មភាពកផសេងៗ 

របស់មៃទាីរកពទ្យជូៃអ្កជំងឺឬសាធារណជៃ មៃទារីកពទ្យបាៃកតបើតបាស់មកធយាបាយផសេព្ផសាយ 

តាមរយៈ ប័ណណតបោស រដឋាបាលមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងោរផសាយកៅៃឹងកដៃ្ង (ោរតបជុ ំ

ដណនំា ៃិងោរចាក់ផសាយតាមទូរទសសេៃ៍ LED)។ កផសេងពីកនាះមៃទារីកពទ្យក៏បាៃកតបើតបាស់ 

មកធយាបាយផសេព្ផសាយកផសេងកទៀតតាមរយៈ ទរូទសសេៃ៍ វិទ្យពុ ជាពិកសសបណ្ាញសង្គមរបស់ 

មៃទាីរកពទ្យ។ ព័ត៌មាៃដដលបាៃផសេព្ផសាយទាងំកនាះមាៃលក្ណៈតបកបកដ្យបច្ចពុប្ៃ្ភាព។
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៣�១�២� ភា្ងាយពសរួល្រនាពុងការទទួលយ្រពសវា

ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរទទលួយកកសវា សំកៅដល់អ្កផ្តលក់សវាសាធារណៈសតមលួល 

ដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈកលើៃីតិវិធី ទំនាក់ទៃំង ោរបំកពញដបបបទ ៃិងោរ 

ទទួលយកកសវាកៅកតបើតបាស់។ សចូនាករកោលកៃះមាៃលក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា ១)ទីតំាង  

ៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង ២)ៃីតិវិធីៃិងលក្ខណ្នៃោរផ្តលៃ់ិងទទលួយកកសវា។

៣�១�២�១� ទទីតាងំ និងពហដា្ឋ រចនាសម័្ន្ធមន្ទទីរព្ទ្យ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមាៃទីតំាងកៅកណា្ត លតកពុងកំពង់ចាម កៅដក្រសាលាកខត្ត 

កំពង់ចាម កៅទល់មុខៃឹងសាលាតកពុងកំពង់ចាម ដដលព័ទ្ធជុំ វិញកៅកដ្យ អោររដឋាបាល  

តគឹះស្ាៃបណ្តពុ ះបណា្ត លមណ្លោណិជ្កម្ម សណាឋា ោរ ផទាះសំណាក់ ៃិងផ្នូវដខ្ងខ្ាត់។  

មៃទាីរកពទ្យមាៃរបងពណ៌ពងមាៃ់ព័ទ្ធជុំ វិញ មាៃតចកទ្ារកចញចូលចៃំៃួ៣ ក្ពុងកនាះមាៃ 

តចកទ្ារចំៃៃួ១ដដលមាៃកខ្ាងទ្ារតសស់សា្អ តៃិងមាៃចម្ាក់ជាអកសេរថ្ ßមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាមà ៃិងតចកទ្ារចំៃៃួ២កទៀតមាៃផ្ទា ងំស្ាកក ្្ម ះមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមដដល 

បាៃឆ្្ក់កលើ ្្មមា៉ា បជាប់កៅៃឹងរបងដក្រតចកទ្ារកចញចូល។ កៅតាមផ្នូវនៃតចកទ្ារកចញ 

ចូលៃីមយួៗ ៃិងផ្នូវតភ្ាប់ពីអោរមយួកៅអោរមយួ តតនូវបាៃតោលកដ្យកបតុងៃិងអម 

កដ្យសួៃចបារតសសស់ា្អ ត។

មៃទាីរកពទ្យមាៃអោរចៃំួៃ១៩ កព្ុងកនាះមាៃអោរពិៃិត្យ ពិកតោះ ៃិងដបងដចកជំង ឺ 

អោររដឋាបាល អោរផ្តល់្ម អោរជំងមឺាត់កធ្មញ អោរសម្ភព អោរវះោត់ អោរជំងឺ 

ឆ្ង អោរមៃទារីពិកសាធៃ៍ អោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល អោរជំងឺកុមារ អោរសតមាបត់បជុំធំចំៃៃួ១ 

។ល។ កៅក្ពុងកិច្ចដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវា ចៃំៃួអោរដដលមៃទាីរកពទ្យមាៃគហឺាក់ដចូជា 

មិៃទាៃ់បាៃកឆ្ើយតបកៅៃឹងចៃំៃួអ្កជំងឺ កតោះមាៃអ្កជំងមឺយួចំៃួៃស្ាក់កៅកតរៅបៃទាប់  

(ដផ្កសម្ភព)។ ោក់ព័ៃ្ធៃឹងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធពិកសសអោររបស់មៃទារីកពទ្យ កលាកតបធាៃ 

មៃទារីកពទ្យបាៃកលើកក�ើងថ្ ßក្ពុងអំ�ពុងកពល៥ឆំ្្មៃុចៃំៃួអោរបាៃកឆ្ើយតបកៅៃឹងចំៃៃួ 

អ្កជំងឺ ប៉ាុដៃ្តក្ពុងអំ�ពុងកពល៥ឆំ្្កតោយកៃះចៃំៃួអោរមិៃបាៃកឆ្ើយតបកៅៃឹងចំៃៃួអ្ក 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម42

ជំងកឺទ កតោះកំកណើៃអ្កជំងឺកកើៃក�ើងខំ្ាងជាងកំកណើៃអោរà34។

កទាះបីមាៃោរខ្ះខាតអោរមួយចៃំៃួក៏កដ្យ ក៏គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃ 

សហោរជាមយួៃឹងមៃទាីរសុខាភិបាលៃិងភាគីោក់ពៃ័្ធដនទកទៀតក្ពុងោររិះរកមកធយាបាយ 

កដើម្ីកដ្ះតសាយបញ្ហា  ៃិងកធ្ើឱ្យបរិោោសរបស់មៃទាីរកពទ្យមាៃលក្ណៈតបកបកដ្យ 

ផ្សុកភាព។ មៃទាីរកពទ្យមាៃអោរដដលមាៃពៃ្ៃឺិងខ្យល់អាោសកចញចូលបាៃល្អ មាៃ 

ផ្នូវកបតុងតភ្ាប់ពីអោរមួយកៅអោរមួយ មាៃអនាម័យ មិៃមាៃកិ្ៃស្អពុយ មាៃកដៃ្ង 

សមរម្យសតមាប់អង្គពុយរង់ចំាកដើម្ីទទួលបាៃោរចុះក ្្ម ះ ោរពិៃិត្យ ៃិងោរពយាបាលជំង ឺ 

តពមទាងំមាៃកដៃ្ងអង្គពុយលំដហោយដដលអមកៅកដ្យកដើមកឈើៃិងសៃួចបារ។

កផសេងពីោរកធ្ើឱ្យបរស្ិាៃរបស់មៃទារីកពទ្យមាៃលក្ណៈតបកសើរ គណៈតគប់តគងមៃទារី 

កពទ្យក៏បាៃជយួសតមលួលដល់អ្កជំងឺ ឬសាធារណជៃ ក្ពុងោរដស្ងរកអោរ ឬដផ្កផ្តល់ 

កសវាៃីមយួៗ តាមរយៈោរបិទបងាហា ញប្ង់ៃិងទីតំាងរបស់មៃទាីរកពទ្យកៅដក្រៃឹងតចកទ្ារ 

កចញចូលៃីមយួៗ ដដលមាៃទតមង់ជាផ្ទា ងំ បា៉ា ណូទំហតំបមាណ២ដម៉ាតត គុណៃឹង៣ដម៉ាតត  

(2mX3m)។ កៅក្ពុងោរជយួសតមលួលកៃះដដរ គណៈតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបិទសញ្្ញ  

ចង្អពុលបងាហា ញកៅតាមដផ្ក ឬកដៃ្ងៃីមយួៗកៅតាមទីកដៃ្ងជាយុទ្ធសាសស្ត ក្ពុងបរិកវណ 

មៃទារីកពទ្យ ៃិងបាៃបិទស្ាកក ្្ម ះកៅតគប់ដផ្កឬបៃទាប់ផ្តល់កសវាទាងំអស់។

កដើម្ីជយួសតមលួលដល់ោរចុះក ្្ម ះ ៃិងោរផ្តល់ព័ត៌មាៃកផសេងៗជៃូដល់អ្កជំងឺ  

ៃិងសាធារណជៃ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃកដៃ្ងចុះក ្្ម ះចំៃៃួ២ 

កដៃ្ង គកឺដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទកូៅ ៃិងកដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទឹកកនាមដផ្អម។ កៅ 

កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងទឺកូៅមាៃ៖ ១)មសៃ្តីផ្តល់ព័ត៌មាៃៃិងជយួបំកពញដបបបទចៃំួៃ៥ 

នាក់ ២)មសៃ្តីចុះក ្្ម ះចំៃៃួ១០នាក់ កព្ុងកនាះមាៃ៥នាក់បកតមើោរក្ពុងកពលកមា៉ា ងកធ្ើោរ  

ៃិង៥នាក់កទៀតោមតាមកវៃ ៃិង ៣)មសៃ្តីទទួលតបាក់ចៃំៃួ៧នាក់ ក្ពុងកនាះមាៃ៣នាក់ 

បកតមើោរកព្ុងកពលកមា៉ា ងកធ្ើោរ ៃិង៤នាក់កទៀតោមតាមកវៃ។ កៅកដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺ 
34 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមួយសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ទឹកកនាមដផ្អមមាៃ៖ ១)មសៃ្តីផ្តល់ព័ត៌មាៃៃិងជយួបំកពញដបបបទចៃំួៃ៣នាក់ ២)មសៃ្តី 

ចុះក ្្ម ះចំៃៃួ១នាក់ ៃិង ៣)មសៃ្តីទទួលតបាក់ចៃំៃួ១នាក់35។

៣�១�២�២� នទីតិវិធទីនិងល្រខេេណ្ឌ

កផសេងពីោរបងកេៃវូភាពងាយតសលួលមយួចំៃៃួដចូបាៃករៀបរាប់កៅចំណចុខាងកលើ មៃទាីរ 

កពទ្យក៏បាៃបងកេៃូវភាពងាយតសលួលមយួចំៃួៃកទៀតដចូជា ោរដកលម្អៃីតិវិធៃីិងលក្ខណ្ 

នៃោរទទលួយកកសវារបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា ោរទបស់ាកេ ត់មៃិឱ្យមាៃអៃ្តរោរកីៅក្ពុង 

ដំកណើរោរផ្តល់ៃិងទទលួយកកសវា ៃិងោរោត់បៃ្យរយៈកពលរង់ចំាចុះក ្្ម ះរបស់អ្ក 

ជំង។ឺ

កៅក្ពុងោរដកលម្អៃីតិវិធីៃិងលក្ខណ្នៃោរទទលួយកកសវារបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា  

មៃទារីកពទ្យបាៃកធ្ើឱ្យទតមង់ោក្យកស្ើសុំមាៃលក្ណៈងាយបំកពញ ឯកសារតតមនូវឬឯកសារ 

ភ្ាប់មាៃចំៃៃួតិច ៃិងៃីតិវិធីមិៃស្មពុគសា្ម ញ។ ជាក់ដស្តង ករណីចលូសតមាកកពទ្យ អ្កជំងឺ 

តោៃ់ដតបំកពញព័ត៌មាៃកលើលិខិតអៃុញ្្ញ តចលូសតមាកកពទ្យ ដដលព័ត៌មាៃទាងំកនាះមាៃ 

ដូចជា ក ្្ម ះ កភទ អាយុ អាសយដ្ឋា ៃ ទូរស័ពទាទំនាក់ទំៃង ៃិងមុខរបរ កហើយចុងបញ្ចប ់

មាៃោរចុះហត្កលខាពីតគនូកពទ្យ ៃិងតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។

កៅក្ពុងោររកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ ៃិងោរទប់សាកេ ត់អំកពើអសកម្មកផសេងៗ គណៈតគប់តគង 

មៃទារីកពទ្យបាៃកធ្ើោរទប់សាកេ ត់មិៃឱ្យមាៃអៃ្តរោរកីៅក្ពុងដំកណើរោរផ្តល់ៃិងទទលួយក 

កសវា។ ោរទប់សាកេ តក់ធ្ើក�ើងតាមរយៈ៖ ១)ោរបិទផសាយៃវូតនម្កសវា ២)ោរផសេព្ផសាយ 

តាមតបព័ៃ្ធផសេព្ផសាយកៅៃឹងកដៃ្ង (តាមទូរទសសេៃ៍ LED) ៣)ោរជបួកដ្យផ្ទា ល់ជាមយួ 

អ្កជំងឺៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ២ដងក្ពុង១សបា្ត ហ៍ ៤)អប់រំដល់បុគ្គលិក ៃិង ៥)ោរកតជើសករសី 

ភ្ាក់ងារសៃ្តិសុខ កដើម្ីរកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ៃិងសុវតិ្ភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ36។ ជាលទ្ធផល  

មៃទាីរកពទ្យមាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ រកបៀបករៀបរយ មិៃមាៃម៉ាតូឌូុបឬរុឺម៉ាកកង់បីអូសទាញអ្កជំងឺ 

35 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
36 -ដ- កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម44

កៅពយាបាលកៅគ្ីៃិកឯកជៃក�ើយ គមឺាៃដតម៉ាតូឌូុបឬរុឺម៉ាកកង់បីចំៃៃួតិចតចួដដលចត 

កៅម្ាងនៃផ្នូវ្្ល់ កដើម្ីរង់ចំាដឹកកភៀ្វកចញពីមៃទារីកពទ្យ។ 

ក្ពុងកោលបំណងជយួសតមលួលដល់អ្កជំងឺមិៃឱ្យចំណាយកពលយរូក្ពុងោររង់ចំាកដើម្ី 

ទទួលបាៃោរចុះក ្្ម ះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃ៖ ១)កំណត់រយៈកពលចុះក ្្ម ះ 

ពី៥កៅ១០នាទី ២)បកងកេើៃកដៃ្ងចុះក ្្ម ះពី១កដៃ្ងកៅ២កដៃ្ង ៣)កតបើតបាស់តបព័ៃ្ធចុះ 

ក ្្ម ះៃិងតគប់តគងអ្កជំងឺ (Patient Management Registration System: PMRS)  

កៅក្ពុងោរចុះក ្្ម ះអ្កជំង ឺ ដដលចាប់កផ្តើមអៃុវត្តកៅឆំ្្២០១៦ ៤)កកៀរគរធៃធាៃ 

មៃុសសេពីដផ្កដនទមកជយួដផ្កដដលមាៃអ្កជំងឺកតចើៃ ៥)បកងកេើៃៃវូចំៃៃួឧបករណ៍ 

សតមាប់បំកពញោរងារ ដូចជាកុំព្យនូទ័រជាកដើម37។ ជាលទ្ធផល ោរចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺមាៃ  

រយៈកពលដចូោរកំណត់ដដលបាៃផសេព្ផសាយ ចដំណកឯោររង់ចំាកដើម្ីទទលួបាៃោរចុះ 

ក ្្ម ះរបស់អ្កជំងឺគមឺាៃរយៈកពលឆ្ប់រហ័ស (ចកន្ាះពី១០កៅ២០នាទី) កៅដផ្កចុះ 

ក ្្ម ះអ្កជំងទឺកូៅ ៃិងមាៃ រយៈកពលយូរជាងបៃ្តចិកៅដផ្កចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទឹកកនាម 

ដផ្អម កដ្យសារមសៃ្តីចុះក ្្ម ះមាៃចំៃៃួតិច ផទាពុយកៅវិញអ្កជំងឺមាៃចៃំៃួកតចើៃៃិងមក 

ទទួលយកកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យក្ពុងកពលតពឹកដតមួយ។

៣�១�៣� ភា្យ្រចិត្តទុ្រដា្រ់្រនាពុងការទទួលអនា្រពព្រើពបាស់ពសវា

ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់កព្ុងោរទទួលអ្កកតបើតបាស់កសវាសំកៅសមតភ្ាពរបសត់កសងួ 

 ស្ាប័ៃ ៃិងអ្កផ្តលក់សវាសាធារណៈ កព្ុងោរកតបើតបាស់មកធយាបាយ ៃិងៃីតិវិធីោរងារ  

កដើម្ីកដ្ះតសាយឬកឆ្ើយតបកៅៃឹងសំណូមពររបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា។ សចូនាករកោល 

កៃះមាៃលក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា ១)ោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា ២)យៃ្តោរសតមបសតមលួល  

ៃិង ៣)វិធាៃោរដកលម្អ។

៣�១�៣�១� ការទទួលអនា្រពព្រើពបាស់ពសវា

កៅក្ពុងោរទទួលឬោរកធ្ើបដិសណាឋា រកិច្ចចំកោះអ្កជំងឺឬសាធារណជៃ គណៈតគប់- 

37 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមួយសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សីុណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំអប់រដំល់តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិកអនាម័យទាងំអស់ ឱ្យមាៃភាពរួសរាយ 

រាក់ទាក់ៃិងមាៃឥរោិប្ល្អ។ តាមរយៈទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃ38 បាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញថ្  

តគនូកពទ្យ មសៃ្តីរដឋាបាល បុគ្គលិកអនាម័យ ៃិងមសៃ្តីសៃ្តិសុខ ចៃំួៃភាគកតចើៃ (ជាង៨០ 

ភាគរយ) មាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ ៃិងមាៃឥរិោប្ល្អចកំោះសាធារណជៃដដលបាៃ 

មកទទួលកសវាពីមៃទាីរកពទ្យ។

កៅក្ពុងោរទទលួឬោរកធ្ើបដិសណាឋា រកិច្ចចំកោះអ្កជំងឬឺសាធារណជៃកៃះដដរ គណៈ 

តគប់តគងមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃកដៃ្ងសតមាប់ជយួបំកពញដបបបទ ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃ 

កផសេងៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព ដដលមាៃមសៃ្តីតបចំាោរសរុបចំៃៃួ៨នាក់  

ក្ពុងកនាះមសៃ្តីចំៃួៃ៥នាក់តបចំាោរកៅកដៃ្ងចុះក ្្ម ះទី១ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងទឺកូៅ)  

ៃិងមសៃ្តីចំៃួៃ៣នាក់តបចំាោរកៅកដៃ្ងចុះក ្្ម ះទី២ (កដៃ្ងចុះក ្្ម ះអ្កជំងឺទឹកកនាម 

ដផ្អម)។

កដើម្ីរកសាអនាម័យ ទបស់ាកេ ត់អំកពើអសកម្ម ៃិងបងកេភាពងាយតសលួលជៃូអ្កជំង ឺឬ 

សាធារណជៃក្ពុងោរកំណត់អត្តសញ្្ញ ណតគនូកពទ្យៃិងមសៃ្តីដនទកទៀត គណៈតគបត់គងមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃតតមនូវឱ្យតគនូកពទ្យ មសៃ្តីរដឋាបាល បុគ្គលិកអនាម័យ អ្កកបើកបររ្យៃ្តសកសងា្គ ះ ៃិង 

ភ្ាក់ងារសៃ្តិសុខទាងំអសោ់ក់ឯក សណ្ាៃៃិងស្ាកក ្្ម ះសមា្គ ល់ខ្លួៃជាតបចំា កដ្យក្ពុង 

១ឆំ្្ៗមៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់ៃវូឯកសណាឋា ៃចៃំៃួ២កំកផ្ ដល់តគនូកពទ្យៃិងមសៃ្តីទាងំអស់។  

កៅក្ពុងោរអៃុវត្ត តគនូកពទ្យ មសៃ្តរីដឋាបាល បុគ្គលិកអនាម័យ អ្កកបើកបររ្យៃ្តសកសងា្គ ះ ៃិង 

ភ្ាក់ងារសៃ្តិសុខទាងំអស់បាៃោក់ឯកសណាឋា ៃកៅតាមតបកភទឯកសណាឋា ៃដដលមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃផ្តល់ ៃិងបាៃោកស្់ាកក ្្ម ះសមា្គ ល់ខ្លួៃជាប់ជាតបចំាផងដដរ។

៣�១�៣�២� យន្តការសពម្រសពមរួល

ោក់ពៃ័្ធៃឹងភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា ឬអ្កជំងឺ ឬ 
38 ឯកសាររបស់គណៈកម្មោរបកច្ចកកទសដដលបាៃកធើ្ោរវាយតនម្មៃទាីរកពទ្យ ោរជបួតបជុំជាមយួរដឋាបាលកខត្ត  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាល រដឋាបាលតកពុង ោរិោល័យជំនាញជំវិញតកពុង ៃិងសហគមៃ៍ តពមទាងំោរជបួ

សមា្ភ សៃ៍ជាមយួអ្កជំងឺៃិងអតីតអ្កជំងឺ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម46

សាធារណជៃ ជាពិកសសសតមាប់ជៃពោិរ ជៃចាស់ជរា សស្ត ីមាៃកៃូតចូឬមាៃនផទាកោះ  

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃ ជំរាលសតមាប់ជៃពិោរ បៃទាប់ទឹកសតមាប់ជៃពិោរ រកទះ 

អ្កជំង ឺៃិងមាៃតកពុមមសៃ្តីសតមបសតមលួលសតមាប់សតមលួលដល់ោរលំបាករបស់អ្កជំងឺ ឬ 

សាធារណជៃ។ ដចូជាក្ពុងករណីអ្កជំងឺមិៃអាចកដើរបាៃ ៃិងមិៃមាៃអ្កកំដរឬតកពុមតគលួសារ  

គមឺាៃតកពុមសតមបសតមលួលជួយតោ ឬរុញរកទះ។

៣�១�៣�៣� វិធានការស្រលម្អ

កៅក្ពុងោរបកងកេើៃៃូវទំៃុកចិត្តពីអ្កកតបើតបាស់កសវាឬពីតបជាជៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខ ំ

កធ្ើោរដកលម្អគុណភាពកសវារបស់ខ្លួៃតាមរយៈ៖ ១)ោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្មតបកភទៃិងតនម្ 

កសវា ៃិងៃីតិវិធីោរងារ ២)ោរបកងកេើតយៃ្តោរផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ាពីអ្ក 

កតបើតបាស់កសវា ៃិង៣) ោរបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកសវា39។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្មតបកភទៃិងតនម្កសវា ៃិងៃីតិវិធីោរងារ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃ៖ ១)ករៀបចតំបកភទៃិងតនម្កសវាដដលកំពុងកតបើនាកពលបច្ចពុប្ៃ្កៅឆំ្្ 

២០១៥ ២)ករៀបចំរហំរូោរងារឬរហំរូអ្កជំងឺដដលកំពុងកតបើនាកពលបច្ចពុប្ៃ្កៅឆំ្្២០១៧។  

នាកពលខាងមុខ គណៈតគប់តគងមៃទារីកពទ្យៃឹងកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្មកៅកលើ ១)តបកភទៃិងតនម្ 

កសវា កដ្យករៀបចំដ្ក់បញ្ចនូលៃវូតបកភទកសវា ្្មីៗ មយួចំៃួៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិង ២)រហំរូ 

ោរងារឬរហំរូអ្កជំងឺ្ ្ម ី40។

កដើម្ីទទួលបាៃព័ត៌មាៃោក់ពៃ័្ធៃឹងោរផ្តលក់សវារបស់មៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃយៃ្តោរទទួលព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ាពីអ្កជំងៃិឺង 

សាធារណជៃ តាមរយៈតបអប់សំបុតត ោរជួបកដ្យផ្ទា ល់ ទរូស័ពទា បណា្ត ញសង្គម អាជ្ាធរ 

មូលដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងនដគសូុខា-ភិបាល (តកពុមោរងារមលូៃិធិសមធម៌ តកពុមទីភ្ាក់ងារ 

បញ្្ក់ចំណាយ)។

39 ោរជួបសមា្ភ សៃ៍ជាមួយសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សីុណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០។
40 -ដ-
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ក្ពុងកោលបំណងកលើកកម្ស់គុណភាពកសវារបស់មៃទាីរឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើងដ្ម 

កទៀត ក៏ដចូជាោរកដ្ះតសាយបញ្ហា ៃិងសំណូមពរមយួចំៃៃួពីអ្កជំងឺៃិងសាធារណជៃ  

គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាតបចំាមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាកៅតាមបណា្ត ដផ្ក។ តកពុមោរងារកលើកកម្ស់ 

គុណភាពកសវាតបចំាមៃទារីកពទ្យកខត្ត តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមកសចក្តីសកតមចរបស់មៃទាីរ 

កពទ្យកខត្តកលខ៤៨៩/១៧ ចុះន ង្ៃទី២២ ដខសីហា ឆំ្្២០១៧។ តកពុមោរងារកលើកកម្ស់ 

គុណភាពកសវាកៅតាមបណា្ត ដផ្ក តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមកសចក្តីសកតមចរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកលខ៦៧៣/១៧ ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៧។

៣�១�៤� ការផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្រំណត់ និងអភិបាល្រិច្ចល្អ

កសវាផ្តល់តាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិងមាៃអភិបាលកិច្ចល្អ សំកៅដល់អង្គភាព 

ផ្តល់កសវា សាធារណៈតតនូវមាៃសមត្ភាពក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលខ្ស់  

កដ្យកតបើតបាស់ធៃធាៃដដលមាៃតសាប់ឱ្យអស់លទ្ធភាព។ សចូនាករកោលកៃះមាៃ 

លក្ណៈវិៃិច្័យដចូជា ១)កសវាផ្តល់តាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិង ២)កសវាផ្តល់តាម 

អភិបាលកិច្ចល្អ។

៣�១�៤�១� ផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្រំណត់

កៅក្ពុងដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំបំកពញោរងាររបស់ខ្លួៃ 

កៅតាមកោលោរណដ៍ណនំាៃិងពិធីសារជាតិរបសត់កសងួសុខាភិបាល តពមទាងំបទដ្ឋា ៃ 

គតិយុត្តកផសេងៗកទៀតដដលោក់ពៃ័្ធៃឹងកសវារបស់មៃទារីកពទ្យ។ ជាក់ដស្តង ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ 

អៃុវត្តតាមតារាងតនម្កសវា (ោរទប់សាកេ ត់ោរទារយកន្្កសវាបដៃ្មកតរៅផ្នូវោរ) មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃ៖ ១)ករៀបចំឱ្យមាៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃមៃទាីរកពទ្យ ២)ករៀបចំឱ្យមាៃគណៈ 

កម្មោរវិៃ័យៃិងៃិយ័តកម្មមៃទាីរកពទ្យ ៣)ផសេព្ផសាយតាមបណ្ាដផ្កៃវូចបាប់ហិរញ្ញប្ទាៃ  

មិៃឱ្យយកន្្កសវាបដៃ្មកតរៅផ្នូវោរ ៤)អប់រអ្ំកជំងឱឺ្យយល់ដឹងពីោរបង់តបាក់តាមតនម្ 

កសវាដដលមាៃបិទផសេព្ផសាយតាមដផ្កៃីមយួៗ ៥)ផសេព្ផសាយដល់បុគ្គលិកដដលយកន្្ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម48

កសវាកតរៅផ្នូវោរថ្ ៃឹងតតនូវពិៃ័យកដ្យោតត់បាក់កលើកទឹកចិត្តតបចំាដខ ៃិងក្ពុងករណីមិៃ 

រាងចាលៃឹងបញ្នូៃក ្្ម ះកៅមៃទាីរសុខាភិបាល ៦)ផសេព្ផសាយបទបញ្្នផទាក្ពុងកដ្យសងកេត់ 

ធងៃៃ់កលើចំណចុទី១៣ នៃបទបញ្្នផទាក្ពុង41 ៧)ឱ្យអ្កជំងឺឬអ្កកំដរបង់ន្្កសវាកដ្យខ្លួៃឯង  

៨)បិទផសាយតារាងតនម្កសវាតាមបណ្ាដផ្ក ៃិង៩)កបើកចំហរ ទទលួតគប់ោរចលូរមួទិកតៀៃ 

ដកលម្អពតីគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃ។ កផសេងពកីនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃោរចលូតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យពីអង្គោរ  

ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃផងដដរ រមួមាៃ៖ ១)ទីភ្ាក់ងារបញ្្ក់ោរចំណាយ ២)គណៈកមា្ម - 

ធិោរនាយកហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាលដដលមាៃអភិបាលរងកខត្តមយួរបូជាតបធាៃ កដ្យ 

មាៃោរតបជុំករៀងរាល់៣ដខម្តង42។ 

ោរខិតខំបំកពញោរងាររបស់ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិករបស់មៃទារីកពទ្យ ៃិងោរចលូរមួ 

ោំតទពីរដឋាបាលកខត្ត រដឋាបាលតកពុង មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងពីភាគីោក់ព័ៃ្ធនាកពលកៃ្ងមក  

បាៃោ្យជាកម្ាងំចលករកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យសកតមចបាៃៃវូលទ្ធផលជាកតចើៃ ដដលជាកហតុ 

នំាឱ្យមៃទាីរកពទ្យទទលួបាៃវិញ្្ញ បៃបតតៃិងប័ណណសរកសើរជាកតចើៃរមួមាៃ វិញ្្ញ បៃបតត 

ទទួលសា្គ ល់គុណភាពកសវាក្ពុងដផ្កផ្តល់្មពី Africa Society for Blood Transfusion  

(AfSBT) ៃិងពី US INDOPACOM Blood Safety Program ៃិងទទលួបាៃវិញ្្ញ បៃបតត 

ទទួលសា្គ ល់គុណភាពកសវាក្ពុងដផ្កមៃទាីរពិកសាធៃ៍ពី Pacific Pathology Training Centre;  

វិទយាស្ាៃជាតិសុខភាពសាធារណៈជាមយួៃឹង Sysmex; ៃិងពីវិទយាស្ាៃជាតិសុខភាព 

សាធារណៈ។ ជាមយួោ្ដដរ មៃទារីកពទ្យកខត្តក៏ទទលួបាៃប័ណណសរកសើរោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរផ្តល ់

កសវាពីតកសងួសុខាភិបាល រដឋាបាលកខត្តកំពង់ចាម អាជ្ាធរតបយុទ្ធតបឆំ្ងកតគឿងកញៀៃ 

ផងដដរ។

កដើម្ីដឹងពីគុណភាពកសវាដដលអង្គភាពបាៃផ្តល់ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំឱ្យមាៃោរចូលរមួវាយតនម្ពីអ្កជំងឺ អ្កកំដរអ្កជំងឺ ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធតាមរយៈ៖  

41 បាៃដចងថ្ ហាមទារតបាក់ពីអ្កជំងឺកតរៅពីោរកំណត់របស់កសវាហិរញ្ញប្ទាៃមៃទារីកពទ្យ។
42 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សីុណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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១)តបអប់សំបុតត ២)ទីភ្ាក់ងារបញ្្ក់ោរចំណាយ (PCA)របសត់កសងួសុខាភិបាល  

៣)កវទិោសាធារណៈ ៤)Pageរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៥)ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យចុះកៅតាម 

សហគមៃ៍ ៦)តកពុមវាយតនម្របស់គកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសមធម៌សុខាភិបាល  

(Health Equity and Quality Improvement Project: H-EQIP) រាល់៣ដខម្តង ៃិង 

៧)ទូរស័ពទាពីអ្កកតបើតបាសក់សវាឬតបជាពលរដឋាមកថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យផ្ទា ល់43។

៣�១�៤�២� ពសវាផ្តល់មានអភិបាល្រិច្ចល្អ

ក្ពុងោរបកងកេើៃៃវូតបសិទ្ធភាពកៅក្ពុងដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវា គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំកតបើតបាស់ធៃធាៃរបស់អង្គភាពឱ្យអស់លទ្ធភាពតាមរយៈ៖ ១)ោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លជំនាញបដៃ្មដល់បុគ្គលិក ២)ោរកកៀរគរធៃធាៃមៃុសសេពីដផ្កដនទកៅ

ជយួដផ្កដដលមាៃោរងារកតចើៃ កដ្យកធ្ើោរបកតងៀៃៃវូជំនាញចំាបាច់មយួចៃំៃួ ៣)ោរ 

កធើ្សមាហរណកម្មបណា្ត ដផ្ក ដចូជាដផ្កជំងឺកអដស៏បូកបញ្ចនូលជាមយួដផ្កគី្ៃិកតគលួសារ  

បកងកេើតបាៃជាដផ្ក ្្មមីយួគឺដផ្កពយាបាលជំងឱឺោសៃិយម។ ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរចលូរមួ មៃទាីរ 

កពទ្យក៏បាៃផ្តល់ឱោសៃិងជំរុញឱ្យអ្កជំងឺ អ្កកំដរអ្កជំងឺ ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀត 

ចូលរមួកៅក្ពុងដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវារបស់អង្គភាព មាៃដចូជា៖ ១)ោរកំណត់ន្្ 

កសវា ២)ោរដកលម្អឥរិោប្មសៃ្តី ៣)ោរកលើកកម្ស់អនាម័យៃិងបរិស្ាៃ ៃិង ៤)ោរ 

ចូលរមួក្ពុងរបូភាពជាឧបករណ៍ៃិងបកច្ចកកទស44។

43 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។ 
44 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០២/០៧/២០២០។
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៣�២� និយាមមនការផ្តល់ពសវាសាធារណៈរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

៣�២�១� ការដឹ្រនា ំនិងការពគ្់រពគងមន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

កៅក្ពុងោរពិៃិត្យកមើលបទពិកសាធៃ៍កជាគជ័យកលើោរដឹកនំា ៃិងតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម សចូនាករ៣ដផ្កសំខាៃ់តតនូវបាៃវាយតនម្ រមួមាៃ៖ ១)ោរករៀបចំដផៃោរ 

ៃិងោរអៃុវត្តដផៃោរោរងារ ២)ោរតគប់តគងតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខាភិបាល ៃិង ៣)ោរ 

តគប់តគងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

៣�២�១�១� ការពរៀ្រចំសផនការ និងការអនុវត្តសផនការការងារ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត តបចំាឆំ្្ កដ្យបាៃរកំលច 

ៃវូចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម គុណតនម្ ៃិងមាៃកោលកៅចបាស់លាស់។ ក្ពុងកោលកៅៃីមយួៗ  

មៃទាីរកពទ្យបាៃរកំលចៃវូយុទ្ធសាសស្តលម្អិត កដើម្ីជាមលូដ្ឋា ៃដល់ោរអៃុវត្តកោលកៅ 

ៃីមយួៗឱ្យសកតមចតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព។ ឯកសារយុទ្ធសាសស្ត កៃះតតនូវបាៃករៀបចំក�ើង 

កដ្យមាៃោរោំតទពីមៃទាីរសុខាភិបាលរាជធាៃី កខត្ត ៃិងមាៃោរចងតកង ៃិងចុះហតក្លខា 

ចបាស់លាស់ពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។ ក្ពុងកនាះ មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃរំកលចៃវូ៖

 - ចក្ពុវិស័យ៖ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ផ្តល់ោរពយាបាល ៃិងដ្ទាសំុខភាព តបកប 

កដ្យគុណភាពល្អ កដើម្ីោត់បៃ្យអតតាឈ ឺៃិងអតតាស្ាប់របស់តបជាពលរដឋា 

ទកូៅ។

 - កបសកកម្ម៖ កលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាពយាបាល ៃិងដ្ទាមំាៃគុណភាព តបសិទ្ធភាព  

ៃិងតបកបកដ្យសមធម៌ដល់អ្កជំងឺ ៃិងតបជាពលរដឋាទកូៅ ជាពិកសសតបជាពលរដឋា 

តកីតក ៃិងងាយរងកតោះ។

 - គុណតនម្៖ តកមសីលធម៌វិជ្ាជីវៈ ោរកោរព កសា្ម ះតតង់ សមធម៌ មៃិករីសកអើង  

ៃិងឧត្តមភាព។

 - កោលកៅ៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំកោលកៅចំៃៃួ១២ កដើម្ី 

ធានាថ្ោរបកតមើកសវាសុខាភិបាលអាចធានាបាៃតបសិទ្ធភាពខ្ស់។
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កដើម្ីសកតមចកោលកៅទាងំ១២កនាះ មៃទារីកពទ្យបាៃដ្ក់កចញៃវូយុទ្ធសាសស្តលម្អិត 

ចំៃៃួ១០២។ កោលកៅៃីមយួៗតតនូវបាៃកតបើកដ្យយុទ្ធសាសស្តលម្អិតមយួចំៃៃួ។ ជាក់ដស្តង 

កៅកោលកៅទី១ ស្ត ពីីផ្តល់ោរតគប់តគងតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងកឆ្ើយតបតាមតតមនូវោរ 

ក្ពុងោរបកតមើកសវាទាៃ់កពលកវលា មាៃកោលកៅលម្អិតចៃំៃួ៨ រមួមាៃ៖ ១)ធានាតបតិ- 

បត្តិោរមុខងារមៃទាីរកពទ្យ តបកបកដ្យភាពកជាគជ័យ កដើម្ីសកតមចកបសកកម្មរបស់មៃទាីរ 

កពទ្យ ២)ធានាធៃធាៃ ៃិងតទព្យសម្ត្តិរបស់មៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃកតបើតបាស់ោ៉ា ងមាៃ 

តបសិទ្ធភាព ៣)ធានាគុណភាពកសវាពយាបាល ៃិងដ្ទាអ្ំកជំងឺ កដ្យករៀបចំឱ្យមាៃ 

កម្មវិធីកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងយៃ្តោរគុណភាពជាតបចំា ៤)ធានាថ្មសៃ្តី/បុគ្គលិក 

ទាងំអស់អៃុវត្តោ៉ា ងហ្មត់ចត់ៃូវតកមសីលធម៌វិជ្ាជីវៈ ៥)ធានាតបតិបត្តិោររបស់មៃទាីរកពទ្យ 

តសបកៅៃឹងស្តងដ់្ដដលបាៃកំណត់ ៃិងអភិបាលកិច្ចល្អ ៦)អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងបច្ចពុប្ៃ្កម្ម 

ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងដផៃោរតបតិបត្តិ កហើយធានារាលោ់រសកតមចចិត្ត ៃិង 

អៃុវត្តសកម្មភាព គតឺសបតាមដផៃោរ ៧)តាមដ្ៃតតលួតពៃិិត្យ ៃិងវាយតនម្ោរអៃុវត្ត 

ដផៃោរ កម្មវិធី ៃិងស្តងដ់្ កឆ្ើយតបកៅៃឹងអាទិភាព ៃិងកោលកៅរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

៨)កកៀរគរធៃធាៃហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងបកច្ចកកទស កដើម្ីអភិវឌ្ឍៃ៍មៃទាីរកពទ្យ ពិកសសោរកលើក 

កម្ស់គុណភាពកសវាដ្ទា ំៃិងពយាបាល។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចដំផៃោរខាងកលើកដ្យមាៃោរចលូរមួពីភាគ ី

ោក់ព័ៃ្ធ រមួមាៃ៖ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្ក បុគ្គលិកជំនាញ ៃិងតំណាងមៃទាីរ 

សុខាភិបាល កដ្យកផ្្ត តកៅកលើោរតបមលូទិៃ្ៃ័យតាមដផ្កៃីមយួៗ ោរបញ្ចនូលទៃ្ិៃ័យ 

ក្ពុងដផៃោររមួ ៃិងពតងាងដផៃោរតបចំាឆំ្្ ជាមយួៃឹងោរករៀបចំជាកំណតក់ហតុអង្គតបជុ ំ

ចបាស់លាស់។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃផសារភ្ាប់កិច្ចដំកណើរោរករៀបចំដផៃោរកៃះកៅៃឹងសហ- 

គមៃ៍ តាមរយៈោរបញ្ចនូលសំណូមពរពីអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ៃិងោរចលូរមួកិច្ចតបជុំតាមោរ 

អកញ្ើញរបស់មៃទារីសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីករៀបចំជាដផៃោររមួ ៃិងអាចកដ្ះតសាយបញ្ហា  
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តបឈមរបស់កខត្ត ៃិងសហគមៃ៍ទាងំមូល45។

កតរៅពីដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍តបចំាឆំ្្ ៃិង 

បាៃចងតកងជាឯកសារ ៃិងរកសាទុកចបាស់លាស់ កដើម្ីងាយតសលួលក្ពុងោរតាមដ្ៃ។ មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍តបចំាឆំ្្កៃះ ជាតារាងកដ្យដចងលម្អិតពីសកម្មភាព  

អ្កទទលួខុសតតនូវកលើោរអៃុវត្ត កពលកវលាកលើោរអៃុវត្ត ដផៃោរ្វិោ រមួជាមយួៃឹង 

សូចនាករលទ្ធផល ៃិងកោលកៅចបាស់លាស់។ ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃករៀបចំ 

ជាមកធយាបាយកផទាៀងផ្ទា ត់ តាមរយៈោរករៀបចំជារបាយោរណ៍កៅចុងតោ ក៏ដចូជាោរ 

ចងតកងឯកសារទុក កដើម្ីធានាោរអៃុវត្តោរងារបាៃតតឹមតតនូវតាមដផៃោរ។ ដផៃោរ 

អភិវឌ្ឍៃ៍តបចំាឆំ្្កៃះ ជាមលូដ្ឋា ៃដ៏សំខាៃ់របស់មៃទាីរកពទ្យក្ពុងោរតាមដ្ៃោរអៃុវត្តជា

តបចំាដខ ៃិងតបចំាតតមីាសរបស់មៃទារីកពទ្យ។

ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាសកម្មភាពកលើោរពតងឹងោរតគប់តគងតបកបកដ្យ 

តបសិទ្ធភាព ៃិងកឆ្ើយតបតាមតតមនូវោរក្ពុងោរបកតមើកសវាបាៃទាៃ់កពលកវលា កដ្យបាៃ 

កំណត់ោរអៃុវត្តសកម្មភាពចៃំួៃ៩ មាៃដូចជា ោរករៀបចំដផៃោរតបចំាឆំ្្ ោរករៀបចំ 

ដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេតបចំាឆំ្្ ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោ ោរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  

្វោិ ោរករៀបចំដផៃោរលទ្ធកម្ម ក៏ដចូជាដផៃោរផ្តលោ់រកលើកទឹកចិត្តដផ្អកកលើលទ្ធផល 

នៃោរវាយតនម្ជាកដើម។ 

បនាទា ប់ពីោរករៀបចំជាដផៃោរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃអៃុវត្តៃវូោរតាមដ្ៃ ៃិងតតលួតពៃិិត្យ  

តាមរយៈោរករៀបចំកិច្ចតបជុំបកូសរុបោរងារ ៃិងសមិទ្ធផលតបចំាតតមីាស ៃិងតបចំាឆំ្្  

ៃិងមាៃកំណត់កហតុចបាស់លាស់កតោមោរចលូរមួពីថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកទាងំអស់ 

របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។ របបតបជុំកៃះ បាៃកផ្្ត តកលើចំណចុសំខាៃ់ៗ រមួមាៃ៖  

១)របាយោរណ៍្វិោ ២)ស្ាៃភាពពិៃិត្យ ៃិងពយាបាលជំងកឺៅក្ពុងតតីមាស ៃិងក្ពុងឆំ្្  

45 ដកតសងក់ចញពីរបាយោរណ៍ស្ត ពីោីរតបជុំពិភាកសាៃិងករៀបចដំផៃោររបស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម សតមាប់

ឆំ្្២០១៨។
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៣)វឌ្ឍៃភាពសកម្មភាពសំខាៃ់ៗកធៀបៃឹងសចូនាករតាមដផៃោរ ៤)ចំណចុខំ្ាង ៥)ចំណចុ 

កខសាយ ៃិង៦)អៃុសាសៃ៍ដកលម្អ រមួជាមយួៃឹងដផៃោរសកម្មភាពអភិវឌ្ឍៃ៍នាកពល 

បនាទា ប់។

៣�២�១�២� ការពគ្់រពគងព្រ្័ន្ធ្័ត៌មានសុខាភិបាល

តបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខាភិបាលជាតបព័ៃ្ធផទាពុកទិៃ្ៃ័យ ស្ត ពីីោរតគបដណ្ត ប់នៃកសវាសុខា- 

ភិបាលដដលមៃទាីរកពទ្យតតនូវបញ្ចនូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធតគប់តគងទិៃ្ៃ័យ តាមកគហទំព័រ ជា 

កទៀងទាត់មយួដខម្តងចាប់ពីន ង្ៃទី១ ដលន់ ង្ៃទី១៥នៃដខបនាទា ប់ កលើតគប់ចំណចុនៃទិៃ្ៃ័យ 

ទាងំអស់ ៃិងមាៃសង្គតិភាពៃឹងោ្។

ក្ពុងោរតគប់តគងកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃកតបើតបាស់តបព័ៃ្ធតគប់តគងព័ត៌មាៃ 

សុខាភិបាល (Health Information Management System: HIMS) ដដលជាតបព័ៃ្ធ 

ដដលករៀបចំ ៃិងតគប់តគងកដ្យតកសងួសុខាភិបាល ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលរាជធាៃី កខត្ត។  

តបព័ៃ្ធកៃះមាៃផទាពុកៃូវព័ត៌មាៃនៃសកម្មភាពកសវាសុខភាពតបចំាន ង្ៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យសុខភាព 

ពតីគប់លំដ្ប់ថ្្ក់នៃតបព័ៃ្ធដ្ទាសំុខភាពជាតិ រមួបញ្ចនូលទាងំទិៃ្ៃ័យអ្កជំងដឺដលអៃុញ្្ញ ត 

ឱ្យមៃទាីរកពទ្យពិៃិត្យដស្ងយល់ពីស្ាៃភាពរមួ នៃអ្កជំងឺរបស់មៃទាីរកពទ្យទាងំមូល។

ក្ពុងោរតគប់តគង ៃិងបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យ 

កពញកលញ ៃិងទាៃ់កពលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃសុខាភិបាលរបសត់កសងួសុខាភិបាល  

កោងកៅតាមព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃពីតគប់ដផ្កទាងំអស់នៃមៃទារីកពទ្យ ៃិងតាមរយៈោរ 

កំណត់មសៃ្តីដដលមាៃតួនាទីបញ្ចនូលទៃ្ិៃ័យចបាស់លាស់ ៃិងទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

តតឹមតតនូវ កដើម្ីធានាថ្ព័ត៌មាៃដដលបញ្ចនូលមាៃភាពតតឹមតតនូវចបាស់លាស់ ៃិងអាចកតបើ- 

តបាស់បាៃ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃបញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យនៃកសវាសុខភាពតបចំាដខ តាមោលបរិកចទ្ 

បាៃកពញកលញ ៃិងទិៃ្ៃ័យមាៃសង្គតិភាព។

មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់តបព័ៃ្ធចុះក ្្ម ះ ៃិងតគប់តគងអ្កជំងឺ (Patient Mana 

gement Registration System: PMRS) សតមាប់តគបត់គងទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺ ដចូោ្កៅ 
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ៃឹងមៃទាីរកពទ្យកផសេងៗដដរ។ គរួកត់សមា្គ លថ់្ តបព័ៃ្ធ PMRS គជឺាកម្មវិធីអីុៃធណឺិតមយួ  

ដដលកតបើតបាស់កដ្យមលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាលសាធារណៈ សតមាប់តគប់តគងទៃ្ិៃ័យអ្កជំងឺ 

ម្ាក់ៗ កដ្យកតបើតបាស់តបព័ៃ្ធអត្តកលខអ្កជំងឺដ្ច់កដ្យដ�ក ៃិងតគប់តគងព័ត៌មាៃពិសា្ត រ 

ផ្ទា ល់ខ្លួៃរបស់អ្កជំងឺ។ នាកពលបច្ចពុប្ៃ្ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដតងពិៃិត្យកមើលទិៃ្ៃ័យ 

ក្ពុងតបព័ៃ្ធខាងកលើ កដើម្ីកធ្ើោរកតបៀបកធៀប សកិសា ៃិងវិភាគពីបដតមបតមលួលទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺ 

តបចំាដខផងដដរ។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏មាៃោរពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតមីាសរបស់មៃទាីរកពទ្យ  

តាមរយៈោរករៀបចំជាកិច្ចតបជុំគណៈតគប់តគង ៃិងកិច្ចតបជុតំកពុមោរងារបកច្ចកកទសតាម 

ដផ្ក កដ្យមាៃោរកធ្ើបទបងាហា ញកលើវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តសកម្មភាព ៃិងលទ្ធផលតាម 

ដផ្កៃីមយួៗ តាមតតមីាស កដ្យកធ្ើោរកតបៀបកធៀបៃឹងដផៃោរសចូនាករ ៃិងលទ្ធផល 

កៅឆំ្្មៃុ កដើម្ីពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពតាមដផ្កៃីមួយៗ។ កិច្ចតបជុំ ៃិងោរករៀបចំបទបងាហា ញ 

កៃះកហើយ ដដលអាចកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមអាចកធ្ើោរវិភាគលទ្ធផលតបចំាតតីមាស 

ពីចំណចុខំ្ាង ចំណចុកខសាយ ៃិងបញ្ហា តបឈម តាមដផ្កៃីមួយៗ ៃិងដស្ងរកដំកណាះតសាយ 

សតមាប់អៃុវត្តកៅតតីមាសបៃ្ត តាមរយៈោរផ្តល់មតកិោបល់ពីអង្គតបជុំទាងំមូល។

ជាកោលោរណ៍ ៃិងោរអៃុវត្តជាកដ់ស្តង ោរពៃិិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាស ជាោរ 

តតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ ក្ពុងបំណងពតងឹងោរផសារភ្ាប់ោ្រវាងធៃធាៃ ៃិង 

សកម្មភាព ឬអៃ្តរាគមៃ៍នៃដផៃោរដដលតតនូវអៃុវត្ត ៃិងផសារភ្ាប់កៅៃឹងលទ្ធផល កោល 

គកឺោលកៅចំណចុនៃកោលកៅយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងកោលបំណងអភិវឌ្ឍសុខភាព។ ជារមួ  

មៃទារីកពទ្យពិៃិត្យកមើលវឌ្ឍៃភាពផង ៃិងវាស់ដវងលទ្ធផលដដលសកតមចបាៃផង ៃិងកំណត ់

ដផៃោរសកម្មភាពបនាទា ប់ផង។

៣�២�១�៣� ការពគ្់រពគងមន្ទទីរព្ទ្យ

កៅក្ពុងោរតគប់តគង មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំជាកិច្ចតបជុំតាមដ្ៃ រមួមាៃ៖ ១)កិច្ចតបជុំ 

តបចំាដខនៃគណៈកម្មោរតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យ ២)កិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃគណៈកម្មោរបកច្ចក- 
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កទស ៃិង ៣)កិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ។

ក្ពុងកនាះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាកិច្ចតបជុំតបចំាដខ នៃគណៈកម្មោរ 

តគបត់គងមៃទាីរកពទ្យ ដដលដឹកនំាកដ្យកលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យដតម្តង។ កិច្ចតបជុតំបចំាដខ 

កៃះបាៃកផ្្ត តកលើរកបៀបវារៈមួយចៃំៃួដូចជា៖ ១)ោរពិៃិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តកសចក្តី 

សកតមចនានាដដលបាៃអៃុម័តក្ពុងកិច្ចតបជុំកលើកមុៃ ២)ោរអៃុវត្តអៃុសាសៃ៍ ៃិងោរ 

សកតមចចិត្តដដលបាៃអៃុម័តក្ពុងកិច្ចតបជុកំលើកមុៃ ៣)ោរពិភាកសាកដើម្ីពតងឹងោរងារ 

របស់តកពុមដកលម្អគុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ៤)កំណត់ោលវិភាគសតមាប់ 

កម្មវិធីតបជុំរបស់កុតមដកលម្អគុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ៥)ពិភាកសាបង់កលខ 

ដតគអ្កជំងឺកៅតាមដផ្កៃីមួយៗរបស់មៃទារីកពទ្យ ៦)ពៃិិត្យក�ើងវិញកលើឧបករណ៍វាយតនម្ 

សតមាប់ចលូរមួតប�ងតបណំាងមៃទាីរកពទ្យ ៧)ពិភាកសាអំពីតុល្យោរហិរញ្ញវតព្ុ ៃិង៨)កសចក្តី 

សកតមច ៃិងអៃុសាសៃ៍។ រាល់រកបៀបវារៈៃីមយួៗ សុទ្ធដតបញ្្ក់ៃវូវឌ្ឍៃភាព ចំណចុ 

ពិភាកសា មលូកហតុនៃបញ្ហា  ដំកណាះតសាយ ឬកសចក្តីសកតមច រមួទាងំអ្កទទលួខុសតតនូវ 

កលើោរអៃុវត្តផងដដរ ជាមយួៃឹងក្រកវលាចបាស់លាស់។

កតរៅពីកិច្ចតបជុំគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏បាៃ 

ករៀបចំកិច្ចតបជុំតបចំាដខនៃតកពុមោរងារកផសេងៗផងដដរ។ តោួ៉ា ង កិច្ចតបជុំតកពុមោរងារកលើក 

កម្ស់គុណភាពមៃទាីរកពទ្យ ដដលដឹកនំាកដ្យកលាកអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងកផ្្ត តកលើ 

រកបៀបវារៈសំខាៃ់ចំៃួៃ៣ រមួមាៃ៖ ១)ោរពៃិិត្យសកម្មភាពដដលអៃុវត្តក្ពុងដខកៃ្ងកៅ 

តាមដផ្កៃីមួយៗ កដើម្ីសកតមចបាៃៃវូោរកលើកកម្ស់តាមដផ្កៃីមួយៗ ២)ោរវាយតនម្ 

កលើោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវា ៃិងោរវិភាគកលើព័ត៌មាៃដដលទទលួបាៃពីតបអប់សំបុតត 

តាមដផ្ក ៃិង ៣)ោរករៀបចំជាឯកសារលាយលក្ណ៍អកសេរសតមាប់ផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ 

តាមដផ្កៃីមយួៗវិញ។

ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏មាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំមួយចំៃួៃកទៀត 

ដូចជា៖ ១)កិច្ចតបជុតំបចំាដខនៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃមៃទាីរកពទ្យ ២)កិច្ចតបជុំតបចំា 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ដខនៃតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសុវត្ិភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិង ៣)កិច្ចតបជុំតបចំា 

ដខនៃតកពុមោរងារដ្ទាជំំងកឺ្ពុងមៃទាីរកពទ្យ កដ្យពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ  

កលើកពីបញ្ហា តបឈម ៃិងដំកណាះតសាយ រមួទាងំដផៃោរសកម្មភាពនាកពលបនាទា ប់ផង 

ដដរ។ កិច្ចតបជុំៃីមយួៗបាៃករៀបចំជាកំណតក់ហតុចបាស់លាស់ មាៃបញ្ីវត្តមាៃ ៃិងមាៃ 

ោរពិភាកសាបញ្ហា ៃិងដំកណាះតសាយតាមរកបៀបវារៈៃីមួយៗោ៉ា ងលម្អិត ជាមយួៃឹងោរ 

ចុះហត្កលខាពីអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យដដលជាតបធាៃអង្គតបជុំផងដដរ។

ចកំោះករណីមរណភាពបាៃកកើតក�ើង គណៈកម្មោរបកច្ចកកទសរបស់មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

សិកសា ៃិងករៀបចំជារបាយោរណ៍ៃិងដបបបទស្ត ពីោីរចុះអកងកេតមរណភាព កដ្យករៀបរាប់ 

ពីព័ត៌មាៃទូកៅ ៃិងមលូកហតុដដលនំាឱ្យមាៃករណីកៃះកកើតក�ើង។ កពលខ្ះ កិច្ចោរកៃះ 

តតមនូវឱ្យមាៃោរចុះពិៃិត្យជាក់ដស្តង ៃិងកធ្ើោរសមា្ភ សៃ៍តគលួសារជៃរងកតោះដល់សហគមៃ៍ 

ផ្ទា ល់ផងដដរ។ គរួបញ្្ក់ថ្ របាយោរណ៍អកងកេតមរណភាពតតនូវបាៃករៀបចំកដ្យមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងមាៃោរពិៃិត្យៃិងចុះហត្កលខាពីតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាមផងដដរ។

ោក់ព័ៃ្ធៃឹងកិច្ចោរតគប់តគងស្តពុកឱស្ គណៈតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យកខត្តបាៃករៀបចំ 

ឱស្ស្ាៃឱ្យមាៃភាពសា្អ ត អនាម័យ ៃិងសណា្ត ប់ធ្ាប់តសបតាមកោលោរណ៍កំណត់  

កដើម្ីធានាគុណភាព ៃិងងាយតសលួលតាមដ្ៃស្តពុកឱស្។ កព្ុងកនាះ តកពុមោរងារបាៃពិៃិត្យ 

ក�ើញថ្ ១)នផទាកតមាល ពដិ្ៃ ជញ្្ងំ បង្អលួច ៃិងទ្ារ មាៃភាពសា្អ ត កហើយកៅកលើនផទា 

កតមាលោ្ម ៃសំរាម ២)កធ្ើរដ្ក់ឱស្ តបអប់ឱស្ ៃិងបរិោ្រមាៃភាពសា្អ ត ៣)ោរ 

ករៀបចំទុកដ្ក់ឱស្តាមលំដ្ប់អកសេរ ៃិងសីតុណហា ភាពកំណត់មាៃដទម៉ាដូម៉ាតតកៅក្ពុងឱស្ 

ស្ាៃ ៤)តបព័ៃ្ធតតជាក់ដំកណើរោរល្អ ៃិងមាៃោរតាមដ្ៃសីតុណហា ភាពពីបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ  

ៃិង៥)ឯកសារតគប់តគងឱស្ ៃិងបញ្ីឱស្មាៃបច្ចពុប្ៃ្ភាព។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏មាៃបញី្ Excel កដើម្ីកត់តតាកលើបដតមបតមលួលឱស្កៅ 

ក្ពុងឱស្ស្ាៃ ៃិងមាៃោរករៀបចំជារបាយោរណ៍តបចំាដខផងដដរ ៃិងមាៃោរសកង្ប 

ទិៃ្ៃ័យកលើស្ាៃភាពស្តពុក កព្ុងករណីមាៃតតមនូវោរឱស្បដៃ្ម។ ក្ពុងកនាះឱស្តតនូវបាៃ 
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ដបងដចកកៅតាមោរកស្ើរបសដ់ផ្កៃីមយួៗកដ្យឆ្ងោត់ោរឯកភាពពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម។

ចំដណកក្ពុងកិច្ចោរតគប់តគងឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត  ោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពបញ្ីសារកពើ- 

ភណ្ឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត  ៃិងបរិោ្រកពទ្យជាកទៀងទាត់ រមួទាងំោរដ្ទាជំាតបចំា ជាចំណចុ 

សំខាៃ់ ៃិងចំាបាច់កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃដំកណើរោរផ្តល់កសវាសុខភាពរបស់មៃទារីកពទ្យ។  

ក្ពុងៃ័យកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃតបព័ៃ្ធតគប់តគងឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត  ៃិងបាៃករៀបចំជា 

របាយោរណ៍តគប់តគងឧបករណ៍កវជ្សាសស្ត តបចំាឆមាស កដ្យមាៃរបាយោរណ៍សកង្ប  

ៃិងរបាយោរណ៍លម្អិតស្ត ពីីឧបករណក៍វជ្សាសស្ត ដដលល្អ សភាពមធ្យម សភាពខូចខាត  

ៃិងឧបករណ៍កវជ្សាសស្តចលូ ្្ម ីរមួជាមយួៃឹងោរកត់សមា្គ ល់បញ្ហា កលើោរតគបត់គង ៃិង 

ដផ្កបកច្ចកកទស សតមាប់កផ្ើជៃូតបធាៃនាយកដ្ឋា ៃមៃទាីរកពទ្យនៃតកសងួសុខាភិបាលពិៃិត្យ  

កដ្យមាៃោរចុះហត្កលខាពីតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាមផងដដរ។ បដៃ្ម 

ពកីៃះ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាដផៃោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងដ្ទាឧំបករណក៍វជ្សាសស្ត  របាយ- 

ោរណ៍ឧបករណ៍កវជ្សាសស្តតាមដផ្ក ៃិងកំណត់តតាដ្ទាកំសវាកម្មឧបករណ៍បរោ្ិរកពទ្យ 

តាមដផ្កៃីមយួៗផងដដរ។

ចំដណកកព្ុងកិច្ចោរស្តពុក្ម មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាតបព័ៃ្ធទិៃ្ៃ័យ 

កលើោរតបមលូ្ម មាៃករៀបចំជាដផៃោរ របាយោរណ៍តបមលូ្ម របាយោរណ ៍

ចំៃៃួអ្កស្ម ័តគចិត្តបរចិា្ច គ្មតាមតកពុមចល័ត ចំៃៃួអ្កបរិចា្ច គ្មតាមអាយុ ជាមយួ 

ៃឹងរបាយោរណ៍តបចំាដខនៃោរកតបើតបាស់្ ម។ អោរស្តពុក្មកៃះ តតនូវបាៃចាត់ទុកថ្  

មាៃលក្ណៈស្តងដ់្ខ្ស់ កហើយព័ត៌មាៃនៃោរកតបើតបាស់្មកៃះ ក៏មាៃោរសរកសរ 

កលើោ្រកខៀៃ សតមាប់បងាហា ញក្ពុងអោរស្តពុក្មផងដដរ។

៣�២�២� ការ្រងាកា រ ការពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរាគ និងអនាម័យ

កោងតាមតកសងួសុខាភិបាលនៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជាោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ  

ៃិងអនាម័យមាៃតនួាទីោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរផ្តល់ៃូវបរស្ិាៃដ្ទាសំុខភាព តបកបកដ្យ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

សុវត្ិភាពសតមាប់អ្កជំងឺ ៃិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលកៅក្ពុងដផ្កដ្ទាតំគប់ដផ្កទាងំអស់46។ 

ក្ពុងៃ័យខាងកលើកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃបកងកេើតតកពុមតតលួតពិៃិត្យ ៃិង 

បងាកេ រោរចម្ងករាគ (Infection Prevention and Control Team)47 ដដលរមួមាៃ៖  

គណៈកម្មោរ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ (Infection  

Prevention and Control Committee and Infection and Control Team Link)។  

ោរបកងកេើតតកពុមោរងារកៃះមាៃកោលបំណងកដើម្ីបងាកេ រ ៃិងចាត់វិធាៃោរណ៍ឱ្យមាៃ 

តបសិទ្ធភាព កដើម្ីតបឆំ្ងទបស់ាកេ ត់ោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ បនាទា ប់មកគដឺស្ងយល់ព ី

ស្ាៃភាពបច្ចពុប្ៃ្នៃោរងារតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំមាៃ 

វិធាៃោរណ៍ជាក់លាក់ក្ពុងោរបងាកេ រផងដដរ48។ កតរៅពីតកពុមោរងារខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក ៏

បាៃបកងកេើតតកពុមោរងារសតមាប់ចុះតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ោរអៃុវត្តោរោរោរោរចម្ង 

ករាគមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កហើយតកពុមោរងារមាៃភារកិច្ចចុះតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ 

ោរអៃុវត្តោរងារោរោរោរចម្ងករាគតបចំាមៃទាីរកពទ្យ។ តកពុមោរងារកៃះតតនូវបាៃដចកជា 

៥តកពុម ដដលតកពុមៃីមយួៗមាៃតបធាៃតកពុមចំៃួៃ០១របូ ៃិងសមាជិកចៃំៃួ០៤របូ49។

កៅក្ពុងោរពិៃិត្យកមើលោរបងាកេ រ ោរតតលួតពៃិិត្យោរចម្ងកមករាគ ៃិងអនាម័យ កៅ 

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម មាៃសូចនាករ៣ដផ្កសំខាៃ់ តតនូវបាៃវាយតនម្ រមួមាៃ៖ ១) 

ោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងកមករាគ ២)ោរអៃុវត្តអនាម័យនដរបស់បុគ្គលិកកពទ្យ  

អ្កជំងសឺតមាកកពទ្យ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ ៃិង ៣)សុវតិ្ភាពចំណីអាហារសតមាប់អ្កជំងឺ

46 កសៀវកៅកោលោរណ៍ដណនំាស្ត ពីី ោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពៃិិត្យោរចម្ងករាគសតមាប់មលូដ្ឋា ៃពយាបាល ៃិង 

ដ្ទាសំុខភាព កបាះពុម្ឆំ្្២០១៧។
47 មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, លិខិតបងា្គ ប់ោរស្ត ពីីោរបកងកេើតគណៈកម្មោរតតលួតពៃិិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ  

ចុះន ង្ៃទី២៨ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨។
48 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ឯកសារស្ត ពីីតួនាទីរបស់តកពុមតតលួតពិៃិត្យៃិងោរបងាកេ រោរចម្ងករាគ។
49 មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, លិខិតបងា្គ ប់ោរស្ត ពីោីរបកងកេើតតកពុមោរងារសតមាប់ចុះតតលួតពៃិិត្យ ៃិងវាយតនម្ 

ោរអៃុវត្តោរងារោរោរោរចម្ងករាគតបចំាមៃទាីរកពទ្យ ចុះន ង្ៃទី២៦ ដខមិ្ ុនា ឆំ្្២០១៨។
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សតមាកកពទ្យ។

៣�២�២�១� ការ្រងាកា រ និងការពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពមពរាគ

កៅចំណចុកៃះមាៃោរកលើកក�ើងអំពី ១)កដៃ្ងកសទា រលីៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល ២)ោរ 

ចាក់ថ្្មំាៃសុវត្ិភាព ៣)ោរកតបើតបាស់បញ្ីកផទាៀងផ្ទា តត់គប់តគងសំណល់ពីមលូដ្ឋា ៃសុខា- 

ភិបាល ៃិង ៤)ោរអៃុវត្តដផៃោរតគប់តគងសំណល់របស់មៃទារីកពទ្យ។

កៅក្ពុងោរអៃុវត្តៃូវោរបងាកេ រ ៃិងទប់សាកេ តោ់រចម្ងករាគ មៃទាីរកពទ្យមាៃដផ្កកសទា រលី  

(Stérile) ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត លមយួកដៃ្ងដដលជាជំៃយួរបស់តបកទសជប៉ាុៃ មាៃស្តងដ់្ 

អនាម័យ ៃិងមាៃទីតំាងកៅដក្រដផ្កវះោត់ កតបើតបាស់សតមាប់ោរកធើ្កសទា រលី ៃិងផ្គត់ផ្គង ់

សមា្ភ រកសទា រលី ៃិងរកសាទុកៃវូបរោ្ិរសតមាប់វះោត់កៅមៃទាីរកពទ្យ។ សព្ន ង្ៃកៃះ មៃទាីរកពទ្យ 

មាៃកសទា រលីអតូោ្ូវតចូ កសទា រលីអូតោ្ូវជប៉ាុៃ ៃិងកសទា រលីអូតោ្ូវធំ កៅដផ្កកសទា រលីៃិងផ្គត់ផ្គង ់

កណា្ត ល។ សតមាប់រយៈកពល (ោរដុត ោរកសទា រលី ៃិងោរសមងៃលួត) ៃិងកករៅ្ត កតបើតបាស់ 

សតមាប់ឧបករណ៍ទាងំបីមាៃដូចជា កសទា រលីតចូតតនូវកតបើរយៈកពល១កមា៉ា ង២០នាទី កតោម 

កករៅ្ត ១២០អងសា កសទា រលីអូតោ្ូវជប៉ាុៃកតបើរយៈកពល១កមា៉ា ង០៥នាទី កតោមសីតុណហា ភាព 

២បារ ៃិងកសទា រលីធកំតបើរយៈកពល២កមា៉ា ង២០នាទី កតោមកករៅ្ត ១២០អងសារ។ ឧបករណ ៍

ទាងំបីកៃះ តតនូវបាៃកតបើតបាស់កៅតាមជំហាៃកផសេងៗោ្ កហើយឯកសារដណនំាពីរយៈកពល  

កករៅ្ត  សីតុណហា ភាពក៏កផសេងោ្ដដរ50។ កដើម្ីជាជំៃយួសា្ម រតីបដៃ្មសតមាប់តគនូកពទ្យកៅដផ្ក 

កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃបិទផ្ទា ងំតកដ្សស្ត ពីីជំហាៃនៃោរកធ្ើកសទា រលីកៅកលើជញ្្ងំនៃដផ្ក 

កសទា រលីផ្ទា ល់។ 

ោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងចំណចុោរបងាកេ រ ៃិងទបស់ាកេ ត់ោរចម្ងករាគកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃ 

កដៃ្ងកបាកគក់កណា្ត លកៅដ្ច់កដ្យដ�កពីកដៃ្ងកធ្ើឱ្យសងៃលួ ត (សមងៃលួត) ៃិងកវចខ្ចប់សមា្ភ រ 

កសទា រលីផងដដរ។ តគប់ដផ្កនៃមៃទាីរកពទ្យបាៃយកបរិោ្រទាងំអស់ដដលតតនូវកធ្ើកសទា រលីមក 

50 ោរចុះតបមូលទិៃ្ៃ័យ ៃិងោរសមា្ភ សៃ៍កលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ចៃ័ទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម  

នាន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ ុនា ឆំ្្២០២០ ន ង្ៃទី០១ ៃិងទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់់ចាម។
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ដផ្កកសទា រលី ៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល កហើយបៃទាប់ផ្តល់ៃិងទទួលសមា្ភ រកសទា រលីមាៃទីតំាងកៅ 

បៃទាប់ដ្ច់កដ្យដ�កពោ្ី។ មៃទាីរកពទ្យអៃុវត្តកៅតាមជំហាៃនៃទតមង់ោរកដើម្ីបងាកេ រោរ 

ឆ្ងរាលដ្លនៃោរចម្ងករាគពីបរោ្ិរ ៃិងឧបករណ៍ដដលយកមកកតបើក�ើងវិញកដ្យ 

ជំហាៃទាងំកនាះរមួមាៃ៖ ោរតតំាជតមះកមករាគ ោរលាងសមា្អ ត ោរសមងៃលួត ោរកវចខ្ចប់  

ោរកធ្ើកសទា រលី ោរទុកឱ្យតតជាក់ ៃិងោររកសាទុកសមា្ភ រ។ សមា្ភ រតបអប់អាចរកសាទុកបាៃ 

១ដខ កហើយសមា្ភ រកញ្ចប់ ឬតកណាត់ រកសាទុកបាៃ១សបា្ត ហ៍។ ករណីហសួកពលដដលកំណត ់

កៃះ បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យៃឹងយកសមា្ភ រទាងំកនាះមករងំាប់កមករាគជា ្្មីក�ើងវិញ។

ចកំោះោរចាក់ថ្្ដំដលមាៃសុវតិ្ភាព មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តតាមមគ្គកទសក៍ស្ត ពីី 

សុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្រំបសត់កសងួសុខាភិបាល51។ កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃូវោរចាក់ថ្្ ំ

មាៃសុវតិ្ភាព មៃុចាក់ថ្្ ំបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃកផទាៀងផ្ទា ត់តាមភាព 

តតឹមតតនូវទាងំដប់នៃោរចាក់ថ្្ ំដដលរួមមាៃ៖ ១)អ្កជំងឺតតមឹតតនូវ ២)ឱស្តតមឹតតនូវ  

៣)របូមៃ្តតតឹមតតនូវ ៤)ឧបករណ៍សតមាប់ចាក់តតឹមតតនូវ ៥)កតមិតកតបើតតឹមតតនូវ ៦)កពលកវលា 

តតឹមតតនូវ ៧)ផ្នូវចាក់តតឹមតតនូវ ៨)កតត់តាតតឹមតតនូវ ៩)ោររកសាទុកតតឹមតតនូវ ៃិង១០)ោរកបាះ 

កចាលតតឹមតតនូវ ។ ជាពិកសសកៅកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបិទវិធាៃនៃភាពតតឹមតតនូវទាងំ១០  

នៃោរចាក់ថ្្កំៅតាមបៃទាប់ចាក់ថ្្ៃំីមួយៗ។

ោរតគប់តគងសំណល់ដដលកកើតកចញពីកសវាដ្ទាសំុខភាព ជាកិច្ចោរអាទិភាពមយួ 

របស់មលូដ្ឋា ៃពយាបាលៃិងដ្ទាសំុខភាពកដើម្ី្ៃកៅោត់បៃ្យោរចម្ងករាគកៅៃឹង 

កដៃ្ង ៃិងកៅក្ពុងសហគមៃ៍។ កៅចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជារបាយោរណ៍បញី្ 

កផទាៀងផ្ទា ត់សំណលត់បចំាដខៃីមយួៗ កដ្យមាៃករៀបរាប់ពតីបកភទសំណល់ បរិមាណនៃោរ 

កតបើតបាស់តាមដផ្កៃីមយួៗ ៃិងជាពិកសសមាៃបរិមាណជាគ�ីនូតោម ៃិងជាលីតត52។  

ជាក់ដស្តងកៅក្ពុងដខមករា ឆំ្្២០២០ បរិមាណសំណល់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ដចូមាៃ 
51 កសៀវកៅកម្មវិធីសិកសាស្ត អីំពី សុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្ ំ(ោរចាក់បញ្ចនូលតាមសរនសដវ៉ាៃ) សតមាប់សិោ្ោម ៃិង 

កសៀវកៅកម្មវិធីសកិសាស្ត ពីី សុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្ ំសតមាប់សោ្ិោម កបាះពុម្កៅន ង្ៃទី១០ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៧។
52 មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, របាយោរណ៍សំណល់ តបចំាឆំ្្២០១៨។
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ករៀបរាប់ក្ពុងតារាង ៣.១។

តារាង ៣.១ ស្ត ពីីសំណលក់ៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម តបចំាដខមករា ឆំ្្២០២០

ល�រ ព្រពភទសំណល់ គទីឡពូកាម លទីពត

១ សំណល់ទូកៅ ៩៣៨០ ៤

២ សំណល់ឆ្ងករាគ (រាវ ៃិងរឹង) ១២៥១ ៤០២

៣ សំណល់ពីសររីាង្គ ៤៦៧ ០

៤ សំណល់មុតតសលួច ៨១៥៦ ០

៥ សំណល់ឱស្ ៧៥០៥ ០

៦ សំណល់គីមី ៤៨ ៦០

តបភព៖ មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម. របាយោរណ៍សំណល់តបចំាដខមករា ឆំ្្២០២០

ជារមួ បញ្ីកផទាៀងផ្ទា ត់កៃះជយួឱ្យមៃទាីរកពទ្យករៀបចំដផៃោរតគប់តគងសំណល់ៃិងោរ 

កកមទាចសំណល់ វិជ្សាសស្តបាៃទាៃ់កពលកវលា ៃិងមាៃតបសិទ្ធភាព។

បដៃ្មពីកលើបញ្ីកផទាៀងផ្ទា ត់តគបត់គងសំណល់ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃវូដផៃោរ 

តគប់តគងសំណល់កវជ្សាសស្ត  ៃិងសំណល់ទកូៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាលជាតបចំាដខ  

តបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្53។ ក្ពុងដផៃោរកៃះ មៃទារីកពទ្យបាៃបញ្្ក់ពីសកម្មភាព អ្ក 

ទទួលខុសតតនូវ កពលកវលា ៃិងតបភពធៃធាៃ។ សតមាប់សកម្មភាពតគប់តគងសំណល់  

រមួមាៃ៖ ១)ោរដញកសំណល់ ២)ោរតបមលូសំណល់កចញពីបៃទាប់ ៣)ោររកសាទុក 

ោកសំណល់បកណា្ត ះអាសៃ្ ៃិង ៤)ោរដុត ៃិងកបាះកចាលចុងកតោយ។ ចំកោះោរដញក 

សំណល់ មៃទារីកពទ្យដបងដចកសំណលក់ចញជា ៦ តបកភទ រមួមាៃ៖ សំណល់ទូកៅ សំណល់ 

ឆ្ងករាគ (រាវ ៃិងរឹង) សំណល់ពីសររីាង្គ សំណល់មុតតសលួច សំណល់ឱស្ ៃិងសំណល ់

គីមី។

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃវូធុងដ្ក់សំណល់កៅតាមតបកភទៃីមយួៗ កព្ុងកនាះធុងពណ ៌
53 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ដផៃោរតគប់តគងសំណល់កវជ្សាសស្ត  មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ឆំ្្២០១៨ ៃិង 

ដផៃោរតគប់តគងសំណលក់វជ្សាសស្ត  ៃិងសំណល់ទូកៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល តតីមាសទី១ ឆំ្្២០១៩។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

នបតងសតមាប់សំណល់ទូកៅ ៃិងមាៃ្ង់ពណក៌ ្្ម កៅពីក្ពុងធុង ធុងពណ៌កលឿងសតមាប់ 

សំណល់ឆ្ងករាគ ៃិងមាៃ្ងប្់ាសទា កីពណ៌កលឿង ៃិងសរកសរអកសេរក ្្ម ថ្ ßឆ្ងករាគà  

ទាងំកៅកលើធុង ទាងំកៅកលើ្ង់។ ចកំោះសំណល់ពីសររីាង្គមៃុសសេ មៃទាីរកពទ្យកតបើតបាស់ 

ធុងពណ៌កលឿង មាៃ្ង់ប្ាសទា កីពណក៌លឿងសរកសរអកសេរពណ៌តកហមថ្ ßសររីាង្គà  

ទាងំកៅកលើធុង ៃិងកៅកលើ្ង់។ រឯីសំណល់មុតតសលួច មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំដ្ក់ក្ពុង 

តបអបត់កដ្សស្ិត ធៃ់ៃឹងោរមុត មាៃសុវតិ្ភាព ៃិងដ្ក់ក្ពុងធុងពណ៌កលឿង ឬពណ៌ស  

ៃិងសរកសរអកសេរថ្ ßមុតតសលួចà។ កដ្យកហតថុ្មៃទាីរកពទ្យមិៃមាៃតបអប់សុវត្ិភាព 

តគប់តោៃ់តាមតតមនូវោរ មៃទាីរកពទ្យបាៃដកនច្ឡាងំតកដ្ស ៃិងពីដុងជ័រជាតបអប់សុវត្ិភាព 

សតមាប់បំកពញោរខ្ះខាតកៃះ។ 

កតរៅពីកិច្ចោរកលើកក�ើងខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃបិទប័ណណដណនំាពោីរដញកសំណល់  

ៃិងខិតខំោ៉ា ងណាធានាឱ្យបាៃៃវូោរដញកសំណល់កៅតគប់ដផ្ក តគប់បៃទាប់ ៃិងដ្ក់ធុង 

សំរាម ៃិង្ង់ខាងក្ពុងតគប់តោៃ់កៅតាមសាលៃីមួយៗ។

រឯីោរតបមូលសំណលក់ចញពីបៃទាប់ ជាទូកៅមៃទារីកពទ្យបាៃតបមូលសំណល់កចញព ី

បៃទាប់ោ៉ា ងតិចមួយដងកព្ុងមយួន ង្ៃ ឬតបមូលកចញភ្ាមៗកតោយពីកធ្ើទតមង់ោរកវជ្សាសស្ត   

ឬកៅកពលសំណល់ជិតកពញធុង ឬកពញតបអប់សុវត្ិភាពបាៃ ៣/៤នៃធុង ឬតបអប់។  

បុគ្គលិកអនាម័យបាៃប្តនូរធុង ្្មី ៃិងមិៃកផទារសំណល់កចញពីធុងមយួកៅធុងមយួកទៀតកទ  

កទាះបីជាតបកភទសំណល់ដូចោ្ក្តី។ រាល់កពលបំកពញោរងារ បុគ្គលិកអនាម័យបាៃកតបើតបាស់ 

ឧបករណ៍ោរោរខ្លួៃកៅតាមវិធាៃអនាម័យ។

ចំដណកឯោររកសាទុកោកសំណល់បកណា្ត ះអាសៃ្ ក្ពុងករណីដដលមិៃអាចកបាះ 

កចាលឱ្យបាៃឆ្ប់ មៃទាីរកពទ្យបាៃរកសាទុកសំណល់មយួរយៈមៃុៃឹងកចាល។ ោរទុកបកណា្ត ះ- 

អាសៃ្មាៃរយៈកពលខី្ កោលគមឺយួន ង្ៃ ឬពីរន ង្ៃប៉ាុកណាណ ះ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃរកសាទុកសំណល ់

បកណា្ត ះអាសៃ្ កៅក្ពុងករាងដដលមាៃដំបូល ជញ្្ងំ ៃិងរបងព័ទ្ធជុំ វិញ កហើយសំណល់ 

ទកូៅ ៃិងសំណល់កវជ្សាសស្ត តតនូវបាៃរកសាទុកកៅទីតំាងដ្ចក់ដ្យដ�កពីោ្។
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ចំកោះោរកបាះកចាលចុងកតោយ គជឺាដំកណើរោរនៃោរដឹកជញ្នូៃសំណល់ទកូៅមិៃ 

ឆ្ងករាគកចញពីមៃទាីរកពទ្យ ៃិងោកសំណល់ឆ្ងករាគកដើម្ីកកមទាចកចាល។ សតមាប់សំណល ់

ទកូៅ មៃទាីរកពទ្យបាៃយកកៅកចាលកៅកដៃ្ងករាងសំរាមរបស់មៃទាីរកពទ្យផ្ទា ល់ដដលមាៃ 

ទ្ារបិទ ៃិងរង់ចំាតកពុមហ៊ុៃតបមលូសំរាមសុីៃតទីដឹកកចញ។ ជាករៀងរាល់ឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

កធ្ើកិច្ចសៃយាជាមួយតកពុមហ៊ុៃសុីៃតទី។ កិច្ចសៃយាកៃះជួយធានាៃវូោរតបមលូសំណល់ទូកៅ 

ពីមៃទាីរកពទ្យបាៃកទៀងទាត់ ៃិងទាៃ់កពលកវលា។ ចដំណកឯសំណល់កវជ្សាសស្ត តតនូវបាៃ 

តបមលូពីដផ្កនានាដ្ក់ក្ពុងករាងសុវត្ិភាព កដើម្ីកតតៀមដុតកកមទាចក្ពុង�ដុតសំណល់ទំកៃើប 

មួយ។ �ដុតសំណល់កៃះផលិតមកមាៃស្តងដ់្តគប់តោៃ់ ៃិងអាចដុតកករ្ៅខ្ស់កលើសពី 

៨០០ អងសារ។ ចកំោះសំណល់សុកវិញ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំទុកដ្ក់ក្ពុងរក ្្ត សុកដដល 

មាៃទីតំាងក្ពុងបរិកវណដផ្កខាងកតោយនៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងកៅដ្ច់កដ្យដ�កពីកគ។

កដើម្ីធានាោរតគប់តគងសំណលក់វជ្សាសស្តមាៃសុវត្ិភាព មៃទារីកពទ្យដតងកធ្ើោរ 

តាមដ្ៃ តតលួតពិៃិត្យ ោរចាត់ដចងសំណល់កដ្យកតបើបញ្ីកផទាៀងផ្ទា ត់២ដងក្ពុងមយួសបា្ត ហ៍  

មាៃោរតបជុំផសេព្ផសាយោរចាត់ដចងសំណល់ដល់បុគ្គលិក ៃិសសេិតចុះកម្មសិកសា អ្កជំងឺ  

ៃិងតគលួសារអ្កជំងកឺៅកពលតពឹក ជាករៀងរាលន់ ង្ៃ។ គរួបញ្្ក់ថ្ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំវគ្គ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លរលំឹកស្ត ពីីោរតគប់តគង ៃិងោរចាត់ដចងសំណល់កៅតាមដផ្កៃីមួយៗ 

ផងដដរ54។

៣�២�២�២� ការអនុវត្តអនាម័យមដរ្រស់្រុគ្គលិ្រព្ទ្យ អនា្រជំងឺសពមា្រព្ទ្យ  

និងអនា្រ្រំដរ

អនាម័យនដគជឺាដផ្កសំខាៃ់មយួនៃោរងារបងាកេ រោរចម្ងកមករាគកៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ 

ពយាបាល ៃិង ដ្ទាសំុខភាព។ មៃទាីរកពទ្យដតងបាៃករៀបចំកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់បុគ្គលិក 

្្ម ីកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លបដៃ្មសតមាប់បុគ្គលិកចាស់ ៃិងមាៃកម្មវិធីផសេព្ផសាយពីអនាម័យ 

54 មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ដផៃោរតគប់តគងសំណល់កវជ្សាសស្ត  ៃិងសំណល់ទកូៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល  

តតីមាសទី១ ឆំ្្២០១៩។
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នដដល់អ្កជំង ឺៃិងតគលួសារអ្កជំងឺកៅករៀងរាល់សបា្ត ហ៍។ ជាករៀងរាល់ដខ តកពុមតតលួតពិៃិត្យ 

ៃិងបងាកេ រោររចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ បាៃចុះពិៃិត្យកលើោរអៃុវត្តរបស់បុគ្គលិកផ្ទា ល់ 

ចំៃៃួ២ដង កដើម្ីធានាថ្បុគ្គលិកអៃុវត្តអនាម័យនដបាៃល្អ។ បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យមិៃ 

អៃុញ្្ញ តឱ្យោក់កតគឿងលំអកៅតមាមនដ (ចិកញ្ចៀៃ) ទុកតកចកនដដវង តកចកកខ្ក់ ៃិងលាប 

តកចកនដកទ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ បុគ្គលិកកោរពកោលោរណ៍នៃោរលាងនដតាមជំហាៃ 

ៃីមយួៗ ៃិងកោរពអៃុវត្តកៅតាមកពលកវលាទាងំ៥ សតមាបោ់រកធ្ើអនាម័យនដ ដដលរមួមាៃ៖  

១)មុៃកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ២)មុៃកពលកធ្ើទតមង់ោរអាសិបទិក ៣)កតោយកពលតបឈមៃឹង 

ោរប៉ាះវត្ពុរាវកចញពីអ្កជំងឺ ៤)កតោយកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ៃិង ៥)កតោយកពលប៉ាះវត្ពុជុំ វិញ 

អ្កជំង។ឺ 

កតរៅពីកៃះ ករៀងរាល់ឆំ្្ កៅចុងដខឧសភា ឬកដើមដខមិ្ុនា មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំទិវា  

ßអនាម័យនដà។ កដើម្ីជំរុញឱ្យទិវាកៃះោៃ់ដតមាៃៃ័យ ៃិងទទលួបាៃោរចលូរមួោ៉ា ង 

សកម្ម មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំោរតបកតួតបដជងកលើតបធាៃបទអនាម័យនដសតមាប់បុគ្គលិក 

មៃទារីកពទ្យតគប់ដផ្ក។ ដផ្កៃីមយួៗបាៃកតជើសករសីបុគ្គលិកកឆ្ើមរបស់ខ្លួៃៃិងបញ្នូៃសមាស- 

ភាពចលូរមួោរតបកតួកៅន ង្ៃតបារព្ធទិវា។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្ 

មួយសតមាប់ោរកតជើសករសីរកបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យដដលចងចំាៃវូតទឹស្ត  ីនៃោរលាងនដសា្អ ត 

បាៃល្អ ៃិងអៃុវត្តោរលាងនដបាៃកលឿៃ ៃិងបាៃសា្អ តជាងកគ។ ចំកោះជ័យលាភី មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃជៃូជាប័ណណសរកសើរ ៃិង្វិោកលើកទឹកចិត្ត។

បដៃ្មពីកៃះ កៅតគប់ដផ្កទាងំអស់មាៃករៀបចំកដៃ្ងលាងនដសតមាប់អ្កជំងឺ មាៃ 

តបភពទឹកសា្អ តពីកបាលរ៉ាបូ៊ីកណ មាៃសាប៊ូទឹក តកដ្សសា្អ តជតូនដ មាៃអាកុលោ៉ា ងតិច  

១/៤ នៃដប ៃិងមាៃបិទឯកសារវិធាៃនៃោរលាងនដសា្អ តកៅដក្រកនាះ។

៣�២�២�៣� សុវតិ្ភា្ចំណទីអាហារ

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម បាៃករៀបចំៃវូផទាះបាយមួយកដៃ្ងមាៃទំហំធំល្មមសមរម្យ  

កៅបរកិវណមៃទាីរកពទ្យដផ្កខាងកតោយ។ បុគ្គលិកផទាះបាយមាៃចៃំៃួ៩របូ ក្ពុងកនាះមាៃ 
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តបធាៃករាងបាយម្ាក់មាៃ តនួាទីពិៃិត្យតាមដ្ៃជាតបចំាចំកោះវិធាៃអនាម័យកៅក្ពុងផទាះ 

បាយ។ បុគ្គលិកទាងំ៩នាក់ករៀបចំអាហារចៃំួៃ២កពលក្ពុងមយួន ង្ៃសតមាប់អ្កជំងឺសតមាក 

កៅមៃទាីរកពទ្យ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃដណនំាបុគ្គលិកផទាះបាយឱ្យករៀបចំសមា្អ តផទាះបាយ សមា្អ ត 

សមា្ភ រ ៃិងឯកសណាឋា ៃោរងារឱ្យបាៃសា្អ ត ៃិងមាៃអនាម័យ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធ 

បងហានូរទឹកកចញពីកបាលរ៉ាបូ៊ីកណ ៃិងមាៃសាប៊ ូកដៃសេងជូតនដ កដៃ្ងបងហានូរសំណល់សមតសប។  

កោងកៅតាមតតមនូវោរតបចំាន ង្ៃ ផលិតផលកធ្ើពីសាច់ ៃិងទឹកកដ្ះកោតតនូវបាៃកតបើតបាស់ 

អស់ មៃិមាៃោរទុកឆ្ងយប់ក�ើយ។ បុគ្គលិកផទាះបាយយកចិត្តទុកដ្ក់ចកំោះសុវតិ្ភាព 

ចំណីអាហារ ដចូជា ោរទុកដ្ក់ចំណីអាហារ ពកួោត់បាៃដ្ក់កៅកលើកធ្ើរ មិៃដ្ក់កលើ 

ឥដឋា ឬកលើដីក�ើយ។

៣�២�៣� ការពលើ្រ្រម្ស់គុណភា្ពសវា្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

កៅក្ពុងោរកលើកកម្ស់គុណភាពកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម សចូនាករ៤ ដផ្កសំខាៃ់  

តតនូវបាៃវាយតនម្ដដលរមួមាៃ៖ ១)ោរករៀបចោំរកលើកកម្ស់គុណភាព ២)ោរដកលម្អ 

គុណភាពដផ្កសម្ភព ៣)ោរដកលម្អគុណភាពដផ្កទារកកទើបកកើត/ជំងឺកុមារ ៃិង ៤)ោរ 

ដកលម្អគុណភាពដផ្កវះោត់។ 

៣�២�៣�១� ការពរៀ្រចំការពលើ្រ្រម្ស់គុណភា្

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរកលើកកម្ស់គុណភាពតបចំាឆំ្្55 ៃិងមាៃោរពិៃិត្យ 

ដផៃោរកនាះក�ើងវិញជាករៀងរាល់ដខ។ កៅក្ពុងដផៃោរសកម្មភាពមាៃបញ្្ក់ពី ១)ោលា- 

ៃុវត្តភាពនៃោរដកលម្អ ២)សកម្មភាពកដើម្ីកឆ្ើយតបៃឹងោលាៃុវត្តភាព ៣)អ្កទទលួ 

ខុសតតនូវផ្ទា ល់ ៃិងរួម ៤)ោលបរិកចទ្ចាប់កផ្តើម ៃិងបញ្ចប់ ៥)ធៃធាៃ/្វិោ ៃិង ៦) 

សូចនាករ/លទ្ធផលរពំឹងទុក។ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព (Quality Improvement 

55 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ពតងាងដផៃោរសកម្មភាពដកលម្អគុណភាពសតមាប់មៃទារីកពទ្យ ចុះន ង្ៃទី៨ ដខមករា  

ឆំ្្២០១៩។
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: QI)។ តកពុមោរងារកៃះតតនូវអៃុវត្តតាមកោលបំណង តនួាទី ៃិងោរទទលួខុសតតនូវរបស ់

ខ្លួៃឱ្យបាៃតបកសើរកៅតាមកសចក្តីដណនំាស្ត ពីីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍមៃទាីរ 

កពទ្យឆំ្្២០១៤ កដើម្ីធានាដល់ោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមឱ្យមាៃ 

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងសុវតិ្ភាពដល់អ្កជំងឺ56។

បដៃ្មពីកលើតកពុមោរងារខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់ 

គុណភាពតាមបណា្ត ដផ្ក57។ តកពុមោរងារតាមដផ្កៃីមួយៗមាៃសមាសភាព តបធាៃដផ្ក 

ជាតបធាៃតកពុម ៃិងសមាជិកមយួចំៃៃួកៅក្ពុងកនាះ។ តកពុមោរងារកៃះមាៃភារកិច្ចអៃុវត្ត 

ោរងារដកលម្អដផ្ករបស់ខ្លួៃឱ្យបាៃល្អតបកសើរ។

កដើម្ីជាមលូដ្ឋា ៃនៃោរកលើកកម្ស់គុណភាព មៃទាីរកពទ្យមាៃពិធីសារនៃោរពយាបាល 

ៃិងកោលោរណ៍ដណនំា រកសាទុកសតមាប់កតបើតបាស់ជាតបចំាកៅតាមដផ្ក ក្ពុងកនាះមាៃ 

កសៀវកៅកោលោរណ៍ដណនំាជាតិស្ត ពីីោរដណនំាោរអៃុវត្តគ្ីៃិកសតមាប់កុមារ កសៀវកៅ 

កោលោរណដ៍ណនំាជាតិស្ត ពីោីរដណនំាោរអៃុវត្តគ្ីៃិកដផ្កកវជ្សាសស្ត58។

កលើសពីកៃះ តាមដផ្កៃីមយួៗបាៃករៀបចំដ្ក់តបអប់សំបុតតកៅជញ្្ងំតាមផ្នូវ 

កចញចូលក្ពុងអោរមៃទារីកពទ្យ។ កៅអំ�ពុងកពលនៃោរផសេព្ផសាយ អប់រសំុខភាព ៃិង 

អនាម័យអ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ មៃទាីរកពទ្យបាៃពៃ្យល់តបាប់អ្កជំងពឺីរកបៀបកតបើតបាស់ 

តបអប់សំណូមពរខាងកលើ ជាពិកសសជំរុញកលើកទឹកចិត្តពកួោត់ឱ្យសរកសរសំណូមពរដ្ក ់

ក្ពុងតបអប់សំបុតតផងដដរ។ កៅចុងដខៃីមយួៗ បនាទា ប់ពីោរវិភាគព័ត៌មាៃពីតបអប់សំណូមពរ  

តកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកៅតាមដផ្កបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំដដលមាៃរកបៀបវារៈ 

 
56 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, លិខិតបងា្គ ប់ោរបកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ចុះន ង្ៃទី២២ ដខសីហា  

ឆំ្្២០១៧។
57 មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, លិខិតបងា្គ បោ់របកងកេើតតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពតាមដផ្ក ចុះន ង្ៃទី១០  

ដខតុលា ឆំ្្២០១៧។
58 កសៀវកៅ Clinical Practice Guideline for Pediatric ៃិងកសៀវកៅ Clinical Practice Guideline for  

Medicine របសត់កសងួសុខា-ភិបាល កបាះពុម្ភដខកមសា ឆំ្្ ២០១៣។ 
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មួយចំៃួៃដូចជា៖ ១)ករៀបរាប់ពីសកម្មភាពដដលបាៃអៃុវត្តកៅដខកៃ្ងមក កដើម្ីសកតមច 

បាៃៃវូោរកលើកកម្ស់គុណភាព ២)របាយោរណ៍ៃិងដំកណាះតសាយពោីរកបើកតបអប់ 

សំបុតតតបចំាដខ ៣)ោរវាយតនម្ោរកលើកកម្ស់កសវាតបចំាដខ ៤)កសចក្តីសៃ្ិដ្ឋា ៃ ោរ 

សកតមចចិត្ត ៃិងអៃុសាសៃ៍កដើម្ីដកលម្អគុណភាព ៥)ោរករៀបចំឯកសារជាលាយលក្ណ៍

អកសេរសតមាបត់បជុំជាមយួគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស ឬគណៈកម្មោរកផសេងៗ ៃិង៦)កផសេងៗ  

(ព័ត៌មាៃតត�ប់ពីគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស/ គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ គណៈកម្មោរ 

កផសេងៗ នាដខកៃ្ងមក)។ ចំកោះបញ្ហា ដដលតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាពកៅតាមដផ្ក 

មៃិអាចកដ្ះតសាយបាៃ ៃឹងតតនូវកស្ើសុំកៅគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស ឬគណៈកម្មោរ 

តគបត់គងមៃទាីរកពទ្យកដើម្ីកដ្ះតសាយបៃ្ត។

៣�២�៣�២� ការស្រលម្អគុណភា្សផនា្រសម្ភ្

បច្ចពុប្ៃ្ កដ្យមាៃោរអៃុញ្្ញ ត ៃិងទទួលសា្គ ល់ពីតកសួងសុខាភិបាល សោ្ិោម 

មកពី១១ កខត្តបាៃអកញ្ើញមកទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដផ្កឆ្មបកៅមៃទារីកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម។ ជាមយួោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃូវឯកសារសតមាប់កពទ្យឆ្មប ៃិងករៀបច ំ

ដកសតមលួលឯកសារមយួចៃំៃួឱ្យមាៃភាពងាយតសលួលយល់ ងាយតសលួលបំកពញ ៃិងមាៃ

ព័ត៌មាៃអ្កជំងឺកពញកលញ។ ចំកោះោរសតមាលកៃូធម្មតាមៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យៃិងករៀបចំ 

ឯកសារអ្កជំងឺ។ ឯកសារទាងំកនាះរួមមាៃ៖ ឯកសារទតមង់សិទ្ធអិតិ្ ិជៃៃិងកិច្ចសៃយា 

ទទួលកសវាដដលមាៃចុះហត្កលខារបស់តគនូកពទ្យ អ្កជំង ឺៃិងមាៃកលខទរូស័ពទាោ៉ា ងតិច 

១កលខ ឯកសារសស្តសីតមាលកៃូមាៃទិៃ្ៃ័យតាមស្តងដ់្ មាៃោរពិៃិត្យគី្ៃិកៃិងោរ 

តាមដ្ៃសភាពជំងៃឺិងោរពយាបាលជាតបចំាន ង្ៃ មាៃោរសុំកធ្ើកតស្តមៃទាីរពកិសាធៃ៍ៃិងោរ 

ពិៃិត្យកផសេងៗកទៀតសតមាប់ោរកធ្ើករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក ៃិងមាៃឯកសារបា៉ា តតូោហ្59។

59 កោងតាមឯកសារលក្ណៈវិៃិច្័យនៃោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូ ក្ពុង 

វិស័យសុខាភិបាល សតមាប់មៃទាីរកពទ្យដដលអៃុវត្តសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមតិ៣ (CPA3)ៃិងោរសមា្ភ សៃ ៍

កលាកតសីកវជ្បណិ្ត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ទទលួបៃទាពុកដផ្កវះោត់ សម្ភព ករាគសស្ត  ី 

ៃិងោរចម្ងករាគ នាន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០។
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ចំកោះោរសតមាលកូៃពិបាក មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យ ៃិងករៀបចំឯកសារអ្កជំងដឺចូជា 

ោរសតមាលកៃូធម្មតាដដរ ប៉ាុដៃ្តតោៃ់ដតបដៃ្មឯកសារអំណះអំណាងនៃករាគវិៃិច្័យ ៃិង 

ករៀបរាប់លម្អតិពីដំកណើរោរនៃោរពយាបាល។

ចំដណកឯោរសតមាលកៃូកដ្យវះោត់ មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យ ៃិងករៀបចំឯកសារ 

អ្កជំងដឺូចជាោរសតមាលកៃូធម្មតា ៃិងសតមាលកៃូពិបាកដដរ ប៉ាុដៃ្តបាៃបំកពញបដៃ្ម 

ពីកលើឯកសារខាងកលើៃវូរបាយោរណ៍នៃោរវះោត់យកកៃូកដ្យកតបើពិធីសារវះោត់  

(Operation Protocol) ៃិងរបាយោរណ៍នៃោរដ្ក់ថ្្សំណ្ត ំកដ្យកតបើពិធីសារដ្ក់ថ្្ ំ

សណ្ត  ំ(Anesthesia Protocol)។

៣�២�៣�៣� ការស្រលម្អគុណភា្សផនា្រទារ្រពទើ្រព្រើត/ជំង្ឺរុមារ

កដើម្ីធានាោរដកលម្អគុណភាពដផ្កទារក មៃទាីរកពទ្យមាៃដផ្កដ្ទាទំារក ៃិងបាៃ 

អៃុវត្តៃវូោរដ្ទាជំាសារវៃ្តកលើទារកកទើបកកើតជាតបចំា។ ចំកោះករណីធងៃៃ់ធងៃរនៃទារក 

កទើបកកើត មៃទាីរកពទ្យមាៃបរោ្ិរសតមាប់សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ដដលបរិោ្រទាងំកនាះរមួមាៃ៖  

១)មា៉ា សបញ្ចនូលខ្យល់ (ventilation mask) ២)ដកវចិញ្ចមឹទារក (incubator) ៣)មា៉ា សីុៃ 

សតមលួលោរដកដកងហាើម (nasal CPAP) ៤)បំពង់អុកសីុដសៃ (oxygen cylinder) ៥)បំពង់ 

ខ្យល់ដកងហាើម (Endotracheal tube) ៦)មា៉ា សីុៃពយាបាលកដ្យពៃ្ ឺ (phototherapy)  

៧)មា៉ា សុីៃតាមដ្ៃស្ាៃភាពជំង ឺ(patient monitor) ៨)មា៉ា សីុៃវាស់កតមតិអុកសុីដសៃ  

(pulse oximetry) ៩)ោរពយាបាលកដ្យកតបើថ្្ ំadrenaline ៃិង ១០)មា៉ា សីុៃកករ្ៅទារក  

(Warmer)។

កតរៅពីបរោ្ិរដដលបាៃករៀបរាប់ខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃសមា្ភ រដ្ទាទំារកដដល 

រកសាទុកក្ពុងតបអប់ ងាយយកមកកតបើ ៃិងស្ាៃភាពល្អ។ សមា្ភ រចំាបាច់ទាងំកនាះរមួមាៃ៖  

១)កតសាមនដ៣គ ូ២)កដៃសេងឬតកណាត់៤ផ្ទា ងំ (២សតមាប់សមងៃលួត ២សតមាប់កដៃ្ងសកសងា្គ ះ)  

៣)តបដ្ប់បូមកស្ស ៤)បា�ពុងសប់ខ្យល់ ៃិងមា៉ា ស់ ២ (កលខ០ ៃិងកលខ១) ៥)កស្តតសូកេនូប  

៦)មួកទារក ៃិង ៧)ដកងកេៀប ឬដខសេចងផ្ចិត។ មៃទាីរកពទ្យពិៃិត្យ ដ្ទាសំមា្ភ រខាងកលើជាតបចំា  
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ៃិងធានាថ្កៅតគប់ បនាទា ប់ពីបាៃកតបើតបាស់រចួ។

ចំដណកឯោរដ្ទាជំំងដឺផ្កកុមារ មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យៃិងករៀបចំឯកសារអ្កជំងឺ 

ដដលឯកសារទាងំកនាះរមួមាៃ ឯកសារទតមង់សិទ្ធអិតិ្ិជៃ ៃិងកិច្ចសៃយាទទលួកសវា  

ឯកសារអ្កជំងមឺាៃទិៃ្ៃ័យ តាមស្តង់ដ្ៃិងពយាបាលតបចំាន ង្ៃ ឯកសារកធ្ើកតស្តមៃទាីរពកិសាធៃ ៍

ៃិងោរពិៃិត្យកផសេងៗកទៀត ៃិងមាៃអំណះអំណាងនៃករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក ៃិងោរករៀបរាប ់

លម្អតិពីដំកណើរោរពយាបាល។

៣�២�៣�៤� ការស្រលម្អគុណភា្សផនា្រវរះកាត់

សតមាប់ោរដកលម្អគុណភាពដផ្កវះោត់ កតរៅពីពៃិិត្យៃិងករៀបចំឯកសារទកូៅសតមាប់ 

អ្កជំង ឺមៃទារីកពទ្យបាៃបំកពញអំណះអំណាងគ្ីៃិកនៃោរវះោត់ ឬយុទ្ធសាសស្ត នៃោរពយាបាល  

មាៃរបាយោរណ៍នៃោរវះោត់ ៃិងរបាយោរណ៍ដ្ក់ថ្្សំណ្ត ដំដលកតបើតបាស់ៃវូទតមង់ 

ស្តងដ់្រ ៃិងមាៃោរតាមដ្ៃសភាពជំង ឺៃិងោរពយាបាលជាតបចំាន ង្ៃ។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃ 

កតត់តាទុកៃវូមុខរបសួកតោយោរវះោត់កទាះបីមាៃោរបងកេករាគ ឬមិៃមាៃោរបងកេករាគក្តី។

កដើម្ីធានាបាៃៃវូគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព តកពុមវះោត់ៃីមយួៗបាៃហាត់សម 

សមតភ្ាពជាតបចំាកព្ុងោរកតបើតបាស់បញ្ីកផទាៀងផ្ទា ត់ថ្្ក់ជាតិស្ត ពីីសុវតិ្ភាពនៃោរវះោត់  

(មុៃកពលដ្ក់ថ្្សំណ្ត  ំ មុៃកពលវះោត់ ៃិងមុៃកពលបញ្នូៃអ្កជំងកឺចញពីបៃទាប់វះោត់)60

ៃិងបាៃពិៃិត្យតាមដ្ៃជាតបចំាៃវូោរអៃុវត្តសុវត្ិភាពនៃោរវះោត់ក្ពុងបៃទាប់វះោត ់

កតោមោរតតលួតពិៃិត្យពីតបធាៃតកពុមវះោត់។

៣�២�៤� លទ្ធផលមនការអនុវត្តការពលើ្រ្រម្ស់គុណភា្ពសវា្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

តាមទិៃ្ៃ័យដដលទទួលបាៃ61បងាហា ញថ្ អ្កតគនូ កលាកតគនូកពទ្យកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម៖ ១)មាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ ៃិងឥរិោប្ល្អក្ពុងោរបំកពញវិជ្ាជីវៈ ២)បាៃ 

60 មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, បញី្កផទាៀងផ្ទា ត់សុវតិ្ភាពនៃោរវះោត់។
61 របាយោរណ៍វាយតនម្ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូកព្ុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងោរ 

សមា្ភ សៃ៍អ្កជំង/ឺតគលួសារអ្កជំងឺផ្ទា ល់ ៃិងតាមរយៈទរូស័ពទា ចៃំួៃ ២២នាក់ កៅដផ្ក ជំងកឺុមារ ជំងទឺកូៅ ដផ្កវះោត់  

ៃិងដផ្កសម្ភព នាន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០ ន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់់ចាម។
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វាស់កករ្ៅ ៃិងពិៃិត្យរាង្គោយអ្កជំងឺកទៀងទាត់ ៣)បាៃពៃ្យល់ពីស្ាៃភាពជំងកឺកបាះកបាយ  

៤)បាៃពៃ្យល់ពីវិធាៃោរោរោរដល់អ្កជំង ឺ ៥)បាៃផ្តល់ឱោសដល់អ្កជំងឺ/តគលួសារអ្ក 

ជំងសឺាកសរួពីអាោរៈជំង ឺៃិង ៦)ផ្តល់កសវាបាៃល្អ ៃិងមាៃតនម្សមរម្យ។

បដៃ្មពីកៃះកទៀត អ្កជំងឺស្ាកក់ៅមៃទាីរកពទ្យមាៃោរកពញចិត្តចំកោះអនាម័យកៅ 

ក្ពុងបៃទាប់ ៃិងកៅកតរៅបៃទាប់ កតោះកហតុផលថ្ បុគ្គលិកអនាម័យសមា្អ តជាញឹកញាប់ មាៃ 

បង្គៃ់ បៃទាប់ងូតទឹកតគប់តោៃ់ បៃទាប់កបាកគកក់ៅដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្ ៃិងជាពិកសសមាៃ 

កដៃ្ងហាលសំកលៀកបោំក់អ្កជំងឺ។

កបើកទាះមាៃចំណចុវិជ្មាៃជាកតចើៃដូចោរករៀបរាប់ខាងកលើ មាៃអ្កជំងឺដដលធ្ាប់ 

ស្ាក់កៅមៃទាីរកពទ្យមយួចំៃៃួក៏បាៃកលើកក�ើងពីចំណចុខ្ះខាតតិចតចួដចូជា ដផ្កជំងឺកុមារ  

កពលប្តនូរកវៃោមកពលយប់ តគនូកពទ្យមាៃោរយតឺោ៉ា វក្ពុងោរមកពៃិិត្យ។ តតង់ចំណចុកៃះ  

មៃទាីរកពទ្យទទលួសា្គ ល់ថ្ សព្ន ង្ៃកៃះកបើកទាះបីជាមៃទាីរកពទ្យតបងឹដតបងបកតមើកសវាជូៃ 

តបជាពលរដឋា ក៏មៃទាីរកពទ្យកជៀសមិៃផុតពីបញ្ហា តចូៗដដលកកើតមាៃក�ើងក្ពុងមលូដ្ឋា ៃរបស់ 

ខ្លួៃ។ ជាដំកណាះតសាយ មៃទារីកពទ្យដតងកលើកទឹកចិត្តអ្កជំងឺឱ្យចលូរមួកតបើតបាសត់បអប់ 

សំបុតតសំណូមពរដដលជាមលូដ្្ៃដល់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធកធ្ើោរដកលម្អកសវាគុណភាពមៃទាីរ 

កពទ្យឱ្យោៃ់ដតល្អបដៃ្មកទៀត។
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៣�៣� ការពគ្រ់ពគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាកំពុងអៃុវត្តកម្មវិធដីកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ62  

ជាកម្មវិធីដកទតមង់រយៈកពលដវង ដដលមាៃចក្ពុវិស័យតបកបកដ្យមហិចត្ា ៃិងតបាកដ 

ៃិយម គផ្ឺ្ស់ប្តនូរតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកម្ពុជាកឆ្្ះកៅស្តងដ់្អៃ្តរជាតិ។ ោរផ្្ស់ប្តនូរ 

តបព័ៃ្ធហិញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៃះ មាៃ ៃ័យថ្ ោរផ្្ស់តបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុដដលមាៃលក្ណៈ 

ដបបមជ្ឈោរ/ កផ្្ត តកលើធាតុចលូកឆ្្ះកៅតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុដបបវិមជ្ឈោរ/ កផ្្ត តកលើស 

មិទ្ធកម្ម។ កម្មវិធីដកទតមងោ់រតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៃះតតនូវ តបោៃ់ខ្ាប់តាម 

អភិតកមជាកខឿៃ ៃិងដបងដចកកចញជាបួៃដំណាក់ោល រមួមាៃ៖

 - ដំណាក់ោលទី១ “ភាពកជឿទុកចិត្តបាៃនៃ្វិោ” ពីឆំ្្២០០៥-២០០៨

 - ដំណាក់ោលទី២ “គណកៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ” ពីឆំ្្២០០៩-២០១៥

 - ដំណាក់ោលទី៣ “ោរផសារភ្ាប់្វិោៃិងកោលៃកោបាយ” ពីឆំ្្២០១៦-២០២០

 - ដំណាក់ោលទី៤ “គណកៃយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” ពីឆំ្្២០២១-២០២៥។

ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរវាយតនម្មៃទាីរកពទ្យបដង្អកគំរ ូតតនូវបាៃករៀបចំក�ើង កដើម្ីរមួចំដណក 

ក្ពុងោរសកតមចបាៃៃវូទិសកៅរមួចំៃួៃ៣ នៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ រួមមាៃ៖

 - បរូណភាពវិៃ័យ្វិោ តតនូវបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំតាមរយៈវិសាលភាពតគបដណ្ប់នៃ 

ឯកសារ្វិោ ៃិងលទ្ធភាពនៃវិភាជៃ៍្វិោកៅតាមដផៃោរ។

 - តបសិទ្ធភាពនៃ្វិោ ទាងំក្ពុងដផ្កវិភាជៃ៍ ទាងំដផ្កតបតិបត្តិោរ ឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីោរ

កតបើតបាស់ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ពុតបកបកដ្យភាពសៃសេសំំនច ោរតគប់តគងតតឹមតតនូវ ៃិង 

ោរកតបើតបាស់ចំ កោលកៅ កដើម្ីសកតមចបាៃៃូវកោលបំណងកោលៃកោបាយ  

ៃិងកម្មវិធីរបស់តកសងួស្ាប័ៃ ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។

 - ស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ ឆ្ពុះបញ្្ច ងំធៃធាៃសមតសប កដើម្ីផ្តល ់

កសវាសាធារណៈតសបតាមតតមនូវោរតបជាពលរដឋា។

62 កម្មវិធដីកទតមង់ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ។
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ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរវាយតនម្កលើោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ សតមាប់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម តតនូវបាៃកំណត់កដ្យដផ្អកកលើលក្ខណ្វិៃិច្័យរងចៃំៃួ២ រមួមាៃ៖ ១)ោរ 

ករៀបចំ ៃិងអៃុវត្តដផៃោរ្វិោ ៃិង ២)ោរករៀបចំបញ្ីសារកពើភណ្កត់តតាចំណូលចំណាយ  

ៃិងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។

៣�៣�១� ការពរៀ្រចំ និងអនុវត្តសផនការ្វិកា

ោរករៀបចំ ៃិងអៃុវត្ត្វិោ ជាដំកណើរោរ២ ដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្។ ក្ពុងកនាះ ោរ 

ករៀបចដំផៃោរ គឺតតនូវករៀបដផៃោរទាងំដផ្កចំណូល ៃិងចំណាយ កដ្យពិៃិត្យកៅកលើ 

លទ្ធភាពនៃ្វិោ ៃិងកោលកៅ ដដលតតនូវសកតមច។ ចដំណកខាងអៃុវត្ត្វិោ សំកៅកលើ 

ោរអៃុវត្តតបតិបត្តិោរ្វិោ តសបតាមដផៃោរដដលបាៃកតោង ៃិងៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុជា 

ធរមាៃ។ ដូកច្ះ ោរសិកសាកៅកលើមៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម បាៃកផ្្ត តកលើសមាសធាតុ 

សំខាៃ់២គ៖ឺ ១)ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោទាងំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ ៃិងដផៃោរតបចំា 

ឆំ្្ ៃិង ២)ោរអៃុវត្ត្វិោ ដដលកផ្្ត តកលើកម្មវិធីចំណូល ចំណាយតាមៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុ 

ជាធរមាៃ។

៣�៣�១�១� ការពរៀ្រចំសផនការ្វិកា

ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោជាដំកណើរោរនៃោរករៀបចំកញ្ចប់្វិោ សតមាបោ់រអៃុវត្ត 

កៅឆំ្្បនាទា ប់ ដដលតតនូវផសារភ្ាប់ៃឹងដផៃោរយុទ្ធសាសស្តអភិវឌ្ឍៃ៍តាមវិស័យ ៃិងដផៃោរ 

តបតិបត្តិតបចំាឆំ្្។ ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរករៀបចដំផៃោរ្វិោ តតនូវឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីកោលបំណង 

កោលៃកោបាយ កម្មវិធី អៃុកម្មវិធី ចកងាកេ មសកម្មភាព ៃិងសកម្មភាព កដ្យផសារភ្ាប់ 

ជាមយួលទ្ធផលក្ពុងឆំ្្ សចូនាករសមិទ្ធកម្មគៃ្ឹះ ៃិងកោលកៅ ដដលបាៃកំណត់កដ្យ 

តកសួងសុខាភិបាល។

ោរករៀបចដំផៃោរ្វោិកៃះ តតនូវអៃុកលាមតាមសារាចរដណនំាតបចំាឆំ្្របស់រាជ- 

រដ្ឋា ភិបាលស្ត ពីីោរករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ ៃិងដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ ៃិងោរ 

ដណនំាលម្អិតពីតកសងួសុខាភិបាលៃិងមៃទារីសុខាភិបាលរាជធាៃី-កខត្ត។
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អៃុកលាមតាមសារាចរដណនំាតបចំាឆំ្្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ 

ជា៖ ១)ឧបករណ៍សតមាប់ផសារភ្ាប់្វោិកៅៃឹងកោលៃកោបាយរបសត់កសួង-ស្ាប័ៃ  

ៃិងកោលៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ២)ោរករៀបចំអាទិភាពចំណាយឱ្យោៃ់ដត 

កឆ្ើយតបកៅៃឹងកោលៃកោបាយរបស់តកសងួ-ស្ាប័ៃ ៣)ោរធានាៃិរៃ្តរភាពនៃោរ 

អៃុវត្តកម្មវិធីរបស់តកសងួ-ស្ាបៃ័ កដើម្ីសកតមចកោលបំណងកោលៃកោបាយរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលដដលបាៃដ្ក់កចញ ៤)មលូដ្ឋា ៃសតមាប់ពៃ្យល់ ៃិងបងាហា ញកសចក្តីសំអាង 

អំពីតតមនូវោរ្វោិសតមាប់អៃុវត្តកោលៃកោបាយ ៃិង ៥)មលូដ្ឋា ៃសតមាប់ោរករៀបចំ  

ៃិងវិភាជៃ៍្វិោតបចំាឆំ្្ឱ្យចំកោលកៅអាទិភាព។ ដូកច្ះ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោតតនូវដត 

ឆ្ពុះបញ្្ច ងំឱ្យក�ើញចបាស់អំពកីោលបំណងកោលៃកោបាយរបស់តកសងួសុខាភិបាល  

កម្មវិធចីបាស់លាស់ សចូនាករ ៃិងកោលកៅសចូនាករសតមាប់វាស់ដវងលទ្ធផលនៃោរ 

អៃុវត្តកម្មវិធីសមតសបៃឹងទំហំ្វិោ ៃិងលទ្ធភាព្វិោដដលមាៃ។

ក្ពុងកនាះ គំរដូផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោបីឆំ្្រកំិលបាៃតគបដណ្ត ប់៦ដផ្កសំខាៃ់ៗ  

រមួមាៃ៖ ១)កសចក្តីកផ្តើម ២)កោលបំណងកោលៃកោបាយ ៣)កម្មវិធី ៤)ោរកំណត ់

សូចនាករៃិងកោលកៅសចូនាករសតមាប់តាមដ្ៃៃិងវាស់លទ្ធផលសកតមចបាៃពោីរ 

អៃុវត្តកម្មវិធីៃីមយួៗ ៥)ោរកំណត់ធៃធាៃ ៃិង ៦)កសចក្តីសៃ្ិដ្ឋា ៃ។

ប៉ាុដៃ្តក្ពុងចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមមិៃទាៃ់បាៃករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  

្វោិ៣ឆំ្្រកំិលកៃះកទ កដ្យមៃទាីរកពទ្យបាៃកលើកក�ើងថ្ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោកៃះ 

តតនូវបាៃករៀបចំក�ើងកដ្យមៃទារីសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាមជាករៀងរាល់ឆំ្្។ កទាះជាោ៉ា ង- 

ណាក៏កដ្យ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត  កដ្យបាៃកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាព 

ជាករៀងរាល់ឆំ្្ ដចូបាៃករៀបរាប់ក្ពុងចំណចុនៃោរករៀបចដំផៃោរខាងកលើ។ 

ោរករៀបចំដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ តតនូវបាៃករៀបចំតសបតាមទតមង់តកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កតោមោរពិភាកសាជាមយួតគប់ដផ្កទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យ។ មុៃកពលករៀបចំ 

ជាដផៃោរ្វោិតបចំាឆំ្្ មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃតបមលូទិៃ្ៃ័យពីតគប់ដផ្កទាងំអស់ 
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របស់មៃទាីរកពទ្យកលើដផៃោរ ៃិងតតមនូវោរនាឆំ្្បនាទា ប់ ៃិងបាៃករៀបចំជាកិច្ចតបជុំករៀបចំ 

ដផៃោរ កតោមោរដឹកនំាកដ្យកលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងមាៃោរចលូរមួពីបុគ្គលិកតគប ់

ដផ្កទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យ។ បនាទា ប់ពីកិច្ចតបជុំ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាកំណត់កហតុ ៃិង 

ចាប់កផ្តើមករៀបចំដផៃោរ្វិោ តសបតាមទតមង់ដដលបាៃដណនំាដចូកព្ុងសារាចរដណនំា 

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ដំណាក់ោលនៃោរករៀបចំដផៃោរ្វិោរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

កៅក្ពុងដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាដផៃោរចំណូល ចំណាយ 

តាមទតមង់ដចូមាៃកំណត់ក្ពុងសារាចរដណនំាកលើោករៀបចំ្វិោ ក៏ដចូជាករៀបចំកម្មវិធី  

អៃុកម្មវិធី ចកងាកេ មសកម្មភាព អង្គភាពទទលួខុសតតនូវ សចូនាករលទ្ធផលក្ពុងឆំ្្ កោលកៅ 

សូចនាករលទ្ធផលក្ពុងឆំ្្ តសបកៅតាមទតមង់នៃ្វិោកម្មវិធី។ មិៃដតប៉ាុកណាណ ះ ក្ពុងគកតមាង 

្វិោ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាគកតមាងចំណាយលម្អិត តាមចំណាត់ថ្្ក់កសដឋាកិច្ច ៃិង 

ចំណាត់ថ្្ក់កម្មវិធី លម្អតិកៅដល់ចកងាកេ មសកម្មភាព។ តបសិទ្ធភាពនៃោរករៀបចំដផៃោរ 

្វិោកៃះ តតនូវបាៃវាយតនម្កលើដបបបទ ទតមង់ ៃិងភាពតគប់តជពុងកតជាយនៃកញ្ចប់្ វិោ 

តបចំាឆំ្្។

កតរៅពីដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃករៀបចំផងដដរៃវូដផៃោរតបតិបត្តិ 

តបចំាឆំ្្កៅតាមកម្មវិធីដដលរមួបញ្ចនូលទាងំដផៃោរ្វិោ អ្កទទលួបៃទាពុកអៃុវត្ត សចូនាករ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

លទ្ធផល កោលកៅ ៃិងមកធយាបាយកផទាៀងផ្ទា ត់។ ជាឧទាហរណ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃកផ្្ត តោរ 

អៃុវត្តកម្មវិធីទី១ របស់តកសងួសុខាភិបាល ស្ត ពីីសុខភាពបៃ្តពូជ យុវវយ័ មាតា ទារក កុមារ  

ៃិងអាហារបូតម្្ភ កដ្យកំណត់យកអៃុកម្មវិធី់់ទី៥ ស្ត ពីីោរងារោំតទកម្មវិធីទី១ សតមាប់ថ្្ក់ 

រាជធាៃី-កខត្ត កព្ុងចកងាកេ មសកម្មភាពទី៣ ស្ត ពីីសុខភាពមាតា ៃិងទារក។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃ 

កផ្ើដផៃោរ្វិោតបចំាឆំ្្ ៃិងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ កៅមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម 

បាៃទាៃ់កពលកវលាផងដដរ63។

កដ្យដផ្អកកលើដផៃោរដដលទទួលបាៃោរអៃុម័ត មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមក៏បាៃ 

ករៀបចំកម្មវិធីចំណូលចំណាយតបចំាតតមីាស ៃិងកស្ើទាៃ់កពលកវលាផងដដរ កៅតាមទតមង់ 

ដដលបាៃដ្ក់កចញកដ្យតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងមាៃោរចុះហត្កលខាតតឹមតតនូវ 

ពីតបធាៃគណកៃយ្យ ៃិងតបធាៃមៃទារីកពទ្យផងដដរ។

៣�៣�១�២� ការអនុវត្ត្វិកា និងព្រ្័ន្ធរបាយការណ៍

ោរអៃុវត្ត្វិោមាៃតបសិទ្ធភាពឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីតបសិទ្ធភាពនៃោរវិភាជៃ៍្វិោ តសប 

តាមយុទ្ធសាសស្តអាទិភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃកិច្ចតបតិបត្តិោរហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងោរពៃិិត្យកមើល

គម្ាត្វោិ កដ្យកតបៀបកធៀបរវាងចំណូល-ចំណាយសរុបជាកដ់ស្តង កធៀបៃឹង្វិោ 

ដដលបាៃអៃុម័តតបចំាឆំ្្។ ជារមួ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃអៃុវត្ត្វិោរដឋាចកន្ាះពី  

៩៥%-១០០% កធៀបៃឹងដផៃោរ្វិោក្ពុងរយៈកពល៣ឆំ្្ចុងកតោយ។

63 កោងតាមោរសមា្ភ សៃ៍តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងតបធាៃគណកៃយ្យរបស់មៃទារីកពទ្យ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

សតមាប់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តកំពង់ចាម ក៏ដចូជាោរវាយតនម្ជារមួ ដផ្កអៃុវត្ត្វោិ 

កៃះ តកពុមោរងារបាៃពិៃិត្យកមើលកលើសចូនាករលម្អិតចំៃៃួ៥។ កិច្ចោរដំបងូដដលតតនូវ 

ពិៃិត្យ គោឺរអៃុវត្តចំណូលចំណាយ្វិោតសបតាមដផៃោរសកម្មភាព។ កម្មវិធីចំណូល- 

ចំណាយជាឧបករណ៍សតមាប់កំណត់តតមនូវោរធៃធាៃតបចំាតតីមាស កដើម្ីផសារភ្ាប់រវាង 

ោរអៃុវត្តដផៃោរសកម្មភាពកៅៃឹងគកតមាងចំណូល- ចំណាយ្វិោ។ ជាទកូៅកម្មវិធ ី

ចំណូល-ចំណាយតតនូវបាៃករៀបចំក�ើងតាមមាតិោ្វិោ។ ប៉ាុដៃ្តសតមាប់ោរករៀបចំកម្មវិធ ី

ចំណូល-ចំណាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលអៃុវត្ត្វិោកម្មវិធី តតនូវករៀបចំកម្មវិធីចំណូល- 

ចំណាយកៃះ ដផ្អកកៅកលើមាតោិ្វិោផង ៃិងដផៃោរសកម្មភាពផង ជា៤តតីមាស កដ្យ 

គកតមាងចំណូល-ចំណាយតតនូវករៀបចំកៅតាមសកម្មភាព ចកងាកេ មសកម្មភាពនៃអៃុកម្មវិធី  

កដ្យផសារភ្ាប់ជាមយួៃឹងមាតិោ្វិោ។ ក្ពុងករណីកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃ 

ករៀបចំជាគកតមាងចំណូល-ចំណាយ្វិោរដឋាជាតតីមាស តាមមាតិោ្វិោ កដ្យរកំលចៃវូ 

ដផៃោរចំណាយជាក់ដស្តងកៅតាមតតមីាស ៃិងមាៃោរចុះហត្កលខាទទលួសា្គ ល់ព ី

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកៅក្ពុងដខមករា។
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ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរអៃុវត្ត្វិោ កិច្ចបញិ្ោគណកៃយ្យជាដំកណើរោរកត់តតាតបតិបត្តិោរ 

ហិរញ្ញវត្ពុឆ្ពុះបញ្្ច ងំរាល់តបតិបត្តិោរទាងំអស់ ទាងំតបតិបត្តិោរចំណូល-ចំណាយ ទាងំោរ 

តគប់តគងតទព្យសម្ត្តិរដឋា ដដលតតនូវបាៃតគប់តគងតាមរយៈោរករៀបចំោរកត់តតាតតឹមតតនូវ  

ៃិងចបាស់លាស់កព្ុងតបព័ៃ្ធកំព្យនូទ័រ ក្ពុងកសៀវកៅកោល ៃិងោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពតបចំាឆំ្្  

តសបតាមៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុជាធរមាៃ។ ោរកតត់តាតតនូវបាៃអៃុវត្តតាមមូលដ្ឋា ៃសាចត់បាក់  

កដ្យកត់តតាតគប់តបតិបត្តិោរដដលកកើតក�ើងទាក់ទងៃឹងោរហរូចូល ៃិងហរូកចញសាច់ 

តបាក់ កដ្យកតបើតបាស់តបពៃ័្ធគណកៃយ្យកុំព្យនូទ័រ។

ក្ពុងករណីកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាតារាង Excel ចបាស់លាស់ក្ពុង 

ោរកត់តតាតបតិបត្តិោរចំណូល ៃិងចំណាយ កដ្យបាៃកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពជាតបចំា តសបតាម 

ៃិោមគណកៃយ្យ សាធារណៈ។ តារាង Excel របស់មៃទាីរកពទ្យបាៃដបងដចកជាសៃ្ឹក  

(Sheet) រមួមាៃ៖ ១)បញី្តាមដ្ៃសាច់តបាក់តបចំាន ង្ៃ កដ្យកត់តតាកៅៃឹងតបតិបត្តិោរ 

ចំណូល ចំណាយលម្អតិ កដ្យបញ្្ក់ពីោលបរិកចទ្ ខទាង់ចំណាយ ទំហំទឹកតបាក់ កៅតាម 

លំដ្ប់លំកដ្យនៃតបតិបត្តិោរ ៃិង ២)បញ្ីសាច់តបាក់ក្ពុងធនាោរ កដ្យកតត់តាអំពីលំហរូ 

តបតិបត្តិោរហិរញ្ញវត្ពុ កៅក្ពុងគណៃីធនាោររបស់មៃទាីរកពទ្យ។ តាមោរអកងកេតជាក់ដស្តង  

បញ្ីទាងំពីរខាងកលើតតនូវបាៃបកូសរុប ៃិងកផទាៀងផ្ទា តច់បាស់លាសក់ៅចុងតោៃីមយួៗ ៃិង 

អាចផ្តល់ជាមលូដ្ឋា ៃក្ពុងោរកត់តតាកៅតោបនាទា ប់។ ក្ពុងោរអៃុវត្តកិច្ចោរហិរញ្ញវត្ពុកៃះ  

មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបកងកេើតជាដផៃោរ ៃិងតកពុមោរងារលទ្ធកម្ម កោងកៅតាមតបោសរបស់ 

តកសួងសុខាភិបាល ជាមយួៃឹងោរអៃុវត្តតាមកោលោរណ៍ ៃិងៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុដដលបាៃ 

កំណត់ជាធរមាៃ។

បដៃ្មពីកិច្ចបញ្ិោគណកៃយ្យ តគប់អង្គភាពតតនូវករៀបចំឯកសារទទូាត់ឱ្យបាៃចបាស់ 

លាស់។ កព្ុងៃ័យកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំឯកសារទទូាត់បាៃចបាស់លាស់  

កដ្យមាៃឯកសារភ្ាប់ រកសាទុក ៃិងមាៃចុះហត្កលខាបាៃតតឹមតតនូវ ជាមយួៃឹងោលបរិកចទ្ 

ចបាស់លាស់នៃោរចុះតបតិបត្តិោរ។ កព្ុងកនាះ ប័ណណចំណូល ចំណាយតតនូវបាៃកត់តតា ៃិង 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

81

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

រកសាទុកតតឹមតតនូវ តាមលំដ្ប់លំកដ្យនៃោរកត់តតា ជាមយួៃឹងោរកត់តតាចលូបញ្ីកបឡា 

ជាតបចំាន ង្ៃ តាមតបព័ៃ្ធកំព្យនូទ័រ ៃិងអាចទាញកចញយកមកពិៃិត្យ ៃិងកផទាៀងផ្ទា ត់បាៃ។ ឯកសារ 

ហិរញ្ញវត្ពុទាងំកនាះ តតនូវបាៃរកសាតាមតកនូណូកៅតាមលដំ្ប់ ៃិងមាៃភាពងាយតសលួលសតមាប់ 

ោរកតបើតបាស់។

កដ្យសារមាៃកិច្ចបញិ្ោគណកៃយ្យចបាស់លាស់ ៃិងមាៃឯកសារទទូាត់កពញកលញ  

កៅក្ពុងតបតិបត្តិោរៃីមួយៗ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃកត់តតាចំណូល ចំណាយបាៃ 

ចបាស់លាស់ ជាពិកសសមាៃោរបកូសរុបតកួលខចំណូល ចំណាយ កៅចុងោរិយបរិកចទ្ 

តតឹមតតនូវ ៃិងមាៃោរចុះហត្កលខាទទលួសា្គ ល់ចបាស់លាស់ពីតបធាៃមៃទារីកពទ្យ

ក្ពុងោរអៃុវត្ត្វិោតាម្វិោកម្មវិធី អង្គភាពៃីមយួៗក៏តតមនូវឱ្យករៀបចំផងដដរៃវូ 

របាយោរណ៍សមិទ្ធកម្ម។ របាយោរណ៍សមិទ្ធកម្មជារបាយោរណ៍ ដដលឆ្ពុះបញ្្ច ងំព ី

លទ្ធផលដដលមៃទាីរកពទ្យអៃុវត្បាៃតបចំាឆមាស ៃិងតបចំាឆំ្្ កដ្យតតនូវឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីោរ 

អៃុវត្ត្វិោកធៀបៃឹងដផៃោរ សមិទ្ធកម្មសកតមចបាៃកធៀបៃឹងសចូនាករដដលបាៃកំណត់  

បញ្ហា តបឈមកលើោរករៀបចំ្វោិ ៃិងអៃុវត្្ត វិោ តពមទាងំអៃុសាសៃ៍សតមាប់ដកលម្អ  

សំកៅកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមទាងំឡាយដដលមាៃ។

ក្ពុងោរអៃុវត្តជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ  

ដដលរមួមាៃ៖ ១)របាយោរណ៍អៃុវត្ត្វិោតបចំាដខ ២)របាយោរណ៍អៃុវត្ត្វិោតបចំា 

តតមីាស ៃិង៣)របាយោរណ៍អៃុវត្្ត វិោតបចំាឆំ្្ កហើយបាៃកផ្ើកៅមៃទាីរសុខាភិបាលបាៃ 

កទៀងទាត់។ កដ្យដ�ក មៃទាីរកពទ្យមាៃោរខ្ះចកន្ាះកលើោរករៀបចំរបាយោរណ៍សមិទ្ធកម្ម  

ៃិងរបាយោរណ៍លទ្ធផល កដ្យកលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកតោងៃឹងករៀបចំរបាយោរណ ៍

សមិទ្ធកម្មឱ្យបាៃកៅកព្ុងឆំ្្កៃះ។ កៃះបាៃកសចក្តីថ្ មៃទាីរកពទ្យមាៃដតរបាយោរណ៍ចំណាយ 

្វោិតាមកម្មវិធីកៅតាមតតីមាស របាយោរណ៍ចំណូល-ចំណាយ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃតបចំា 

តតីមាស បញ្ីវិភាគតាមតបភព្វិោ ៃិងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាល ដដលរមួ 

បញ្ចនូលទិៃ្ៃ័យបុគ្គលិក ព័ត៌មាៃអំពីោរកតបើតបាស់កសវា ព័ត៌មាៃហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងោរវិភាគ 
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ព័ត៌មាៃចំណូល-ចំណាយ កដ្យមិៃមាៃរកំលចពីោរអៃុវត្តៃូវសចូនាករ្វិោកម្មវិធី  

ដូចក្ពុងដផៃោរដដលបាៃកតោង។

ក្ពុងោរអៃុវត្ត្វិោកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យមាៃោ្រកខៀៃទំហំ ១,៥ដម៉ាតត គុណៃឹង២,៥ដម៉ាតត  

សតមាប់ ផ្តល់ព័ត៌មាៃផសេព្ផសាយលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ៃិងតកួលខ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃតបចំា 

ដខ សតមាប់ផសេព្ផសាយជាសាធារណៈ។

៣�៣�២� ការពរៀ្រចំ្រញ្ទីសារព្ើភណ្ឌ

ក្ពុងោរកត់តតាបញ្ីសារកពើភណ្ សចូនាករចៃំៃួ២ តតនូវបាៃសិកសា រមួមាៃ៖ ១) ោរ 

កតត់តា ៃិងោរអៃុវត្តតាមៃីតិវិធៃីិងកោលោរណច៍បាប់ជាធរមាៃ ៃិង២)ោរអៃុវត្តោរ 

ជតមះបញ្ីកៅតាមកោលោរណច៍បាប់ជាធរមាៃ។ 

កៅក្ពុងោរកតត់តា មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំជាកសៀវកៅសារកពើភណ្ 

តទព្យសម្ត្តិរដឋាកោល តសបតាមទតមង់របស់តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កដ្យមាៃោរ 

បញ្្ក់ចបាស់លាស់អំពីោរកកើៃឬ្យនៃតទព្យសម្ត្តិរដឋា។ ក្ពុងករណីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំជាតារាងកតបៀបកធៀប កកើៃក�ើង ៃិង្យចុះតទព្យសម្ត្តិរដឋា កដ្យរមួបញ្ចនូលឧប- 

សម្័ៃ្ធលម្អិត ដចូជាសមា្ភ រ ៃិងកតគឿងសងាហា រឹម កតគឿងចតក ៃិងលិខិតតបគល់-ទទលួជាកដើម  

តសបតាមទតមង់របស់តកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ។

ទៃទាមឹកៃះ មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃអៃុវត្តតាមកោលោរណ៍តតឹមតតនូវកលើោរជតមះ 

តទព្យសម្ត្តិ កដ្យោរជតមះបញី្កធ្ើក�ើងកដ្យមាៃោរចូលរមួពីមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត  

រដឋាបាលកខត្ត តំណាងមៃទាីរកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុកខត្ត ៃិងតំណាងតកសងួសុខាភិបាល ៃិង 

មាៃោរកតត់តា ក៏ដចូជាបញ្្ក់ពីរបូភាពចបាស់លាស់ដដលបងាហា ញពោីរខូចខាតតទព្យ 

សម្ត្តិរដឋា ដដលតតនូវជតមះបញី្។
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៣�៤� ការពគ្រ់ពគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពៅ្រនាពុងអង្គភា្

ភាពកជាគជ័យ ៃិងភាពខំ្ាងរបស់មៃទាីរកពទ្យ អាតស័យកលើោរដឹកនំា តគប់តគង ៃិង 

ចាត់ដចងធៃធាៃមៃុសសេបាៃល្អតបកសើរ ៃិងមាៃគុណភាព។ ក្ពុងៃ័យកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម បាៃកផ្្ត តកៅកលើកតា្ត ធៃធាៃមៃុសសេជាចម្ង កដ្យបាៃករៀបចំៃវូយៃ្តោរនៃ 

ោរតគប់តគង ៃិងអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅកព្ុងមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីជំរុញឱ្យមសៃ្តីម្ាក់ៗបកំពញ 

ោរងារោៃ់ដតស្ាហាប់ មាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងមាៃោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់។ 

៣�៤�១� ការពគ្រ់ពគងធនធានមនុស្ស

មៃទាីរកពទ្យបាៃគិតគរូអំពីោរកធ្ើដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ កដ្យរាប់បញ្ចនូលោរសកិសា 

វិភាគអំពីតតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេ ៃិងោរគិតគរូពីចមាងៃ យក្ពុងោរករៀបចំដផៃោរដ្ក់បុគ្គលិក 

កពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យឱ្យចលូៃិវត្តៃ៍ កដើម្ីធានាបាៃៃូវដកំណើរោរងារ ពិកសសៃិរៃ្តរភាពនៃោរ 

ផ្តលក់សវាជៃូតបជាពលរដឋា។ ទៃទាឹមៃឹងោរករៀបចំដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏បាៃករៀបចំៃវូតបព័ៃ្ធតគប់តគងគុណផល ៃិងកធើ្ោរវាយតនម្កលើលក្ណៈវិៃិច្័យមយួចំៃួៃ  

កដ្យបាៃផសារភ្ាប់កៅៃឹងតបពៃ័្ធកលើកទឹកចិត្ត។ 

៣�៤�១�១� ការពធ្វ ើសផនការធនធានមនុស្ស

ចំកោះោរកធ្ើដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរវិភាគអំពីតតមនូវោរនៃ 

ធៃធាៃមៃុសសេជាតបចំាឆំ្្ កដ្យបាៃករៀបចំជាតារាងស្ាៃភាពមសៃ្តីរាជោរ ៃិងមសៃ្តី 

ជាប់កិច្ចសៃយា កៅតាមជំនាញ ៃិងដផ្ក ដចូជា ជំនាញកវជ្បណ្ិតឯកកទស ជំនាញកវជ្បណ្ិត  

ជំនាញគិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យម ជំនាញព័ត៌មាៃវទិយា ជំនាញគណកៃយ្យឧត្តម ៃិងជំនាញមៃទាីរ 

ពិកសាធៃ៍64។ ោរករៀបចដំផៃោរកៃះ គអឺាចរកសាបាៃៃវូស្ាៃភាពចំៃៃួបុគ្គលិកនាកពល 

បច្ចពុប្ៃ្ៃិងអនាគត ៃិងអាចតគបត់គងបាៃៃវូហាៃិភ័យសតមាប់តតមនូវោរជំនាញៃិងដផ្ក 

ដដលខ្ះមសៃ្តីបំកពញោរងារ ដដលបណា្ត លមកពី មសៃ្តីតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍ ស្ិតកៅក្ពុងភាព 

64 ស្ាៃភាពមសៃ្តីរាជោរ មសៃ្តីជាប់កិច្ចសៃយា ៃិងតតមនូវោរដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេសតមាប់បកំរោីរងារកៅមៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម ឆំ្្២០១៩
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ទំកៃរោ្ម ៃកបៀវតសេ សុំផ្្ស់កចញ ៃិងតតនូវបៃ្តោរសកិសារយៈកពលដវងជាកដើម។ 

កតរៅពីោរករៀបចំដផៃោរធៃធាៃមៃុសសេ មៃទារីកពទ្យ ក៏បាៃករៀបចំបញ្ីតារាងចៃំួៃ 

មសៃ្តដីដលៃឹងតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍កៅតាមោលបរិកចទ្មយួជាក់លាក់ជាតបចំាឆំ្្ កដ្យកោរព 

តាមកោលោរណ៍កំណត់ ៃិងជៃូដំណឹងដល់សាមីខ្លួៃបាៃតជាបជាមុៃ កដើម្ីកតតៀមខ្លួៃ 

អភិវឌ្ឍសមតភ្ាពអ្កបៃ្តកវៃ ៃិងចាត់ដចងោរងារៃិងកពលកវលាដដលកៅសល់នាកពល 

ខាងមុខ។ ចំកោះមសៃ្តដីដលតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍ មៃទារីកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់កដ្យផ្តល់ 

អត្តបកោជៃ៍កផសេងៗដល់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យដដលបាៃខិតខំបកំពញោរងារោ៉ា ង 

សកម្មជាមយួមៃទាីរកពទ្យតំាងពីចាប់កផ្តើមចូលបកតមើោរងាររហតូដល់បញ្ចបក់ៅវិញ។ អត្- 

តបកោជៃ៍ដដលមៃទារីកពទ្យបាៃតបគល់ជូៃដល់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យចលូៃិវត្តៃ៍ មាៃ 

ពីរតបកភទ រមួមាៃដូចខាងកតោម៖ 

ទី១. អត្តបកោជៃ៍ជាោតព្កិច្ច៖ ឧបត្ម្ភៃវូ្វិោចំៃៃួ ១.០០០.០០០ (មយួលាៃ 

ករៀល) ៃិងសមា្ភ រមយួចំៃៃួដចូជាកដៃសេងជតូខ្លួៃ សាប៊ ូតចាសដុសកធ្មញ ៃិង 

ថ្្ដំុសកធ្មញជាកដើម តពមទាងំកមដ្យោរងារ។

ទី២. អត្តបកោជៃ៍ជាជកតមើស៖ ផ្តល់ឱោសឱ្យមសៃ្តដីដលតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍ បៃ្តបំកពញ 

ោរងាររហតូដល់បំណាច់ឆំ្្ តាមរយៈោរវាយតនម្គុណផលមសៃ្តីកដ្យគណៈ- 

តគប់តគង មៃទាីរកពទ្យ កព្ុងកោលបំណងរកសាទុកមសៃ្តីចលូៃិវត្តៃ៍ដដលមាៃសមត-្ 

ភាពខ្ស់ កដើម្ីដចករដំលកចំកណះដឹង ៃិងបណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្តដល់បុគ្គលិក 

កផសេងៗកទៀត65។

៣�៤�១�២� ការពគ្់រពគងគុណផល

កដើម្ីកលើកកម្ស់ផលិតភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពោរងាររបស់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ  

មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតឱ្យមាៃៃវូតបព័ៃ្ធតគប់តគងគុណផល កដ្យបាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធវាយតនម្ 

កដើម្ីវាស់ដវងអំពីសមតភ្ាពបកំពញោរងាររបស់មសៃ្តី ៃិងផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តកដើម្ីោំតទ 

65 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ នាន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ដល់សា្ម រតីបំកពញោរងារ តពមទាងំោរបកងកេើតៃវូតបព័ៃ្ធតគប់តគងបុគ្គលិកតាមតបព័ៃ្ធ 

ព័ត៌មាៃវិទយា។ ទៃទាឹមកៃះ មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំៃូវរចនាសម្័ៃ្ធតគប់តគងមួយដដលមាៃ 

សមាសភាពរាប់ចាប់ពតីបធាៃមៃទាីរកពទ្យ អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្ក ៃិងនាយសាល  

តពមទាងំមាៃោរកំណត់អំពីតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងោរទទលួខុសតតនូវចបាស់លាស់66។ កលើសពី 

កៃះ មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំៃវូសតមង់បញ្ីវត្តមាៃដដលតតមនូវឱ្យបុគ្គលិកម្ាក់ៗតតនូវចុះហត-្ 

កលខាពីរកពល គកឺពលតពឹក ៃិងកពលរកសៀលទាងំកមា៉ា ងចូលកធ្ើោរ ៃិងកមា៉ា ងកចញកធ្ើោរ  

(ោរចុះហត្កលខា សរុប៤ដងក្ពុង១ន ង្ៃ) កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យៃូវវត្តមាៃរបស់បុគ្គលិកដដល 

មកបកំពញោរងារតបចំាន ង្ៃ កព្ុងកោលបំណង កឆ្្ះកៅរកផលិតភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃ 

ោរបំកពញោរងារ។

កៅក្ពុងោរតគប់តគងគុណផលកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យ ក៏បាៃករៀបចំឧបករណ៍វាយតនម្ 

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ តគនូកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកកពទ្យ កៅតាមតបកភទខុសៗោ្ រមួមាៃ៖ ១)ោរ 

វាយតនម្បីកតមិត ២)ោរវាយតនម្កៅកលើោរតប�ងតបណំាងនផទាក្ពុង ៃិង ៣)ោរវាយតនម្

ដផ្អកកលើវត្តមាៃៃិងបទបញ្្នផទាក្ពុង។

ចំកោះតបកភទទី១ “ោរវាយតនម្បីកតមិត” តតនូវបាៃកធ្ើក�ើងករៀងរាល់បីដខម្តង ដដល 

ក្ពុងកនាះមាៃ៖ ១)កតមិតគណៈតគប់តគង ២)កតមិតតបធាៃដផ្កៃិងនាយសាល ៃិង  

៣)កតមិតបុគ្គលិក។ កតមិតទាងំបីកៃះ តតនូវបាៃវាយតនម្ កដ្យអ្កទទលួបៃទាពុក ៃិងកៅតាម 

ឋានាៃុតកម ដដលរមួមាៃដូចខាងកតោម៖ 

ទី១. គណៈតគបត់គង៖ អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃវាយតនម្គុណផលកដ្យ 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ

ទី២. តបធាៃដផ្ក ៃិងនាយសាល៖ តបធាៃដផ្ក អៃុតបធាៃដផ្ក នាយសាល ៃិង 

នាយសាលរង តតនូវបាៃវាយតនម្កដ្យថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់ ៃិងមាៃ 

ោរឯកភាពពតីបធាៃមៃទាីរកពទ្យ

66 តារាងតួនាទីភារកិច្ចរបស់អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខធ្នូ ឆំ្្២០១៨
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ទី៣. បុគ្គលិក៖ បុគ្គលិក តតនូវបាៃវាយតនម្កដ្យអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យទទួលបៃទាពុក  

តបធាៃដផ្ក ៃិងនាយសាលទទួលបៃទាពុក

ឧបករណ៍វាយតនម្កតមិតបីខាងកលើ មាៃលក្ណៈវិៃិច្័យកផសេងៗោ្។ កតមិតទី១  

កផ្្ត តកលើ៥ចំណចុ រមួមាៃ៖ ១)ភាពជាអ្កដឹកនំា ២)ោរទទលួខុសតតនូវកលើោរកធ្ើដផៃោរ 

ោរងារតបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្ ៣)ោរទទួលខុសតតនូវកលើលទ្ធផលោរងារតបចំាតតីមាស  

៤)ោរកធើ្ោរងារជាតកពុមៃិងោរតាមដ្ៃោរអៃុវត្តោរងារជាតកពុម ៃិង៥) តបសិទ្ធភាព 

ោរងារក្ពុងតនួាទីៃិងភារកិច្ច។ រឯីកតមិតទី២ កផ្្ត តកលើ៦ចំណចុ រមួមាៃ ១)ឥរិោប្ 

វិជ្ាជីវៈ ២)ឥរោិប្ោរងារជាតកពុម ៣)សមតភ្ាពបកច្ចកកទសៃិងភាពបតដ់បៃក្ពុងកមា៉ា ង 

កធើ្ោរ ៤)ោរអភិវឌ្ឍអាជីព ៥)សកម្មភាព ស៥ ៃិង ៦)សកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យ 

ោរចម្ងករាគ (IPC)។ ចកំោះកតមិតទី៣ កផ្្ត តកលើ៦ចំណចុគ ឺ១)ឥរោិប្វិជ្ាជីវៈ  

២)ឥរិោប្ោរងារជាតកពុម ៣)សមត្ភាពបកច្ចកកទស ៃិងភាពបត់ដបៃក្ពុងកមា៉ា ងកធ្ើោរ  

៤)អនាម័យនដ ៥)ោរតគប់តគងសំណល់ ៃិង ៦)ោរសមា្អ តបរិស្ាៃ67។

ចកំោះតបកភទទី២ “ោរវាយតនម្កៅកលើោរតប�ងតបណំាងនផទាក្ពុង” បាៃកផ្្ត តកៅកលើ 

វិញ្្ញ សាចំៃៃួបួៃគ ឺ១)ោរបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ ២)សកម្មភាពសតមិតសតមាងំ  

សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព ស្តងដ់្ ៃិងស្ិរភាព (ស៥) ៣)វិៃ័យ ៃិង ៤)បរិស្ាៃ។ ោរ 

តបកួតតបដជងកៃះ តតនូវបាៃវាយតនម្កដ្យដផ្អកកលើលក្ណៈវិៃិច្័យខុសៗោ្នៃវិញ្្ញ សា 

ទាងំបួៃ68 ៃិងវាយតនម្ករៀងរាល់មយួដខម្តង កលើកដលងដតវិញ្្ញ សា ស៥ ដដលតតនូវបាៃ 

វាយតនម្ករៀងរាល់៣ដខម្តង។

វិញ្្ញ សាទី១ “ោរបងាកេ រៃិងតតលួតពៃិិត្យោរចម្ងករាគ” កផ្្ត តកលើ៤ចំណចុគ ឺ១)ោរកធើ្ 

អនាម័យនដ ២)ោរតគបត់គងោកសំណល់ ៣)ោរសមា្អ តបរិស្ាៃ/អនាម័យទូកៅ ៃិង ៤)ោរ 

អប់រអំំពីសុខភាព ៃិងអនាម័យដល់អ្កជំងឺ អ្កកំដរអ្កជំងឺ។ វិញ្្ញ សាទី២ “សកម្មភាព 
67 ឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដោរងារសតមាប់កតមិតអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ សតមាប់កតមតិតបធាៃ អៃុតបធាៃដផ្ក 

នាយសាល នាយសាលរង ៃិងសតមាប់កតមិតបុគ្គលិក
68 ទតមង់វាយតនម្នៃវិញ្្ញ សាទាងំបីតបកភទ (ោរបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគ 5S ៃិងវិៃ័យ )
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សតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព ស្តងដ់្ ៃិងសិ្រភាព (ស៥)” កផ្្ត តកលើ៥ចំណចុ

គ ឺ១)សតមិតសតមាងំ ២)សណា្ត ប់ធ្ាប់ ៣)កសាភ័ណភាព ៤)ស្តង់ដ្រ ៃិង៥)ស្ិរភាព។  

ចំដណកឯវិញ្្ញ សាទី៣ “វិៃ័យ” កផ្្ត តកលើ៤ចំណចុគ ឺ១)កមា៉ា ងបំកពញោរងារ ២) អវត្តមាៃ 

បំកពញោរងារ ៣)អវត្តមាៃកវៃតបចំាោរ ៃិង៤)ឯកសណាឋា ៃ។ កដ្យដ�ក វិញ្្ញ សាទី៤  

“បរិស្ាៃ” កផ្្ត តកៅកលើោរដ្ទាសំៃួចបារឱ្យបាៃល្អសា្អ ត ៃិងតសស់បំតពង ដដលវិញ្្ញ សា 

កៃះ ពុំទាៃ់បាៃកំណត់លក្ណៈវិៃិច្័យកៅក�ើយកទ កតោះកទើបដតបកងកេើតក្ពុងឆំ្្២០២០។

ចំកោះតបកភទទី៣ “ោរវាយតនម្កដ្យដផ្អកកលើវត្តមាៃៃិងបទបញ្្នផទាក្ពុង” មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃករៀបចំកធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ដខ កដ្យវាយតនម្កលើោរមកបំកពញោរងារកទៀងទាត់  

រមួមាៃ៖ ោរងារតបចំាន ង្ៃ កវៃោម ៃិងោរងារចនំ ង្ៃឈប់សតមាក ៃិងោរកោរពវិៃ័យោ

រងារដដលមាៃកំណត់កៅក្ពុងបទបញ្្្ផ នផទាក្ពុង។

ជាមយួោ្ៃឹងោរវាយតនម្ទាងំបីតបកភទខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធ 

កលើកទឹកចិត្ត កៅតាមតបកភទនៃោរវាយតនម្។ សតមាប់តបកភទទី១ “ោរវាយតនម្បីកតមិត”  

បុគ្គលិក តតនូវបាៃផ្តល់តបាក់រង្ាៃ់កដ្យដផ្អកកលើពិៃទាពុសរុបនៃោរវាយតនម្ ដដល្វោិ 

កលើកទឹកចិត្តកៃះ បាៃមកពីអង្គោរនដគអូភិវឌ្ឍនានា រមួមាៃ៖ ធនាោរពិភពកលាក  

(World Bank) ធនាោរអភិវឌ្ឍៃ៍រដ្ឋា ភិបាលអាល្មឺ៉ាង់ (German Government-owned  

Development Bank: KFW) ទីភ្ាក់ងារកិច្ចសហតបតិបត្តិអៃ្តរជាតិកកូរ៉ា (KOICA)   

នាយកដ្ឋា ៃោណិជ្កម្មៃិងទំនាក់ទៃំងអៃ្តរជាតិ (Department of Foreign Affairs  

and Trade: DFAT) របស់អូសសា្ត លី ទីភ្ាក់ងារកិច្ចសហតបត្តិោរអៃ្តរជាតិអាល្មឺ៉ាង់ (GIZ)  

ៃិងអង្គោរ Family Health International 360 (FHI 360) ជាកដើម។ ោរកលើកទឹកចិត្ត 

កៃះ តតនូវបាៃកំណត់ជាពីរតបកភទ រមួមាៃ៖

 - ោរកលើកទឹកចិត្តជា្វិោ៖ សតមាប់តបចំាតតីមាសៃីមយួៗ ោរផ្តល់បាតក់រង្ាៃ់ 

កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក តតនូវបាៃគិតកៅកលើសៃទាសសេៃ៍ ៃិងតនម្សៃទាសសេៃ៍នៃោំ 

តបាក់ តពមទាងំដផ្អកកលើតនួាទីរបស់បុគ្គលិក
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

 - ោរកលើកទឹកចិត្តមៃិដមៃជា្វិោ៖ ោរផ្តល់ប័ណណសរកសើរ កមដ្យោរងារ ៃិងោរ 

កស្ើសុំក�ើងថ្្ក់ជៃូបុគ្គលិក។

ចកំោះតបកភទទី២ “ោរវាយតនម្កៅកលើោរតប�ងតបណំាងនផទាក្ពុង” មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ឧបត្ម្ភជា្វិោមយួចំៃៃួដល់ដផ្កដដលទទលួបាៃជ័យលាភី កដ្យទទលួទឹកតបាក់ឧបតម្្ភ 

ចាប់ពីដសសិបមុឺៃករៀល ដល់ហាសិបមុៃឺករៀល ដដលកម្មវិធីកៃះតតនូវបាៃករៀបចកំ�ើង 

ករៀងរាល់ឆំ្្69។

សតមាប់តបកភទទី៣ “ោរវាយតនម្កដ្យដផ្អកកលើវត្តមាៃៃិងបទបញ្្នផទាក្ពុង” មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃផ្តលៃ់វូតបាក់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកតាមរយៈចំណូលពីហិរញ្ញប្ទាៃជាតបចំា 

ដខ ដដលបាៃមកពីោរបង់កសវារបស់អតិ្ិជៃ កដ្យបាៃដបងដចកកៅតាមោរកំណត ់

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កព្ុងកនាះ ៦០% នៃចំណូលកសវាផ្តលក់ៅតគប់បុគ្គលិក ៣៩%សតមាប់ 

ដំកណើរោររបស់មៃទារីកពទ្យ ៃិង ១%សតមាប់បង់ចូល្វិោជាតិ។ ្ វិោ ៦០%នៃចំណូល 

កសវាកៃះ ៃឹងឧបត្ម្ភដល់មសៃ្តីថ្្ក់ដឹកនំាអង្គភាព ថ្្ក់ោរិោល័យ តគនូកពទ្យ បុគ្គលិកកពទ្យ 

ទកូៅ ដដលបាៃរមួចំដណកក្ពុងកិច្ចោររបស់អង្គភាពឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងៃិរៃ្តរភាព។ ោរ 

ដបងដចកតបាក់ឧបតម្្ភកៃះ ក៏តតនូវកោងកៅតាមតនួាទី ភារកិច្ច ៃិងសមត្ភាពជំនាញទទលួ 

ខុសតតនូវកលើកិច្ចោរ កដ្យមាៃោរឯកភាពកៅក្ពុងនផទាក្ពុងរបស់អង្គភាពផ្ទា ល់ ប៉ាុដៃ្តគម្ាត 

ទឹកតបាក់ពីថ្្ក់ខ្ស់បំផុតមកថ្្ក់ទាបបំផុតមិៃឱ្យកលើសពី២កៅ៣ដងក�ើយ70។

កដើម្ីងាយតសលួលដល់ោរតគប់តគងបុគ្គលិក មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរតគប់តគងបុគ្គលិក 

តាមតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវិទយា កដ្យបញ្ចនូលទៃ្ិៃ័យព័ត៌មាៃបុគ្គលិកទាងំអស់កៅក្ពុងតបព័ៃ្ធ  

កដ្យក្ពុងកនាះរមួមាៃ៖ តបវត្តិរបូ តបវត្តិោរងារ តបវត្តិោរសិកសា ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

កមដ្យោរងារ ៃិងោរដ្ក់វិៃ័យកផសេងៗ។ តបពៃ័្ធតគប់តគងទិៃ្ៃ័យកៃះ បាៃជួយដល ់

មៃទាីរកពទ្យឱ្យមាៃភាពងាយតសលួលដល់ោរតគប់តគងចំៃួៃបុគ្គលិកដដលកំពុងបំកពញោរងារ 

69 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមួយសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ នាន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
70 កសចក្តីដណនំាស្ត ពីីោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាលនាដខមីនា ឆំ្្២០១១។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម90

បាៃចបាស់លាស់ ៃិងោ្ត ប់បាៃទាងំជំនាញៃិងសមតភ្ាពរបស់តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិកកពទ្យ  

តបវត្តិោរងារ ៃិងោរសិកសាជាកដើម។ តបព័ៃ្ធកៃះ ក៏ជយួឱ្យមៃទាីរកពទ្យមាៃភាពងាយតសលួល 

កៅក្ពុងោរកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាព ោររកសាទុកៃវូតបវត្តិនៃោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពរបស់បុគ្គលិក  

ោរដ្ក់វិៃ័យ ៃិងោរដស្ងរកព័ត៌មាៃអំពីអតីតភាពោរងាររបស់បុគ្គលិកម្ាក់ៗ ជាពកិសស 

មៃទាីរកពទ្យមាៃទិៃ្ៃ័យតគបត់ោៃ់ ៃិងអាចដស្ងរកព័ត៌មាៃោ៉ា ងឆ្ប់រហ័សចកំោះមសៃ្តី 

ដដលតតនូវចូលៃិវត្តៃ៍នាកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងអនាគត។

៣�៤�២� ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

មៃទាីរកពទ្យមយួដដលរឹងមា ំខំ្ាង គឺតតនូវោរធៃធាៃមៃុសសេជាចំាបាច់។ ដូកច្ះ បុគ្គលិក 

កពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ តតនូវអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពជាតបចំាកដើម្ីកឆ្ើយតបកៅៃឹងជំនាញបកច្ចកកទស 

ដដលមាៃោរវិវឌ្ឍ ្្មីៗ ។ ោក់ព័ៃ្ធៃឹងចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃករៀបចំ 

ដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាឆំ្្71 ៃិងោរករៀបចំចាត់ដចងបុគ្គលិកឱ្យកៅបកំពញោរងារ 

សមតសបកៅតាមជំនាញ ៃិងដផ្កៃីមួយៗ តពមទាងំផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិង 

តគនូកពទ្យ បាៃចូលរមួកម្មវិធីកផសេងៗ ៃិងអៃុវត្តៃវូសកម្មភាពនានាជាកតចើៃ។

៣�៤�២�១� ការពរៀ្រចំសផនការ្រណ្តពុ រះ្រណា្ត ល

មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរសិកសាកៅកលើធៃធាៃមៃុសសេដដលកំពុងបំកពញោរងារកៅតាម 

ដផ្កៃីមួយៗ កដ្យកធ្ើោរតបមលូទិៃ្ៃ័យតាមដផ្ក ៃិងតាមរយៈទិវាតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ  

ក្ពុងកនាះមាៃកិច្ចពិភាកសាអំពីបញ្ហា តបឈម ៃិងចំណចុកខសាយដដលមៃទាីរកពទ្យតតនូវកដ្ះតសាយ 

ៃិងអភិវឌ្ឍបដៃ្ម រមួទាងំជំនាញឯកកទសដដលមៃទាីរកពទ្យមាៃតតមនូវោរផងដដរ។ ទាញ 

កចញពីកិច្ចោរងារកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាឆំ្្កដ្យកំណត ់

អំពីជំនាញបណ្តពុ ះបណា្ត លដដលជាតតមនូវោរចំាបាច់ ៃិងកពលកវលាជាក់លាក់សតមាប់កធ្ើ 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់តគនូកពទ្យោក់ពៃ័្ធទាងំអស់។ 

កដ្យដផ្អកកៅកលើដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃវូកម្មវិធ ី

71 តារាងោលវិភាគសតមាប់ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីីោរតបជុំពិភាកសាករណីគី្ៃិករបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

បណ្តពុ ះបណា្ត លរយៈកពលខី្ៗ (២ន ង្ៃ) ជាករៀងរាល់ដខ កដ្យកផ្្ត តកលើដផ្កករាគកុមារ សម្ភព  

ករាគសស្ត ី ដផ្កជំងទឺកូៅ ៃិងដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ជាកដើម ដដលកធ្ើបទឧកទទាសនាមកដ្យ 

សាសសា្ត ចារ្យជំនាញតាមដផ្កៃីមយួៗ។ 

ោរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពរបស់បុគ្គលិក មិៃតតឹមដតកធ្ើក�ើងកតោមរបូភាពកម្មវិធីបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត លកនាះកទ គមឺៃទារីកពទ្យបាៃកតបើតបាស់តគប់មកធយាបាយកដើម្ីអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពរបស់ 

បុគ្គលិកបដៃ្ម រមួមាៃ៖ ោរករៀបចំសិោ្សាលា ៃិងោរតបជុំករៀងរាល់តពឹកដដលមាៃ 

រយៈកពលមយួកមា៉ា ងកៅមួយកមា៉ា ងកៃ្ះ កដើម្ីពៃ្យល់ដណនំា ៃិងជដជកពិភាកសាអំពីបញ្ហា  

កផសេងៗ ឬស្ាៃភាពជំងណឺាមយួដដលតតនូវកធ្ើោរសកិសារមួោ្។ ទៃទាមឹកៃះ កតោមកិច្ចសហ- 

តបតិបត្តិោរជាមយួនដគូអភិវឌ្ឍ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងសិោ្សាលា 

នានា កដើម្ីដចករដំលកជំនាញ ចំកណះដឹង ៃិងបទពិកសាធៃ៍ របស់តគនូកពទ្យឯកកទសមកពី 

ខាងកតរៅតបកទសដចូជា បារាងំ កូករ៉ា ៃិងជប៉ាុៃជាកដើម។ កម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លកៃះមាៃ 

រយៈកពលពីរកៅបីន ង្ៃ កដ្យបាៃកផ្្ត តកៅកលើដផ្កឆ្មប ោរដ្ទាទំារក ៃិងពិកសាធៃ៍...។ ល។

៣�៤�២�២� ការអនុវត្តមនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

មៃទាីរកពទ្យ បាៃយកចិត្តទុកដ្ក់កលើសមត្ភាពបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យតគប់កតមិត  

កដ្យបាៃគិតគរូអំពោីរអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពជាតបចំា តាមរយៈោរបញ្នូៃតគនូកពទ្យមយួចំៃួៃ 

ឱ្យកៅចូលរមួវគ្គបណ្តពុ ះ បណា្ត លបដៃ្មទាងំក្ពុងតបកទស ទាងំកតរៅតបកទស កលើជំនាញវគ្គ 

ខ្ីៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរងារដដលទទលួបៃទាពុក។ វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លក្ពុងតបកទសមាៃដចូជា ដផ្ក 

កវជ្សាសស្ត  សល្យសាសស្ត  កុមារ ៃិងសម្ភព-ករាគសស្ត ។ី រឯីវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លខ្ីៗកតរៅតបកទស  

មាៃដូចជា ោរតគប់តគងសុខភាពមាតា សុខភាពទារក ៃិងសុខភាពសហគមៃ៍ជាកដើម72។

72 វិញ្្ញ បៃបតតរបស់កលាកតសី យៃ់ សុីកណ ដដលបាៃបញ្ចប់វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លស្ត ពីីសុខភាពមាតា ៃិងទារក កៅ 

តបកទសជប៉ាុៃ ចាប់ពីន ង្ៃទី០១ ដល់ន ង្ៃទី១៨ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ៃិងវិញ្្ញ បៃបតតរបស់កលាកតស ីកយឿង សុខណា  

បាៃបញ្ចប់វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លស្ត ពីីសុខភាពសហគមៃ៍ កៅតបកទសជប៉ាុៃ។
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តារាង ៣.៣ ស្ត ពីីចំៃៃួអ្កចលូរមួវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លពីឆំ្្២០១៥ ដល់ឆំ្្២០១៩

ល.រ

តបកភទនៃ

ោរបណ្តពុ ះ

បណា្ត ល 

ឆំ្្
សរុប

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

តសី សរុប តសី សរុប តសី សរុប តសី សរុប តសី សរុប តសី សរុប

១

ោរបណ្តពុ ះ

បណា្ត ល

ក្ពុងតបកទស

៣២ ៧០ ៣៩ ៧៧ ៤៨ ១០២ ៤៩ ១១៨ ៨៦ ១៦៧ ២៥៤ ៥៣៤

២

ោរបណ្តពុ ះ

បណា្ត ល

កតរៅតបកទស

៤ ៦ ១ ៤ ៣ ៧ ៣ ១៣ ៦ ១៨ ១៧ ៤៨

សរុបរមួ ៣៦ ៧៦ ៤០ ៨១ ៥១ ១០៩ ៥២ ១៣១ ៩៤ ១៨៥ ១៧១ ៥៨២

តបភព៖ តារាងករៀបចំបកងកេើតក�ើងកដ្យតកពុមោរងារតាមរយៈទិៃ្ៃ័យដដលទទលួបាៃពីមៃទាីរ- 

កពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

តាមតារាង ៣.៣ បងាហា ញថ្ ក្ពុងរយៈកពល៥ឆំ្្ (២០១៥-២០១៩) មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

អភិវឌ្ឍសមតភ្ាពតគនូកពទ្យតាមរយៈោរបណ្តពុ ះបណា្ត លក្ពុងតបកទស សរុបចៃំួៃ៥៣៤នាក់  

សស្ត ី២៥៤នាក់ ក្ពុងកនាះឆំ្្២០១៥ មាៃចំៃួៃ៧០នាក់ សស្ត ៣ី២នាក់ ឆំ្្២០១៦ មាៃចំៃៃួ 

៧៧នាក់ សស្ត ៣ី៩នាក់ ឆំ្្២០១៧ មាៃចំៃៃួ ១០២នាក់ សស្ត ៤ី៨នាក់ ឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃួៃ  

១១៨នាក់ សស្ត ៤ី៩នាក់ ៃិងឆំ្្២០១៩ មាៃចៃំួៃ ១៦៧នាក់ សស្ត ៨ី៦នាក់។ ចំកោះោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លកៅកតរៅតបកទស មាៃចំៃៃួសរុប ៤៨នាក់ សស្ត ១ី៧នាក់ ក្ពុងកនាះ ឆំ្្២០១៥  

មាៃចំៃៃួ៦នាក់ សស្ត ី៤នាក់ ឆំ្្២០១៦ ចំៃៃួ ៤នាក់ សស្ត ១ីនាក់ ឆំ្្២០១៧ មាៃចំៃៃួ  

៧នាក់ សស្ត ៣ីនាក់ ឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃៃួ ១៣នាក់ សស្ត ី៣នាក់ ៃិងឆំ្្២០១៩ មាៃចៃំៃួ  

១៨នាក់ សស្ត ី៦នាក់។

ចំកោះកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លដដលមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកដ្យផ្ទា ល់ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំោរវាយតនម្កលើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកដើម្ីដកលម្អកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត ល កដ្យបាៃ 
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ករៀបចំជាទតមង់វាយតនម្មុៃ ៃិងកតោយោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល (Pre-test/Post-test)73  

ៃិងទតមង់វាយតនម្កម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លទទលួព័ត៌មាៃតត�ប់ (Feedback)74 ពីសិោ្ោម 

ដដលទតមង់ទាងំកៃះបាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីសមតភ្ាពរបសត់គនូកពទ្យកព្ុងោរទទួលយកចំកណះដឹង  

ៃិងជំនាញក្ពុងកតមិតណាមយួ ឬតតមនូវោរចំកណះដឹងឬជំនាញបដៃ្មកទៀត តពមទាងំមតិ 

កោបល់សំណូមពរនានាកព្ុងោរដកលម្អវគ្គកៃះ ឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរបដៃ្មកទៀតនាកពល 

បនាទា ប់។

បនាទា ប់ពីបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ បាៃទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត លរចួ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំចាតដ់ចង ៃិងកលើកទឹកចិត្ត កដ្យផ្តល់ឱោសឱ្យចលូរមួក្ពុងកម្មវិធី 

កផសេងៗមាៃដចូជា កិច្ចតបជុំ ៃិងសិោ្សាលានានាកដើម្ីដចករំដលកៃវូចំកណះដឹង ជំនាញ  

ៃិងកមករៀៃបទពកិសាធៃ៍ដដលទទួលបាៃពីវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល។ កលើសពីកៃះ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យតគនូកពទ្យកធ្ើជាតគនូបកងា្គ លកដើម្ី បណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្ត ឬកធ្ើតគនូ 

កម្មសកិសាសតមាប់ៃិសសេិតកពទ្យ ឬជាតកពុមោរងារវាយតនម្នៃគកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាព 

ៃិងសមធម៌សុខាភិបាល (H-EQIP)។

73 ទតមង់វាយតនម្វគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លស្ត ពីីោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគកៅមៃទាីរកពទ្យ។
74 សំៃរួវាយតនម្ទិវាកវជ្សាសស្ត  សល្យសាសស្ត  មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កលើកទី៥។
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៣�៥� ការពរៀ្រចំ និងស្រលម្អ្ររស្ិានរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យ

កៅសូចនាករកោលកៃះមាៃោរសកិសាអំពី៖ ១)ោរបសញ្្បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃ  

ៃិងភាពសា្អ ត ២)ោររកសាភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងភាពនបតង ៣)ោរករៀបចំ 

ទីតំាងអង្គពុយលំដហ ៃិងចំណតោៃជំៃិះ ៤)ោរតគប់តគងសំណល់រាវកៅបរកិវណមៃទាីរកពទ្យ  

៥)ោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត ោរបំពុលកដ្យកិ្ៃ ៃិងសកម្ង ៃិង ៦)ោរចាត់តំាងអៃុវត្ត 

ោរងាររបស់តកពុមតតលួតពៃិិត្យោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។

៣�៥�១� ការ្រនញ្្្រការយល់ដឹង្ទី្ររិស្ាន និងភា្សា្អ ត

កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃវូោរចលូរមួដ្រកសាបរិស្ាៃៃិងភាពសា្អ តសតមាប់បរិស្ាៃបុគ្គល  

ៃិងបរស្ិាៃសង្គមរបស់មៃទារីកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរសកម្មភាព 

ចំៃៃួ២ រមួមាៃ៖ ១)ោរអៃុវត្តតាមឯកសារកោលសតមាបោ់រយល់ដឹងពីបរស្ិាៃ ៃិង 

ភាពសា្អ ត ៃិង ២)ោរចលូរមួអៃុវត្តោ៉ា ងកពញកលញពីមសៃ្តីបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្ក 

កតបើតបាស់កសវាទាងំអស់។

៣�៥�១�១� ឯ្រសារពោលសពមា្រ់ការយល់ដឹង្ទី្ររិស្ាន និងភា្សា្អ ត

ោរបណ្តពុ ះសា្ម រតីៃិងោរចលូរមួដ្ទាបំរិស្ាៃសា្អ ត តតនូវមាៃោរបសញ្្បោរយល់ដឹង 

ពីបរិស្ាៃល្អដល់មសៃ្តីៃិងអ្កកតបើបាតសក់សវា ដដលជាដផ្កមយួោំតទដល់សុខុមាលភាព 

ទាងំអស់ោ្។ ោរទទលួបាៃសុខភាពល្អមៃិដមៃដផ្អកកៅកលើដតដផ្កមយួកចញពីោរពយាបាល 

សុទ្ធសាធកនាះកទ គមឺាៃៃ័យថ្ បរស្ិាៃសា្អ ត ៃិងមាៃអនាម័យក្ពុងមៃទាីរកពទ្យជាដផ្កមយួ 

នៃគុណភាពសុខភាពរបស់មសៃ្តីមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្កមកកតបើតបាស់កសវាក្ពុងមៃទារីកពទ្យទាងំ- 

អស់។ ក្ពុងោរអៃុវត្តជាក់ដស្តង ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្តរីាជោរ បុគ្គលិក បុគ្គលិកអនាម័យនៃមៃទារី 

សុខាភិបាល ៃិងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមទាងំអស់ ដតងដតករៀបចំកម្មវិធីផសេព្ផសាយ ៃិង 

យុទ្ធនាោរសមា្អ តបរស្ិាៃមៃទារីកពទ្យចំៃួៃ២ដងក្ពុង១ ឆំ្្ដល់បុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យទាងំអស់  

អ្កកតបើតបាស់កសវា ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ កដើម្ីយល់ដឹងពីអតត្បកោជៃ៍នៃបរស្ិាៃសា្អ ត 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម96

កដ្យបញ្ចនូលៃូវកម្មវិធី ោរលាងសមា្អ តនដ ោរទុកដ្ក់សំរាម ៃិងោរសមា្អ តបរិស្ាៃ75។ 

បដៃ្មពីកៃះ កដើម្ីធានាបាៃៃវូោរទទលួបាៃចំកណះដឹងបដៃ្មអំពីោររកសាអនាម័យ  

ោរដ្ទា ំបរិស្ាៃសា្អ ត គណៈតគប់តគងមៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃ ១)ផ្ទា ងំរបូភាពធំៗ 

ស្ត ពីីោរទុកដ្ក់សំរាមកៅតាមតបកភទ ២)របូភាពបងាហា ញពកីតោះថ្្ក់នៃោកសំណល ់

កវជ្សាសស្ត  ៃិងោកសំណល់គីមី ៃិង ៣)តទឹស្ត សី៥ជាកដើម។ ជាទូកៅផ្ទា ងំរបូភាពធំៗ 

ទាងំកៃះតតនូវបាៃដ្ក់កៅចំកណា្ត លបរិកវណ ដដលមាៃទីតំាងផ្តល់ភាពងាយតសលួលដល ់

បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវាកមើលក�ើញ ៃិងជាដផ្កមយួបងាហា ញពីសារអប់រអំំពី 

ោរដ្ទាបំរស្ិាៃ ៃិងអនាម័យ។ កៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងតាមបៃទាប់នៃដផ្កៃីមយួៗ 

មាៃបិទោក្យកស្ាកកផសេងៗកដ្យមាៃភ្ាប់របូភាពកដើម្ីដណនំាដល់បុគ្គលិកកពទ្យ អ្ក 

ជំង ឺ ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺចលូរួមអៃុវត្តោំតទោរដ្ទាអំនាម័យតាមរយៈោរអប់របំរស្ិាៃ 

បុគ្គល76 ៃិងោរអប់របំរិស្ាៃសង្គម77 ដូចជា ១)អនាម័យសំខាៃ់សូមដ្ក់ោកសំណល ់

កៅក្ពុងធុងសំរាម ២)មៃទាីរកពទ្យសា្អ ត ទាងំអស់ោ្សបបាយចិត្ត ៣)សមូដ្រកសាបរិស្ាៃក្ពុង 

មៃទារីកពទ្យឱ្យបាៃសា្អ តជាៃិច្ច ៤)បរិស្ាៃសា្អ តកផ្តើមកចញពកីយើងទាងំអសោ្់ ៥)ខ្ពុតំតនូវោរ 

សំរាមរបស់អ្ក ៦)សមូលាងនដកតោយកចញពីបង្គៃ់អនាម័យ ៧)សមូកុំកចាលសំរាមក្ពុង 

បង្គៃ់ ៃិង ៨)ហាមបកនាទា របង់ក្ពុងទីធ្ាមៃទាីរកពទ្យ។

កលើសពីកៃះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃយកកោលោរណ៍ស្តងដ់្រោរងារតាម 

តទសឹ្ត សី៥ (5S) មកបិទផសេព្ផសាយកៅក្ពុងបដ្ ៃិងតាមបៃទាប់នៃដផ្កទាងំអស់របស់មៃទាីរ 

កពទ្យ ដដលជាវិធីសាសស្តមលូដ្ឋា ៃ ៃិងជាតបពៃ័្ធសតមាប់ោរបកងកេើៃគុណភាព ៃិងសុវត្ិភាព 

75 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ចៃ័ទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា  

ឆំ្្២០២០។
76 អប់របំរិស្ាៃបុគ្គលជាោរអប់រមំសៃ្តីបុគ្គលិកកពទ្យ អ្កកតបើតបាស់កសវា អ្កកំដរអ្កជំងឺកដើម្ីយល់ដឹងពោីរ 

អនាម័យខ្លួៃតបាណ ៃិងបរិស្ាៃក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។
77 អប់របំរស្ិាៃសង្គមជាោរអប់រជំាទកូៅដល់មសៃ្តីបុគ្គលិកកពទ្យ អ្កកតបើតបាស់កសវា អំពីបរស្ិាៃ អនាម័យ កដើម្ី 

បំផុសសា្ម រតីឱ្យមាៃោរចូលរមួដ្ទា ំៃិងតសលាញ់បរិស្ាៃ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

97

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ក្ពុងមៃទារីកពទ្យ កដ្យកំណត់ឱ្យមសៃ្ត ីបុគ្គលិកអៃុវត្តជាតបចំាក្ពុងកិច្ចោរតាមជំនាញ កដើម្ ី

ធានាបាៃបរស្ិាៃោរងារល្អ រមួមាៃ៖ ១)សតមិតសតមាងំគមឺាៃៃ័យថ្ យកកចញរបស ់

របរដដលមិៃចំាបាច់កចញពីកដៃ្ងកធ្ើោរ ២)សណា្ត ប់ធ្ាប់គមឺាៃៃ័យថ្ ករៀបចំរបស់របរ 

ដ្ក់កដៃ្ងសមតសបកដើម្ីងាយតសលួលក្ពុងោរដស្ងរកៃិងរកសាទុក ៣)កសាភ័ណភាពគ ឺ

មាៃៃ័យថ្ ករៀបចំសមា្អ តកដៃ្ងកធ្ើោរ សមា្ភ រ ៃិងរបស់របរកផសេងៗ ៤)ស្តងដ់្គមឺាៃៃ័យ 

ថ្ បកងកេើតឱ្យមាៃស្តងដ់្ ៃិងមាៃចរៃ្តោរងារ ៃិង ៥)សិ្រភាពគមឺាៃៃ័យថ្ បកងកេើតជាទម្ាប់

នៃៃីតិវិធីក្ពុងោរដ្ទា។ំ

៣�៥�១�២� ការអនុវត្តការ្រនញ្្្រការយល់ដឹង្ទី្ររិស្ាន និងភា្សា្អ ត

ជារមួ ភាពសា្អ តរបស់បរិស្ាៃមិៃដមៃកកើតក�ើងកដ្យតោៃ់ដតគិតកហើយៃិោយកនាះ 

កទគ ឺគណៈតគប់តគងមៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំជាោក្យកស្ាក ៃិងករៀបចំដផៃោរដឹកនំាមសៃ្តី  

តពមទាងំបុគ្គលិកអនាម័យកព្ុងមៃទាីរកពទ្យកដើម្ីកធ្ើអនាម័យកៅក្ពុងបរកិវណ ៃិងកតរៅបរកិវណ 

មៃទាីរកពទ្យក្ពុងកោលបំណងរកសាភាពសា្អ តជាៃិច្ចៃវូអនាម័យបរស្ិាៃ ៃិងនបតង។

ជាទកូៅ គណៈតគប់តគងមៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងគណៈតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម  

បាៃដឹកនំាមសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកអនាម័យ កធ្ើោរសមា្អ តបរិស្ាៃចំៃៃួ២ដងក្ពុង១ឆំ្្ គឺកៅដខ 

មិ្ុនា ៃិងដខធ្នូជាករៀងរាល់ឆំ្្ កដើម្ីបំផុសឱ្យបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់ទទលួបាៃោរ 

យល់ដឹងអំពីអតត្បកោជៃ៍នៃោរដ្ទាអំំពីបរិស្ាៃបុគ្គល ៃិងបរិស្ាៃសង្គមកៅក្ពុងមៃទាីរ 

កពទ្យ។ កដ្យដ�ក កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពបរិស្ាៃសា្អ ត គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃ 

កំណត់ឱ្យតបធាៃដផ្ក ៃិងមសៃ្តតីាមដផ្កៃីមយួៗតតនូវអៃុវត្តសកម្មភាពបងាកេ រ ៃិងទប់សាកេ ត ់

ោរចម្ងករាគ តាមោរកំណត់ក្ពុងបញ្ីវាយតនម្របស់គណកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរ 

ចម្ងករាគ ដដលរមួមាៃ៖78 ១)ោរកធ្ើអនាម័យនដ ២)ោរតគប់តគងសំណល់កព្ុងដផ្ក ៣)ោរ 

សមា្អ តបរិស្ាៃ ឬអនាម័យទកូៅទាងំកតរៅអោរ ៃិងក្ពុងអោរ (ដផ្កបៃទាប់អ្កជំងឺ ទីកដៃ្ង 

អ្កជំងឺកតបើតបាស់ ដផ្កបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងទីកដៃ្ងបុគ្គលិកកពទ្យកតបើតបាស់) ៃិង ៤)ោរអប់រំ 

78 ខ្ឹមសារនៃបញ្ីវាយតំនលតាមដ្ៃសកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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សុខភាព ៃិងអនាម័យដល់អ្កជំងឺ អ្កកំដរ ឬសាច់ញាតិរបស់អ្កជំងឺជាករៀងរាល់សបា្ត ហ៍។

ទៃទាមឹោ្កៃះដដរ ោររកសាបរស្ិាៃសា្អ តគពឺឹងដផ្អកកលើោរចលូរមួរបស់បុគ្គលិកមៃទារី 

កពទ្យ ឬគណៈកម្មោរដ្ទាអំនាម័យ ៃិងោរចូលរមួរបស់អ្កកតបើតបាស់។ កៅក្ពុងកិច្ចោរកៃះ  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំវិធាៃជាឯកសារអប់រំទាក់ទងៃឹងោរសមា្អ តបរិស្ាៃមៃទាីរ 

កពទ្យ កដ្យកំណត់ឱ្យបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យកៅតាមដផ្កៃីមយួៗកធ្ើោរផសេព្ផសាយអប់រំ79

កៅដល់អ្កកតបើតបាស់កសវាអំពីអនាម័យ ៃិងបរិស្ាៃ។ កដ្យដ�ក មសៃ្តីកៅតាមដផ្កតតនូវ 

មាៃកម្មវិធីអប់រដំល់អ្កកតបើតបាស់កសវាៃវូតបធាៃបទខុសៗោ្ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរកធ្ើអនាម័យ 

កៅតាមតបកភទជំង ឺដដលស្ិតកៅតាមដផ្ករបស់ពកួោត់80។ រាល់ោរផសេព្ផសាយអប់រខំាង 

កលើកៃះ តបធាៃដផ្ក ៃិងមសៃ្តីរបស់ខ្លួៃបាៃករៀបចំកម្មវិធីចំៃៃួ២ដងក្ពុងមយួសបា្ត ហ៍ កៅ 

ករៀងរាល់ន ង្ៃពុធ ៃិងន ង្ៃសតុក កៅតាមតបធាៃបទខុសៗោ្ទាក់ទងៃឹងតបកភទោរងារអនាម័យ  

ៃិងបរិស្ាៃរបស់ដផ្កៃីមួយៗ។ តសបោ្កៃះដដរ ក្ពុងកំ�ពុងកពលផសេព្ផសាយអប់រ ំតបធាៃ 

ដផ្កៃិងសហោរបីាៃដចកៃិងផសេព្ផសាយបទបញ្្នផទាក្ពុងស្ត ពីីបរស្ិាៃសា្អ ត ៃិងឯកសារ 

អប់រំនានាោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរដ្ទាបំរិស្ាៃបុគ្គល ៃិងបរស្ិាៃសង្គមដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា  

ៃិងអ្កកំដរទាងំអស់ កដើម្ីយល់ដឹងៃិងចូលរមួអៃុវត្ត។ ខ្ឹមសារជារមួោក់ព័ៃ្ធៃឹងវិធាៃ 

នផទាក្ពុងខាងកលើកៃះ រមួមាៃ៖ ១)តតនូវអនាម័យខ្លួៃតបាណ ៃិងសកំលៀកបំោក់ ២)សមូរកសា  

ៃិងសមា្អ តបរិស្ាៃកដ្យោរកបាះសំរាមកៅក្ពុងធុងពណ៌នបតង ៃិងមា៉ា ស់ដដលកតបើរចួកៅ 

ក្ពុងធុងពណ៌កលឿងដដលមាៃស្ាកពណក៌ ្្ម  ៣)អាចកតបើតបាស់ទឹកតគប់កបាលរ៉ាូប៊ីកណកៅ 

ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៤)តតនូវមាៃអនាម័យនដករៀងរាល់មុៃៃិងកតោយពិសាចំណីអាហារ ៥)តតនូវ 

អនាម័យនដបនាទា ប់ពីកតបើតបាស់បៃទាប់អនាម័យរចួ ៦)តតនូវលាងនដមុៃៃិងកតោយទទលួទាៃ 

អាហារ ៧)តតនូវអនាម័យកពលកចញពីបង្គៃ់ ៨)ជយួសមា្អ តបរិស្ាៃកដ្យមិៃតតនូវខាកកសា្ត ះ 

79 ោរសមា្ភ សៃ៍របស់កលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ ៃិងខ្ឹមសារបញ្ីវាយតនម្តាមដ្ៃសកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពៃិិត្យោរចម្ងករាគមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម ចំណចុទី៤។
80 ជាសកម្មភាពអប់រំបរិស្ាៃបុគ្គលសតមាប់អ្កកតបើតបាស់កសវា។ 
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ៃិងកចាលសំរាមោសវាលោសោល ៩)មៃិតតនូវជក់បារកី្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិង ១០)ហាមកសព 

កតគឿងតសវឹងៃិងកលងដល្ងសីុសងក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។

៣�៥�២� ភា្សា្អ តពៅ្រនាពុង្ររិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ និងភា្ម្រតង

កៅចំណចុកៃះមាៃោរកលើកក�ើងអំពី ១)ោរដណនំាអំពីភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរកិវណ 

មៃទារីកពទ្យ ៃិងភាពនបតង ៃិង ២)ោរអៃុវត្តកដើម្ីភាពសា្អ តកៅក្ពុងបរកិវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

ភាពនបតង។

៣�៥�២�១� ការសណនាំ្ ទីភា្សា្អ តពៅ្រនាពុង្ររិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ និងភា្ម្រតង

ោរធានាបាៃៃវូោរចលូរមួពីបុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្កកតបើតបាសក់សវាក្ពុង 

ោររកសាឱ្យបាៃៃវូភាពសា្អ ត ៃិងភាពនបតងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចំវិធាៃជាបទបញ្្នផទាក្ពុងកដើម្ីបរិស្ាៃសា្អ ត ៃិងសណា្ត ប់ធ្ាប់កដ្យកំណត ់

ោរហាមឃ្ត់មយួចំៃៃួ រមួមាៃ៖ ១)ហាមកចាលសំរាមោសវាលោសោល ២)ហាម 

ខាកកសា្ត ះក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៣)ហាមជក់បារកី្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៤)ហាមចត 

ោៃយៃ្តោសវាលោសោល ៥)ហាមកតបើតបាសក់តគឿងតសវឹងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ  

៦)ហាមកលងដល្ងសុីសងកព្ុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៧)ហាមបងកេសំកលងរខំាៃខំ្ាងៗក្ពុង 

បរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៨)ហាមបកនាទា របង់កតរៅបង្គៃ់អនាម័យ ៃិង ៩)ហាមយកអាវុធជាតិផទាពុះ 

នានាចូលក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។

ទៃទាមឹៃឹងកៃះ កដើម្ីធានាបាៃៃូវៃិរៃ្តរភាពនៃកិច្ចោរសមា្អ តបរស្ិាៃ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោលវិភាគសតមាប់មសៃ្តី ៃិងបុគ្គលិកអនាម័យកព្ុងមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់  

កដើម្ីចលូរមួរកសាអនាម័យបរិស្ាៃកដ្យកផ្្ត តកលើកិច្ចោរ៤សំខាៃ់គឺ ១)ោរលាងនដ ២)ោរ 

កបាះកចាលៃិងទុកដ្ក់សំរាម ៣)ោរអប់រអ្ំកកំដរ ៃិង ៤)ោរសមា្អ តបរស្ិាៃទាងំក្ពុងអោរ 

ៃិងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។

បដៃ្មពីកៃះ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃដបងដចកភារកិច្ច ៃិងដដៃសមតក្ិច្ច

សតមាប់មសៃ្តបីកតមើោរងារកៅតាមបណា្ត ដផ្កឱ្យទទលួខុសតតនូវក្ពុងោរដ្រកសាអនាម័យ
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ៃិងបរស្ិាៃកៃះផងដដរ។ ជារមួ មសៃ្តបីកតមើោរងារក្ពុងដផ្កៃីមួយៗ តតនូវបំកពញកិច្ចោរ 

ទាងំបួៃខាងកលើកៅក្ពុងបរកិវណនៃដផ្ករបស់ខ្លួៃ ៃិងរកសាអនាម័យកៅបរិកវណខាងកតរៅ 

អោរនៃដផ្កៃីមួយៗ ដដលមាៃគម្ាតកចញពីជញ្្ងំអោរចំៃៃួមយួដម៉ាតតកៃ្ះកៅពីរ 

ដម៉ាតត។ កដ្យដ�ក ោរងារដ្ទារំកសាអនាម័យបរស្ិាៃ ដដលមិៃសិ្តក្ពុងដដៃសមតក្ិច្ច 

របស់មសៃ្តតីាមដផ្កទទលួបៃទាពុក គជឺាដដៃសមត្កិច្ចរបស់គណៈកម្មោរដ្ទា។ំ ោរងារ 

ទាងំកនាះមាៃដចូជា ោរកបាសសមា្អ ត ោរតបមលូោកសំណល់ ៃិងោរដ្ទាកំដើមកឈើ 

ៃិងសៃួចបារ។ បុគ្គលិកអនាម័យបកតមើោរងារកៅក្ពុងដផ្កៃីមយួៗ តតនូវសមា្អ តៃិងតបមូល 

ោកសំណល់ចំៃៃួ២ដងក្ពុងមយួន ង្ៃ កដ្យអៃុវត្តជាកទៀតទាត់ចាប់ពីន ង្ៃចៃ័ទារហតូដល់ន ង្ៃ 

កៅរ៍81។

ចំដណកឯោរសមា្អ តបៃទាប់បង្គៃ់ ៃិងបៃទាប់ទឹកអនាម័យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃករៀបចំតារាងកម្មវិធីជាោលវិភាគសតមាប់បុគ្គលិកអនាម័យតាមដផ្កៃីមយួៗកដើម្ ី

កបាសសមា្អ ត ៃិងអនាម័យជាតបចំា។ ទៃទាមឹកៃះ កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃវូៃិរៃ្តរភាពក្ពុងោរ 

សមា្អ ត គណៈកម្មោរតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ បាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធតាមដ្ៃកដ្យ 

ករៀបចំបញ្ីវត្តមាៃ ៃិងកវៃអ្កសមា្អ ត តពមទាងំបិទតារាងោលវិភាគកៅមុខបៃទាប់ៃីមយួៗ។ 

តសបជាមួយោ្កៃះ កដើម្ីធានាឱ្យបាៃៃវូោរអៃុវត្តោរងារតបកបកដ្យោរទទលួ 

ខុសតតនូវកៅ ក្ពុងតារាងោលវិភាគ បាៃកំណតោ់រវាយតនម្កលើកតមិតអនាម័យ រមួមាៃ៖ 

កតមិតតបកភទ A គសឺមា្អ តបាៃសា្អ តល្អ កតមិតតបកភទ B គសឺមា្អ តមិៃសវូសា្អ ត ៃិងកតមិត 

តបកភទ C គឺមៃិបាៃសមា្អ ត។ បដៃ្មពីកៃះកទៀត គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរ 

តប�ងតបណំាងអំពីោរដ្ទាបំរិស្ាៃ កដ្យមាៃគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យជាអ្កវាយតនម្ 

ដ្ក់ពិៃទាពុតបចំាឆំ្្កលើគណៈកម្មោរដ្ទា ំៃិងបុគ្គលិកអនាម័យកព្ុងដផ្កៃីមយួៗ កដើម្ីដ្ក់ 

ជៃូគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យពិៃិត្យៃិងសកតមច។ សតមាប់ដផ្កដដលទទលួបាៃចំណាត់ 

ថ្្ក់ចាប់ពីកលខ១ ដលក់លខ៣ កលើោរដ្ទាបំរស្ិាៃៃិងអនាម័យ តបធាៃដផ្ក មសៃ្ត ីៃិង 

81 តបសាសៃ៍កលាកតសីកវជ្បណិ្ត ចាប់ ចៃ័ទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

បុគ្គលិកអនាម័យទាងំអស់ដដលបកតមើោរងារក្ពុងដផ្កកនាះ ៃឹងទទលួបាៃោរផ្តល់រង្ាៃ់ 

តបចំាឆំ្្ជា្វិោចំៃៃួ១០មុៃឺករៀល ៃិងប័ណណសរកសើរចៃំៃួមយួ82។

៣�៥�២�២� ការអនុវត្តពដើម្បទីភា្សា្អ តពៅ្រនាពុង្ររិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ និងភា្ 

ម្រតង

កិច្ចោរអនាម័យ ៃិងសណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អ ជាដផ្កមយួក្ពុងោរធានាបាៃៃវូកសាភ័ណភាព  

ោរទាក់ទាញអ្កកតបើតបាស់ ៃិងោរសតមលួលដល់ោរផ្តលក់សវាផងដដរ។ កដើម្ីធានាបាៃ 

ៃវូសណា្ត ប់ធ្ាប់ករៀបរយល្អក្ពុងទីធ្ាមៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំប្ង ់

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធដ៏រឹងមាកំដ្យមាៃោរដបងដចកទីតំាងកៅតាមដផៃៃីមយួៗរមួមាៃ សួៃ 

ចបារ ចំណតោៃយៃ្តៃិងម៉ាតូ ូកដៃ្ងទុកដ្ក់សំរាម កដៃ្ងអង្គពុយលំដហ កដៃ្ងសៃួកុមារ 

កំសាៃ្ត តពមទាងំបៃទាប់ទឹកៃិងបង្គៃ់អនាម័យសាធារណៈចបាស់លាស់ ដដលផ្តល់ភាព 

ងាយតសលួលដល់អ្កកតបើតបាសក់សវា។

តសបជាមួយោ្កៃះ ក្ពុងកោលបំណងធានាោររកសាបាៃបរិស្ាៃសា្អ តៃិងសណា្ត ប់- 

ធ្ាប់ករៀបរយល្អ តពមទាងំកឆ្ើយតបៃឹងបទបញ្្នផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំធុងសំរាមមាៃគតមបតតឹមតតនូវៃិងតគប់តោៃ់ សតមាប់តគប់តគងសំណល់ 

ទកូៅកៅក្ពុងបរិកវណៃិងក្ពុងអោរមៃទារីកពទ្យ កៅតាមទីតំាងចំាបាច់មួយចៃំៃួដចូជា ១)កដៃ្ង 

អង្គពុយសតមាកលំដហ ២)កៅខាងមុខបៃទាប់អ្កជំងឺ ៣)កៅខាងមុខបៃទាប់កធ្ើោរតាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ ៃិង ៤)កៅតាមបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យ កដ្យមាៃោរកវចខ្ចប់តតឹមតតនូវ។ 

កដើម្ីធានាបាៃស្តង់ដ្សុវត្ិភាពក្ពុងោរទុកដ្ក់សំណល់ទកូៅៃិងសំណល់កផសេងកទៀត  

គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបិទរបូភាពអំពីតបកភទធុងសំរាមកៅតាមជញ្្ងំនៃ 

ដផ្កៃីមយួៗ ៃិងករៀបចំធុងសំរាមតាមតបកភទោកសំណល់តគប់តោៃ់តសបតាមតតមនូវោរ 

ជាក់ដស្តងរបស់ដផ្កទាងំកនាះ។ ជាទកូៅ កយើងសកងកេតក�ើញថ្ កៅដប៉ាកខាងកតរៅបៃទាប់ 
82ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមួយកលាកតសីកវជ្បណិ្ត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ ៃិងកសចក្តីសកតមចស្ត ពីីតនួាទីរបស់តកពុមតតលួតពៃិិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម  

ចុះន ង្ៃទី១៥ ដខមករា ឆំ្្២០១៨
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របស់អ្កជំងឺមាៃដ្ក់ធុងសំរាមមាៃគតមបសតមាប់ទុកដ្ក់ោកសំណល់ទកូៅ ៃិងតបកភទ 

ធុងសំរាមមាៃគតមបសតមាប់ទុកដ្ក់ោកសំណល់ឆ្ងករាគ។ កដ្យដ�ក កៅក្ពុងបៃទាប់ 

តាមដផ្កៃីមយួៗដដលមាៃតតមនូវោរចំាបាច់ទុកដ្ក់ោកសំណល់កផសេងពីតបកភទខាងកលើ  

តតនូវបាៃបំោក់កដ្យធុងសំរាមសតមាប់ទុកដ្កោ់កសំណល់គីមី សំណល់ ឱស្ កលាហៈ 

ធងៃៃ់ ៃិងោកសំណល់កវជ្សាសស្តបដៃ្មកទៀត។ ោរករៀបចំៃិងកំណត់សមា្គ ល់តបកភទធុង 

សតមាមគតឺតនូវបាៃដបងដចកកៅតាមចំណាត់ថ្្ក់តបកភទោកសំណល់រឹងទាងំ៤ ដដលមាៃ 

គំររូមួមាៃ៖ ១)តបកភទធុងពណន៌បតងមាៃអកសេរពណ៌ស ៃិងកសបាងខាងក្ពុងមាៃពណ៌ក ្្ម  

ភ្ាប់កដ្យអកសេរពណ៌ស សតមាប់ទុកដ្ក់តបកភទោកសំណល់ទូកៅ ២)តបកភទធុងពណ៌ 

កលឿងមាៃអកសេរពណ៌ក ្្ម  ៃិងកសបាងខាងក្ពុងមាៃពណ៌ក ្្ម ភ្ាបក់ដ្យអកសេរពណ៌ក ្្ម  សតមាប់ 

ទុកដ្ក់តបកភទោកសំណល់ឆ្ងករាគ ៣)តបកភទធុងពណក៌លឿងមាៃអកសេរពណ៌តកហម ៃិង 

កសបាងខាងកព្ុងមាៃពណ៌កលឿងភ្ាប់កដ្យអកសេរពណ៌តកហម សតមាប់ទុកដ្ក់តបកភទោក 

សំណល់សររីាង្គ ៃិង ៤)តបកភទធុងពណក៌ត្ាតអកសេរពណ៌ក ្្ម ភ្ាប់កដ្យរូបកបាលកខា្ម ច ៃិង 

កសបាងខាងកព្ុងពណក៌លឿង សតមាប់ទុកដ្ក់តបកភទោកសំណល់គីមី សំណល់ឱស្ កលាហៈ 

ធងៃៃ់។

បដៃ្មពីកៃះកទៀត កោងតាមតតមនូវោរចំាបាច់កព្ុងោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ក្ពុងបរិកវណ 

របស់មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមឱ្យមាៃភាពតបកសើរក�ើង គចឺាប់ពីចុងឆំ្្២០១៥មក គណៈ- 

តគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃសកតមចកំណត់ឱ្យមាៃអ្កករៅ៉ា ោរកដញន្្កលើោររកសាសុវត្ិភាព  

រកបៀបករៀបរយោៃជំៃិះ ៃិងោៃយៃ្ត83។ កៅក្ពុងកនាះ ចំណតោៃយៃ្តៃិងម៉ាតូកូ្ពុង

មៃទាីរកពទ្យជាដផ្កមយួោ៉ា ងសំខាៃ់ ដដលជយួដលោ់រករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ករៀបរយៃិង 

កសាភ័ណភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំផ្តល់ឱ្យអ្កកតបើតបាសក់សវាមាៃភាពងាយតសលួល 

ក្ពុងោរកធ្ើដំកណើរកចញចលូ ៃិងោរចតោៃយៃ្តបាៃតតឹមតតនូវ។ កលើសពកីៃះ កដើម្ីកឆ្ើយ 

83 កិច្ចសៃយាកលខ២៧០ មពកច ចុះន ង្ៃទី០៥ ដខឧសភា ឆំ្្២០១៥ ស្ត ពីីកសវាកផ្ើរោៃជំៃិះ ោៃយៃ្ត ៃិង

អាហារដ្ឋា ៃកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម
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តបៃឹងបទបញ្្នផទាក្ពុងរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលបាៃហាមឃ្ត់ោរចតោៃយៃ្តោសវាល 

ោសោល គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យៃិងអ្កករៅ៉ា ោរ បាៃករៀបចំទីតំាងចំណតោៃយៃ្ត  

ដដលមាៃគំៃសូដបងដចកចំៃួៃ១៦០គំៃសូ កដ្យដបងដចកកៅតាមតបកភទចំណត រមួមាៃ៖  

១)ចំណតរ្យៃ្តរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តីកៅតាមដផ្កៃីមួយៗ ២)ចំណតរ្យៃ្តរបស ់

អតិ្ិជៃ ៣)ចំណតរ្យៃ្តសកសងា្គ ះ បនាទា ៃ់ៃិងដឹកសាកសព ៤)ចំណតរ្យៃ្តសតមាប់ 

ោរពយាបាលដភ្កចល័តដដលមាៃករាងទុកដ្ក់តតឹមតតនូវ ៃិង៥)ចំណតម៉ាតូៃូិងកង់ដដលអាច 

ផទាពុកបាៃចំៃៃួ១៥០កតគឿង84។

កលើសពីកៃះ កៅក្ពុងបរិកវណៃិងក្ពុងអោរនៃដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទាីរកពទ្យ គណៈ- 

តគប់តគងបាៃកធើ្ោរដបងដចកបង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកសាធារណៈសតមាប់កតបើតបាស់ 

កៅក្ពុងបរកិវណមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំបង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកកតបើតបាស់កៅតាមអោរ 

នៃដផ្កៃីមយួៗោ៉ា ងតតឹមតតនូវៃិងតគប់តោៃ់។ បង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកសាធារណៈ 

ក្ពុងបរកិវណមៃទាីរកពទ្យៃិងតាមដផ្កៃីមួយៗតតនូវបាៃករៀបចំដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្ៃូវបៃទាប ់

បង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកសតមាប់បុរស នារ ីតពមទាងំជៃពិោរ កហើយដចូោ្ដដរគឺកៅ 

តាមមុខបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យ ៃិងបៃទាប់ទឹកតតនូវបាៃដបងដចកៃិងបំោក់ស្ាកសញ្្ញ សមា្គ ល់ 

សតមាប់បុរស នារ ីៃិងជៃពិោរចបាស់លាស់។ ជារមួ មៃទាីរកពទ្យមាៃបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យ 

សរុបចំៃៃួ១០៩បៃទាប់ ដដលក្ពុងកនាះបៃទាប់បង្គៃ់សតមាប់សស្តមីាៃចំៃួៃ៣៨បៃទាប់ ៃិង 

បៃទាប់ទឹកសរុបចំៃួៃ៧៨បៃទាប់ សតមាប់កតបើតបាស់កៅតាមដផ្ក ៃិងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។

បដៃ្មពីកៃះ កៅតាមបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យទាងំអស់តតនូវបាៃបោំក់កដ្យធុងសំរាម 

ដដលមាៃគតមប សតមាប់ទុកដ្កោ់កសំណល់ទកូៅោ៉ា ងតតមឹតតនូវ អនាម័យល្អ ៃិងោ្ម ៃ 

កិ្ៃ។ តាមរយៈោរសកងកេតជាក់ដស្តង កៅតាមបៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យៃិងបៃទាប់ទឹកតតនូវបាៃ 

ករៀបចំឱ្យមាៃជញ្្ងំតពិលខាងកលើ បង្អលួច ដដលកធ្ើឱ្យខ្យលក់ចញចលូតគប់តោៃ់កដើម្ីកុំឱ្យ 

មាៃកិ្ៃមិៃល្អ ៃិងរៃ្ធបងហានូរកៅក្ពុងបៃទាប់ទឹកៃីមួយៗតតនូវបាៃបំោក់បកច្ចកកទសខទាប់កិ្ៃ 

84 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក កៅ ច័ៃទាផល អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ន ង្ៃទី២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ោ៉ា ងតតឹមតតនូវ។ កលើសពកីៃះ កដើម្ីកជៀសវាងកិ្ៃមិៃល្អកៅក្ពុងបៃទាប់ទឹក ៃិងបៃទាប់បង្គៃ់ 

អនាម័យទាងំកនាះ គណៈតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោលវិភាគសតមាប់បុគ្គលិក 

អនាម័យកៅតាមដផ្កៃីមយួៗសមា្អ តជាតបចំា២ដងក្ពុងមយួន ង្ៃ។

កដើម្ីអៃុវត្តកៅតាមកោលោរណ៍កំណតក់ដ្យឯកសារអប់រទំាក់ទងៃឹងោរសមា្អ ត 

បរស្ិាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យដដលកំណត់ឱ្យអ្កកតបើតបាស់បៃទាប់អនាម័យតតនូវសមា្អ តនដកតោយកចញ 

ពីបង្គៃ់ គណៈតគប់តគងមៃទារីកពទ្យបាៃគិតគរូៃិងករៀបចំទីកដៃ្ងលាងនដកៅតគបត់ចកកចញ 

ពីបៃទាប់ទឹក ឬបង្គៃ់អនាម័យកដ្យកតបើតបាស់ស្ាកសមា្គ ល់ៃិងអកសេរដណនំាបញ្្ក់ចបាស់ 

លាស់។ កៅតាមទីកដៃ្ងលាងនដៃីមួយៗមាៃសាប៊ូលាងនដ កដៃសេង ឬតកដ្សជតូនដ  

សតមាប់អ្កកតបើតបាស់ កដើម្ីរកសាអនាម័យឱ្យបាៃល្អ។ បដៃ្មពីកៃះ កៅតាមបៃទាប់ទឹកៃិង 

បង្គៃ់អនាម័យកព្ុងអោរនៃដផ្កៃីមយួៗ ក៏ដចូជាបៃទាប់ទឹកៃិងបៃទាប់បង្គៃ់សាធារណៈដដរ 

គតឺតនូវបាៃករៀបចំតបព័ៃ្ធបណា្ត ញទឹកសា្អ ត ៃិងមាៃទឹកកតបើតបាស់តគប់តោៃ់។

ភាពជាអ្កដឹកនំាៃិងោរនច្តបឌិតរបស់គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ គជឺាដផ្កមយួ 

ដ៏សំខាៃ់ក្ពុងោរតគប់តគងៃិងចាតដ់ចងមសៃ្តីទាងំអស់ រមួមាៃ តបធាៃដផ្ក នាយសាល  

មសៃ្តីកពទ្យ ៃិងគណៈកម្មោរដ្ទា ំចលូរមួដ្រកសាបរស្ិាៃកៅក្ពុងបរកិវណមៃទាីរកពទ្យឱ្យបាៃ 

សា្អ ត ៃិងមាៃភាពនបតងជាៃិច្ច កដ្យបាៃចាត់ដចងកិច្ចោរដចូខាងកតោម85៖

 - គណៈកម្មោរដ្ទាតំតនូវតគប់តគងបុគ្គលិកអនាម័យចៃំួៃ៦០នាក់ កដ្យដបងដចក 

បុគ្គលិកអនាម័យចាប់ពីចំៃួៃ១នាក់ដល់ចំៃៃួ៤នាក់ សតមាប់ដផ្កៃីមយួៗកដ្យ 

អាតស័យៃឹងតតមនូវោររបស់ដផ្កទាងំកនាះ ៃិងកំណតក់វៃបំកពញោរងារកវៃតពឹក  

ៃិងកវៃរកសៀល

 - កៅកវៃតពឹកចាប់ពីកមា៉ា ង៧:០០នាទី តកពុមបុគ្គលិកអនាម័យទទួលបៃទាពុកោរងារ 

អនាម័យកៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទារីកពទ្យតតនូវទទលួភារកិច្ចកព្ុងោររកសាដ្ទា ំ 

85 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ 

ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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សមា្អ ត អនាម័យកៅតាមដផ្ករបស់ខ្លួៃទាងំកព្ុងអោរ ៃិងបរិកវណជុំវិញអោរ  

តពមទាងំតបមលូោកសំណល់ទូកៅកដ្យទុកដ្ក់ក្ពុងស្តពុកបំរុងៃីមយួៗ មុៃៃឹង 

បញ្នូៃកៅកដៃ្ងស្តពុកសំណល់រមួ។

 - កៅកវៃរកសៀលចាប់ពីកមា៉ា ង២:០០នាទី តកពុមបុគ្គលិកអនាម័យកៅតាមដផ្កទាងំអស ់

តតនូវតបមលូផ្តពុំោ្ៃិងតតនូវបាៃដបងដចកជា២តកពុម ឬ៣តកពុម កដើម្ីកធ្ើអនាម័យ កបាស 

សមា្អ ត ៃិងតបមលូសំរាមកៅតាមដផៃកផសេងោ្នៃទីធ្ាខាងមុខ ៃិងខាងកតោយដដល 

ស្ិតកៅក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។ បនាទា ប់ពីបំកពញកិច្ចោរកៅតាមដផៃនៃបរកិវណ 

ខាងកលើកៃះរចួរាល់ បុគ្គលិកអនាម័យទាងំកៃះ តតនូវតត�ប់កៅបំកពញកិច្ចោរអនាម័យ 

កៅតាមដផ្កដដលពកួោត់ទទលួបៃទាពុកវិញ។

 - គណៈកម្មោរដ្ទាបំាៃបកងកេើតយៃ្តោរតបមលូោកសំណល់ កដ្យមាៃបុគ្គលិក 

អនាម័យមយួតកពុមកដ្យដ�កកផសេងកទៀត ដដលមាៃភារកិច្ចតបមលូោកសំណល់ 

ទូកៅកៅតាមធុងផទាពុកោកសំណល់ក្ពុងបរិកវណ ៃិងោកសំណលក់ៅតាមស្តពុកបំរុង  

យកកៅទុកដ្ក់ក្ពុងស្តពុកសំរាមរមួ កដ្យបំកពញកិច្ចោរជាកទៀងទាត់កៅករៀងរាល ់

កវៃតពកឹ ៃិងកវៃរកសៀលជាតបចំា។ បដៃ្មពីកៃះ រាល់ោកសំណល់កៅក្ពុងធុងសំរាម 

គមឺៃិតតនូវឱ្យមាៃចំណះុកលើសពី៣ ភាគ៤ នៃចំណះុសរុបនៃធុងសំរាមៃីមយួៗកនាះ 

កទ កហើយតបសិៃកបើកលើសពីោរកំណត់កៃះបុគ្គលិកអនាម័យតតនូវតបមលូកៅទុកដ្ក ់

ក្ពុងស្តពុកសំរាមរមួ។

ករណីកដ្យដ�កចំកោះោកសំណល់ឆ្ងករាគ ោកសំណល់កវជ្សាសស្ត  ោកសំណល ់

គីមី សំណល់ឱស្ កលាហៈធងៃៃ់ ៃិងោកសំណល់សររីាង្គ បុគ្គលិកអនាម័យដដលបកតមើ 

ោរងារក្ពុងដផ្កៃីមយួៗតតនូវយកកដ្យផ្ទា ល់កៅោៃ់ករាងដ្ក់សំណល់កវជ្សាសស្តបកណា្ត ះ- 

អាសៃ្ មុៃៃឹងដ្ក់ចលូក្ពុង�ដុតសំរាម ឬអាងស្តពុកសំណល់សររីាង្គ។

កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃភាពសា្អ តល្អៃិងភាពនបតងរបស់សួៃ កតរៅពីកិច្ចោរដ្ទា ំ

ៃិងរកសាអនាម័យបរស្ិាៃជាតបចំាន ង្ៃរបស់បុគ្គលិកអនាម័យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ  
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បាៃដបងដចកោរទទលួខុសតតនូវដ្ទាសំួៃចបារកៅតាមដផៃនៃដផ្កៃីមយួៗ ដដលមាៃ 

តបធាៃដផ្ក នាយសាល មសៃ្តីកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកអនាម័យទាងំអស់ទទួលបៃទាពុកដ្ទាសំួៃ 

ចបារ តាមដផៃនៃដផ្ករបស់ពកួោត់ កដ្យតតនូវបំកពញកិច្ចោររមួោ្ក្ពុងោរដ្ទា ំអភិវឌ្ឍ  

កធ្ើអនាម័យ សមា្អ តអោរ ោត់កៅ្ម  ៃិងដ្ផំ្កេ ក្ពុងសួៃបដៃ្ម កៅករៀងរាល់៣ដខម្តង។

តារាង ៣.៤ ស្ត ពីីបំដណងដចកោរដ្ទាសំៃួចបារក្ពុងមៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

លរ ដផ្កទទួលបៃទាពុកដ្ទាៃំិងអនាម័យ ោរទទួលខុសតតនូវ

១ ដផ្ករដឋាបាល
ទទួលដ្ទាសំៃួចបារមុខអោររដឋាបាល ៃិងសៃួចបារ

ខាងត ន្ូងសាលសហសកិសា២

២ ដផ្កផ្នូវចិត្ត ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងមុខអោរផ្នូវចិត្ត

៣
ដផ្កមាត់ កធ្មញ តតកចៀក តចមុះ 

ៃិងបំពង់ក

ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងកជើងអោររតតកចៀក តចមុះ 

ៃិងបំពង់ក

៤ ដផ្ករកបង ទទួលដ្ទាសំៃួចបារជុំវិញអោររកបង

៥ ដផ្កមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងមុខអោរមៃទាីរពិកសាធៃ៍

៦ ដផ្កកុមារ
ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងមុខ ៃិងខាងកតោយអោរ

ជំងកឺុមារ

៧ ដផ្កពកិតោះ ៃិងដបងដចកជំងឺ
ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងមុខអោរពិកតោះ ៃិង 

ដបងដចកជំងឺ

៨ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់វះោត់ (ICU)
ទទួលដ្ទាសំៃួចបារខាងកកើតអោរសកសងា្គ ះបនាទា ៃ ់

វះោត់ (ICU)

តបភព៖ លិខិតកលខ៤៦២/២០ មព.កច ចុះន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ ស្ត ពីីតារាង

ដបងដចកដ្ទាសំួៃចបារ, មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម

៣�៥�៣� ទទីតាងំអង្គពុយលំសហ និងចំណតយានជំនិរះ

ោររកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ករៀបរយ បរិស្ាៃសា្អ ត ៃិងសុខមាលភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យគឺ 

មិៃដមៃពឹងដផ្អកដតដផ្កោររកសាអនាម័យដតមយួដផ្កកនាះកទ ប៉ាុដៃ្តកតា្ត រមួផសេក្ំពុងោរ 
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តគប់តគងចាត់ដចងកលើ ១)ទីតំាងអង្គពុយលំដហ ៃិង ២)ចំណតោៃជំៃិះ ក៏ជាដផ្កមយួ 

ោ៉ា ងសំខាៃ់ផងដដរ។

៣�៥�៣�១� ទទីតាងំអង្គពុយលំសហ

កដើម្ីរកសាបាៃៃវូផ្សុកភាពល្អ សតមាប់មសៃ្តីបុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យៃិងអ្កកតបើ-

តបាស់កសវាទាងំអស់ ៃិងកដើម្ីរកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់ៃិងកសាភ័ណភាពកៅក្ពុងបរកិវណមៃទាីរ 

កពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ បាៃគិតគរូៃិងករៀបចំទីធ្ាមាៃបង់អង្គពុយសតមាកលំដហ 

ស្ិតកៅឆ្ងៃ យពីបៃទាប់អ្កជំងឺ ដដលមាៃភាពតស�ះទលូាយ មាៃកដើមកឈើផ្តល់ម្ប់ មាៃ

សៃួចបារព័ទ្ធជុំ វិញទធ្ីាតបកបកដ្យខ្យល់កចញចូលតគប់តោៃ់។ បដៃ្មពីកៃះ កៅជុំវិញ 

ទីតំាងអង្គពុយសតមាកលំដហតតនូវបាៃករៀបចំឱ្យមាៃទីកដៃ្ងលាងសមា្អ តៃិងអនាម័យនដ 

តតឹមតតនូវ។ កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃអនាម័យ ៃិងោររកសាបរិស្ាៃ ទធ្ីា ៃិងកដៃ្ងអង្គពុយ  

ឱ្យមាៃភាពសា្អ តៃិងនបតងជាៃិច្ច គណៈកម្មោរដ្ទា ំបាៃករៀបចំឱ្យបុគ្គលិកអនាម័យ 

កបាសៃិងជតូសមា្អ តបង់អង្គពុយលំដហជាតបចំា កព្ុងមយួន ង្ៃចៃំួៃ២ដង តពមទាងំករៀបចំ

ធុងសំរាមមាៃគតមបតតឹមតតនូវកៅដក្រកនាះ កដើម្ីអ្កកតបើតបាស់កសវាងាយៃឹងទុកដ្ក់

ោកសំណល់ទកូៅ86។ កដ្យដ�ក អ្កកតបើតបាស់កសវាកៅមៃទាីរកពទ្យជាដខ្មរអុីស្ាម ឬអ្ក 

ោៃ់សាសនាអុីស្ាម ដដលមាៃតតមនូវោរចំាបាច់សតមាកកដើម្ីបំកពញកិច្ចកព្ុងសាសនា  

គណៈតគបត់គងមៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំបៃទាប់ចំៃួៃ១ កដៃ្ងកដ្យដ�កសតមាប់ថ្្យបង្គំតពះ 

កដ្យមាៃករៀបចំបិទស្ាកសញ្្ញ តតមឹតតនូវ។

៣�៥�៣�២� ចំណតយានជំនរិះ

កដើម្ីរកសាបាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ល្អក្ពុងមៃទារីកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំ 

ទីតំាងចំណតោៃយៃ្ត ម៉ាតូ ូៃិងកង់ចបាស់លាស់។ ទីតំាងចំណត មាៃោរគសូគំៃសូ 

ចបាស់លាស់កៅតាមគម្ាតពីរ្យៃ្តមួយកៅរ្យៃ្តមួយកទៀតដដលផ្តល់ភាពងាយតសលួល 

86 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមួយកលាកតសីកវជ្បណិ្ត ចាប់ ចៃ័ទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០
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ក្ពុងោរកចញចលូ។ ជារមួ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្កករៅ៉ា ោរបាៃកំណត់រមួោ្ កដ្យ 

កធ្ើោរដបងដចកចំណតកៅតាមទីតំាងជាបៃឹ់ងអោរនៃដផ្កៃីមយួៗសតមាប់ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរ 

កពទ្យ មសៃ្ត ីបុគ្គលិក ៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវា ដដលមាៃគំៃសូគំលាតរ្យៃ្តអាចកបើកទ្ារ 

កចញចលូបាៃតសលួល ៃិងមាៃស្ាកសញ្្ញ អប់រកំលើកទឹកចិត្តដល់អ្កកតបើតបាស់ចំណតកដ្យ 

បញ្្ក់ថ្ “ោរចតរ្យៃ្តតាមស្ាកសញ្្ញ  ៃិងគំៃសូជាពលរដឋាល្អ”។

ចំដណកឯ ទីតំាងចំណតកៅជាប់អោរ ដដលមិៃតតនូវបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យរ្យៃ្តចតគឺ 

តតនូវបាៃគសូដខ្ងកដ្យគំៃូសពណ៌កលឿង ឬដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ ហាមចត។ បដៃ្មពីកៃះកទៀត  

កដើម្ីជយួោំតទដល់ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរចតរបស់អ្កកតបើតបាស់កសវា គណៈតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃបុគ្គលិកសៃ្តិសុខតបចំាោរសតមាប់ជយួសតមបសតមលួលកិច្ចោរ 

ចំណតកៃះ។ កដ្យដ�ក ចំណតម៉ាតូ ូៃិងកង់ តតនូវបាៃករៀបចំកៅដផ្កខាងមុខក្ពុងបរកិវណ 

មៃទាីរកពទ្យដដលមាៃតចកចលូមយួកដ្យដ�ក កដើម្ីកជៀសវាងោរកបើកបរោ្ម ៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ 

ក្ពុងបរកិវណ ៃិងបងកេជាសំកលងរំខាៃដល់អ្កជំងសឺតមាកក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ កៅក្ពុងបរិកវណ 

ទកូៅ ក៏ដចូកៅជុំវិញចំណតោៃយៃ្ត តតនូវបាៃកបាសសមា្អ ត តបមូលោកសំណល់២ដង 

ក្ពុងមយួន ង្ៃកដ្យបុគ្គលិកអនាម័យ ៃិងតតនូវបាៃករៀបចំធុងសំរាមតគប់តោៃ់សតមាប់ទុកដ្ក់ 

ោកសំណល់ កដ្យបំោក់ស្ាកសញ្្ញ ហាមឃ្ត់ជក់បារកី្ពុងបរិកវណកនាះ កដើម្ីកជៀសវាង 

ោរឆ្បកឆះជាយថ្កហតុ។ កលើសពីកៃះ គណៈកម្មោរដ្ទាកំធ្ើោរតតលួតពៃិិត្យ ករៀបចំ ៃិង 

គសូក�ើងវិញជាតបចំាករៀងរាល់៣ដខម្តងៃវូរាល់គំៃូសចំណតរ្យៃ្ត ឬគំៃូសដខសេ ដដល 

រលុប ឬខចូខាត87។

៣�៥�៤� ការពគ្រ់ពគងសំណល់រាវពៅ្ររិពវណមន្ទទីរព្ទ្យ

ោរតគប់តគងសំណល់ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ គមឺាៃោរដបងដចកសំណលក់ៅតាមតបកភទ 

កផសេងៗរមួមាៃសំណល់ធម្មតា សំណល់ឆ្ងករាគ សំណល់គីមី សំណលក់វជ្សាសស្ត  សំណល ់

រាវ កហើយក្ពុងកនាះសំណល់រាវជាសំណល់មយួតបកភទ ដដលតតនូវបាៃតគប់តគងោ៉ា ងហ្មត់ចត់  

87 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក កៅ ច័ៃទាផល អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

តបកបកដ្យបកច្ចកកទសតតឹមតតនូវ។ កៅតគបក់ហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធអោរទាងំអស់ តតនូវបាៃ 

ករៀបចំតបព័ៃ្ធលខ្ូាត់ដខ្ង ដដលរមួមាៃ តបពៃ័្ធលូរួមសតមាប់បងហានូរសំណល់រាវកៅតបព័ៃ្ធ 

កមលធូំ ៃិងទីតំាងសំរាមស្តពុកសំណល់រាវ។ ចំដណកឯទីធ្ា ៃិងបរិកវណតតនូវបាៃករៀបចំចាក់ 

កបតុង ៃិងសមា្អ តមិៃឱ្យមាៃភក់តជា ំឬដក់ទឹកកភ្ៀងក�ើយ។ ជាទកូៅសំណល់រាវក្ពុងមៃទារី 

កពទ្យតតនូវបាៃដបងដចកកចញជាពីរតបកភទគ ឺតបកភទទីមយួជាសំណល់រាវមៃិឆ្ងករាគ ដដល 

ហរូមកពីបរកិវណមៃទាីរកពទ្យកដ្យសារទឹកកភ្ៀង បៃទាប់ទឹក បៃទាប់បង្គៃ់អនាម័យ ៃិងតបកភទ 

ទីពីរជាសំណល់រាវឆ្ងករាគ ដដលមាៃតបភពកចញពីអោរនៃដផ្កៃីមួយៗ រមួមាៃសំណល ់

រាវសររីាង្គ ឬកវជ្សាសស្ត។ ជារួម សំណល់រាវក្ពុងតបកភទទីមយួ តតនូវបាៃហរូចលូក្ពុងតបព័ៃ្ធ 

លរូមួរបស់មៃទារីកពទ្យ កហើយតតនូវបាៃបងហានូរចលូផ្ទា ល់ក្ពុងអាងស្តពុកសំណល់រាវដំណាក់ោល 

ទី១ មាៃទំហំ១ ៧ ៥ ដម៉ាតតតតីគុណមុៃៃឹងឆ្ងោត់អាងបៃសេពុទ្ធដំណាកោ់លទី២ មាៃទំហ ំ

១៩២,៥ដម៉ាតតតតីគុណ បនាទា ប់មក ទឹកចកតមាះរចួតតនូវបាៃបងហានូរចលូក្ពុងអាងទឹកដំណាក់ោល 

ទី៣មាៃទំហំ១៧៥ដម៉ាតតតតីគុណ ដដលមាៃតបព័ៃ្ធម៉ាទូ័របមូទឹកស្័យតបវត្តិ បមូចលូកៅក្ពុង 

លធូំសាធារណៈ88។ ផទាពុយកៅវិញ សំណល់រាវសិ្តក្ពុងតបកភទទីពីរវិញ តតនូវឆ្ងោត់ោរសម្ាប់ 

កមករាគកដ្យោរតតំាក្័រ ឬសាដវ៉ាលក្ពុងរយៈកពល១៥នាទី កៅ២០នាទី ៃិងបនាទា ប់មកតតនូវ 

បងហានូរចលូកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធលូមយួកដ្យដ�ក កដើម្ីបងហានូរទំលាក់ចលូក្ពុងអាងស្តពុកសំណល់រាវ 

ដំណាកោ់លទី១ ៃិងឆ្ងោត់ដំណាក់ោលចកតមាះបៃ្តបនាទា ប់ដចូករណីខាងកលើកៃះដដរ  

មុៃៃឹងបមូចលូកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធលូសាធារណៈ89។ តបព័ៃ្ធអាងស្តពុកសំណល់រាវៃិងចកតមាះ 

ដដលដបងដចកជា៣ដំណាកោ់លខាងកលើកៃះ តតនូវបាៃករៀបចំដ្ទាកំដ្យបមូសមា្អ តោក 

សំណល់ ដដលទុកក្ពុងអាងស្តពុកសំណល់រាវដំណាក់ោលទី១កៅករៀងរាល់៣ដខ ឬ៦ដខម្តង។

៣�៥�៥� ការពព្រើពបាស់ទឹ្រសា្អ ត ការ្ំរ្ុលពដាយ្រលៃិន និងសពមលៃង

តាមរយៈោរកលើកក�ើងខាងកលើ បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំមួយដផ្កក្ពុងោររកសាបរិស្ាៃក្ពុង 

88 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក មាៃ សុភ័សក្ត មសៃ្តីបុគ្គលិកក្ពុងដផ្ករដឋាបាល ន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
89 -ដ-
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មៃទាីរកពទ្យឱ្យបាៃសា្អ ត កដ្យដ�កបរស្ិាៃខ្យល់ក៏ជាដផ្កមយួោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរោំតទ 

ដល់សុខុមាលភាពរបស់មសៃ្តី បុគ្គលិកៃិងអ្កកតបើតបាស់កសវាផងដដរ ដដលរមួមាៃកតា្ត  

មួយចៃំួៃដដលជាធាតុផសេក្ំពុងោរធានាបាៃៃវូបរិស្ាៃខ្យល់ ឬបរិោោសល្អគ ឺ ១)ោរ 

កតបើតបាស់ទឹកសា្អ តតគប់តោៃ់ ៃិង ២)ោ្ម ៃោរបំពុលកដ្យកិ្ៃៃិងសកម្ងកផសេងៗ។

៣�៥�៥�១� ការពព្រើពបាស់ទឹ្រសា្អ ត

កដើម្ីធានាបាៃោរផ្គត់ផ្គង់ោរកតបើតបាស់ទឹកតគប់តោៃ់ ៃិងមាៃស្តងដ់្កៅក្ពុងមៃទារី 

កពទ្យ អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកំពង់ចាមជានដគមូួយ ដដលមាៃទៃំុកចិត្តៃិងធានាបាៃោរ 

តតលួតពិៃិត្យគុណភាពស្តងដ់្តតឹមតតនូវ។ កោងតាមោរសកងកេតជាកដ់ស្តង មុៃៃឹងកធ្ើោរ 

ដបងដចកបណា្ត ញទឹកកៅតាមអោរៃីមយួៗ តបពៃ័្ធកមទឹកសា្អ តរបស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹក 

ខាងកលើតតនូវបាៃតភ្ាប់ចលូក្ពុងអាងស្តពុកទឹកធំមយួរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលមាៃចំណះុ១២៤ 

ដម៉ាតតគបូ ៃិងមាៃបៃទាប់ទុកដ្ក់អាងស្តពុកតតឹមតតនូវ កដើម្ីរកសាអនាម័យ សីតុណហា ភាព ក្ពុងោរ 

ធានាបាៃសុវតិ្ភាពៃិងគុណភាពទឹក។ បដៃ្មពកីៃះ ទឹកកតបើតបាស់កព្ុងមៃទារីកពទ្យតតនូវបាៃ 

តតលួតពិៃិត្យកដ្យមសៃ្តជីំនាញក្ពុងដផ្កពិកសាធៃ៍របស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកំពង់ចាម  

កដ្យកធ្ើកតស្ត កៅក្ពុងអង្គភាពកដើម្ីពិៃិត្យរកក័្រសំណល់ ៃិងកតមិត PH កៅករៀងរាល់២ដង 

ក្ពុងមយួដខ កដើម្ីធានាបាៃៃវូគុណភាពទឹក ៃិងសុវតិ្ភាពក្ពុងោរកតបើតបាស់ទូកៅ ៃិងអាច 

ទទួលទាៃបាៃ90។ បដៃ្មពីកៃះកទៀត កដើម្ីធានាបាៃថ្ ទឹកដដលតតនូវបាៃផ្គត់ផ្គង់កដ្យ 

អង្គភាពខាងកលើមាៃគុណភាពសតមាប់អ្កកតបើតបាស់ទទលួទាៃបាៃ ទឹកតតនូវបាៃកធ្ើកតស្ត  

ៃិងតតលួតពិៃិត្យពីស្តង់ដ្គុណភាពទឹកកៅករៀងរាល់៣ ដខម្តងមុៃៃឹងបងហានូរចលូកៅក្ពុងអាង 

ស្តពុកទឹករបស់មៃទាីរកពទ្យ អំពីកតមិតនៃសារធាតុចៃំៃួ១៥តបកភទកៅក្ពុងទឹកដចូជា Color,  

Turbidity, PH, Chlorine, Total Dissolved Solids, Manganese, Sulfate (S04),  

Chloride, Iron, Ammonia (NH3-N), E-Coli, Total Coliform, Aseanic, Alkalinity,  

90 ឯកសាររបស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកំពង់ចាម ចុះន ង្ៃទី៣១ ដខតុលា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរកធ្ើកតស្ត រកក័្រ 

សំណល់ ៃិង PHតាមផទាះ២ដងក្ពុងមយួដខ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

and Conductivity91។ កលើសពីកៃះ ជាមធ្យមមៃទាីរកពទ្យទាងំមលូកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត 

អស់ចៃំួៃ៥៣៥០ដម៉ាតតតតីគុណក្ពុង១ដខ កហើយក្ពុងករណីមាៃបញ្ហា ដ្ច់ទឹកពីអាងស្តពុកកម 

របស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យមាៃអាងស្តពុកទឹកទំហំ១២៤ដម៉ាតតតតីគុណ ៃិង 

អាងស្តពុកទឹកបនាទា ប់កៅកលើអោរកផសេងកទៀតទំហំ៩ដម៉ាតតតតីគុណ កដើម្ីផ្គត់ផ្គង់ជាបកណា្ត ះ- 

អាសៃ្សតមាប់ោរកតបើតបាស់ក្ពុងរយៈកពលចំៃួៃ២ន ង្ៃបៃ្តកទៀត92។ កលើសពីកៃះកទៀត កដើម្ ី

ធានាៃិរៃ្តរភាពនៃោរដ្ទាៃំិងោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អ តក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃចាត់បុគ្គលិកក្ពុងដផ្កករាងជាងសរុបចំៃៃួ៣របូ កដ្យដបងដចកកវៃតបចំាោរទាងំន ង្ៃ 

ទាងំយប់ កដើម្ីទទលួរា៉ាប់រង តាមដ្ៃ តតលួតពៃិិត្យ ដ្ទា ំៃិងជសួជុលអាងស្តពុកទឹកៃិង 

បណា្ត ញទឹកតាមអោរនៃដផ្កៃីមយួៗ។

កដ្យដ�ក ទឹកសា្អ តសតមាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់បុគ្គលិកកពទ្យ អ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ 

ទទួលទាៃ មៃទារីកពទ្យបាៃយកទឹកសា្អ តខាងកលើមកដ្ក់ក្ពុងធុងទឹកចកតមាះ ដដលមាៃកៅ 

តាមមុខបៃទាប់របស់ដផ្កៃីមយួៗ ៃិងមុខបៃទាប់អ្កជំងឺ ឬអ្កកតបើតបាស់កសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។  

បដៃ្មពីកៃះ តបធាៃដផ្ក ៃិងបុគ្គលិកកពទ្យក្ពុងដផ្កៃីមយួៗតតនូវមាៃោតព្កិច្ចពិៃិត្យ ដ្ទា ំ 

អនាម័យ ៃិងរកសាទឹកក្ពុងធុងចកតមាះឱ្យមាៃជាប់ជាៃិច្ច93។

៣�៥�៥�២� ការ្រំ្ុលពដាយ្រលៃិន និងសពមលៃង

ោររកសាបរស្ិាៃខ្យល់បរិសុទ្ធក៏ជាដផ្កមយួោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោររកសាបរិស្ាៃសា្អ ត 

ដដរ អាតស័យកហតុកៃះ គណៈតគប់តគងមៃទាីកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ៃិងបាៃករៀបចោំរ 

តគប់តគងកលើដផ្កទាងំបីគឺ ោរតគប់តគងោរបំពុលកដ្យដផសេង សកម្ង ៃិងកិ្ៃកៅក្ពុង 

91 ឯកសាររបស់អង្គភាពរដ្ឋា ករទឹកកខត្តកំពង់ចាម ចុះន ង្ៃទី៣១ ដខតុលា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរកធ្ើកតស្ត កលើបា៉ា រា៉ាដម៉ាតត 

ទាងំអស់ (កធ្ើកតស្ត ករៀងរាល់៣ដខម្តង)។
92 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០៣ ដខកកកេដ្ 

ឆំ្្២០២០។
93 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី២  

ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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បរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។ កដើម្ីធានាបាៃៃវូោរតគប់តគងតបភពនៃោរបំពុលបរិស្ាៃខ្យល ់

កដ្យកផ្្ត តកលើដផ្កទាងំបីខាងកលើឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព មៃិឱ្យមាៃដផសេង មិៃមាៃក្ិៃអាតកក់  

ៃិងមិៃមាៃសំកលងរខំាៃ គណៈតគប់តគងបាៃកតបើតបាស់យៃ្តោរចៃំៃួតបំាដចូខាងកតោម៖

យៃ្តោរទី១គោឺរកតបើតបាស់វិធាៃសតមាប់ោរដណនំាជាទូកៅកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ រមួមាៃ 

អតប្ទអប់រទំាក់ទងៃឹងោរសមា្អ តបរិស្ាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យៃិងបទបញ្្នផទាក្ពុង កដ្យដចក 

ជៃូដល់អ្កកតបើតបាស់កសវា ៃិងបិទផសេព្ផសាយកៅតាមមុខបៃទាប់នៃដផ្កៃីមយួៗ ដដល 

មាៃខ្ឹមសារជារមួ ១)ោរទុកដ្ក់សំរាមក្ពុងធុង ២)ោរហាមមៃិឱ្យជក់បារ ី៣)ហាមមិៃ 

ឱ្យមាៃោរបងកេសំក�ងរំខាៃអ្កដនទ ៃិង ៤)ោរករៀបចំទុកដ្ក់ហាលសំកលៀកបោំក់កៅ 

កតោយអោរវះោត់ជាកដើម។ កដ្យដ�កោរកតបើតបាស់វិធាៃសតមាប់តគប់តគងអ្កលកៃ់ ំ

ចំណីអាហារ គណៈតគប់តគងបាៃករៀបចំជាលិខិតជៃូដំណឹង94ផសេព្ផសាយដល់អ្កលក់ៃ ំ

ចំណីអាហារទាងំក្ពុងៃិងជុំវិញបរកិវណមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីឱ្យពួកោត់ជយួអប់រំដល់អ្កទិញ 

អំពីោរទុកដ្ក់សំរាមក្ពុងធុង ោរហាមជក់បារកី្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងជយួដ្រកសា 

សមា្អ តបរិស្ាៃកុំឱ្យមាៃកិ្ៃអាតកក់។

យៃ្តោរទី២គឺោរសមា្អ តបរិស្ាៃឬអនាម័យទូកៅ៖ គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិង 

បងាកេ រោរចម្ងករាគបាៃជំរុញឱ្យគណៈកម្មោរដ្ទា ំកធ្ើោរតគប់តគង ៃិងដឹកនំាបុគ្គលិក 

អនាម័យទាងំអស់អៃុវត្តោរងារអនាម័យទាងំកៅកតរៅអោរ ទាងំកៅក្ពុងអោរ។ ជារមួ  

ចំកោះោរងារអនាម័យកតរៅអោរ បុគ្គលិកអនាម័យតតនូវតបមលូោកសំណល់ទកូៅ សមា្អ ត 

កៅ្ម កៅក្ពុងទីធ្ាៃិងសួៃចបារ ៃិងតតនូវសមា្អ តជញ្្ងំខាងកតរៅអោរឱ្យសា្អ ត។ បដៃ្មពកីៃះ  

កៅក្ពុងទីធ្ា សៃួចបារ ៃិងជុំវិញអោរតតនូវបាៃដ្ទាមំិៃឱ្យមាៃភកត់ជា ំលាមកសត្ ឬមៃុសសេ  

កុំឱ្យមាៃកិ្ៃស្អពុយក្ពុងបរិកវណទាងំកនាះ95។ បដៃ្មពីកៃះកទៀតរាលោ់កសំណល់ទកូៅ 

ទាងំអស់តតនូវរកសាទុកកៅក្ពុងទីកដៃ្ងស្តពុកោកសំណល់រមួរបស់មៃទារីកពទ្យ មុៃៃឹងរ្យៃ្ត 

94 លិខិតជៃូដំណឹងរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
95 ខ្ឹមសារនៃបញ្ីវាយតំនលតាមដ្ៃសកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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របស់តកពុមហ៊ុៃសុិៃតទីមកតបមលូកចញ។ ោរអៃុវត្តជាក់ដស្តង ោកសំណល់ទកូៅគមឺិៃតតនូវ 

បាៃដុតកំកទចកៅក្ពុងបរិកវណ ឬ�ដុតសំរាមរបស់មៃទារីកពទ្យកនាះកទ។ ោកសំណល់ខាង 

កលើកៃះ តតនូវបាៃដឹកកចញពីកដៃ្ងស្តពុកបកណា្ត ះអាសៃ្រមួរបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលក្ពុងមយួ 

ន ង្ៃគរឺ្យៃ្តសុិៃតទីដឹកកចញម្តងកៅោៃ់ទីកដៃ្ងស្តពុកោកសំណល់រមួរបស់កខត្ត96។ យៃ្តោរ 

កៃះគជឺាដផ្កមយួ ដដលមិៃអាចឱ្យោកសំណល់រលួយស្អពុយ ៃិងមិៃមាៃដផសេងក្ពុងបរកិវណ 

របស់មៃទារីកពទ្យបាៃកនាះកទ។ កោងតាមោរសកងកេតជាក់ដស្តង ោកសំណល់សររីាង្គគតឺតនូវ 

បាៃយកកៅកដៃ្ងស្តពុកោកសំណលក់វជ្សាសស្តបកណា្ត ះអាសៃ្ ៃិងទំលាក់ចលូក្ពុងអាង 

ស្តពុកោកសំណល់សររីាង្គ កដ្យបាៃករៀបចំបិទជិតោ៉ា ងតតឹមតតនូវ ៃិងមិៃមាៃកិ្ៃស្អពុយ 

កចញមកខាងកតរៅបាៃ។ ចដំណកឯោកសំណល់កវជ្សាសស្ត  សំណល់គីមី ៃិងកលាហៈធងៃៃ់  

ក៏ៃឹងតតនូវយកកៅទុកដ្ក់ក្ពុងកដៃ្ងស្តពុកោកសំណល់កវជ្សាសស្តបកណា្ត ះអាសៃ្ មុៃៃឹង 

តតនូវបាៃដុតកំកទចកដ្យ�បរិស្ាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ កលើសពីកៃះកទៀតោរអនាម័យក្ពុង 

អោរកដ្យកផ្្ត តសំខាៃ់កលើដផ្កបៃទាប់អ្កជំងឺ ឬកដៃ្ងអ្កជំងឺកតបើតបាស់ ៃិងបៃទាបដ់ផ្ក 

បុគ្គលិកកពទ្យឬទីកដៃ្ងបុគ្គលិកកពទ្យកតបើតបាស់គកឺៅមុខបៃទាប់មាៃស្ាកក ្្ម ះអ្កទទលួ 

ខុសតតនូវម្ាក់ ដដលជាអ្កដឹកនំា ៃិងតគប់តគងបុគ្គលិកកៅក្ពុងដផ្កកនាះតតនូវបំកពញកិច្ចោរ 

អនាម័យមយួចំៃួៃដចូជាតតនូវសមា្អ តអនាម័យជាៃិច្ចៃូវទ្ារ បង្អលួច ជញ្្ងំ ពិដ្ៃ កងាហា រ ដតគ 

អ្កជំង ឺៃិងកំរាលឥដឋាក្ពុងបៃទាប់ កដើម្ីោត់បៃ្យោរឆ្ងករាគ ៃិងកិ្ៃមិៃល្អ។ រឯីបៃទាប់ទឹក  

ៃិងបង្គៃ់អនាម័យគឺពុំមាៃកិ្ៃមិៃល្អកនាះកទ កតោះមាៃទឹកតគប់តោៃ់សតមាប់កតបើតបាស់  

មាៃសាប៊ូ មាៃធុងសំរាមដដលមាៃគំរបតតមឹតតនូវ ៃិងមាៃោលវិភាគសមា្អ តកទៀងទាត់97។

យៃ្តោរទី៣គោឺរតគប់តគងោកសំណល់ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗ៖ គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ  

ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគរបស់មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យ ៃិងកផទាៀងផ្ទា ត់ករៀងរាល់ដខ កដ្យវាយតនម្ 

កលើោរងារក្ពុងដផ្កៃីមយួៗកដើម្ីធានាោររកសាអនាម័យមិៃឱ្យមាៃកិ្ៃស្អពុយ ឬក្ិៃមិៃល្អ 
96 ោរសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ ដខ 

កកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
97 -ដ-
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កផសេងៗ។ បដៃ្មពីកៃះ កដើម្ីជំរុញឱ្យអ្កទទលួខុសតតនូវ នាយសាល ៃិងមសៃ្តីក្ពុងដផ្ក 

ៃីមយួៗអៃុវត្តោរងារតគប់តគងសំណល់បាៃល្អតតឹមតតនូវគបឺុគ្គលិកកៅក្ពុងដផ្កទាងំអស ់

តតនូវធានាឱ្យបាៃខ្ាប់ខ្លួៃៃវូវិធាៃ រមួមាៃ៖ ១)ោរករៀបចំធុងសំរាមៃិង្ង់សំណល ់

កតបើតបាស់បាៃតគប់តោៃ់ ២)ធុងសំរាមតតនូវមាៃគំរបតតឹមតតនូវ ៣)យកសំណលក់ចញពីធុង 

កៅកពលមាៃចំណះុ៣ភាគ៤ ៤)សមា្អ តទីកដៃ្ងទុកដ្ក់ធុងៃិង្ង់សំណល់ ៥)ទុកដ្ក ់

សំណល់កៅទីតំាងតតមឹតតនូវកដ្យមិៃតតនូវឱ្យកពញធុងៃិងតតនូវកវចខ្ចប់តតឹមតតនូវ ៃិង ៦)តតនូវ 

យកសំណលក់ចញពីដផ្កជាកទៀងទាត់មិៃទុកយរូន ង្ៃៃិងមិៃមាៃកិ្ៃស្អពុយ។

យៃ្តោរទី៤គោឺរតគប់តគងបញ្ហា ដផសេង៖ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបដ្ 

ធំៗបងាហា ញរបូភាពហាមជក់បារកី្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ក៏ដចូជាោរបិទស្ាកសញ្្ញ ហាម 

ជក់បារ ី កៅតាមរបងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងជញ្្ងំអោរទាងំក្ពុងបៃទាប់ ទាងំកតរៅបៃទាប់នៃដផ្ក 

ៃីមយួៗ កដើម្ីជាោរដ្ស់កតឿៃដល់បុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ អ្កកំដរអ្កជំងឺ ៃិងអ្កជំងឺផង 

ដដរ។ ចដំណកចសងាកេ ៃបាយរបស់មៃទារីកពទ្យ តតនូវបាៃករៀបចំកៅដ្ច់កដ្យដ�កឆ្ងៃ យព ី

អោររបស់អ្កជំង ឺ ៃិងបុគ្គលិក កដ្យមាៃោរករៀបចំតបព័ៃ្ធបំពង់ដផសេងបងហាពុយកៅកលើ 

តតឹមតតនូវ។ ចដំណក�សមា្អ តបរិស្ាៃដដលជា�ដុតសំរាមកវជ្សាសស្ត  ោកសំណល់ឆ្ងករាគ  

ៃិងោកសំណល់គីមី ជា�មាៃបកច្ចកកទសខ្ស់ ក៏តតនូវបាៃករៀបចំទុកដ្ក់ក្ពុងករាងតតឹមតតនូវ  

កៅដ្ច់កដ្យដ�កឆ្ងៃ យពីអោរបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងអ្កជំងឺ។ បដៃ្មពីកៃះ �សមា្អ តបរស្ិាៃ 

កៃះមាៃបកច្ចកកទសខ្ស់ ដដលតតនូវបាៃករៀបចំឱ្យមាៃបំពង់ដផសេងអងកេត់ផ្ចិត២៤០មម កំពស់ 

៩ដម៉ាតត តតនូវបាៃបំោក់កដ្យធុងទឹកកំពស់១២០០មម អងកេត់ផ្ចិត៥០០មម ៃិងមាៃចំណះុ 

០.៣ដម៉ាតតតតីគុណ កដើម្ីជយួោត់បៃ្យជាតិពុលក្ពុងដផសេង តពមទាងំបំកពញកដ្យចំហាយ 

មាៃសីតុណហា ភាព១០០អងសារដល់១៥០អងសារ ៃិងោត់បៃ្យដផសេងពុល តពមទាងំកធ្ើឱ្យ 

កកមទាចកមទាីធ្ាក់ចុះកៅក្ពុងទឹកកដើម្ីោត់បៃ្យសីតុណហា ភាព។ បដៃ្មពីកៃះកទៀតតបព័ៃ្ធ� 

មាៃទឹកតតជាក់ ដដលបាៃពីោរកធ្ើរង្ិលពីទឹកកៅក្ពុងធុងមកបមូកតសាចពីកលើសតមាប់ 

ោត់បៃ្យសីតុណហា ភាពៃិងដផសេង កកមទាចកមទាី ៃិងកិ្ៃ កហើយបនាទា ប់មកតតនូវបាៃភាយកៅ 
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ក្ពុងបរោិោស98។

យៃ្តោរទី៥គោឺរតគប់តគងសកម្ងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ៖ កោងតាមោរសកងកេត 

ជាក់ដស្តង កដើម្ីធានាសណា្ត ប់ធ្ាប់មិៃឱ្យមាៃសំកលងសុីកផ្របសោ់ៃយៃ្តតគប់តបកភទ 

រខំាៃដល់អ្កជំងឺ គណៈតគប់តគងមៃទារីកពទ្យ ៃិងអាជ្ាធរតកពុងបាៃករៀបចំស្ាកសញ្្ញ ហាម 

សុីកផ្រកៅដផ្កខាងកតរៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យតាមបទដ្ឋា ៃចបាប់ចរាចរណ៍ោ៉ា ងតតឹមតតនូវ។  

ទៃទាឹមៃឹងកៃះ ោរករៀបចំចំណតម៉ាូតកូៅខាងក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យមាៃតចកកចញចូលដត 

មួយ កដើម្ីកជៀសវាងោរកបើកបរចូលក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យោសវាលោសោលៃិងោរ 

រខំាៃកដ្យសកំលង។ កលើសពីកៃះ កដើមកឈើដដលបាៃដ្ជំុំវិញបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

ក្ពុងបរកិវណមៃទាីរកពទ្យគជឺាដផ្កមយួោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរោត់បៃ្យសកម្ងបកញ្ចញកដ្យ 

ោៃយៃ្ត ឬម៉ាតូ ូ កបើកបរតាមផ្នូវសាធារណៈ មិៃឱ្យឮសកម្ងរខំាៃចលូក្ពុងបរិកវណមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃ។

៣�៥�៦� ការចាត់តាងំអនុវត្តការងាររ្រស់ព្រពុមពតរួត្ិនិត្យការ្រងាកា រ និងការ 

ពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរាគ្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

កទាះបីជាមាៃវិធាៃ ធៃធាៃមៃុសសេ ធៃធាៃហិរញ្ញវត្ពុតគប់តោៃ់ោ៉ា ងណាក៏កដ្យ  

តបសិៃកបើកព្ុងអង្គភាពកៃះោ្ម ៃោរករៀបចំយៃ្តោរក្ពុងោរតគប់តគង ដឹកនំា ចាត់ដចង ៃិង 

តតលួតពិៃិត្យោ៉ា ងហ្មត់ចត់កនាះកទ ភាពកជឿជាក់ពីអ្កកតបើតបាស់កសវាកលើគុណភាព ៃិង 

សុវត្ិភាពក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមៃឹងតតនូវបាត់បង់។ អាតស័យ 

ដូចកៃះកហើយ កោងតាមកសចក្តីសកតមចរបស់តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ បាៃកំណត់ ៃិងករៀបចំ 

តកពុមតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ សតមាប់អៃុវត្ត 

ោរងារជាតបចំាមយួចំៃៃួ កដើម្ីធានាបាៃគុណភាព សុវត្ិភាពក្ពុងោរពយាបាល ៃិងអនាម័យ 

ខ្ស់។

កដើម្ីធានាបាៃោរទប់សាកេ តោ់ររាលដ្លនៃោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម  
98 កសៀវកៅកោលស្ត ពីីដំកណើរោរបកច្ចកកទស�សមា្អ តបរិស្ាៃ ECOLAND-50 ៃិង ECOLAND-100។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម116

ៃិងធានាបាៃៃិរៃ្តរភាពនៃោរទប់សាកេ ត់ខាងកលើកៃះឱ្យតសបកៅតាមកោលោរណ៍ដណនំា 

ស្ត ពីីោរបងាកេ រ ៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគកៅក្ពុងមលូដ្ឋា ៃពយាបាល ៃិងដ្ទាសំុខភាព 

របស់តកសងួសុខាភិបាល សកំៅបងាកេ រៃិងទប់សាកេ ត់ជំងឺឆ្ងកផសេងៗក្ពុងមៃទាីរកពទ្យសតមាប់ 

សុវតិ្ភាពអ្កជំង ឺតកពុមតគលួសារ ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យទាងំមូល គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ  

បាៃបកងកេើតតកពុមតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រចម្ងករាគ ដដលមាៃតួនាទីភារកិច្ចចបាស់លាស់។ គណៈ- 

កម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគរបស់មៃទាីរកពទ្យកំពង់ចាមមាៃសមាសភាព៖  

១)អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ០១របូ ជាតបធាៃ ២)តបធាៃដ្ទា០ំ១របូ ជាអៃុតបធាៃ ៣)តបធាៃ 

ដផ្កវះោត់០១របូ ជាអៃុតបធាៃ ៤)បុគ្គលិកដផ្កបកច្ចកកទស០១របូ ជាកលខា ៥)តបធាៃ 

ដផ្ករដឋាបាល០១របូ ជាសមាជិក ៦)តបធាៃដផ្កគណកៃយ្យ០១របូ ជាសមាជិក ៧)តបធាៃ 

ដផ្កមៃទាីរពិកសាធៃ៍០១របូ ជាសមាជិក ៨)តបធាៃដផ្ក ៃិងនាយសាលតគប់ដផ្កទាងំអស់  

ជាសមាជិក99។

កដ្យដ�ក តបធាៃដផ្កៃិងនាយសាលតគបដ់ផ្កទាងំអស់ ដដលជាសមាជិកអៃុ- 

គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ ជយួោំតទៃិងបកំពញោរងារជាមយួៃឹង 

គណកម្មោរខាងកលើ ៃិងបុគ្គលិកតាមដផ្កៃីមយួៗក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។

កលើសពីកៃះ រកបៀបរបបោរងាររបស់គណៈកម្មោរខាងកលើតតនូវមាៃភារកិច្ចពិភាកសា  

ៃិងោរសកតមចចិត្តរាល់បញ្ហា  ដដលោក់ពៃ័្ធៃឹងោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យ កដ្យកធ្ើោរតបជុំជាកទៀងទាត់តបចំាដខជាមួយតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអៃុគណៈ- 

កម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ100។ បដៃ្មពីកៃះ គណៈកម្មោរតតនូវពិៃិត្យ 

តាមដ្ៃជាមយួអៃុគណៈកម្មោរខាងកលើ កដើម្ីចុះកៅអភិបាលៃិងវាយតនម្តាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ កដ្យអៃុវត្តជាតបចំាចំៃៃួ២ដងកព្ុង១ដខកៅករៀងរាលក់ដើមសបា្ត ហ៍ទី១ ៃិងចុង 

សបា្ត ហ៍ទី៣។ បនាទា ប់ពកីធ្ើោរវាយតនម្រចួ គណៈកម្មោរកៃះ ៃឹងតបជុំបកូសរុបលទ្ធផល 
99 លិខិតបងា្គ បោ់រកលខ៥៣៣ មព.កច របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ចុះន ង្ៃទី២៨ ដខមិ្ ុនា ឆំ្្២០១៨។
100 កសចក្តីសកតមចរបស់តបធាៃមៃទាីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមចុះន ង្ៃទី១៥ ដខមករា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីតនួាទីរបស់តកពុម 

តតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

វាយតនម្ខាងកលើជាកទៀងទាត់ករៀងរាល់តបចំាដខជាមយួតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអៃុគណៈ- 

កម្មោរកៃះ។ កលើសពីកៃះ បនាទា ប់ពីទទលួបាៃលទ្ធផលវាយតនម្រចួ អៃុគណៈកម្មោរ 

ខាងកលើៃឹងតបជុំជាកទៀងទាត់ក្ពុងដផ្កៃីមួយៗកដើម្ីផ្តល់លទ្ធផលវាយតនម្ ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃ 

តត�ប់កៅតាមបណា្ត ដផ្កកដើម្ី ដស្ងរកបញ្ហា  កធ្ើដផៃោរ ៃិងមាៃវិធាៃោរណ៍ដកលម្អ 

ចំណចុខ្ះខាតឱ្យមាៃភាពតបកសើរក�ើងវិញ ៃិងកធ្ើោរដណនំាអប់របំណ្តពុ ះបណា្ត លបុគ្គលិក 

ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗបដៃ្មកទៀត។ 

ប៉ាុដៃ្តក្ពុងស្ាៃភាពជាក់ដស្តងោរអៃុវត្តរបស់អៃុគណៈកម្មោរមិៃមាៃភាពរលៃូ កដើម្ី 

ឱ្យោរបំកពញភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យខាងកលើដំកណើរោរតបកសើរបាៃ គណៈ- 

កម្មោរខាងកលើបាៃដបងដចកតកពុមតបតិបត្តិោរងារតូចៗជា៥ តកពុមដ្ច់កដ្យដ�កកផសេងោ្  

ដដលមាៃសមាសភាពកព្ុងមយួតកពុមចំៃួៃ៥នាក់ កហើយក្ពុងចំកណាមសមាសភាពរបសត់កពុម 

តតនូវមាៃកតមិតបកច្ចកកទសចាប់ពីគិលាៃុបដ្ឋា ករហតូដល់កតមតិកវជ្បណ្ិតដដលស្ិតក្ពុង 

ឯកកទសោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវានៃដផ្កទាងំកនាះ101។ 

ជាក់ដស្តង ដផ្កទាងំ២៦ខាងកលើ តតនូវបាៃដបងដចកជា៥ចកងាកេ មកសវាចបាស់លាស់ 

សតមាប់តកពុមៃីមយួៗទទលួបៃទាពុកកដ្យដ�កពីោ្។ បដៃ្មពីកៃះ តកពុមតបតិបត្តិោរងារ 

តតនូវទទលួបៃទាពុកវាយតនម្កដ្យអៃុវត្តជាតបចំាចំៃួៃ២ ដងកព្ុង១ ដខកៅករៀងរាលក់ដើម 

សបា្ត ហ៍ទី១ ៃិងចុងសបា្ត ហ៍ទី៣102 ៃិងតតនូវករៀបចំបញ្ីវាយតនម្កៅតាមដផ្កៃីមយួៗៃវូ 

តកដ្សលទ្ធផលកផសេងពីោ្ ដដលមាៃខ្ឹមសារ ៃិងសចូនាករវាស់ដវងពិៃទាពុតាមវិស័យ 

ៃីមយួៗ។ ជាទកូៅ ខ្ឹមសារសំខាៃ់នៃបញ្ីវាយតនម្គជឺាសូចនាករវាសដ់វងកិច្ចោរបងាកេ រ  

ៃិងទប់សាកេ ត់ោរចម្ងករាគកៅតាមដផ្កៃីមយួៗគកឺផ្្ត តសំខាៃ់កៅកលើោរពិៃិត្យ ៃិង 

វាយតនម្ដ្ក់ពិៃទាពុខ្ស់បំផុតចំៃៃួ១០០ពៃិទាពុ ដដលតតនូវបាៃដបងដចកកៅតាមវិស័យគ ឺ ១)ោរ 

101 តបសាសៃ៍កលាកតសីកវជ្បណ្ិត ចាប់ ច័ៃទាធិតា អៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១ ដខកកកេដ្ 

ឆំ្្២០២០។
102 បញ្ីរាយនាមតកពុមដដលតតនូវវាយតនម្ោរតតលួតពៃិិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគតាមបណា្ត ដផ្កក្ពុងមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាមកលើកទី១ (សបា្ត ហ៍ទី១) ៃិងទី២ (សបា្ត ហ៍ទី៣) ដខតុលា ឆំ្្២០១៨។
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កធ្ើអនាម័យនដ មាៃសចូនាករផ្តល់តនម្ខ្ស់បំផុត២៥ពិៃទាពុ ២)ោរតគប់តគងសំណល់ក្ពុងដផ្ក  

កដ្យពិៃិត្យកលើោរករៀបចំឱ្យមាៃធុងសំរាម ដបងដចកតបកភទសំណល់ ោរទុកដ្ក់តតឹមតតនូវ  

មាៃសចូនាករផ្តល់តនម្ខ្ស់បំផុត២៥ពិៃទាពុ ៣)ោរសមា្អ តបរិស្ាៃ អនាម័យទូកៅកៅកតរៅ 

អោរៃិងក្ពុងអោរ (បៃទាប់អ្កជំងឺ ទីកដៃ្ងអ្កជំងឺកតបើតបាស់ ដផ្កបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងទីកដៃ្ង 

បុគ្គលិកកពទ្យកតបើតបាស់) មាៃសចូនាករផ្តល់តនម្ខ្ស់បំផុត២៥ពិៃទាពុ ៃិង ៤)ោរអប់រសំុខភាព  

ៃិងអនាម័យដល់អ្កជំងឺ អ្កកំដរ ឬសាច់ញាតិរបស់អ្កជំង ឺជាតបចំាសបា្ត ហ៍ មាៃសចូនាករ 

ផ្តល់តនម្ខ្ស់បំផុត២៥ពិៃទាពុ103។

ជារមួោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរងារបរិស្ាៃ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃ ករៀបចំដផៃោរ ដបងដចក 

ោរទទលួខុសតតនូវ តគប់តគង តាមដ្ៃតតលួតពៃិិត្យ ៃិងបកងកេើតឱ្យមាៃកម្មវិធីតប�ងតបណំាង 

កៅតាមដផ្កៃីមយួៗ។ ជាមយួោ្ដដរ ក៏មាៃោរចលូរមួពីបុគ្គលិកកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ 

ោ៉ា ងសកម្ម ក្ពុងោរករៀបចំបរស្ិាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យទាងំមូលឱ្យមាៃភាពោៃ់ដតល្អតបកសើរ 

ក�ើងពីមួយឆំ្្កៅមយួឆំ្្។

103 កោង Indicator សតមាប់ផ្តល់ពៃិទាពុក្ពុងបញ្ីវាយតនម្តាមដ្ៃសកម្មភាពបងាកេ រៃិងតតលួតពៃិិត្យោរចម្ងករា

គមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម
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៣�៦� ទំនា្រ់ទំនងល្អជាមួយព្រជា្លរដ្ឋ សហគមន៍ និងមដគអូភិវឌ្ឍ ព្មទាងំការ 

ចលូរួមវាយតមមលៃ្ទីអនា្រពព្រើពបាស់ពសវាសាធារណៈ

ភាពរឹងមា ំខំ្ាង ៃិងកជាគជ័យរបស់មៃទារីកពទ្យមួយ ពុំដមៃកផ្្ត តដតកលើោរពតងឹងោរ 

តគប់តគងដផ្កខាងក្ពុងប៉ាុកណាណ ះកទ គតឺតនូវពតងឹងដផ្កខាងកតរៅផងដដរ តាមរយៈោរបកងកេើៃ  

ៃិងពតងកីោរទំនាក់ទៃំង ៃិងកិច្ចសហតបតិបត្តិោរល្អជាមយួអ្កោក់ព័ៃ្ធនានា ដចូជា  

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ អង្គោរសមាគម ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍកផសេងៗ តពមទាងំអាជ្ាធរដដៃដី  

កដើម្ីកកៀរគរោរោំតទទាងំធៃធាៃ ទាងំ ជំៃួយបកច្ចកកទស។ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃ 

អៃុវត្តយៃ្តោរពតងងឹោរទំនាក់ទំៃងល្អពតីគប់ភាគីោក់ពៃ័្ធទាងំអស់ កដើម្ីជយួកតជាមដតជង  

ៃិងោំតទដល់ដំកណើរោរនៃោរផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋាឱ្យតបតពឹត្តកៅកដ្យរលៃូ តបកប 

កដ្យគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព តពមទាងំោរករៀបចំឱ្យមាៃគណៈកមា្ម ោរ ៃិងអៃុគណៈ-

កម្មោរោក់ព័ៃ្ធមួយចំៃៃួកដើម្ីសតមលួលដល់កិច្ចដកំណើរោរោរងាររបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�៦�១� ការពរៀ្រចំគណៈ្រម្មការ និងអនុគណៈ្រម្មការ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំសមាសភាពគណៈកម្មោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ អៃុ- 

គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ៃិងលទ្ធកម្ម104 កដ្យតនួាទី  

ៃិងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មោរ អៃុគណៈកម្មោរកៃះ បាៃកផ្្ត តជាសំខាៃ់ោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ 

កតបើតបាស់្វិោមូលៃិធិសមធម៌ ោរពិៃិត្យៃិងផ្តល់កោបល់ ោរកលើកដលងបង់ន្្ចំកោះ 

តបជាជៃតកីតកតបកបកដ្យសមធម៌ៃិងយុត្តិធម៌ ោរកដ្ះតសាយរាល់ោរងារមៃិតបតកតី  

ោរជយួដកលម្អគុណភាពកសវា ោរតាមដ្ៃកលើអាកប្កិរិោរបស់បុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងោរ 

តសាវតជាវៃិងរិះរកវិធាៃោរល្អៗជៃូតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ105។

104 លិខិតបងា្គ ប់ោរស្ត ពីីោរដតងតំាងសមាសភាពគណៈកម្មោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ អៃុគណៈកម្មោរ 

តតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងអៃុគណៈ កម្មោរផ្គត់ផ្គងៃ់ិងលទ្ធកម្ម ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខធ្នូ ឆំ្្២០១៧ របស់មៃទាីរកពទ្យ 

កខត្តកំពង់ចាម
105 កសចក្តីដណនំាស្ត ពីីោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាលនាដខមីនា ឆំ្្២០១១
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៣�៦�២� ការ្ពងឹងទំនា្រ់ទំនងល្អជាមួយព្រជា្លរដ្ឋ និងសហគមន៍

មៃទាីរកពទ្យបាៃគិតគរូដល់ោរកលើកដលងោរបង់ន្្កសវាដល់អ្កជំងឺតកីតក ៃិងអ្ក 

ជំងដឺដលមៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់រមួមាៃ តពះសង្ ជៃពិោរ កុមារកំតោ ជៃអនាថ្ ៃិង 

ពិរុទ្ធជៃ ឬទណិ្ត106។ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធើ្ោរផសេព្ផសាយោ៉ា ងទូលំទលូាយដល់សាធារណជៃ 

ទកូៅ ដដលមកទទួលកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យ ៃិងតបជាពលរដឋាកៅតាមមូលដ្ឋា ៃកដ្យកផ្្ត ត 

កៅកលើកោលោរណ៍សំខាៃ់ៗដចូជា ដំកណើរោរនៃោរផ្តលក់សវា ៃិងបញ្ហា សុខភាពជាកដើម។  

ទៃទាឹមកៃះដដរ តកពុមតគនូកពទ្យបាៃចុះពៃិិត្យ ៃិងផ្តល់កសវាពយាបាលជយួជៃអនាថ្ ៃិងអ្ក 

ដដលមាៃសតិមិៃតគប់ ដដលតំាងទីលកំៅមៃិពិតតបាកដ កដ្យមាៃោរផ្តល់ព័ត៌មាៃព ី

អាជ្ាធរមាៃសមត្កិច្ច។

កតរៅពោីរកលើកដលងោរបង់ន្្កសវាសតមាប់ករណីខាងកលើ គណៈតគប់តគងមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិកតោះកោបល់ជាមយួសហគមៃ៍ស្ត ពីីតនម្កសវា កដ្យទទួល 

បាៃមតិកោបល់អំពីតនម្កសវារបស់មៃទារីកពទ្យ ៃិងបញ្ហា កផសេងៗ។ បនាទា ប់ពីោរសកតមច 

របស់អង្គតបជុំ ៃិងោរឯកភាពពីសហគមៃ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់ព័ត៌មាៃដល់សាធារណជៃ 

ទកូៅដដលមកទទលួកសវាអំពីតនម្កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត។ កដ្យដ�កសហគមៃ៍107  

ក៏បាៃចលូរមួចដំណកផសេព្ផសាយដលត់បជាពលរដឋាមលូដ្ឋា ៃអំពីបញ្ហា សុខភាព ៃិងបញ្ហា  

តបឈមនានា តពមទាងំរាយោរណ៍អំពីហិងសាកៅអាជ្ាធរមាៃសមតក្ិច្ចផងដដរ កដើម្ី 

ទប់សាកេ ត់ស្ាៃភាពកតោះថ្្ក់កផសេងៗដដលកកើតក�ើងជាយថ្កហតុ។

តាមរយៈកិច្ចសហោរ តកពុមតគនូកពទ្យស្ម ័តគចិត្ត ៃិងអាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធ បាៃចុះផសេព្ផសាយ 

ករៀងរាល់ដខអំពីបញ្ហា សុខភាពជៃូដល់សហគមៃ៍108 កៅតាមមូលដ្ឋា ៃ ៃិងពៃ្យល់ដណនំា 

អំពីោរបងាកេ រ ៃិងទបស់ាកេ ត់បញ្ហា នានាដដលជាឬសគល់នំាឱ្យប៉ាះោល់ដល់សុខភាពរបស ់

តបជាពលរដឋា តពមទាងំពយាបាលកដ្យមិៃយកកនតម។
106 កសចក្តីជៃូព័ត៌មាៃស្ត ពីីោរកលើកដលងបង់ន្្កសវារបស់មៃទារីកពទ្យចុះន ង្ៃទី០២ ដខមករា ឆំ្្២០១៨
107 សហគមៃ៍តទតទង់សុខភាព
108 សហគមៃ៍សុខភាពសស្ត ី ៃិងសមាគមនារី
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម122

កលើសពីកៃះ កដើម្ីបំផុសឱ្យមាៃោរចលូរមួពីតបជាពលរដឋា គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃបកងកេើតៃវូកម្មវិធីក្តីតសឡាញ់ (១៤កុម្ភៈ) ករៀងរាល់ឆំ្្ កដ្យដតបោ្យកសចក្តីកស្ហា 

រវាងបុរសៃិងនារី មកជាកសចក្តីអាណិត ៃិងកសចក្តីតសលាញ់ដល់តបជាពលរដឋាទកូៅកដ្យ 

មិៃតបោៃ់ពជូសាសៃ៍ ពណ៌សម ព្ុរ ៃិងមិៃករសីកអើងៃិន្ាោរៃកោបាយក�ើយ កដ្យោរ 

ចូលរមួបរិចា្ច គ្ម កដើម្ីជយួសកសងា្គ ះជីវិតរបស់អ្កជំងឺដដលខ្ះខាត្ម។ តាមរយៈ 

កម្មវិធីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់តនម្ដល់អ្កផ្តល់្ មកដ្យោរតបគល់ផ្កេ មយួទងដ៏ 

តសស់សា្អ ត ៃិងៃំខបួកំកណើតមយួតបសិៃកបើចនំ ង្ៃកំកណើតរបស់អ្កផ្តល់្ ម កដើម្ីបញ្្ក់ 

អំពីកសចក្តីដ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងតជាវកតរៅដល់អ្កបរចិា្ច គ្មក្ពុងកម្មវិធីកៃះ109។

៣�៦�៣� ការទំនា្រ់ទំនងល្អជាមួយអាជាញា ធរពា្រ់្័ន្ធ

អាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ បាៃផ្តល់ោរោំតទដល់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ទាងំដផ្ក 

ខាងក្ពុង ៃិងដផ្កខាងកតរៅ ក្ពុងកនាះរមួមាៃ ោករៀបចំសណា្ត បធ្់ាប់ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ៃិង 

បរស្ិាៃជុំវិញបរិកវណរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ទៃទាមឹកៃះដដរ អាជ្ាធរកខត្តបាៃផ្តល់អៃុសាសៃ ៍

ដណនំាមយួចំៃួៃកដើម្ីដកលម្អចំណចុខ្ះខាតរបស់មៃទាីរកពទ្យដូចជា ឥរោិប្របស់តគនូកពទ្យ  

ៃិងវិធាៃោរវិៃ័យជាកដើម។ កលើសពកីៃះ អាជ្ាធរកខត្តក៏បាៃចុះទសសេៃកិច្ចកៅមៃទាីរកពទ្យ 

ផ្ទា ល់កដើម្ីបាៃតជាបអំពីព័ត៌មាៃនៃោរផ្តលក់សវា ៃិងតតមនូវោរជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

ៃិងរបស់តបជាពលរដឋា110។ បដៃ្មកលើកៃះ អាជ្ាធរកខត្ត មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងមសៃ្តីោក់ព័ៃ្ធ  

បាៃករៀបចំកវទិោសាធារណៈ កដើម្ីផសេព្ផសាយអំពីបញ្ហា សុខភាព អប់រ ំៃិងបរិស្ាៃជៃូដល ់

តបជាពលរដឋាកៅមលូដ្ឋា ៃ កដើម្ីឱ្យយល់តជាប ៃិងដ្រកសាសុខភាពឱ្យបាៃល្អ តពមទាងំោរ 

រស់កៅសា្អ ត។

អាជ្ាធរតកពុងកំពង់ចាម បាៃផ្តល់កិច្ចសតមបសតមលួលជាមួយមៃទារីកពទ្យ ក្ពុងោរបាញ់ 

ថ្្មំសូ ៃិងដ្ក់ថ្្អំាលក់បត ជៃូដល់តបជាពលរដឋា ៃិងផសេព្ផសាយអំពីបញ្ហា សុខភាពកផសេងៗ  

109 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ កៅន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
110 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួឯកឧត្តម ហាៃ កុសល អភិបាលរងកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី២៩ ដខមិ្ ុនា ឆំ្្២០២០



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

123

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

ពិកសសោរដ្ទាសំុខភាព ៃិងអនាម័យ។ ទៃទាមឹកៃះ អាជ្ាធរតកពុងក៏បាៃជយួសតមបសតមលួល 

ដឹកជញ្នូៃអ្កជំងឺតកីតកកៅោៃ់មៃទាីរកពទ្យបាៃទាៃ់កពលកវលា ៃិងបាៃចុះសរួនំាភ្ាមៗ 

កៅកពលមាៃបណ្ត ងឹោក់ពៃ័្ធៃឹងកសវាសុខាភិបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំជយួអៃ្តរាគមៃ ៍

ឆ្ប់រហ័សចំកោះបទកល្មើសដដលបាៃកកើតក�ើងកៅមៃទាីរកពទ្យ ក៏ដចូកៅក្ពុងតកពុងកំពង់ចាម 

ទាងំមូល111។

កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុក ៃិងមណ្លសុខភាពទាងំឡាយនៃកខត្តកំពង់ចាម 

បាៃផ្តល់កិច្ចសហតបតិបត្តិោរោ៉ា ងល្អតាមរយៈោរបញ្នូៃអ្កជំងឺបៃ្តកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម ក្ពុងស្ាៃភាពជំងធឺងៃៃ់ធងៃរដដលពុំអាចពយាបាលបាៃក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

តសពុក ៃិងមណ្លសុខភាព។ បដៃ្មកលើកៃះ ោរិោល័យសុខុមាលភាពសង្គមនៃតកពុង 

កំពង់ចាម បាៃសហោរជាមយួតគនូកពទ្យនៃមៃទាីរកពទ្យកខត្ត ៃិងមណ្លសុខភាព បាៃចុះកៅ 

សហគមៃ៍ កដើម្ីផសេព្ផសាយអំពកីសវាសុខាភិបាលដល់តបជាពលរដឋាោក់ព័ៃ្ធៃឹងជំងតឺគពុៃ 

កោះកវៀៃ ជំងឆឺ្អងឹតតោក ជំងដឺភ្កក�ើងបាយ បញ្ហា កហៀរទឹកដភ្ក ៃិងស្ាៃភាពសស្តមីាៃ 

នផទាកោះជាកដើម112។

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត បាៃផ្តលោ់រោំតទោ៉ា ងសកម្មដល់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត តាមរយៈ 

សកម្មភាពមយួចំៃួៃរមួមាៃ ោរជសួជុលអោរសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ៃិងជំងទឺកូៅ ជសួជុលរបង 

មៃទាីរកពទ្យ ផ្តល់ឧបករណ៍ឆ្ពុះ (SCOPY) តមទាងំជយួករៀបចំៃិងដកលម្អកដៃ្ងកដៃ្ងដបងដចក 

អ្កជំងជឺាកដើម។ កលើសពកីៃះ មៃទាីរសុខាភិបាល បាៃចុះកៅពិៃិត្យផ្ទា ល់កៅមៃទាីរកពទ្យកដើម្ ី

តជាបអំពីកង្ះខាតឧបករណ៍ ៃិងតតមនូវោរជាក់ដស្តងរបស់មៃទារីកពទ្យផងដដរ។

៣�៦�៤� ការព្រៀរគរធនធាន និងសហការជាមួយមដគូអភិវឌ្ឍ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំចាត់ដចងចបាស់លាស់ៃូវោរតគប់តគងចំណូលរបស់មៃទារីកពទ្យ  

111 តបសាសៃ៍របសក់លាក ចាៃ់ ផលី្ អភិបាលតកពុងកំពង់ចាម នាន ង្ៃទី៣០ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០ កៅសាលតបជុំ 

សាលាតកពុងកំពង់ចាម
112 តបសាសៃ៍របស់កលាកតសី កអៀង សុភាបញ្្ញ តិ តបធាៃោរោិល័យសង្គកិច្ច ៃិងសុខុមាលភាព នាន ង្ៃទី៣០ 

ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០ កៅសាលតបជុំសាលាតកពុងកំពង់ចាម
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កដ្យបាៃករៀបចំជាតារាងព័ត៌មាៃអំពីហិរញ្ញវត្ពុ ៃិងកផ្្ត តកលើចំណចុសំខាៃ់ៗចៃំួៃ៤  

រមួមាៃ៖ ១)តបកភទកសវា ២)ចំណូលជាកដ់ស្តងបាៃទទួល ៣)ចំណូលពីគកតមាងមលូៃិធិ 

សមធម៌ ៃិង ៤)ចំណូលពកីបឡាជាតិរបបសៃ្តិសុខសង្គម។ ចំណូលៃីមយួៗទាងំកៃះ ក៏បាៃ 

កំណត់អំពីចំណូលពតីោមុៃ ចំណូលកព្ុងតោ ៃិងសរុបចំណូលគិតតតឹមតោ។ រឯីតបកភទ 

កសវា ដដលមាៃកំណត់កព្ុងតារាងកៃះ រមួមាៃ៖ ចៃំៃួពិៃិត្យជំងកឺតរៅ ជំងសឺំរាកកពទ្យ  

សំរាល កសវាអម កសវាបញ្នូៃ ៃិងកតរៅកសវាពកីសវា113។

ចំកោះចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាព ដដលមៃទារីកពទ្យទទលួបាៃ គឺដតចំៃៃួពីរតបកភទ 

ប៉ាុកណាណ ះ រមួមាៃ៖ ១)ចំណូលបាៃមកពីអាហារដ្ឋា ៃ ៃិង ២)ចំណូលបាៃមកពីចំណត 

ម៉ាូត។ូ ចំណូលទាងំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃបញ្ចនូលកៅក្ពុងចំណូលហិរញ្ញប្ទាៃដដលបាៃមកព ី

ោរបង់កសវារបស់អ្កជំងឺ។ ដផ្អកតាមកសចក្តីដណនំាស្ត ពីីោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ 

សុខាភិបាល នាដខមីនា ឆំ្្២០១១ ចំណូលកតរៅកសវាសុខភាព ២៥% សតមាប់ជំៃយួបកងកេើៃ 

គុណភាពកសវា (មៃទាីរកពទ្យរកសាទុក) ៃិង៧៥% សតមាប់បង់ចលូ្វិោជាតិ។

កៅក្ពុងោរកកៀរគរធៃធាៃកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើកិច្ចសហតបតិបត្តិោរល្អជាមយួ 

នដគូអភិវឌ្ឍនានា ដដលរមួមាៃ៖ ១)ទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិជប៉ាុៃ (JICA)  

២)ទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិកកូរ៉ា (KOICA) ៣)អង្គោរសុខភាពពិភពកលាក  

(WHO) ៤)អង្គោរតគីសទាបរិសុទ្ធនៃន ង្ៃចុងកតោយ ៥)ដផ្កតសាវតជាវកវជ្សាសស្តកងទ័ព 

កជើងទឹកទី២របស់សហរដឋាអាកមរិក (U.S.NAMRU-2) ៦)មលូៃិធិសកល (Global Fund)  

៧)អង្គោរ NANUM International ៨)កម្មវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍បណ្តពុ ះកមករាគក្ពុងមៃទាីរពកិសាធៃ៍  

(DMDP) ៃិងមលូៃិធិតបជាជៃរបស់អង្គោរសហតបជាជាតិ (United Nation Population  

Fund: UNFPA) ជាកដើម។ អង្គោរទាងំកៃះ បាៃចលូរមួោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរជយួោំតទដល់ 

មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កដ្យបាៃផ្តលៃ់វូឧបករណ៍ សមា្ភ រ (មា៉ា សីុៃ X-Ray ឧបករណ ៍

បដំបកតកលួស ដកវដ្ទាទំារក �ដុតសំរាម ៃិងបរោ្ិរដផ្កកធ្មញជាកដើម) ៃិងជំនាញបកច្ចកកទស 

113 ព័ត៌មាៃស្ត ពីីហិរញ្ញវត្ពុរបស់មៃទាីរកពទ្យោក់ព័ៃ្ធព័ត៌មាៃអំពីចំណូល
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តាមរយៈវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត ល កិច្ចតបជុំពិកតោះកោបល់ ៃិងសិោ្សាលានានា។ បដៃ្មពីកៃះ  

អង្គោរ JICA បាៃបញ្នូៃអ្កស្ម ័តគចិត្តជប៉ាុៃមយួចំៃួៃមកអភិវឌ្ឍ ៃិងសកិសាដស្ងយល់ 

តាមរយៈកិច្ចសហតបតិបត្តិោររវាងមៃទារីកពទ្យ ៃិងអង្គោរ JICA។

កដើម្ីពតងឹងកិច្ចសហតបតិបត្តិោរល្អរវាងមៃទារីកពទ្យ ៃិងអង្គោរនដគ ូមៃទាីរកពទ្យមាៃ 

យុទ្ធសាសស្តគៃ្ឹះមយួចំៃៃួដចូជា៖ ១)បកងកេើៃភាពស្ិទ្ធស្ាលក្ពុងអំ�ពុងកពលបំកពញោរងារ 

ជាមយួអង្គោរនដគ ូ២)មាៃោរលះបង់កពលកវលា ៃិងខិតខំកធ្ើោរជាមយួអង្គោរនដគ ូ 

៣)មាៃកោលបំណង កោលកៅចបាស់លាស់ ៃិងពិតតបាកដជាមយួអង្គោរនដគូ ៤)ផ្តល ់

កិច្ចសហោរសតមបសតមលួលដល់អង្គោរនដគូកព្ុងោរអៃុវត្តសកម្មភាព ៥)មាៃកពលកវលា 

ជបួជាមួយអង្គោរនដគូោ៉ា ងកហាចណាស់ពីរដងក្ពុងមយួឆំ្្ ៃិង ៦)សហោរជាមយួមៃទាីរ 

ោក់ព័ៃ្ធកដើម្ីជយួរកអង្គោរនដគឱូ្យោំតទដល់មៃទាីរកពទ្យ។

កផសេងពីកធ្ើកិច្ចសហតបតិបត្តិោរជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃកកៀរគរសប្ពុរស 

ជៃកៅក្ពុងោរជយួជាសមា្ភ រ ោរកសាងៃិងជសួជុលកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបូវៃ័្ត មាៃដូចជា  

ដតគសតមាប់អ្កជំងឺ ោរសាងសង់អោរពិៃិត្យកុមារ ោរជសួជុលអោរចាស់ៗ រ្យៃ្តសកសងា្គ ះ 

អ្កជំង ឺ(Ambulance) ៃិងោរសាងសង់អោរមៃទារីពិកសាធៃ៍ជាកដើម។

៣�៧� ការពដារះពសាយ្រញ្ហា ព្រឈមជាមួយព្រជា្លរដ្ឋ និងសហគមន៍ 

កដើម្ីឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីគុណភាពកសវាដដលបាៃផ្តល់ ៃិងកដើម្ីមាៃព័ត៌មាៃសតមាប់កធ្ើ 

ោរដកលម្អគុណភាពកសវារបស់មៃទាីរកពទ្យឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើងដ្មកទៀត តពមទាងំ 

កដ្ះតសាយបញ្ហា នានារបស់តបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ៍ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃ 

យៃ្តោរទទួលព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ាពីអ្កជំងៃឺិងសាធារណជៃ តាមរយៈតបអប់ 

សំបុតត ោរជបួកដ្យផ្ទា ល់ ទរូស័ពទា បណា្ត ញទំនាក់ទៃំងសង្គម អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍  

ៃិងនដគសូុខាភិបាល (តកពុមោរងារមលូៃិធិសមធម៌...)។ ទៃទាឹមកៃះ ទភ្ីាក់ងារបញ្្ក់ោរ

ចំណាយ (Payment Certification Agency: PCA) នៃតកសួងសុខាភិបាល ក៏បាៃចុះ 

សទាង់មតិ (Survey) ករៀងរាល់ដខ កៅតាមមូលដ្ឋា ៃកដ្យសមា្ភ សៃ៍ជាមយួតបជាពលរដឋា 
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ផ្ទា ល់ កដើម្ីតសង់ព័ត៌មាៃដដលោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

ជៃូតបជាពលរដឋា ៃិងរាយោរណ៍ផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់មកមៃទាីរកពទ្យវិញកដើម្ីចាត់វិធាៃោរ 

កដ្ះតសាយៃវូរាល់បញ្ហា នានាដដលតបជាពលរដឋាបាៃកលើកក�ើង។

បនាទា ប់ពីទទួលបាៃព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ាពីអ្កជំងឺៃិងសាធារណជៃរចួមក  

មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរកឆ្ើយតបឬជៃូព័ត៌មាៃកៅវិញ តាមរយៈ៖ ១)រចនាសម្័ៃ្ធសុខាភិបាល  

២)អាជ្ាធរ ៣)នដគអូភិវឌ្ឍ ៤)សហគមៃ៍ ៥)កវទោិសាធារណៈ ៃិង៦)បណា្ត ញទំនាក់ទំៃង 

សង្គម។ កតោយកពលទទួលបាៃព័ត៌មាៃៃិងកធ្ើោរកឆ្ើយតបរចួមក មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរ

កដ្ះតសាយៃវូព័ត៌មាៃ (ោរទកិតៀៃ ៃិងសំណូមពរ) ដដលទទលួបាៃទាងំកនាះតាមរយៈ៖ 

១)ោរកធ្ើចំណាត់ថ្្ក់បញ្ហា  ២)ោរបញ្នូៃៃិងកដ្ះតសាយបញ្ហា កៅតាមឋានាៃុតកមនៃ 

រចនាសម្័ៃ្ធមៃទារីកពទ្យ ៣)ោរតបជុំកដ្ះតសាយតាមដផ្ក១ដខម្តងដដលដឹកនំាកដ្យតបធាៃ 

ដផ្កឬអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យដដលទទួលបៃទាពុក ៤)គណៈកម្មោរវិៃ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យ  

៥)កិច្ចតបជុំបកច្ចកកទសតបចំាដខក្ពុងមៃទាីរកពទ្យៃិងកៅមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ៃិង ៦)ក្ពុង 

ករណីមាៃបញ្ហា ធងៃៃ់ធងៃរបញ្នូៃកៅមៃទារីសុខាភិបាលកខត្តកដើម្ីមាៃវិធាៃោរបៃ្ត114។

៣�៧�១� ការ្ិនិត្យ និងវិភាគពលើមតិរ្រស់អនា្រជំងឺតាមរយៈព្រអ្រ់ស្ំរុពត

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម បាៃករៀបចំដ្ក់តបអប់សំបុតតកៅតាមដផ្ក ៃិងតបគល់ោរ 

ទទួលខុសតតនូវឱ្យតបធាៃដផ្កៃីមយួៗ តពមទាងំដបងដចកបុគ្គលិកសតមាប់ោៃ់កសារតបអប់ 

សំបុតត។ មៃទាីរកពទ្យបាៃកបើកតបអប់កៃះជាករៀងរាល់១ដខម្តង កដ្យមាៃោរចលូរមួពី៖  

១)តបធាៃដផ្ក ២)តកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិង ៣)គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ។  

ោរកបើកតបអបក់ៃះមាៃកំណត់កហតុដដលបាៃបញ្្ក់អំពីោលបរិកចទ្ សមាសភាពចលូរមួ  

សរុបទិៃ្ៃ័យកព្ុងតបអប់ ៃិងបញ្ហា រកក�ើញកដ្យោរកបើកតបអប់សំបុតត តពមទាងំមាៃោរ 

ទទួលសា្គ លក់ដ្យតបធាៃដផ្ក ៃិងអៃុតបធាៃមៃទារីកពទ្យទទួលបៃទាពុក115។

114 ោរជួបសមា្ភ សៃ៍ជាមួយសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សីុណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០២/០៧/២០២០
115 -ដ-
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

មតិកោបល់ៃិងសំណូមពររបស់អ្កជំងឺ ក៏ដចូតគលួសាររបស់អ្កជំងឺកផ្្ត តកលើបញ្ហា  

ធំៗចៃំួៃ៤ចំណចុគ ឺ១)ឥរិោប្របស់តគនូកពទ្យ ៃិងោរយកចិត្តទុកដ្ក់ ២)តនម្កសវា  

ៃិងោរយកលុយបដៃ្ម ៣)អនាម័យ ៃិង ៤)សមា្ភ រកតបើតបាស់។ ចកំោះបញ្ហា មយួចំៃួៃ 

ដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ ពុំបាៃកំណត់អត្តសញ្្ញ ណចបាស់លាសថ់្

ជាបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងតគនូកពទ្យ ណាមួយកទ។ កទាះបី ជាោ៉ា ងណាក៏កដ្យ កបើពិៃិត្យោ៉ា ង 

ម៉ាត់ចត់កលើបញ្ហា ទាងំបួៃកៃះ គពឺុំមាៃលក្ណៈធងៃៃ់ធងៃរកទ កហើយបញ្ហា មួយចំៃៃួកកើតក�ើង 

កដ្យោរយល់តច�ំពីអ្កជំងឺ កដ្យសារតគនូកពទ្យពុំបាៃពៃ្យល់កកបាះកបាយអំពីព័ត៌មាៃ 

នៃោរបង់ន្្កសវា116។

មតិកោបល់ ៃិងសំណូមពររបស់អ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ ដដលមាៃកៅក្ពុង 

កំណត់កហតុ តតនូវបាៃបញ្នូៃកៅតកពុមោរងារកលើកកម្ស់គុណភាព កដើម្ីតបជុំកដ្ះតសាយ។  

កិច្ចតបជុំកៃះ ដឹកនំាកដ្យអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ១រូប ៃិងមាៃសមាសភាពចូលរមួពីតគប់ 

ដផ្កោក់ព័ៃ្ធ។

តាមរយៈកំណតក់ហតុ មតិកោបលៃ់ិងសំណូមពររបស់អ្កជំងឺ ក៏ដូចតគលួសារអ្កជំងឺ  

បាៃកលើកក�ើងៃវូបញ្ហា  ៃិងសំណូមពរមយួចៃំៃួដចូជា៖ ១)បុគ្គលិកកពទ្យមាៃឥរិោប្ 

មិៃសវូល្អដ្ក់អ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរ ២)មៃទាីរកពទ្យសា្អ តដតបៃទាប់ទឹកមាៃធុំកិ្ៃតិចៗ ៣)បុគ្គ- 

លិកកពទ្យបាៃចាក់ថ្្ឈំឺៗ  ៤)សុំឱ្យតគនូកពទ្យរួសរាយរាក់ទាក់ កពលវះោត់រួចរាល់ ៥)សុំឱ្យ 

តគនូកពទ្យផ្តលក់សវាបាៃល្អទាងំន ង្ៃកធ្ើោរ ទាងំន ង្ៃបុណ្យ ៦)សុំឱ្យតគនូកពទ្យបកងកេើៃោរដ្ទាឱំ្យ 

បាៃកតចើៃ ៧)សុំឱ្យតគនូកពទ្យជួយសកសងា្គ ះជីវិតសៃិកទើបគិតោរបង់ន្្កសវាជាកតោយ ៃិង  

៨)សុំឱ្យដ្ក់តនម្កសវាកៅតាមសាលៃីមួយៗកដើម្ីងាយតសលួលកមើល117។

បដៃ្មកលើកៃះ កតរៅពីមតិកោបល់របស់អ្កជំងឺ ឬតគលួសារអ្កជំង ឺមៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំ 

ឱ្យមាៃយៃ្តោរផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ពីបុគ្គលិកកៅតគប់ដផ្ក កដ្យផ្តល់ជាមតិកោបល ់
116 កំណត់កហតុតបជុំគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់ ដផ្កកុមារ ៃិងដផ្កសម្ភពៃិងករាគសស្ត  ីតបចំា

ដខធ្នូ ឆំ្្២០១៨
117 កំណត់កហតុតបជំុគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់តបចំាដខមករា ឆំ្្២០១៩
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធនស៍ោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម128

ដកលម្អកលើបញ្ហា នានាដដលបុគ្គលិកៃីមយួៗបាៃជួបតបទះ កព្ុងកនាះមាៃ៖ ១)របសួោ្យ 

ជាករាគកៅកដៃ្ងវះោត់ ២)ោរបំកពញឯកសារកៅពុំទាៃ់កពញកលញកៅកពលបញ្នូៃព ី

ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៃិង ៣)ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់មិៃមាៃមា៉ា សីុៃ ECG។ កលើសពីកៃះ 

បុគ្គលិកកពទ្យ ក៏បាៃសំណូមពរមួយចំៃៃួ ដចូជា៖ ១)កស្ើសុំឱ្យមាៃោរជសួជុលដតគ  

២)កស្ើសុំរកទះរុញចាក់ថ្្បំដៃ្មកៅដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៃិង ៣)សុំទុកោអុកសុីដសៃ ៃិង 

ទកុោសតមាប់មា៉ា សីុៃ Ventilation។

បនាទា ប់ពីទទលួបាៃមតិកលើកក�ើងរបស់អ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំង ឺ តពមទាងំបុគ្គលិក 

កពទ្យខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យភ្ាម កដើម្ីរកយៃ្តោរ 

កដ្ះតសាយបនាទា ៃ់ ៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងរបាយោរណ៍របសត់កពុមោរងារបញ្្ក់ចំណាយ 

របស់តកសងួសុខាភិបាល អំពីបញ្ហា នានាដដលតកពុមោរងារកៃះរកក�ើញកៅមលូដ្ឋា ៃ។  

មៃទារីកពទ្យបាៃកតបើតបាស់យៃ្តោរកដ្ះតសាយមយួចំៃៃួតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ៃិងភាព 

កជឿទុកចិត្តបាៃ ដដលកធ្ើឱ្យតបជាពលរដឋាមាៃោរកពញចិត្ត ៃិងបុគ្គលិកកពទ្យអាចទទលួ 

យកបាៃទាងំោរកដ្ះតសាយបញ្ហា  ៃិងសំណូមពរនានា118។

៣�៧�២� វិធានការនិងដពំណារះពសាយ

កៅក្ពុងោរកដ្ះតសាយបញ្ហា ដដលអ្កជំងឺ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺបាៃកលើកក�ើង តតនូវបាៃ 

ចាត់ចំណាត់បញ្ហា  ដដលតតនូវកដ្ះតសាយកៅកព្ុងកតមិតណាមយួ។ បញ្ហា មយួចំៃួៃតតនូវបាៃ 

កដ្ះតសាយកតមិតដផ្ក ៃិងគណៈកម្មោរវៃិ័យ ៃិងបញ្ហា មួយចៃំួៃកទៀត តតនូវបាៃកដ្ះតសាយ 

កតមិតថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ករណីបញ្ហា មាៃស្ាៃភាពពិបាកកដ្ះតសាយ ៃិងតតនូវឆ្ងោរ 

សកតមចឯកភាពពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ។ យៃ្តោរកដ្ះតសាយបញ្ហា ទាងំកៃះកធ្ើក�ើងតាម 

រយៈោរជបួជាមយួបុគ្គលិកផ្ទា ល់ ៃិងតាមកិច្ចតបជុំរមួ។

តបសិៃកបើបញ្ហា  តតនូវបាៃរកក�ើញចបាស់លាសថ់្បុគ្គលិកកពទ្យ ឬតគនូកពទ្យណាមួយ 

បាៃតបតពឹត្តកំហុស កហើយស្ាៃភាពពុំមាៃលក្ណៈធងៃៃ់ធងៃរ កនាះនាយសាល តបធាៃដផ្ក  

118 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ នាន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០
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ៃិងអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យទទលួបៃទាពុកដផ្ក រមួជាមយួគណៈកម្មោរវិៃ័យ បាៃកៅមក 

សាកសរួផ្ទា ល់ ៃិងដណនំាជាកលើកទី១។ ក្ពុងករណីមិៃរាងចាល តបតពតឹ្តកំហុសជាកលើកទី២  

បុគ្គលិកកនាះៃឹងតតនូវោត់តបាក់កលើកទឹកចិត្តចំៃៃួ២ន ង្ៃ ៃិងទទលួោរដណនំាជាលាយ- 

លក្ណ៍អកសេរពីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកដ្យោរផ្តតិកមនដទទលួសា្គ ល់កំហុស ៃិងសៃយាដកលម្អ 

កំហុសកៃះ កហើយករណតីបតពឹត្តកំហុសកលើកទី៣ (កំហុសដដដលៗ) កនាះរបាយោរណ ៍

អំពីោរតបតពឹត្តកំហុស ៃឹងតតនូវបញ្នូៃកៅថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីសកតមច 

ដ្ក់ពិៃ័យ ឬកស្ើបញ្ឈប់ពោីរងារ119។

ក្ពុងករណីបញ្ហា  ពុំតតនូវបាៃរកក�ើញ ឬកំណត់អត្តសញ្្ញ ណថ្ បុគ្គលិក ឬតគនូកពទ្យ 

ណាមួយ តបតពឹត្តដចូមាៃក្ពុងមតិរបស់អ្កជំង ឺឬតគលួសាររបស់អ្កជំងឺកលើកក�ើងកទ តបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យ ឬអៃុតបធាៃទទលួបៃទាពុកដផ្កដឹកនំាកិច្ចតបជុំរួមសតមាប់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធ កដើម្ ី

កដ្ះតសាយៃវូបញ្ហា  ៃិងសំណូមពរទាងំកនាះ។ ក្ពុងកិច្ចតបជុំកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ  

បាៃដណនំាកតកើៃរលំឹកជារមួ ៃិងតតមង់ទិសដកតតមនូវៃវូកំហុសឆ្គងដដលកកើតក�ើងកដ្យ 

កចតនាក្តី ឬអកចតនាក្តី តពមទាងំរកមកធយាបាយកដ្ះតសាយៃវូសំណូមពរដដលបាៃកស្ើ 

កដ្យអ្កជំង ឺឬតគលួសារអ្កជំងឺ។

ជាលទ្ធផល ដកំណាះតសាយរបស់មៃទាីរកពទ្យចកំោះបញ្ហា  ៃិងសំណូមពរដដលអ្កជំង ឺ 

ឬតគលួសារអ្កជំង ឺបាៃកលើកក�ើង មាៃដូចជា៖ ១)អកញ្ើញសាមីខ្លួៃមកកធ្ើោរអប់រំដណនំា 

ឱ្យដកឥរិោប្ ៃិងកោរពតកមសីលធម៌វិជ្ាជីវៈឱ្យបាៃខ្ាប់ខ្លួៃ ២)បុគ្គលិកសមា្អ ត តតនូវ 

បកងកេើៃោរសមា្អ តរាល់២កៅ៣កមា៉ា ងម្តង ៃិងតតនូវសមា្អ តភ្ាមៗ កព្ុងករណីមាៃោរកៅព ី

បុគ្គលិក ៣)ប្តនូរមកកតបើថ្្កំលបជំៃសួវិញចំកោះអ្កជំងឺដដលមាៃោរធលូតសាលកតចើៃ  

កចៀសវាងោរចាក់ថ្្ដំដលនំាឱ្យអ្កជំងឺមាៃោរឈឺចាបខំ្់ាង ៤)តបធាៃដផ្កបាៃកធ្ើោរ 

ដណនំាបដៃ្មកទៀតចំកោះបុគ្គលិកជាញឹកញាប់អំពីវិៃ័យ ៃិងឥរិោប្ ៥)បុគ្គលិកតបចំា 

ោរ តតនូវមាៃទៃំលួខុសតតនូវខ្ស់កដ្យមាៃវត្តមាៃ២៤កមា៉ា ង មិៃគិតន ង្ៃបុណ្យ ឬចុងសបា្ត ហ៍ 

119 បទបញ្ញត្តិកលខ២៥៨/១៨ មព.កច ចុះន ង្ៃទី១៨ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ របស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម
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ក�ើយ ៦)តបធាៃដផ្កដណនំាឱ្យបុគ្គលិកតបចំាោរ តាមដ្ៃអ្កជំងឺឱ្យបាៃដិតដល់ ៃិង 

តតនូវតបញា៉ា ប់រាយោរណ៍ជូៃតគនូកពទ្យករណីមាៃបញ្ហា  ៧)តតនូវផ្តល់កសវាជៃូដល់អ្កជំងឺ 

កដ្យោ្ម ៃលក្ខណ្មុៃៃឹងទទូាត់តនម្កសវា ៃិង ៨)បាៃកធ្ើសំកណើកៅគណៈកម្មោរធានា 

គុណភាពពីោរដ្ក់តារាងតនម្កសវាក្ពុងដផ្កវះោត់ (ក)120។

កដ្យដ�កបញ្ហា  ៃិងសំណូមពររបស់តគនូកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិក បាៃកដ្ះតសាយដូច 

តកៅ៖ ១)កធ្ើោរតសង់វត្ពុវិភាគកដើម្ីបណ្តពុ ះកមករាគ ៃិងកធ្ើោរដណនំាៃិងអប់រអ្ំកជំងឺកធ្ើ 

អនាម័យឱ្យបាៃខ្ាប់ខ្លួៃ ២)ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ (ICU) តតនូវជួយបំកពញឯកសារមុៃបញ្នូៃ 

អ្កជំងមឺកកដៃ្ងសំរាក ៣)កធ្ើសកំណើរកៅ គណៈកម្មោរធានាគុណភាពមៃទាីរកពទ្យកដើម្ី 

កស្ើសុំជសួជុលដតគ សុំរកទះរុញចាក់ថ្្ ំសុំទកុោអុកសីុដសៃៃិងទកុោសតមាប់ មា៉ា សីុៃ  

Ventilation ៃិងកស្ើសុំមា៉ា សុីៃកធ្ើ ECG កៅដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់121។

120 កំណត់កហតុតបជុំគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់តបចំាដខមករា ឆំ្្២០១៩
121 -ដ-
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៣�៨� ការផ្តរួចពផ្តើមគំនិត ្្មទៗី  និងនវានុវត្តន៍ពដើម្បទីពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្មានដពំណើរការ 

កាន់សតព្រពសើរ

៣�៨�១� ការ្រពនញ្រៀ្រអំ្ទីព្រធាន្រទពា្រ់្័ន្ធនឹងនវានុវត្តន៍ និងការមចនាព្រឌិត 

ពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្ដំពណើរការកាន់សតព្រពសើរ 

កៅក្ពុងោរបកសញ្ៀបទសសេនាទាៃោក់ព័ៃ្ធៃឹងៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតកៅក្ពុងោរ 

បំកពញោរងារ គណៈតគប់តគងមៃទារីកពទ្យបាៃកកៀគរ ៃិងសហោរជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍ  

កដើម្ីកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លៃវូតទសឹ្ត ីៃិងជំនាញ ្្មីៗ  តពមទាងំបទពិកសាធៃ៍ល្អៗជៃូដល ់

បុគ្គលិករបស់មៃទារីកពទ្យ។ នដគអូភិវឌ្ឍដដលជយួក្ពុងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លមាៃដចូជា៖  

១)កម្មវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍បណ្តពុ ះកមករាគក្ពុងមៃទាីរពិកសាធៃ៍ (DMDP) ជយួបណ្តពុ ះបណា្ត លកលើ 

ោរងារមៃទារីពិកសាធៃ៍ ២)មលូៃិធិតបជាជៃរបស់អង្គោរសហតបជាជាតិ (UNFPA)  

ជយួបណ្តពុ ះបណា្ត លដផ្កឆ្មបៃិងទារក ៣)ទីភ្ាក់ងារសហតបតិបត្តិោរអៃ្តរជាតិជប៉ាុៃ (JICA)  

ជយួបណ្តពុ ះបណា្ត លកលើោរងារដ្ទាទំារក ៤)NANUM International ជយួបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

ទកូៅ អាតស័យតាមោរកស្ើសុំរបស់មៃទារីកពទ្យ122។

ជាមយួោ្រកៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លនផទាក្ពុងរបស់ខ្លួៃ កៅកលើ 

តបធាៃបទមយួចំៃួៃដចូជា៖ ១)ោរចម្ងករាគ ដដលបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់មសៃ្តី ្្ម ី ចំៃៃួ 

១ដងកព្ុង១ឆំ្្ ៃិងមសៃ្តីចាស់៥ដងក្ពុង១ឆំ្្ ២)សកម្មភាពសតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់  

កសាភ័ណភាព ស្តងដ់្ កស្រភាព (ស៥.) ដល់ជៃបកងា្គ ល ១ឆំ្្១ដង ៣)ទិវាកវជ្សាសស្ត   

សល្យសាសស្ត  ១ឆំ្្២ដង ៤)ទិវាវិទយាសាសស្ត ដ្ទា១ំឆំ្្១ដង ៥)ោរអភិវឌ្ឍវិជ្ាជីវៈបៃ្ត  

បាៃចំៃៃួ៥វគ្គ ដដលវគ្គទី១ចាបក់ផ្តើមកៅដខឧសភា ឆំ្្២០១៧123។

122 ោរជួបសមា្ភ សៃ៍ជាមួយសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០១/០៧/២០២០
123 -ដ- កៅន ង្ៃទី១៣/០៧/២០២០
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៣�៨�២� ការដឹ្រនាអំនុវត្ត ការជំរុញ និងការោពំទការអនុវត្តគំនិតមចនាព្រឌិត

និងនវានុវត្តន្៍រនាពុងអង្គភា្ផ្តល់ពសវា

តាមរយៈោរបណ្តពុ ះបណា្ត លពីនដគអូភិវឌ្ឍៃិងនផទាក្ពុងរបស់មៃទារីកពទ្យ តពមទាងំ 

បទពិកសាធៃ៍ៃិងោរខិតខំតសាវតជាវរបស់គណៈតគប់តគងៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ កយើង 

ក�ើញថ្មាៃស្ានដជាៃវាៃុវត្តៃ៍មួយចំៃួៃបាៃកកើតមាៃក�ើង រមួមាៃ៖ 

១.ទិវាកវជ្សាសស្ត  សល្យសាសស្ត  ៃិងវិទយាសាសស្ត ដ្ទា ំដដលករៀបចំក�ើងកដ្យមៃទាីរ 

កពទ្យ។ 

២.ឯកសារមយួចំៃៃួកដើម្ីបកំពញតតមនូវោរោរងាររបស់មៃទាីរកពទ្យ មាៃដចូជា៖ 

១)ទតមង់ សតមាប់តាមដ្ៃសស្ត ីសំរាលកៃូ ២)ទតមង់សតមាប់តាមដ្ៃទារក 

កតោយកពលសំរាល ៣)បញ្ីតតលួតពៃិិត្យ (check list)សតមាប់វាយតនម្របស ់

គណៈកម្មោរោរោរោរចម្ងករាគ ស៥. ៃិងវិៃ័យ ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យមៃទារី 

កពទ្យ។

៣.កម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លស្ត ពីីោរអភិវឌ្ឍវិជ្ាជីវៈបៃ្ត ដដលករៀបចកំ�ើងកដ្យមៃទាីរ 

កពទ្យ។

៤.ោរកំណត់យកន ង្ៃទី១៤ ដខកុម្ភៈកៅជាន ង្ៃផ្តល់្ម កដ្យមៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់ផ្កេ  

១ទង កហើយតបសិៃកបើចំន ង្ៃកកំណើត មៃទាីរកពទ្យផ្តលៃ់ំខបួកកំណើតចំៃៃួ១។

៥.ឧបករណ៍បរោ្ិរកពទ្យ មាៃដចូជា៖ មា៉ា សីុៃសាកេ ដៃរ 64 slides មា៉ា សីុៃ Bioc-

hemistry Pentra C400 ដដលកកើតមាៃក�ើងតាមកិច្ចសហោរជាមយួវិស័យ 

ឯកជៃក្ពុងរបូភាពដបងដចកផលចំកណញ។ កៅក្ពុងកិច្ចដំកណើរោរមៃទារីកពទ្យផ្តល ់

ទីកដៃ្ង ទឹក ៃិងកភ្ើង ចដំណកឯតកពុមហ៊ុៃទទលួខុសតតនូវបុគ្គលិក ដ្ទា ំ ៃិង 

ជសួជុល។ កៅកពលចប់កិច្ចសៃយា មា៉ា សុីៃសាកេ ដៃរជាកម្មសិទ្ធរិបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៦.ធុងសំរាមកធ្ើពីដបទឹកសុទ្ធ

៧.្ូផ្កេ កធ្ើពីគតមបដបទឹកសុទ្ធ
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៨.របូចម្ាក់ជ័យវរ ្ម័ៃទី៧ ដដលកកើតកចញពោីរចលូរមួរបស់បុគ្គលិក

៩.កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធមៃទារីកពទ្យ ដចូជាបង់សតមាប់អង្គពុយលដំហរោយ បាៃមកពីោរ 

កកៀគរសប្ពុរសជៃ

១០.កម្មវិធីកលើកកម្ស់បរិស្ាៃ (កំណត់ឱ្យដផ្កៃីមួយៗមាៃសៃួចបាររបស់ខ្លួៃ) ៃិង 

តប�ងតបណំាងតាមដផ្ក

១១.លាបព័ណ៌ៃិងបិទផ្្កក ្្ម ះធុងសំណល់ឱ្យតតនូវកៅតាមកោលោរណ៍ដណនំា

១២.ទុកដ្ក់ឧបករណក៍ៅតាមកោលោរណ៍ ស៥.។

កដើម្ីជំរុញឱ្យមសៃ្តមីាៃគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមកៅក្ពុងោរបំកពញោរងារ គណៈតគបត់គងមៃទាីរ 

កពទ្យបាៃកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល តពមទាងំផ្តលក់ពលកវលាៃិងឱោសដល់បុគ្គលិកណាដដល 

មាៃបំណងចង់បៃ្តោរសិកសា ឬមាៃគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម ្្មីៗ កៅក្ពុងោរអៃុវត្តោរងាររបស់ខ្លួៃ។  

ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរបណ្តពុ ះបណា្ត លនផទាក្ពុងរបស់ខ្លួៃ ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យបុគ្គលិកកៅ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លកៅកតរៅអង្គភាព តពមទាងំកៅបៃ្តោរសិកសារយៈកពលដវងផងដដរ។ កដើម្ ី

ជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដដលចលូរមួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ 

បាៃ៖ ១)រកសាកបៀវតសេ ២)ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៣)អៃុញ្្ញ តឱ្យកធ្ើោរ 

កៅន ង្ៃកៅរ៍-អាទិត្យកដើម្ីបាៃចំណូលបដៃ្ម ៃិង ៤)ផ្តលក់ពលកវលា124។

ជាមយួោ្ដដរ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តក្ពុងរបូភាពជាប័ណណសរកសើរដល ់

បណា្ត ដផ្កដដលមាៃស្ានដល្អកព្ុងោរអៃុវត្តសកម្មភាព រមួមាៃ៖ សកម្មភាពោរតតលួតពិៃិត្យ 

ោរបងាកេ រោរចម្ងករាគ (IPC) ៃិងសកម្មភាពសតមិតសតមាងំ សណា្ត ប់ធ្ាប់ កសាភ័ណភាព  

ស្តង់ដ្រ កស្រភាព (ស៥.)។

124 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យៃិ សីុណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី១៣ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០
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៣�៩� ្រតា្ត គនលៃឹរះមនភា្ពជាគជ័យរ្រស់មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

ោរអៃុវត្តដចូបាៃករៀបរាប់ខាងកលើកៃះ ជាមលូកហតុនំាឱ្យមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម 

ទទួលបាៃចំណត់ថ្្ក់កលខ១ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត៣ (CPA3) កៅទទូាងំតបកទស នាឆំ្្២០១៩។ 

តាមោរកលើកក�ើងរបស់អភិបាលរងកខត្តទទលួបៃទាពុកោរងារសុខាភិបាលបាៃឱ្យ 

ដឹងថ្ ោរដដលមៃទាីរកពទ្យកខត្តទទលួបាៃលទ្ធផលដចូន ង្ៃកៃះគកឺដ្យសារកតា្ត មយួចំៃួៃ  

រមួមាៃ៖ 

១) កោលៃកោបាយ ៃិងោរចង្អពុលបងាហា ញពីរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសួងសុខាភិបាល 

២) ោរោំតទពីអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង

៣) ោរចលូរមួោំតទ ៃិងតតលួតពៃិិត្យពីមៃទារីសុខាភិបាល 

៤) ោរចូលរមួពីមៃទាីរជំនាញកៅជុំវិញកខត្ត ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធ តពមទាងំតបជាពលរដឋា 

៥) ោរចលូរមួពីនដគូអភិវឌ្ឍ 

៦) សាមគ្គភីាពរវាងអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិងមៃទារីកពទ្យ ៃិង

៧) ោរខិតខំដកលម្អជាតបចំារបស់មៃទាីរកពទ្យ125។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កលាកតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលក៏បាៃកលើកក�ើងផងដដរថ្ ភាព 

កជាគជ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តគអឺាតស័យកៅកលើកតា្ត ទំនាក់ទំៃងល្អរវាងមៃទារីសុខាភិបាល 

ជាមយួៃឹងមៃទាីរកពទ្យ គកឺតបៀបបាៃកៅៃឹងទំនាក់ទំៃងរវាងអណា្ត តៃិងកធ្មញ126។

កដ្យដផ្អកកលើបទពិកសាធៃ៍កៅក្ពុងោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យក្ពុងកពលកៃ្ង 

មក កលាកតបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម ក៏បាៃកលើកក�ើងៃវូកតា្ត មយួចំៃួៃសតមាប់ 

ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យឱ្យទទួលបាៃកជាគជ័យ រមួមាៃ៖ 

១) ោរលះបង់ 
125 ោរជបួពិភាកសាជាមយួឯកឧត្តម ហាៃ កុសល អភិបាលរងកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី២៩ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០
126 ោរជបួពិភាកសាជាមយួកលាកកវជ្បណ្ិត គីមសួ ភីរុណ តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី 

២៩ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យសេត្តកពំង់ចាម

២) តម្ាភាព 

៣) ោរកធ្ើោរងារជាតកពុម 

៤) ោរដណនំាតតមង់ទិសដល់ថ្្ក់កតោម 

៥) ោរយកភាសាកបះដងូមកអៃុវត្តកៅក្ពុងកពលបំកពញោរងារ 

៦) ោរចាប់យកមៃុសសេគៃឹ្ះក្ពុងមៃទារីកពទ្យមកកតបើតាមរយៈោរកលើកទឹកចិត្ត ៃិង

៧) ោរបកងកេើៃទំនាក់ទំៃងស្ិទ្ធស្ាលទាងំនផទាក្ពុង ទាងំនផទាកតរៅ127។

127 ោរជបួសមា្ភ សៃ៍ជាមយួសាសសា្ត ចារ្យ យិៃ សុីណាត តបធាៃមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម កៅន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០
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ជំព
ូក
ទី៤

ជពូំកទី៤. សេចក្ីេន្និដ្ឋា ន

ជំ្ ្ូរទទី៤� ពសច្រ្តទីសននាិដា្ឋ ន

ក្ពុងរយៈកពល៥ឆំ្្ (២០១៥-២០១៩) មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមបាៃខិតខំបំកពញ 

ោរងារ កដ្យសកតមចបាៃៃវូលទ្ធផល ដចូជា៖ ១)ចៃំៃួតបជាពលរដឋាមកកតបើតបាស់ 

កសវាមាៃោរកកើៃក�ើងពីមយួឆំ្្កៅមួយឆំ្្ ២)អតតាស្ាប់របស់អ្កជំងឺមាៃោរ្យចុះ  

៣)បរិស្ាៃៃិងកសាភ័ណភាពរបស់មៃទាីរកពទ្យោៃ់ដតតសសស់ា្អ ត ៤)កហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធ 

របស់មៃទាីរកពទ្យោៃ់ដតរកីចកតមើៃៃិងកឆ្ើយតបកៅៃឹងកសចក្តីតតនូវោរ ៥)សមត្ភាពៃិង 

ទឹកចិត្តបកំពញោរងាររបស់បុគ្គលិកមាៃោរកកើៃក�ើង ៦)ោរដចករដំលកចំកណះដឹងៃិង 

បទពិកសាធៃ៍ដល់មៃទាីរកពទ្យដនទ។

ោរសកតមចបាៃលទ្ធផលខាងកលើ កដ្យសារមាៃ៖ ១)កោលៃកោបាយ ៃិងោរ 

ចង្អពុលបងាហា ញពីរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិងតកសងួសុខាភិបាល ២)ោរោំតទពីអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង  

មៃទាីរសុខាភិបាល មៃទាីរជំនាញកៅជុំវិញកខត្ត ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធ តពមទាងំតបជាពលរដឋា  

៣)ោរចលូរមួពីនដគូអភិវឌ្ឍ ៤)ទំនាក់ទំៃងល្អរវាងអាជ្ាធរកខត្ត តកពុង មៃទាីរសុខាភិបាល  

ៃិងមៃទាីរកពទ្យ ៥)ោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងល្អពីគណៈតគប់តគងមៃទារីកពទ្យ ៃិង៦)ោរចលូរមួ 

ពីបុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ។

លទ្ធផលៃិងកតា្ត កជាគជ័យខាងកលើកៃះ ជាមលូកហតុនំាឱ្យមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម 

ទទួលបាៃចំណត់ថ្្ក់កលខ១ ក្ពុងចំកណាមមៃទារីកពទ្យដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត៣ (CPA3) កៅទទូាងំតបកទសនាឆំ្្២០១៩ ដដលពិធីតបោសទទលួសា្គ ល ់

ជ័យលាភីកៃះ កធ្ើក�ើងកៅវិទយាស្ាៃអប់រនំាន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កតោមអធិបតីភាព   

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្ត ីៃិងជារដឋាមសៃ្តីតកសួង 

កសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា  

ហ៊ុន សសន នាយករដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា។

ោរសកតមចបាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមកព្ុងកពលកៃ្ងមក គជឺាឧត្តមាៃុវត្តៃ ៍



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៤. សេចក្ីេន្ិដ្្ឋ ន140

សតមាប់មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាមនាកពលបច្ចពុប្ៃ្ៃិងអនាគត ៃិងសតមាប់មៃទាីរកពទ្យឬ 

អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈដនទកធើ្ោរតគប់តគង ៃិងផ្តល់កសវាជៃូតបជាពលរដឋាឱ្យោៃ់ដត 

តបកសើរក�ើងដ្មកទៀត៕
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គន
្ថន
ិទ
ទ្េស

គន្ថនិទ្ទេស

គន្និពទ្ទស

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា. ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យ 

ចីរភាព ២០១៦-២០៣០។

------- ឆំ្្២០១៣ កម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥។

------- ឆំ្្២០១៨ អៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីី 

ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល។

------- ឆំ្្២០០៩ អៃុតកឹត្យកលខ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខកមសា ឆំ្្២០០៩ ស្ត ពីី 

ោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសួងសុខា- 

ភិបាល។

តកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០២០ ស្ត ពីីតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល. កគហទំព័រ www.moh.gov.kh។

------- ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩។

------- ឆំ្្២០១៨ ដផៃោរសកម្មភាពពហុវិស័យជាតិស្ត ពីោីរោរោរៃិងោរតបយុទ្ធៃឹង 

ជំងឺមិៃឆ្ង ២០១៨-២០២៨។

------- ឆំ្្២០១៦ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០, នាយកដ្ឋា ៃដផៃោរ 

ៃិងព័ត៌មាៃសុខាភិបាលនៃតកសួងសុខាភិបាល, ដខឧសភា ឆំ្្២០១៦។

------- ឆំ្្២០១១ កសចក្តីដណនំាស្ត ពីីោរតគប់តគងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃសុខាភិបាល។

សាលាកខត្តកំពង់ចាម, ឆំ្្២០១៦ ឯកសារស្ត ពីកីខត្តកំពង់ចាម។

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកំពង់ចាម, ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍សមិទ្ធផលោរងារវិស័យសុខា- 

ភិបាលឆំ្្២០១៩ ៃិងទិសកៅោរងារឆំ្្២០២០។

មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ឆំ្្២០២០ លិខិតកលខ៤៦២/២០ មព.កច ចុះន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ ស្ត ពីីតារាងដបងដចកដ្ទាសំួៃចបារក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។
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------- ឆំ្្២០២០ របាយោរណ៍សំណលត់បចំាដខមករា ឆំ្្២០២០។

------- ឆំ្្២០១៩ កំណត់កហតុតបជុំគណៈកម្មោរធានាគុណភាពកៅដផ្កវះោត់តបចំាដខ

មករាឆំ្្២០១៩។

------- ឆំ្្២០១៩ តារាងស្ាៃភាពមសៃ្តរីាជោរ មសៃ្តីជាប់កិច្ចសៃយា ៃិងតតមនូវោរដផៃោរ 

ធៃធាៃមៃុសសេសតមាប់បកតមើោរងារកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។

មៃទារីកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម, ឆំ្្២០១៨ កសចក្តីជៃូព័ត៌មាៃ ចុះន ង្ៃទី០២ ដខមករា ឆំ្្២០១៨  

ស្ត ពីីោរកលើកដលងបង់ន្្កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្តកំពង់ចាម។
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៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ អៃុរដឋាកលខាធិោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាត ិ អគ្គនាយកនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ អគ្គនាយករងនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត តបធាៃនាយកដ្ឋា ៃកសវាសាធារណៈនៃតកសងួ 

 មុខងារសាធារណៈ

៧. កលាក ផុន សុជាត ិ មសៃ្តីនៃសាលាភូមៃិទារដឋាបាល

េ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដ្ឹរនានំិងព្រត្ិរត្តគិពពមាង៖
១. ឯកឧត្មបណ្ិត សយ រាសទី តបធាៃ
២. ឯកឧត្ម ស៊ាង ផលាលៃ  អៃុតបធាៃ
៣. កលាក ពស៊៊ាង ផានិត សមាជិក
៤. កលាក សុេ សំណាង សមាជិក
៥. កលាកតសី យ្រ់ សុគនា្ធ  សមាជិក
៦. កលាកតសី ឡពុង សុទីម៉ាច សមាជិក
៧. កលាក រស់ សុេណារុណ សមាជិក
៨. កលាកតសី ហាវ ភទីរម្យ សមាជិក



៩. កលាក ពដៀ្រ ្ិសិដ្ឋ សមាជិក
១០. កញ្្ញ  ហ៊ួត គុយឈាង សមាជិក
១១. កញ្្ញ  ពរន៉ វិសាខា សមាជិក
១២. កលាកតសី អាន សុទីវលទី សមាជិក
១៣. កលាកតសី ឈាង អនូង៉ា សមាជិក
១៤. កលាកតសី ពហង ធទីតា សមាជិក
១៥. កលាក ស ូសុភា សមាជិក
១៦. កលាក ហួត ពវ៉ងហ ួ សមាជិក
១៧. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា សមាជិក
១៨. កលាក យឹម សុ្រញ្្ញ  សមាជិក។
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គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈរ្រស់ជ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវាសាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យ

អ្រ់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ ឆ្នា ២ំ០១៩ ” សតមាប់ 

“មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម” ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងផ្ទា ល់របស់

សាលាភូមិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាពតកពុមោរងារ ដូចខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថ្នា ្រ់ដឹ្រនាពំគ្រ់ពគងគពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ្រ៊ុនណា

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត សហ៊ល ចំពរើន

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត

៧. កលាក ផុន សុជាតិ

េ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនានំិងព្រតិ្រត្តិគពពមាង៖

១. ឯកឧត្មបណ្ិត សយ រាសទី

២. ឯកឧត្ម ស៊ាង ផលាលៃ

៣. កលាក ពស៊៊ាង ផានិត

៤. កលាក សុេ សំណាង

៥. កលាកតសី យ្រ់ សុគនា្ធ

៦. កលាកតសី ឡពុង សុទីម៉ាច

៧. កលាក រស់ សុេណារុណ

៨. កលាកតសី ហាវ ភទីរម្យ

៩. កលាក ពដៀ្រ ្ិសិដ្ឋ

១០. កញ្្ញ  ហ៊ួត គុយឈាង

១១. កញ្្ញ  ពរ៉ន វិសាខា

១២. កលាកតសី អាន សុទីវលទី

១៣. កលាកតសី ឈាង អនូង៉ា

១៤. កលាកតសី ពហង ធទីតា

១៥. កលាក ស ូសុភា

១៦. កលាក ហួត ពវ៉ងហួ

១៧. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា

១៨. កលាក យឹម សុ្រញ្្ញ
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ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហា្រ្សពត

មន្ទទីរព្ទ្យពេត្ត្រំ្ង់ចាម

ព្រសួងមុេងារសាធារណៈ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
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គុណភា្ ព្រសិទ្ធភា្ សុវតិ្ភា្ និងសមធម៌

ការពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

ជ័យលាភទីចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ CPA3 ឆ្នា ២ំ០១៩

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ពគ្រ់ពគង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរ្រស់ជ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈគំរ ូ្រនាពុងវិស័យអ្រ់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្នា ្រ់ពលេ១ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកី្សកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សតមបសតមលួលៃិងតាមដ្ៃដំកណើរោរនៃោរករៀបចំ ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ

ៃិងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ផ្តល់របាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

ថ្្ក់ជាតិ អំពីវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ

តគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ 

ឆំ្្២០១៩

- ករៀបចំកបាះពុម្ ដបងដចក ៃិងផសេព្ផសាយដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

ពបារះ្ុម្ពៅព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
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គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈរបស់្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ្ររំរ ូ្រនាពុងវិស័យ

អប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ ឆ្នា រំ២០១៩ ” សតមាប់ 

“មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់” ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិង

តគប់តគងផ្ទា ល់របស់សាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាពតកពុមោរងារ 

ដូចខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថានា ្រ់ដឹ្រនារំព្រប់ព្រង្រពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត ងហ៊ល ចរំពរើន

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត

៧. កលាក ផុន សុជាតិ

ខ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនារំនិងពបតិបត្តិ្រពពមាង៖

១. កលាកកវជ្ជបណ្ិត លទី វិជ្ារ៉ាវុធ

២. កលាក ធន់ ប៊ុនពធឿន

៣. កលាក ពបា្រ់ ពបានទីដ្្ឋ

៤. កលាក ឡាយ រដ្្ឋ

៥. កលាកតសី ពសង ពសរើវឌ្ឍនា

៦. កលាក ជា ឡាលទីន

៧. កលាក ឈឺន សាលទីន

៨. កលាក អឹម ច័ន្ទសុភា

៩. កលាក សុខ ច័ន្ទ្រិតយោ

១០. កលាក ឈិត សុចននា្ត

១១. កញ្្ញ  ពអង សុជាតា្ត

១២. កលាក ពខន ចន្ា

១៣. កលាក នួន ប៊ុនណា

១៤. កលាក សិ សុពហង

១៥. កលាក ស ូសុភា

១៦. កលាក ហួត ពវ៉ងហួ

១៧. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា

១៨. កលាក យឹម សុបញ្្ញ
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សានា មញញឹមរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់
្រ័យលាភទីចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ CPA1 ឆ្នា រំ២០១៩

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរបស់្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈ្ររំរ ូ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ 

ឆ្នា រំ២០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកី្សកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សតមបសតមលួលៃិងតាមដ្ៃដំកណើរោរនៃោរករៀបចំ ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ

ៃិងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ផ្តល់របាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

ថ្្ក់ជាតិ អំពីវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ

តគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ 

ឆំ្្២០១៩

- ករៀបចំកបាះពុម្ ដបងដចក ៃិងផសេព្ផសាយដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

ពបារះ្ុម្ពៅព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
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ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់





I

បុ្្វ្រថា

អភិបាលកិច្ចល្អ គជឺាស្នូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តំាងពី 

ដំណាកោ់លទី១ រហតូដល់ដំណាក់ោលទី៤កៃះ ដដលតតនូវបាៃកំណត់កតោមចក្ពុវិស័យ 

ដឹកនំាផ្ទា ល់របស់ សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន ងសន នាយករដឋាមសៃ្តីនៃតពះរាជា-

ណាចតកកម្ពុជា។ ទៃទាឹមកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធដីកទតមង់ជារចនាសម្័ៃ្ធ 

គៃ្ឹះ ចៃំួៃបៃួ ដដលរមួមាៃកម្មវិធីដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ កម្មវិធីជាតិសតមាប់ោរ 

អភិវឌ្ឍតាមដបបតបជាធិបកតយ្យកៅថ្្ក់កតោមជាតិ កម្មវិធីដកទតមង់ោរតគបត់គងហិរញ្ញវត្ពុ 

សាធារណៈ ៃិងកម្មវិធដីកទតមងច់បាប់ៃិងតបព័ៃ្ធយុត្តិធម៌ដដលកម្មវិធីដកទតមង់ទាងំបួៃកៃះ 

ជាកបាលមា៉ា សុីៃដឹកនំាដកលម្អអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ សំកៅបកតមើកសវាសាធារណៈជៃូ 

តបជាពលរដឋាឱ្យបាៃោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាព។

ោរដ្ក់កចញៃវូកោលៃកោបាយដកទតមង់ឱ្យចំអាទិភាព គជឺាកបសកកម្មរបស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលដតអ្ីដដលរឹតដតតតនូវផ្តល់ោរយកចិត្តទុកដ្ក់កនាះ គតឺបសិទ្ធភាពជាកដ់ស្តង 

នៃកោលៃកោបាយទាងំកនាះដដលតតនូវអៃុវត្តកដ្យតអួង្គៃីមយួៗ តាមមុខងារៃិងភារកិច្ច 

ករៀងៗខ្លួៃ រាប់ចាប់តំាងពីថ្្ក់ជាតិរហតូដល់ថ្្ក់កតោមជាតិ។ ដចូកៃះ ោរចុះអកងកេតកដ្យ 

ផ្ទា ល់ ោរសិកសា ៃិងោរវាយតនម្អំពោីរផ្តលក់សវាសាធារណៈកៅក្ពុងកតមតិមលូដ្ឋា ៃ គ ឺ

ជាកញ្ចក់ឆ្ពុះមយួដដលអាចឱ្យរដឋាបាលថ្្ក់ជាតិយល់អំពីសភាពោរណ៍ពិតកធៀបៃឹងោរ 

ដ្ក់កចញកោលៃកោបាយកៅថ្្ក់ជាតិ។ កៃ្ងមក រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់កចញៃវូ 

យៃ្តោរគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីជាោរសិកសា ោរវាយតនម្ ៃិងដស្ងរកៃូវធាតុចលូសំខាៃ់ៗ  

ក្ពុងោរដកលម្អអភិបាលកិច្ច ដដលកៅកព្ុងកនាះមាៃោរផ្តល់ចំណាត់ថ្្ក់ជាោរកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់អង្គភាពដដលមាៃអភិបាលកិច្ចៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈល្អតបកសើរជាងកគ។

ក្ពុងសា្ម រតីខាងកលើកៃះ ខ្ពុំពិតជាមាៃក្តីរកំភើបៃិងសមូកោតសរកសើរកដ្យកសា្ម ះចំកោះ 

គំៃិតករៀបចំឱ្យមាៃជាឯកសារ ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទារីកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ កខត្តកោធិ៍សាត់ ßស្ាមញញឹមរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃàកៃះ។



II

ខ្ពុសំមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះកិច្ចខិតខតំបឹងដតបងសកតមចកចញជាសមិទ្ធផលកៃះក�ើង  

កតោមោរដឹកនំារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្តីៃិងជាតបធាៃ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល កដ្យមាៃោរចូលរមួសហោរោ៉ា ងសតសាក់សតសាពំីឯកឧត្តមបណ្ិត- 

សភាចារ្យ ហង្់រួន ណារ៉ុន រដឋាមសៃ្តីតកសងួអប់រំយុវជៃ ៃិងកីឡា ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាល ៃិងឯកឧត្តម ព្រំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំាៃិងមសៃ្តរីាជោរកតោមឱវាទនៃសាមតីកសួងៃីមួយៗ។

ខ្ពុំរពំឹងថ្ឯកសារកៃះ ៃឹងោ្យជាមគ្គកទសក៍អភិបាលកិច្ចសាធារណៈដ៏មាៃគុណ-

តបកោជៃ៍មយួ សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀត ជាពិកសសអង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសុខាភិបាល អាចយកជាោរដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងជាធាតុចលូនៃោរតគប់តគង 

អង្គភាព ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាពលរដឋា។ ទៃទាមឹកៃះ ឯកសារកៃះក៏អាចផ្តល ់

វិភាគទាៃខាងពុទ្ធ ិដលោ់រយល់ដឹង ោរករៀៃសូតត ៃិងោរសកិសាតសាវតជាវរបស់ៃិសសេិត  

សាសសា្ត ចារ្យ អ្កតសាវតជាវ បញ្ញវៃ្ត ៃិងសាធារណជៃជាទកូៅផងដដរ។

ន ង្ៃ                     ដខ            ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធាៃីភ្ំកពញ ន ង្ៃទី         ដខ          ឆំ្្២០២០

ឧបនាយ្ររដ្ឋមនន្តទី

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ



III

អារម្ភ្រថា

ោរកសាងជកំៃឿៃិងទៃំុកចិត្តពីតបជាពលរដឋា គជឺាោរលំបាកដដលរាជរដ្ឋា ភិបាល តតនូវ 

បៃ្តយកចិត្តទុកដ្ក់តាមរយៈោរផ្តលក់សវាសាធារណៈតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព  

ៃិងស័កិ្សិទ្ធភិាពជៃូតបជាពលរដឋា។ កផ្តើមកចញពីចំណចុកៃះ តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ  

បាៃបំផុសក�ើងវិញៃវូយៃ្តោរនៃោរកលើកទឹកចិត្តមសៃ្តីរាជោរ ៃិងអង្គភាពដដលមាៃស្ានដ 

កឆ្ើមក្ពុងោរបកងកេើៃផលិតភាពោរងារក្ពុងរដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាសាធារណៈ ដដលកៃ្ងមកធ្ាប់តតនូវបាៃអៃុវត្តកៅអតីតសាធារណៈរដឋាតបជាមាៃិត 

កម្ពុជា ៃិងរដឋាកម្ពុជា។ ដផ្អកកលើសំកណើរបស់តកសងួមុខងារសាធារណៈ ក្ពុងនាមគណៈ- 
កមា្ម ធិោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ៃិងតកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ក្ពុងោរករៀបចំ 

ឱ្យមាៃយៃ្តោរកៃះក�ើងវិញ កដើម្ីកលើកទឹកចិត្តដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈ  

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃសកតមចឱ្យមាៃោរតបកតួតបដជងអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ 

តាមរយៈោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

ស្ត ពីីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល។

តាមរយៈអៃុតកឹត្យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ 

ជាតិ ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់រាជធាៃី កខត្ត ៃិងថ្្ក់ 

តកពុង តសពុក ខណ្ តតនូវបាៃករៀបចំៃិងបកងកេើតក�ើង កដើម្ីពិៃិត្យៃិងវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវទិយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំ ៃិងក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

រាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្ ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់វិស័យសុខាភិបាល កដ្យដផ្អកកលើសចូនាករ  

លក្ណៈវិៃិច្័យកោល លក្ណៈវិៃិច្័យរង ៃិងលក្ណៈវិៃិច្័យលម្អិត។ ោរវាយតនម្កៃះ 

តតនូវបាៃអៃុវត្តដផ្អកកលើកោលោរណ៍តម្ាភាព សុចរិតភាព ៃិងភាពកជឿទុកចិត្តបាៃ។ ោរ 

វាយតនម្ក៏បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំអំពីោរតគប់តគងៃិងោរកតបើតបាស់ធៃធាៃតបកបកដ្យតបសិទ្ធ- 

ភាពៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងតកបខណ្នៃកិច្ចខិតខំតបងឹដតបងរមួោ្របស់ថ្្ក់ដឹកនំា មសៃ្តីអង្គភាព  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ សហគមៃ៍ ៃិងអង្គោរនដគអូភិវឌ្ឍនានា ក្ពុងកោលកៅដកលម្អ ៃិងពតងឹង 



IV

គុណភាពកសវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរសតមាប់បកតមើតបជាពលរដឋាក្ពុងមលូដ្ឋា ៃ 

របស់ខ្លួៃ។

ក្ពុងឱោសនៃពិធីតបោសទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុង 

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល នាន ង្ៃទី៧ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រ ំ 

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ្័ន្ធមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្តី រដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ច 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស ់សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន ងសន នាយក-

រដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា បាៃដណនំាឱ្យមាៃោរករៀបចំជាករណីសិកសា ចងតកង 

បទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តោរងាររបស់បណា្ត ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ 

សតមាប់ផសេព្ផសាយជៃូដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងកទៀតក្ពុងវិស័យអប់រ ំ 

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ ៃិងពតងីកៃវាៃុវត្តៃ៍កព្ុងោរដកលម្អ 

គុណភាពកសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃ។ ក្ពុងៃ័យកៃះ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃករៀបចំៃិងកំណត់យកអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតវទិយាល័យសតមាប់វិស័យអប់រ ំៃិងអង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ ផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង  

តសពុក ខណ្ ដដលផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ កតមិត២ ៃិងកតមិត៣ សតមាប់

វិស័យសុខាភិបាល ទុកជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍សតមាប់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

កផសេងកទៀតក្ពុងតកបខណ្ទទូាងំតបកទស។

ន ង្ៃ                   ដខ             ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤
   រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី         ដខ        ឆំ្្២០២០

ពទសរដ្ឋមនន្តទីទទួលបន្ទពុ្រពបស្រ្រម្ម្ិពសសនិងជាពបធាន

្រណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តលព់សវាសាធារណៈថានា ្រ់ជាតិ
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កៅក្ពុងៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃកប្តជ្ាបៃ្តកិច្ចខិតខំតបឹងដតបង 

ក្ពុងោរកសាងរដឋាបាលសាធារណៈ ឱ្យោៃ់ដតខំ្ាង សា្អ តស្អ  ំៃិងកផ្្ត តកលើតបជាជៃជាស្នូល។  

ក្ពុងៃ័យកៃះ ោរបកងកេើៃកល្ឿៃដកទតមង់អភិបាលកិច្ច គជឺាលក្ខណ្ចំាបាច់សតមាប់ោរពតងឹង 

រដឋាបាលសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតមាៃតម្ាភាព ភាពកឆ្ើយតប ៃិងតបសិទ្ធភាព ៃិងជំកៃឿទុកចិត្ត 

បាៃ។

ឈរកលើសា្ម រតីកៃះ តកសងួមុខងារសាធារណៈ ដដលមាៃតនួាទីតគប់តគងៃិងអភិវឌ្ឍៃ ៍

វិស័យមុខងារសាធារណៈ ៃិងដកលម្អអភិបាលកិច្ចកព្ុងរដឋាបាលសាធារណៈ បាៃទទលួោរ 

ោំតទៃិងចលូរមួសហោរពីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា  

តកសួងសុខាភិបាល ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ  

ក្ពុងោរករៀបចំៃវូកោលោរណ៍ ៃីតិវិធី ៃិងដំកណើរោរនៃោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ក៏ដចូជាោរចូលរមួោំតទក្ពុងោរ 

ករៀបចំឱ្យមាៃោរចងតកងករណីសកិសាសតមាប់អង្គភាពជ័យលាភីកលខ១ នៃអង្គភាពផ្តល ់

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងអាច 

យកកៅកតបើតបាស់សតមាប់កធ្ើជាកមករៀៃពិកសាធៃ៍ដល់បណា្ត អង្គភាពកផសេងៗកទៀត កដើម្ ី

ពតងឹងអភិបាលកិច្ចៃិងោរដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដត 

មាៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព។

ោរដកលម្អ ោរពតងឹងគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជូៃ 

តបជាពលរដឋាគជឺាដផ្កដ៏សំខាៃ់មួយ ដដលៃឹងរមួចំដណកក្ពុងោរសកតមចចក្ពុវិស័យរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៦ នៃរដឋាសភា ឱ្យទទលួបាៃកជាគជ័យ។ ដផ្អកកលើោរោំតទ ៃិងោរ 

ចូលរមួអៃុវត្តដ៏សកម្មតបកបកដ្យោរទទលួខុសតតនូវខ្ស់របស់ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីរាជោរ 

នៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ ៃិងតអួង្គោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ ខ្ពុសំង្ឹមថ្ អភិបាលកិច្ចកព្ុង 

រដឋាបាលសាធារណៈៃឹងមាៃដំកណើរោរោៃ់ដតមាៃតបសិទ្ធភាពៃិងោំតទដល់ោរអភិវឌ្ឍ 

តបកទសជាតិតបកបកដ្យចីរភាព បរោិប័ៃ្ ៃិងសមធម៌។
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ក្ពុងនាមតកសងួមុខងារសាធារណៈ ខ្ពុសំមូបៃ្តោំតទ ៃិងផ្តល់កិច្ចសហោរជាមយួ 

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង 

កីឡា តកសងួសុខាភិបាលៃិងតកសួង ស្ាប័ៃកផសេងកទៀត កធ្ើោរផសេព្ផសាយឯកសារករណី-

សិកសាកៃះឱ្យបាៃទូលំទលូាយ កដើម្ីពតងីកវិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តោរតបកតួតបដជង 

ក្ពុងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូកៅតាមអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈកផសេងៗកទៀត។
ន ង្ៃ                      ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស.២៥៦៤

    រាជធាៃីភំ្កពញ ន ង្ៃទី       ដខ        ឆំ្្២០២០
រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងមុខងារសាធារណៈ
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រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃចាត់ទុកសុខភាពរបស់តបជាជៃ គជឺាស្នូលនៃោរអភិវឌ្ឍ 

កសដឋាកិច្ច ៃិងសង្គមកិច្ចរបសត់បកទស។ ភាពរឹងមានំៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល រួមជាមយួៃឹង 

វឌ្ឍៃភាពនៃវិស័យោក់ពៃ័្ធកផសេងកទៀត ជាពកិសសឆៃទាៈៃកោបាយដ៏រឹងមារំបស់រាជរដ្ឋា - 

ភិបាលកម្ពុជាក្ពុងោរសកតមចកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ៃិងវឌ្ឍៃភាពកឆ្្ះ 

កៅោៃ់ោរតគបដណ្ត ប់សុខភាពជាសកល រមួជាមួយៃឹងវឌ្ឍៃភាពនៃកដំណទតមង់នានា  

បាៃផ្តល់ឱោសឱ្យតកសងួសុខាភិបាលកធ្ើោរកលើកកម្ស់វិស័យសុខាភិបាល កព្ុងោរផ្តល ់

កសវាមាៃគុណភាពកៅតគប់មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ោៃ់ដតមាៃភាពកឆ្ើយតប ៃិងគណកៃយ្យ 

ភាពចំកោះតបជាជៃ។

លទ្ធផលនៃោរអៃុវត្តអៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨  

“ស្ត ពីីោរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិង 

វិស័យសុខាភិបាល ” បាៃបងាហា ញឱ្យក�ើញថ្មៃទារីកពទ្យបដង្អកផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ ចំៃៃួ១០ កតមិត២ ចៃំៃួ១០ ៃិងកតមិត៣ ចំៃួៃ១០ តតនូវបាៃវាយតនម្  

ៃិងទទលួសា្គ ល់ជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល កៅឆំ្្២០១៩  

ដដលក្ពុងកនាះមាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មៃទាីរកពទ្យកខត្តកោះកុង ៃិង មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កំពង់ចាម បាៃទទលួជ័យលាភីជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរថ្ូ្ក់កលខ១។

ោរចងតកងករណីសិកសាពីមៃទាីរកពទ្យទាងំ៣ខាងកលើ ដដលបាៃទទលួជ័យលាភីកលខ១  

ស្ត ពីី “ោរតគប់តគងៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈរបស់មៃទាីរកពទ្យ ” មាៃកោលបំណងផ្តល់ជា

កមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ កដើម្ីដចករំដលកពីគុណតនម្នៃភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ក្ពុង 

វិស័យសុខាភិបាល។ ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងបងាហា ញពីដកំណើរោរនៃោរវិវត្តកព្ុងអង្គភាព បញ្ហា  

តបឈម ដំកណាះតសាយ បទពកិសាធៃ៍កជាគជ័យ ៃិងវិធីសាសស្តនានាក្ពុងោរដកលម្អគុណភាព 

ៃិងផលិតភាពោរងារក្ពុងអង្គភាព ជាពកិសស ោរចូលរមួចដំណកជំរុញោរអៃុវត្តៃវាៃុវត្តៃ៍  

ៃិងឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ ក្ពុងោរពតងឹងៃិងកលើកកម្ស់សុខុមាលភាពជៃូដល់តបជាជៃកម្ពុជា។

ក្ពុងនាមតកសងួសុខាភិបាល ខ្ពុសំូមកោតសរកសើរដ៏កសា្ម ះដល់មសៃ្តីៃិងបុគ្គលិកសុខា- 



VIII

ភិបាលទាងំអស់ តពមទាងំមៃទាីរកពទ្យទទលួជ័យលាភីដដលបាៃនំាមកៃវូវឌ្ឍៃភាព ៃិងភាព 

កជាគជ័យដ៏តតចះតតចង់ក្ពុងោរបកតមើកសវាជូៃតបជាជៃ។ ជាមយួោ្កៃះ ខ្ពុំសូមវាយតនម្ 

ខ្ស់ចំកោះតកសួង ស្ាប័ៃោក់ពៃ័្ធ ៃិងអង្គភាពតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ រដឋាបាលថ្្ក់កតោមជាតិ  

នដគអូភិវឌ្ឍ អង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងវិស័យឯកជៃ តពមទាងំតបជាជៃកម្ពុជាទាងំអស់  

ដដលបាៃឧបត្ម្ភ ោំតទ សហោរ ៃិងចលូរមួចដំណកោ៉ា ងសកម្មក្ពុងោរអៃុវត្តសកម្មភាព 

សុខាភិបាលនាកពលកៃ្ងកៅ។

ខ្ពុំសង្ឹមថ្ ករណីសកិសាកៃះ ៃឹងបាៃជាកមករៀៃបទពិកសាធៃ៍ល្អៗ សតមាប់មសៃ្តី 

តគប់តគងអង្គភាពសុខាភិបាលទាងំអស់ កដើម្ីកធ្ើោរដកលម្អ ៃិងអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់ខ្លួៃ 

ឱ្យោៃ់ដតរកីចំករៃីដ្មកទៀត រមួចំដណកកលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពជៃូ 

តបជាជៃកម្ពុជាោៃ់ដតល្អតបកសើរក�ើង។

ន ង្ៃ                  ដខ          ឆំ្្ជតូ កទាស័ក ព.ស ២៥៦៤
រាជធាៃីភ្ំកពញ        ដខ       ឆំ្្២០២០

រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងសុខាភិបាល



IX

ពសច្រ្ដទីង ល្ៃងអរំណរ្រុណ

ជាបឋម កយើងខ្ពុសំមូសដម្តងៃូវោរកោរពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ៃិងកតកវទិតាដ៏កសា្ម ះស្ម ័តគជៃូ  

សកម្តចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហ៊ុន ងសន នាយករដឋាមសៃ្តនីៃតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា  

ដដលបាៃោំតទោ៉ា ងកពញទំហឹង ៃិងយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់កលើវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខា- 

ភិបាល។ ជាមយួោ្កៃះដដររាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាៃដ្ក់កចញៃវូយុទ្ធសាសស្តចតុកោណ 

ដំណាក់ោលទី៤ ដដលបាៃផ្តលៃ់វូកោលោរណ៍គៃឹ្ះ សតមាប់បៃ្តជំរុញោរអៃុវត្ត ៃិងោរ

កធ្ើបច្ចពុប្ៃ្កម្ម “ដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ២០១៦-២០២០” កដើម្ីកលើកកម្ស់ 

គុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងសមធម៌នៃកសវាសុខភាព។

កយើងខ្ពុសំមូដ្្ងអំណរគុណដ៏ខ្ង់ខ្ស់ចកំោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ 

អនូ ្័ន្ទមុនទីរ័តនា ឧបនាយករដឋាមសៃ្ត ីរដឋាមសៃ្តីតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដដលបាៃជំរុញ 

ៃិងោំតទកព្ុងោរករៀបចំចងតកងបទពិកសាធៃ៍នៃោរអភិវឌ្ឍៃិងោរអៃុវត្តោរងាររបស់ 

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរដូដលទទួលបាៃជ័យលាភី។

បដៃ្មពីកលើកៃះ កយើងខ្ពុំក៏សមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះកិច្ចខិតខតំបឹងដតបងរបស់តកសងួ 

មុខងារសាធារណៈ កតោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ិត ព្ព្រ ប៊ុនធិន កទសរដឋាមសៃ្ត ី

ទទួលបៃទាពុកកបសកកម្មពកិសស ៃិងឯកឧត្តម ព្ពុរំ សុខា រដឋាមសៃ្តីតកសងួមុខងារសាធារណៈ 

ចំកោះោរផ្តល់ៃវូកិច្ចោំតទ ៃិងជំរុញកលើកទឹកចិត្ត ដល់តកពុមោរងារករៀបចំោរសិកសា 

តសាវតជាវចងតកងបទពិកសាធៃ៍នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈ (អ.ផ.ស) គំរូក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាលឱ្យទទលួបាៃកជាគជ័យ។

ជាមយួោ្កៃះដដរ កយើងខ្ពុំសមូដ្្ងអំណរគុណចំកោះ ឯកឧត្តមសាសសា្ត ចារ្យ  

ម៉ម ប៊ុនពហង រដឋាមសៃ្តីតកសងួសុខាភិបាលចំកោះោរោំតទ សតមបសតមលួល ៃិងអៃុញ្្ញ តឱ្យ

តកពុមោរងារករៀបចំករណីសកិសាបាៃបំកពញភារកិច្ចរបស់ខ្លួៃ រហតូទទួលបាៃលទ្ធផលល្អ 

នាកពលកៃះ។

ទៃទាឹមៃឹងកៃះ កយើងខ្ពុកំ៏សមូវាយតនម្ខ្ស់ចំកោះោរខិតខំតបឹងដតបងរបស់សាលា 

ភូមិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា រដឋាកលខាធិោរតបចំាោរនៃតកសងួ



X

មុខងារសាធារណៈ ៃិងជានាយកសាលាភមូៃិទារដឋាបាល ដដលបាៃផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងដឹកនំា 

គកតមាងកលើកិច្ចោរតសាវតជាងចងតកងកៃះ ឱ្យសកតមចបាៃៃវូលទ្ធផលជាដផ្ផ្កេ គរួជា

ទកីមាទៃៈ។ 

កឆ្ៀតក្ពុងឱោសកៃះ ក្ពុងនាមតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសាស្ត ពីីោរតគបត់គងៃិង 

ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ កខត្តកោធិ៍សាត់ កយើងខ្ពុសំមូដ្្ង 

អំណរគុណដល់ឯកឧត្តម ព៉៉ ធនិន អភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ ឯកឧត្តម ពចង មៃ 

អភិបាលរងកខត្តកោធិ៍សាត់ កលាកកវជ្ជបណិ្ត ខយូ ឌទី តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត

កោធិ៍សាត់ កលាក ញឹម រដ្្ឋ  តបធាៃមៃទាីរមុខងារសាធារណៈកខត្តកោធិ៍សាត់ កលាក 

ផាយ ពៃង អភិបាលតសពុកបាោៃ កលាកកវជ្ជបណ្ិត ង្រវ សាងផលបុណ្យ តបធាៃ 

ោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ កលាកតគនូកពទ្យ មលូ ពកាសិន្ទ តបធាៃមៃទាីរ-

កពទ្យបដង្អកបាោៃ កលាក សាង ្ឹរមនទី អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ថ្្ក់ដឹកនំា 

ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ តំណាងនដគូអភិវឌ្ឍ អាជ្ាធរ�ុំបឹងខ្ារ អាជ្ាធរ�ុ ំ

កមទឹក សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃៃិងតបជាពលរដឋាតគលួសារអ្កជំងឺដដលបាៃចលូរមួសហោរ ៃិង 

ោំតទោ៉ា ងសកម្មដលោ់រផ្តល់ព័ត៌មាៃៃិងទៃ្ិៃ័យសំខាៃ់ៗសតមាប់ោរករៀបចំករណីសិកសា 

កៃះឱ្យសកតមចបាៃកជាគជ័យ។

ជាចុងកតោយ កយើងខ្ពុំសមូដ្្ងអំណរគុណដល់ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងសមាជិកតកពុមោរងារ 

ករៀបចំករណីសិកសា ដដលបាៃខិតខំអៃុវត្តោរងារ សហោរ សតមបសតមលួល ៃិងលះបង ់

កំលាងំោយ ៃិងចិត្តកព្ុងោរតាក់ដតងចងតកងអតប្ទករណីសិកសាកៃះរហតូសកតមចបាៃ 

កជាគជ័យ។ ជាមយួោ្កនាះ កយើងខ្ពុំក៏សូមដ្្ងអំណរគុណផងដដរ ដល់តកពុមោរងារដឹកនំា 

រមួ តកពុមោរងាររដឋាបាល កលាកបណិ្ត សរំ ចន្ទទី ៃិងតកពុមជំនាញោរបកច្ចកកទសនៃកម្មវិធ ី

កដំណទតមង់វិមជ្ឈោរ ៃិងរដឋាបាលនៃអង្គោរជីអាយហសេតិ (DAR/GIZ) ដដលដតងដតជយួ 

តតមង់ទិស ៃិងសតមបសតមលួលោំតទ ដលោ់រករៀបចំករណីសិកសាកៃះឱ្យសកតមចបាៃតាម 

កោលកៅ។
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XIបញ្ជី អក្សរកាត់

បញ្
ជីអក
្សរ
កា
ត
់បញ្ទីអ្រ្សរកាត់

អ្រ្សរកាត់ ោ្រ្យព្ញ

គ.ម គី�នូដម៉ាតត

ផ.តគ.ស ដផៃោរតគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល

ប.ស.ស កបឡាជាតិសៃ្តិសុខសង្គម

អ.ផ.ស អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

គ.វ.ជ គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ

ទ.ប.ព ទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពកិសស

ម.ស.ស មូលៃិធិសមធម៌ក្ពុងតបព័ៃ្ធ ៃិងកតរៅតបព័ៃ្ធ

ម.អ.ដ.ៃ មជ្ឈមណ្លតសាវតជាវៃិងអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ច ភាពជាអ្កដឹកនំា 

ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍នៃសាលាភូមិៃទារដឋាបាល

CPA Complementary Package of Activities (កសវាសំណុំសកម្ម- 

ភាពបសង្គប់)

CPA1 កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១

CPA2 កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត២

CPA3 កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត៣

OD Operational District (តសពុកតបតិបត្តិ)

ODO Operational District Office (ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុក

តបតិបត្តិ)

H-EQIP Health Equity and Quality Improvement Project (គកតមាង 

កលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសមធម៌សុខាភិបាល)

NGO Non Government Organization (អង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល)

KOFIH Korean Foundation for International Health

URC University Research Company



PMRS Patient Management and Registration System (តបព័ៃ្ធ 

តគប់តគងៃិងចុះបញ្ជ ិោអ្កជំងឺ)

MSF Médecins Sans Frontières (តគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃ

ហលូ�ង់ដបលហសេិក)

C-EmONC Complementary Emergency Obstetric and Newborn 

Care (កសវាសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ដផ្កសម្ភពៃិងដ្ទាទំារកកតមិត

កពញកលញ)

SWOT Strength, Weakness, Opportunities, Threat 

(ចំណចុខំ្ាង ចំណចុកខសាយ ោលាៃុវត្តភាព កតា្ត គំរាមកំដហង)

PFD Partners for Development (នដគសូតមាប់ោរអភិវឌ្ឍ)

HSS Health System Strenghtening (ពតងឹងតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល)

BHS Better Health Service (ពតងឹងគុណភាពកសវា)

QHS Quality Health Service (កសវាសុខាភិបាលតបកបកដ្យ

គុណភាព)

២ម៣ក ßទី១.មុៃកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ទី២.មុៃកពលកធ្ើទតមង់ោរអាសិបទិក  

ទី៣.កតោយកពលតបឈមៃិងោរប៉ាះវត្ពុរាវកចញពីអ្កជំងឺ 

ទី៤.កតោយកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ៃិងទី៥.កតោយកពលប៉ាះវត្ពុ

ជុំ វិញអ្កជំងឺà
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មាតិកានុព្រមសពងខេប

បុ្្វ្រថា ឧបនាយ្ររដ្ឋមនន្តទី រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងពសដ្ឋ្រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ ������������������� I

អារម្ភ្រថា ពទសរដ្ឋមនន្តទីទទួលបន្ទពុ្រពបស្រ្រម្ម្ិពសស និងជាពបធាន 

              ្រណៈ្រម្មការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តល់ពសវាសាធារណៈថានា ្រ់ជាតិ ������III

អារម្ភ្រថា រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងមុខងារសាធារណៈ ���������������������������������������������� V

អារម្ភ្រថា រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងសុខាភិបាល ����������������������������������������������������VII

ពសច្រ្ដទីង ល្ៃងអរំណរ្ុរណ������������������������������������������������������������������������ IX

បញ្ទីអ្រ្សរកាត់ ���������������������������������������������������������������������������������� XI

បញ្ទីតារាង �������������������������������������������������������������������������������������� XV

បញ្ទីរូបភា្ ������������������������������������������������������������������������������������ XVI

បញ្ទីពកាហ្វិ្រ ����������������������������������������������������������������������������������XVII

បញ្ទីពបអប ់�����������������������������������������������������������������������������������XVIII

បញ្ទីឧបសម័្ន្ធ ��������������������������������������������������������������������������������� XIX

្ររំ្្ូរទទី១� ពសច្រ្តទីពផ្តើម ������������������������������������������������������������������������� ១

១.១. សាវតារនៃដំកណើរោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ.............. ១

១.២. លំនំាបញ្ហា នៃោរតសាវតជាវ ......................................................... ៤

១.៣. កោលបំណងនៃោរតសាវតជាវ ...................................................... ៥

១.៤. ដដៃកំណត់ៃិងវិសាលភាពនៃោរតសាវតជាវ ...................................... ៥

១.៥. វិធីសាសស្ត នៃោរចងតកងករណីសកិសា ៃិងោរតបមលូព័ត៌មាៃ ..................៧

្ររំ្្ូរទទី២� ស្ានភា្បច្ចពុប្បននាវិស័យសុខាភិបាលនិងសមិទ្ធ្រម្មមនមន្ទទីរព្ទ្យ 

              បងងអែ្របាកាន �������������������������������������������������������������������� ១៥

២.១. បរិោរណ៍រមួនៃោរដកទតមង់ ...................................................... ១៥
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២.២. ទិដឋាភាពរមួនៃតបពៃ័្ធសុខាភិបាល ................................................ ១៧

២.៣. ស្ាៃភាពទូកៅរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ .................................. ១៩

២.៤. សមិទ្ធផលនៃោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ .....៣៨

្ររំ្្ូរទទី៣� បទ្ិពសាធន៍ពជា្រ្រ័យរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ������������������ ៤៥

៣.១. ស្តង់ដ្កសវាសាធារណៈ .......................................................... ៤៥

៣.២. ៃិោមនៃោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាល ............................................ ៦១

៣.៣. ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ  ........................................................... ៧៩

៣.៤. ោរតគប់តគង ៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ ................................... ៨៦

៣.៥. ោរករៀបចំ ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃ  ..................................................៩២

៣.៦. ទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ ............ ៩៩

៣.៧. ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមយួតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍  ....... ១០៥

៣.៨. ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ីកធ្ើឱ្យអង្គភាពមាៃ 

        ដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ  ..................................................... ១០៨

្ររំ្្ូរទទី៤� ពសច្រ្តទីសននាិដ្្ឋ ន ���������������������������������������������������������������� ១១៥

្រន្និពទ្ទស ������������������������������������������������������������������������������������១១៧

ឯ្រសារពោង ��������������������������������������������������������������������������������១២១

ឧបសម័្ន្ធ ��������������������������������������������������������������������������������������១២៥
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បញ្ទីតារាង

តារាងទី១៖ តកពុមកោលកៅដដលតតនូវតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ .........................៧

តារាងទី២៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបី ៃិងសំណួរគៃឹ្ះៗ .......................១២

តារាងទី៣៖ លក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់បកងកេើតមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល ..................... ១៨

តារាងទី៤៖ ស្ាៃភាពបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ឆំ្្២០១៩ ...................... ៨៦
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បញ្ទីរូបភា្

របូភាពទី១៖ តបព័ៃ្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ ............................................... ១៧

របូភាពទី២៖ ដផៃទីតសពុកបាោៃ .............................................................២១

របូភាពទី៣៖ ស្ាៃភាពទីតំាងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបច្ចពុប្ៃ្ (២០១៩) ............ ២២

របូភាពទី៤៖ ោរវិវត្តនៃអោរសតមាកពយាបាលមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ ............... ២២

របូភាពទី៥៖ អោរមៃទាីរកពទ្យតសពុកបាោៃ មុៃឆំ្្១៩៨៥ ............................... ២៣

របូភាពទី៦៖ អោរមៃទាីរកពទ្យតសពុកបាោៃ កតោយឆំ្្១៩៨៦ .............................២៤

របូភាពទី៧៖ រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ឆំ្្២០១៩ ..........................៣៣

របូភាពទី៨៖ កដៃ្ងទទលួជំងដឺំបងូ ៃិងកដៃ្ងរកសាទុកឯកសារបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត 

                របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ .................................................៤៧

របូភាពទី៩៖ ោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ...................... ៤៩

របូភាពទី១០៖ ទីតំាងៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់មៃទាីរកពទ្យ ............................. ៥១

របូភាពទី១១៖ វិធាៃោរដកលម្អ .............................................................. ៥៨

របូភាពទី១២៖ ោរចូលរមួពីអ្កកតបើតបាស់កសវាក្ពុងោរកំណត់តនម្កសវា.............. ៥៩

របូភាពទី១៣៖ កោលោរណ៍ “២ម ៣ក” ..................................................៧១

របូភាពទី១៤៖ ោរតបជុំពិភាកសាករៀបចំ្វិោ ............................................... ៨១

របូភាពទី១៥៖ ោរករៀបចំដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទារីកពទ្យ .....................៨២

របូភាពទី១៦៖ ោរអៃុវត្ត្វិោក្ពុងមៃទារីកពទ្យ .............................................. ៨៥
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XVIIមាតិកានុក្រម

មា
ត
ិកា
នុក
្រ
ម

បញ្ទីពកាហ្វិ្រ

តោហ្ិកទី១៖ ៃិន្ាោរនៃោរពិកតោះជំងឺកតរៅកៅមៃទាីរកពទ្យបាោៃពីឆំ្្២០១៤ ដល់ 

                 ២០១៩ .......................................................................... ៤០

តោហ្ិកទី២៖ ៃិន្ាោរនៃអតតាកតបើតបាសដ់តគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃពីឆំ្្២០១៤ 

                  ដល់ ឆំ្្២០១៩ ............................................................... ៤១

តោហ្ិកទី៣៖ ៃិន្ាោរនៃោរសតមាកពយាបាលជំងកឺៅមៃទាីរកពទ្យបាោៃដផ្កសម្ភព  

                  ៃិងករាគសស្ត  ី....................................................................៤២

តោហ្ិកទី៤៖ លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ  

                 ឆំ្្២០១៧-២០១៩ ............................................................៤៣
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មាតិកានុក្រមXVIII

បញ្ទីពបអប់

តបអប់ទី១៖ សាវតាររបស់កលាក សាង គឹមៃី អតីតតបធាៃមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ  

                (ឆំ្្២០១៤-ឆំ្្២០១៩) .......................................................៣០

តបអប់ទី២៖ កតា្ត វិជ្ជមាៃក្ពុងតកបខ័ណ្នៃោរតគប់តគងៃិងអៃុវត្តោរងារ ..............៣៥

តបអប់ទី៣៖ កតា្ត ដដលសកតមចចិត្តចូលរមួកព្ុងោរតប�ងតបណំាង .....................៣៦

តបអប់ទី៤៖ ោរពតងឹងគុណភាពព័ត៌មាៃនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ .................. ៤៥

តបអប់ទី៦៖ ៃិោមនៃោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាល .........................................៦២

តបអប់ទី៧៖ អភតិកមនៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុរបស់អង្គភាព ............................. ៨០

តបអប់ទី៨៖ ោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ ... ៩៩

តបអប់ទី៩៖ ោកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ ៍........ ១០៦

តបអប់ទី១០៖ ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ .......................................... ១០៨
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Iមាតិកានុក្រម

មា
ត
ិកា
នុក
្រ
ម

បញ្ទីឧបសម័្ន្ធ

ឧបសម្័ៃ្ធទី១៖ លិខិតបទដ្ឋា ៃោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងតកពុមោរងារករៀបចំករណីសិកសា ......១២៧

ឧបសម្័ៃ្ធទី២៖ អៃុតកឹត្យកលខ៥៤ ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរ 

                    វាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ

                    ក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ................................ ១៤០

ឧបសម្័ៃ្ធទី៣៖ វិធីសាសស្ត  ៃិងបកច្ចកកទសតបមូលព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ ............ ១៤៩

ឧបសម្័ៃ្ធទី៤៖ បញ្ជ ីក ្្ម ះតកពុមកោលកៅសមា្ភ សៃ៍ .................................... ១៦៤

ឧបសម្័ៃ្ធទី៥៖ តនួាទីៃិងភារៈកិច្ចថ្្ក់ៃីមយួៗនៃតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល ............... ១៦៦

ឧបសម្័ៃ្ធទី៦៖ តបោសកលខ ៣៣១ ស.កសផ របសត់កសងួសុខាភិបាល  

                   ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេ ដ្ ឆំ្្១៩៩៦ ស្ត ពីីដផៃោរតគបដណ្ត ប់ 

                   សុខាភិបាល កខត្តកោធិ៍សាត់ ............................................ ១៦៩

ឧបសម្័ៃ្ធទី៧៖ គណៈកម្មោរ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ... ១៧១
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សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

1

ជំព
ូក
ទី១

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

្ររំ្្ូរទទី១� ពសច្រ្តទីពផ្តើម

១�១� សាវតារមនដរំពណើរការវាយតមមលៃអង្គភា្ផ្តល់ពសវាសាធារណៈ្ររំរូ

កៅក្ពុងៃីតិោលទី៥ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា (ឆំ្្២០១៥) បាៃដ្ក់កចញ 

ៃវូកម្មវិធីជាតិកំដណទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ឆំ្្២០១៥-២០១៨ កដ្យបាៃចង្អពុល 

បងាហា ញៃវូសកម្មភាពនៃោរអៃុវត្តក្ពុងោរករៀបចំបកងកេើត ៃិងដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតបព័ៃ្ធតតលួតពិៃិត្យ  

ៃិងវាយតនម្គុណភាពៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅតកសងួអប់រ ំយុវជៃ  

ៃិងកីឡា (កដ្យកផ្្ត តកៅកលើ៖ តគឹះស្ាៃបឋមសិកសាសាធារណៈ អៃុវិទយាល័យ វិទយាល័យ  

តគឹះស្ាៃឧត្តមសិកសា វិទយាស្ាៃ ៃិងមជ្ឈមណ្លជាតិ ៃិងតំបៃ់) ៃិងតកសងួសុខាភិបាល  

(កផ្្ត តកៅកលើ៖ មៃទាីរកពទ្យជាតិ មជ្ឈមណ្លជាតិ មៃទាីរកពទ្យបដង្អករាជធាៃី-កខត្ត ទីភ្ាក់ងារ 

តបតិបត្តិោរពិកសស មៃទារីកពទ្យបដង្អកតកពុង តសពុក ខណ្)។

កដ្យដ�ក កៅក្ពុងៃីតោិលទី៦ នៃរដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាក៏កៅដតបៃ្តឆៃទាៈ 

ោ៉ា ងមុតមាកំ្ពុងោរពតងងឹសមតភ្ាពស្ាប័ៃសាធារណៈ កដើម្ីតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវា 

សាធារណៈ1។ ជាក់ដស្តងរាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃូវអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ ចុះន ង្ៃ 

ទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរវាយតនម្ ៃិងោរទទលួសា្គ ល់ អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល (ឧបសម័្ៃ្ធទី២) ក្ពុងកោលបំណង 

ជំរុញ ៃិងកលើកកម្ស់តបសិទ្ធភាព ៃិងគុណភាពនៃដំកណើរោររបស់អង្គភាពផ្តល់កសវា 

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាលឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។ តាមខ្ឹមសារ 

នៃអៃុតកឹត្យបាៃកំណត់អំពីវិសាលភាព កោលោរណ៍ ៃិងៃីតិវិធីនៃោរអៃុវត្តោរវាយតនម្  

តពមទាងំផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរូ2។

កដើម្ីោំតទដល់ដកំណើរោរអៃុវត្តអៃុតកឹត្យខាងកលើឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព តកសងួមុខងារ 

សាធារណៈ តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងតកសងួ

1 កោលកៅនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកោណដំណាកោ់លទី៤
2 មាៃដចងកព្ុងមាតតា៣ ជំពូក២ ៃិងជំពកូ៣នៃអៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក
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សុខាភិបាល បាៃសកតមចដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល កដ្យបាៃកំណត់យកវិទយាល័យ 

កៅទទូាងំតបកទស3 មៃទារីកពទ្យបដង្អករាជធាៃី-កខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតកពុង-តសពុក-ខណ្  

ដដលផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ (CPA1) កតមតិ២ (CPA2) ៃិងកតមតិ៣  

(CPA3)4 សតមាប់កធ្ើោរវាយតនម្។ ក្ពុងោរជំរុញដល់ោរចលូរមួតបកួតតបដជង តកពុមោរងារ 

ដដលដឹកនំាកដ្យតកសងួមុខងារសាធារណៈបាៃករៀបចំសិោ្សាលាផសេព្ផសាយ ស្ត ពីីោរ 

តបកតួតបដជងកតជើសករីសអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរូក្ពុងវិស័យអប់រ ំៃិងសុខាភិបាល ោលពនី ង្ៃ 

ទី១២ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៩ កៅវិទយាស្ាៃជាតិអប់រកំដ្យមាៃោរចលូរមួពីនាយកវិទយាល័យ 

ទូទាងំតបកទស តបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកផ្តលក់សវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមតិ១ កតមិត២  

កតមិត៣ ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធមួយចំៃៃួកទៀត។

បនាទា ប់ពីបាៃទទលួោរផសេព្ផសាយខាងកលើ គណៈកម្មោរវាយតនម្ថ្្ក់កខត្ត ៃិងថ្្ក់ 

តសពុក ក៏តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង ៃិងបាៃដំកណើរោរនៃោរដ្កោ់ក្យតប�ងតបណំាងកៅតាម 

លដំ្ប់ចាប់ពីថ្្ក់តសពុក ថ្្ក់កខត្ត មៃុៃឹង្ៃដល់ោរវាយតនម្ចុងកតោយកៅថ្្ក់ជាតិ  

កដ្យកតជើសករសីយកមៃទាីរកពទ្យក្ពុងកតមិតៃីមយួៗចំៃៃួ២ ៃិងវិទយាល័យចៃំួៃ២ក្ពុងមយួ 

កខត្ត។ កព្ុងដំណាក់ោលបឋម គណៈកម្មោរវាយតនម្ថ្្ក់តសពុក ៃិងថ្្ក់កខត្ត បាៃវាយតនម្ 

ៃិងកតជើសករសីកបក្ភាពសរុបចំៃួៃ៩៦អង្គភាព កព្ុងកនាះមៃទាីរកពទ្យកតមិត១ កតមិត២ ៃិង 

កតមិត៣ មាៃចំៃៃួ៥៥ ៃិងវិទយាល័យចំៃួៃ៤១ បញ្ជនូៃមកថ្្ក់ជាតិ។ បនាទា ប់មក អង្គភាព 

កបក្ភាពទាងំកនាះតតនូវបាៃវាយតនម្បៃ្តកទៀត កៅថ្្ក់ជាតិដដលដចកជាពីរដំណាក់ោល។

3 តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨២ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួអប់រំ យុវជៃ ៃិង 

កីឡា ៃិងតកសងួមុខងារសាធារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ 

ៃិងទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ។
4 តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨១ មស.តបក រវាងតកសួងកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួសុខាភិបាល ៃិង 

តកសួងមុខងារសាធារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទួល 

សា្គ ល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាល។
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ដំណាក់ោលទី១ គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស5 បាៃកតជើសករសីមៃទាីរកពទ្យកតមតិ១  

ចំៃៃួ១៥ កតមិត២ ចំៃៃួ១៥ ៃិងកតមិត៣ ចំៃៃួ១៥ តពមទាងំវទិយាល័យ ចៃំៃួ១៥ ក្ពុង 

ចំកណាមកបក្ភាពសរុប៩៦ តាមរយៈោរសា្ត ប់បទបងាហា ញដផ្អកតាមលក្ណៈវិៃិច្័យកោល 

ទាងំ៨6 កៅសាលាភមូៃិទារដឋាបាល ពីន ង្ៃទី១១-១៨ ដខកុម្ភៈ ឆំ្្២០១៩។ ជំហាៃបនាទា ប់ បញ្ជ ី 

ក ្្ម ះកបក្ភាពដដលតតនូវបាៃកតជើសករសីកដ្យគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស ៃិងឯកសារ 

ោក់ព័ៃ្ធតតនូវបាៃបញ្ជនូៃកៅឱ្យគណៈកម្មោរថ្្ក់ជាតិ7 កដើម្ីពៃិិត្យ ៃិងកធ្ើោរសតមាងំយក 

ដតកបក្ភាពចំៃួៃ១០ កព្ុងដផ្កៃីមួយៗ សរុបចៃំៃួ៤០ អង្គភាព កព្ុងកនាះមាៃមៃទាីរកពទ្យ 

កតមិត១ ចំៃៃួ១០ កតមិត២ ចៃំៃួ១០ កតមិត៣ ចៃំៃួ១០ ៃិងវិទយាល័យចៃំួៃ១០។

ដំណាក់ោលទី២ កតោយពីគណៈកម្មោរថ្្ក់ជាតិបាៃសតមាងំយកកបក្ភាពដត ៤០ 

អង្គភាព រចួមក គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស8 បាៃកធ្ើោរវាយតនម្សាជា ្្មមី្តងកទៀតកលើ 

កបក្ភាពទាងំកនាះ តាមរយៈោរចុះពិៃិត្យៃិងវាយតនម្ផ្ទា ល់ដល់ទីកដៃ្ងរបសក់បក្ភាព 

ៃីមយួៗ កដ្យសតមាងំយកដតកបក្ភាពចំៃួៃ៥ប៉ាុកណាណ ះក្ពុងដផ្កៃីមួយៗ។ បនាទា ប់មក  

គណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ បាៃកតជើសសតមាងំយក 

កបក្ភាពជ័យលាភីចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ដល់ កលខ៥ ក្ពុងចំកណាមកបក្ភាពដដលជាប់កព្ុង 

ោរវាយតនម្កៅទីតំាងផ្ទា ល់ តាមរយៈោរកធ្ើបទបងាហា ញម្តងកទៀតកៅសាលាភមូិៃទារដឋាបាល  

5 កសចក្តីសកតមចកលខ ៤៩៨ មស.សសរ ចុះចុះន ង្ៃទី៣១ ដខមករា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីីោរដតងតំាងគណៈកម្មោរ 

តតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្កសតមបសតមលួលក្ពុងោរវាយតនម្ ៃិងកតជើសសតមាងំជុំទី១កបក្ភាពអង្គភាពផ្តល ់

កសវាគំរកូព្ុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។
6 ឧបសម្័ៃ្ធ២នៃកសចក្តីសកតមចកលខ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរដ្ក់ឱ្យ 

អៃុវត្តតារាងលក្ណៈវៃិិច្័យសតមាបោ់រវាយតនម្ៃិងទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ 

អប់រំៃិងសុខាភិបាល។
7 កសចក្តីសកតមចកលខ៣១ សសរ ចុះន ង្ៃទី៧ ដខមិ្ ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរបកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ
8 កសចក្តីសកតមចកលខ ១២៥២ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមីនា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីីោរដតងតំាងគណៈកម្មោរ 

តតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្កសតមបសតមលួលក្ពុងោរចុះវាយតនម្កៅទីតំាងកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរូ 

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។
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កៅន ង្ៃទី០២ ដល់ ន ង្ៃទី០៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩9។

ជាចុងកតោយ ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗតតនូវបាៃរកក�ើញ ដដលក្ពុង 

ចកំណាមកនាះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ កព្ុងកតមតិ១ (CPA1)  

កៅក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល10។ កព្ុងដំកណើរោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរ ូ

កៃះ តតនូវបាៃកជឿជាក់ថ្ មាៃភាពយុត្តិធម៌ ៃិងសុតកឹត តពមទាងំបាៃជំរុញៃិងកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈដនទកទៀតឱ្យខិតខតំបឹងដតបង កដើម្ីចលូរមួតប�ង 

តបណំាងដកណ្ត ើមយកស្ានដៃិងកិត្តិយសដដលមាៃោរទទួលសា្គ ល់ទទូាងំតបកទស។

១�២� លរំនារំបញ្ហា មនការពសាវពជាវ

កដ្យពិៃិត្យក�ើញពីភាពវិជ្ជមាៃក្ពុងោរដកលម្អគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

តាមរយៈោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ តកសងួមុខងារសាធារណៈបាៃ 

ផ្តលួចកផ្តើមគំៃិតឱ្យមាៃោរករៀបចំតាក់ដតងជាករណីសិកសាពីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូ  

ដដលទទលួបាៃជ័យលាភីថ្្ក់កលខ១ កដើម្ីកធ្ើជាកមករៀៃ បទពកិសាធៃ៍ក្ពុងោរដចករំដលក 

អំពីគុណតនម្នៃភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ក្ពុងវិស័យសាធារណៈ សំកៅជំរុញឱ្យមាៃ 

បុករសកម្ម ៃវាៃុវត្តៃ៍ ភាពជាអ្កដឹកនំា ៃិងោរតបកួតតបដជងក្ពុងតកបខ័ណ្វិស័យសា- 

ធារណៈ។

ករណីសិកសាកៃះ ៃឹងបងាហា ញអំពីដកំណើរោរនៃោរតគប់តគង ោរវិវត្តក្ពុងអង្គភាព បទ- 

ពិកសាធៃ៍កជាគជ័យ ៃិងវិធីសាសស្តនានាក្ពុងោរដកលម្អគុណភាព ៃិងផលិតភាពោរងារ 

ក្ពុងអង្គភាព ជាពិកសសៃឹងចលូរមួចំដណកោ៉ា ងសំខាៃ់ក្ពុងោរកលើកកម្ស់ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិង 

ឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ កព្ុងោរពតងឹងោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាព ៃិងកលើកកម្ស់សុខុមាលភាពជៃូ 

9 លិខិតអកញ្ជ ើញកលខ ៣០០៧ មស.លអជ របស់តកសងួមុខងារសាធារណៈ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខ មិ្ុនា ឆំ្្២០១៩  

កដើម្ីចលូរមួកម្មវិធីពៃិិត្យ ៃិងវាយតនម្សកតមចចុងកតោយកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យ 

សុខាភិបាល។
10 អៃុតកឹត្យកលខ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទ២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីីោរទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាព 

ផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។
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ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

ដលត់បជាជៃកម្ពុជា។ ករណីសកិសាដដលតកពុមោរងារករៀបចំកៃះ គកឺផ្្ត តកៅកលើភាព 

កជាគជ័យនៃោរតគប់តគង ៃិងផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ ដដល 

មាៃទីតំាងស្ិតកៅក្ពុងភូមិបឹងខ្ារ �ុំបឹងខ្ារ តសពុកបាោៃ កខត្តកោធិ៍សាត់។

១�៣� ពោលបរំណងមនការពសាវពជាវ

ោរសិកសាកៃះមាៃកោលបំណងសំខាៃ់កផ្្ត តកលើោរតបមលូចងតកងៃវូកមករៀៃ ៃិង 

បទពកិសាធៃ៍អៃុវត្តជាកដ់ស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ដដលជាអង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈ (អ.ផ.ស) គំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងដដលទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១  

ក្ពុងកតមិតមៃទាីរកពទ្យផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព បសង្គប់កតមតិ១ (CPA1) (កដ្យកផ្្ត តកលើ 

យុទ្ធសាសស្ត  ោរអភិវឌ្ឍ ោរដកលម្អ ៃិងៃីតិវិធីក្ពុងោរកសាងអង្គភាពឱ្យបាៃជ័យលាភី)  

សតមាប់ជាោរដចករដំលកចំកណះដឹងបដៃ្មកៅដល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈកផសេង 

កទៀត។ ោរសិកសាកៃះសង្ឹមថ្ ៃឹងផ្តល់ជាបទពិកសាធៃ៍ល្អៗៃិង/ឬធាតុចលូដល់អង្គភាព 

ផ្តលក់សវាសាធារណៈដនទកទៀត ជាពកិសសមៃទាីរកពទ្យបដង្អក ៃិងមណ្លសុខភាព ដដល 

មាៃកតមិត ៃិងស្ាៃភាពតបហាក់តបដហលោ្ កដើម្ីអភិវឌ្ឍៃិងដកលម្អោរផ្តលក់សវាសា 

ធារណៈរបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។

១�៤� ងដន្ររំណត់និងវិសាលភា្មនការពសាវពជាវ

ោរចងតកងករណីសិកសាកៃះកផ្្ត តកៅកលើដត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ដដលជាអង្គភាព 

ទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ (កតមិត CPA1) ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងទទលួសា្គ ល ់

កដ្យអៃុតកឹត្យកលខ ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩។ ករណីសកិសា 

កៃះ តតនូវបាៃពិៃិត្យៃិងកតបើតបាស់ទិៃ្ៃ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃពីឆំ្្ ២០១៤ ដល់  

ឆំ្្២០១៩ អំពីបទពិកសាធៃ៍នៃោរអៃុវត្តដដលកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យបាៃ្ៃដល់ោរជាប ់

ចំណាត់កលខ១។

ជាមយួោ្កៃះដដរ តកពុមោរងារសិកសាបាៃកតជើសករសី ៃិងកំណត់យកតកពុមកោលកៅ 

សំខាៃ់ៗសតមាប់ោរចុះតបមូលព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ រមួមាៃ អ្កផ្តល ់
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កសវាសាធារណៈផ្ទា ល់កៅក្ពុងអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ អ្កទទួលកសវាឬកតបើតបាស់ 

កសវា ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធសំខាៃ់ៗដដលចលូរមួចដំណកកៅក្ពុងោរវាយតនម្កលើ អ.ផ.ស. គំរ ូ 

ជាអាទិ៍ដចូជា គណៈតគប់តគងឬតបធាៃអង្គភាព រដឋាបាល តសពុក សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ អង្គោរ 

មិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល នដគូអភិវឌ្ឍជាកដើម (សូមកមើលតារាងទី១)។

កលើសពីកៃះ ោរតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទៃ្ិៃ័យក៏បាៃកផ្្ត តសំខាៃ់ផងដដរកលើោរពិៃិត្យ 

ដផ្កគុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ អ.ផ.ស. គំរ ូដដលតតនូវបាៃវាយតនម្ 

កៃ្ងមកកដ្យអៃុកលាមតាមលក្ណៈវិៃិច្័យកៅក្ពុងអៃុតកឹត្យកលខ៥៤11 ៃិងឧបសម្័ៃ្ធ 

នៃកសចក្តីសកតមចកលខ៣១៣៦12។ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំកនាះរួមមាៃ៖

 - (១)ស្តង់ដ្នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈដចូមាៃដចងក្ពុងអៃុតកឹត្យកលខ៤៥៥ ឆំ្្ 

២០១៣

 - (២)ស្តង់ដ្ ឬៃិោមនៃោរផ្តលក់សវាសាធារណៈរបស់អង្គភាព

 - (៣)ោរតគបត់គងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ រួមមាៃ ដផៃោរហិរញ្ញវត្ពុ ោរតគប់តគង 

ចំណូលៃិងចំណាយ ោរតគប់តគងតទព្យសម្ត្តិរដឋា ៃិងលទ្ធកម្មសាធារណៈ

 - (៤)ោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅក្ពុងអង្គភាព

 - (៥)ោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរស្ិាៃកៅកព្ុងអង្គភាព

 - (៦)ទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួសាធារណជៃ សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍ រមួទាងំោរចលូ

រមួវាយតនម្កដ្យអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ

 - (៧)ោរកដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតបៃឹងបញ្ហា /វិវាទ/បណ្ត ងឹតវា៉ា  ជាមយួមសៃ្តរីដ្ឋា ភិបាល  

សាធារណជៃ ៃិងសហគមៃ៍

11 អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរវាយតនម្ៃិងោរទទួលសា្គ ល ់

អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង វិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល។
12 កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨  ស្ត ពីីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាង 

លក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។
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 - (៨)ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ កដើម្ីឱ្យអង្គភាពមាៃដំកណើរោរោៃ់ដត 

តបកសើរ។

តកពុមោរងារករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំកតមងសំណួរ (ឧបសម្័ៃ្ធ 

ទី៣) សតមាប់កតបើតបាស់កព្ុងោរតបមលូទិៃ្ៃ័យពីតកពុមកោលកៅដដលបាៃកតជើសករសី។

តារាងទី១៖ តកពុមកោលកៅដដលតតនូវតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យ

មន្ទទីរព្ទ្យ  �ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (OD) (តបធាៃ, អៃុតបធាៃ)

 � ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ (តបធាៃ, អៃុតបធាៃ)

 �បុគ្គលិកសុខាភិបាល (តបធាៃដផ្ក ៃិងបុគ្គលិកដផ្កជរួមុខ ៃិងដផ្កជរួកតោយ)

 � តគលួសារអ្កជំងឺដដលកំពុងសតមាកពយាបាល ៃិងអ្កដដលបាៃជាសះកស្ើយ

អនា្រោ្រ់្័ន្ធ  �អាជ្ាធរកខត្តកោធិ៍សាត់ (អភិបាលរងកខត្តទទលួបៃទាពុក) តបធាៃមៃទាីរោក់ព័ៃ្ធ 

(មៃទាីរសុខាភិបាល ៃិង មៃទារីមុខងារសាធារណៈ)

 �អាជ្ាធរតសពុកបាោៃ (អភិបាល ៃិងតំណាងតកពុមតបឹកសា)

 �អាជ្ាធរថ្្ក់�ំុកមទឹក ៃិងបឹងខ្ារ (កម�ុំ ៃិងគណៈកម្មោរសស្ត ីៃិងកុមារ)

 �សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ 

១�៥� វិធទីសានស្តមនការចងព្រង្ររណទីសិ្រសា និងការពបមលូ្័ត៌មាន

ោរចងតកងករណីសកិសាកៃះ កតបើតបាស់វិធីសាសស្តសកិសាតាមដបបគុណភាព កដើម្ី 

តបមូលចងតកងបទពិកសាធៃ៍ ៃិងកមករៀៃអៃុវត្តជាក់ដស្តងរបស់ អ.ផ.ស គំរនូៃមៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ សតមាបដ់ចករំដលក ៃិងបកតមើផលតបកោជៃ៍ដល់ោរករៀៃសតូតរបស់អ្ក 

ោក់ព័ៃ្ធដនទកទៀត។ ោរសិកសាកៃះ បាៃពិៃិត្យកលើឯកសារោក់ព័ៃ្ធដដលមាៃតសាប់ ៃិង 

កធ្ើោរសមា្ភ ស កដើម្ីតបមលូធាតុចលូ ៃិងមតិកោបល់ពីភាគោីក់ព័ៃ្ធមួយចំៃៃួ តាមរយៈ 

សំណួរកោលៃិងកតមងសំណួររងដដលបាៃករៀបចំសតមាប់ោរសិកសាចងតកង។ កលើសពីកៃះ  

ោរសិកសាក៏មាៃោរកផទាៀងផ្ទា ត់ទិៃ្ៃ័យៃិងព័ត៌មាៃដដលទទួលបាៃក�ើងវិញ ជាមយួភាគី 

ោក់ព័ៃ្ធកដើម្ីសុំោរឯកភាព មុៃៃឹងដ្ក់ឆ្ងកោបល់ចុងកតោយពីតកពុមោរងារដឹកនំារមួ 

អៃុម័ត ៃិងកបាះពុម្ផសេព្ផសាយ។
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១�៥�១� ការសិ្រសា ការ្ិនិត្យ និងការវិភា្រពលើឯ្រសារងដលមានពសាប់

ោរសិកសាកៃះតកពុមោរងារបាៃសិកសាពិៃិត្យ ៃិងវិភាគកលើឯកសារដដលមាៃតសាប់ 

មួយចៃំួៃោក់ពៃ័្ធៃឹងកោលៃកោបាយ ៃិងោរដកទតមង់ក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ  

ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ក្ពុងកនាះ រមួមាៃ៖

 �លិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត ឯកសារកោលៃកោបាយ ៃិងរបាយោរណក៍ផសេងៗនៃ 

កម្មវិធីកំដណទតមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ោក់ព័ៃ្ធៃឹងដំកណើរោរវិវត្តៃ៍ក្ពុងោរកលើក 

កម្ស់ោរផ្តលក់សវាសាធារណៈឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរ តាមរយៈអង្គភាពផ្តលក់សវា 

សាធារណៈ ជាពិកសស ក្ពុងវិស័យ សុខាភិបាល។ 

 �ឯកសារដដល អ.ផ.ស គំរ ូមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃដ្ក់មកសតមាប់ោរវាយតនម្ 

កតជើសករសីជ័យលាភោីលពីឆំ្្២០១៨ ក្ពុងោរកំណត់រកឱ្យក�ើញៃវូបទពិកសាធៃ ៍

នានាដដលជំរុញឱ្យអង្គភាពទទួលបាៃកជាគជ័យក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈដល ់

តបជាពលរដឋា។ ោរសិកសាកៃះបាៃពិៃិត្យក�ើងវិញអំពីស្ាៃភាពបច្ចពុប្ៃ្នៃដំកណើរោរ 

ផ្តល់កសវាកធៀបៃឹងោរផ្តលក់សវាជាក់ដស្តង កតា្ត ជំរុញឱ្យោរផ្តលក់សវាទទួលបាៃ 

តបសិទ្ធភាពខ្ស់ ៃិងតតមនូវោរនានា ក្ពុងោរដកលម្អកសវារបស់អង្គភាពឱ្យបាៃោៃ់ដត 

តបកសើរ។ 

១�៥�២� វិធទីសានស្ត និងបពច្ច្រពទសពបមលូ្័ត៌មាននិងទិននាន័យ 

ក្ពុងោរចងតកងករណីសកិសាអំពី អ.ផ.ស គំររូបស់មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃកៃះ តកពុម 

ោរងារបាៃករៀបចំជាវិធីសាសស្ត ៃិងបកច្ចកកទសលម្អតិ (ដចូមាៃភា្ជ ប់ក្ពុងឧបសម្័ៃ្ធទី៣)  

សតមាប់ជាតតីវិស័យ ៃិងមូលដ្ឋា ៃជំៃយួសា្ម រតីក្ពុងោរចុះតបមលូព័ត៌មាៃ។ ជាវិធីសាសស្ត   

គតឺកពុមោរងារកតបើោរសមា្ភ សសីុជកតរៅចំកោះតកពុមកោលកៅសំខាៃ់ៗ ោរសមា្ភ សជៃ 

បកងា្គ ល ោរសមា្ភ សជាតកពុម ោរពិភាកសាជាតកពុម ៃិងកតមងសំណួរ (Questionnaires)។ 

ក្ពុងោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ តកពុមោរងារបាៃដបងដចកជា  

២តកពុមតចូៗ ដដលមួយតកពុមមាៃសមាជិក៤រូប ៃិងកំណត់ឱ្យមាៃតបធាៃ១របូ ដដលតតនូវជា 
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អ្កសមា្ភ សៃ៍ (ជាអ្កដដលយល់អំពីសំណួរ ៃិងមាៃវិធីសាសស្ត ក្ពុងោរៃិោយៃិងទំនាក់- 

ទំៃង) អ្ក្ត សកំ�ង អ្ក្តរបូ ៃិងអ្កកតត់តាតសង់ទិៃ្ៃ័យ។ ោរសាកសរួក្ពុងកពល 

សមា្ភ សៃ៍ គជឺាតបកភទសំណួរកបើក កដ្យផ្តល់ដតតបធាៃបទកដើម្ីឱ្យកោលកៅផ្តល់ោរ 

ពៃ្យល់បាៃកកបាះកបាយ។ អ្កសមា្ភ សៃ៍អាចសរួកដញកលើសំណួរដដលបាៃកតោងក្ពុង 

តបធាៃបទៃីមួយៗ ក្ពុងករណីដដលោរផ្តល់ចកម្ើយមិៃទាៃ់តគប់តោៃ់។ រាល់ោរសមា្ភ ស  

គមឺាៃោរសុោំរអៃុញ្្ញ ត្តសំក�ង កដើម្ីជាមលូដ្ឋា ៃក្ពុងោរកផទាៀងផ្ទា ត់ៃិងកត់តតាព័ត៌មាៃ 

ៃិងទិៃ្ៃ័យសតមាប់ោរវិភាគ។

ចដំណកោរពិភាកសាជាតកពុមគអឺៃុវត្តសតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ តបជាពលរដឋាក្ពុង 

សហគមៃ៍ ឬតកពុមស្ម ័តគចិត្តភមូិ ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ កដ្យមាៃោរពិភាកសា ៃិងសតមប- 

សតមលួលពីអាជ្ាធរ តសពុកតបតិបត្តិ ៃិងមៃទាីរកពទ្យក្ពុងោរកំណត់ចៃំៃួកោលកៅដដលចលូរមួ  

ៃិងទីតំាងដដលតតនូវករៀបចំ។ ជាោរអៃុវត្ត មុៃោរចាប់កផ្តើមពិភាកសាជាតកពុម តកពុមោរងារ 

បាៃដចកជៃូកតមងសំណួរ (ជាតបកភទសំណួរបិទ) ដល់សមាជិកតកពុមពិភាកសាទាងំអស ់

បំកពញ កដើម្ីផ្តល់ចកម្ើយកលើសំណួរចំាបាច់មយួចំៃួៃផង ៃិងកដើម្ីជាមលូដ្ឋា ៃក្ពុងោរ 

ចូលរមួពិភាកសាផង។ ចំកោះោរពិភាកសា តកពុមោរងារបាៃសតមបសតមលួលកំណត់ជាតបធាៃ- 

បទសតមាប់ពិភាកសា ៃិងដចកោរពិភាកសាជាតកពុមតចូៗ (កដ្យមាៃោរសតមបសតមលួលៃិង 

ោរតតមង់ទិសពីសមាជិកតកពុមោរងារ)។ ក្ពុងកពលពិភាកសាសមាជិកតកពុមោរងារមាៃោរ 

ករៀបចំ្តសំក�ង ្តរបូភាព តសង់ទៃ្ិៃ័យ តពមទាងំពៃ្យល់ ៃិងដណនំាក្ពុងករណីមាៃ 

ចមងៃល់ ឬោរពិភាកសាចាកឆ្ងៃ យពីតបធាៃបទ។

 �(ក) បទសមា្ភ សៃ៍សុីជកតរៅ៖ កិច្ចោរកៃះកធ្ើក�ើងជាមយួថ្្ក់ដឹកនំាៃិងគណៈ- 

តគប់តគងនានារមួមាៃ៖ អាជ្ាធរកខត្ត (អភិបាលរងទទលួបៃទាពុក) អាជ្ាធរតសពុក  

(អភិបាល ៃិងតំណាងតកពុមតបឹកសា) តបធាៃមៃទាីរោក់ព័ៃ្ធ (មៃទាីរសុខាភិបាល មៃទាីរ 

មុខងារសាធារណៈ) ោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ (តបធាៃៃិងអៃុតបធាៃ)  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ (តបធាៃ ្្មីៃិងតបធាៃចាស់) ៃិងអាជ្ាធរ�ុំ (កម�ំុ ៃិងតំណាង 
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គណៈកម្មោរសស្ត ីៃិងកុមារ)។ ោរសមា្ភ ស សីុជកតរៅបាៃកតបើរយៈកពលចកន្ាះពី  

១កមា៉ា ង កៅ ៤កមា៉ា ងសតមាប់បុគ្គលម្ាក់ៗ អាតស័យកៅតាមទំហំ ៃិងកតមិតនៃព័ត៌មាៃ 

ដដលផ្តល់ឱ្យ។ 

 �(ខ) ោរសមា្ភ សជៃបកងា្គ ល៖ ជៃបកងា្គ លជាភាគីោក់ព័ៃ្ធទាងំឡាយណាដដល 

អាចករៀបរាប់អំពកីសវាសាធារណៈរបស់ អ.ផ.ស គំរ។ូ ជៃបកងា្គ លទាងំកនាះរមួមាៃ  

បុគ្គលិកសុខាភិបាល (តបធាៃដផ្ក ៃិងបុគ្គលិកដផ្កជរួមុខ ៃិងដផ្កជរួកតោយ)  

តគលួសារអ្កជំងឺដដលកំពុងសតមាកពយាបាល ៃិងអ្កដដលបាៃជាសះកស្ើយកហើយ  

សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ នដគអូភិវឌ្ឍ ៃិង/ឬអង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល ដដលមាៃ 

មូលដ្ឋា ៃ ៃិងទំនាក់ទំៃងជាមួយមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោរសមា្ភ សកៃះមាៃ 

រយៈកពលតិចជាងោរសមា្ភ សសុីជកតរៅ កដ្យសារសំណួរភាគកតចើៃជាសំណួរ 

ជាក់លាក់តាមតបកភទកសវាសាធារណៈ ដដលជៃបកងា្គ លមាៃបទពកិសាធៃ៍ទទលួ 

បាៃ ឬបាៃឆ្ងោត់។

 � (គ) ោរពិភាកសាជាតកពុម៖ ោរពិភាកសាជាតកពុមកៃះកធ្ើក�ើងជាមយួបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ  

តបជាពលរដឋាក្ពុងសហគមៃ៍ ឬតកពុមស្ម ័តគចិត្តភមូិ ៃិងតគលួសារអ្កជំង។ឺ មៃុោរពិភាកសា 

តកពុមោរងារបាៃផ្តល់ជាកតមងសំណួរ កដើម្ីសមាជិកដដលជាកោលកៅពិភាកសា 

ទាងំអស់បំកពញ មៃុៃឹងចាប់កផ្តើមពិភាកសា។ ោរពិភាកសាគឺដបងដចកជាតកពុមតចូៗ  

កដ្យដផ្អកកលើតបធាៃបទដដលតកពុមោរងារផ្តល់ជៃូ។ ទាងំោរបំកពញកតមងសំណួរ  

ៃិងោរពិភាកសាគមឺាៃរយៈកពលចកន្ាះពី ២កមា៉ា ង កៅ ៣កមា៉ា ង។

 �(�) ោរចុះអកងកេតផ្ទា ល់ដល់ទីតំាង អ.ផ.ស គំរ៖ូ កតរៅពីោរសមា្ភ ស ៃិងពិភាកសា 

ខាងកលើ តកពុមោរងារចុះសិកសា ៃឹងពិៃិត្យកមើលជាក់ដស្តងអំពីទីតំាង បរកិវណ ៃិង 

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់អ.ផ.ស. គំរ ូ ដដលកឆ្ើយតបកៅៃឹងលក្ណៈវៃិិច្័យទាងំ 

តបំាបី ៃិង្តរបូតាមទិដឋាភាពជាក់ដស្តង។ ោរចុះអកងកេតផ្ទា ល់អាចផ្តល់ព័ត៌មាៃ 

បដៃ្មអំពីភាពកជាគជ័យរបស់ អ.ផ.ស. គំរ ូតាម រយៈោរកមើលក�ើញជាក់ដស្តង  
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ៃិងោរជបួតបាតសយ័បដៃ្មជាមយួអ្កដដលកៅក្ពុង ៃិងជុំវិញអង្គភាព។

ព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃ្ៃ័យដដលតបមលូ កផ្្ត តកលើចំណចុគៃ្ឹះចំៃៃួ ២គ ឺ(ក) ថ្កតើ អ.ផ.ស.  

បាៃកធ្ើអ្ីខ្ះ ៃិង (ខ) ថ្កតើ អ.ផ.ស. កធ្ើកិច្ចោរទាងំកនាះបាៃសកតមចោ៉ា ងដូចកម្តច។  

កលើសពីកៃះកទៀត ោរតបមលូព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យក៏បាៃកផ្្ត តផងដដរកលើទសសេៃៈឬោរ 

យល់ក�ើញរបស់អ្កកឆ្ើយតបទាក់ទងៃឹងតតមនូវោរ ោរោំតទ បញ្ហា តបឈម ៃិងកិច្ចអៃ្តរា- 

គមៃ៍នានាសតមាប់កពលអនាគត កដើម្ីធានាថ្ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈកៅដតមាៃសារៈ 

សំខាៃ់ មាៃភាពសកម្ម ៃិងទទួលបាៃោរកពញចិត្តពីអ្កកតបើតបាស់។

១�៥�៣� ការពផ្ទៀងផា្ទ ត់ទិននាន័យជាមួយ អ�ផ�ស ្ររំរូ និងការ្រួប្ិភា្រសាជាមួយ 

ព្រពុមការងារដឹ្រនារំរួម 

បនាទា ប់ពីបាៃករៀបចំជាកសចក្តីតោងតសបតាមខ្ឹមសារព័ត៌មាៃៃិងទិៃ្ៃ័យដដល 

ទទួលបាៃពីអង្គភាពសាមី ៃិងភាគីោក់ព័ៃ្ធ ករណីសិកសាលម្អតិបាៃយកមកកធ្ើបទបងាហា ញ  

ៃិងពិភាកសានផទាក្ពុងតកពុមជាកតចើៃកលើកកតចើៃសារ មុៃៃឹងដ្ក់ឆ្ងោរពិភាកសាជាមយួតកពុម 

ោរងារដឹកនំារមួ។ កតោយមកកសចក្តីតោងដដលដកសតមលួលចុងកតោយបាៃបញ្ជនូៃមក 

កផទាៀងផ្ទា ត់ម្តងកទៀតជាមយួអាជ្ាធរកខត្ត មៃទាីរសុខាភិបាល មៃទាីរមុខងារសាធារណៈ អាជ្ាធរ 

តសពុក ៃិងគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីផ្តល់ធាតុចលូបដៃ្ម ៃិងផ្តល់មតិដកលម្អ តពមទាងំ 

ផ្តលោ់រឯកភាព។ កសចក្តីតោងចុងកតោយបាៃដ្ក់ឆ្ងមតិកោបល់ ៃិងកស្ើសុំោរអៃុម័ត 

ពីតកពុមោរងារដឹកនំារមួ ៃិងគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ កដើម្ីបញ្ចប ់

ករណីសិកសា ៃិងកបាះពុម្ដចកចាយជាផ្នូវោរ។ 

១�៥�៤� សរំណួរពោលសពមាប់ការសិ្រសាចងព្រង្ររណទីស្ិរសា 

ោរសិកសាចងតកងករណីសកិសាកៃះ កផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើោរតបមលូព័ត៌មាៃ ៃិង 

បទពិកសាធៃ៍របស់ អ.ផ.ស គំរនូៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ក្ពុងោរចាត់ដចងករៀបចំ ៃិង 

ោរតបតិបត្តិនានាដដលោក់ព័ៃ្ធជាមួយ ៃិងលក្ណៈវិៃិច្័យទាងំតបំាបីៃិងោរចលូរមួកផសេងៗ 

កទៀតដដលមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃអៃុវត្តកៃ្ងមក។ សំណួរកោលសតមាប់ជាគៃឹ្ះ 
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ក្ពុងោរតបមូលព័ត៌មាៃរមួមាៃដចូខាងកតោម៖

តារាងទី២៖ លក្ណៈវិៃិច្័យកោលទាងំតបំាបី ៃិងសំណួរគៃឹ្ះៗ

ល្រខេណៈវិនិច្័យពោល សរំណួរ្រនលៃឹរះៗ

(១) ស្តង់ដ្នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈដចូមាៃ 

ដចងក្ពុងអៃុតកឹត្យកលខ ៤៥៥ ឆំ្្២០១៣

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃស្តង់ដ្នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

អ្ីខ្ះ?

(២) ស្តង់ដ្ ឬៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

របស់អង្គភាព

កតើមៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចៃំិងអភិវឌ្ឍស្តងដ់្ឬៃិោម 

នៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់អង្គភាពអ្ីខ្ះ ៃិង 

ោ៉ា ងដូចកម្តច?

(៣) ោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ រួមមាៃដផៃោរ

ហិរញ្ញវត្ពុ ោរតគប់តគងចំណូល ៃិងចំណាយ ោរ 

តគប់តគងតទព្យសម្ត្តិរដឋា ៃិងលទ្ធកម្មសាធារណៈ

កតើមៃទាីរកពទ្យ មាៃយុទ្ធសាសស្ត  ៃិងដផៃោរតគប់តគង 

ហិរញ្ញវត្ពុ

សាធារណៈអី្ខ្ះ ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តចកៅកលើដផៃោរ 

ហិរញ្ញវត្ពុ 

ោរតគប់តគងចំណូល ៃិងចំណាយ ោរតគប់តគង 

តទព្យសម្ត្តិរដឋា ៃិងលទ្ធកម្មសាធារណៈ?

(៤) ោរតគបត់គងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅ

ក្ពុងអង្គភាព

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះ ៃិងោ៉ា ងដូចកម្តច

ក្ពុងោរតគប់តគងៃិងោរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេកៅក្ពុ

ងអង្គភាព?

(៥) ោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរស្ិាៃកៅក្ពុងអង្គភាព កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អ្ីខ្ះៃិងកធ្ើោ៉ា ងដូចកម្តច 

ក្ពុងោរករៀបចំៃិងោរដកលម្អបរស្ិាៃកៅក្ពុងអង្គភាព?

(៦) ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួសាធារណជៃ សហគមៃ៍ 

នដគូអភិវឌ្ឍ រួមទាងំោរចូលរមួវាយតនម្កដ្យអ្ក 

កតបើតបាសក់សវាសាធារណៈ

កតើមៃទារីកពទ្យមាៃយុទ្ធសាសស្ត អី្ខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដូចកម្តច 

ក្ពុងោរកធ្ើទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួសាធារណជៃ 

សហគមៃ៍ នដគអូភិវឌ្ឍ រមួទាងំោរចលូរមួវាយតនម្

កដ្យអ្កកតបើតបាស់កសវាសាធារណៈ?

(៧) ោរកដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតបៃឹងបញ្ហា /វិវាទ/

បណ្ត ងឹតវា៉ា  ជាមយួអាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធ សាធារណជៃ 

ៃិងសហគមៃ៍

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃដផៃោរអី្ខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដូចកម្តច 

ក្ពុងោរកដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតបៃឹងបញ្ហា  ឬវិវាទ 

ឬបណ្ត ងឹតវា៉ាជាមយួ

អាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធ សាធារណជៃ ៃិងសហគមៃ៍?
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ជំព
ូក
ទី១

ជពូំកទី១. សេចក្ីស្្ើម

(៨) ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍កដើម្ីឱ្យ 

អង្គភាពមាៃដកំណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ

កតើមៃទាីរកពទ្យមាៃោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ្្មីៗ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ 

អ្ីខ្ះ ៃិងកធ្ើោ៉ា ងដូចកម្តចកដើម្ីឱ្យអង្គភាពមាៃ 

ដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ?

សមា្គ ល់៖ សំណួរលម្អិត ឬសំណួរកដញ តបធាៃបទពិភាកសា ៃិងកតមងសំណួរ មាៃភា្ជ ប់ 

ក្ពុងឧបសម្័ៃ្ធទី៣





សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

15

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

្ររំ្្ូរទទី២� ស្ានភា្បច្ចពុប្បននាវិស័យសុខាភិបាលនិងសមិទ្ធ្រម្ម 
មនមន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

២�១� បរិការណ៍រួមមនការង្រទពមង់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃដ្ក់កចញៃវូកម្មវិធីៃកោបាយ កដ្យឈរកលើកោលោរណ ៍

តគឹះសំខាៃ់ៗ ក្ពុងកនាះមាៃោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាសាធារណៈជៃូតបជាជៃតគប់ដផ្ក  

តគប់ថ្្ក់ ៃិងតគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង ទាងំគុណភាព តបសិទ្ធភាព ៃិងវិសាលភាព  

កោលគជឺាកសវាសាធារណៈដដលកៅកកៀកជាមយួតបជាជៃ ៃិងទទលួបាៃោរកជឿទុកចិត្ត 

ពីតបជាជៃ13។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាៃៃិងកំពុងបៃ្តជំរុញដំកណើរោរដកទតមង់ 

សុីជកតរៅ ៃិងទលូំទលូាយ រមួមាៃ៖ ោរដកទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈ ោរដកទតមង់ោរ 

តគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ោរដកទតមង់វិមជ្ឈោរៃិងវិសហមជ្ឈោរ ៃិងជាពកិសស  

កផ្្ត តសំខាៃ់កលើវិស័យអប់រ ំៃិងសុខាភិបាល សំកៅកធ្ើឱ្យកសវាសាធារណៈោៃ់ដតមាៃ 

ភាពកឆ្ើយតបតបកប កដ្យតបសិទ្ធភាព តបសិទ្ធផល ៃិងជកំៃឿទុកចិត្តពីតបជាជៃ។

ជាលទ្ធផល រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាសកតមចបាៃសមិទ្ធផលធំៗជាកតចើៃ ជាពិកសស  

ោរសកតមចបាៃៃូវកោលកៅនៃសចូនាករដផ្កសង្គមកិច្ច ទាងំកព្ុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យ 

សុខាភិបាល។ ជាក់ដស្តង សុខភាពសាធារណៈតតនូវបាៃដកលម្អជាលដំ្ប់ ក្ពុងកនាះរាជរដ្ឋា - 

ភិបាលកម្ពុជាសកតមចបាៃកសទា ើរទាងំតសពុងៃវូកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍សហសសេវតសេរ៍កម្ពុជាក្ពុង 

រយៈកពលពី ២ កៅ ៣ឆំ្្មៃុោលវិភាគកំណត់ទាក់ទងៃឹងោរោត់បៃ្យ អតតាមរណភាព

មាតា ទារក ៃិងកុមារ ោរោត់បៃ្យបៃទាពុកជំងឺឆ្ង ដចូជា ជំងឺកអដស៍ ជំងតឺគពុៃចាញ់ ៃិង 

ជំងរឺកបង ជំងមឺិៃឆ្ង ៃិងកតា្ត ហាៃិភ័យនានាដដលមាៃផលប៉ាះោល់ដល់សុខភាពតបជាជៃ  

ជាពិកសសទទលួបាៃកជាគជ័យកព្ុងោរលុបបំបាត់ជំងកឺសញ្ជលិទាងំតសពុងកៅឆំ្្២០១៦14។  

កបើកយើងតកក�កកមើលអាយោុលសង្ឹមរស់ជាមធ្យមរបស់តបជាជៃបាៃកកើៃពី ៥៦,៧ឆំ្្  

13 កម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥ ឆំ្្២០១៣, ទំព័រ ៥។
14 របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពឆំ្្២០១៩ នៃោរអៃុវត្តកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ២០១៦-២០៣០។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន16

កៅឆំ្្១៩៩៨ ដល់ ៧០,៦ឆំ្្ កៅឆំ្្២០១៨។ ម៉ាយាងកទៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃបកងកេើៃោរ 

បងាកេ រហាៃិភ័យហិរញ្ញវត្ពុ ក្ពុងកោលបំណងផ្តលោ់រោំោរដផ្កហិរញ្ញវត្ពុក្ពុងោរកតបើតបាស់ 

កសវាដ្ទាសំុខភាពរបសត់បជាជៃតាមយៃ្តោរោំោរសុខភាពសង្គម ដដលកំពុងតតនូវបាៃ  

អៃុវត្ត ដូចជាកម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌ របបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព ៃិងកម្មវិធ ី

ឧបត្ម្ភសាចត់បាក់ដល់សស្ត ីតកីតកមាៃគភ៌ ៃិងកុមារអាយុកតោម២ឆំ្្។ តាមោរបា៉ា ៃ់តបមាណ 

កៅឆំ្្២០១៩ តបជាជៃចំៃៃួ ៣៨,៥% នៃតបជាជៃកម្ពុជាសរុបជាង ១៦លាៃនាក់ តតនូវបាៃ 

តគបដណ្ត ប់កដ្យមលូៃិធិសមធម៌ ៃិងរបបសៃ្តិសុខសង្គមដផ្កដ្ទាសំុខភាព (កដ្យ 

មៃិរាប់បញ្ចនូលោរធានារា៉ាប់រងសុខភាពឯកជៃ) ដដលកធៀបៃឹងឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃួៃដត  

៣៥,៧%15 ប៉ាុកណាណ ះ។

តបោរកៃះបាៃកធ្ើឱ្យស្ាៃភាពទូកៅរបស់តបជាជៃោៃ់ដតតបកសើរក�ើង តាមរយៈោរ 

កលើកកម្ស់សុខភាព ៃិងសុខុមាលភាពតបកបកដ្យសមធម៌ក្ពុងចំកណាមតបជាជៃដដល 

មាៃស្ាៃភាពកសដឋាកិច្ចខុសៗោ្ ៃិងរវាងតបជាជៃរសក់ៅទតីបជុំជៃ ៃិងតំបៃ់ជៃបទ16។

15 របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩ តកសួងសុខាភិបាល។
16 (តកសងួសុខាភិបាល, ២០១៦)
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

២�២� ទិដ្ឋភា្រួមមនពប្័ន្ធសុខាភិបាល

របូភាពទី១៖ តបពៃ័្ធសុខាភិបាលសាធារណៈ

ក្ពុងតកបខ័ណ្នៃោរដកទតមង់កៃះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាៃគិតគរូោ៉ា ងយកចិត្ត 

ទុកដ្ក់ក្ពុងោរដកលម្អតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលតាមរយៈោរកធ្ើកំដណទតមង់ជាដំណាក់ោលៗ  

ចាប់តំាងពីឆំ្្១៩៩៤ កដ្យ កផ្្ត តកលើ ßោរដកលម្អ ៃិងពតងីកោរដ្ទាសំុខភាពបឋម  

តាមរយៈោរអៃុវត្តអភិតកមតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលតសពុកà សកំៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងតតមនូវោរ 

ដផ្កសុខភាពជាសារវៃ័្តរបស់តបជាពលរដឋា។ ោរកធ្ើកំដណទតមង់វិស័យសុខាភិបាល បាៃ

នំាមកៃវូោរផ្្ស់ប្តនូរជាបកណ្ត ើរៗចកំោះវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា កដ្យបាៃដតបោ្យ 

តបព័ៃ្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាពី ßោរករៀបចំតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលឈរកលើរចនាសម្័ៃ្ធរដឋាបាល  

កៅរកតបព័ៃ្ធសុខាភិបាលដផ្អកកលើលក្ណៈវៃិិច័យ្ចំៃៃួតបជាជៃ ៃិងលទ្ធភាពមកទទលួ 

យកកសវាសុខភាពà ៃិងមាៃោរករៀបចំដ្ក់កចញជា ៣ថ្្ក់ ដដលមាៃថ្្ក់កណា្ត ល ថ្្ក់ 

រាជធាៃី/កខត្ត ៃិងថ្្ក់តសពុក (រូបភាពទី១) តពមទាងំតតនូវបាៃពិៃិត្យ ៃិងកំណត់ចបាស់លាស់ 

សាជា ្្មីក�ើងវិញៃវូតនួាទៃីិងមុខងារនៃថ្្កៃ់ីមួយៗ (ឧបសម័្ៃ្ធទី៥)។

ក្ពុងបរិបទកៃះ តបព័ៃ្ធសុខាភិបាលបាៃកផ្្ត តជាសំខាៃ់កៅកលើោរអៃុវត្តដផៃោរ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន18

តគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល (ផ.តគ.ស) ដដលជាតកបខណ័្សតមាប់អភិវឌ្ឍបណា្ត ញកហដ្ឋា - 

រចនាសម្័ៃ្ធសុខាភិបាល កដ្យកតបើតបាស់លក្ណៈវិៃិច្ជ័យពីររមួោ្៖ ចំៃៃួតបជាជៃ ៃិង 

លទ្ធភាពទទួលបាៃកសវាសុខភាព (តារាងទី៣) តពមទាងំគិតគរូហ្មត់ចត់អំពីគុណភាពនៃ 

ោរដ្ទា ំៃិងធៃធាៃដដលមាៃ។ ជាលទ្ធផល រហតូដល់ឆំ្្២០១៩ មលូដ្ឋា ៃសុខាភិបាល 

សាធារណៈទទូាងំតបកទស រមួមាៃមណ្លសុខភាពមាៃចំៃៃួ១.២២១កដៃ្ង ប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាព 

មាៃចំៃៃួ១២៧កដៃ្ង ៃិងមៃទាីរកពទ្យមាៃចំៃៃួ១២៦កដៃ្ង ក្ពុងកនាះមៃទាីរកពទ្យជាតិមាៃ 

ចៃំៃួ៩ មៃទារីកពទ្យបដង្អករាជធាៃី/កខត្តមាៃចំៃៃួ២៥ ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុកតបតិបត្តិ 

មាៃចំៃៃួ៩២ ស្ិតក្ពុងតសពុកតបតិបត្តិចំៃួៃ១០៣ ក្ពុងរាជធាៃី/កខត្តទាងំ២៥17។

តារាងទី៣៖ លក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់បកងកេើតមូលដ្ឋា ៃសុខាភិបាល

មលូដ្ឋា ន
សុខាភិបាល

ចំនួនប្រជាជន (នាក់) លទ្ធភាពទទួលបានសសវា

មណ្ឌ លសុខភាព ចំនួនសមសសប ១០.០០០

បសបសបរួលពី 

៨.០០០-១២.០០០ 

ក្នុងរង្វង់ ១០គ.ម ឬ ធ្្វើដំធណើរជាអតិបរមា 

២ធមាោ ង ធោយធ ម្ើរធ�ើងក្នុងតំបន់ទទួលខុសសតរូវ

របស់មណ្ឌ លសុខភាព 

មន្ីរធពទ្យបបងអែក ចំនួនសមសសប ១០០.០០០

បសបសបរួលពី

៦០.០០០-២០០.០០០+ 

ក្នុងតំបន់មានសបជា�នរស់ធៅធសចើន៖ ធ្្វើដំធណើរ  

២ធមាោ ងធោយរ្យន្ត ឬកាណូត។ ក្នុងតំបន់ 

�នបទ៖ ធ្្វើដំធណើរមិនធលើសពី ៣ធមាោ ងធោយ 

រ្យន្ត ឬកាណូត 

បោុស្ត ិ៍សុខភាព បសបសបរួលពី 

២០០០-៣០០០

ចមាងា យពីឃុំ/ភូមធិៅមណ្ឌ លសុខភាព�ិតបំផុត 

ធលើសពី ១៥ គ.ម ធ�ើយមានរបំាងភូមិសាសស្ត  

(ទធនលេ ភ្ំ ឬសាថា នភាពផលេរូវពិបាក) 

ទៃទាឹមៃឹងកៃះ ក្ពុងោរបកងកេើៃតបសិទ្ធភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាល 

កម្ពុជាក៏បាៃដ្កក់ចញៃវូកោលោរណ៍រមួនៃោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទភ្ីាក់ងារ 

តបតិបត្តិោរពិកសស កៅឆំ្្២០០៨ ក្ពុងកោលបំណងកដើម្ីកលើកកម្ស់ោរតគប់តគងដផ្អក 
17 របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩ តកសួងសុខាភិបាល។
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19

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

កលើលទ្ធផលោរងារកដ្យភាពតបពុងតបយ័ត ្មាៃតបសិទ្ធភាព ៃិងមាៃតម្ាភាព ៃិងអភិវឌ្ឍ 

សមតភ្ាពក្ពុងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ។ កោលោរណ៍កៃះ តតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្ត កៅតាម 

បណា្ត អង្គភាពសុខាភិបាលនៃតកសងួសុខាភិបាល ក្ពុងជំហាៃដំបងូចំៃួៃ៣០ កៅឆំ្្ 

២០០៩18 កលើមៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុក មណ្លសុខភាព ៃិងប៉ាុស្ត ិ៍សុខភាពដដលស្ិតកៅកតោម 

ោរតគប់តគងរបស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ (ODO) ចំៃួៃ២២ តសពុកតបតិបតិ្ត 

ដដលស្ិតកៅក្ពុងកខត្តចៃំួៃ០៩19 ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកកខត្តចំៃួៃ០៨ ក្ពុងកខត្តកោះកុង កខត្ត 

រតៃគិរ ីកខត្តមណ្លគិរ ីកខត្តតពះវិហារ កខត្តកំពង់ចាម កខត្តឧត្តរមាៃជ័យ កខត្តកសៀមរាប  

ៃិងកខត្តតាដកវ។ ជាលទ្ធផល ោរអៃុវត្តយៃ្តោរកៃះទទលួបាៃកជាគជ័យៃិងបាៃពតងីក 

វិសាលភាពនៃោរអៃុវត្តជាបៃ្តបនាទា ប់ កហើយោរសកតមចកជាគជ័យកៃះ ក៏ជាដផ្កមយួនៃ 

ោរសកតមចបាៃៃូវកម្មវិធីជាតិកដំណទតមង់រដឋាបាលសាធារណៈផងដដរ។

២�៣� ស្ានភា្ទពូៅរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

២�៣�១� ភមូិសានស្តមន្ទទីរព្ទ្យ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មាៃទីតំាងបច្ចពុប្ៃ្ស្ិតកៅតាមបកណា្ត យផ្នូវជាតិកលខ៥  

ក្ពុងភមូិបឹងខ្ារ �ុំបឹងខ្ារ តសពុកបាោៃ កខត្តកោធិ៍សាត់ ៃិងមាៃចមាងៃ យតបមាណ ២៧ 

គី�នូដម៉ាតត ពីទីរមួកខត្តកោធិ៍សាត់។ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ រមួជាមយួមណ្លសុខភាព 

ចំៃៃួ១១ កផសេងកទៀត ស្ិតកតោមោរតគប់តគងរបស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ 
18 អៃុតកឹត្យកលខ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៧ ដខកមសា ឆំ្្២០០៩ ស្ត ពីីោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារ 

តបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសួងសុខាភិបាល។
19 កខត្តតាដកវមាៃ៥៖ ោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិគិរវីង់ អង្គរោរ នតពកបបាស បាទី ៃិងដៃូដកវ។  

កខត្តកំពង់ចាមមាៃ៥៖ ោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកមមត់ ពញ្្ញ ដតកក កជើងនតព ចោំរកលើ ៃិងនតពឈរ។  

កខត្តនតពដវងមាៃ២៖ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិតពះកស្តច ៃិងោរាងំ។ កខត្តកោះកុងមាៃ២៖ ោរិ- 

ោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិសា្ម ច់មាៃជ័យ ៃិងដតសអំបិល។ កខត្តមណ្លគិរមីាៃ១ ោរិោល័យសុខា- 

ភិបាលតសពុកតបតិបត្តិដសៃមកនារម្យ។ កខត្តរតៃគិរមីាៃ១ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាៃលុង។ កខត្ត 

តពះវិហារមាៃ១ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិដត្ងមាៃជ័យ។ កខត្តកសៀមរាបមាៃ៤៖ ោរោិល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកសៀមរាប អង្គរជុំ តកឡាញ់ ៃិងសតូទៃិគម។ កខត្តឧត្តរមាៃជ័យមាៃ១ ោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិសំករាង។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន20

បាោៃ ដដលផ្តលក់សវាដ្ទាសំុខភាពសតមាប់តបជាពលរដឋាក្ពុងតសពុក បាោៃ ៃិងតសពុក 

តាកលាដសៃជ័យ20 ដដលជាតសពុកកទើបបកងកេើត ្្មឆំ្ី្២០១៨-២០១៩។ ចំកោះស្ាៃភាពតសពុក 

បាោៃមាៃនផទាដីសរុបចំៃៃួ១៣៣,៨៥៣ហិកតា កដ្យមាៃតពំតបទល់ខាងកកើតទលៃ់ឹង 

តកពុងកោធិ៍សាត់ ៃិងតសពុកកកណ្ត ៀង ខាងលិចទល់ៃឹងតសពុកកមាងឫសសេី ៃិងតសពុកឯកភ្ំ កខត្ត 

បាត់ដំបង ខាងកជើងទល់ៃឹងបឹងទកៃ្សាប ៃិងខាងត្នូងទល់ៃឹងតសពុកតាកលាដសៃជ័យ។  

កដ្យក្ពុងកនាះ តសពុកបាោៃដចកកចញជា ០៩�ុំ ៃិង ១៣១ភូមិ ៃិងមាៃតបជាជៃសរុប 

ចៃំៃួ ១១៨,៧៨៥ នាក់ (តសី ៦០,៩៧៨នាក់) ៃិងមាៃ ៩មណ្លសុខភាព។ តបជាជៃ 

ភាគកតចើៃ ៩០% តបកបមុខរបរកសិកម្ម។ កដ្យដ�កអតតានៃភាពតកីតករបស់តសពុកបាោៃ 

មាៃតបមាណ ២១% នៃតបជាជៃសរុប21។

20 តសពុកតាកលាដសៃជ័យ ដចកកចញជា២�ុំ ៣៥ភមូិ មាៃតបជាពលរដឋាចៃំៃួសរុប៤៣,៥២៨នាក់ (តសី២០,២៩៥ 

នាក់) មាៃចៃំួៃ១០,២៤៨តគលួសារ មាៃ២មណ្លសុខភាព។ មាៃនផទាដីចំៃៃួ៤៣,៤១៨ហិកតា ដដលក្ពុងកនាះនផទាដី 

ដតសមាៃចំៃួៃ៣០,៧៣០ហិកតា។
21 របាយោរណ៍សកង្បស្ត ពីីោរអៃុវត្តោរងាររបស់រដឋាបាលតសពុកបាោៃ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០២០។
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21

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

របូភាពទី២៖ ដផៃទីតសពុកបាោៃ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១22 ជៃូតបជាជៃ 

កៅក្ពុងតសពុកបាោៃ តសពុកតាកលាដសៃជ័យ ៃិងតបជាជៃពីមលូដ្ឋា ៃកផសេងៗដដលមាៃ 

តតមនូវោរកសវាដ្ទាសំុខភាពៃិងពយាបាល ជាពកិសសជាកសវាបដង្អករបស់មណ្លសុខភាព 

ក្ពុងតសពុកបាោៃ ៃិងតសពុកតាកលាដសៃជ័យ។ បច្ចពុប្ៃ្មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃនផទាតកឡា  

២៧.៦៨៩ដម៉ាតតោករ៉ាៃិងមាៃអោរចំៃួៃ៥ (អោរ ្្មី៤ៃិងអោរចាស់១) ៃិងមាៃដតគសរុប 

ចំៃៃួ៨០ដតគ23 ក្ពុងកនាះដតគរកបងមាៃចំៃួៃ១៦ដតគ។
22 មៃទាីរកពទ្យបដង្អកមាៃចាត់ថ្្ក់ជា៣កតមិត ដផ្អកកលើកតមិតសមត្ភាពគ្ីៃិក ចំៃៃួតគនូកពទ្យ/បុគ្គលិក ៃិងចំៃៃួដតគ។
23 កៅក្ពុងឆំ្្២០១៨ ដតគមាៃចំៃៃួសរុបដត៦៤ដតគ ប៉ាុដៃ្តកៅឆំ្្២០២០ កដ្យសារតតមនូវោរកតបើតបាស់កកើៃក�ើង 

បាៃកធ្ើឱ្យចំៃួៃដតគមាៃោរកកើៃក�ើង។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន22

របូភាពទី៣៖ ស្ាៃភាពទីតំាងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបច្ចពុប្ៃ្ (២០១៩)

២�៣�២� ពបវត្តមិន្ទទីរព្ទ្យ

របូភាពទី៤៖ ោរវិវត្តនៃអោរសតមាកពយាបាលមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ

ទីតំាងបច្ចពុប្ៃ្របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ធ្ាប់ជាកដៃ្ងអតីតទីតំាងកងទ័ពវរៈ 

កសនាតចូកលខ ៣៧ ដដលឈរកជើងោរោរកៅតំបៃ់ភមូិសាសស្តបាោៃ កព្ុងចកន្ាះពីឆំ្្ 

១៩៧៩ ដល់ឆំ្្១៩៨៥។ កៅឆំ្្១៩៨៦ អោរកងទ័ពកៃះតតនូវបាៃតបគល់ឱ្យកពទ្យតសពុក

បាោៃកតបើតបាស់ កតោយកងទ័ពដកកចញ។ សមូបញ្្ជ ក់ថ្ អោរកៃះតតនូវបាៃកសាងក�ើង 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

23

ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

តំាងពីឆំ្្១៩៦៧ កហើយក្ពុងសម័យដខ្មរតកហម ធ្ាប់តតនូវបាៃកតបើតបាស់ជាឃ្្ងំស្តពុកអំបិល  

ជាកហតុកធ្ើឱ្យអោរមាៃសភាពតទពុឌកតទាមខំ្ាង (របូភាពទី៥)។ 

របូភាពទី៥៖ អោរមៃទាីរកពទ្យតសពុកបាោៃ មុៃឆំ្្១៩៨៥

តបភព៖ ោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩)

កៅឆំ្្១៩៨៦ ថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ តពមទាងំតបជាពលរដឋាមលូដ្ឋា ៃ ៃិង 

អាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធរួមជាមយួកងវរៈកសនាតចូកលខ៣៧ បាៃចាប់កផ្តើមជយួោ្កដ្ះមីៃ ោប់ 

ឆ្កេ រនតពកៅជុំវិញ ៃិងជសួជុលអោរក�ើងវិញ។ កពលកនាះ ោរិោល័យហិរញ្ញវត្ពុតសពុកបាៃ 

ផ្តល់្វិោចំៃៃួ២០មុឺៃករៀល កដើម្ីជសួជុលអោរ ដតកដ្យសារអោរមាៃសភាពតទពុឌកតទាម 

ខំ្ាង តតនូវោរជសួជុលកតចើៃដផ្ក ក្ពុងកនាះមាៃ ទ្ារ បង្អលួច ៃិងដំបលូជាកដើម (របូភាពទី៦)។

កៅឆំ្្១៩៩៦ អង្គោរតគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃហលូ�ង់ដបលហសេិក (MSF) បាៃជយួ 

សង់អោររកបងមួយ (បច្ចពុប្ៃ្កតបើតបាស់ជាោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ)  

ជីកតសះកបតុង ៃិងករៀបចតំបពៃ័្ធតតងទឹកកភ្ៀងពីអោរទាងំអស់នៃមៃទាីរកពទ្យបញ្ចនូលក្ពុង 

តសះកដើម្ីកតបើតបាស់កព្ុងមៃទាីរកពទ្យ។ កៅកពលកនាះ មៃទាីរកពទ្យមៃិទាៃ់មាៃចរៃ្តអគ្គសិៃី  

ៃិងទឹកសា្អ តសតមាប់កតបើតបាស់កៅក�ើយ ដដលកធ្ើឱ្យោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាលនាកពល 

កនាះជបួោរលំបាក។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន24

របូភាពទី៦៖ អោរមៃទារីកពទ្យតសពុកបាោៃ កតោយឆំ្្១៩៨៦

តបភព៖ ោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩)

សូមបញ្្ជ ក់ថ្ មៃទាីរកពទ្យកទើបដតមាៃអគ្គសិៃីកតបើតបាស់កៅឆំ្្២០០៧ ដដលជា 

អគ្គសិៃីឯកជៃបឹងខ្ារ ប៉ាុដៃ្តឧសសាហដ៍្ច់ជាញឹកញាប់។ កៅឆំ្្២០០៨ អង្គោររា៉ាឆ្  

(RACHA) បាៃជយួជសួជុលអោរធំខាងមុខសតមាប់ដផ្កសម្ភពៃិងសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់។ កៅ 

ឆំ្្២០១០ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកស្ើសុំអង្គោរដ�រ (CARE) ជយួសង់អោរមៃទាីរ 

ពកិសាធៃ៍មយួខ្ង ដដលមាៃទំហំ ៤,៥ដម៉ាតត គុណ ៨,២ដម៉ាតត។ ដល់កៅឆំ្្២០១៣  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាលបាៃកស្ើសុំអោរមួយខ្ងពីស្ាៃទតូអាកមរិកសតមាប់ដផ្ក 

សម្ភពៃិងកុមារ24។ ពីឆំ្្២០១២ ដល់ ឆំ្្២០១៤ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ រមួជាមយួៃឹង 

អភិបាលតសពុកបាោៃ (កលាក កៅ ដ្ករឿៃ ដដលបាៃចលូៃិវត្តៃ៍កដើមឆំ្្២០១៩) បាៃ 

ចលនាមហាជៃកធើ្អោររកបងមយួដដលមាៃបកណា្ត យ ១៤ដម៉ាតត ៃិងទទឹង ៦ដម៉ាតត។ កព្ុង 

ចលនាមហាជៃកៃះ មាៃោរចលូរមួពីតគឹះស្ាៃមីតកនូហិរញ្ញវត្ពុហត្ាកសិករ (បាៃផ្តល់្វោិ  

៧.០០០ដុល្ារ) ៃិងោរកធ្ើបុណ្យផ្កេ ដដលបាៃបច្ច័យពតីបជាជៃ ៃិងរដឋាបាលតសពុកផង ៃិង 

ោរចលូរមួបរចិា្ច គពីថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យផង (ពីចកន្ាះ៥០កៅ១០០ដល្ុារ 

24 អោរមយួខ្ងទំហំ ១២ដម៉ាតត x ៣៥ដម៉ាតតបាៃសាងសង់កដ្យទាហាៃកជើងទឹកអាកមរិកោំង ៃិងបាៃតបគល់ 

ឱ្យមៃទាីរកពទ្យកៅឆំ្្២០១៣។ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

ក្ពុងម្ាក់ៗ)។ សរុបោរចំណាយសតមាប់ោរសាងសង់អោររកបងកៃះ អស់្វិោតបមាណ២  

មុៃឺដុល្ារ25។ 

រាប់ចាប់ពីឆំ្្១៩៩៣ មកដល់ឆំ្្២០១៥ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃទទលួបាៃរ្យៃ្ត 

គិលាៃសកសងា្គ ះសរុបចំៃៃួ៧កតគឿង ប៉ាុដៃ្តក្ពុងស្ាៃភាពបច្ចពុប្ៃ្កៃះ មាៃរ្យៃ្តចំៃៃួដត  

៣ កៅ ៤កតគឿងប៉ាុកណាណ ះដដលអាចដកំណើរោរៃិងកតបើតបាស់បាៃ26។ ទៃទាមឹកៃះ មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏ទទលួបាៃមា៉ា សីុៃវិទ្យពុសាសស្ត  ឧបករណ៍ផ្តលក់សវាសុខភាពមាត់កធ្មញ កអកូសាសស្ត  មាសុីៃ 

កអម៉ាតូោម ៃិងប៊ីយ៉ាសូុីមី ពីមលូៃិធិកូសាណូកៃ តាមរយៈស្ាៃទូតជប៉ាុៃតបចំាតបកទសកម្ពុជា។  

កៅឆំ្្២០១៨ មលូៃិធិកហូ្ី (KOFIH- Korean Foundation for International Health)  

របស់សាធារណរដឋាកូករ៉ា បាៃសាងសង់អោរដផ្កសម្ភព១ខ្ង ទំហំ ១៦ដម៉ាតត គុណ ២០ដម៉ាតត  

កតោមកម្មវិធីសំណុំសមាហរណកម្មកសវាសុខភាពមាតា ទារក ៃិងកុមារ ដដលកំពុងដំកណើរោរ 

ដល់បច្ចពុប្ៃ្កៃះ27។ 

២�៣�៣� ច្រខេពុវិស័យ ពបស្រ្រម្ម និង្រុណតមមលៃ

ក្ពុងោរដឹកនំាៃិងតគប់តគង មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំដផៃោរ ៃិងោរអៃុវត្ត 

ដផៃោរ កដ្យក្ពុងកនាះមាៃ ដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វិោ៣ឆំ្្រកំិល ៃិងដផៃោរ្វិោតបចំា 

ឆំ្្។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកំណត់ឱ្យមាៃៃវូចក្ពុវិស័យៃិងកបសកកម្មរបស់មៃទាីរកពទ្យចបាស់លាស់ 

ក្ពុងោរដឹកនំា តគប់តគង ៃិងផ្តល់កសវាកឆ្ើយតបៃឹងតតមនូវោររបស់អតិ្ ិជៃ។ មៃទាីរកពទ្យ 
25 សូមបញ្្ជ ក់ថ្ ោរផ្តលួចកផ្តើមចលនាមហាជៃកៃះ គកឺដ្យសារ (ក្ពុងរយៈកពល២-៣អាណត្តិចុងកតោយ) មៃុោរ 

កបាះកឆ្្តដដលអាជ្ាធរតសពុកៃិងតកពុមោរងារចុះមលូដ្ឋា ៃបាៃចុះមកសួរសុខទុក្តបជាពលរដឋា ោប់ជៃួក�ើញ 

អោរចាស់ចកង្អៀតផង (កដ្យអ្កជំងឺរកបងកគងពយាបាលដក្រោ្ជាមយួអ្កជំងឺទកូៅដដលអាចបណា្ត លឱ្យឆ្ង) 

តពមទាងំមាៃោរអំោវនាវពីថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យផង។
26 ឆំ្្១៩៩៣ ទទលួបាៃរ្យៃ្តតបកភទកោយៃ្ត១កតគឿងពី MSF ៃិងរ្យៃ្តតបកភទ Land Rover ១កតគឿង 

ពីមៃទាីរកពទ្យ៧មករា ឬកៅកពទ្យចៃិ, ឆំ្្១៩៩៦ ទទួលបាៃរ្យៃ្តតបកភទ Nissan ១កតគឿងពីតកសងួសុខាភិបាល,  

ឆំ្្២០០៩ ទទលួបាៃរ្យៃ្តតបកភទ Qashqai Nissan ១កតគឿងពីតបកទសជប៉ាុៃ, ឆំ្្២០១៣ ទទួលបាៃរ្យៃ្ត  

Ford ១កតគឿងពតីកសងួសុខាភិបាល, ឆំ្្២០១៤ ទទួលបាៃរ្យៃ្តតបកភទកូករ៉ា ១កតគឿងពីោកបាទតកហមកម្ពុជា,  

ឆំ្្២០១៥ ទទួលបាៃរ្យៃ្តចិៃ ១កតគឿងពីតកសងួសុខាភិបាល។
27 កម្មវិធីសំណុំសមាហរណកម្មកសវាសុខភាពមាតា ទារក ៃិងកុមារ ោំតទកខត្តបាត់ដំបង កោធិ៍សាត់ ៃិងនប៉ាលិៃ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន26

បដង្អកបាោៃ មាៃចក្ពុវិស័យសំខាៃ់កផ្្ត តកលើ៖ “ខិតខំពតងឹងៃិងអភិវឌ្ឍទាងំសមតភ្ាព  

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធៃិងបរិស្ាៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរក�ើង កដើម្ីកលើកកម្ស់សុខុមាលភាព 

របស់តបជាពលរដឋា តាមរយៈោរផ្តលក់សវាតបកបកដ្យគុណភាព តបសិទ្ធភាព គណកៃយ្យ 

ភាពៃិងសមធម៌”។

កឆ្ើយតបៃឹងចក្ពុវិស័យខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់ៃវូកបសកកម្មមយួចៃំួៃោក់ព័ៃ្ធ 

ៃឹងកសវាកម្ម គុណភាព តម្ាភាព សហតបតិបត្តិោរ ោរទទលួខុសតតនូវ ោរចលូរមួៃិងោរ 

បកញ្ចញមតិ ដចូខាងកតោម៖

១.កសវាកម្ម៖ មៃទាីរកពទ្យយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរផ្តលក់សវាឆ្ប់រហ័សៃិងមាៃតប- 

សិទ្ធភាពបំផុតកលើតគប់ទិដឋាភាពនៃោរងារអប់រំ ពកិតោះ ពយាបាលអ្កជំងកឺដ្យកស្ម ើភាព  

ៃិងមិៃតបោៃ់ៃិន្ាោរៃកោបាយ ជាតិសាសៃ៍ ឬ វណណៈសង្គម។

២.គុណភាព៖ មៃទាីរកពទ្យចុះអភិបាល វាយតនម្គុណភាពផ្តលក់សវា ៃិងផ្តល់ោរ 

បណ្តពុ ះបណា្ត លជាតបចំា កដើម្ីពតងឹងសមតភ្ាពៃិងចំកណះដឹងបកច្ចកកទស ្្មីៗ អំពីកវជ្ជ- 

សាសស្ត  ោរដ្ទា ំៃិងពយាបាលជំងតឺតឹមតតនូវទាៃ់កពលកវលាតាមកសចក្តីដណនំារបសត់កសួង 

សុខាភិបាល តបកបកដ្យោរទទួលខុសតតនូវ ៃិងមាៃមៃសិោរវិជា្ជ ជីវៈខ្ស់។

៣.តម្ាភាព៖ មៃទាីរកពទ្យដ្រកសាៃវូតម្ាភាពតគប់ចំណូលចំណាយសតមាប់ោរអភិវឌ្ឍ  

ៃិងោរកលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ក៏ដចូជាោរសកតមចនានាដដលទាក់ទងៃឹងដំកណើរោរនានា 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។

៤.សហតបតិបត្តិោរ៖ មៃទារីកពទ្យកធ្ើោរសហោរជាមយួសហគមៃ៍ ៃិងអាជ្ាធរតគប ់

លំដ្ប់ថ្្ក់ក្ពុង ោរដស្ងរកធៃធាៃមកអភិវឌ្ឍតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព ភាពកសា្ម ះតតង់  

តពមទាងំពតងឹងភាពជានដគូជាមយួមណ្លសុខភាព មៃទាីរកពទ្យនានាក្ពុងៃិងកតរៅកខត្ត អង្គោរ 

ជាតិ ៃិងអៃ្តរជាតិ កដើម្ីសកតមចឱ្យបាៃៃវូចក្ពុវិស័យ ៃិងកបសកកម្មរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៥.ោរទទលួខុសតតនូវ៖ មៃទាីរកពទ្យបំកពញោតព្កិច្ចរបស់ខ្លួៃកដ្យសា្ម រតីទទលួ- 

ខុសតតនូវចំកោះ មៃទាីរសុខាភិបាល តកសួងសុខាភិបាល ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍក្ពុងោរកលើកកម្ស់ 
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

សុខុមាលភាពតបជាជៃ ៃិងចូលរមួចដំណកជាមយួរាជរដ្ឋា ភិបាលកព្ុងោរោត់បៃ្យភាព 

តកីតករបស់តបជាជៃកម្ពុជា។

៦.ោរចលូរមួៃិងោរបកញ្ចញមតិ៖ មៃទាីរកពទ្យស្ាគមៃ៍ៃិងកបើកទលូាយក្ពុងោរទទលួ 

ៃវូមតិកោបល់ក្ពុងៃ័យស្ាបនាពតីគប់មជ្ឈដ្ឋា ៃតាមរយៈតបអប់សំបុតត ឬ មកធយាបាយ 

កផសេងៗ។

២�៣�៤� ស្ានភា្បុ្រ្គលិ្រមន្ទទីរព្ទ្យ

ស្ាៃភាពនៃោរតគប់តគងមៃទារីកពទ្យ ៃិងស្ាៃភាពបុគ្គលិកកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

មាៃោរដតបតបលួលជាបៃ្តបនាទា ប់ ៃិងគរួឱ្យោត់សមា្គ ល់។ 

កៅឆំ្្១៩៩៥ ោរដកទតមង់វិស័យសុខាភិបាលតតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្ត កដើម្ីដកលម្អ 

ៃិងពតងីកោរដ្ទាសំុខភាពបឋម (សមូកមើល២.២)។ បនាទា ប់មកកៅឆំ្្១៩៩៦ តសពុកតបតិបត្តិ 

បាោៃតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង រមួជាមយួៃឹងមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ (សមូកមើលបដៃ្ម 

ឧបសម្័ៃ្ធទី៦)។ ក្ពុងកពលកនាះមៃទាីរកពទ្យមាៃតគនូកពទ្យមធ្យមដត១នាក់ប៉ាុកណាណ ះសតមាប់ 

ផ្តលក់សវាពយាបាល។ កដ្យមាៃតតមនូវោរចំាបាច់ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកស្ើសុំតគនូកពទ្យបដៃ្មពី 

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កហើយមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃទទួលតគនូកពទ្យ១នាក់28។ កៅឆំ្្បៃ្តបនាទា ប ់

កទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏ទទួលបាៃកវជ្ជបណិ្ត៨នាក់29 ៃិងតគនូកពទ្យមធ្យម១០នាក់30។ ចាប់ពី 

ឆំ្្២០០៧ មក កដ្យមាៃោរជយួោំតទពីអង្គោរ URC (University Research  

Company) មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃចាប់កផ្តើមពតងងឹគុណភាពកសវា កដ្យមាៃោរ 

 

 

28 រមួមាៃ៖ កលាក ជ័យ អង្គ ៃិង កលាក ផ្ៃ់ សុីណា។
29 មាៃកវជ្ជបណ្ិត លី កអៀកកហង, សៃួ សុភា, អ៊ុក ធីរិទ្ធ, លៃួ សុខកហៀង, គុណ សីុដ្វ,ី ជា ក�ងកខង, ក្ង ហង,  

ផល សុខា។
30 រមួមាៃ៖ តពំ កលណា, សុខា រដ្ឋា , កៅ មា៉ា ៃុត, ជាវ ពិសិទ្ធ, ជា មា៉ា ៃិត, កៅ ហរួ, អិៃ មា៉ា រឌី, សុង បុិប, 

មូល កោសិៃទា, ដុំ កៅធីតា។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន28

អៃុវត្តតាមឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ ចាប់ពីកពលកនាះមក31។ អង្គោរ URC បាៃជយួ 

មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃទាងំបកច្ចកកទស (កផ្្ត តកលើោរតតលួតពិៃិត្យៃិងោរបងាកេ រោរចម្ង 

ករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ោរពតងឹងសមតភ្ាពបុគ្គលិកតាមរយៈោរបណ្តពុ ះបណា្ត លៃិងសិោ្- 

សាលា) ៃិងសមា្ភ រៈមយួចំៃួៃ។

កៅឆំ្្២០០៨ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃទទលួោរអៃុវត្តកម្មវិធីមលូៃិធិសមធ៌មជៃតកីតក ៃិង 

ឧបករណ៍វាយតនម្ (ពិៃទាពុ ៃិងសចូនាករ) កតមិត១នៃោរផ្តល់កសវា ៃិងោរកលើកកម្ស ់

គុណភាពកសវា។ ោរអៃុវត្តយៃ្តោរវាយតនម្កៃះ គកឺដើម្ីទទលួបាៃ្វិោបដៃ្មកលើ 

ស្ានដោរងារ។ ោរអៃុវត្តកៃះបាៃកលើកកម្ស់កិច្ចសហោរោ្ ៃិងកិច្ចខិតខំតបឹងដតបង 

រវាងថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យក្ពុងោរពតងឹងតបសិទ្ធភាព  ោរងារ។ ទៃទាមឹៃឹងកៃះ  

អង្គោរ URC បាៃោំតទ្វិោដលោ់របណ្តពុ ះបណា្ត លបនាទា ប់ពីមាៃោរវាយតនម្ ៣ដខម្តង  

កដើម្ីពិៃិត្យកមើលចំណចុខ្ះខាតោក់ព័ៃ្ធៃឹងគុណភាពកសវា។ ចំកោះោរវាយតនម្កៃះ គ ឺ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃទទលួោរវាយតនម្ពីអ្កវាយតនម្មកពីកខត្តដនទ (Assessors)  

ដដលដឹកនំាកដ្យតកសួងសុខាភិបាល។

កៅឆំ្្២០១៣ តសពុកតបតិបត្តិបាោៃបាៃបកងកេើត ៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរជាទភ្ីាក់ងារ 

តបតិបត្តិោរពកិសស (ទ.ប.ព) ដដលតគប់ដណ្ត បក់លើ “មៃទាីរកពទ្យបដង្អកតសពុក ៃិងមណ្ល- 

សុខភាពដដលស្ិតកៅកតោមោរតគប់តគងរបសោ់រិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ 

បាោៃកខត្តកោធិ៍សាត់”32។ កៅកពលកនាះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃក៏បាៃចាប់កផ្តើមអៃុវត្ត 

ទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស កដ្យចាប់កផ្តើមមាៃកិច្ចសៃយាផ្តលក់សវាជាមយួបុគ្គលិក  

31 កោងតាមកិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក ឈៃុ ផលី្ (២០២០) តបធាៃ URC តបចំាកខត្តកោធិ៍សាត់ បាៃឱ្យដឹង 

ថ្ ឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ ឬតបកភទទី១ កៃះគកឺផ្្ត តកលើោរងារតគប់តគង ោរងារកៅៃឹងកដៃ្ង អនាម័យ 

ជុំវិញកដៃ្ង ៃិងរំហរូអ្កជំងឺ កដើម្ីបកងកេើៃគុណភាព កសវាថ្្ក់មណ្លសុខភាព ៃិងមៃទាីរកពទ្យបដង្អក ដដលជា 

គកតមាងកដញន្្បាៃពី USAID។ 
32 កោងតាមមាតតា១នៃអៃុតកឹត្យកលខ១៩១ អៃតក.បក ស្ត ពីីោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទភ្ីាក់ងារតបតិ- 

បត្តិោរពិកសសនៃតកសងួសុខាភិបាល ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខកមសា ឆំ្្២០១៣។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

ៃិងអៃុវត្តោរវាយតនម្កដ្យខ្លួៃឯង (self-assessment)។ តាមោរបញ្្ជ ក់របស់កលាក 

តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ ោរអៃុវត្ត ជាទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស ពិតជា 

សំខាៃ់ណាស់ កដ្យសារជាឧបករណដ៍កលម្អោរតគប់តគងៃិងោរអៃុវត្តោរងារ កតោះមាៃ 

កិច្ចសៃយាជាមយួមសៃ្តី/បុគកេលិក/កម្មករ តបធាៃតសពុកតបតិបត្តិ តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាល  

ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាតកសងួសុខាភិបាល។ ជាបកណ្ត ើរៗ ោរអៃុវត្តកៃះបាៃចាប់កផ្តើមបកងកេើៃោរ 

កជឿទុកចិត្តោ្ក្ពុងអង្គភាព ៃិងោរកោរពវិៃ័យ ដដលជាមលូដ្ឋា ៃតគឹះសតមាប់តតមង់ទិស 

បុគ្គលិកៃិងមៃទារីកពទ្យ33។ កៅចុងឆំ្្២០១៧ ោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត 

២ តាមរយៈគកតមាង H-EQIP បាៃបៃ្តពតងឹងគុណភាពបដៃ្មកទៀត កព្ុងកនាះមាៃោរ 

តតលួតពិៃិត្យៃិងវាយតនម្លទ្ធផលោរងារតបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃ។

33 ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងោរអៃុវត្ត ទ.ប.ព គមឺាៃោរជយួោំតទពីអង្គោរ RACHA កដ្យផ្តល់ទាងំឧបករណ ៍

សមា្ភ រៈ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធោំតទមៃទាីរកពទ្យៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លសមត្ភាព (កលាក ខយូ ឌី ២០២០)។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន30

តបអប់ទី១៖ សាវតាររបសក់លាក សាង គឹមៃី34 អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

(ឆំ្្២០១៤-ឆំ្្២០១៩)

កលាក សាង គឹមៃី បាៃបកតមើោរងារកៅក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលតសពុកបាោៃតំាងពីឆំ្្ 

១៩៧៩។ ពីឆំ្្១៩៨០ ដល់ ឆំ្្១៩៨៣ កលាកមាៃកតមិតបកច្ចកកទសជាគិលាៃុបដ្ឋា កបឋម ៃិង 

ទទួលបាៃតនួាទីជាតបធាៃគិលាៃដ្ឋា ក�ុំខ្ារទទឹង តសពុកបាោៃ។ ពីឆំ្្១៩៨៤ ដល់ ឆំ្្១៩៨៦  

ជាមសៃ្តីដផ្ករដឋាបាលកៅកពទ្យតសពុកបាោៃ (ទីតំាងកៅ�ំុតតោំងជង)។ រហូតដល់ឆំ្្១៩៨៨  

គណៈកមា្ម ធិោរតសពុក បាៃចាត់តំាងកលាកឱ្យកៅបំកពញោរងារជាតបធាៃតកពុមពតងងឹមលូដ្ឋា ៃ 

�ុំអរូតាកបា៉ា ង (កដ្យសារខ្ះអ្កតគប់តគងកៅមលូដ្ឋា ៃ) ក្ពុងអ�ំពុងកពលកនាះ កលាក គង់ កយៀៃ35 

តតនូវបាៃចាត់តំាងឱ្យបំកពញោរងាររដឋាបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ36។ កៅឆំ្្១៩៨៩-១៩៩១ កលាក  

សាង គឹមៃី បាៃកៅបៃ្តោរសិកសាជាគិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យមកៅសាលាមធ្យមសិកសាសុខាភិបាលភូមិ 

ភាគកខត្តបាត់ដំបង។ កៅឆំ្្១៩៩២ កលាកបាៃតត�ប់ចលូបកតមើោរងារកៅកពទ្យតសពុកបាោៃ 

វិញ ៃិងតតនូវបាៃដតងតំាងជានាយសាលដផ្កជំងឺទកូៅៃិងកុមារ រហតូដល់ឆំ្្២០០០។

២�៣�៥� ការព្របព់្រងមន្ទទីរព្ទ្យ

ក្ពុងោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យឱ្យមាៃដំកណើរោរល្អ ៃិង្ៃកៅដល់ោរតបកួតតបដជង 

ដកណ្ត ើមបាៃចំណាត់ថ្្ក់ជាជ័យលាភីកលខ១ ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យទទូាងំតបកទស ក្ពុង 

កតមតិមៃទាីរកពទ្យ CPA1 បាៃដផ្អកកលើកតា្ត កជាគជ័យមួយចំៃួៃ ៃិងកិច្ចសហោរជិតសិ្ទ្ធ

ពីតគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធ។ 

ជាសាវតារ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃស្ាៃភាពលំបាកខំ្ាង កដ្យសារខ្ះខាត 

34 កដ្យសារ កលាក សាង គឹមៃី គជឺាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃដដលបាៃចូលរមួតបលងតបណំាងតបកួត 

តបដជងអង្គភាពផ្តលក់សវាគំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាលោលពីឆំ្្២០១៨-២០១៩ ៃិងទទួលបាៃជ័យលាភីកលខ១ 

ក្ពុងកតមតិ CPA1 ៃិងកដ្យសារោត់គជឺាមសៃ្តីសុខាភិបាលដដលបាៃបកតមើោរងារកៅមូលដ្ឋា ៃតសពុកបាោៃកៃះ 

តំាងពីឆំ្្១៩៧៩ ដូកច្ះព័ត៌មាៃអំពីសាវតារ ៃិងតបវត្តិនៃោរតគបត់គងមៃទាីរកពទ្យភាគកតចើៃដផ្អកកលើោរចងចំារបស ់

ោត់។
35 ឥ�នូវោត់មាៃអាយុជាង៨០ឆំ្្កហើយ ៃិងកំពុងរស់កៅជិតមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។
36 សមូបញ្្ជ ក់ថ្ ក្ពុងសម័យកនាះ តបធាៃកពទ្យតសពុកបាោៃ គកឺលាក ប៊ុត សីុថ្ ដដលជាគិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យម  

ៃិងបាៃបកតមើោរងាររហតូដល់ឆំ្្១៩៩៦។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

ដផ្កកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ សមា្ភ រៈបរោ្ិរ ដផ្កបកច្ចកកទស ៃិងធៃធាៃមៃុសសេ។ ជាក់ដស្តង  

កៅឆំ្្២០០០ បុគ្គលិកកពទ្យមយួចំៃួៃដដលជាកវជ្ជបណ្ិត ៃិងតគនូកពទ្យបាៃព្យលួរោរងារ 

កដើម្ីកៅកធ្ើោរងារកៅតាមអង្គោរមិៃដមៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងបុគ្គលិកខ្ះកទៀតបាៃកៅករៀៃ 

បៃ្តយកជំនាញ។ ចកន្ាះពីឆំ្្២០០០ ដល់ឆំ្្២០១០37 បុគ្គលិកដដលកៅសល់ ៃិងបុគ្គលិក 

តកបខ័ណ្ ្្ម ី(សរុបតបមាណ៣០នាក់) ភាគកតចើៃជាគិលាៃុបដ្ឋា ក ៃិងឆ្មបបឋម38។ រហតូ 

ដល់ឆំ្្២០១៣ បុគ្គលិករបស់មៃទាីរកពទ្យ (កវជ្ជបណ្ិតៃិងបុគ្គលិកកពទ្យដនទកទៀត) បាៃ 

ចាប់កផ្តើមចលូមកបកតមើោរងារវិញបកណ្ត ើរៗ ដដលតបោរកៃះអាចបណា្ត លមកពីមាៃោរ 

ដកទតមង់តកបខ័ណ្ ៃិងោំតបាក់របស់មសៃ្តីរាជោរ តពមជាមយួមៃទាីរកពទ្យចាប់កផ្តើមពតងងឹ 

តកបខ័ណ្មសៃ្តី ៃិងលប់កចាលតកបខ័ណ្កខា្ម ច (ចំកោះអ្កមិៃតត�ប់មកបងាហា ញខ្លួៃៃឹង 

ចាត់ទុកជាតកបខ័ណ្កខា្ម ច កហើយអាចតបឈមៃឹងោរលប់ក ្្ម ះ)។ កៅឆំ្្២០១៤ កដ្យ 

មាៃោរោំតទពីបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិងកដ្យសារបទពិកសាធៃ៍ចាស់ទុំ កលាក សាង គឹមៃី តតនូវ 

បាៃដតងតំាងជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ (២០១៤-២០១៩) ពីអៃុតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ 

ទទួលបៃទាពុកោរងាររដឋាបាល។ តាមោរបញ្្ជ ក់របស់តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ោរ 

កតជើសករសីតបធាៃមៃទាីរកពទ្យគឺដផ្អកតាមកោលោរណ៍ ៃិងោរសកតមចចិត្តដដលមាៃោរ 

ឯកភាពជាសមហូភាព។ 

សូមបញ្្ជ ក់ថ្ ចាប់ពីឆំ្្១៩៩៦ មក តបធាៃមៃទាីរកពទ្យមាៃោរផ្្ស់ប្តនូរជាបៃ្តបនាទា ប ់

មាៃជាអាទិ៍៖ 

 - កលាកកវជ្ជបណិ្ត ជា ក�ងកខង ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃរយៈកពល ១ឆំ្្ (១៩៩៦- 

១៩៩៧)

 - កលាកកវជ្ជបណ្ិត មិុញ ប៊ុៃថ្ ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ពីឆំ្្១៩៩៧ ដល់ ឆំ្្២០០៣  

37 កោងតាមកិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួកលាក សាង គឹមៃី (២០២០) ដដលជាអតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ពីឆំ្្២០១៤  

ដល់ ឆំ្្២០១៩។
38 កោងតាមកិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួ កលាក ខយូ ឌី (២០២០) តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ បាៃ 

បញ្្ជ ក់ថ្ ពីឆំ្្២០០០ ដល់ ២០១០ បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបាោៃមាៃោរតវា៉ា  ៃិងក្្ះតបដកកោ្កតចើៃ។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន32

 - កលាកកវជ្ជបណ្ិត ដកវ សាងផលបុណ្យ ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យ ពីឆំ្្២០០៣ ដល់  

ឆំ្្២០១០

 - កលាកកវជ្ជបណ្ិត  ហុមឺ សុតកី ជាតបធាៃមៃទារីកពទ្យ ពីឆំ្្២០១០ ដល់ ឆំ្្២០១៤

 - កលាក សាង គឹមៃី ជាតបធាៃមៃទារីកពទ្យ ពីឆំ្្២០១៤ ដល់ ឆំ្្២០១៩

 - កលាកតគនូកពទ្យ មូល កោសៃិទា ជាតបធាៃមៃទាីរកពទ្យពីចុងឆំ្្២០១៩ ដល់បច្ចពុប្ៃ្។

ក្ពុងចំកណាមតបធាៃមៃទាីរកពទ្យខាងកលើ កលាក សាង គឹមៃី គជឺាតបធាៃមៃទារីកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ ក្ពុងសម័យោល (ឆំ្្២០១៨-២០១៩) ដដលមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃ 

ចូលរមួតប�ងតបណំាងអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាល ៃិងទទួលបាៃជ័យ- 

លាភីកលខ១ក្ពុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យបដង្អកផ្តល់ កសវាកតមិត CPA1។ កតើកលាក សាង គឹមៃី  

ោត់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យទទួលកជាគជ័យក្ពុងោរតប�ងតបណំាង ដផ្អកកលើកតា្ត អ្ីខ្ះ?

តាមោរករៀបរាប់របស់ កលាក សាង គឹមៃី បាៃបញ្្ជ ក់ថ្ ក្ពុងោរដឹកនំាតតនូវកធ្ើជាគំរកូគ  

កដ្យកលាកបាៃពៃ្យល់ថ្៖

“កពលតពឹកកយើងមកអង្គពុយសា្ត ប់របាយោរណ៍របសក់លាកកវជ្ជបណិ្ត កតោះតបធាៃ 

មៃទារីកពទ្យអត់ោមកទ។ កយើងកធ្ើោរជាករៀងរាលន់ ង្ៃកៅតាមកពលកវលារបស់រដឋា កហើយសា្ត ប់ 

របាយោរណ៍របស់កលាកតគនូកពទ្យ របសក់វជ្ជបណិ្ត ៃិងសំណូមពរដដលពកួកគចង់បាៃ  

កយើងពយាោមកដ្ះឱ្យពកួោត់។ ករឿងណាកយើងកដ្ះបាៃកយើងកដ្ះ ករឿងណាកយើងកដ្ះ 

មិៃបាៃកយើងកធើ្សំណូមពរកៅថ្្ក់កលើ។ កគកលើកសំណូមពរ កយើងកុំបដិកសធ ោលណា 

បដិកសធ កគដលងសំណូមពរ ដលងបកញ្ចញកោបល់កហើយ។”

ក្ពុងោរដឹកនំា កលាកតបធាៃមៃទារីកពទ្យមិៃបាៃចាត់ទុកខ្លួៃឯងជាតបធាៃកទ កដ្យ 

គិតថ្ ោត់តោៃ់ដតជាជៃបកងា្គ ល ៃិងជាចាស់ទុំសតមាប់កដ្ះតសាយៃវូសំណូមពររបស់ 

បុគ្គលិកប៉ាុកណាណ ះ គកឺធ្ើោ៉ា ងណាកុំឱ្យបុគ្គលិកមាៃោរថ្្ងំថ្្ក់។ ពីកតោះោរងារពយាបាល  

ពិៃិត្យៃិងពិកតោះជំង ឺគជឺាោរងាររបស់តគនូកពទ្យៃិងកវជ្ជបណ្ិត ដដលតតនូវអៃុវត្តតាមោរ 

កំណត់ដចូមាៃដចងក្ពុងតនួាទីៃិងភារកិច្ចរបស់ពកួោត់ ៃិងកដ្យកោរពតកមសីលធម ៌
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

វិជា្ជ ជីវៈ វិៃ័យ ៃិងកពលកវលាក្ពុងោរផ្តលក់សវាកៅឱ្យអតិ្ិជៃ។

កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃោរករៀបចំឱ្យមាៃជារចនាសម័្ៃ្ធជាក់លាក់ កដ្យមាៃោរ 

ដបងដចកជាដផ្ក ៃិងកំណត់ជាមុខតដំណងឬតនួាទីសតមាប់បុគ្គលិកកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ  

ប៉ាុដៃ្តោរសរកសរតនួាទីៃិងភារកិច្ចដដលបុគ្គលិកទទលួខុសតតនូវមាៃោរផ្តល់សិទ្ធដិល់ពកួកគ 

ក្ពុងោរករៀបចំ កដ្យតបធាៃតោៃ់ដតកធ្ើោរដណនំាជារមួប៉ាុកណាណ ះ។ ក្ពុងោរដបងដចក

សមាសភាព ៃិងមុខតំដណងរបស់បុគ្គលិក គដឺតងដតឆ្ងោរតបជុំពិភាកសាក្ពុងគណៈកម្មោរ 

តគប់តគង កដើម្ីកតជើសករសីកបក្ភាពដដលសមតសប ៃិងដណនំាឱ្យបុគ្គលិកសា្គ ល់ តួនាទ ី

របស់ខ្លួៃ ៃិងអៃុវត្តតនួាទីទាងំកនាះ39 (សមូកមើលរបូភាពទី៧)។

របូភាពទី៧៖ រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ឆំ្្២០១៩

២�៣�៦� ្រតា្ត វិ្រម្ានមនការព្រប់ព្រង និងការអនុវត្តការងារ

តាមោរអះអាងរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ 
39 កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យមាៃគណៈកម្មោរ ៤ ដដលមាៃតំណាងពីតគប់អង្គភាព មាៃដូចជា គណៈកម្មោរតគប់តគង  

គណៈកម្មោរកលើកកម្ស់ គុណភាពកសវាៃិងបកច្ចកកទស គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងគណៈកម្មោរបងាកេ រ 

ករាគជាសកល។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន34

បាោៃ អាជ្ាធរ មលូដ្ឋា ៃ មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ៃិងដដគអូភិវឌ្ឍោក់ពៃ័្ធ ោរតគប់តគង 

មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃកៃ្ងមកគឺដផ្អកសំខាៃ់កលើកតា្ត មយួចំៃួៃដចូខាងកតោម៖

ចំណចុទី (១) សាមគ្គភីាព “កបើោ្ម ៃសាមគ្គភីាពកទ គឺោ្ម ៃកជាគជ័យកទ”។ សាមគ្គភីាព 

កៃះ គសឺកំៅកលើោរទំនាក់ទំៃង ោររស់កៅជិតស្ិទ្ធ ៃិងោរសា្គ ល់ចិត្តោ្ជាមយួបុគ្គលិក។  

ចំណងសាមគ្គភីាព គកឺសាងបាៃតាមរយៈោរជយួកដ្ះតសាយបញ្ហា របស់បុគ្គលិក ោរ 

កលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ៃិងឥរោិប្តបធាៃក្ពុងោរតគប់តគងៃិងចាត់ដចងបុគ្គលិក កដ្យ 

កចៀសវាងៃូវោរកតបើោក្យករៅ្ត តកហាយ អាកប្កិរិោមិៃសមរម្យ ៃិងោរចំាចាប់កំហុស។  

ចំណងសាមគ្គភីាពកៃះ បាៃកធ្ើឱ្យមាៃោរលះបង់ក្ពុងោរបកំពញោរងារទាងំពីសំណាក ់

តបធាៃដដលកធ្ើជាគំរលូ្អ (រមួទាងំោរពយាោមកដ្ះតសាយបញ្ហា របស់បុគ្គលិក តាមរយៈ 

ោរតបជុំតតលួតពិៃិត្យវាយតនម្ជាតបចំា) ៃិងោរចូលរមួរបស់បុគ្គលិក (ក្ពុងោរអៃុវត្តតាម 

ដផៃោរដដលបាៃកំណត់)។ ដកូច្ះ ោរចលូរមួ ៃិងោរលះបង់របស់បុគ្គលិក គជឺាចំណចុ 

សំខាៃ់ចម្ងកព្ុងោរសកតមចបាៃកជាគជ័យរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ កៅកពល 

ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យមាៃសាមគ្គភីាពល្អ កិច្ចសហោរជាមយួនដគៃិូងភាគី 

ោក់ព័ៃ្ធគជឺាកតា្ត បំកពញបដៃ្ម។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

តបអប់ទី២៖ កតា្ត វិជ្ជមាៃក្ពុងតកបខ័ណ្នៃោរតគប់តគងៃិងអៃុវត្តោរងារ

ចំណចុទី (២) កិច្ចសហោរល្អរវាងថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិក៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

មាៃកិច្ចសហោរោ្ល្អចាប់តំាងពីជំនាៃ់នៃោរដឹកនំារបស់ កលាក ដកវ សាងផលបុណ្យ ជា 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ រមួទាងំោរោំតទពីមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាល 

តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ដដលជយួជំរុញឱ្យបុគ្គលិករមួោ្កធើ្ោរជាតកពុម (teamwork)  

បៃ្តរហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្40។

ចំណចុទី (៣) ោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ ៃិងពតងឹងោរអៃុវត្តោរងាររបស់មៃទាីរកពទ្យ៖  

កោងតាមតបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់41 កពលអៃុវត្តយៃ្តោរទីភ្ាក់តបតិបត្តិោរ 

40 កោងតាមកិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួ កលាក ឈុៃ ផល្ី តបធាៃ URC តបចំាកខត្តកោធិ៍សាត់ ជាមយួតកពុមោរងារ 

សរកសរករណីសកិសាមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងោរិោល័យ URC  

ក្ពុងមៃទារីសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។
41 ខឹ្មសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ខយូ ឌី តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ជាមួយតកពុមោរងារសរកសរករណ ី

សិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
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ពកិសស (SOA) ដំបងូតកពុមោរងារបកច្ចកកទសមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តដតងដតចុះតតលួតពិៃិត្យ 

ជាតបចំា ជាពិកសសកលាកតបធាៃមៃទារីសុខាភិបាលបាៃចុះអកងកេតឆ្មក់ទាងំកពលយប់ ទាងំ 

កពលន ង្ៃ ៃិងន ង្ៃកៅរ៍ ន ង្ៃអាទិត្យ តពមទាងំជបួជាមយួសហគមៃ៍ កដើម្ីពតងឹងោរទទលួ 

ខុសតតនូវរបស់មៃទារីកពទ្យ ៃិងសតមបសតមលួលកដ្ះតសាយបញ្ហា ។ ក្ពុងករណី ថ្្ក់ដឹកនំា 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងបុគ្គលិកមិៃទទលួខុសតតនូវក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារ ៃិងមៃិកោរពវិៃ័យ តតនូវ 

តបឈមោរតពមាៃ (ោរដណនំាផ្ទា ល់មាត់/កធ្ើកិច្ចសៃយា) ៃិងោរដ្ក់ពិៃ័យ កដ្យអៃុវត្ត 

តាមចបាប់សហលក្ៃ្តិកៈ ៃិងលក្ៃ្តិកៈកដ្យដ�កសតមាប់មសៃ្តរីាជោរសុីវិល។

២�៣�៧� ្រតា្ត ងដលសពពមចចិត្តចលូរួម្រនាពុងការពបៃងពបណារំង

កៅដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃទទលួដផៃោរ ៃិងព័ត៌មាៃ 

ក្ពុងកិច្ចតបជុំផសេព្ផសាយោក់ព័ៃ្ធៃឹងចលនាតប�ងតបណំាងគុណភាពកសវាសាធារណៈ ក្ពុង 

វិស័យសុខាភិបាលកដ្យដផ្អកតាមខ្ឹមសារអៃុតកឹត្យកលខ៥៤42។ កៅកពលកនាះ តបធាៃ 

ៃិងគណៈដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ បាៃពៃិិត្យកលើឧបករណ៍វាយតនម្កតមតិ១ ៃិងកតមតិ២ ដដល 

មៃទាីរកពទ្យធ្ាប់បាៃអៃុវត្ត ៃិងកធៀបជាមយួឧបករណ៍វាយតនម្របស់ចលនាតប�ងតបណំាង  

គបឺងាហា ញថ្ មៃទាីរកពទ្យអៃុវត្តៃ៍បាៃ ៥០%កៅ៦០%កហើយ កៅសល់ដតចំណចុមួយចៃំួៃ  

ដូចជា ៃវាៃុវត្តៃ៍ ជាកដើម ដដលមៃទាីរកពទ្យមិៃទាៃ់បាៃអៃុវត្ត។ ដូកច្ះ កពលទទលួបាៃ 

ោរតបោសអំពីចលនាតប�ងតបណំាង ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យសបបាយចិត្ត ៃិង 

ចង់ចលូរមួ។ ោរសកតមចចិត្តចលូរមួតប�ងតបណំាងកៃះ គឺដផ្អកកលើមលូកហតុមយួចំៃៃួ៖

តបអប់ទី៣៖ កតា្ត ដដលសកតមចចិត្តចូលរមួកព្ុងោរតប�ងតបណំាង

42 អៃុតកឹត្យកលខ៥៤ អៃតក.បក ស្ត ពីីោរវាយតនម្ៃិងោរទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូក្ពុង 

វិស័យអប់រំៃិងសុខាភិបាល ចុះន ង្ៃទី ៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨។
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(១) ោរកសាងកិត្តិយស៖ កដ្យសារភាពអៃ់ចិត្តជាមយួៃឹងោរៃិោយអាតកក់អំពី 

មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃកៅកពលដដល MSF បាៃដកកចញោលពីឆំ្្២០០០43 ៃិងលទ្ធផល 

នៃោរវាយតនម្មិៃល្អចកំោះមៃទាីរកពទ្យដដលតតនូវបាៃរាយោរណក៍ៅតកសួងសុខាភិបាល។  

ដកូច្ះោរចលូរមួតប�ងតបណំាងកៃះគជឺាោរកសាងកិត្តិយសជៃូមៃទាីរកពទ្យក�ើងវិញ កដ្យ 

គិតថ្ ោ៉ា ងកហាចណាស់ក៏ជាប់តតមឹកលខ១០ដដរ។

(២) លទ្ធផលសកតមចបាៃកតចើៃ៖ មុៃោរតប�ងតបណំាង មៃទាីរកពទ្យបាៃទទលួពៃិទាពុ 

ពីោរវាយតនម្គុណភាពកសវា កកើៃក�ើងពី ១៦% ដល់ ៩០% ៃិងម៉ាយាងកទៀតកឆ្ើយតបៃឹង 

ឧបករណ៍វាយតនម្នៃោរតប�ងតបណំាង មៃទារីកពទ្យបាៃអៃុវត្តតបដហល ៦០% រចួកហើយ  

កៅសលដ់ត ៤០%កទៀតប៉ាុកណាណ ះដដលតតនូវបំកពញបដៃ្ម។ ដូចកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំ 

គណៈកម្មោរដដលមាៃសមាសភាពចលូរមួពីតគប់ដផ្ក (គណៈកម្មោរតប�ងតបណំាង 

ថ្្ក់មៃទាីរកពទ្យ) ៃិងសហោរជាមយួគណៈអភិបាលតសពុកបាោៃ កដើម្ីពិៃិត្យៃិងបំកពញ 

បដៃ្មកលើចំណចុខ្ះខាតទាងំកៃះ ក្ពុងោរដ្ក់ោក្យតប�ងតបណំាង44។

(៣) ោរកសាងទៃំុកចិត្តជៃូតបជាជៃ៖ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃផ្តល់ធៃធាៃមៃុសសេ  

្វិោ ឱស្ ៃិងសមា្ភ រៈបរិោ្រកពទ្យជៃូមៃទាីរកពទ្យ ដកូច្ះទាមទារឱ្យមាៃោរកតបើតបាស ់

ធៃធាៃចំទិសកៅ ៃិងតគប់តគងដបងដចកធៃធាៃមៃុសសេឱ្យមាៃតបសិទ្ធភាព ក្ពុងោរកលើក 

កម្ស់គុណភាពកសវាដ្ទាសំុខភាពជៃូតបជាជៃ45។
43 តាមោរបញ្្ជ ក់របស់កលាក សាង គឹមៃី កៅកពល MSF ចលូមកជយួ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃជយួ MSF វិញកតចើៃដដរ។  

ប៉ាុដៃ្តមាៃបុគ្គលិកមយួចៃំួៃដដលអៃ់ចិត្តជាមួយ MSF ក៏តសម្តី កហើយ MSF មិៃសបបាយចិត្តក៏ដកកចញកៅកៅ 

ឆំ្្២០០០។ 
44 តាមោរកលើកក�ើងរបសក់លាក សាង គឹមៃី ចកំោះឧបករណ៍វាយតនម្នៃោរតប�ងតបណំាង មាៃចំណចុខ្ះ 

តឹងកពក ៃិងពិបាកយល់ ដចូជា ោរករៀបចំៃវាៃុវត្តៃ៍ ោរបំោក់សមា្ភ រៈ ជាកដើម។ កដ្យដ�កចំកោះោរផ្តល់ 

កសវា គមឺៃទាីរកពទ្យមាៃបទពិកសាធៃ៍កតចើៃកដ្យបាៃពតងឹងតំាងពីឆំ្្២០០៨ មកកម្ះ កលើកដលងោរផសេព្ផសាយ 

ទូលំទលូាយជាសាធារណៈ ដដលមៃទារីកពទ្យបាៃោរចលូរមួជយួពីអាជ្ាធរតសពុក កដ្យមាៃោរករៀបចំសោ្ិសាលា 

ផសេព្ផសាយៃិងចលូរមួពីសហគមៃ៍ កម�ុំ ៃិងជៃបកងា្គ លមលូដ្ឋា ៃ។
45 ោរតគប់តគង្វិោ (៦២០២៨) ោលពីឆំ្្២០១៦ មាៃចៃំួៃ ១០០លាៃករៀល, ឆំ្្២០១៧ មាៃចំៃួៃ  

១៥០លាៃករៀល, ឆំ្្២០១៨ មាៃចំៃួៃ ២០០ លាៃករៀល, ៃិងឆំ្្២០១៩ មាៃចំៃួៃ ២៥០លាៃករៀល។
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(៤) ឆៃទាៈក្ពុងោរដកលម្អគុណភាពកសវា៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃធ្ាប់បាៃអៃុវត្ត  

ទ.ប.ព ៃិងកំពុងអៃុវត្តគកតមាងកលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងសមធម៌សុខាភិបាល (H-EQIP)  

តពមទាងំថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យកំពុងពតងឹង ៃិងដកលម្អគុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យ  

រមួជាមយួោរកលើកទឹកចិត្តពីតសពុកតបតិបត្តិ មៃទារីសុខាភិបាលកខត្ត អាជ្ាធរកខត្ត ៃិងអាជ្ាធរ 

តសពុក ដដលកតា្ត ទាងំអស់កៃះបាៃកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃឆៃទាៈក្ពុងោរចលូរមួ 

តបកួតតបដជង កដ្យសង្ឹមថ្ៃឹងអាចទទួលបាៃលទ្ធផលល្អ។

(៥) ោរចូលរមួពីបុគ្គលិក៖ បុគ្គលិកមាៃោរទទលួខុសតតនូវបំកពញោរងារជាតបចំា 

ក្ពុងោរផ្តល់  កសវាជៃូតបជាពលរដឋា ៃិងមាៃោរផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្ត តពមទាងំមាៃោរ 

ោំតទពីតបធាៃោរិោល័យ សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃផង46 ដដលជំរុញឱ្យបុគ្គលិក 

មាៃោរចលូរមួជយួកតជាមដតជងក្ពុងោរតប�ងតបណំាងកៃះ។ 

២�៤� សមិទ្ធផលមនការផ្តល់ពសវាសុខាភិបាលរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

២�៤�១� ការផ្តល់ពសវាសុខាភិបាល

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃផ្តលក់សវាកម្មសុខភាពជៃូតបជាជៃក្ពុងតំបៃ់តគបដណ្ត ប់  

ៃិងកតរៅតំបៃ់តគបដណ្ត ប់ កដ្យកផ្្ត តកលើសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១ (CPA1) ដដល 

ក្ពុងកនាះរមួមាៃ៖

ក. កសវាគី្ៃិកសំខាៃ់ៗ មាៃដចូជា៖ 

 ¾ ដផ្កទទួលជំងដឺំបងូ ៃិងសកសងា្គ ះបឋម

 ¾ ដផ្កពិកតោះជំងឺកតរៅ

 ¾ ដផ្កសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ 

 ¾ ដផ្ករបសួៃិងវះោត់តចូ

 ¾ ដផ្កជំងឺទកូៅមៃុសសេចាស់
46 តបធាៃោរិោល័យតសពុកតបតិបត្តិបាៃជយួករៀបចំបទបងាហា ញ ៃិងព័ត៌មាៃោក់ពៃ័្ធសតមាប់ចលូរមួោរតប�ង 

តបណំាង។ កតរៅពីកៃះោរិោល័យតសពុកតបតិបត្តិក៏បាៃជយួោំតទដូចជា បរិោ្រកពទ្យ (តាមរយៈោរកស្ើសុំនដគូ)  

ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា បុគ្គលិកៃិងោរខ្ះខាត ធៃធាៃមៃុសសេ ោរងារបណ្តពុ ះបណា្ត លៃិងបកច្ចកកទស ជាកដើម ។ល។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

 ¾ ដផ្កជំងឺសួតៃិងករាគរកបង 

 ¾ ដផ្កជំងឺកុមារ

 ¾ ដផ្កសម្ភព-ករាគសស្ត  ី ៃិងកសវាមួយចំៃួៃកទៀតដចូជា ោរបងាកេ រោរចម្ង 

កមករាគកអដស៍ពី មា្ត យកៅទារក ោរពៃយារកកំណើត ៃិង ោរផ្តល់ថ្្បំងាកេ រ

 ¾ ដផ្កផ្តលក់សវាដ្ទា ំៃិងពយាបាលជំងោឺមករាគ 

 ¾ ដផ្កផ្តល់កសវាដ្ទា ំៃិងពយាបាលបៃ្តដល់អ្កផទាពុកកមករាគកអដស៍ ៃិងអ្កជំងឺ 

កអដស៍ 

 ¾ ដផ្កសុខភាពមាតក់ធ្មញ

 ¾ ដផ្កពយាបាលកដ្យចលនា 

 ¾ ដផ្កផ្តលត់បឹកសា សា្ត រៃីតិសម្ទាកតគឿងកញៀៃ ៃិងសុខភាពផ្នូវចិត្ត ៃិង 

 ¾ ដផ្កផ្គត់ផ្គង់ ឱស្ ៃិងបរិោ្រ។

ខ. កសវាពៃិិត្យអមគី្ៃិក រមួមាៃ ដផ្កមៃទាីរពកិសាធៃ៍ ៃិង ដផ្ករបូភាពកវជ្ជសាសស្ត។

គ. កសវាដផ្ករដឋាបាល គណកៃយ្យ ភ័ស្តពុភារ ៃិងោរផកេត់ផ្គង់អាហារអ្កជំងឺ។

�. កសវាដផ្ករ្យៃ្តសកសងា្គ ះ វិស្កម្ម ៃិងអនាម័យ រមួមាៃ អគ្គសិៃី តបពៃ័្ធទឹក  

សមា្ភ រៈបរោ្ិរកពទ្យ ដ្ទាអំោរ ៃិងអនាម័យ។

ង. កសវាោំោរសង្គម រមួមាៃ ោរវាយតនម្ផ្តល់ប័ណណមលូៃិធិសមធម៌ ោរឧបតម្្ភ 

សាច់តបាក់ជូៃសស្តមីាៃនផទាកោះ ៃិងកុមារអាយុកតោម២ឆំ្្ នៃតគលួសារមាៃប័ណណសមធម៌ ឬ 

ប័ណណអាទិភាព។

២�៤�២� សមិទ្ធផលមន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

តាមរយៈោរមកទទលួកសវាដ្ទាសំុខភាពរបសត់បជាពលរដឋា ៃិងតាមរយៈសចូនាករ 

ដដលបាៃកំណត់កដ្យមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃងាហា ញថ្ សមិទ្ធផលសំខាៃ់ៗ មាៃ 

ោរកកើៃក�ើងជាលំដ្ប់ចាប់តំាងពកីពលដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តជាទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស  

ជាពិកសសក្ពុងរយៈកពល ៥ឆំ្្ចុងកតោយកៃះ។ លទ្ធផលសំខាៃ់ៗដដលមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន40

បាោៃសកតមចបាៃ មាៃដូចខាងកតោម៖

តោហ្ិកទី១៖ ៃិន្ាោរនៃោរពកិតោះជំងឺកតរៅកៅមៃទាីរកពទ្យបាោៃ 

ពីឆំ្្២០១៤ ដល់ ២០១៩

តបភព៖ ទៃ្ិ័យយកមកពី HIS version 1.0 and 3.0 (តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ២០២០)

ក.កសវាពិៃិត្យពិកតោះជំងឺកតរៅ៖ ករណីពកិតោះជំងឺកតរៅ (ទាងំករណីជំងឺចាស់ ៃិង 

ករណីជំងឺ ្្ម)ី សរុបមាៃចំៃៃួ ៣.៦៩៨ករណី កៅឆំ្្២០១៤ បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៤.៥៤៨ 

ករណី កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបៃ្តកកើៃក�ើងរហូតដល់ ១៦.០៤១ករណី កៅឆំ្្២០១៩។ ក្ពុង 

កនាះចំកោះករណីជំងឺ ្្មីមាៃចំៃៃួ ១.៥២៥ករណី កៅឆំ្្២០១៤ បាៃកកើៃក�ើងដល់  

២.៣២៥ករណី កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបៃ្ត្ៃដល់ ៤.៧២៩ករណី កៅឆំ្្២០១៩ (តោហ្ិក 

ទី១)។
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ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

តោហ្ិកទី២៖ ៃិន្ាោរនៃអតតាកតបើតបាស់ដតគក្ពុងមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

ពីឆំ្្២០១៤ ដល់ ឆំ្្២០១៩

តបភព៖ ទិៃ្័យយកមកពី HIS version 1.0 and 3.0 (តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ២០២០)

ខ.កសវាសតមាកពយាបាល៖ អ្កជំងដឺដលបាៃសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃ (ជំងទឺកូៅ ជំងកឺុមារ ៃិងដផ្កសម្ភព) មាៃចំៃៃួ ២.៥៤៥នាក់ កៅឆំ្្២០១៤  

បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៣.៨៥០នាក់ កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងកកើៃរហតូដល់ ៦.៥៥៩នាកក់ៅឆំ្្ 

២០១៩។ កបើគិតជាអតតាកតបើតបាស់ដតគនៃចំៃួៃដតគសរុបដដលមាៃចំៃួៃ ៦៤ដតគ (កដ្យ 

មិៃរាប់បញ្ចនូលដតគចំៃៃួ១៦ សតមាប់អ្កជំងរឺកបង) មាៃោរកតបើតបាស់ចំៃួៃដត ៦១% កៅ 

ឆំ្្២០១៤ បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៨២% កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបៃ្តកកើៃក�ើងខ្ស់រហតូដល់  

១៣៦% កៅឆំ្្២០១៩ (តោហ្ិកទី២)។ ចំដណកអតតាស្ាប់កៅមៃទាីរកពទ្យ មាៃចំៃួៃ  

០,៤០% កៅឆំ្្២០១៤ បាៃចុះមកតតឹម០,២៩% កៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបាៃបៃ្តចុះរហូតដល ់

០,១៧% កៅឆំ្្២០១៩ ដដលសិ្តកៅកតោមចំណចុកៅថ្្ក់ជាតិកំណត់ (ទាបជាង១%)។
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ជពូំកទី២. សាថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ទីរពពទ្យបងងអែកបាកាន42

តោហ្ិកទី៣៖ ៃិន្ាោរនៃោរសតមាកពយាបាលជំងកឺៅមៃទាីរកពទ្យបាោៃ 

ដផ្កសម្ភព ៃិងករាគសស្ត ី

តបភព៖ ទៃ្ិ័យយកមកពី HIS version 1.0 and 3.0 (តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ២០២០)

គ.កសវាសម្ភព ៃិងករាគសស្ត ៖ី ោរសតមាលកៃូកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មាៃចំៃៃួ 

សរុប៥៨៨ នាកក់ៅឆំ្្២០១៤ បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៧៤៣នាកក់ៅឆំ្្២០១៧ ៃិងបៃ្ត 

កកើៃក�ើងដល់ ៨៥៣នាក់ កៅឆំ្្២០១៩។ កដ្យដ�កចំកោះោរសតមាកពយាបាលជំងឺ 

ករាគសស្ត ីកៅឆំ្្២០១៤ មាៃចៃំៃួ៨៣នាក់ បាៃកកើៃក�ើងដល់ ៩៣នាក់ កៅឆំ្្២០១៧  

ៃិងមាៃចំៃៃួ៧៩នាក់កៅឆំ្្២០១៩ (តោហ្ិកទី៣)។

�. កសវាពៃិិត្យពយាបាលជំងសឺតួ ៃិងជំងរឺកបង៖ ោរសតមាកពយាបាលជំងរឺកបង 

កៅឆំ្្២០១៤ មាៃចំៃៃួ៦៣នាក់ បាៃកកើៃក�ើងដល់៦៧នាក់កៅឆំ្្២០១៧ ៃិង្យចុះ 

រហតូដល់១៩នាក់កៅឆំ្្២០១៩។
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ជំព
ូក
ទី២

ជពូំកទី២. ស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នវស័ិយសចុខាភិបាលនិងសមិទ្ធកម្មននមន្ីរពពទ្យបងងអែកបាកាន

តោហ្ិកទី៤៖ លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

ឆំ្្២០១៧-២០១៩

តបភព៖ ោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩)

ង.លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណភាព៖ ោរពិៃិត្យតាមដ្ៃៃិងវាយតនម្គុណភាព 

កសវា មាៃកោលកៅកធ្ើឱ្យតបកសើរក�ើងដល់លទ្ធផលនៃោរពិៃិត្យពយាបាល ៃិងដ្ទាអ្ំក 

ជំងឬឺអ្កកតបើតបាស់កសវាសុខភាព ដដលផ្តលក់ដ្យតគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិកសុខាភិបាល។  

លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណភាពកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃតតនូវបាៃបញ្្ជ ក់ថ្  

គុណភាពនៃោរតគប់តគង ៃិងគុណភាពនៃកសវាសុខភាព បាៃដកលម្អជាតបចំា កដ្យឆ្ពុះ 

បញ្្ច ងំកលើពិៃទាពុគុណភាពជាមធ្យម បាៃបៃ្តកកើៃក�ើងរវាងោរវាយតនម្ពីតតីមាសមួយកៅ 

តតីមាសមួយកទៀត (តោហ្ិកទី៤)។
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ូក
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

្ររំ្្ូរទទី៣� បទ្ិពសាធនព៍ជា្រ្រ័យរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ គជឺាមៃទារីកពទ្យដដលបាៃទទលួជ័យលាភីជាអង្គភាពគំរូ 

កលខ១ កព្ុងចំកណាមមៃទាីរកពទ្យដដលផ្តល់កសវាសុខាភិបាលសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់កតមិត១  

(CPA1) កៅទទូាងំតបកទស ដដលបាៃចលូរមួតបកតួតបដជងអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈ 

គំរកូ្ពុងវិស័យសុខាភិបាលោលពីឆំ្្២០១៨។ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃឆ្ងោត់ៃវូោរ 

វិវត្តជាបៃ្តបនាទា ប់ (ជំពកូទី២) ដដលដស្តងកចញតាមរយៈោរខិតខំតបឹងដតបងៃិងោរកប្តជ្ា 

ចិត្តរបស់ថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យក្ពុងោរពតងឹងគុណភាពៃិងស្តងដ់្រនៃោរផ្តល ់

កសវាសុខាភិបាលជៃូតបជាពលរដឋាក្ពុងតសពុកបាោៃ ៃិងដដលបាៃោ្យជាបទពកិសាធៃ៍ 

កជាគជ័យសតមាបោ់រសកិសាចងតកង។ 

៣�១� ស្តង់ដ្ពសវាសាធារណៈ

តបអប់ទី៤៖ ោរពតងឹងគុណភាពព័ត៌មាៃនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

កសវាសាធារណៈដដលមាៃស្តងដ់្ខ្ស់តតនូវបាៃវាស់ដវង ៃិងវាយតនម្ កដ្យដផ្អកកលើ 

សូចនាករកោលចំៃៃួ៥ មាៃដចូជា៖ គុណភាពព័ត៌មាៃ ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរទទលួយក 

កសវា ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទួលអ្កកតបើតបាស់កសវា កសវាផ្តល់តាមកោលោរណ ៍
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កំណត់ៃិងមាៃអភិបាលកិច្ចល្អ ៃិងយៃ្តោរព័ត៌មាៃតត�ប់ៃិងបណ្ត ងឹតវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់ 

កសវា47។

៣�១�១� ្រុណភា្្័ត៌មាន

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ខ្ស់ ក្ពុងោរពតងងឹគុណភាពព័ត៌មាៃ 

កសវាដដលខ្លួៃមាៃកដើម្ីផ្តល់ជាព័ត៌មាៃដល់អ្កដដលមាៃបំណង់ចង់ទទលួកសវាកៅក្ពុង 

មៃទារីកពទ្យ។ 

៣�១�១�១� បទដ្្ឋ ន្រតិយុត្តោ្រ់្័ន្ធនឹងពសវា

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាកដៃ្ងរកសាទុកៃវូឯកសារបទដ្ឋា ៃ 

គតិយុត្តដដលោក់ពៃ័្ធៃឹងោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យកៅដផ្កជរួមុខៃិងដផ្ករដឋាបាល  

កដ្យបាៃករៀបចំជាទូសតមាប់ដ្ក់ឯកសារទាងំកនាះ ៃិងកដ្យមាៃករៀបចំជាតកនូណូដ្ក ់

កៅតាមតបកភទឯកសារៃិងឆំ្្ក្ពុងកោលបំណងផ្តល់ភាពងាយតសលួលក្ពុងោរដស្ងរកៃិង 

កផទាៀងផ្ទា តក់សវាតាមតតមនូវោរចំាបាច់។ ក្ពុងោរធានាដល់ៃិរៃ្តរភាពោរងារៃិងគុណភាព 

កសវា មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងចំៃួៃបី គបឺទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់បុគ្គលិកមៃទារី 

កពទ្យបដង្អកបាោៃ បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងអ្កជំងឺ ßបទបញ្្ជ មាសà ៃិងបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងកដើម្ីរកសា 

អនាម័យក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ ចំកោះបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់បុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ តតនូវបាៃករៀបចំ 

ក�ើងអៃុកលាមតាមបទដ្ឋា ៃរបស់តកសួងសុខាភិបាល ៃិងចបាប់ស្ត ពីីសហលក្ៃ្តិកៈមសៃ្តី 

រាជោរសុីវិល កដ្យមាៃោរដកសតមលួលៃិងបដៃ្មដផ្កខ្ះ កដើម្ីឱ្យមាៃភាពសមតសបតាម 

ស្ាៃភាពជាក់ដស្តងរបស់មៃទារីកពទ្យ។ ដូចោ្ដដរ បទបញ្្ជ មាស ៃិងបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងកដើម្ី 

រកសាអនាម័យក្ពុងមៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃករៀបចំកដ្យកោរពតាមកសចក្តីដណនំាសតមាបក់សវា 

សំណុំសកម្មភាពបសង្គប់ ៃិងតាមកោលោរណ៍បរស្ិាៃល្អ។ បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងទាងំបីកៃះ បាៃ 

ឆ្ងោរពិកតោះកោបល់ជាមយួបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ មុៃៃឹងសកតមចឯកភាពោ្ រចួដ្ក់ជៃូ 

47 កោងតាមឧបសម្័ៃ្ធទី២ នៃអៃុតកឹត្យកលខ៤៥៥ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៥ ដខមិ្ ុនា ឆំ្្២០១៣ ស្ត ពីីោរករៀ

បចំៃិងោរតបតពឹត្តនៃគណៈកមា្ម -ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកដើម្ីអៃុម័ត។ កតោយទទលួបាៃោរអៃុម័តកលើ 

បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងទាងំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃផសេព្ផសាយដល់បុគ្គលិកតាមរយៈោរតបជុំផសេព្ផសាយ  

ៃិងកធ្ើជាផ្ទា ងំអកសេរព្យលួរកៅកលើជញ្្ជ ងំមៃទាីរកពទ្យ (ទំហំ ០,៦ដម៉ាតត គុណ ០,៩ដម៉ាតត) ៃិង 

មាៃបិទតាមបៃទាប់តគប់ដផ្ក ៃិងតាមបៃទាប់អ្កជំងឺ (ទំហំ A4) កដើម្ីងាយតសលួលសតមាប់ 

បុគកេលិក ៃិងអតិ្ិជៃបាៃដស្ងយល់ ៃិងអៃុវត្តជាតបចំា។ 

របូភាពទី៨៖ កដៃ្ងទទួលជំងដឺំបងូ ៃិងកដៃ្ងរកសាទុកឯកសារបទដ្ឋា ៃគតិយុត្ត 

របស់មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ

៣�១�១�២� ្័ត៌មានងដលផ្ស្្វផសាយ

ព័ត៌មាៃដដលបាៃផសេព្ផសាយ ៃិងដចករំដលក មាៃដចូជា តបកភទៃិងតនម្កសវា  

ឯកសារៃិងលក្ខណ្តតមនូវក្ពុងោរទទួលកសវា កមា៉ា ងបំកពញោរងារ កលខទរូស័ពទាទំនាក់- 

ទំៃង/កគហទំព័រមៃទាីរកពទ្យ ៃិងៃីតិវិធីនៃោរផ្តល់កសវា ជាកដើម។ ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំជាផ្ទា ងំ ßតារាងតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃà ទំហំ១,៥ គុណ ២,៥ដម៉ាតត  

ដ្ក់តំាងកៅកដៃ្ងអង្គពុយរង់ចំាទទួលកសវាកៅដផ្កជរួមុខ ៃិងមាៃដ្ក់តំាងតារាងតនម្ 

កសវាដដលបាៃផ្តល់តាមដផ្ក ទំហំ ០,៦ដម៉ាតត គុណ ០,៨ដម៉ាតត កលើជញ្្ជ ងំកៅតាមដផ្ក 

ៃីមយួៗ កដើម្ីផ្តល់ភាពងាយតសលួលដល់អតិ្ ិជៃបាៃពិៃិត្យកមើលព័ត៌មាៃកសវាដដល 

តតនូវោរ ៃិងតនម្នៃកសវាដដលៃឹងតតនូវទទលួ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃផសេព្ផសាយពី 
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កម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌សតមាប់តបជាជៃតកីតក ៃិងកម្មវិធីោំោរសង្គមកផសេងៗកទៀតកដ្យ 

បាៃករៀបចំជាផ្ទា ងំអកសេរដ្ក់តំាងកៅមុខអោរដផ្កពិកតោះជំងឺកតរៅ។ ជាកោលោរណ៍  

មៃទាីរកពទ្យមិៃតតមនូវឱ្យអតិ្ិជៃឬអ្កកតបើតបាស់កសវាមាៃឯកសារយកមកជាមយួកទ កោលគ ឺ

កៅកពលដដលពកួោត់មកទទលួកសវា តោៃ់ដតសួរបញ្្ជ ក់ក ្្ម ះ អាយុ ៃិងអាសយដ្ឋា ៃ 

រស់កៅបច្ចពុប្ៃ្ប៉ាុកណាណ ះ។ ប៉ាុដៃ្តសតមាប់សស្ត មីកសតមាលកូៃ មៃទាីរកពទ្យតតនូវោរកសៀវកៅ 

ពិៃិត្យនផទាកោះ ៃិងឯកសារពៃិិត្យរកកមករាគកអដស៍។

ចំកោះៃីតិវិធីក្ពុងោរផ្តល់កសវាវិញ មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់តំាងបងាហា ញផ្ទា ងំរបូ ßរហំរូ 

អ្កជំងឺà កៅពីខាងមុខអោរទល់មុខកខ្ាងទ្ារចលូ កដើម្ីងាយតសលួលឱ្យអតិ្ ិជៃបាៃដឹង 

ពីដំកណើរោរតតនូវទទលួយកកសវាតាមលំដ្ប់លំកដ្យតាមរយៈោរកំណត់កលខករៀងបញ្ជរ  

ចាប់ពីកដៃ្ងទទលួអ្កជំងដឺំបងូរហូតដល់បៃទាប់ពិៃិត្យពិកតោះជំងឺ ៃិងចុងកតោយកៅ 

ឱស្ស្ាៃ មុៃៃឹងកចញកៅផទាះ។ បដៃ្មពីកលើកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃោរផ្តល់ 

កលខករៀងតាមលំដ្ប់លំកដ្យ សតមាប់ចុះក ្្ម ះទទួលកសវាកដ្យមាៃមសៃ្តីកៅដផ្ក 

ជរួមុខជាអ្កកៅកលខ។ បនាទា ប់មក បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបំកពញឯកសារជំងឺជៃូអ្កទទលួ 

កសវាកៅតាមទតមង់ស្តង់ដ្របស់មៃទារីកពទ្យ ៃិងបញ្ជនូៃពកួោត់កៅចុះក ្្ម ះ ក្ពុងតបព័ៃ្ធ 

តគប់តគងៃិងចុះបញ្ជ ិោអ្កជំងឺ (PMRS) តពមទាងំកចញប័ណណពិៃិត្យជំងឺជៃូពកួោត់ដតម្តង។  

រយៈកពលនៃដំកណើរោរចុះក ្្ម ះកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃជៃូដំណឹង ៃិងបិទផសាយកៅពីមុខ 

កដៃ្ងអង្គពុយរង់ចំារបស់អ្កជំងឺ/អតិ្ ិជៃ កដ្យកំណតថ់្ ßរយៈកពលចុះក ្្ម ះ៥នាទីà  

សតមាប់អតិ្ិជៃម្ាក់។

កដ្យដ�កអតិ្ិជៃដដលមិៃមាៃលទ្ធភាពបងន់្្កសវា ពកួោត់តតមនូវឱ្យមាៃប័ណណ 

តកីតក ឬប័ណណសមធម៌។ ក្ពុងករណីមិៃមាៃប័ណណ មៃទាីរកពទ្យៃឹងបញ្ជនូៃពួកោត់កៅភ្ាក់ងារ 

កលើកកម្ស់សមធម៌សុខាភិបាល (Health Promoter) ដដលតបចំាោរកៅមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ី 

ករៀបចំសមា្ភ សៃ៍កំណត់ៃវូស្ាៃភាពជីវភាពរបស់ពួកោត់កដើម្ីទទលួបាៃប័ណណអាទិភាព។  

ជាទកូៅ មៃទាីរកពទ្យទទលួពិៃិត្យៃិងពយាបាលជំងឺជៃូអតិ្ិជៃជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងតតមនូវ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

យកឯកសារទាងំកនាះ។

៣�១�១�៣� មពធយោបាយផ្ស្្វផសាយ

ោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃអំពីកសវា ៃិងកិច្ចោររបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃតតនូវបាៃ 

ករៀបចំតាមរយៈមកធយាបាយសំខាៃ់ៗពីរ គតឺាមតបព័ៃ្ធកអ�ិចតតនូៃិក ៃិងមិៃដមៃកអ�ិច- 

តតនូៃិក។ តាមតបព័ៃ្ធកអ�ិចតតនូៃិក មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំបកងកេើតជាទំព័រកហស្បុករបស់មៃទាីរ 

កពទ្យ (“មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ”) សតមាប់ផសេព្-ផសាយជៃូសាធារណជៃ  ៃិងបាៃបកងកេើត 

ជាតកពុមកតក�តោម (“Bakan RH”) ៃិង Messenger (“មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ”) សតមាប់ 

ផសេព្ផសាយជៃូបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ។

ចកំោះមកធយាបាយមៃិដមៃកអ�ិចតតនូៃិក មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តតាមរយៈតបព័ៃ្ធ 

ផសេព្ផសាយពីរ៖ 

(១)តបព័ៃ្ធផសេព្ផសាយសុខាភិបាល ដចូជា ោរបិទផសាយពត៌មាៃកសវាៃិងព័ត៌មាៃ 

ចំាបាច់មយួចំៃួៃកៅមៃទាីរកពទ្យ ទិវាអប់រសំុខភាពដល់អ្កជំងឺ/អ្កកំដរអ្កជំងឺកៅករៀងរាល់ 

ន ង្ៃសតុក កវទិោសាធារណៈស្ត ពីីសុខភាពសហគមៃ៍តាមមណ្លសុខភាព (១១ដងក្ពុង១ឆំ្្)  

ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ ៃិងកិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់ 

តសពុកតបតិបត្តិៃិងកិច្ចតបជុំរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងមណ្លសុខភាព (ោ៉ា ងតិច៦ដង 

ក្ពុង១ឆំ្្)។

របូភាពទី៩៖ ោរផសេព្ផសាយព័ត៌មាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន50

(២)តបព័ៃ្ធផសេព្ផសាយតាមរយៈអាជ្ាធរ មាៃដចូជា ោរចូលរមួក្ពុងកវទិោសាធារណៈ 

ថ្្ក់ជាតិ (១ដងក្ពុង១ឆំ្្) កវទិោសាធារណៈថ្្ក់កខត្ត (១ដងក្ពុង១ឆំ្្ករៀបចំកដ្យតកពុម 

តបឹកសាកខត្ត) កវទិោសាធារណៈថ្្ក់តសពុក (១�ុំ១ដងក្ពុង១ឆំ្្ករៀបចំកដ្យតកពុមតបឹកសាតសពុក)  

កិច្ចតបជុំតបចំាដខគណៈបញ្្ជ ោរឯកភាពតសពុក កិច្ចតបជុំតបចំាតតីមាសរបស់គណៈកមា្ម ធិោរ 

សតមបសតមលួលបកច្ចកកទសនៃតកពុមតបឹកសាតសពុក កិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់គណៈកមា្ម ធោិរសស្ត  ី

ៃិងកុមារនៃតកពុមតបឹកសាតសពុក ៃិងតាមរយៈជៃបកងា្គ លភមូិរបស់គណៈកមា្ម ធិោរនារៃីិង

កុមារ (គ.ក.ៃ.ក) នៃតកពុមតបឹកសា�ំុ។ ជាមួយោ្កនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃចាត់តំាងមសៃ្ត ី៣របូ  

ដដលជាថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ (តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃបកច្ចកកទស ៃិងតបធាៃរដឋាបាល 

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុ) ទទួលបៃទាពុកកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពបញ្ចនូលព័ត៌មាៃនានា ដដលមៃទារីកពទ្យតតនូវផសេព្- 

ផសាយ ៃិងតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃកដ្ះតសាយកិច្ចោរ/បញ្ហា នានា ដដលបាៃកលើកក�ើងកដ្យ 

តបជាជៃតាមរយៈទំព័រកហស្បុករបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ចំកោះតកពុមកតក�តោម ៃិង Messenger  

គតឺតនូវបាៃកតបើតបាស់កដ្យបុគ្គលិកសតមាប់ផ្តល់ព័ត៌មាៃ ជៃូដំណឹង សំណូមពរ ៃិងផសេព្ផសាយ 

បទបញ្្ជ កផសេងៗជាកដើម។ តាមបទពកិសាធៃ៍ ៃិងោរសកងកេតរបស់មៃទាីរកពទ្យ ោរផសេព្ផសាយ 

តាមរយៈមណ្លសុខភាព គជឺាមកធយាបាយដដលមាៃតបសិទ្ធភាពជាងកគ កព្ុងចំកណាម 

មកធយាបាយទាងំអស់ កដ្យសារភាគកតចើៃ តបជាពលរដឋាដតងដតកៅទទលួយកកសវាកៅ 

មណ្លសុខភាព ពីកតោះកៅជិតផទាះរបស់ពកួោត់។ 
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៣�១�២� ភា្ងាយពសរួល្រនាពុងការទទួលយ្រពសវា

មៃទាីរកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់កព្ុងោរផ្តល់ភាពងាយតសលួល ចំកោះោរទទលួយក 

កសវារបស់អតិ្ិជៃ។ 

របូភាពទី១០៖ ទីតំាងៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរបស់មៃទាីរកពទ្យ

៣�១�២�១� ទទីតារំងនិងពហដ្្ឋ រចនាសម័្ន្ធ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃទីតំាងបច្ចពុប្ៃ្ស្ិតកៅតាមបកណា្ត យផ្នូវជាតិកលខ៥  

កៅក្ពុងទីរួមតសពុក បាោៃ ដដលជាតំបៃ់តបជុំជៃមាៃផទាះតបជាជៃរស់កៅកុះករ ៃិងមាៃ 

ចមាងៃ យពីសាលាតសពុកបាោៃតបមាណ ៧គ.ម។ មៃទាីរកពទ្យមាៃរបងព័ទ្ធជុំ វិញ របងដផ្ក 

ខាងមុខកធ្ើអំពី ្្ម ដដលមាៃកខ្ាងទ្ារធំមយួ ៃិងមាៃដ្កក់ ្្ម ះ ßមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃà  

ដបរមុខចំផ្នូវជាតិកលខ៥ រឯីរបងចំកហៀងៃិងខាងកតោយសង់ពីបកងា្គ លកបតុងព័ទ្ធលសួ 

បន្ា។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចដំកលម្អកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរូបវៃ័្តសមតសប សតមាប់សតមលួល 

ដល់ដំកណើរោរនៃោរផ្តលក់សវាជៃូអ្កទទួលកសវា កដ្យករៀបចំផ្នូវកបតុងតភា្ជ ប់ពីអោរ 
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មួយកៅអោរមយួកទៀត ៃិងមាៃកដើមកឈើអមសងខាងផ្នូវៃិងសួៃចបារ។ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកមាៃអោរធំតចូសរុបចំៃួៃ៥ ក្ពុងកនាះអោរ ្្មីចៃំួៃ៤ ៃិងអោរចាស ់

ចៃំៃួ១ដដលមាៃទំហំធំកៅចំកណា្ត ល។ កតរៅពីកនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃករាង 

បាយចៃំួៃ២ ៃិងករាងោៃយៃ្តចំៃៃួ២។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដ្ក់បងាហា ញប្ង់ទីតំាង 

មៃទាីរកពទ្យកៅខាងមុខកខ្ាងទ្ារចលូពីមុខអោរ ßកà ៃិងមាៃដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ តពលួញចង្អពុល 

បងាហា ញផ្នូវកៅោៃ់ទីតំាងដផ្កកសវាៃីមយួៗ កដ្យមាៃបិទស្ាកសមា្គ ល់ក ្្ម ះដផ្កកសវា 

ចបាស់លាស់ ដដលជយួសតមលួលដល់អ្កទទលួកសវាឱ្យបាៃដឹងអំពីទីកដៃ្ងដដលខ្លួៃកំពុង 

ដស្ងរកបាៃោ៉ា ងងាយតសលួល។ ចកំោះកដៃ្ងផ្តល់កសវាជរួមុខវិញ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំ 

កដៃ្ងអង្គពុយរង់ចំា កដ្យតកតមៀបជាជួរមាៃរកបៀបករៀបរយ តពមទាងំមាៃដ្ក់កងាហា រកដើម្ ី

ផ្តល់ផ្សុកភាពជៃូដល់អ្កអង្គពុយរង់ចំាកទៀតផង។ ម៉ាយាងកទៀត កៅដផ្កផ្តលក់សវាជរួមុខ  

មៃទាីរកពទ្យបាៃចាត់តំាងបុគ្គលិកចំៃៃួ ៦របូ តបចំាោរ រមួមាៃ៖ កដៃ្ងផ្តល់ព័ត៌មាៃៃិងដចក 

កលខមាៃបុគ្គលិក១របូ (កដើម្ីស្ាគមៃ៍ ផ្តលក់លខករៀង ៃិងជៃូព័ត៌មាៃនានាដល់អ្កជំង/ឺ 

អតិ្ិជៃ) កដៃ្ងយកសញ្្ញ ជីវិតមាៃបុគ្គលិក១របូ កដៃ្ងផ្តល់/បំកពញឯកសារមាៃបុគ្គលិក 

១របូ កដៃ្ងចុះក ្្ម ះក្ពុង PMRS មាៃបុគ្គលិក១របូ កដៃ្ងកបឡាបង់តបាក់មាៃបុគ្គលិក១ 

របូ ៃិងកដៃ្ងកត់តតាកតោយពិៃិត្យមាៃបុគ្គលិក១របូ។ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃកបើក 

បកតមើកសវា២៤កមា៉ា ងកលើ២៤កមា៉ា ងក្ពុង១ន ង្ៃ ៃិង៧ន ង្ៃកព្ុងមយួសបា្ត ហ៍ (រួមទាងំន ង្ៃបុណ្យ)  

កដ្យក្ពុងកនាះ បាៃកំណតក់មា៉ា ងបំកពញោរងារតសបតាមកពលកវលាកំណត់របស់រដឋា ៃិង 

កមា៉ា ងោមតបចំាោរ។

តបអប់ទី៥៖ ោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ករាងចំណត ៃិងករាងបាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ

មុៃឆំ្្២០០០ មៃទាីរកពទ្យពុំទាៃ់មាៃោរកំណត់ អំពីទីកដៃ្ងសតមាប់ចំណត 

ោៃយៃ្តរបស់បុគ្គលិក ៃិងអតិ្ិជៃក�ើយ។ ជាក់ដស្តង មសៃ្តបីុគ្គលិកបាៃដ្ក់ម៉ាតូរូបស់ 

ខ្លួៃកៅពីមុខអោរតកតមៀបជាជួរហរូដហហាក់ដូចជាទីកដៃ្ងតំាងលក់។ រីឯអតិ្ិជៃ/ 

បងប្អនូៃរបស់អ្កជំងឺវិញ បាៃដ្ក់ម៉ាតូរូបស់ពកួោត់កៅដក្របៃទាប់អ្កជំងឺសតមាក 
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ពយាបាល។ កពលកនាះ តបធាៃមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរដណនំាមិៃឱ្យមសៃ្តីបុគ្គលិកដ្ក់ 

ោៃយៃ្តកៅពីមុខអោរកទ គតឺតនូវដ្ក់កៅបរិកវណចំកហៀងអោរ ប៉ាុដៃ្តមសៃ្តីបុគ្គលិក 

មិៃតពមយកកៅដ្ក់ឆ្ងៃ យពីដភ្ករបស់ពកួោត់ក�ើយ កតោះខ្ាចបាត់បង់ោៃយៃ្តរបស់ 

ពកួោត់។ កដ្យដ�កចំកោះកលាកអតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យដដលបាៃដ្ក់ម៉ាតូរូបស់ោត ់

កៅចំកហៀងអោរកនាះ តតនូវបាៃកចារលចួម៉ាូតរូបស់ោត់កៅបាត់កៅឆំ្្២០០១។ ចាប់ពី 

កពលកនាះមក គណៈកម្មោរតគប់តគង ៃិងគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃក៏បាៃសកតមច 

កធើ្ជាករាងកង់ម៉ាតូសូតមាប់អតិ្ិជៃៃិងមសៃ្តីបុគ្គលិក ក៏ប៉ាុដៃ្តមិៃមាៃអ្កោម ដដលកធ្ើ 

ឱ្យអ្កខ្ះបាៃអៃុវត្តោរទុកដ្ក់កង់ម៉ាតូកូ្ពុងករាង ៃិងអ្កខ្ះបាៃទុកដ្ក់កង់ម៉ាតូកូៅ 

តគប់ទីកដៃ្ងឱ្យដតោត់អាចដ្ក់បាៃ។

កៅឆំ្្២០០៣ មៃទាីរកពទ្យបាៃហាមោរយកកង់ម៉ាតូកូ�ើងកលើអោរ កដើម្ីរកសា 

សណា្ត ប់ធ្ាប់ឱ្យមាៃរកបៀបករៀបរយ តពមទាងំកដើម្ីបកងកេើៃសមតភ្ាពកដ្ះតសាយបញ្ហា  

របស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិងពតងឹងសា្ម រតីរបស់បុគ្គលិកកពទ្យកុំឱ្យភ័យខ្ាច (ក្ពុងកពលកនាះមិៃ 

សូវមាៃអ្កជំងចឺលូមកសតមាកកពទ្យកទ) កដ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃអ្កោមដដលជា 

កម្មករជលួរបស់មៃទារីកពទ្យ ៃិងបាៃយកកនតម សតមាប់ ម៉ាតូ១ូកតគឿង តនម្កផ្ើ ៥០០ករៀល  

ពីអតិ្ិជៃ។ កៅឆំ្្ដំបងូ ចំៃួៃអតិ្ិជៃមាៃតិច ដដលកធ្ើឱ្យកនតមបាៃពោីរកផ្ើកង់ម៉ាតូ ូ

ក៏បាៃតិចដដរ។ ពីមួយឆំ្្កៅមយួឆំ្្កសវាមៃទារីកពទ្យតតនូវបាៃដកលម្អ ដដលកធ្ើឱ្យចៃំួៃ 

អតិ្ិជៃចលូមកកតបើតបាស់កសវាោៃ់ដតកតចើៃក�ើង មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃដកលម្អៃិងករៀបចំ 

កដៃ្ងកផ្ើកង់ម៉ាតូកូៃះឱ្យមាៃសណា្ត ប់ធ្ាប់ ៃិងកសាភ័ណភាពោៃ់ដតតបកសើរក�ើង។

កៅចុងឆំ្្២០១៥ កដ្យកមើលក�ើញពីោរកកើៃក�ើងនៃផលចំណូលពីចំណត  

មៃទាីរកពទ្យបាៃកស្ើកម្មករដដលទទលួបៃទាពុកជាអ្កោមកង់ម៉ាតូ ូ ឱ្យករៀបចំជាករាងោម 

កៅតចកកចញចូលពីមុខមៃទារីកពទ្យ កដើម្ីងាយតសលួលក្ពុងោរតគប់តគងកង់ម៉ាតូៃូិងោៃយៃ្ត 

កចញចលូផង ៃិងរកសាសណា្ត ប់ធ្ាប់សតមាប់មៃទាីរកពទ្យផង កដ្យបាៃចំណាយ្វោិ 

តបមាណ ៣.០០០.០០០ករៀល ក្ពុងកិច្ចសៃយាជាមយួមៃទារីកពទ្យសតមាប់រយៈកពល៣ឆំ្្  
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(ពីឆំ្្២០១៦ ដល់ឆំ្្២០១៨) ។

កៅឆំ្្២០១៨ ចៃំួៃអតិ្ិជៃបាៃកកើៃក�ើង មៃទាីរកពទ្យបាៃបៃ្តករៀបចំដកលម្អ 

ទីតំាងកផ្ើកង់ម៉ាតូៃិងោៃយៃ្តឱ្យោៃ់ដតតបកសើរ កដ្យមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើកិច្ចសៃយា 

ជាមយួកម្មករដដលទទួលបៃទាពុកោមកង់ម៉ាតូៃូិងោៃយៃ្តសតមាប់រយៈកពល ៣ឆំ្្បៃ្ត  

(ពីឆំ្្២០១៩ ដល់ឆំ្្ ២០២១)។ ក្ពុងកនាះ មៃទាីរកពទ្យបាៃតតមនូវឱ្យកធ្ើោរអភិវឌ្ឍកដៃ្ង 

ទុកដ្ក់កង់ម៉ាតូៃូិងោៃយៃ្តឱ្យោៃ់ដតតបកសើរជាងមុៃ តាមកោលោរណ៍របស់មៃទារី 

កពទ្យដចូបាៃក�ើញសព្ន ង្ៃកៃះ តពមជាមួយ្វិោបង់ឱ្យមៃទារីកពទ្យចំៃៃួ ៥.០០០.០០០ 

ករៀល សតមាប់មៃទាីរកពទ្យកតបើតបាស់ក្ពុងោរទិញឧបករណ៍ហាត់តបាណដ្ក់កៅសៃួចបារ  

ៃិង្វោិកៅសល់សតមាប់កតបើតបាស់ក្ពុងពិធីជបួជុំបុគ្គលិកកៅចុងឆំ្្។ 

កដ្យដ�ក ោរករៀបចំឱ្យមាៃករាងបាយអ្កជំងឺ គកឺ្ពុងកោលបំណងកដើម្ីបកងកេើត 

ឱ្យមាៃជាអាហារដ្ឋា ៃសតមាប់ផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់អ្កជំងឺតបចំាន ង្ៃៃិងកភៀ្វកផសេងៗ។ ក្ពុង 

ោរករៀបចំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃតតមនូវឱ្យមា្ច ស់អាហារដ្ឋា ៃកធ្ើោរសាងសង់កដ្យខ្លួៃឯង  

តាមកោលោរណ៍របស់មៃទាីរកពទ្យ កដ្យមៃទាីរកពទ្យមិៃយកកនតមសតមាប់រយៈកពល៥ 

ឆំ្្ (ដផ្អកកលើចំណូលរបស់ោត់)។

៣�១�២�២� នទីតិវិធទីនិងល្រខេខណ្ឌ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃសតមលួលៃីតិវិធី/លក្ខណ្ទទលួយកកសវារបស់អ្កជំងឺ 

/អតិ្ិជៃ កដ្យតោៃ់ដតបងាហា ញប័ណណសមធម៌/ប័ណណអាទិភាពឬប័ណណ ប.ស.ស។ កដ្យដ�ក  

មៃទារីកពទ្យក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាផ្នូវជតមាលសតមាប់ជៃពិោរកៅោៃ់កដៃ្ងទទួលកសវា  

ៃិងបៃទាប់ទឹកផងដដរ។ សតមាប់អ្កជំងធឺងៃៃ់ ជៃពិោរ ចាស់ជរា សស្តឈីកឺោះសតមាល ទារក 

តចូ អ្កកំពុងឈកឺធ្មញៃិងតពះសង្ មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់សិទ្ធអិាទិភាពទទួលកសវាមុៃកដ្យ 

មិៃចំាបាច់ចាប់កលខក�ើយ។ រឯីឯកសារដដលតតនូវបំកពញវិញ មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃ 

បុគ្គលិកទទលួបៃទាពុកសតមបសតមលួលក្ពុងោរបំកពញឯកសារជៃូអ្កជំងឺ កៅតាមដផ្កៃីមយួៗ  

កដ្យមិៃឱ្យអ្កជំងមឺាៃោរលំបាកក�ើយ។ កលើសពកីៃះកទៀត កៅក្ពុងមៃទារីកពទ្យមិៃមាៃ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

55

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

វត្តមាៃអៃ្តរោរ ី ដដលនំាឱ្យោរផ្តល់ៃិងោរទទលួយកកសវាមាៃភាពស្មពុគសា្ម ញ ជាពិកសស  

តគនូកពទ្យ/បុគ្គលិកមៃិបាៃដណនំាៃិងផ្តល់នាមប័ណណផ្ទា ល់ខ្លួៃដល់អ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ កដើម្ី 

កៅរកកសវាកផសេងកទៀតក�ើយ កដ្យថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃពតងងឹោរអៃុវត្តបទបញ្្ជ  

នផទាក្ពុង ៃិងដណនំាជាតបចំាដល់បុគ្គលិកៃិងតគនូកពទ្យរបស់ខ្លួៃ។

មៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់រយៈកពលនៃោររង់ចំាចុះក ្្ម ះតតឹមរយៈកពល ៥នាទី ៃិងបាៃ 

បិទផសាយជាសាធារណៈកៅកដៃ្ងជរួមុខ រឯីរយៈកពលនៃោរទទលួយកកសវា គដឺតបតបលួល 

កៅតាមចំៃួៃអ្កជំងឺ/អតិ្ ិជៃ ៃិងស្ាៃភាពអ្កជំងឺ។

៣�១�៣� ភា្យ្រចិត្តទុ្រដ្្រ់្រនាពុងការទទួលអនា្រពពបើពបាសព់សវា

៣�១�៣�១� ការទទួលអនា្រពពបើពបាស់ពសវា

បុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃតគប់ដផ្ក ពិកសសដផ្កជរួមុខមាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ 

កដ្យមាៃោរជតមាបសរួ ៃិងោរសរួនំាអ្កជំងឺ/អតិ្ ិជៃអំពីបញ្ហា របស់ពកួោត់ តពមទាងំ 

មាៃបុគ្គលិកជៃូកៅដល់កដៃ្ងដដលពកួោត់តតនូវទទលួកសវាផងដដរ។ ជាោរពិត ោរជំរុញ 

ឱ្យបុគ្គលិកកចះជតមាបសរួអតិ្ិជៃ គជឺាោរលំបាក ប៉ាុដៃ្តថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃដឹកនំា 

បុគ្គលិករបស់ខ្លួៃកធ្ើោរដកដតបបៃ្តិចម្តងៗ តាមរយៈោរអៃុវត្តយុទ្ធនាោរ ßស្ាគមៃ៍à កដ្យ 

ហាត់ករៀៃោក្យ ßជតមាបសរួ អរគុណ ៃិងសមូអភ័យកទាសà ដដលតតនូវកធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ 

តពឹកក្ពុងកិច្ចតបជុំបកច្ចកកទស។ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាតាមដផ្កបាៃផ្តល់ភាព 

ជាគំរដូល់បុគ្គលិក ៃិងបកងកេើតទម្ាប់ក្ពុងោយវិោរ ßស្ាគមៃ៍à កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពី 

កៃះ ឥរិោប្តគនូកពទ្យ/បុគ្គលិក ក៏តតនូវបាៃដកលម្អជាតបចំា តាមរយៈោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល 

តកមសីលធម៌វិជា្ជ ជីវៈក្ពុងកិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគង ៃិងគណៈកម្មោរ 

បកច្ចកកទស។ ជាមយួោ្កនាះ តាមរយៈតកពុមកតក�តោម ៃិង Messenger របស់មៃទារីកពទ្យ  

បុគ្គលិកទាងំអស់តតនូវបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យកលើកក�ើងៃវូសំណូមពរ មតិដកលម្អ ោរជៃូដំណឹង  

ៃិងោរដចករដំលកឯកសាររដឋាបាលចំាបាច់នានា ផងដដរ។ 

ជាក់ដស្តង ករណីអ្កជំងឺមកពិកតោះជំង ឺអ្កតបចំាោរបាៃស្ាគមៃ៍អ្កជំងឺ កធ្ើោរសរួនំា  
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ៃិងដណនំាឱ្យកៅកដៃ្ងដបងដចកអ្កជំងឺកដើម្ីបកំពញឯកសារ រចួជៃូកៅជបួតគនូកពទ្យពិកតោះ 

ជំង ឺបនាទា ប់មកកៅបង់ន្្កសវា ៃិងកបើកឱស្។ ករណីអ្កជំងមឺាៃសភាពធងៃៃ់ធងៃរ តកពុមតគនូកពទ្យ 

បាៃបញ្ជនូៃអ្កជំងឺកៅកដៃ្ងសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ដតម្ង។ ក្ពុងអំ�ពុងកពលនៃោរពយាបាលជំង ឺ 

តគនូកពទ្យដតងដតពិៃិត្យតាមដ្ៃស្ាៃភាពរបស់អ្កជំងឺជាតបចំា ៃិងផ្តល់ោរពយាបាលកៅតាម 

ករាគវិៃិច្័យដផ្អកតាមពិធីសារជាតិ។ ទៃទាឹមោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរដណនំា ៃិងអប់រំ 

សុខភាពដល់អ្កកំដរអ្កជំងឺកៅករៀងរាល់ន ង្ៃសតុក អំពីវិធាៃោរអនាម័យ ោរកតបើតបាស់ 

សមា្ភ រៈ រកបៀបកតបើតបាស់កសវា ៃិងវិៃ័យកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ តគប់បុគ្គលិក 

ទាងំអស់របស់មៃទារីកពទ្យបាៃោក់ឯកសណាឋា ៃដដលដបងដចកកៅតាមដផ្ក ៃិងតបកភទោរងារ  

(ដចូជា ដផ្កតគនូកពទ្យពយាបាល ដផ្កឆ្មប ដផ្ករដឋាបាល ដផ្កអនាម័យ ៃិងសៃ្តិសុខជាកដើម)  

ៃិងោក់ស្ាកក ្្ម ះជាៃិច្ចកព្ុងោរបំកពញកិច្ចោរតបចំាន ង្ៃ។ (សមូកមើលឧបសម្័ៃ្ធទី១១៖  

ឯកសណាឋា ៃបុគ្គលិកៃិងតគនូកពទ្យមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ)។ ោរតបតិបត្តិកៃះកកើតក�ើងកដ្យ 

ោរជំរុញទឹកចិត្តពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យឱ្យបុគ្គលិកកចះតសលាញ់ ៃិងឱ្យតនម្កលើឯកសណាឋា ៃ 

របស់ខ្លួៃ។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ វិធាៃោរវៃិ័យក៏តតនូវបាៃកតបើតបាស់កលើបុគ្គលិកណាដដលមាៃ 

ឥរោិប្មិៃរួសរាយ ៃិងមិៃោក់ឯកសណាឋា ៃឬស្ាកក ្្ម ះ តាមរយៈោរដណនំាកដ្យ 

ផ្ទា ល់ក្ពុងកិច្ចតបជុំ ៃិងជាលាយលក្ណ៍អកសេរ។ កបើក្ពុងករណីកៅដតមិៃតពមដកដតប បុគ្គលិក 

ទាងំកនាះអាចតបឈមៃឹងោរដកពៃិទាពុកលើស្ានដបុគ្គលិក។ 

៣�១�៣�២� យន្តការសពមបសពមរួល

មៃទាីរកពទ្យ បាៃបកងកេើតជាយៃ្តោរក្ពុងោរសតមបសតមលួលដល់អ្កទទលួកសវា កៅតាម 

ស្ាៃភាព ជាក់ដស្តង ជាពិកសសបាៃករៀបចំឱ្យមាៃបុគ្គលិក៣របូ (សៃ្តិសុខ ៃិងអ្កដចក 

កលខ) ទទលួបៃទាពុកជយួសតមលួលជៃូអ្កជំងឺដដលមាៃសភាពធងៃៃ់ធងៃរ ៃិងជៃពិោរ កដ្យ 

ករៀបចំជារកទះរុញជូៃកៅតាមកដៃ្ងដដលតតនូវទទលួកសវា។ ក្ពុងកិច្ចោរកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំា 

មៃទារីកពទ្យបាៃបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងកលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យ កចះជយួសតមបសតមលួលដល់ 

អ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃទាងំអស់ ជាពកិសស អ្កជំងដឺដលបញ្ជនូៃមកពីមណ្លសុខភាព ៃិងអ្ក 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ជំងតឺតនូវបញ្ជនូៃកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោធិ៍សាត់។ ជាធម្មតា មៃទាីរកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក ់

ដ្ទា ំៃិងពយាបាលជំង ឺ កទាះបីជាអ្កជំងឺមិៃមាៃសាច់ញាតិឬជាជៃអនាថ្ឬវិកលចរិត 

ក៏កដ្យ ក៏មៃទាីរកពទ្យបាៃចំណាយ្វិោរបស់មៃទាីរកពទ្យជលួអ្កដ្ទាៃំិងផ្តល់អាហារជៃូ 

កដ្យមិៃគិតកនតមពីអ្កជំងឺ។ ជាមយួោ្កៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃពយាោមកលើក 

ទឹកចិត្តកព្ុងទតមង់កផសេងៗ កដើម្ីឱ្យមសៃ្តីជរួមុខមកបំកពញោរងារបាៃកទៀងទាត់ ដចូជា  

តាមរយៈោរសរកសើរ ោរផ្តល់ៃវូអត្តបកោជៃ៍កផសេងៗ តពមទាងំបាៃបំផុសឱ្យមាៃោរ 

ជយួកិច្ចោរោ្កៅវិញកៅមកកដ្យមិៃតបោៃ់ថ្ជាភារកិច្ចរបស់អ្កណាម្ាក់ក�ើយ។ 

៣�១�៣�៣� វិធានការង្រលមអែ

ក្ពុងោរយកចិត្តទុកដ្ក់ ៃិងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវាមៃទាីរកពទ្យមាៃបកងកេើត 

យៃ្តោរកព្ុងោរតតលួតពិៃិត្យ ដកលម្អ ៃិងកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពកលើដំកណើរោរ លក្ខណ្ ៃិង 

ៃីតិវិធីនៃោរផ្តលក់សវារបស់ខ្លួៃ។ យៃ្តោរតតលួតពៃិិត្យដកលម្អកៃះកធ្ើក�ើងជាកតចើៃទតមង់  

ដូចជា កវទិោសាធារណៈជាមយួអាជ្ាធរ ោរកបើកតបអប់សំបុតតរិះគៃ់ស្ាបនា មតកិោបល់ 

កលើទំព័រកហស្បុករបស់មៃទាីរកពទ្យ កិច្ចតបជុំជាមួយអ្កកំដរ/តគលួសារអ្កជំងឺតបចំាសបា្ត ហ៍  

របាយោរណត៍បចំាដខរបស់ទីភ្ាក់ងារបញ្្ជ ក់ចំណាយសុខាភិបាល (ទ.ប.ស) របាយោរណ ៍

វាយតនម្តបចំាតតីមាសនផទាក្ពុងៃិងរបស់គកតមាង H-EQIP កសៀវកៅតោំងមាស ៃិងោរចុះ 

ពិៃិត្យៃិងដណនំាផ្ទា ល់ពតីសពុកតបតិបត្តិៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត។ កតរៅពីកៃះ អាជ្ាធរ 

កខត្តក៏បាៃបិទកលខទរូសពទារបស់អភិបាលកខត្តកៅមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីឱ្យតបជាពលរដឋាអាច 

ទំនាក់ទៃំងប្តងឹតវា៉ា ក្ពុងករណីមាៃបញ្ហា មិៃតបតកតីណាមយួកកើតក�ើងផងដដរ។ រាល់មត ិ

កោបល់ ៃិងសំណូមពរ ក្ពុងៃ័យស្ាបនា មៃទាីរកពទ្យដតងកធ្ើោរកដ្ះតសាយ ៃិងដកលម្អ 

តាមលទ្ធភាព តាមរយៈកិច្ចតបជុំបកច្ចកកទសករៀងរាល់តពឹករបស់មៃទាីរកពទ្យ។
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របូភាពទី១១៖ វិធាៃោរដកលម្អ

៣�១�៤� ការផ្តលព់សវាតាមពោលការណ៍្ររំណត់និងពប្របពដ្យអភិបាល្រិច្ចលអែ

៣�១�៤�១� ផ្តល់ពសវាតាមពោលការណ៍្ររំណត់

មៃទាីរកពទ្យបាៃបិទតារាងតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃៃិងទទូាត់តាមតារាងតនម្កនាះ កដ្យ 

មិៃមាៃោរយកកនតមកតរៅផ្នូវោរក�ើយ។ តនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃកៃះ គដឺផ្អកតាមកោល- 

ោរណ៍កំណត់របស់តកសងួសុខាភិបាល ៃិងបាៃឆ្ងោរពិភាកសាៃិងពិកតោះកោបល ់

ជាមយួអ្កកតបើតបាស់កសវា/សហគមៃ៍ អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ ក្ពុងោរកំណត់តនម្កសវា។  

ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទារីកពទ្យបាៃទទលួប័ណណសរកសើរពីថ្្ក់ដឹកនំាកខត្ត តសពុក ៃិងនដគូ 

នានាផងដដរ ដដលបញ្្ជ ក់អំពោីរទទលួសា្គ ល់កលើោរខិតខតំបឹងដតបងរបស់មៃទាីរកពទ្យក្ពុង 

ោរផ្តលក់សវាជៃូតបជាពលរដឋាក្ពុងតសពុកបាោៃ។ ជាមយួោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏ទទលួបាៃ 

ៃវូោរសរកសើរពីតបជាពលរដឋាដដលធ្ាប់មកទទលួកសវា កដ្យមាៃោរកលើកក�ើងថ្កសវា 
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កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យល្អ បុគ្គលិកមាៃភាពរសួរាយរាក់ទាក់ដដលកធ្ើឱ្យអតិ្ិជៃមាៃោរកពញចិត្ត 

ៃឹងកសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ (សមូកមើលឧបសម័្ៃ្ធទី១២)។

របូភាពទី១២៖ ោរចូលរមួពីអ្កកតបើតបាស់កសវាកព្ុងោរកំណត់តនម្កសវា

៣�១�៤�២� ពសវាផ្តល់មានអភិបាល្រិច្ចលអែ

ោរផ្តលក់សវារបស់មៃទាីរកពទ្យ បាៃកធ្ើក�ើងកៅតាមកោលោរណ៍អភិបាលកិច្ចល្អ 

ដដលថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យបាៃខិតខំបំកពញោរងារអស់ពីកម្ាងំោយៃិង 

កម្ាងំចិត្ត តពមទាងំបាៃកតបើតបាស់ធៃធាៃអស់ពីលទ្ធភាពតបកបកដ្យភាពនច្តបឌិត។  

ជាក់ដស្តង ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃចាត់ដចង ៃិងពិៃិត្យតាមដផ្កផ្តលក់សវាទាងំអស់អំពី 

សកម្មភាពោរងារ ដដលកពលខ្ះ ដផ្កមយួចំៃៃួមាៃោរមមាញឹកខំ្ាង ដចូកៃះ តបធាៃ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃពិៃិត្យលទ្ធភាពយកកម្ាងំពីកដៃ្ងដដលមិៃសវូមាៃសកម្មភាព មកជយួ 

កដៃ្ងដដលមមាញឹក។ ជាក់ដស្តង បុគ្គលិកកៅដផ្ករកបងដដលមិៃសវូមាៃសកម្មភាព តតនូវ 

បាៃយកមកជួយោរងារកៅដផ្កកសវារ្យៃ្តសកសងាកេ ះ ចំដណកបុគ្គលិកសៃ្តិសុខបាៃជួយ 

ោរងារោត់កៅ្ម  ោរងារវិស្កម្មៃិងោរតបមលូសំណល់ទូកៅដុតកៅ�ជាកដើម។ ដចូោ្ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន60

កៃះដដរ បុគ្គលិកមៃទាីរពិកសាធៃ៍តតនូវបាៃយកមកជយួោរងារចុះបញ្ជ ីកៅដផ្កពៃិិត្យជំងឺកតរៅ  

រឯីបុគ្គលិកអនាម័យ/សៃ្តិសុខតតនូវបាៃយកមកជយួដណនំា ៃិងជៃូអ្កជំង/ឺអតិ្ិជៃកៅោៃ ់

កដៃ្ងសតមាក/កដៃ្ងកផសេងៗកទៀតដដលពកួោត់ចង់ដស្ងរក។ ជារមួ មៃទាីរកពទ្យបាៃតតលួត- 

ពិៃិត្យកលើោរងារជាតបចំា ៃិងចាត់ដចងទាៃ់កពលកវលាកលើោរកតបើតបាស់ធៃធាៃឱ្យអស់ 

លទ្ធភាព មៃិឱ្យមាៃោររាងំសទាះសកម្មភាពោរងារផ្តល់កសវា តពមទាងំមិៃឱ្យមាៃោរ 

ថ្្ងំថ្្ក់ពីបុគ្គលិក កដើម្ីធានាដល់ដកំណើរោរផ្តល់កសវាក្ពុងមៃទាីកពទ្យតបតពឹត្តកៅកដ្យ 

រលៃូ។ តាមរយៈអាជ្ាធរភមូិ-�ុំ មៃទាីរកពទ្យដតងដតផ្តល់ឱោសដល់អ្កទទួលកសវាបាៃ 

ចូលរមួផ្តល់កោបល់ ក្ពុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់មៃទារីកពទ្យ ដចូជា ោរកំណត់តនម្ 

កសវា ោរផ្តល់មតិរិះគៃ់កដើម្ីដកលម្អ ៃិងោរកកៀរគររកជៃំួយសតមាប់អភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យ 

ជាកដើម។ កព្ុងទិដឋាភាពកៃះ អាជ្ាធរ�ុំដតងដតជំរុញតបជាជៃឱ្យផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ផ្ទា ល ់

មាត់ឬតាមរយៈអ្កស្ម ័តគចិត្តសុខភាពភមូិ ៃិងកវទិោរររសាធារណៈនានា កដើម្ីផ្តល់ជៃូ 

មៃទាីរកពទ្យសតមាប់ពិចារណាក្ពុងោរកធ្ើដផៃោរដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃ។ ក្ពុងកនាះ 

ដដរ មៃទារីកពទ្យដតងដតសា្ត ប់កោបល់របស់កម�ុំ ៃិងពយាោមដកលម្អកៅតាមលទ្ធភាព 

ឱ្យបាៃសមតសបតាមកហតុផល កដើម្ីកធ្ើឱ្យោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាពោៃ់ដតតបកសើរ 

ក�ើង48។

៣�១�៥� យន្តការ្័ត៌មានពតៃប់និងបណ្ត ឹងតវ៉ារបស់អនា្រពពបើពបាស់ពសវា

មៃទាីរកពទ្យបាៃបកងកេើតយៃ្តោរជាកតចើៃក្ពុងោរទទួលយកព័ត៌មាៃតត�ប់ ៃិងបណ្ត ងឹ 

តវា៉ា របស់អ្កកតបើតបាស់កសវា កដើម្ីដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់មៃទារីកពទ្យឱ្យោៃ់ដតតបកសើរ 

ក�ើង។ កព្ុងកនាះ តបអប់សំបុតតទទលួយកមតិរិះគៃ់ជាយៃ្តោរមយួ កដើម្ីសា្ត ប់ៃិងដស្ងរក 

ៃវូចំណចុខ្ះខាតរបស់មៃទាីរកពទ្យ ក្ពុងកោលបំណងពតងងឹគុណភាពកសវាសំកៅបកតមើ 

តបជាជៃឱ្យោៃ់ដតតបកសើរ។ ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃតបអប់សំបុតតកៅតាម 

តគប់អោររបស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលសរុបមាៃចំៃួៃ៨តបអប់ ៃិងមាៃប៊ិក ៃិងទតមង់វាយតនម្ 

48 កិច្ចសមា្ភ សៃ៍ជាមយួតកពុមតបឹកសា�ុំបឹងខ្ារន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅសាលា�ុំបឹងខ្ារ។
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ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

កដើម្ីឱ្យអតិ្ ិជៃអាចសរកសរបកញ្ចញកោបល់បាៃោ៉ា ងងាយតសលួល។ កលើសពកីៃះកទៀត  

តគនូកពទ្យដតងដតកធ្ើោរពៃ្យល់ ៃិងដណនំាអ្កជំងឺឱ្យបំកពញទតមង់វាយតនម្កសវាមៃទាីរកពទ្យ  

មុៃកពលអៃុញ្្ញ តឱ្យកចញពីមៃទាីរកពទ្យ។ ចំកោះអ្កដដលមិៃកចះអកសេរវិញ តគនូកពទ្យបាៃ 

ដណនំាឱ្យអ្កជំងរឺកអ្កដដលកចះអកសេរឱ្យជយួបំកពញឱ្យកដើម្ីបាៃបងាហា ញពីមតិរបសោ់ត់ 

ចំកោះកសវារបស់មសៃ្តីកពទ្យ។ ជាទូកៅ តគបដ់ផ្កទាងំអស់ដតងដតកបើកតបអប់សំបុតតកៅកពល 

តបជុំតបចំាដខ អំពីោរងារដកលម្អគុណភាពកសវាតាមដផ្ក ៃិងពយាោមកដ្ះតសាយបញ្ហា   

ដដលបាៃកលើកក�ើង កដ្យមិៃអសូបន្ាយទុកយរូក�ើយ។ ក្ពុងករណី បញ្ហា មិៃអាច 

កដ្ះតសាយបាៃ តបធាៃដផ្កតតនូវកលើកយកកៅកដ្ះតសាយបៃ្តកៅក្ពុងកិច្ចតបជុំគណៈ- 

កម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ ឬ/ៃិងអាច្ៃកៅកដ្ះតសាយកៅថ្្ក់តសពុកតបតិបត្តិឬមៃទាីរ 

សុខាភិបាលកខត្តឬកព្ុងកិច្ចតបជុំគណៈបញ្្ជ ោរឯកភាពតសពុក។ មៃទាីរកពទ្យដតងដតយកចិត្ត 

ទុកដ្ក់សា្ត ប់មតិរិះគៃ់របស់អ្កកតបើតបាស់កសវាកដើម្ីដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃឱ្យបាៃ 

ោៃ់ដតតបកសើរ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃកតបើតបាស់យៃ្តោរកផសេងកទៀតក្ពុងោរ 

ទទួយកមតិរិះគៃ់ ដូចជា ោរទទួលសា្ត ប់មតិរបស់អាជ្ាធរ ោរវាយតនម្ពីអ្កកតបើតបាស់ 

កសវាមៃុកពលអៃុញ្្ញ តឱ្យកចញពីមៃទាីរកពទ្យ ជាកដើម។

៣�២� និោមមនការផ្តល់ពសវាសុខាភិបាល

ៃិោមនៃោរផ្តល់កសវាសុខាភិបាល សកំៅកលើោរងារោក់ព័ៃ្ធោរដឹកនំាៃិងតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យ ោរបងាកេ រៃិងោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគៃិងអនាម័យ ោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំោរតតលួតពិៃិត្យលទ្ធផលនៃោរអៃុវត្តោរកលើកកម្ស់គុណភាព 

កសវាក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន62

តបអប់ទី៦៖ ៃិោមនៃោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាល

៣�២�១� ការដឹ្រនារំ និងការព្របព់្រងមន្ទទីរព្ទ្យ

៣�២�១�១� ការពរៀបចរំងផនការនិងការអនុវត្តងផនការការងារ

ក្ពុងោរករៀបចំអភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យឱ្យកៅជាមៃទារីកពទ្យបដង្អកផ្តល់កសវាសំណុំសកម្មភាព 

បសង្គប់កតមិត១ កពញកលញ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត បាៃផ្តលោ់រផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត 

ឱ្យមៃទាីរកពទ្យករៀបចំចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម កោលបំណង ៃិងដផៃោររបស់មៃទារីកពទ្យ  

តពមទាងំោរអៃុវត្តដផៃោរ តសបតាមកសចក្តីដណនំាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់របស់តកសងួ 

សុខាភិបាល។ កព្ុងដំកណើរោរករៀបចំចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលបំណង មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុកំដ្យមាៃោរចលូរមួពីភាគោីក់ព័ៃ្ធ រមួមាៃបុគ្គលិក 

តាមដផ្ក ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ កដើម្ីតបមូលគៃំិត ៃិងមតិកោបល់កលើកសចក្តីតោង 

ចក្ពុវិស័យ ៃិងកបសកកម្ម ឱ្យតសបតាមអាទិភាពនៃវិស័យសុខាភិបាល ៃិងស្ាៃភាព 

ជាក់ដស្តងរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ បនាទា ប់មក មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃបញ្ជនូៃកសចក្តីតោងកៃះ 

កៅោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ កដើម្ីពិៃិត្យផ្តល់កោបល់ ៃិងបញ្ជនូៃ 

បៃ្តមកមៃទារីសុខាភិបាលកដើម្ីពិៃិត្យឯកភាពចុងកតោយ។ កតោយពីទទលួបាៃោរឯកភាព  
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ចក្ពុវិស័យ កបសកកម្ម ៃិងកោលបំណង (សមូកមើលចំណចុ ២.៣.៣) តតនូវបាៃតបោសជា 

ផ្នូវោរដល់បុគ្គលិកទាងំអស់ តាមរយៈកិច្ចតបជុំបុគ្គលិក ៃិងតតនូវបាៃករៀបចំជាផ្ទា ងំអកសេរ  

(ទំហំ ០,៨ដម៉ាតត គុណ ១,២ដម៉ាតត) ព្យលួរកលើជញ្្ជ ងំកៅដផ្កជរួមុខ កដើម្ីរមឹ្កដល់ថ្្ក់ដឹកនំា  

ៃិងបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់ ជាពិកសស កដើម្ីបងាហា ញដល់អតិ្ ិជៃ ៃិងអ្កោក់ព័ៃ្ធ។ 

ក្ពុងោរកឆ្ើយតបៃិងសកតមចឱ្យបាៃតាមចក្ពុវិស័យ ៃិងកបសកកម្មខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំដផៃោរអភិវឌ្ឍៃ៍ រមួទាងំោរអភិវឌ្ឍកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ កដ្យ 

បាៃដ្ក់បញ្ចនូលកៅក្ពុងដផៃោរបីឆំ្្រកំិល ៃិងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ។ ដផ្អកតាមដផៃោរអភិវឌ្ឍកៃះ មៃទាីរកពទ្យ ៃិងតសពុកតបតិបត្តិបាោៃបាៃ 

កធ្ើោរផសេព្ផសាយ ៃិងកស្ើសុំោរោំតទពីអាជ្ាធរតសពុក ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍនានា។ ជាកដ់ស្តងកៅ 

ឆំ្្២០០៨ ដផ្អកតាមដផៃោរ មៃទារីសុខាភិបាលកខត្តបាៃកស្ើសុំអោរ១ខ្ង ៃិងសមា្ភ រៈកពទ្យ 

មួយចំៃួៃ កៅស្ាៃទតូអាកមរិកតបចំាតបកទសកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផល កងទ័ពកជើងទឹកអាកមរិក 

បាៃជយួសាងសង់អោរសម្ភពៃិងករាគសស្ត  ី១ខ្ង ៃិងបំោក់បរោ្ិរកពទ្យមយួចំៃួៃ។ កតរៅព ី

កៃះអាជ្ាធរ បាៃចលូរមួកព្ុងោរកកៀរគរធៃធាៃពីសហគមៃ៍ ៃិងសប្ពុរសជៃនានា តាម 

រយៈោរកធ្ើបុណ្យផ្កេ សាមគ្គជីាកដើម49 កដើម្ីតបមូល្វោិក្ពុងោរសាងសង់អោរសតមាក 

ពយាបាលអ្កជំងរឺកបង ១ខ្ង។

ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃក៏មាៃកិច្ចសហោរៃិងោរោំតទដផ្កបកច្ចកកទស 

ពីមៃទារីកពទ្យកខត្តកោធិ៍សាត់ តាមរយៈោរកធ្ើកម្មសិកសារយៈកពលខី្កៅមៃទាីរកពទ្យកខត្ត ៃិង 

ផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លគី្ៃិកកៅៃឹងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ តពមទាងំសតមបសតមលួល 

ទទួលយកអ្កជំងដឺដលបញ្ជនូៃពីមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃ 

ោរជយួកតជាមដតជងពីអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ (�ុំ ៃិងរដឋាបាលតសពុកបាោៃ) ជាពិកសស តាមរយៈ 

ោរចុះសរួសុខទុក្អ្កជំងឺដដលកំពុងសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំតគនូកពទ្យ/ 

49 សមូបញ្្ជ ក់ថ្ ោរករៀបចំបុណ្យផ្កេ សាមគ្គីកៃះ គតឺោៃ់ដតករៀបចំឱ្យមាៃជាកលាកអាចារ្យចំាជូៃពរដល់អ្ក 

ចូលបុណ្យប៉ាុកណាណ ះ គមឺិៃមាៃោរករៀបចំទទួលជាអាហារកទ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន64

បុគ្គលិកពីសំណាក់គណៈអភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។

ចំកោះោរករៀបចំដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃកធ្ើោរតបជុ ំ

ពិៃិត្យលទ្ធផលោរងារតបចំាឆំ្្របស់ខ្លួៃ កដើម្ីពិៃិត្យវឌ្ឍៃភាពដដលសកតមចបាៃ កំណត់ 

ៃវូចំណចុខំ្ាង បញ្ហា តបឈម ៃិង ទិសកៅសតមាប់ឆំ្្បនាទា ប់។ បនាទា ប់មក កៅតាមដផ្ក 

ៃីមយួៗក៏បាៃយកកិច្ចោរទាងំកៃះកៅតបជុំជាមយួបុគ្គលិកទាងំអស់ក្ពុងដផ្ករបស់ខ្លួៃ កដើម្ី 

ពិៃិត្យ ៃិងកលើកជាតតមនូវោរនានាសតមាប់ដផ្កៃីមយួៗ ៃិងបញ្ជនូៃមកដផ្ករដឋាបាល ៃិង 

ហិរញ្ញវត្ពុ កដើម្ីករៀបចំសំកោគជាដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ។ កសចក្តីតោង 

ដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកៃះ បាៃដ្ក់តបជុំពិៃិត្យជាមយួតសពុកតបតិបត្តិ  

កដើម្ីបញ្ចនូលកៅជាដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របសត់សពុកតបតិបត្តិ។ កៅករៀងរាល់កដើមឆំ្្  

មៃទាីរកពទ្យបាៃចងតកងជាកសៀវកៅដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ ៃិងបាៃករៀបចំជាដផៃោរ 

តបចំាតតីមាសសតមាប់អៃុវត្ត ៃិងតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ។ ដផ្អកតាមដផៃោរតតីមាស មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃករៀបចំគកតមាងចំណាយតបចំាដខ ៃិងកស្ើសុំកៅោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ។

៣�២�១�២� ការព្របព់្រងពប្័ន្ធ្័ត៌មានសុខាភិបាល

ក្ពុងោរតគប់តគងតបពៃ័្ធព័ត៌មាៃ ៃិងតាមដ្ៃលទ្ធផលោរងារ មៃទាីរកពទ្យបាៃចាត់តំាង 

មសៃ្តីទទលួបៃទាពុកតបព័ៃ្ធតគប់តគងទិៃ្ៃ័យព័ត៌មាៃវិទយាកគហទំព័រ១របូ (មសៃ្តីទទលួបៃទាពុក 

បូកសរុបទិៃ្ៃ័យជំងតឺបចំាដខតាមដផ្ក) កដើម្ីតបមលូ ៃិងបញ្ចនូលទៃ្ិៃ័យនៃោរផ្តលក់សវា 

របស់មៃទារីកពទ្យ តាមសចូនាករដដលបាៃកំណត់កដ្យតកសងួសុខាភិបាល កៅក្ពុងកគហ- 

ទំព័រតបព័ៃ្ធតគប់តគងព័ត៌មាៃវិទយា (HMIS)50 ជាកទៀងទាត់តបចំាដខ (១២ដងកព្ុង១ឆំ្្)  

ៃិងចងតកងជារបាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពតបចំាតតីមាស។ ោរងារកៃះ មាៃោរចលូរមួសហោរ 

ពដីផ្កោក់ព័ៃ្ធទាងំអស់ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ដដលដផ្កៃីមួយៗបាៃកធើ្ោរបកូសរុបបិទបញ្ជ ីតបចំា 

ដខ (បញ្ជកីត់តតាអ្កជំងឺ) ៃិងបញ្ជនូៃមកមសៃ្តីទទួលបៃទាពុកតបព័ៃ្ធព័ត៌មាៃវិទយា កដើម្ីបញ្ចនូល 

ទិៃ្ៃ័យកៅក្ពុងកគហទំព័រតបព័ៃ្ធ HMIS។ មយួវិញកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃបំោក់តបព័ៃ្ធ  

50 ជាតបពៃ័្ធដដលបកងកេើតក�ើងកដ្យតកសងួសុខាភិបាលដដលមាៃកគហទំព័រ (www.hismohcambodia.org)
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

PMRS ដដលមាៃកគហទំព័រ www.PMRScambodia.org ៃិងកធ្ើោរកត់តតាក ្្ម ះអ្កជំងឺ  

កភទ អាយុ អាសយដ្ឋា ៃរស់កៅបច្ចពុប្ៃ្ ករាគវិៃិច្័យជំងកឺចញចលូ ៃិងតបវត្តិកតបើតបាស់ 

កសវា តពមទាងំចំណូលបងន់្្កសវា។ តបព័ៃ្ធកៃះ បាៃទទលួោរោំតទបកច្ចកកទសពីអង្គោរ  

URC ក្ពុងកោលបំណងតគប់តគងទៃ្ិៃ័យអ្កជំងឺដដលកតបើតបាស់មូលៃិធិសមធម៌ ប័ណណ  

ប.ស.ស ៃិង្វោិកសវាបង់ន្្។ ទិៃ្ៃ័យដដលបាៃបញ្ចនូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធ PMRS ៃិងHMIS  

តតនូវបាៃទាញយកមកកតបើតបាស់ ជាពិកសសក្ពុងោរពិៃិត្យតាមដ្ៃលទ្ធផលសចូនាករតបចំា 

ដខៃិងតបចំាតតីមាស កធៀបកៅៃឹងកោលកៅតបចំាឆំ្្ សតមាប់កធ្ើោរវាយតនម្ ៃិងចាត់វិធាៃ 

ោរឬករៀបចំសកម្មភាពកឆ្ើយតបទាៃ់កពលកវលា។

ដផ្អកកលើទិៃ្ៃ័យដដលបាៃករៀបចំក្ពុងតបព័ៃ្ធខាងកលើ ករៀងរាល់តតីមាសៃីមយួៗ មៃទាីរ 

កពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំកដើម្ីពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាស កដ្យមាៃោរ 

ចូលរមួពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្កទាងំអស់របស់មៃទារីកពទ្យ ោរោិល័យសុខា- 

ភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីកធ្ើោរពិៃិត្យកលើវឌ្ឍៃភាពនៃោរ 

អៃុវត្តដផៃោរតតីមាស។ កិច្ចតបជុំតតលួតពិៃិត្យតបចំាតតីមាសកៃះ មាៃោរវិភាគតាមដបប  

SWOT (ចំណចុខំ្ាង ចំណចុកខសាយ ោលាៃុវត្តភាព កតា្ត គំរាមកដំហង) កដើម្ីកំណត់រក 

ភាពកជាគជ័យ បញ្ហា តបឈម ៃិងកំណត់សកម្មភាពអាទិភាពដដលតតនូវអៃុវត្តបៃ្ត51។ 

បដៃ្មកលើកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ រមួជាមយួតបធាៃដផ្ករដឋាបាល  

ៃិងហិរញ្ញវត្ពុបាៃចលូរមួតបជុំអាណត្តិតបចំាដខជាមយួោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិ- 

បត្តិ។ តាមរយៈោរតបជុកំៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកស្ើសុៃំូវអី្ដដលខ្ះខាត ៃិងចំាបាច់សតមាប់ 

ដំកណើរោរមៃទាីរកពទ្យ កហើយោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាៃផ្តល់ជៃូភ្ាមៗ  

តាមលទ្ធភាពដដលមាៃ។ 

៣�២�១�៣� ការព្របព់្រងមន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្រ

ក្ពុងោរពតងឹងោរងារតគប់តគង ៃិងោរកលើកកម្ស់ោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាពឱ្យ 

51 កដ្យកតបើតបាស់ទតមង់នៃោរពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាសរបស់តកសងួសុខាភិបាល។
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មាៃគុណភាព ៃិងតបសិទ្ធភាព ជាពកិសស ោរអៃុវត្តតាមកសចក្តីដណនំារបសត់កសងួសុខា- 

ភិបាល មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំបកងកេើតគណៈកម្មោរចំៃៃួ៤ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ 

ចៃំៃួ២។ គណៈកម្មោរទាងំ៤ រមួមាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ គណៈកម្មោរ 

បកច្ចកកទស/កលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសុវត្ិភាពក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ គណៈកម្មោរបងាកេ រករាគជា 

សកលមៃទាីរកពទ្យ (សំកៅកលើគណៈកម្មោរបងាកេ រៃិងតគប់តគងោរចម្ងករាគ) ៃិងគណៈ- 

កម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ ដដលមាៃអៃុគណៈកម្មោរពីរជាកសនាធិោរ គអឺៃុគណៈកម្មោរ 

តតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរលទ្ធកម្មៃិងផ្គត់ផ្គង់។ គណៈកម្មោរ 

ខាងកលើ តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមរយៈោរចាត់តំាងដដលកចញកដ្យលិខិតបងាកេ ប់ោររបស់ 

តបធាៃោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ៃិងដដលមាៃកំណត់អំពីតនួាទី 

ភារកិច្ចសតមាប់អៃុវត្ត តពមទាងំមាៃសមាជិកពី៥ កៅ១១នាក់ កៅក្ពុងគណៈកម្មោរៃិង 

អៃុគណៈកម្មោរៃីមយួៗ។ កដ្យដ�កគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ 

ទាងំពីរ គតឺតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងតាមរយៈោរកបាះកឆ្្តពីបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ52 (សមូកមើល 

ឧបសម្័ៃ្ធទី៧)។

គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំតបចំាដខជាកទៀងទាត់ ក្ពុងកនាះ 

បាៃកផ្្ត តកលើរកបៀបវារៈសំខាៃ់ៗរមួមាៃ៖ (១).ោរពិៃិត្យកមើលកលើោរសកតមចនានា ៃិង 

អៃុសាសៃ៍ដដលបាៃសកតមចោលពីអង្គតបជុំកលើកមុៃ (២).ោរងារតគប់តគងវិៃ័យក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យ (៣).ោរពិៃិត្យៃិងពិភាកសាកលើចំណូលៃិងចំណាយ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិង 

្វិោ ៦២០២៨ ៃិង (៤).បញ្ហា កផសេងៗ។ កិច្ចតបជុំៃីមយួៗ មាៃោរតសង់វត្តមាៃសមាជិក 

ដដលបាៃចលូរមួតបជុំកដ្យមាៃោរចុះហតក្លខា ៃិងមាៃករៀបចំចងតកងជារបាយោរណ ៍

នៃកិច្ចតបជុំ។ កៅក្ពុងកិច្ចតបជុំ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបាៃពយាោមកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈម 

នានា ដដលបុគ្គលិកកលើកក�ើងភ្ាមៗ កដើម្ីជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់ពកួោត់។ ក្ពុងោរ 

52 សមូបញ្្ជ ក់ថ្ តគប់គណៈកម្មោរទាងំអស់បាៃដំកណើរោរងាររបស់ខ្លួៃជាកទៀងទាត់ កៅតាមោលវិភាគកំណត់ 

រយៈកពល១ឆំ្្ សតមាបោ់រតបជុំ។
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កដ្ះតសាយបញ្ហា  គណៈកម្មោរតគប់តគងបាៃឈរកលើជំហររកសាសាមគ្គភីាពនផទាក្ពុង ោរ 

កសាងជំកៃឿទុកចិត្តោ្ ោរមិៃតបោៃ់បក្ពកួ ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កដ្យមាៃតម្ាភាព  

ជាពិកសសមាៃោរដបងដចកោរងារ ៃិងផលតបកោជៃ៍កដ្យឈរកលើកោលោរណ៍សម- 

ធម៌ (សមូកមើលបដៃ្មចំណចុ ២.៣.៤)។ ចំកោះបញ្ហា តបឈមកផសេងៗដដលកិច្ចតបជុំនៃ 

គណៈកម្មោរនានាមៃិអាចសតមបសតមលួល ៃិងកដ្ះតសាយបាៃ តតនូវបាៃយកមកកដ្ះ- 

តសាយកៅកព្ុងកិច្ចតបជុំរបស់គណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ។ ក្ពុងករណីគណៈកម្មោរ 

តគបត់គងមិៃមាៃលទ្ធភាពកដ្ះតសាយបាៃកទៀត បញ្ហា តបឈមទាងំកនាះៃឹងយកកៅ 

កដ្ះតសាយក្ពុងកិច្ចតបជុំបៃ្តកៅថ្្ក់តសពុកតបតិបត្តិ (តបជុំអាណត្តិតបចំាដខ) ៃិងកិច្ចតបជុំ 

តបចំាដខរបស់មៃទារីសុខាភិបាលកខត្ត។ 

ចំកោះគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស/កលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសុវតិ្ភាពក្ពុងមៃទារីកពទ្យ  

មាៃោរតបជុំតបចំាដខជាកទៀងទាត់ៃិងមាៃរកបៀបវារៈសំខាៃ់ៗដចូជា៖ (១).ពៃិិត្យកមើល 

បញ្ហា ៃិងោរសកតមចនានាោលពីអង្គតបជុំកលើកមុៃ (២).ពិៃិត្យកមើលកលើោរតបជុំកលើក 

កម្ស់គុណភាពកសវាកៅតាមដផ្កនានា (៣).ពិៃិត្យៃិងពិភាកសាបញ្ហា កៅក្ពុងតបអប់សំបុតត 

សំណូមពរ ៃិង (៤).បញ្ហា កផសេងៗ។ រាល់កិច្ចតបជុំមាៃោរតសង់វត្តមាៃសមាជិកដដលបាៃ 

ចូលរមួតបជុំកដ្យោរចុះហត្កលខា ៃិងមាៃករៀបចំចងតកងជារបាយោរណ៍នៃកិច្ចតបជុំ។ 

ដូចោ្ដដរ គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃក៏បាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំតាមោលវិភាគកំណត់ក្ពុង 

៣ដខម្តងជាកទៀងទាត់ ឬមាៃកិច្ចតបជុំបដៃ្មតាមោរចំាបាច់ កដើម្ីពិភាកសាកលើ៖ (១).ចបាប់  

ៃិងបទបញ្ញត្តិនានាដដលបាៃអៃុវត្តកៃ្ងកៅ (២).ោរផ្តលត់បាក់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក  

ពិកសសបុគ្គលិកកធ្ើោរកៅន ង្ៃបុណ្យ ៃិងន ង្ៃកៅរ៍-អាទិត្យ (៣).តនម្ជលួបុគ្គលិកៃិងកម្មករ  

(៤).ោរផ្កពិៃ័យចំកោះបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ៃិង(៥).បញ្ហា កផសេងៗ តពមទាងំបាៃចងតកង 

ជារបាយោរណ៍នៃកិច្ចតបជុំៃីមយួៗ។

ចំដណកគណៈកម្មោរតតលួតពៃិិត្យ ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ (សមាជិកជាជៃបកងា្គ ល 

តាមដផ្ក) ក៏មាៃោរករៀបចំកិច្ចតបជុំតបចំាដខផងដដរ កដើម្ីករៀបចំដផៃោរតគប់តគងោរ 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន68

ចម្ងករាគ ៃិងសំណល់ក្ពុងមៃទារីកពទ្យ (សំណល់ទូកៅៃិងសំណល់កវជ្ជសាសស្ត ) ដដលកិច្ច 

តបជុំកៃះកផ្្ត តកលើ៖ (១).ោរពៃិិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តកសចក្តីសកតមចោរតបជុំកលើកមៃុ  

(២).ោរដកលម្អកលើចំណចុខ្ះខាតដដលបាៃរកក�ើញក្ពុងកពលវាយតនម្គុណភាពកសវា 

សុខាភិបាលមៃទាីរកពទ្យោលពីតតីមាសមុៃ (៣).ករៀបចំដផៃោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរ 

ចម្ងករាគកៅតគប់ដផ្កកដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃដំកណើរោរ ៃិង (៤).បញ្ហា កផសេងៗ។ 

កៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទារីកពទ្យ ក៏មាៃកិច្ចតបជុំោ៉ា ងតិច២ដងក្ពុង១តតីមាស  

កដ្យមាៃោរចលូរមួពីតគប់បុគ្គលិកដដលោក់ព័ៃ្ធ កដើម្ីដស្ងរកបញ្ហា ៃិងដំកណាះតសាយ  

ប៉ាុដៃ្តក្ពុងករណីកដ្ះតសាយមិៃបាៃ បញ្ហា ៃឹងបញ្ជនូៃកៅតបធាៃបកច្ចកកទសកដើម្ីកដ្ះ- 

តសាយ។ កតរៅពីកៃះ មៃទារីកពទ្យក៏មាៃោរតបជុំគី្ៃិកតបចំាដខ (កិច្ចតបជុំនៃតកពុមោរងារ 

ដ្ទាជំំងកឺ្ពុងមៃទាីរកពទ្យ) ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាតតមីាសតាមោលវិភាគកតោងទុក  

កដើម្ីពតងឹងោរងារដ្ទាអ្ំកជំងឺ ៃិងសុវតិ្ភាពនៃោរចាក់ថ្្រំបស់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ជា 

ពិកសសកផ្្ត តសំខាៃ់កលើគិលាៃុបដ្ឋា ក/គិលាៃុបដ្ឋា យិោ។

កពលមាៃករណីស្ាប់ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិកសស កដើម្ីពិៃិត្យ ៃិងដស្ង- 

យល់ពីមលូកហតុៃិងដំកណើរវិវត្តនៃជំងដឺដល្ៃដល់ោរស្ាប់។ កិច្ចតបជុំកៃះ មាៃោរ 

ចូលរមួពីតគប់ដផ្កោក់ព័ៃ្ធរបស់មៃទារីកពទ្យ កដ្យមាៃករៀបចំជារបាយោរណ៍ករណីស្ាប់ 

កៅតាមទតមង់របស់មៃទាីរកពទ្យកំណត់។

ចំកោះោរតគប់តគងឱស្ស្ាៃ មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃអនាម័យ មាៃកធ្ើរដ្ក ់

ឱស្ ៃិងមាៃោរករៀបចំទុកដ្ក់ឱស្តាមលំដ្ប់កលខកដូ ៃិងកំណត់សីតុណហា ភាពក្ពុង 

បៃទាប់តតជាកត់សបតាមស្តងដ់្តកសួងសុខាភិបាល។ ឱស្ដដលជិតផុតៃិង/ឬផុតោល 

កំណត់ តតនូវបាៃករៀបចំដ្ក់កដ្យដ�ក។ កៃ្ងមក មៃទាីរកពទ្យមិៃមាៃោរដ្ច់ស្តពុកឱស្កទ  

ៃិងទទលួបាៃោរផ្គត់ផ្គង់ឱស្ សមា្ភ រៈ ៃិងឧបករណ៍កពទ្យសតមាបក់តបើតបាស់កៅក្ពុងមៃទាីរ 

កពទ្យពីោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ។ ក្ពុងករណីមាៃកងះ្ខាតឱស្ ៃិងសមា្ភ រៈ 

កពទ្យ មៃទាីរកពទ្យមាៃ្វិោ ៦២០២៨ កដើម្ីទិញបសង្គប់។ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

បដៃ្មកលើកៃះ ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា កងះ្ខាតៃិងបញ្ហា បនាទា ៃ់កផសេងៗ សតមាប់ 

ដំកណើរោរក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ជាពិកសសោក់ព័ៃ្ធៃឹងកសវាពិៃិត្យពយាបាលៃិងដ្ទាអ្ំកជំង ឺ 

តតនូវបាៃកដ្ះតសាយភ្ាមៗកៅកពលតបជុំបកច្ចកកទសមៃទារីកពទ្យជាករៀងរាល់តពឹក។ ចំកោះ 

សមា្ភ រៈកពទ្យៃិងឧបករណ៍កពទ្យ មៃទាីរកពទ្យបាៃកត់តតាក្ពុងបញ្ជ ីកចញចូលតបចំាឆមាស  

កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យៃិងករៀបចំដផៃោរដ្ទា។ំ រឯីសមា្ភ រៈបកច្ចកកទសដដលខចូកព្ុងតទង់តទាយ 

តចូ តតនូវបាៃកលើកមកពិភាកសាក្ពុងកិច្ចតបជុំបកច្ចកកទសខាងកលើ កដើម្ីកដ្ះតសាយផងដដរ  

ប៉ាុដៃ្តកបើោរខចូខាតមាៃលក្ណៈតទង់តទាយធំ តបធាៃមៃទាីរកពទ្យចាត់វិធាៃោរបៃ្ត កដើម្ី 

កដ្ះតសាយ។

៣�២�២� ការបងាកា រ ការពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរា្រ និងអនាម័យ

៣�២�២�១� ការបងាកា រ និងការពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរា្រ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំដផ្ករមាងៃ ប់កមករាគៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល កដ្យមាៃ 

ោរឧបតម្្ភ្វិោៃិងបកច្ចកកទសពីអង្គោរ URC តសបតាមស្តង់ដ្កំណត់។ កៅដផ្ករមាងៃ ប់ 

កមករាគៃិងផ្គត់ផ្គង់កណា្ត ល មាៃបំោក់អតូោ្ូវ (ឆំ្្ងរមាងៃ ប់កមករាគ) ១កតគឿង ៃិងមាៃកដៃ្ង 

លាងសមា្អ តសមា្ភ រៈ/ឧបករណ៍កវជ្ជសាសស្ត  តពមទាងំមាៃជលួបុគ្គលិក១នាក់ (បុគ្គលិកជលួ)  

ទទួលបៃទាពុកោរងាររមាងៃ ប់កមករាគៃិងរកសាទុកឧបករណក៍វជ្ជសាសស្ត ៃិងសមា្ភ រៈកពទ្យដដល 

បាៃសមងៃលួតៃិងកវចខ្ចប់ពីដផ្កទាងំអស់ ៃិងដបងដចកតត�ប់កៅវិញ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត លពតងឹងសមតភ្ាពគិលាៃុបដ្ឋា ក/គិលាៃុបដ្ឋា យោិ អំពីសុវត្ិភាពនៃោរចាក់ថ្្តំាម 

កោលោរណដ៍ណនំា ៃិងបទដ្ឋា ៃរបស់តកសងួសុខាភិបាល។ គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ 

ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ បាៃករៀបចំដផៃោរតគប់តគងោរចម្ងករាគ ៃិងសំណល់ទកូៅៃិង 

សំណល់កវជ្ជសាសស្ត ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបាៃអៃុវត្តៃិងតតលួតពិៃិត្យដផៃោរកៃះជាតបចំា តាម 

រយៈោរតបជុតំបចំាដខ កដ្យកផ្្ត តកលើ៖ (១). ោរពិៃិត្យតាមដ្ៃោរអៃុវត្តកសចក្តីសកតមច 

នៃកិច្ចតបជុំកលើកមុៃ (២). ដកលម្អកលើចំណចុខ្ះខាតដដលបាៃរកក�ើញោលពីកពល 

វាយតនម្គុណភាពកសវាសុខាភិបាលមៃទាីរកពទ្យតតីមាសមុៃ (៣). ករៀបចំដផៃោរតតលួតពិៃិត្យ  
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ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគកៅតគប់ដផ្ក កដើម្ីធានាៃិរៃ្តរភាពនៃដំកណើរោរ ៃិង (៤).បញ្ហា  

កផសេងៗ។ កៅតាមដផ្កៃីមយួៗរបស់មៃទារីកពទ្យ បាៃចាត់តំាងជៃបកងា្គ លទទលួបៃទាពុក 

តាមដ្ៃោរអៃុវត្តោរងារតតលួតពិៃិត្យ ៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគជាតបចំា កដ្យកតបើតបាស់ 

បញ្ជ ីកផទាៀងផ្ទា តៃ់ិងោលវិភាគសតមាប់តគប់តគងៃិងកកមទាចសំណល់។ ជាក់ដស្តង តាមរយៈ 

ោរអៃុវត្តដផៃោរកៃះ កៅតាមបៃទាប់នៃដផ្កៃីមយួៗមាៃោរដ្ក់ធុងសំរាមចៃំៃួ៦តបកភទ 

នៃសំណលៃ់ិងតាមតតមនូវោរ ដូចជា សំណល់មុតតសលួច សំណល់ទូកៅ សំណល់ឆ្ងករាគ  

សំណល់សររីាង្គ សំណល់មាៃសម្ាធ ៃិងសំណល់វិទ្យពុសកម្ម។ ជាមយួោ្កនាះ មៃទារីកពទ្យ 

ក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាកដៃ្ងលាងនដសតមាប់តគនូកពទ្យ ៃិងអ្កជំងឺ កដ្យមាៃដ្ក់សាប៊ ូ 

កដៃសេងជតូនដ ៃិងទឹកអាល់កុល។ មៃទាីរកពទ្យបាៃដណនំាបុគ្គលិកកពទ្យៃិងអ្កជំង/ឺអ្កកំដរ 

អ្កជំងឺឱ្យអៃុវត្តលាងនដតាមកោលោរណ៍ ßទី១.មៃុកពលប៉ាះអ្កជំងឺ ទី២.មៃុកពលកធ្ើ 

ទតមងោ់រអាសិបទិក ទី៣.កតោយកពលតបឈមៃិងោរប៉ាះវត្ពុរាវកចញពីអ្កជំងឺ ទី៤.កតោយ 

កពលប៉ាះអ្កជំង ឺៃិងទី៥.កតោយកពលប៉ាះវត្ពុជុំវិញអ្កជំងឺ (២ម៣ក)à កដ្យមាៃបិទកៅ 

កលើជញ្្ជ ងំកដៃ្ងលាងនដ ៃិងកៅតាមអោរនៃមៃទាីរកពទ្យ (របូភាពទី១៣)។ បដៃ្មកលើកៃះ  

មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំឱ្យមាៃធុងទឹកបរិសុទ្ធសតមាប់ទទលួទាៃទាងំបុគ្គលិកកពទ្យ ៃិង 

អតិ្ិជៃផងដដរ។ 
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របូភាពទី១៣៖ កោលោរណ៍ “២ម ៣ក”

៣�២�២�២� អនាម័យ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃបុគ្គលិកអនាម័យ ចំៃួៃ ១០នាក់ (បុគ្គលិកជលួ៧នាក់  

ៃិងកិច្ចសៃយា ៣នាក់) កដ្យសមា្អ តជាតបចំាតាមោលវិភាគ។ កតរៅពីោលវិភាគដដល 

បាៃកំណត់ បុគ្គលិកទាងំកៃះ តតនូវសមា្អ តជាប់ជាៃិច្ចឱ្យដតមាៃស្ាមតបឡាក់។ ម៉ាយាងកទៀត  

គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគ បាៃចាត់មសៃ្តីចុះតតលួតពិៃិត្យធុងសំរាម  

បៃទាប់ទឹក ៃិងទីធ្ាជាតបចំា ជាពិកសស មាៃោរចុះពិៃិត្យជាតបចំាកដ្យមិៃតបាប់មុៃ (spot  

check) ពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ កដើម្ីរម្ឹកដល ់

បុគ្គលិកឱ្យមាៃោរទទលួខុសតតនូវខាងអនាម័យ។ កៅកពលមាៃអ្កជំងចឺលូមក ្្ម ីមៃទារីកពទ្យ 

បាៃពៃ្យល់ដណនំាអ្កជំងឺ/អ្កកំដអ្កជំងឺ ឱ្យយល់អំពីរកបៀបដ្រកសាអនាម័យ ោរលាង 

សមា្អ តនដ ោរទុកដ្ក់របស់របរកតបើតបាស់ ៃិងោរទុកដ្ក់សំរាមតាមតបកភទធុងសំរាម 

ជាកដើម តាមរយៈមកធយាបាយមយួចំៃួៃដចូជា អប់រផំ្ទា ល់មាត់ បិទកោលោរណ៍ ß២ម៣កà  
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ៃិងចាក់ផសាយសារតាមឧបករណ៍បំពងសំក�ងតចូៗ កៅតាមដផ្កៃិងបៃទាប់នៃមៃទាីរកពទ្យ។  

កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំទិវាអប់រំសុខភាពកៅកព្ុងមៃទារីកពទ្យដល់អ្កកំដអ្កជំងឺ 

ក្ពុងមយួសប្ាហ៍ម្ង ដដលកធ្ើជាករៀងរាលន់ ង្ៃសតុក។ ជាមយួោ្កនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបច ំ

ទិវាអនាម័យករៀងរាល់លាងៃ ចន ង្ៃតពហស្តិ៍ សតមាប់បុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ កព្ុងកោលបំណង 

ពតងឹងសាមគ្គភីាពនផទាក្ពុងផង ៃិងកដើម្ីសមា្អ តបរិកវណៃិងដ្កំៃូកឈើផង ជាពិកសស ពតងងឹ 

ោរអៃុវត្តអនាម័យនដ។ ោរចលូរមួកៃះ តតនូវបាៃបុគ្គលិកៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យឯកភាព 

ោ្ដ្ក់បញ្ចនូលក្ពុងោរវាយតនម្ស្ានដោរងារតបចំាតតមីាស។

៣�២�២�៣� សុវតិ្ភា្ចរំណទីអាហារ

មៃទាីរកពទ្យ បាៃករៀបចំឱ្យមាៃផទាះបាយ ៃិងអាហារដ្ឋា ៃអ្កជំងឺកៅដ្ច់កដ្យដ�ក 

ពីអោរសតមាកអ្កជំងឺ ៃិងមាៃលក្ណៈសា្អ តតបកបកដ្យអនាម័យ កដ្យមាៃកធ្ើ/តុ 

សតមាប់ដ្ក់មហានូបអាហារតតមឹតតនូវ តពមទាងំមាៃបុគ្គលិកកិច្ចសៃយាម្ាក់ទទួលបៃទាពុកោរងារ 

ដ្ស្ំ ៃិងផ្គត់ផ្គង់អាហារជៃូអ្កជំងឺក្ពុងមៃទាីរកពទ្យជាតបចំា។ មហានូបអាហាររបស់មៃទាីរកពទ្យ 

តតនូវបាៃផ្តល់ជៃូអ្កជំងឺចំៃៃួពីរកពលក្ពុងមយួន ង្ៃ (ន ង្ៃតតង់ៃិងលាងៃ ច) កដ្យបាៃករៀបចំ 

ដ្ក់ជាតបអប់តតឹមតតនូវ។ កដ្យដ�ក មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំផទាះបាយពីរកដៃ្ងកទៀតដដល 

ជាកដៃ្ងបងប្អនូៃ/អ្កកំដរអ្កជំងឺដ្ស្ំៃិងពិសារអាហារ មាៃទីតំាងកៅខាងកតោយអោរ 

ទទួលពៃិិត្យជំង ឺៃិងអោរជំងឺរកបង។

៣�២�៣� ការពលើ្រ្រម្ស់្ុរណភា្ពសវា្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

៣�២�៣�១� ការពរៀបចរំការពលើ្រ្រម្ស់្រុណភា្

ក្ពុងោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃកដ្យមាៃ 

ោរសតមបសតមលួល ៃិងោំតទពីអង្គោរ URC ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្ត ិ

បាោៃ បាៃកតបើតបាស់ឧបករណ៍វាយតនម្ កដើម្ីពតងឹងគុណភាពកសវាមៃទាីរកពទ្យ។ ោរ 

វាយតនម្ បាៃឆ្ពុះបញ្្ច ងំពីភាពទៃ់កខសាយ ៃិងភាពខ្ះខាតនៃគុណភាពកសវា ដចូកៃះ  

មៃទារីកពទ្យបដង្អកកដ្យមាៃោរោំតទពីោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ បាៃករៀបចំ 
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ជាយុទ្ធសាសស្តចៃំៃួពីរ៖

យុទ្ធសាសស្តទីមយួ គកឺតជើសករសីឆ្មប/តគនូកពទ្យរបស់មៃទាីរកពទ្យកដើម្ីកធ្ើជាអ្កវាយតនម្ 

គុណភាពកសវាមណ្លសុខភាព កដ្យមាៃកោលបំណងសំខាៃ់ពីរគ ឺ(១) ធានាសតុកតឹភាព 

ក្ពុងោរវាយតនម្មណ្លសុខភាព ៃិង (២) ផ្តល់ចកំណះដឹងដល់ឆ្មបដដលជាអ្កវាយតនម្។ 

យុទ្ធសាសស្តទីពីរ គកឺផ្្ត តកលើោរករៀបចំឯកសារអ្កជំងឱឺ្យបាៃតតឹមតតនូវ ៃិងកពញកលញ  

កដ្យផ្តលោ់រកលើកទឹកចិត្តជា្វិោចំៃៃួ២០០០ករៀលដល់តគនូកពទ្យដដលបាៃបកំពញ 

ឯកសារតតឹមតតនូវក្ពុងមយួឯកសាររបស់អ្កជំងឺ។ ចកំោះតគនូកពទ្យដដលករៀបចំឯកសារបំកពញ 

មិៃបាៃតតឹមតតនូវ ៃឹងតតនូវទទួលពៃិ័យកដ្យតតនូវបង់្វោិ២០០០ករៀលចូលកៅមៃទារីកពទ្យ 

វិញ។ កតរៅពីកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឱ្យអៃុវត្តៃិងកធ្ើ 

ោរដកលម្អោរងារ តាមោរដណនំារបស់តកពុមោរងារវាយតនម្គុណភាពកសវារបស់តកសងួ 

សុខាភិបាល។

កលើសពីកៃះ ោរករៀបចំដផៃោរដកលម្អគុណភាពកសវា មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តជា ៣ 

ដំណាក់ោល៖ (ទី១)ពតងងឹសមតភ្ាពបុគ្គលិកតាមរយៈោរបង្ឹក (Coaching) (ទី២) 

ករៀបចំដផៃោរសតមាប់ោរដកលម្អគុណភាពកសវា ៃិង (ទី៣)ជំរុញបុគ្គលិកឱ្យមាៃឆៃទាៈ 

ចូលរមួក្ពុងោរដកលម្អគុណភាពកសវាកៅតាមដផ្កៃីមយួៗ។ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំ 

ដផៃោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាតបចំាតតីមាស ៃិងបាៃតបជុំពិៃិត្យកលើោរអៃុវត្តដផៃោរ 

នៃោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវាតបចំាដខ ដដលករៀបចកំដ្យគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស/ 

កលើកកម្ស់គុណភាពៃិងសុវតិ្ភាពរបស់មៃទារីកពទ្យ (ឧបសម្័ៃ្ធទី៧)។

កដ្យដ�ក កៅតាមដផ្កៃីមយួៗមាៃោររកសាទុកៃវូកសៀវកៅកោលៃកោបាយ 

កសចក្តីដណនំាស្ត ពីីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យបដង្អក ពិធីសារនៃ 

ោរពយាបាលអ្កជំងឺ ៃិងឯកសារនានាោក់ពៃ័្ធៃឹងោរពតងឹងសមតភ្ាពបុគ្គលិក សតមាប់ 

ឱ្យបុគ្គលិកអាៃៃិងករៀៃសតូតជាតបចំា។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំបិទកលខទរូសពទារបស់តបធាៃ

មៃទារីកពទ្យ ៃិងតបធាៃោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិកៅតាមបៃទាប់អ្កជំងៃឺីមួយៗ។  
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មួយវិញកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃដ្ក់តបអប់សំបុតតទទលួមតិស្ាបនាចំៃួៃ៨តបអបក់ៅតាម 

ដផ្កៃីមួយៗ តពមទាងំដ្ក់ទតមង់លិខិតស្ាបនាសតមាប់ឱ្យអ្កទទលួកសវាសរកសររិះគៃ ់

ពីបុគ្គលិក/តគនូកពទ្យឬផ្តល់ជាមតិដកលម្អ ៃិងសំណូមពរដល់មៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពីកៃះ អ្កជំងឺ 

ឬអ្កទទលួកសវាអាចសរួសំណួរ កលើកសំកណើឬសំណូមពរនានា កដើម្ីដកលម្អគុណភាព 

កសវាមៃទាីរកពទ្យតាមរយៈកវទោិសុខភាពសហគមៃ៍ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ ឬកវទិោសាធារណៈនានា ដដលករៀបចំក�ើងកដ្យអាជ្ាធរ 

តសពុក ៃិងកខត្ត ឬអាចបកញ្ចញជាមតិកោបល់តាមបណ្ាញសង្គមកហស្បុករបស់មៃទាីរកពទ្យ 

ផងដដរ។ ជាករៀងរាល់ដខ កៅតាមដផ្កៃីមួយៗបាៃកធ្ើោរកបើកតបអប់សំបុតតទទលួមតិ 

ស្ាបនា កដើម្ីពិៃិត្យបូកសរុប កដ្ះតសាយ ៃិងកឆ្ើយតប។ ក្ពុងករណីមៃិអាចកដ្ះតសាយ 

បាៃកៅតាមដផ្ក តបធាៃដផ្កបាៃកលើកយកបញ្ហា ទាងំកនាះ កៅកដ្ះតសាយកៅកពលតបជុ ំ

តបចំាដខរបស់គណៈកម្មោរបកច្ចកកទសរបស់មៃទារីកពទ្យ។

៣�២�៣�២� ការង្រលមអែ្ុរណភា្ងផនា្រសម្ភ្

កដើម្ីរមួចំដណកអៃុវត្តយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាលរបសត់កសងួសុខាភិបាល កព្ុងោរ 

ោត់បៃ្យអតតាមរណភាពមាតា ៃិងទារក មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃជំរុញឱ្យសស្តមីាៃ 

នផទាកោះមកសតមាលកៃូកៅក្ពុង មៃទាីរកពទ្យ តសបកពលដដលោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុក 

តបតិបត្តិបាៃដ្ក់កចញៃវូកោលោរណ៍បញ្ឈប់ោរសតមាលកដ្យឆ្មបបុរាណ ៃិងកដ្យ 

ឆ្មបតាមផទាះ តាមរយៈោរចុះកិច្ចសៃយា។ ោលពីដំបូង សស្ត មីកសតមាលកៃូកៅមៃទាីរកពទ្យ 

មាៃចៃំៃួពី ១៥នាក់ កៅ ២០នាក់ប៉ាុកណាណ ះក្ពុង១ដខ។ កៅក្ពុងស្ាៃភាពកនាះ មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃខិតខំដកលម្អរចនាសម័្ៃ្ធផ្តលក់សវា កដ្យបាៃកផ្្ត តកលើោរកសាងកហដ្ឋា រចនាសម័្ៃ្ធ 

របូវៃ័្ត ក្ពុងោរផ្តល់កសវា២៤កមា៉ា ងកលើ២៤កមា៉ា ងក្ពុង១ន ង្ៃ ោរពតងងឹសមតភ្ាពៃិងតកម- 

សីលធម៌វិជា្ជ ជីវៈតគនូកពទ្យៃិងឆ្មប ៃិងោរបំោក់សមា្ភ រៈកពទ្យជាកដើម កព្ុងៃ័យសំកៅកសាង 

ទៃំុកចិត្ត ភាពកក់ករៅ្ត  ៃិងភាពកជឿជាក់ពីសស្ត ដីដលមកសតមាលកៃូៃិងតកពុមតគលួសាររបស ់

ពកួកគ។ កដើម្ីសកតមចកោលកៅកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃសាងសង់អោរសម្ភពៃិងករាគសស្ត  ី 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

រមួទាងំបោំក់សមា្ភ រៈបរិោ្រកពទ្យ ដដលឧបតម្្ភកដ្យមលូៃិធិកហូ្ី ៃិងជំរុញបុគ្គលិក  

តគនូកពទ្យ ៃិងឆ្មបកព្ុងដផ្កសម្ភពមាៃវត្តមាៃតបចំាោរ២៤កមា៉ា ង តពមទាងំកៅកពលតសី្តមក 

សតមាលកៃូតតនូវមាៃតគនូកពទ្យៃិងឆ្មប២នាក់ជាៃិច្ច។ ក្ពុងករណីមៃទាីរកពទ្យតតនូវោរឆ្មបបដៃ្ម 

កដើម្ីបំកពញោរងារឱ្យបាៃតគប់តោៃ់ មណ្លសុខភាពបឹងខ្ារដដលមិៃមាៃកសវាសតមាល  

បាៃបញ្ជនូៃឆ្មបឱ្យមកជយួបដៃ្មកទៀត។ ទៃទាមឹៃឹងកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃពតងងឹសមតភ្ាព 

ជំនាញឆ្មបៃិងតគនូកពទ្យជាតបចំា តាមរយៈោរតបជុំ សម្័ៃ្ធឆ្មបតបចំាតតីមាស ោរបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត លកសវាសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ដផ្កសម្ភពៃិងដ្ទាទំារកកតមិតកពញកលញ (C-EmONC)  

ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅៃឹងកដៃ្ង (ស្័យសិកសា) រវាងឆ្មបៃិងឆ្មបតាមរយៈករណីសិកសា 

គ្ីៃិក (Clinical Vignette)។ ជាមយួោ្កៃះដដរ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃខិតខំពតងឹងអនាម័យ  

រកសាភាពសា្អ តកៅកដៃ្ងសតមាលៃិងកដៃ្ងស្ាកក់ៅរបស់អតិ្ិជៃ អៃុកលាមតាមកសចក្តី 

ដណនំាោរតតលួតពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកលើកទឹកចិត្ត 

តគនូកពទ្យឱ្យករៀបចំ ៃិងបំកពញឯកសារអ្កជំងឱឺ្យបាៃកពញកលញ ៃិងតតឹមតតនូវតាមឯកសារ 

ស្តង់ដ្របស់មៃទាីរកពទ្យ ដដលរមួមាៃ៖

 - ទតមង់សិទ្ធអិតិ្ិជៃ ៃិងកិច្ចសៃយាទទួលកសវាដដលមាៃចុះហតក្លខារបស់តគនូកពទ្យ- 

អ្កជំង ឺៃិងមាៃកលខទរូសពទាអាចទាក់ទងបាៃ។

 - ឯកសារសស្ត ីសតមាលដដលផ្តល់ទិៃ្ៃ័យកពញកលញអំពី៖

 • ន ង្ៃដខឆំ្្ៃិងកមា៉ា ងចូលសតមាកកពទ្យ-កចញពីមៃទាីរកពទ្យ កលខទរូសពទាអ្កជំងឺ ន ង្ៃ 

ដខឆំ្្ៃិងកមា៉ា ងនៃោរពិៃិត្យជំងឺកលើកដំបងូកដ្យតគនូកពទ្យ មលូកហតុចលូ តបវត្តិ 

ជំងកឺ្ពុងកពលបច្ចពុប្ៃ្ៃិងកៃ្ងមក ស្ាៃភាពសម្ភពរបស់សស្ត ី ៃិងប័ណណសកងប្ 

ោរចលូសតមាកកពទ្យ-កចញពីមៃទាីរកពទ្យ។

 • ោរពិៃិត្យគី្ៃិក (សម្ាធ្ម ជីពចរ ចង្ាក់ដកងហាើម កករៅ្ត  ទមងៃៃ់ កម្ស់ ស្ាៃភាព 

សម្ភពរបស់សស្ត ី)។

 • ោរតាមដ្ៃសភាពជំង ឺៃិងោរពយាបាលតបចំាន ង្ៃ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន76

 • ោរសុកំធ្ើកតស្ត កៅមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៃិងោរពិៃិត្យកផសេងៗកទៀត សតមាប់កធ្ើករាគវិៃិ- 

ច្័យគ្ីៃិក កោរពតាមពិធីសារគី្ៃិក ៃិងលទ្ធផលនៃោរកធ្ើកតស្តមៃទាីរពិកសាធៃ៍។

 • ោរគសូបា៉ា តតូោហ ្បាៃបំកពញតតឹមតតនូវទាងំសងខាង (ដចូជា ោរកបើកមាត់ស ន្ូៃ  

កបាលកៃូចុះ ោរដតបតបលួលនៃឆ្អឹងលលាដក៍បាលទារក (molding) ោរលកូពិៃិត្យ 

មាត់ស ន្ូៃោ៉ា ងកហាចណាស់ករៀងរាល់ ៤កមា៉ា ងម្តង ចង្ាក់កបះដងូរបស់កៃូ ជីពចរ 

មា្ត យ សម្ាធ្ម សីតុណហា ភាព បរិមាណទឹកកនាម ៃិងោរកសនា្ត ក់របស់ស្នូៃ 

ករៀងរាល់ ៣០នាទី)។

៣�២�៣�៣� ការង្រលមអែ្ុរណភា្ងផនា្រទារ្រពទើបនឹងព្រើត/្ររំងឺ្រុមារ

កៃ្ងមក ទារកៃិងកុមារជាកតចើៃបាៃមកទទលួកសវាសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ កដ្យសារមាៃោរករៀបចំដបងដចករវាងបៃទាប់សតមាប់ទារក ៃិងកុមារកៅ 

ដ្ច់កដ្យដ�កពោ្ី តបកបកដ្យផ្សុកភាព ៃិងភាពងាយតសលួលដល់ឪពុកមា្ត យយក 

កៃូមកស្ាក់កៅ តពមទាងំមិៃមាៃោរទារតបាក់កតរៅផ្នូវោរខុសពីតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃ 

ដដលបាៃកំណត់ក�ើយ។ ចំកោះជំងធឺងៃៃ់ តតនូវបាៃបញ្ជនូៃបៃ្តកៅមៃទាីរកពទ្យកខត្តឬមៃទាីរកពទ្យ 

គៃ្ធបុបាផា តាមសំណូមពររបស់ឪពុកមា្ត យ កដ្យមិៃទុកឱ្យហសួកពលកវលាពយាបាលក�ើយ។ 

ចំកោះឥរោិប្របស់តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិក គមឺាៃតកមសីលធម៌វជិា្ជ ជីវៈក្ពុងោរ 

បកំពញោរងារកដ្យមាៃភាពរសួរាយចកំោះអតិ្ិជៃ កោរពកមា៉ា ងកពលបំកពញោរងារ  

តពមទាងំមាៃសាមគ្គភីាពៃិងោរសហោរោ្រវាងតគនូកពទ្យកៅតាមដផ្កកផសេងៗក្ពុងោរជយួ 

ោ្កៅវិញកៅមក ជាពិកសសោរោមតបចំាោរ។ ជាងកៃះកទៀត តគនូកពទ្យៃិងបុគ្គលិកបាៃ 

ទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបដៃ្មកៅៃឹងកដៃ្ង តាមរយៈោរផ្តលោ់របណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំា 

ដខរបស់អង្គោរ URC ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបកច្ចកកទសជំនាញតបចំាដខរបស់មៃទាីរកពទ្យកខត្ត 

កោធិ៍សាត់ ៃិងោរស្័យសិកសាកៅកលើករណីសកិសាគី្ៃិក (Clinical Vignette) នៃឧបករណ ៍

វាយតនម្ គុណភាពកសវា កតោមោរតាមដ្ៃៃិងវាយតនម្របស់គណៈកម្មោរបកច្ចកកទស  

ៃិងតកពុមោរងារវាយតនម្តបចំាតតីមាស កដ្យកធ្ើោរតបជុំដកលម្អជាតបចំា។ ទៃទាមឹៃឹងកៃះ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ដដរ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃករៀបចំទតមង់ឯកសារអ្កជំងឺតាមោរដណនំារបសត់កសងួសុខាភិបាល  

ៃិងបំកពញបាៃតតឹមតតនូវល្អ។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃចាត់តំាងនាយដផ្ក ៃិងនាយសាល 

ទទួលបៃទាពុកតតលួតពៃិិត្យោរបំកពញឯកសារអ្កជំងឺរបស់តគនូកពទ្យតបចំាន ង្ៃជាពកិសស គណៈ- 

កម្មោរបកច្ចកកទសបាៃពៃិិត្យវាយតនម្តបចំាដខ កដើម្ីដណនំាដកលម្អរាល់ចំណចុខ្ះខាត  

ៃិងកធ្ើោរកោតសរកសើរ តពមទាងំកលើកទឹកចិត្តដល់តគនូកពទ្យដដលបំកពញឯកសារបាៃ 

តតឹមតតនូវ។ 

ជាលទ្ធផល តគនូកពទ្យបាៃពៃិិត្យពយាបាលៃិងដ្ទាទំារក ៃិងកុមារតាមជំនាញបកច្ចក- 

កទស តពមទាងំបំកពញឯកសារអ្កជំងឺបាៃកពញកលញៃិងល្អតបកសើរ ដចូជា៖

 - ទតមង់សិទ្ធអិតិ្ិជៃៃិងកិច្ចសៃយាទទលួកសវាដដលមាៃចុះហតក្លខារបស់តគនូកពទ្យ- 

អ្កជំង ឺៃិងមាៃកលខទរូសពទាអាចទាក់ទងបាៃ

 - ឯកសារអ្កជំងឺមាៃបំកពញទិៃ្ៃ័យកពញកលញកៅតាម៖

 • ន ង្ៃដខឆំ្្ៃិងកមា៉ា ងចូលសតមាកកពទ្យ-កចញពីមៃទាីរកពទ្យ កលខទរូសពទាអ្កជំងឺ ន ង្ៃ 

ដខឆំ្្ៃិងកមា៉ា ងនៃោរពិៃិត្យជំងឺកលើកដំបងូកដ្យតគនូកពទ្យ មលូកហតុចលូ តបវត្តិ 

ជំងកឺ្ពុងកពលបច្ចពុប្ៃ្ ៃិងកៃ្ងមក ៃិងប័ណណសកង្បោរចូលសតមាកកពទ្យ-កចញ 

ពីមៃទាីរកពទ្យ។

 • ោរពិៃិត្យគី្ៃិក (សម្ាធ្ម ជីពចរ ចង្ាក់ដកងហាើម កករៅ្ត  ទមងៃៃ់ កម្ស់)

 • ោរតាមដ្ៃសភាពជំង ឺៃិងោរពយាបាលបៃ្តតបចំាន ង្ៃ

 • ោរសុំកធ្ើកតស្ត កៅមៃទាីរពិកសាធៃ៍ ៃិងោរពិៃិត្យកផសេងៗកទៀតសតមាប់កធ្ើករាគ 

វៃិិច្័យគ្ីៃិក កដ្យកោរពតាមពិធីសារគី្ៃិក ៃិងលទ្ធផលនៃោរកធ្ើកតស្តមៃទាីរ 

ពិកសាធៃ៍

 • អំណះអំណាងនៃករាគវិៃិច្័យគ្ីៃិក ៃិងោរករៀបរាប់លម្អិតពីដំកណើរោរពយាបាល។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន78

៣�២�៤� លទ្ធផលមនការអនុវត្តការពលើ្រ្រម្ស់្រុណភា្ពសវា្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

ជាទកូៅ តបជាជៃដដលធ្ាប់មកទទលួកសវាកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃកពញចិត្ត 

ៃិងរកីរាយ ទទលួយកកសវាដ្ទាៃំិងពយាបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ កដ្យមាៃោរកលើកសរកសើរ 

ដល់មៃទាីរកពទ្យអំពីគុណភាពកសវាល្អតបកសើរ ៃិងោរពយាបាលជាសះកស្ើយ។ តាមោរតសង់ 

មតិ តបមាណកលើសពី ៩០% នៃអ្កចលូរមួសមា្ភ សៃ៍ បាៃវាយតនម្ ៃិងផ្តល់ពិៃទាពុចកន្ាះពី  

៤ កៅ ៥ កលើគុណភាពរបស់មៃទារីកពទ្យ ដដលជាកតមិតនៃោរកពញចិត្តខ្ស់បំផុត53។ កលើស 

ពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃចាត់តំាងតគនូកពទ្យតបចំាោរចំាទទួលចុះក ្្ម ះ ៃិងទទួលពិៃិត្យពយាបាល 

អ្កជំងឺ កទាះបនី ង្ៃអាទិត្យឬន ង្ៃបុណ្យក៏កដ្យ។ កព្ុងអំ�ពុងកពលសតមាកពយាបាល តគនូកពទ្យ 

ដតងចូលពៃិិត្យអ្កជំងឺ មាៃចំៃៃួចាប់ពី ៣នាក់ កៅ ៤នាក់ ៃិងកៅតបចំាោរជាៃិច្ច។ 

កតរៅពីកៃះ អ្កជំងឺដដលបាៃមកសតមាកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យដតងមាៃភាពកក់ករ្ៅ  

ៃិងកជឿជាក់កលើមៃទាីរកពទ្យ កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យបាៃយកចិត្តទុកដ្ក់ពិៃិត្យដ្ទាៃំិងពយា- 

បាលអ្កជំងឺ តបកបកដ្យភាពរសួរាយរាក់ទាក់ ៃិងឥរិោប្ល្អ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យ 

បាៃករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់មាៃរកបៀបករៀបរយ មាៃអនាម័យ ៃិងមាៃកសាភ័ណភាពសា្អ តល្អ  

ទាងំកដៃ្ងស្ាក់កៅៃិងទីធ្ាខាងកតរៅ។ រឯីបរកិវណក្ពុងមៃទារីកពទ្យមាៃបរិោោសល្អអាច 

ឱ្យអ្កជំងដឺដលកទើបបាៃធូរកស្ើយកដើរហាតត់បាណ ៃិងអង្គពុយកលងបាៃ។ 

កៃ្ងមក តបជាពលរដឋាកៅក្ពុងសហគមៃ៍មិៃចង់មកមៃទាីរកពទ្យរដឋាកទ កដ្យសារ 

ពកួោត់មៃិទាៃ់ យល់ដឹងអំពីៃីតិវិធពីយាបាលរបស់កពទ្យ កតោះពកួោត់ចង់បាៃជាសះ- 

កស្ើយឆ្ប់រហ័ស (ដចូជាទាមទារដ្ក់កសរ៉ាមូជាកដើម) ប៉ាុដៃ្តឥ�នូវពកួោត់មាៃោរយល់ដឹង 

ថ្ មុៃៃឹងពយាបាលតគនូកពទ្យតតនូវោរពិៃិត្យតាមដ្ៃអំពីស្ាៃភាពជំង ឺ ៃិងមាៃោរពៃ្យល ់

ដណនំាអំពីផលប៉ាះោល់ ដដលកធ្ើឱ្យពកួោត់មាៃទំៃុកចិត្ត ៃិងចង់មកពយាបាលកៅមៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ។

53 កិច្ចសមា្ភ សៃិងលទ្ធផលកតមងសំណួរជាមយួតគលួសារអ្កជំង ឺសហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យបដង្អក 

បាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ជាមយួោ្កនាះ មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ ក៏បាៃទទលួជំងសឺកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ ៃិងពយាបាល 

បាៃជាសះកស ើ្យផងដដរ តពមទាងំបាៃផ្តល់ថ្្តំគប់តោៃ់ដល់អ្កជំងឺកដ្យឥតគិតន្្  

ៃិងកដ្យមិៃតតមនូវឱ្យអ្កជំងឺទិញថ្្កំៅតាមឱស្ស្ាៃឯកជៃខាងកតរៅក�ើយ។ ចកំោះ 

ោរសតមាកពយាបាលក៏មៃិបងន់្្ដដរ កដ្យសារមៃទាីរកពទ្យតតមនូវឱ្យបង់តតឹមតនម្កសវា 

ដដលបាៃកំណត់ប៉ាុកណាណ ះ ដចូជា កសវាសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់បង់តនម្កសវាចំៃួៃ៧មុៃឺករៀល ៃិង 

ជំងធឺម្មតាបង់តនម្កសវាចំៃួៃ៥មុៃឺករៀល (កដ្យរាប់ចាប់ពីកពលចលូសតមាកពយាបាល 

រហតូដល់កពលជាសះកស្ើយតតលប់កៅផទាះវិញ)។ មៃទាីរកពទ្យមិៃអៃុញ្្ញ តឱ្យបុគ្គលិក 

ទទួល្វោិកតរៅផ្នូវោរតគប់ទតមង់ទាងំអស់ពីអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ។ តបសិៃកបើអ្កជំងឺមាៃ

ប័ណណតកីតក មៃទាីរកពទ្យមិៃតតឹមដតមិៃយកតនម្កសវាកទ ប៉ាុដៃ្តដ្មទាងំផ្តល់ជាតបាក់ជៃូអ្ក 

ជំងឺវិញ រមួទាងំោរផ្តល់អាហារពីរកពល (ន ង្ៃតតង់ៃិងលាងៃ ច) ក្ពុងមយួន ង្ៃ54។ 

មៃទាីរកពទ្យដតងដតករៀបចំកិច្ចតបជុំជាមយួអ្កកំដរអ្កជំងឺ អំពីបញ្ហា អនាម័យ ៃិងោរ 

អប់រសំុខភាព កៅករៀងរាល់រកសៀលន ង្ៃសុតក កដ្យបាៃដណនំាអំពីចំណីអាហារដដលលក់ 

កៅខាងកតរៅ ោរដ្ទាអ្ំកជំងឺ ោរកតបើតបាស់បង្គៃ់អនាម័យៃិងបៃទាប់ទឹក តពមទាងំផ្តល់ 

ឱោសឱ្យពកួោត់កលើកជាសំណូមពរ ៃិងបញ្ហា  កផសេងៗ កដើម្ីមៃទាីរកពទ្យយកមកពិៃិត្យ 

ៃិងពិភាកសាដកលម្អ កដ្យក្ពុងកនាះគណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យដតងដតផ្តល់ៃវូដំកណាះតសាយ 

ភ្ាមៗជៃូពកួោត់។ កដ្យដ�ក កៅកពលអ្កជំងឺបាៃជាសះកស្ើយ ៃិងកចញតត�ប់កៅ 

ផទាះវិញ មៃទារីកពទ្យដតងដតតាមដ្ៃស្ាៃភាពជំងឺរបស់ពកួោត់ តាមរយៈោរទាក់ទងតាម 

ទូរសពទា ជាពិកសស សស្ត កីតោយកពលសតមាល។

៣�៣� ការព្រប់ព្រងហិរញ្ញវត្ពុ 

តសបតាមោរដកទតមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាកលើោរតគបត់គងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ  

តាមរយៈោរផ្្ស់ប្តនូរពីតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុ ដដលមាៃលក្ណៈដបបមជ្ឈោរ/កផ្្ត តកលើធាតុចលូ  

54 មៃទាីរកពទ្យផ្តល់តបាក់ឧបត្ម្ភបដៃ្មកលើកសាហ៊ុយកធ្ើដំកណើរ ៃិងអាហារ។
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កឆ្្ះកៅតបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ពុដបបវិមជ្ឈោរ/កផ្្ត តកលើសមិទ្ធកម្ម55 មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃ 

ចូលរមួអៃុវត្តៃវូសកម្មភាពកោលចំៃួៃ២ រមួមាៃ (១)ោរករៀបចំ ៃិងោរអៃុវត្តដផៃោរ 

្វិោ ៃិង (២)ោរករៀបចំបញ្ជ ីសារកពើភណ្កត់តតាចំណូល ចំណាយ ៃិងរបាយោរណ ៍

ហិរញ្ញវត្ពុ។

តបអប់ទី៧៖ អភិតកមនៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុរបស់អង្គភាព

៣�៣�១� ការពរៀបចរំនិងការអនុវត្តងផនការ្វិកា

ោរករៀបចំ ៃិងោរអៃុវត្ត្វិោ ជាដំកណើរោរ ២ដ្ច់កដ្យដ�កពីោ្។ ក្ពុងកនាះ ោរ 

ករៀបចដំផៃោរតតនូវបាៃករៀបចំទាងំដផ្កចំណូលៃិងចំណាយ កដ្យពៃិិត្យកៅកលើលទ្ធភាព 

នៃ្វិោ ៃិងកោលកៅដដលតតនូវអៃុវត្ត តាមរយៈោរពិភាកសាពកិតោះកោបល់ៃិងវិភាគ 

តតមនូវោរជាមយួភាគោីក់ព័ៃ្ធ។ ចំដណកខាងោរអៃុវត្្ត វិោ សំកៅកលើោរអៃុវត្តតបតិ- 

បត្តិោរ្វិោ តសបតាមដផៃោរដដលបាៃកតោង ៃិងៃីតិវិធីហិរញ្ញវត្ពុជាធរមាៃ។

55 កម្មវិធដីកទតមងោ់រតគបត់គងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកៃះតតនូវបាៃដបងដចកកចញជាបៃួដំណាក់ោល រមួមាៃ 

ជាអាទិ៍៖

 - ដំណាកោ់លទី១ “ភាពកជឿទុកចិត្តនៃ្វិោ” ពីឆំ្្២០០៥-២០០៨;

 - ដំណាកោ់លទី២ “គណកៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ” ពីឆំ្្២០០៩-២០១៥;

 - ដំណាកោ់លទី៣ “ោរផសារភា្ជ ប់្វិោកៅៃឹងកោលៃកោបាយ” ពីឆំ្្២០១៦-២០២០;

 - ដំណាកោ់លទី៤ “គណកៃយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” ពីឆំ្្២០២១-២០២៥។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

របូភាពទី១៤៖ ោរតបជុំពិភាកសាករៀបចំ្វោិ

៣�៣�១�១� ការពរៀបចរំងផនការ្វិកា

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ជាមៃទារីកពទ្យដដលបាៃអៃុវត្តទភ្ីាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសស  

(SOA) តំាងពីឆំ្្២០១៣ ប៉ាុដៃ្តមិៃដមៃជាអង្គភាព្វិោកទ កដ្យោរោិល័យសុខាភិបាល 

តសពុកតបតិបត្តិបាោៃ គជឺាអង្គភាព្វិោ។ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំដផៃោរសកម្មភាពៃិង 

ដផៃោរ្វោិតបចំាឆំ្្ ៃិងចលូរមួករៀបចំដផៃោរយុទ្ធសាសស្ត្វោិ៣ឆំ្្រកំិលរបស់តសពុក 

តបតិបត្តិ។ ជាក់ដស្តង ក្ពុងកពលចាប់កផ្តើមករៀបចំដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាឆំ្្កៅសបា្ត ហ៍ទី១នៃដខមករា កដើម្ីពៃិិត្យ 

វឌ្ឍៃភាពដដលសកតមចបាៃ កំណត់ៃវូចំណចុខំ្ាង បញ្ហា តបឈម ៃិងកំណត់ទិសកៅ 

សតមាប់ឆំ្្បនាទា ប់ (អាទិភាព សចូនាករ ៃិងចំណចុកោលកៅ) កដ្យមាៃោរចូលរមួព ី

បុគ្គលិក ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ។ បនាទា ប់មក ដផ្កៃីមយួៗក៏បាៃយកកិច្ចោរទាងំកៃះ 

កៅតបជុំពិភាកសាបៃ្តក្ពុងដផ្ករបស់ខ្លួៃ កដើម្ីពិៃិត្យៃិងកលើកជាតតមនូវោរនានាសតមាប់ដផ្ក 

ៃីមយួៗ ៃិងបញ្ជនូៃមកដផ្ករដឋាបាលៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កដើម្ីករៀបចំសំកោគជាដផៃោរតបតិបត្តិ 

តបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកៅក្ពុងសបា្ត ហ៍ទី២នៃដខកុម្ភៈ។ កសចក្តីតោងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំា 

ឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យកៃះៃឹងយកកៅចរចារក្ពុងកិច្ចតបជុំពិៃិត្យលទ្ធផលោរងាររបសត់សពុក 

តបតិបត្តិ កៅោក់កណា្ត លដខកុម្ភៈ កដើម្ីដ្ក់បញ្ចនូលកៅក្ពុងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់
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តសពុកតបតិបត្តិ។ កៅកដើមឆំ្្ៃីមយួៗ មៃទាីរកពទ្យបាៃចងតកងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ជា 

កសៀវកៅ ៃិងបាៃករៀបចំដផៃោរតបចំាតតីមាសសតមាប់អៃុវត្ត ៃិងតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ 

ោរងាររបស់ខ្លួៃ។ បដៃ្មកលើកៃះ ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ រមួជាមយួតបធាៃ 

ដផ្ករដឋាបាលៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដតងបាៃចលូរមួតបជុំអាណត្តិតបចំាដខជាមយួោរិោល័យសុ- 

ខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ។ តាមរយៈកិច្ចតបជុំកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកស្ើសុំៃវូអ្ីដដល 

ខ្ះខាតៃិងចំាបាច់សតមាប់ដំកណើរោរមៃទាីរកពទ្យ កហើយោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុក 

តបតិបត្តិបាៃផ្តល់ជៃូភ្ាមៗ តាមលទ្ធភាពដដលមាៃ។

របូភាពទី១៥៖ ោរករៀបចំដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្របស់មៃទារីកពទ្យ



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

83

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

គិតតតឹមកដើមឆំ្្២០២០កៃះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃទទួល្វិោោំតទកចញពី 

តបភពមួយចំៃៃួដដលមាៃទាងំ្វិោជាតិ ៃិង្វិោគកតមាងរបស់នដគូដូចជា៖

្វិោជាតិ៖

 - ្វោិកម្មវិធី (កតបើតបាស់សតមាប់ដំកណើរោរ)

 - ្វោិ ៦២០២៨ សតមាប់កសវាសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ៃិងធានាគុណភាពកសវា (កតបើតបាស់ 

សតមាប់ដំកណើរោរ)

 - ្វោិ ៦២០២១ ជៃំយួដល់តបជាជៃសតមាកកពទ្យ ៃិងចំណាយដំកណើរោររបស ់

មណ្លសុខភាព

្វិោកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ៖

 - មូលៃិធិសមធម៌ក្ពុងតបព័ៃ្ធ ៃិងកតរៅតបពៃ័្ធ (មសស)

 - កបឡាជាតិសៃ្តិសុខសង្គម (បសស)

 - កសវាបង់ន្្កដ្យអ្កជំងឺ/អតិ្ ិជៃ

្វិោគកតមាង ៃិងនដគូ៖

 - គកតមាង H-EQIP សតមាប់កលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកតបចំាតតីមាស

 - មូលៃិធិ KOFIH តាមរយៈកម្មវិធីសមាហរណកម្មកសវាសុខភាពមាតាៃិងកុមារ។

៣�៣�១�២� ការអនុវត្ត្វិកា និងពប្័ន្ធរបាយការណ៍

ោរតគប់តគងចំណូលៃិងចំណាយរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ អៃុវត្តតសបតាម 

ដផៃោរសកម្មភាព កដ្យមាៃបញ្ជ ិោគណកៃយ្យ ឯកសារទទូាត់ ោរកតត់តាចំណូលៃិង 

ចំណាយ្វិោ ៃិងរបាយោរណ៍សមិទ្ធកម្មជាករៀងរាល់តតីមាស ដដលចុះហត្កលខាកដ្យ 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។ 

កោងតាមដផៃោរតបចំាតតីមាស មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំគកតមាងចំណាយ 

តបចំាដខ ដ្ក់កស្ើសុំកៅោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិជាកទៀងទាត់។ កដ្យដ�ក  

ថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យរួមជាមយួតបធាៃដផ្ករដឋាបាលៃិងហិរញ្ញវត្ពុ ដតងដតបាៃចលូរមួតបជុំ 
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អាណត្តិតបចំាដខជាមយួោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ កដើម្ីតតលួតពិៃិត្យ 

ោរចំណាយៃិងកលើកកស្ើសុំគកតមាងចំណាយសតមាប់ដខបនាទា បក់ទៀត ជាពិកសស ោរកស្ើសុំ 

បដៃ្មៃូវ្វោិចំណាយកលើសកម្មភាពចំាបាច់សតមាប់ដកំណើរោរផ្តលក់សវាដ្ទាសំុខភាព 

របស់មៃទារីកពទ្យ។ មយួវិញកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃអៃុវត្តតបព័ៃ្ធ PMRS កដើម្ីតគប់តគង 

ទិៃ្ៃ័យអ្កជំងឺដដលកតបើតបាស់មលូៃិធិសមធម៌ ប.ស.ស ៃិង្វោិហិរញ្ញប្ទាៃ។ ទិៃ្ៃ័យ 

ដដលបាៃបញ្ចនូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធ តតនូវបាៃទាញយកមកកតបើតបាស់ ជាពិកសសក្ពុងោរពៃិិត្យ 

តាមដ្ៃចំណូលតបចំាដខៃិងតបចំាតតីមាស។

ករៀងរាល់តតីមាសៃីមយួៗ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិៃិត្យលទ្ធផល 

តបចំាតតីមាស កដ្យមាៃោរចលូរមួពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ តបធាៃដផ្កទាងំអស់របស់ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ កដើម្ីពិៃិត្យកលើវឌ្ឍៃភាពនៃោរ 

អៃុវត្តដផៃោរសកម្មភាពតបចំាតតីមាស។ កិច្ចតបជុំតតលួតពិៃិត្យតបចំាតតីមាសកៃះ មាៃោរ 

វិភាគតាមដបប SWOT កដើម្ីកំណត់រកភាពកជាគជ័យ បញ្ហា តបឈម ៃិងកំណត់សកម្មភាព 

អាទិភាពដដលតតនូវអៃុវត្តបៃ្ត56។

ក្ពុងោរតគប់តគងោរអៃុវត្ត្វិោ មៃទាីរកពទ្យមាៃគណៈកម្មោរតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ (ដដលមាៃអៃុគណៈកម្មោរចំណះុចំៃៃួ២ រមួមាៃ អៃុ- 

គណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃៃិងវាយតនម្ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរលទ្ធកម្មៃិងផ្គត់ផ្គង់)  

(សមូកមើលបដៃ្មចំណចុ ៣.២.១.៣) ដដលទទួលបៃទាពុកតបជុំពិភាកសាជាតបចំាកលើខឹ្មសារ 

សំខាៃ់ៗ ដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹងចំណូលៃិងចំណាយ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃ ្ វិោ ៦២០២៨ របាយ- 

ោរណ៍ហិរញ្ញប្ទាៃតបចំាតតីមាស ោរផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក តនម្ជលួបុគ្គ- 

លិក ៃិងបញ្ហា កផសេងៗ។

56 កដ្យកតបើតបាស់ទតមង់នៃោរពិៃិត្យលទ្ធផលតបចំាតតីមាសរបស់តកសងួសុខាភិបាល។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

85

ជំព
ូក
ទី៣
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របូភាពទី១៦៖ ោរអៃុវត្ត្វិោក្ពុងមៃទារីកពទ្យ

៣�៣�២� ការពរៀបចរំបញ្ទីសារព្ើភណ្ឌ

ក្ពុងោរកតត់តាបញ្ជ ីសារកពើភណ្ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំជាកសៀវកៅ 

សារកពើភណ្តទព្យសម្ត្តិរដឋា តសបតាមទតមង់របស់តកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ កដ្យ 

មាៃោរកតត់តាចបាស់លាស់អំពីោរកកើៃឬ្យចុះនៃតទព្យសម្ត្តិរដឋា។ បដៃ្មកលើកៃះ មៃទារី 

កពទ្យក៏មាៃោរករៀបចំបញ្ជ ីកត់តតាសមា្ភ រៈកចញចលូ តបចំាឆមាសតាមដផ្កៃីមយួៗនៃមៃទាីរ 

កពទ្យ អំពីក ្្ម ះៃិងចំៃៃួសមា្ភ រៈ តបកភទសមា្ភ រៈ (សមា្ភ រៈោរិោល័យ សមា្ភ រៈបកច្ចកកទស) 

ស្ាៃភាពគុណភាព (ល្អ មធ្យម ចាស់ ខចូ) ៃិងចំៃៃួជាក់ដស្តង ដដលសហោរករៀបចំកដ្យ 

តបធាៃដផ្ក ៃិងតបធាៃរដឋាបាលមៃទាីរកពទ្យ តពមទាងំទទលួោរពៃិិត្យៃិងឯកភាពកដ្យ 

តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។ កព្ុងករណកីៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជាតារាងកតបៀបកធៀបនៃោរកកើៃ 

ក�ើង ៃិងោរ្យចុះតទព្យសម្ត្តិរដឋា កដ្យរមួបញ្ចនូលៃវូឧបសម្័ៃ្ធលម្អិត មាៃដចូជា សមា្ភ រៈ 

កតគឿងសងាហា រិមៃិងលិខិតតបគល់-ទទលួជាកដើម តសបតាមទតមង់ៃិងកោលោរណ៍ដណនំា។ 

ជាមយួោ្កនាះ មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ ក៏បាៃតតលួតពិៃិត្យបញ្ជ ីសារកពើភណ្តទព្យ- 

សម្ត្តិរបស់មៃទាីរកពទ្យជាករៀងរាល់តតីមាស កដ្យក្ពុងកនាះ សមា្ភ រៈៃិងកតគឿងសងាហា រិមដដល 

ចាស់ៗៃិងខចូខាតតតនូវបាៃជសួជុលកតបើតបាស់ក�ើងវិញ។ មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ កធ្ើោរ 
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ជតមះបញ្ជ ីកៅកលើោរខចូខាតតទព្យសម្ត្តិរដឋា ក្ពុង១ឆំ្្ម្តង (ជាទកូៅកធ្ើកៅដខ៩) កដ្យ 

កស្ើកៅោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ កដើម្ីចុះមកតតលួតពិៃិត្យ។ ជាទូកៅ សមា្ភ រៈ 

ៃិងកតគឿងសងាហា រិមដដលមិៃអាចជួសជុលបាៃតតនូវទុកក្ពុងឃ្្ងំរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�៤� ការព្រប់ព្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

៣�៤�១� ការព្រប់ព្រងធនធានមនុស្ស

៣�៤�១�១� ការពធ្វ ើងផនការធនធានមនុស្ស

គិតតតឹមឆំ្្២០១៩ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃបុគ្គលិកសរុបចៃំួៃ៦៨នាក់ (តសី 

២២នាក់) ដដលរមួមាៃទាងំបុគ្គលិកតកបខ័ណ្ បុគ្គលិកកិច្ចសៃយាៃិងបុគ្គលិកជលួ។ បុគ្គលិក 

តកបខ័ណ្សរុបមាៃចំៃៃួ៤៦នាក់ (តសី១៨នាក់)។ កដ្យដ�កមៃទាីរកពទ្យមៃិទាៃ់មាៃកវជ្ជ- 

បណ្ិតឯកកទស ឱស្ោរ ីអ្កបកច្ចកកទសសតមាប់ដ្ទាឧំបករណ៍បរោ្ិរកពទ្យកៅក�ើយ 

កទ។ ជាតតមនូវោរសរុប មៃទាីរកពទ្យតតនូវោរបុគ្គលិកជំនាញបដៃ្មចំៃួៃ២៦នាក់កទៀត (សមូ 

កមើលតារាងទី៤)។

តារាងទី៤៖ ស្ាៃភាពបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ឆំ្្២០១៩

្ររំនាញបពច្ច្រពទស
ប្ុរ្គល្ិរ ព្របខ័ណ្ឌ

បុ្រ្គល្ិរ

្រិច្ចសនយោ
បុ្រ្គល្ិរ

្រួល

សរុប ស្តងដ់្

បុ្រ្គល្ិរ
ប ស សរុប ប ស សរុប ប ស សរុប

កវជ្ជបណិ្ត/តគនូកពទ្យ ៤ ២ ៦ ០ ០ ០ ០ ៤ ២ ៦ ៥-៧

ទៃ្តបណ្ិត/ទៃ្ត.គិលាៃុបដ្ឋា ក ២ ០ ២ ០ ០ ០ ០ ២ ០ ២ ២

គិលា ៃិង គិលា ឯកកទស ១៤ ៣ ១៧ ១ ០ ១ ២ ១៦ ៣ ១៩ ១៥-២២

បរិ.  ៃិងឆ្មបមធ្យម ០ ១០ ១០ ០ ០ ០ ០ ០ ១០ ១០ ៦-៨

ឱស្ោរី ០ ០ ០ ១ ១ ១ ១ ២ ១-២

អ្កបកច្ចកកទសមៃទាីរពកិសាធៃ៍ ៣ ២ ៥ ០ ០ ០ ០ ៣ ២ ៥ ៣

អ្កបកច្ចកកទសវិទ្យពុសាសស្ត ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ ១ ០ ១ ២

ពយាបាលកដ្យចលនា ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ ១ ០ ១ ១-២
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អ្កបកច្ចកកទសសតមាប់ដ្ទា ំ

ឧបករណ៍បរិោ្រ អាោរ

០ ០ ០ ១ ០ ១ ២ ១ ០ ៣ ២-៣

អ្កកបាសសមា្អ ត ០ ១ ១ ១ ០ ១ ៥ ១ ១ ៧ ២-៣

កម្មករដ្ស្ំ ០ ០ ០ ០ ១ ១ ០ ០ ១ ១ ១-២

អ្កកបើកបរ ០ ០ ០ ៣ ០ ៣ ០ ៣ ០ ៣ ១

រដឋាបាល/រកបៀប/គណកៃយ្យ ៣ ០ ៣ ០ ២ ២ ១ ៣ ២ ៦ ៣-៧

ព័ត៌មាៃវិទយា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ១-២

សរុប ២៨ ១៨ ៤៦ ៧ ៤ ១១ ១១ ៣៥ ២២ ៦៨ ៤៧-៦៥

តបភព៖ ោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩)

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំដផៃោរតតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេ ក្ពុងកនាះមាៃ 

ោរបញ្្ជ ក់អំពីចៃំៃួបុគ្គលិក ៃិងតបកភទជំនាញដដលមាៃ តពមទាងំចៃំៃួបុគ្គលិក ៃិង 

តបកភទជំនាញដដលជាតតមនូវោរបដៃ្ម។ ោរកំណត់កៃះ គដឺផ្អកតាមោរវិភាគតតមនូវោរ  

ដដលបាៃកំណត់កដ្យដផ្កៃីមួយៗ តាមរយៈោរករៀបចំជារចនាសម្័ៃ្ធៃិងោរកំណត ់

តនួាទីភារកិច្ច តពមទាងំតតមនូវោរមុខតំដណងៃិងជំនាញ ជាពកិសស កោងតាមស្តងដ់្ 

បុគ្គលិក ដដលមាៃដចងកព្ុងកសចក្តីដណនំាសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់។ កសចក្តីតោងតតមនូវោរ 

ធៃធាៃមៃុសសេដដលកំណត់តាមដផ្កៃីមួយៗ តតនូវបាៃដ្ក់ឆ្ងគណៈកម្មោរតគប់តគង 

មៃទាីរកពទ្យតបជុំពិភាកសាកដើម្ីដ្ក់បញ្ចនូលក្ពុងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ ៃិងកស្ើបៃ្តបនាទា ប់ 

កៅោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត កដើម្ីកដ្ះតសាយ។ 

ជាក់ដស្តង ដំកណាះតសាយចំកោះតតមនូវោរធៃធាៃមៃុសសេរបស់មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

មិៃដដលតតនូវបាៃកឆ្ើយតបតគប់តោៃ់តាមតតមនូវោរក�ើយ ដដលកធើ្ឱ្យមៃទាីរកពទ្យតតនូវោរជួល 

បុគ្គលិកបកច្ចកកទសមួយចៃំួៃបដៃ្មកទៀត។ ប៉ាុដៃ្ត ចំកោះបុគ្គលិកដដលជាកវជ្ជបណិ្តឬ 

តគនូកពទ្យ ទាមទារឱ្យមាៃោរផ្តល់ជាបុគ្គលិកតកបខ័ណ្រដឋា ដដលតបោរកៃះជាបញ្ហា តបឈម 

សតមាប់មៃទាីរកពទ្យ។

ចំកោះោរករៀបចំដ្ក់ឱ្យចលូៃិវត្តៃ៍ តតនូវបាៃអៃុវត្តតាមកោលោរណ៍កំណត់ កដ្យ 
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មៃទាីរកពទ្យបាៃជៃូដំណឹងដល់បុគ្គលិកដដលតតនូវចលូៃិវត្តៃ៍ក្ពុងឆំ្្ៃីមយួៗ។ បុគ្គលិក 

តកបខ័ណ្ដដលដល់អាយុចលូៃិវត្តៃ៍ (អាយុ៦០ឆំ្្) តតនូវបាៃដ្ក់ឱ្យចលូៃិវត្តៃ៍ តាមោរ 

កំណត់នៃចបាប់សហលក្ៃ្តិៈមសៃ្តីរាជោរសីុវិល។ ទៃទាមឹៃឹងកនាះ បុគ្គលិកចលូៃិវត្តៃ៍ៃឹង 

ទទួលបាៃតបាក់ឧបត្ម្ភបដៃ្មពីមលូៃិធិចូលៃិវត្តៃ៍ៃិងមរណៈរបសោ់រិោល័យសុខា- 

ភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ។ កដ្យដ�ក បុគ្គលិកដដលសកម្ម ៃិងមាៃគុណផលខ្ស់  

(ដផ្អកតាមលទ្ធផលនៃោរវាយតនម្) តតនូវបាៃផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តតាមរយៈោរផ្តល់តបាក ់

ឧបតម្្ភ ោរកស្ើសុំដំក�ើងោំ ឋាៃៃ្តរស័ក្តិ ៃិងោរដតងតំាងកព្ុងមុខតំដណងសមតសប។ ផទាពុយ 

កៅវិញ បុគ្គលិកដដលមិៃកោរពវិៃ័យ ៃិងអវត្តមាៃតតនូវបាៃទទលួោរដណនំាតាមវិធាៃោរ 

រដឋាបាល។

៣�៤�១�២� ការព្របព់្រង្រុណផល

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ មាៃបទពិកសាធៃ៍កព្ុងោរតគប់តគងគុណផលតំាងពកីដើមឆំ្្ 

២០០៧ តាមរយៈោរអៃុវត្តឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ កដ្យមាៃោរោំតទបកច្ចកកទស 

ពីអង្គោរ URC ក្ពុងោរវាយតនម្កលើោរផ្តល់កសវា ៃិងោរកលើកកម្ស់គុណភាពកសវារបស់ 

មៃទាីរកពទ្យ។ កតោយមកកៅឆំ្្២០១៣ តាមរយៈោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ 

បាោៃ មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពកិសស ដដលមាៃោរអៃុវត្តកិច្ចសៃយា 

ជាមយួបុគ្គលិកក្ពុងោរផ្តល់កសវា។ ោរអៃុវត្តោរងាររបស់បុគ្គលិក ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ  

គមឺាៃោរវាយតនម្កលើគុណផលោរងារ (លទ្ធផលោរងារ) កធៀបជាមយួៃឹងកិច្ចសៃយាៃិង 

ដផៃោរោរងារដដលកធ្ើឱ្យថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងមសៃ្តីពតងឹងោរទទលួខុសតតនូវតាមឋានាៃុតកម  

ៃិងបកងកេើតជំកៃឿទុកចិត្តៃិងោរកោរពវិៃ័យ។ កតោយមកកៅចុងឆំ្្២០១៧ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត២ តាមរយៈគកតមាង H-EQIP របស់តកសងួសុខា- 

ភិបាល ដដលមាៃលក្ណៈលម្អតិជាងឧបករណ៍វាយតនម្កតមិត១ ៃិងទីភ្ាក់ងារតបតិបត្ត ិ

ោរពិកសស កដើម្ីកធ្ើោរពតងឹងគុណភាពកសវាបដៃ្មកទៀត កដ្យមាៃោរវាយតនម្លទ្ធផល 

ោរងារតបចំាតតីមាស ៃិងតបចំាឆំ្្។
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ដផ្អកកលើោរអៃុវត្តខាងកលើ មៃទាីរកពទ្យបាៃកំណត់រចនាសម័្ៃ្ធ ៃិងបាៃករៀបចំតនួាទី 

ៃិងភារកិច្ចចបាស់លាស់ដល់បុគ្គលិកម្ាក់ៗ រមួទាងំតនួាទៃិីងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មោរ 

ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ។ ដំកណើរោរករៀបចំរចនាសម្័ៃ្ធ ៃិងោរដបងដចកភារកិច្ចកៃះ គកឺធ្ើ 

ក�ើងកដ្យមាៃកិច្ចតបជុំពិភាកសា ៃិងផ្តល់សិទ្ធដិល់តបធាៃ ៃិងបុគ្គលិកតាមដផ្កៃីមយួៗ 

ករៀបចំកសចក្តីតោង ßោរពិពណ៌នាមុខតដំណងà របស់បុគ្គលិកម្ាក់ៗ កដើម្ីដ្ក់ឆ្ងកិច្ច 

តបជុំគណៈកម្មោរតគប់តគងសកតមច។ ជាមយួោ្កៃះ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃករៀបចំោរតគប់តគង 

វត្តមាៃបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យតបចំាន ង្ៃ តាមរយៈោរចុះវត្តមាៃកដ្យោរចុះហត្កលខា៤ដង 

ក្ពុង១ន ង្ៃ ៃិងមា៉ា សីុៃដសកេៃតកក ៉៉ា នដ ដដលតគប់តគងកដ្យដផ្ករដឋាបាលបុគ្គលិក (សមូកមើល 

ឧបសម្័ៃ្ធទី១៦)។ មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំចងតកងបញ្ជ ីក ្្ម ះបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យជាតបព័ៃ្ធ 

កអក�ចតតនូៃិកក្ពុងកុំព្យនូទ័រជាទតមង់ Microsoft Excel កដ្យកតត់តាក ្្ម ះ កភទ អាយុ  

ន ង្ៃដខឆំ្្កកំណើត ទីកដៃ្ងកំកណើត អាសយដ្ឋា ៃ មុខជំនាញបកច្ចកកទស ន ង្ៃដខឆំ្្ចលូបកតមើ 

ោរងារ ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លបៃ្ត។

កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃតបព័ៃ្ធវាយតនម្គុណផលចំៃៃួពីរ គតឺបព័ៃ្ធវាយតនម្ស្ានដ 

ោរងារបុគ្គលិកសតមាប់ផ្តលត់បាកក់លើកទឹកចិត្តដដលបាៃមកពីកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិង 

តបព័ៃ្ធវាយតនម្ស្ានដោរងារបុគ្គលិកសតមាប់ផ្តលត់បាក់កលើកទឹកចិត្ត ដដលបាៃមកពីោរ 

វាយតនម្គុណភាពកសវា (គកតមាង H-EQIP)។ តបព័ៃ្ធវាយតនម្ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្ត 

កសវាហិរញ្ញប្ទាៃអៃុវត្តជាតបចំាដខកៅដំណាច់ដខៃីមយួៗ កតោមោរវាយតនម្របស់ 

អៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ តាមដ្ៃៃិងវាយតនម្ ដផ្អកតាមឋានាៃុតកមតនួាទី ជំនាញ 

បកច្ចកកទស ៃិងវត្តមាៃនៃោរបំកពញោរងាររបស់មសៃ្តីៃិងបុគ្គលិក ដដលបាៃកំណត់ជា 

កោលោរណ៍កដ្យមៃទាីរកពទ្យ។ ចំកោះតបព័ៃ្ធវាយតនម្ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តនៃគកតមាង 

កលើកកម្ស់គុណភាពកសវាតតនូវបាៃអៃុវត្តតបចំាតតីមាសៃីមួយៗ កតោយទទួលបាៃលទ្ធផល 

នៃោរវាយតនម្គុណភាពកសវា។ ោរវាយតនម្កៃះ គដឺផ្អកតាម ßឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដ 

ោរងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្ាក់ៗà ដដលបាៃករៀបចំ ៃិងកំណត់កដ្យមៃទាីរកពទ្យ  
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(ឧបសម័្ៃ្ធទី៨) សតមាប់ដបងដចក ៃិងផ្តល់តបាក់រង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកកៅតាម 

លទ្ធផលោរងារដដលសកតមចបាៃ។ ដកំណើរោរវាយតនម្កៃះ តតនូវបាៃអៃុវត្តជាពីរដំណាក់- 

ោល៖ 

ដំណាកោ់លទី១ ោរវាយតនម្កដ្យបុគ្គលិកខ្លួៃឯង៖ បុគ្គលិកម្ាក់ៗតតនូវបំកពញ 

សមិទ្ធផលស្ានដោរងាររបស់ខ្លួៃតបចំាតតមីាសកៅក្ពុង ßឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដោរងារ 

របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្ាក់ៗà ដដលមាៃកំណត់ពៃិទាពុសរុបតាមសូចនាករៃីមយួៗ រមួ 

ទាងំអស់មាៃ១០០ពិៃទាពុ។

ដំណាក់ោលទី២ ោរវាយតនម្កដ្យអៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃៃិង 

វាយតនម្៖ បុគ្គលិកម្ាក់ៗតតនូវបញ្ជនូៃឯកសារវាយតនម្របស់ខ្លួៃកៅអៃុគណៈកម្មោរ កដើម្ី 

ពិៃិត្យកផទាៀងផ្ទា ត់ ៃិងផ្តល់ពិៃទាពុតាមស្ានដោរងារកលើសចូនាករៃីមយួៗ។ 

លទ្ធផលនៃោរវាយតនម្គុណផលៃីមយួៗ តតនូវបាៃយកមកបងាហា ញដល់បុគ្គលិក 

ទាងំអស់តាមរយៈកិច្ចតបជុំបុគ្គលិក ៃិងោរបិទផសេព្ផសាយ កដើម្ីផ្តល់ឱោសដល់បុគ្គលិក 

ទាងំអស់ពិៃិត្យដកតតមនូវ ៃិងតវា៉ាជាចុងកតោយ រចួដ្ក់ជៃូថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យសកតមច  

ៃិងចុះហត្កលខា។

៣�៤�២� ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

៣�៤�២�១� ការពរៀបចរំងផនការបណ្តពុ រះបណា្ត ល

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាឆំ្្ កៅតាមតបកភទ 

ជំនាញ ៃិងបកច្ចកកទស ដដលបាៃកស្ើក�ើងកដ្យតបធាៃដផ្កកៅក្ពុងកិច្ចតបជុំពិៃិត្យលទ្ធ- 

ផលតបចំាឆំ្្ តពមទាងំបាៃករៀបចដំផៃោរសកម្មភាពៃិង្វិោតបចំាឆំ្្របស់មៃទាីរកពទ្យ 

សតមាប់ោំតទ។ ដផៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៃះ តតនូវបាៃបញ្ចនូលក្ពុងដផៃោរតបតិបត្តិតបចំាឆំ្្ 

របស់មៃទាីរកពទ្យ។ កលើសពកីៃះកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកម្មវិធីបណ្តពុ ះបណា្ត លតបចំាដខ 

កៅៃឹងកដៃ្ងកលើខ្ឹមសារគ្ីៃិក បកច្ចកកទស ៃិងតបធាៃបទសំខាៃ់ៗោក់ពៃ័្ធៃឹងោរដ្ទា ំ

ពយាបាលអ្កជំងឺ។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃជំរុញកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឱ្យបៃ្តពតងឹង 



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

91

ជំព
ូក
ទី៣

ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

សមតភ្ាពជំនាញតាមរយៈោរកធ្ើកម្មសិកសាឬបៃ្តោរសិកសាកដ្យខ្លួៃឯងរយៈកពលខី្ កៅ 

តាមមៃទាីរកពទ្យកខត្ត ៃិងមៃទាីរកពទ្យជាតិ។

៣�៤�២�២� ការអនុវត្តមនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

កៃ្ងមក តាមរយៈកិច្ចសហោរជាមួយោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃករៀបចោំរអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសសេ តាមតតមនូវោរមយួចំៃៃួ ដចូជា កម្មវិធីដចក 

រដំលកចំកណះដឹងនផទាក្ពុង ៃិងោរបញ្ជនូៃបុគ្គលិកកៅទទលួោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកៅតកសួង 

សុខាភិបាល (ដចូជាោរបណ្តពុ ះបណា្ត លកដើម្ីបកងកេើៃសមត្ភាពបៃ្តពីគិលាៃុបដ្ឋា កបឋម 

កៅមធ្យម ៃិងពីគិលាៃុបដ្ឋា កមធ្យមកៅតគនូកពទ្យជាកដើម) ៃិងោរបញ្ជនូៃបុគ្គលិកកៅកតរៅ 

តបកទសតាមរយៈកិច្ចសហោរជាមយួដដគអូភិវឌ្ឍមយួចំៃួៃ។ កដ្យមាៃោរោំតទ ៃិងោរ 

កលើកទឹកចិត្តពោីរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ៃិងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្ត 

កោធិ៍សាត់ មៃទារីកពទ្យធ្ាប់បាៃបញ្ជនូៃថ្្ក់ដឹកនំា ៃិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួៃកៅទសសេៃកិច្ចសកិសា 

ដកតសង់បទពិកសាធៃ៍ពីមៃទាីរកពទ្យកៅកតរៅតបកទសមយួចំៃួៃ ដចូជាតបកទសក្ពុងតំបៃ់ 

អាស៊ាៃ (ន្ សឹងហាបុរ)ី ៃិងកៅសកិសាកៅតបកទសជប៉ាុៃ ៃិងកកូរ៉ាខាងត្នូង ផងដដរ។

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃោំតទៃិងកលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះ- 

បណា្ត ល ឬមាៃោរកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត កផសេងៗ កដើម្ីផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល តពមទាងំ 

មាៃោរកតបើតបាស់ធៃធាៃមៃុសសេដដលទទលួបាៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល (តាមរយៈោរចុះ 

កិច្ចសៃយាបកតមើោរងារក្ពុងរយៈកពលណាមយួកតោយបញ្ចប់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល) ៃិងមាៃ 

ោរវាយតនម្កលើលទ្ធផលនៃោរបណ្តពុ ះបណា្ត លទាងំកនាះផងដដរ។ ជាក់ដស្តង ក្ពុងោរជំរុញ 

ៃិងកលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យទទួលោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល មៃទាីរកពទ្យបាៃរកសាទុក្វិោកសវា 

ហិរញ្ញប្ទាៃកៅតាមកតមិតនៃរយៈកពលដដលបុគ្គលិកបាៃកៅចលូរមួោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល  

ដូចជាក្ពុងករណោីរបណ្តពុ ះបណា្ត លកតោមរយៈកពល២ន ង្ៃ គទឺុកជូៃ១០០% ប៉ាុដៃ្តក្ពុងករណី 

ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លមាៃរយៈកពលចាប់ពី ១៥ន ង្ៃ ដល់ ៦ដខ គទឺុកជៃូ៥០% នៃតបាក់ 

កលើកទឹកចិត្តកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃោរបណ្តពុ ះគំៃិតោរងារ 
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ជាតកពុមៃិងសាមគ្គភីាពនផទាក្ពុងផងដដរ ដចូជា ោរដ្កំដើមកឈើជាមយួោ្ ោរកធ្ើពលកម្មរមួោ្  

ោរកធ្ើបុណ្យផ្កេ រមួកម្ាងំកសាងជាមយួោ្ ោរចលូរមួដ្រកសាបរិស្ាៃល្អទាងំអស់ោ្ ោរ 

ករៀៃសតូតពីោ្កៅវិញកៅមក ៃិងោរកចះដស្ងយល់ៃិងតសលាញ់ោរងារជាកដើម។

៣�៥� ការពរៀបចរំ និងង្រលមអែបរិស្ាន 

ោរដកលម្អបរស្ិាៃកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃទទលួោរកពញចិត្តពីសំណាក ់

តបជាជៃ ដូចជា សហគមៃ៍ អតីតអ្កជំងឺ/តគលួសារអ្កជំងឺ ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ។ ជារមួ  

ពកួោត់សកងកេតក�ើញថ្ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំោរដកលម្អបរស្ិាៃបាៃល្អ ៃិងពួកោត ់

កពញចិត្តខំ្ាងកៅកលើភាពសា្អ តៃិងនបតង ៃិងអនាម័យរបស់មៃទាីរកពទ្យ57។

ោរករៀបចំ ៃិងដកលម្អបរស្ិាៃកៅមៃទាីរកព្យបដង្អកបាោៃ តតនូវបាៃអៃុវត្តកដ្យដផ្អក 

កលើចំណចុកោលមយួចំៃួៃ ដចូជា ោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃៃិងភាពសា្អ ត ភាព 

សា្អ តកៅក្ពុងបរកិវណមៃទាីរកពទ្យៃិងភាពនបតង ទីតំាងអង្គពុយលំដហៃិងចំណតោៃជំៃិះ  

ោរតគប់តគងសំណល់រាវកៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ោរកតបើតបាស់ទឹកសា្អ ត ោរបំពុលកដ្យ 

កិ្ៃៃិងសកំ�ង ៃិងោរចាត់តំាងអៃុវត្តោរងាររបស់តកពុមតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រៃិងោរតតលួត- 

ពិៃិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។

៣�៥�១� ការបនញ្្បការយល់ដឹង្ទីបរិស្ាននិងភា្សាអែ ត

៣�៥�១�១� ឯ្រសារពោលសពមាប់ការបនញ្្បការយល់ដឹង្ទីបរិស្ាននិង

ភា្សាអែ ត

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំចងតកងឯកសារកោលមយួចំៃួៃស្ត ពីីបរិស្ាៃល្អ  

ដូចជា ខិត្តប័ណណដណនំាពីបរិស្ាៃល្អ កោលោរណ៍ ß២ម៣កà ៃិងបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងកដើម្ី 

រកសាអនាម័យក្ពុងមៃទារីកពទ្យ ជាកដើម សតមាប់ផ្តល់ជាចកំណះដឹង ៃិងពតងឹងោរអៃុវត្តដល់ 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំជា 

57 កោងតាមលទ្ធផលកតមងសំណួរ ៃិងោរពិភាកសាជាមយួបុគ្គលិកកពទ្យ សហគមៃ៍ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ សរុប 

តបមាណ ៣១របូ ោលពី ន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។
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ផ្ទា ងំរបូភាព ៃិងោក្យកស្ាកស្ត ពីីោរអប់របំរស្ិាៃល្អៃិងោរដ្រកសាបរិស្ាៃ កដ្យកធ្ើោរ 

ដ្ក់តំាងរបូភាព ៃិងោក្យកស្ាកទាងំកនាះកៅតាមបរិកវណនៃមៃទារីកពទ្យ។ កតរៅពកីៃះ មៃទាីរ 

កពទ្យបាៃជលួបុគ្គលិក ៣របូ (សៃ្តិសុខៃិងកម្មករដ្សៃួ) សតមាប់បំកពញោរងារជា 

សៃ្តិសុខផង ៃិងោរដ្រកសាបរស្ិាៃផង ដចូជា ដ្ទាសំួៃ/កដើមកឈើក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ តបមលូ 

ៃិងសមា្អ តសំរាមក្ពុងៃិងកតរៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ កដ្យមាៃកំណតោ់លវិភាគសមា្អ ត 

ចបាស់លាស់ (ោលវិភាគតបចំាសបា្ត ហ៍)។

៣�៥�១�២� ការអនុវត្តការបនញ្្បការយល់ដឹង្ទីបរិស្ាននិងភា្សាអែ ត

មៃទាីរកពទ្យបាៃអប់រដំណនំាអំពីភាពសា្អ តដល់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យជាតបចំា កដើម្ីរកសា 

អនាម័យកព្ុងមៃទាីរកពទ្យ តាមរយៈបទបញ្្ជ នផទាក្ពុង ៃិងកិច្ចតបជុំបុគ្គលិក។ បដៃ្មកលើកៃះ  

មៃទារីកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាទិវាអនាម័យករៀងរាល់លាងៃ ចន ង្ៃតពហស្តិ៍ សតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរ 

កពទ្យ កព្ុងកោលបំណងពតងឹងសាមគ្គីភាពនផទាក្ពុងផង ៃិងដកដតបផ្ត់គំៃិតរបស់ពកួោត់ផង  

កដ្យកតបើតបាស់វិធីសាសស្ត អ្កសកម្មអសូទាញអ្កអសកម្ម កដើម្ីសមា្អ តបរិកវណ ដ្កំៃូកឈើ  

ផ្កេ ៃិងកៅ្ម នបតង ៃិងដ្ទាសំៃួ។ 

កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរដណនំាដល់អ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃអំពោីរដ្ទាសំុខភាព  

រកបៀបដ្រកសាអនាម័យ ោរលាងសមា្អ តនដ ោរទុកដ្ក់របស់របរកតបើតបាស់ ៃិងោរទុកដ្ក ់

សំរាមតាមតបកភទធុងសំរាមជាកដើម តាមរយៈមកធយាបាយមួយចំៃួៃដចូជា ោរអប់រផំ្ទា ល ់

មាត់ ោរដចកឯកសារអប់រ ំោរបិទផសាយ កោលោរណ៍ ß២ម៣កà ោរបិទផ្ទា ងំ ßបទបញ្្ជ  

មាសà ៃិង ßបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងកដើម្ីរកសាអនាម័យកព្ុងមៃទាីរកពទ្យà កៅតាមបៃទាបៃ់ិងអោរ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងោរចាក់ផសាយសារអប់រតំាមឧបករណ៍បំពងសកំ�ងតចូៗ កៅតាមដផ្កនៃ 

មៃទារីកពទ្យ បៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់អនាម័យ រមួទាងំោរសរកសរជាតបកោគកផសេងៗ ដចូជា 

 ßដ្ក់សំរាមកព្ុងធុងសំរាមកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យសា្អ តà ជាកដើម។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំជាទិវាអប់រសំុខភាពស្ត ពីីអនាម័យបរិស្ាៃ ៃិងោររសក់ៅសា្អ តកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ 

ដល់អ្កកំដរអ្កជំងឺក្ពុងមយួសប្ាហ៍ម្ង (ករៀងរាល់ន ង្ៃសុតក) ជាពិកសស ដណនំាអំពីោរ 
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សមា្អ តខ្លួៃតបាណ អនាម័យកពលកចញពីបង្គៃ់ ៃិងអនាម័យមុៃៃិងកតោយទទលួទាៃ 

អាហារ តពមទាងំរកបៀបដញកសំរាម ដូចជា សំរាមកសើម (ោកសំណល់បាយ) សំរាមទូកៅ  

ៃិងសំរាមប្ាសទា កិ។ ទៃទាឹមៃឹងកនាះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃកធើ្ោរអប់រៃំិងដណនំាផងដដរដល់អ្ក 

លក់ចំណីអាហារក្ពុងបរកិវណមៃទាីរកពទ្យ អំពោីររកសាអនាម័យ អនាម័យចំណីអាហារ ៃិង 

ភាពសា្អ ត។

៣�៥�២� ភា្សាអែ តពៅ្រនាពុងបរិពវណមន្ទទីរព្ទ្យនិងភា្មបត

៣�៥�២�១� ការងណនារ្ំ ទីភា្សាអែ តពៅ្រនាពុងបរិពវណមន្ទទីរព្ទ្យនិងភា្មបតង

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់អ្កជំង ឺßបទបញ្្ជ មាសà  

ៃិង ßបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់រកសាអនាម័យà ក្ពុងកោលបំណងរកសាសណា្ត បធ្់ាប់ អនាម័យ 

ល្អ បរិស្ាៃល្អ ៃិងភាពសា្អ តក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។ បទបញ្្ជ នផទាក្ពុងទាងំកៃះ តតនូវបាៃករៀបចំបិទ 

ផសាយកៅតាមបៃទាប់សតមាកពយាបាលជំងកឺៅតគប់ដផ្កទាងំអស់នៃមៃទាីរកពទ្យ រមួជាមយួ 

ោក្យកស្ាកកផសេងៗ ដូចជា ßរមួោ្កដើម្ីសហគមៃ៍កយើងà ជាកដើម។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យ 

មាៃបុគ្គលិក១០របូ សតមាប់សមា្អ តបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងសមា្អ តក្ពុងអោរ បៃទាប់ទឹកតបពុស- 

តសី បង្គៃ់អនាម័យតបពុស-តសី ៃិងបៃទាប់បង្គៃ់ជៃពិោរ កៅតាមោលវិភាគកំណត់ (សមូ 

កមើលចំណចុ ៣.២.២.២ ៃិង៣.៥.១.១ បដៃ្ម)។

៣�៥�២�២� ការអនុវត្តពដើម្បទីភា្សាអែ ត្រនាពុងបរិពវណមន្ទទីរព្ទ្យនិងភា្មបតង

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ កដ្យមាៃោរោំតទពីោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិ- 

បត្តិបាោៃ បាៃករៀបចំយុទ្ធសាសស្ត  ßតសីសា្អ តà កដើម្ីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិ្ិជៃ  

កដ្យបាៃចាបក់ផ្តើមពីោរដកលម្អ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធរូបវៃ័្ត។ ដំបងូចាប់កផ្តើមដកលម្អកៅ 

ដផ្កខាងមុខមៃទាីរកពទ្យ កដ្យកធ្ើោរលាបថ្្អំោរ ចាក់ផ្នូវកបតុង ករៀបចំសួៃដ្ផំ្កេ ៃិងដ្ ំ

កៅ្ម នបតង ដ្កំៃូកឈើ ៃិងករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ឱ្យមាៃរកបៀបករៀបរយ។ កព្ុងោរដកលម្អកៃះ  

មៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ក៏បាៃជយួផ្តល់ជាកៃូកឈើដល់មៃទាីរកពទ្យកដើម្ីដ្លំម្អ  

ៃិងដ្ទាផំងដដរ ប៉ាុដៃ្តកដ្យមាៃភា្ជ ប់លក្ខណ្ក្ពុងោរដ្ទា។ំ កព្ុងករណីកូៃកឈើទាងំកនាះ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ងាប់មៃទារីកពទ្យៃឹងតតនូវពិៃ័យកដ្យោរបង់ន្្សំណងកៅមៃទាីរសុខាភិបាលចៃំៃួ២០០ដុល្ារ  

ក្ពុងកៃូកឈើមយួកដើម។ 

ក្ពុងមយួឆំ្្ម្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចោំរលាងសមា្អ តអោរមៃទាីរកពទ្យ កដ្យមាៃ 

ោរចលូរមួពីបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យទាងំអស់។ កៅតាមបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ មាៃដ្ក់ធុងសំរាម 

កៅតាមដងផ្នូវសតមាប់ដ្ក់សំណល់ទកូៅ ៃិងមាៃដ្ក់តំាងផ្ទា ងំតបកោគអកសេរកដ្យ 

សរកសរថ្ ßដ្ក់សំរាមក្ពុងធុងសំរាមកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យសា្អ តà។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃ 

ដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ  ßហាមចតà កៅតាមបរិកវណ ៃិងដងផ្នូវ តពមទាងំចាត់តំាងសៃ្តិសុខ 

ោមចំាតតលួតពិៃិត្យសណា្ត ប់ធ្ាប់ កដ្យមិៃអៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃោៃជំៃិះចតកៅកលើដងផ្នូវ  

ឬបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ កតរៅពីបរកិវណចំណតក�ើយ។

ចកំោះបៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់អនាម័យ មាៃោរដបងដចកសតមាប់បុរស សស្ត  ីៃិងជៃពិោរ  

មាៃដ្ក់ធុងសំរាម តពមទាងំមាៃោរដ្សមា្អ តជាតបចំាកដើម្ីរកសាភាពសា្អ តៃិងកុំឱ្យមាៃ 

កិ្ៃ។ មៃទាីរកពទ្យមាៃបុគ្គលិក អនាម័យសមា្អ តជាតបចំា (សមូកមើលចំណចុ៣.២.២.២  

បដៃ្ម)។ កៅខាងមុខបង្គៃ់/បៃទាប់ទឹក មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំកដៃ្ងលាងនដ កដ្យមាៃ 

ដ្ក់សាប៊ៃូិងកដៃសេងជតូនដ តពមទាងំមាៃទឹកសា្អ តកចញពីកបាលរ៉ាបូ៊ីកៃតគប់តោៃ់សតមាប់ 

កតបើតបាស់។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃបុគ្គលិក៣របូ ទទលួបៃទាពុកដ្ទាសំួៃ សមា្អ តបរិកវណ 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងតបមលូសំណលក់ៅដុតក្ពុង�។ សំណល់កវជ្ជសាសស្ត របស់មៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃ 

ដុតកកមទាចកចាលកដ្យ�បកច្ចកកទស ចំដណកសំណល់ទូកៅតតនូវបាៃដុតក្ពុង�ធម្មតាដដល 

មាៃទីតំាងកៅខាងកតោយមៃទារីកពទ្យ ៃិងដដលសាងសង់កដ្យមូលៃិធិ KOFIH។

៣�៥�៣� ទទីតារំងអង្គពុយលរំងហនិងចរំណតោន្ររំនិរះ 

៣�៥�៣�១� ទទីតារំងអង្គពុយលរំងហ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំសួៃចបារនបតងកៅពីខាងមុខៃិងខាងកតោយអោរពិៃិត្យជំង ឺ 

ដដលមាៃកដើមកឈើ ផ្កេ  ៃិងវាលកៅ្ម  តពមទាងំបាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាសួៃកុមារៃិងកដៃ្ង 

អង្គពុយកៅអមសួៃចបារដក្រអោរពយាបាលកុមារៃិងសម្ភព តបកបកដ្យអនាម័យៃិងកសា- 
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ភ័ណភាពល្អ សតមាប់អ្កជំងឺ/អ្កកំដរអង្គពុយលំដហ។ មិៃដតប៉ាុកណាណ ះ មៃទាីរកពទ្យបាៃជីក 

តសះទំហំ៣៥ដម៉ាតតគុណ១២ដម៉ាតត កៅចំកណា្ត លបរកិវណមៃទាីរកពទ្យ ដដលឧបត្ម្ភកដ្យ 

អង្គោរ MSF ៃិងមាៃដ្កំដើមកឈើៃិងកៅ្ម ព័ទ្ធជុំ វិញ។

៣�៥�៣�២� ចរំណតោន្ររំនរិះ

មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃជាផ្នូវកដើរកធ្ើពកីបតុង ករាងចំណតសតមាប់រ្យៃ្តគិលាៃ 

សកសងា្គ ះ ៃិងោៃយៃ្តបុគ្គលិកដដលមាៃទំហំ៣៥ដម៉ាតតគុណ៦ដម៉ាតត កៅខាងកតោយអោរ 

ពិៃិត្យជំងៃឺិងចំណតសតមាប់ រ្យៃ្តកភៀ្វ/អតិ្ិជៃកៅទធ្ីាខាងមុខមៃទាីរកពទ្យ កដ្យមិៃ

អៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃរ្យៃ្តចតកៅកលើដងផ្នូវចលូក្ពុងមៃទាីរកពទ្យក�ើយ។ កដ្យដ�ក មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏បាៃករៀបចំករាងចំណតសតមាប់ម៉ាតូ ូៃិងកង់អតិ្ ិជៃ/តគលួសារអ្កជំងផឺងដដរ កៅខាងមុខ 

កតរៅរបងមៃទាីរកពទ្យដដលមាៃទំហំ៦០ដម៉ាតតគុណ៥ដម៉ាតត ៃិងមាៃអ្កោមតបចំាោរ តពមទាងំ 

មាៃបិទផ្ទា ងំព័ត៌មាៃ ៃិងចាក់សារជាសំក�ងអំពីបទបញ្្ជ ៃិងព័ត៌មាៃនៃតនម្ ៃិងកពលកវលា 

កចញចលូមៃទាីរកពទ្យ។ (សមូកមើល តបអប់ទី៥៖ ោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ករាងចំណតៃិងករាង 

បាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ)

៣�៥�៤� ការព្របព់្រងសរំណល់រាវពៅបរពិវណមន្ទទីរព្ទ្យ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃសាងសងត់បព័ៃ្ធលូ អាងស្តពុក ៃិងអាងតបតពឹត្តិកម្មចកតមាះ 

សំណល់រាវក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ដដលឧបតម្្ភកដ្យអង្គោរ MSF តាមស្តង់ដ្កំណត់។ សំណល់ 

រាវពីមៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃចកតមាះក្ពុងអាងតបតពឹត្តិកម្មៃិងហរូចលូក្ពុងអាងស្តពុកជាមុៃសៃិ  

មៃុៃឹងបងហានូរកៅក្ពុងតបភពទឹកសាធារណៈ។ ជាករៀងរាល់ឆំ្្ មៃទាីរកពទ្យបាៃសា្ត រអាងស្តពុក 

កចញជាកទៀងទាត់២ដង (សា្ត រកៅកដើមរដវូវសសាម្តង ៃិងម្តងកទៀតកៅចុងរដូវវសសា)។ ចំកោះ 

ទឹកកតបើតបាស់ទូកៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យតតនូវបាៃបងហានូរចលូក្ពុងតបព័ៃ្ធលូរបស់មៃទារីកពទ្យ រីឯទឹកកភ្ៀង 

តតនូវបាៃហរូចូលក្ពុងតសះទឹកក្ពុងមៃទារីកពទ្យ។ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

៣�៥�៥� ការពពបើពបាស់ទឹ្រសាអែ ត ការបរំ្ុលពដ្យ្រលៃិន និងសរំពៃង 

៣�៥�៥�១� ការពពបើពបាស់ទឹ្រសាអែ ត

មៃទាីរកពទ្យបាៃកតបើតបាស់ទឹកដដលតមកពីបណា្ត ញទឹកសា្អ តឯកជៃ ៃិងបាៃករៀបចំ 

ជាបណា្ត ញទឹកសា្អ តកដ្យតភា្ជ ប់កៅតាមអោរមៃទារីកពទ្យ បៃទាប់ទឹក ៃិងបង្គៃ់អនាម័យ។  

ប៉ាុដៃ្តប៉ាុនា្ម ៃឆំ្្កៃ្ងមកកៃះ ជាពិកសសកៅរដូវតបំាង មៃទាីរកពទ្យមាៃោរខ្ះខាតទឹកសា្អ ត 

កតបើតបាស់ ដូចកៃះមៃទាីរកពទ្យបាៃកធ្ើោរអំោវនាវតាមរយៈទំព័រកហស្បុករបស់មៃទារីកពទ្យ  

ៃិងតាមរយៈអាជ្ាធរតសពុកៃិងសហគមៃ៍ កដើម្ីផ្តល់្វិោទិញទឹកសា្អ ត (កដ្យដឹកតាម 

កោយៃ្ត) សតមាប់កតបើតបាស់កៅក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ។ ោរទិញទឹកពីឯកជៃរួមជាមួយទឹកកភ្ៀង 

ដដលបាៃស្តពុកទុកក្ពុងអាងតាមអោរ បាៃកធ្ើឱ្យមៃទាីរកពទ្យមាៃទឹកសា្អ តតគប់តោៃ់សតមាប់ 

កតបើតបាស់ ៃិងរកសាអនាម័យ (ទាងំរដូវវសសាៃិងរដវូតបំាង)។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យក៏មាៃ 

តសះទឹកពីរ (កៅបរិកវណខាងកតោយមយួៃិងកៅសៃួកណា្ត លមៃទាីរកពទ្យមយួ) ដដលអាច 

កតបើតបាស់សតមាប់ោរកតសាចតសពកៅ្ម ៃិងកដើមកឈើផងដដរ។

៣�៥�៥�២� ការបរំ្ុលពដ្យ្រលៃិននិងសរំពៃង

មៃទាីរកពទ្យបាៃអៃុវត្តតាមអៃុតកឹត្យកលខ៤៣ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី១៦ ដខមីនា ឆំ្្ 

២០១៦ ស្ត ពីីវិធាៃោរហាមោរជក់ឬោរបងហាពុយដផសេងផលិតផលថ្្ជំកក់ៅកដៃ្ងកធ្ើោរ ឬ 

កដៃ្ងសាធារណៈ ៃិងសារាចរកលខ០០៣ ស.ៃក ចុះន ង្ៃទី០៤ ដខកុម្ភៈ ឆំ្្២០១៤ ស្ត ពីី 

វិធាៃោរហាមោរជក់ៃិងោរបងហាពុយដផសេងផលិតផលថ្្ជំកក់ៅកដៃ្ងកធ្ើោរៃិងទីសាធារណៈ  

កដ្យបាៃករៀបចំដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ  ßហាមជក់បារàី ចំៃៃួ៧ផ្ទា ងំ ទំហំ០,៤ដម៉ាតតគុណ០,៦ 

ដម៉ាតត ដ្ក់តំាងកៅតាមបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ៃិងមាៃករៀបចំជាផ្ទា ងំតចូទំហំ A4 បិទតាម 

ជញ្្ជ ងំអោរ បៃទាប់តគនូកពទ្យ បៃទាប់អ្កជំងឺៃិងបង្គៃ់អនាម័យ។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យមាៃ 

ោរចាក់សារអប់រសំុខភាពតាមរយៈឧបករណ៍បំពងសំក�ងតចូៗ ៃិងមាៃបិទផសាយៃវូ  

ßបទបញ្្ជ មាសà តាមបៃទាប់ (សមូកមើល ៣.៥.១.២)។ ចំកោះោរតគប់តគងសំណល់ក្ពុង 

មៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃដបងដចងតបកភទសំណល់កៅតាមកោលោរណ៍កំណត់របស់តកសងួ 
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សុខាភិបាល ក្ពុងកនាះមៃទាីរកពទ្យបាៃទុកដ្ក់ៃិងកវចខ្ចប់ជា៦តបកភទសំណល់ (សមូកមើល  

៣.២.២.១)។ សំណល់ទកូៅតតនូវបាៃដុតកៅក្ពុង�ដុតសំរាម ចំដណកសំណល់កវជ្ជសាសស្ត   

តតនូវបាៃដុតកដ្យ�បកច្ចកកទស ដដលសងក់ៅដផ្កខាងកតោយជាប់របងមៃទាីរកពទ្យ កដ្យ 

មិៃប៉ាះោល់ដល់អ្កជំងឺៃិងបុគ្គលិកកពទ្យ។ ចដំណកសំណល់សំោធៃិងសំណល់សររីាង្គ 

តតនូវបាៃជីកដ្ក់ក្ពុងលកូផសេងពីោ្កៅរបងខាងកតោយមៃទាីរកពទ្យ។ កៅខាងកតរៅមុខមៃទាីរ 

កពទ្យ តាមបកណា្ត យផ្នូវជាតិកលខ៥ មាៃដ្ក់ស្ាកសញ្្ញ  ßហាមមិៃឱ្យោៃជំៃិះចុច 

សុីកប្à កចៀសវាងោររំខាៃកដ្យសកំ�ងដល់អ្កជំង។ឺ ោរអៃុវត្តបទបញ្្ជ នផទាក្ពុងសតមាប់ 

អ្កជំង ឺក៏បាៃជយួដលោ់ររកសាភាពសងៃប់សាងៃ ត់ក្ពុងមៃទារីកពទ្យផង ដដរ។

៣�៥�៦� ការចាត់តារំងអនុវត្តការងាររបស់ព្រពុមពតរួត្ិនិត្យការបងាកា រនិងការ 

ពតរួត្ិនិត្យការចមលៃងពរា្រ្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យ

ក្ពុងោរតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យោរបងាកេ រៃិងោរចម្ងករាគ មៃទាីរកពទ្យមាៃគណៈកម្មោរ 

បងាកេ រករាគជាសកល (សំកៅកលើគណៈកម្មោរបងាកេ រៃិងតគបត់គងោរចម្ងករាគ) ដដលបាៃ 

បកងកេើតកដ្យលិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ៥២ មពបក ចុះន ង្ៃទី២០ ដខមករា ឆំ្្២០១៦ របស់ 

តបធាៃោរោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ៃិងបាៃកំណត់អំពីសមាសភាព  

តនួាទីភារកិច្ច ៃិងដំកណើរោរោរងាររបស់ខ្លួៃ។ គណៈកម្មោរកៃះបាៃករៀបចំដផៃោរ 

តបចំាឆំ្្ស្ត ពីីោរបងាកេ រោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទាីរកពទ្យ ៃិងបាៃតតលួតពិៃិត្យលទ្ធផលនៃោរអៃុវត្ត 

ោរងារតាមរយៈកិច្ចតបជុំតតលួតពិៃិត្យៃិងបងាកេ រោរចម្ងករាគតបចំាដខ។ ជាមយួោ្កៃះដដរ  

គណៈកម្មោរកៃះ បាៃករៀបចំចាត់តំាងសមាជិកចុះតតលួតពិៃិត្យោរងារបងាកេ រោរចម្ងករាគ 

កៅតាមដផ្កជាករៀងរាល់សបា្ត ហ៍ កដ្យកតបើតបាស់បញ្ជ ីកផទាៀងផ្ទា ត់។ ម៉ាយាងកទៀត មៃទាីរកពទ្យ 

ក៏បាៃចាត់តំាងជៃបកងា្គ លតាមដផ្កសតមាប់តតលួតពៃិិត្យ ៃិងសតមបសតមលួលោរងារបងាកេ រ 

ោរចម្ងករាគកៅតាមដផ្ក ៃិងរាយោរណ៍មកគណៈកម្មោរកដើម្ីកដ្ះតសាយបញ្ហា ឱ្យ 

ទាៃ់កពលកវលា។ 

ជារមួមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃករៀបចំដផ្កបរស្ិាៃក្ពុងមៃទាីរកពទ្យឱ្យមាៃភាព 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

នបតងតាមរយៈោរករៀបចំសួៃចបារ ដ្កំដើមកឈើ ៃិងចាត់តំាងបុគ្គលិកដ្ទា ំៃិងរកសា 

អនាម័យកព្ុងបរិកវណជាតបចំា។ កតរៅពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំទិវាពលកម្មសតមាប់ 

បុគ្គលិកតបចំាសបា្ត ហ៍ កដើម្ីពតងឹងអនាម័យមៃទាីរកពទ្យ រកសាភាពសា្អ ត ៃិងនបតង តាម 

រយៈោក្យកស្ាក ßរមួោ្កដើម្ីសហគមៃ៍កយើងà។

៣�៦� ទរំនា្រ់ទរំនងលអែជាមួយពបជា្លរដ្ឋ សហ្រមន៍ និងមដ្រអូភិវឌ្ឍ

តបអប់ទី៨៖ ោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ

៣�៦�១� ការ្ពងឹងទរំនា្រ់ទរំនងលអែជាមួយពបជា្លរដ្ឋ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃខិតខំកសាង ពតងងឹ ៃិងពតងកីទំនាក់ទៃំងល្អជាមយួ 

តបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ តាមរយៈកិច្ចពកិតោះកោបល់ជាមួយសហគមៃ៍ 

អំពីតនម្កសវា ោរផសេព្ផសាយទលូំទលូាយដល់សាធារណជៃអំពីកោលោរណ៍សំខាៃ់ៗ 

ោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹងដំកណើរោរកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងោរកលើកដលងបង់ន្្កសវាដល់ជៃតកីតក។

ទី១.ោរអៃុវត្តយៃ្តោរកិច្ចពិកតោះកោបល់ជាមួយសហគមៃ៍អំពីតនម្កសវា៖ កៅ 

កពលមាៃោរកំណត់តនម្កសវា ្្មីឬដកសតមលួលតនម្កសវាហិរញ្ញប្ទាៃ មៃទារីកពទ្យបាោៃ 
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន100

បាៃករៀបចំឱ្យមាៃកិច្ចតបជុំពិភាកសាជាមយួតបជាពលរដឋា តាមរយៈអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ កដើម្ី 

ពៃិិត្យៃិងពិភាកសាផ្តល់កោបល់កលើតនម្កសវាដដលបាៃកលើកកស្ើក�ើងកដ្យគណៈកម្មោរ 

ហិរញ្ញប្ទាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ។ ក្ពុងកិច្ចតបជុំកនាះមាៃោរពិភាកសាោ្រវាងភាគីមៃទាីរកពទ្យ  

អាជ្ាធរ ៃិងតបជាពលរដឋា កដើម្ីសតមបសតមលួលដស្ងរកចំណចុដដលតគប់ភាគីអាចទទួល 

យកបាៃ។ រហតូមកដល់បច្ចពុប្ៃ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃករៀបចំកិច្ចតបជុំពិកតោះ 

កោបល់ជាមយួសហគមៃ៍អំពីតនម្កសវាមៃទាីរកពទ្យបាៃដតពីរកលើកប៉ាុកណាណ ះ កលើកទីមយួ 

កៅឆំ្្២០០០ ជាកពលដដលមៃទារីកពទ្យចាប់កផ្តើមអៃុវត្តកសវាហិរញ្ញប្ទាៃដំបងូ ៃិងកលើកទី 

ពីរកៅឆំ្្២០១៦ ជាកពលដដលមៃទាីរកពទ្យកស្ើសុដំកតនម្កសវា។ 

ទី២ . ោរផសេព្ផសាយទលូំទលូាយដល់សាធារណជៃអំពីកោលោរណ៍សំខាៃ់ៗោក់ព័ៃ្ធ 

កៅៃឹងដំកណើរោរកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ៖ តនម្កសវាពយាបាលជំងឺកៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

បាៃអៃុវត្តកៅតាមតនម្ដដលមាៃកៅក្ពុងតារាងកសវាហិរញ្ញប្ទាៃរបស់មៃទាីរកពទ្យ ៃិង 

ដដលបាៃបិទផសាយកៅជញ្្ជ ងំអោរ កដ្យមិៃអៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃោរយកកនតមកសវាបដៃ្ម 

ក�ើយ។ ជាមយួោ្កៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃអៃុវត្តកម្មវិធីមូលៃិធិសមធម៌ សតមាប់តបជាជៃ 

តកីតកផងដដរ។ សមូបញ្្ជ ក់ផងដដរថ្ រាល់ោរពយាបាលអ្កជំងឺពុំតតមនូវឱ្យបង់តនម្កសវា 

ជាមុៃកនាះកទ គកឺៅកពលអ្កជំងឺកចញពីសតមាកពយាបាលកទើបកធ្ើោរបង់ន្្កសវាពយាបាល។ 

ោរផសេព្ផសាយកោលោរណ៍ទាងំកៃះតតនូវបាៃអៃុវត្តតាមរយៈ៖

ក/.បិទផសាយ (តនម្កសវាកោលោរណ៍) ជាផ្ទា ងំបា៉ា ណូ ទំហំ១,៥x២,៥ដម៉ាតត កៅជាប ់

ជញ្្ជ ងំអោរពយាបាលជំងទឺកូៅ 

ខ/.ផសេព្ផសាយកៅតាមសហគមៃ៍ (កវទិោសាធារណៈ ោរតបជុំផសេព្ផសាយផ្ទា ល់ ៃិង 

កវទិោសុខភាពដដលករៀបចំក�ើងមួយឆំ្្ម្តង)

គ/.ផសេព្ផសាយតាមរយៈតកពុមតទតទង់សុខភាពភូមិ

�/.ផសេព្ផសាយតាមរយៈតបជាពលរដឋាដដលធ្ាប់មកទទួលកសវា 

ង/.ផសេព្ផសាយកៅតាមមណ្លសុខភាព 
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ច/.ផសេព្ផសាយតាមបណ្ាញសង្គម (Facebook Page: មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ) ៃិង 

ឆ/.អង្គោរនដគូសតមាប់ោរអភិវឌ្ឍ (PFD)។ 

ទី៣.ោរកលើកដលងបងន់្្កសវាដល់ជៃតកីតក៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃអៃុវត្ត 

កោលោរណ៍ កលើកដលងោរបង់ន្្កសវា១០០% សតមាប់តបជាជៃដដលជាអ្កជំងឺតកីតក 

ពុំមាៃប័ណណសមធម៌ ជៃពិោរ ជៃអនាថ្ ៃិងតពះសង្។ កដ្យដ�ក សតមាប់តបជាជៃ 

មួយចំៃួៃៃិងក្ពុងករណីខ្ះ មៃទាីរកពទ្យក៏កលើកដលងោរបងន់្្កសវាផងដដរ ប៉ាុដៃ្តដផ្អកកលើ 

កោលោរណ៍បញ្ចពុះតនម្ពី ៣០% កៅ ៧០%។ សរុបតកួលខតបចំាឆំ្្នៃអ្កជំងដឺដលទទលួ 

បាៃោរកលើកដលងបង់ន្្មាៃតបមាណចកន្ាះពី ៧% កៅ១០%។

៣�៦�២� ការព្រៀរ្ររធនធាននិងសហការជាមួយមដ្រូអភិវឌ្ឍ

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃកកៀរគរធៃធាៃៃិងកធ្ើកិច្ចសហោរជាមយួដដគអូភិវឌ្ឍ  

កដ្យអៃុវត្តតាមអភិតកម ដូចតកៅ៖ ោរតគប់តគងចំណូលពីកសវាសុខភាព ៃិងោរតគបត់គង 

ចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាពតពមទាងំោរសហោរជាមយួដដគអូភិវឌ្ឍ ដដលជាអង្គោរជាតិ  

ៃិងអៃ្តរជាតិ។

ទី១.ោរតគប់តគងចំណូលពីកសវាសុខភាព៖ មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃមាៃតបភព 

ចំណូលពីកសវា  សុខភាពសំខាៃ់ៗចំៃៃួ៣ តបកភទ រមួមាៃ៖58

ក/.ចំណូលបង់កដ្យខ្លួៃឯង (អតិ្ ិជៃ) មាៃតបមាណ ៦៦,២៤% 

ខ/.ចំណូលបាៃពីកម្មវិធីមលូៃិធិសមធម៌ មាៃតបមាណ ៣៣,៤៣% 

គ/.កបឡាជាតិសៃ្តិសុខសង្គម មាៃតបមាណ ០.៣៣% ។

ចំកោះចំណូលដដលបាៃពីកសវាហិរញ្ញប្ទាៃ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃដបងដចក 

សតមាប់ជាោរកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក (ចៃំៃួ៦០%) សតមាប់តបតិបត្តិោររបស់មៃទាីរកពទ្យ  

(ចៃំៃួ៣៩%) ៃិងសតមាប់បង់ចលូ្វោិរដឋា (ចំៃៃួ១%)។ ោរដបងដចក្វិោកលើកទឹកចិត្ត 

ដល់បុគ្គលិក គអឺៃុវត្តកៅតាមពិៃទាពុវាយតនម្ដដលទទលួបាៃៃិងកដ្យដផ្អកតាមឋានាៃុតកម 

58 ទិៃ្ៃ័យចំណូលបាៃពីកសវាសុខាភិបាលឆំ្្២០១៩។ 
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តនួាទី ជំនាញបកច្ចកកទស ៃិងវត្តមាៃនៃោរបកំពញោរងាររបស់បុគ្គលិក។ 

ទី២.ោរតគប់តគងចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាព៖ ចំណូលកតរៅពីកសវាសុខភាពរបស់ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ទទលួបាៃពីបណ្ាសប្ពុរសជៃនានា ោរអំោវនាវរបស់ថ្្ក់ដឹកនំា 

មៃទាីរកពទ្យ ៃិងអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ តាមរយៈោរករៀបចំជាបុណ្យផ្កេ  ៃិងកដ្យមាៃោរចលូរមួ 

ោ៉ា ងសតសាក់សតសាពំតីបជាពលរដឋាកៅក្ពុងសហគមៃ៍រមួជាមយួមៃទាីរកពទ្យក្ពុងោរកសាង 

កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធមៃទាីរកពទ្យ។

ចំកោះចំណូលពីកសវាកផ្ើោៃយៃ្ត ៃិងអាហារដ្ឋា ៃ មៃទារីកពទ្យបាៃកធ្ើកិច្ចសៃយា

ជាមយួបុគ្គលិកទទលួបៃទាពុកោរងារកៃះ សតមាប់រយៈកពល ៣ឆំ្្ម្តង (សមូកមើលតបអប់ទី៥៖  

ោរករៀបចំសណា្ត ប់ធ្ាប់ករាងចំណត ៃិងករាងបាយរបស់មៃទាីរកពទ្យ)។

ទី៣. ោរសហោរជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍ ដដលជាអង្គោរជាតិ អៃ្តរជាតិ៖ មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ ទទលួបាៃោរជយួកតជាមដតជងពីដដគអូភិវឌ្ឍជាអង្គោរជាតៃិិងអៃ្តរជាតិ  

សប ព្ុរសជៃ ៃិងអាជ្ាធរ មាៃជាអាទិ៍៖

ក/.អង្គោរតគនូកពទ្យោ្ម ៃតពំដដៃ (ឆំ្្១៩៩២ដល់ឆំ្្២០០០) បាៃជយួកលើោរងារ 

បកច្ចកកទស ធៃធាៃមៃុសសេ ៃិងកហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធមៃទារីកពទ្យ ដចូជា សាងសង់អោររកបង  

អោរមណ្លសុខភាព  ៃិងឃ្្ងំឱស្ តពមទាងំជីកអណ្នូ ងទឹកបាៃ ៣កដៃ្ង ៃិងតសះទឹក 

មួយកៅចំកណា្ត លបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ។ 

ខ/.អង្គោរដ�រ (ឆំ្្ ២០០៤ ដល់ឆំ្្២០១០) បាៃជយួអោរពិកសាធៃ៍មយួ។

គ/.អង្គោររា៉ាឆ្ (RACHA) (ឆំ្្២០០៨) បាៃជយួជសួជុលអោរធំខាងមុខសតមាប់ 

ដផ្កសម្ភព ៃិងសកសងា្គ ះបនាទា ៃ់។

�/.អង្គោរយអូរសុី (URC) (ឆំ្្២០០៧ដល់ឆំ្្២០១៩) បាៃជួយដល់មៃទាីរកពទ្យ  

តាមរយៈគកតមាងពតងងឹតបព័ៃ្ធសុខាភិបាល (HSS: Health System Strenghtenning)  

បាៃអៃុវត្តពីឆំ្្២០០៣ដល់ឆំ្្២០០៩, គកតមាង BHS (Better Health Service ពតងងឹ 

គុណភាពកសវា) បាៃអៃុវត្តពីឆំ្្២០០៩ដល់២០១៣, គកតមាង QHS (Quality Health  
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Service គកតមាងកសវាសុខាភិបាលតបកបកដ្យគុណភាព) បាៃ អៃុវត្តពីឆំ្្២០១៣ ដល់  

ឆំ្្២០១៩ កដ្យោំតទបកច្ចកកទសកលើកកម្ស់គុណភាពកសវា ោរងារផ្្ស់ប្នូរឥរិោប្ 

បុគ្គលិក អនាម័យ រហំរូអ្កជំងឺ ោរដ្ទាអ្ំកជំងឺ ោរងារបណ្ពុ ះបណ្ាលថ្្ក់ដឹកនំាៃិង 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ ោរងារោត់បៃ្យជំងតឺគពុៃចាញ់ ៃិងោរោំតទជា្វិោមយួចៃំៃួ។ 

ង/.ស្ាៃទតូសហរដឋាអាកមរិកតបចំាតបកទសកម្ពុជា (ឆំ្្២០១០ ដល់ឆំ្្២០១៣) បាៃ 

ជយួអោរឆ្មប ៃិងអោរកុមារមយួខ្ង។ 

ច/.អង្គោរនដគសូតមាប់ោរអភិវឌ្ឍ (PFD) (ឆំ្្២០០៨ ដល់ឆំ្្២០១២) បាៃជយួ 

កលើោរងារ មលូៃិធិជៃតកីតក។ 

ឆ/.មលូៃិធិកសូាណូកៃជប៉ាុៃ (ឆំ្្២០១៦) បាៃជយួជា្វោិ ៨០.០០០ USD  

(តបំាបីមុៃឺដុល្ារអាកមរិក) កដើម្ីទិញឧបករណៃ៍ិងសមា្ភ រៈមៃទាីរពិកសាធៃ៍។

ទៃទាមឹកៃះ មៃទារីកពទ្យបាៃអំោវនាវដល់សប្ពុរសជៃនានា ៃិងអាជ្ាធរ កដើម្ីជយួ 

ទិញទឹកសតមាប់កតបើតបាស់កព្ុងមៃទារីកពទ្យ59។ អាជ្ាធរតសពុក សហគមៃ៍មូលដ្ឋា ៃ ៃិង 

តគឹះស្ាៃមីតកនូហិរញ្ញវត្ពុហត្ាកសិករ បាៃចលូរមួក្ពុងពិធីបុណ្យផ្កេ របស់មៃទាីរកពទ្យកដើម្ ី

សាងសង់អោររកបងមយួខ្ងផងដដរ។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃទទលួៃវូរ្យៃ្ត 

គិលាៃសកសងា្គ ះពីសប្ពុរសជៃនានា តកសងួសុខាភិបាលៃិងោកបាទតកហមកម្ពុជា  

តពមទាងំទទួលបាៃ្វិោហិរញ្ញប្ទាៃពីរដឋាដដលរមួមាៃមលូៃិធិសមធម៌ ៃិងកបឡាជាត ិ

សៃ្តិសុខសង្គម សតមាប់តទតទង់ដល់ោរពយាបាលអ្កជំងឺតកីតក (សមូកមើល២.៣.២)។

៣�៦�៣� ការរពរៀបចរំបពងកាើត្រណៈ្រម្មការ និងអន្ុរណៈ្រម្មការ

ក្ពុងោរោំតទដល់ោរពតងងឹទំនាក់ទំៃងជាមយួតបជាពលរដឋា មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ 

បាៃករៀបចំបកងកេើតឱ្យមាៃគណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ  

តាមដ្ៃៃិងវាយតនម្ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គងៃ់ិងលទ្ធកម្ម។

ទី១.គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃ របស់មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃតតនូវបាៃបកងកេើតក�ើង 

59 កៅរដវូតបំាងមៃទារីកពទ្យបដង្អកដតងដតជួបបញ្ហា ខ្ះទឹកកសទា ើរជាករៀងរាល់ឆំ្្។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន104

ក្ពុងឆំ្្២០០៦ ប៉ាុដៃ្តមាៃោរដតបតបលួលសមាសភាពជាបៃ្តបនាទា ប់ រហូតមកដល់បច្ចពុប្ៃ្។  

បច្ចពុប្ៃ្ គណៈកម្មោរកៃះមាៃសមាជិក ១១របូ៖

 - អៃុតបធាៃមៃទារីកពទ្យ ជាតបធាៃ 

 - អៃុតបធាៃដផ្កសម្ភព ជាអៃុតបធាៃ 

 - តពមទាងំសមាជិកកផសេងកទៀត រមួមាៃ តបធាៃៃិងអៃុតបធាៃដផ្កពិៃិត្យៃិងពិកតោះ 

ជំងកឺតរៅ តបធាៃដផ្ករដឋាបាល តបធាៃដផ្កជំងឺកុមារ តបធាៃដផ្កជំងរឺកបង នាយសាល 

សកសងា្គ ះបនាទា ៃ់ នាយសាលជំងកឺុមារ តបធាៃមណ្លសុខភាពបឹងខ្ារ ៃិងគណកៃយ្យ 

ករមៃទាីរកពទ្យ60។

គណៈកម្មោរហិរញ្ញប្ទាៃមាៃតនួាទីតគប់តគងៃិងដបងដចកហិរញ្ញប្ទាៃរបស់មៃទាីរ 

កពទ្យ។ រាល់ោរចំណាយទាងំអស់តតនូវឆ្ងោត់កិច្ចតបជុំ ៃិងមាៃដផៃោរចបាស់លាស់។ 

ទី២.អៃុគណៈកម្មោរតតលួតពៃិិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្

 - អៃុគណៈកម្មោរតតលួតពៃិិត្យ តាមដ្ៃ ៃិងវាយតនម្ មាៃសមាជិកចៃំៃួ៥របូ៖ 

 - អៃុតបធាៃដផ្កសម្ភព ជាតបធាៃ 

 - តបធាៃដផ្កជំងឺកុមារ ជាអៃុតបធាៃ 

 - តពមទាងំសមាជិកកផសេងកទៀត រមួមាៃ តបធាៃដផ្កជំងឺរកបង នាយសាលសកសងា្គ ះ 

បនាទា ៃ់ៃិងនាយសាលជំងកឺុមារ។ 

តនួាទីៃិងភារកិច្ចសំខាៃ់ៗរបស់អៃុគណៈកម្មោរកៃះ គឺកធ្ើោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ  

ៃិងវាយតនម្កលើោរអៃុវត្តោរងារៃិងវិៃ័យរបស់បុគ្គលិក តពមទាងំតបជុកំធ្ើោរតតលួតពៃិិត្យ 

កលើសំកណើតតមនូវោរសមា្ភ រៈ ៃិងហិរញ្ញប្ទាៃ។

ទី៣.អៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ ៃិងលទ្ធកម្ម

 - អៃុគណៈកម្មោរលទ្ធកម្ម ៃិងផ្គត់ផ្គង់  មាៃសមាជិកចំៃៃួ៥របូ៖ 

60 លិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ០០៥ /២០ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមករា ឆំ្្២០២០ របសោ់រោិល័យសុខាភិបាលតសពុក 

តបតិបត្តិបាោៃ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

 - តបធាៃដផ្កពៃិិត្យ ៃិងពកិតោះជំងឺកតរៅ ជាតបធាៃ 

 - អៃុតបធាៃដផ្កពៃិិត្យ ៃិងពកិតោះជំងឺកតរៅ ជាអៃុតបធាៃ 

 - តពមទាងំសមាជិកកផសេងកទៀត រមួមាៃ តបធាៃដផ្ករដឋាបាល គណកៃយ្យករមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងតបធាៃមណ្លសុខភាព�ុំបឹងខ្ារ។ 

តនួាទីៃិងភារកិច្ចសំខាៃ់ៗរបស់អៃុគណៈកម្មោរផ្គត់ផ្គង់ៃិងលទ្ធកម្ម គកឺធ្ើោរសិកសា  

អៃុម័តៃិងកស្ើសុំកលើតតមនូវោរជាសមា្ភ រៈ ៃិង្វិោរបស់មៃទាីរកពទ្យ។

៣�៧� ការពដ្រះពសាយបញ្ហា ពបឈមជាមួយពបជា្លរដ្ឋ និងសហ្រមន៍ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃខិតខំតបឹងដតបងក្ពុងោរដឹកនំា ៃិងកដ្ះតសាយបញ្ហា  

តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍ មាៃជាអាទិ៍៖

ទី១. ោរពិៃិត្យ ៃិងវិភាគកលើមតិរបស់អ្កជំងឺ តតនូវបាៃអៃុវត្តតាមរយៈយៃ្តោរកផសេងៗ  

រមួមាៃ៖

 - ោរកបើកតបអប់សំបុតត ដដលកធ្ើក�ើងជាករៀងរាល់ដខកៅកពលតបជុំបកច្ចកកទស

 - កិច្ចតបជុំតបចំាដខរបស់មៃទារីកពទ្យបដង្អក

 - របាយោរណ៍តបចំាដខរបសត់សពុកតបតិបត្តិ 

 - ោរវាយតនម្ពីគកតមាង H-EQIP (តាមរយៈោរវាយតនម្ខ្លួៃឯងៃិងោរបង្ឹក)

 - ោរចុះពិៃិត្យជាតបចំាកដ្យមិៃតបាប់មុៃ (spot check) ពីថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ  

ៃិងោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ

 - កវទិោសាធារណៈ ៃិងកវទិោសុខភាពសហគមៃ៍

 - ោរផ្តល់មតកិោបល់ក្ពុងកសៀវកៅតោំងមាសរបស់មៃទារីកពទ្យ កដ្យថ្្ក់ដឹកនំា  

កភៀ្វឬ/ៃិងអ្កវាយតនម្ អំពីចំណចុខ្ះខាតដដលតតនូវដកលម្អ។
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ជពូំកទី៣. បទពិសសាធន៍សោគជ័យរបស់មន្ទីរសពទ្យបង្អែកបាកាន106

តបអប់ទី៩៖ ោកដ្ះតសាយបញ្ហា តបឈមជាមួយតបជាពលរដឋាៃិងសហគមៃ៍

ជាក់ដស្តង ជាករៀងរាល់ដខ កៅតាមដផ្កៃីមួយៗរបស់មៃទារីកពទ្យ បាៃកបើកតបអប់សំបុតត  

កដើម្ីពិៃិត្យ ៃិងកដ្ះតសាយ តាមរយៈកិច្ចតបជុំតបចំាដខស្ត ពីីោរដកលម្អគុណភាពកសវាតាម 

ដផ្ក ៃិងរាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរបកច្ចកកទសកព្ុងកពលតបជុំតបចំាដខរបស់គណៈកម្មោរ 

កៃះ។ ក្ពុងករណីមិៃអាចកដ្ះតសាយក្ពុងកិច្ចតបជុំតាមដផ្កៃិងគណៈកម្មោរបកច្ចកកទស  

មតិកោបល់ឬបញ្ហា កនាះៃឹងយកកៅកដ្ះតសាយបៃ្តកទៀតជាមយួគណៈកម្មោរតគប់តគង 

មៃទារីកពទ្យឬ/ៃិងអាចបៃ្តដល់ថ្្កត់សពុកតបតិបត្តិ ៃិងមៃទារីសុខាភិបាលកខត្ត។

កលើសពីកៃះ មៃទារីកពទ្យដតងផ្តល់ឱោសដល់អ្កទទលួកសវាបាៃចលូរមួផ្តលក់ោបល់ 

ក្ពុងោរដកលម្អោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ តាមរយៈោរជំរុញរបស់អាជ្ាធរ�ុំឱ្យតបជា- 

ពលរដឋាផ្តល់ព័ត៌មាៃតត�ប់ផ្ទា ល់មាត់/ឬតាមរយៈអ្កស្ម ័តគចិត្តសុខភាពភមូិ ៃិងកវទិោ 

សាធារណៈនានា។ មៃទាីរកពទ្យដតងដតសា្ត ប់កោបល់របសក់ម�ុំ ៃិងពយាោមដកលម្អកៅ 

តាមលទ្ធភាពសមតសប។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

ទី២.ោរតសង់មតិកោបល់អ្កជំងឺឬសំណូមពរនានាដដលរាយោរណ៍មកអៃុគណៈ- 

កម្មោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃ តតនូវបាៃករៀបចំជាវិធាៃោរៃិងដំកណាះតសាយ។ ក្ពុងោរអៃុវត្ត 

ចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃូវ អភិតកមោរងារ ដចូខាងកតោម៖ 

ក/.ោរតសង់មតិកោបល់អ្កជំងឺ ៃិងសំណូមពរនានា៖ មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំៃិង 

ផ្តល់ៃវូទតមង់លិខិតរិះគៃ់ស្ាបនា (សមូកមើលឧបសម្័ៃ្ធទី៩) ជៃូដល់អ្កជំងតឺគប់របូកដើម្ី 

បំកពញមុៃកពលចាកកចញពីមៃទាីរកពទ្យ។ ជាមយួោ្កនាះ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃករៀបចំជាតបអប់ 

សំបុតត កដើម្ីផ្តល់ភាពងាយតសលួលដល់តបជាពលរដឋាក្ពុងោរផ្តល់មតិរិះគៃ់ៃិងសំណូមពរ 

កផសេងៗ។ កលើសពីកៃះ មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំជាកវទោិសាធារណៈៃិងកវទិោសុខាភិបាល 

នានា កដើម្ីផ្តល់ោរជបួជុំោ្រវាងតបជាពលរដឋាតាមសហគមៃ៍ អាជ្ាធរ ៃិងបុគ្គលិកមៃទារីកពទ្យ  

ក្ពុងោរកលើកក�ើងៃវូកងល្់ បញ្ហា តបឈម សំណូមពរ ៃិងដំកណាះតសាយដដលោក់ព័ៃ្ធៃឹង 

ោរផ្តល់កសវារបស់មៃទាីរកពទ្យ។ 

ខ/.វិធាៃោរកដ្ះតសាយ៖ មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃផ្តលៃ់វូវិធាៃោរកដ្ះតសាយ 

ចំកោះបញ្ហា តបឈមកផសេងៗ តាមរយៈ៖ 

 - កិច្ចតបជុំបកច្ចកកទសរបស់ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិ (កធ្ើក�ើងជាតបចំា 

ដខ)

 - កិច្ចតបជុំគណៈកម្មោរតគប់តគងមណ្លសុខភាព (កម�ុំជាតបធាៃ) (កធ្ើក�ើង 

ោ៉ា ងតិច២ដខម្តង)

 - កិច្ចតបជុំគណៈកមា្ម ធិោរសតមបសតមលួលបកច្ចកកទស (កធ្ើក�ើងជាតបចំាតតមីាស)

 - កិច្ចតបជុំគណៈកមា្ម ធិោរសស្ត ី ៃិងកុមារ (កធ្ើក�ើងជាតបចំាដខ)

 - កវទិោសាធារណៈ ៃិងកវទិោសុខភាពសហគមៃ៍ (កធ្ើក�ើង ១១ដងក្ពុងមយួឆំ្្ តាម 

មណ្លសុខភាពទាងំ១១)

 - កវទិោតកពុមតបឹកសាកខត្ត (កធ្ើក�ើង១ឆំ្្ម្តង)

 - កវទិោតកពុមតបឹកសាតសពុក (កធ្ើក�ើង ៩ដងក្ពុងមយួឆំ្្ កដ្យអៃុវត្តម្តងមួយ�ុំ)
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 - កវទិោសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល (តាមស្ាៃភាពជាក់ដស្តង)។

ក្ពុងករណីោក់ព័ៃ្ធកៅៃឹង្វិោ ៃិងោរខ្ះខាតទឹកសតមាប់កតបើតបាស់ ោរកដ្ះតសាយ 

របស់មៃទារីកពទ្យ គតឺាមរយៈោរអំោវនាវដល់តបជាពលរដឋាដដលជាអតីតអ្កជំង ឺសហគមៃ៍  

អាជ្ាធរមលូដ្ឋា ៃ វត្តអារាម អង្គភាពនដគ ូៃិងសប្ពុរសជៃនានា កដើម្ីចលូរមួជា្វិោក្ពុង 

ោរកដ្ះតសាយបញ្ហា ។

៣�៨� ការផ្តរួចពផ្តើម្ររំនិត ្្មទៗី  និងនវានុវត្តនព៍ដើម្បទីពធ្វ ើឱ្យអង្គភា្មានដរំពណើរការ 

កាន់ងតពបពសើរ 

កៅក្ពុងតកបខ័ណ្នៃោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ កដើម្ីកធ្ើឱ្យអង្គភាពោៃ់ដតមាៃ 

ភាពតបកសើរក�ើង មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃបាៃកផ្្ត តោរយកចិត្តទុកដ្ក់កលើ (១)ោរដឹកនំា 

អៃុវត្តោរជំរុញៃិងោរោំតទោរអៃុវត្តគំៃិតនច្តបឌិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ក្ពុងអង្គភាពផ្តលក់សវា  

ៃិង (២)ោរបសញ្្ជ បអំពតីបធាៃបទោក់ពៃ័្ធកៅៃឹងៃវាៃុវត្តៃ៍ៃិងោរនច្តបឌិតកដើម្ីឱ្យ 

អង្គភាពដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ។

តបអប់ទី១០៖ ោរផ្តលួចកផ្តើមគំៃិត ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

(១) ោរដឹកនំាអៃុវត្តោរជំរុញ ៃិងោរោំតទោរអៃុវត្តគំៃិតនច្តបឌិតៃិងៃវាៃុវត្តៃ ៍

ក្ពុងអង្គភាពផ្តល់កសវាកផ្្ត តសំខាៃ់កៅកលើលក្ខណ្ចៃំៃួ ៤ រមួមាៃ៖ 

ក/.ោរអៃុវត្តវិធីសាសស្ត តបកបកដ្យៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិត កដើម្ីទទួលបាៃ 

លទ្ធផលក្ពុងោរអៃុវត្តោរងារតបកបកដ្យតបសិទ្ធភាព រមួមាៃ៖

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តៃូវកោលោរណ៍ “២ម៣ក” ឬ កវលាទាងំ៥  

សតមាប់ោរកធើ្អនាម័យនដ (ទី១.មុៃកពលប៉ាះអ្កជំងឺ, ទី២.មៃុកពលកធ្ើទតមង់ោរអាសិបទិក,  

ទី៣.កតោយកពលតបឈមៃិងោរប៉ាះវត្ពុរាវកចញពីអ្កជំងឺ, ទី៤.កតោយកពលប៉ាះអ្កជំងឺ,  

ទី៥.កតោយកពលប៉ាះវត្ពុជុំ វិញអ្កជំង)ឺ។ ដផ្អកកលើោរអៃុវត្តកៃះ មៃទារីកពទ្យបដង្អកបាៃដ្ក ់

កចញៃូវោក្យកស្ាក “លាងនដសកសងា្គ ះជីវិត ”។

 - ោរចាក់សារជាសកំ�ងដណនំាតាមឧបករណ៍បំពងសំក�ងតូចៗកៅតាមបៃទាប់ទឹក 

ក្ពុងមៃទាីរកពទ្យដល់អ្កជំងឺ ៃិងអ្កកំដរអ្កជំងឺ អំពីោរកតបើតបាស់បៃទាប់ទឹក ៃិង 

អនាម័យ។ 

 - មៃទាីរកពទ្យបាៃខិតខំកកៀរគរសប្ពុរសជៃ អាជ្ាធរ ៃិងដដគអូភិវឌ្ឍ ឱ្យចូលរមួកព្ុង 

ោរដកលម្អ កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ តាមរយៈោរកំណត់ឱ្យមាៃដផៃោរកមក្ពុងោរករៀបចំ 

បរិកវណមៃទាីរកពទ្យ កដ្យករៀបចំឱ្យមាៃផ្កេ  កៅ្ម នបតង ៃិងកដើមកឈើ។ ក្ពុងកនាះ 

មៃទារីកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃម្ប់នបតងជាៃិច្ច ៃិងកដ្យមាៃកដៃ្ងសតមាកលំដហ 

សតមាប់អ្កជំងឺ ៃិងករៀបចំបៃទាប់សតមាប់អ្កជំងឺតបកបកដ្យផ្សុកភាព។ 

 - មៃទាីរកពទ្យមាៃគកតមាងសាងសង់អោរមយួខ្ងកទៀតកៅដ្ច់កដ្យដ�កសតមាប់ 

ពយាបាលជំងដឺល់តពះសង្ ដដលគំៃិតកៃះ មាៃោរចលូរមួោំតទជាវិភាគទាៃព ី

សំណាក់អាជ្ាធរតសពុក សប ព្ុរសជៃ ៃិងតពះសង្។

 - មៃទារីកពទ្យមាៃកោលបំណងក្ពុងោរកធ្ើឱ្យកសវារបស់ខ្លួៃអាចតបកតួតបដជងជាមយួ 

ៃឹងវិស័យឯកជៃ តាមរយៈោរអៃុវត្តកោលោរណ៍នៃោរយកទីតកពុងមកដ្ក់កៅ 

ជៃបទ កដើម្ីឱ្យមៃទាីរកពទ្យមាៃស្តងដ់្ដូចមៃទាីរកពទ្យឯកជៃ ៃិងមៃទាីរកពទ្យទីតកពុង។  
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ជាក់ដស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃករៀបចំឱ្យមាៃបៃទាប់សតមាក VIP ចៃំួៃ ០៤បៃទាប់61។  

ដផ្អកកលើចំណចុកៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់កោលកៅ ៣ឆំ្្ ក្ពុងោរដកដតបឥរិោប្ 

បុគ្គលិករបស់ខ្លួៃចំកោះកសវាបដិសណាឋា រកិច្ចឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរជាងកៃះបដៃ្ម 

កទៀត។

ខ/ . អ្កតគប់តគងផ្តលក់ពលកវលាៃិងឱោសដល់មសៃ្តីក្ពុងោរអៃុវត្តគំៃិតផ្តលួចកផ្តើម 

ដដលមាៃលក្ណៈ ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិត៖ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃជំរុញោរកលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឱ្យមាៃោរចលូរមួមតិកោបល់  

តាមរយៈកិច្ចតបជុំ សិោ្សាលា ៃិងវគ្គបណ្តពុ ះបណា្ត លនានា។ មៃទារីកពទ្យ ក៏បាៃករៀបចកំវទិោ 

ជបួជាមយួអ្កជំងឺករៀងរាល់ន ង្ៃសតុកកដើម្ីដស្ងយល់ ៃិងទទលួបាៃព័ត៌មាៃជាក់ដស្តង  

សំកៅករៀបចោំរដកលម្អោរអៃុវត្តោរងារឱ្យមាៃលក្ណៈោៃ់ដតល្អតបកសើរ។ ជាមយួោ្ 

កនាះ មៃទារីកពទ្យក៏បាៃជំរុញឱ្យមាៃោរផ្្ស់ប្តនូរឥរិោប្ោរងារ ្្មីៗសតមាប់អង្គភាព តាម 

រយៈោរចូលរមួកធ្ើពលកម្មករៀងរាល់ន ង្ៃតពហស្តិ៍ ៃិងយុទ្ធសាសស្តផ្្ស់ប្តនូរឥរិោប្មួយ 

ចៃំៃួ។ ជាកដ់ស្តង មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តលួចកផ្តើមឱ្យបុគ្គលិកអៃុវត្តៃវូយុទ្ធសាសស្ត  ßស្ាគមៃ៍à  

អ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃ តាមរយៈោរដកដតបឥរោិប្បុគ្គលិក ៃិងតគនូកពទ្យឱ្យកចះជតមាបសរួ  

ៃិងស្ាគមៃ៍។

ក្ពុងោរអៃុវត្តយុទ្ធសាសស្ត កៃះ មៃទាីរកពទ្យបាៃដ្ក់ជាបទបញ្្ជ ឱ្យបុគ្គលិកតគប់រូប 

ចាប់កផ្តើមសាកល្ងករៀងរាល់តពឹកក្ពុងកពលតបជុំបកច្ចកកទស ៃិង្ៃដល់ោរអៃុវត្ត 

ជាក់ដស្តងជាមយួអ្កជំងឺ/អតិ្ ិជៃផ្ទា ល់ កដ្យមាៃោរតតលួតពិៃិត្យតាមដ្ៃពីតបធាៃដផ្ក  

ៃិងថ្្ក់ដឹកនំាមៃទាីរកពទ្យ។ កតរៅពីកៃះ កៅដផ្កជំងឺទូកៅ ៃិងដផ្កសម្ភព មៃទាីរកពទ្យបាៃ 

ករៀបចំបៃទាប់ ßVIPà សតមាប់ពយាបាលអ្កជំងឺ/អតិ្ ិជៃ ចំៃៃួ២បៃទាប់ក្ពុងដផ្កៃីមយួៗ។  

បៃទាប់ ßVIPà កៃះផ្តល់ជៃូកៅអ្កជំងឺ/អតិ្ិជៃដដលចង់ស្ាកក់ៅ ៃិងមាៃកំណត់តនម្ 

សមរម្យ កហើយ្វិោដដលទទួលបាៃពីបៃទាប់ ßVIPà កៃះ គទឺុកសតមាប់អភិវឌ្ឍកៅដផ្ក 
61 ដផ្កជមងៃទឺកូៅ មាៃចំៃៃួ០២បៃទាប់ ៃិងដផ្កសម្ភព ៃិងករាគសស្ត ី មាៃចំៃៃួ០២បៃទាប់។
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

កៃះបៃ្តកទៀត។ កលើសពីកៃះ មៃទាីរកពទ្យក៏បាៃករៀបចំទិវាពលកម្មកៅករៀងរាល់ន ង្ៃតពហស្តិ៍ 

ផងដដរ ក្ពុងកោលបំណងពតងងឹសាមគ្គភីាពនផទាក្ពុង ៃិងកលើកកម្ស់អនាម័យៃិងបរិស្ាៃ 

មៃទាីរកពទ្យ។

គ/.ោរកំណត់ៃវូគៃិំតផ្តលួចកផ្តើម ្្មជីាដផ្កមយួនៃោរពិពណ៌នាមុខតំដណង ៃិងលក្ណៈ 

វិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្គុណផលមសៃ្តី៖ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃអៃុវត្តៃវូយៃ្តោរ SOA ដដលបាៃកំណត់អំពោីរទទលួ 

ខុសតតនូវតាមរយៈោរដ្ក់កចញៃវូកិច្ចតពមកតពៀងអៃុវត្តោរងារ ៃិងោរកំណត់អំពីលក្ខណ្  

តនួាទីភារកិច្ច ៃិងោរទទួលខុសតតនូវោរងារ តពមទាងំបាៃកំណត់ៃូវសចូនាករសតមាបោ់រ 

វាយតនម្ចបាស់លាស់ កដ្យផសារភា្ជ ប់កៅៃឹងោរកលើកទឹកចិត្ត (្វិោឧបត្ម្ភតបចំាដខ)។  

ដផ្អកកលើោរអៃុវត្តកៃ្ងមក ោរតពមកតពៀងអៃុវត្តោរងារ ោរកំណត់តនួាទីភារកិច្ចៃិងោរ 

វាយតនម្កៅកលើលទ្ធផលោរងារ គជឺាចំណចុដដលតតនូវកធ្ើោរដកលម្អជាតបចំា ជាពិកសស 

សូចនាករដដលតតនូវកធ្ើបច្ចពុប្ៃ្ភាពសតមាប់ោរអៃុវត្ត ោរតាមដ្ៃតតលួតពិៃិត្យៃិងោរ 

វាយតនម្ សំកៅកឆ្ើយតបកៅៃឹងកោលោរណ៍ថ្្ក់ជាតិដដលបាៃដ្ក់កចញ។

ជាមយួោ្កនាះ ោរអៃុវត្តៃវូគំៃិតផ្តលួចកផ្តើមរបស់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ តតនូវបាៃដ្ក ់

បញ្ចនូលកៅក្ពុងតបព័ៃ្ធវាយតនម្គុណផលោរងារសតមាប់ផ្តលត់បាក់កលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក។  

ជាឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍វាយតនម្ស្ានដោរងារបុគ្គលិកនៃតបព័ៃ្ធវាយតនម្គុណផល 

ោរងារ សតមាប់ផ្តល់តបាក់កលើកទឹកចិត្តតបចំាតតីមាស កតោមគកតមាងនៃោរកលើកកម្ស់ 

គុណភាពសុខាភិបាលៃិងសមធម៌ (H-EQIP) បាៃបញ្ចនូលៃវូសចូនាករមយួចំៃៃួ ដចូជា  

ßឥរិោប្វជិា្ជ ជីវៈ ឥរោិប្ោរងារជាតកពុមà ជាកដើម។

�/.ោរផ្តល់ោរទទលួសា្គ ល់ ៃិងរង្ាៃ់កលើកទឹកចិត្តដល់អ្កផ្តលួចកផ្តើមគៃំិតៃវាៃុវត្តៃ៍  

ៃិងោរនច្តបឌិតដដលបាៃចូលរមួដល់ោរអភិវឌ្ឍមៃទាីរកពទ្យ៖ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃជបួតបទះោរលំបាក ៃិងបញ្ហា តបឈមជាកតចើៃកៅក្ពុង 

ោរអៃុវត្ត រមួមាៃ៖  កហដ្ឋា រចនាសម្័ៃ្ធ ោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តលក់សវាសុខភាពជាកដើម  
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(ដចូមាៃបងាហា ញក្ពុងជំពកូទី២)។ ោរលំបាក ៃិងបញ្ហា តបឈមទាងំកៃះ បាៃជំរុញឱ្យមាៃ 

ោរដកដតបៃូវឥរោិប្ ៃិងរកបៀបរបបនៃោរតគប់តគង ៃិងោរបំកពញោរងារតគប់កតមិត 

ៃិងតគប់ដផ្ក។ ដចូអ្ីដដលបាៃបងាហា ញពីខាងកលើ អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ  

តតនូវបាៃផ្តល់ោរទទលួសា្គ ល់ៃវូស្ានដនៃោរបំកពញោរងារ កដ្យបាៃដកំ�ើងមុខតំដណង 

ជាបៃ្តបនាទា ប់ចាប់តំាពីកតមិតគិលាៃុបដ្ឋា កបឋម រហតូដល់តបធាៃមៃទាីរកពទ្យ។ ទៃទាឹមៃឹងកៃះ  

ក៏មាៃោរកលើកទឹកចិត្ត តាមរយៈោរផ្តលត់បាក់ឧបតម្្ភជាតបចំា ោរដំក�ើងមុខតដំណង ៃិង 

ោរកលើកទឹកចិត្តជា្វិោ ជាកដើម។ 

មៃទាីរកពទ្យបាៃផ្តល់លទ្ធភាពដល់បុគ្គលិក ជាពិកសស តាមដផ្កៃីមយួៗ ឱ្យកចះនច្ 

តបឌិតសកម្មភាពោរងារក្ពុងោរផ្តល់កសវាដ្ទាសំុខភាពជូៃតបជាជៃ ដដលជា្្នូរមកវិញ 

ៃវូោរផ្តល់ោរកលើកទឹកចិត្តរបស់មៃទារីកពទ្យ។ ជាក់ដស្តង កៅដផ្កជំងឺទកូៅ ៃិងដផ្កសម្ភព  

បាៃករៀបចំបៃទាប់ ßVIPà សតមាប់ពយាបាលអ្កជំង/ឺ អតិ្ិជៃ កហើយកនតមដដលទទលួបាៃ 

ពីកសវាកៃះ តតនូវបាៃរកសាទុកកតបើតបាស់កៅដផ្កកៃះ។

ជាមយួោ្កៃះ មៃទារីកពទ្យក៏តតនូវបាៃទទលួសា្គ ល់កលើស្ានដ ៃិងគំៃិតៃវាៃុវត្តៃ៍របស ់

ខ្លួៃពីតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ដដគអូភិវឌ្ឍ ៃិងអាជ្ាធរោក់ព័ៃ្ធតគប់កតមិត។  

ជាក់ដស្តង រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាោលពីកពល ្្មីៗ កៃះ បាៃទទលួសា្គ ល់មៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃជាអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូតមិត CPA1 កដ្យ ផ្តល់ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ទូទាងំ

តបកទស ៃិងផ្តល់្វិោចៃំៃួ ២០០.០០០.០០០ករៀល (ពីររយលាៃករៀល) កដើម្ីកលើក 

ទឹកចិត្តដល់បុគ្គល ៃិងអង្គភាពទាងំមូល។

(២)ោរបសញ្្ជ បអំពីតបធាៃបទោក់ព័ៃ្ធៃឹងៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងោរនច្តបឌិតកដើម្ីឱ្យ 

អង្គភាពដំកណើរោរោៃ់ដតតបកសើរ៖

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃអៃុវត្តៃិងកំពុងករៀបចំកកៀរគរោរោំតទ ៃិងោរសហោរ 

កដើម្ីអៃុវត្តោរបណ្តពុ ះបណា្ត ល ៃិងបកងកេើៃោរយល់ដឹងអំពីៃវាៃុវត្តៃ៍ៃិងោរនច្តបឌិតក្ពុង 

អង្គភាពផ្តល់កសវា កដ្យកផ្្ត តសំខាៃ់កលើ៖
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ជពូំកទី៣. បទពិសោធន៍សោគជ័យរបស់មន្ីរសពទ្យបង្អែកបាកាន

 - បកងកេើៃោរផសេព្ផសាយ ៃិងោរបណ្តពុ ះបណា្ត លអំពកីោលោរណ៍ “២ម៣ក” ឬ កវលា 

ទាងំ៥ ៃិងយុទ្ធសាសស្ត តសីសា្អ ត

 - ផសេព្ផសាយ ៃិងជំរុញោរកលើកទឹកចិត្តឱ្យបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យ កៅបៃ្តោរសិកសាកៅ 

កតរៅតបកទស

 - មៃទាីរកពទ្យបៃ្តដផៃោរដឹកនំាបុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យកៅកធ្ើទសសេៃកិច្ចសកិសាកៅកតរៅ 

តបកទស កដើម្ីដស្ងយល់បដៃ្មអំពីបរិបទោរងារ ៃិងោរផ្តលក់សវាឱ្យោៃ់ដតល្អ 

តបកសើរ

 - ករៀបចំោលវិភាគ សតមាប់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យៃិងតគនូបកងា្គ លដចករដំលកព័ត៌មាៃ  

ៃិងចំកណះដឹង (ដចូជា ោរអកញ្ជ ើញតគនូបកងា្គ លពីមៃទាីរកពទ្យកខត្តកោធិ៍សាត់មកដចក 

រដំលក ជាកដើម)

 - កតជើសករសី ៃិងផ្តល់ោរបណ្តពុ ះបណា្ត លដល់បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យអំពីជំនាញបកច្ចក- 

កទស ្្មីៗ ។
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ជំព
ូក
ទី៤

ជពូំកទី៤. សេចក្ីេន្និដ្ឋា ន

្ររំ្្ូរទទី៤� ពសច្រ្តទីសននាិដ្្ឋ ន

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ បាៃកដើរតនួាទីោ៉ា ងសំខាៃ់ កៅក្ពុងោរចលូរមួអៃុវត្តោរ 

ដកលម្អៃវូរកបៀបរបបនៃោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តលក់សវាសុខាភិបាលកតមិតមលូដ្ឋា ៃឱ្យ 

ោៃ់ដតមាៃគុណភាពតបកសើរក�ើង តសបតាមកោលៃកោបាយនៃោរដកទតមង់របស់រាជ- 

រដ្ឋា ភិបាល។ ជាក់ដស្តង មៃទារីកពទ្យមាៃោរវិវត្តជាវិជ្ជមាៃចាប់តំាងពីឆំ្្២០០៣ រហតូ 

មកដល់បច្ចពុប្ៃ្ (ឆំ្្២០២០) កដ្យសារមាៃោរចលូរមួអភិវឌ្ឍពតីគប់ភាគីោក់ព័ៃ្ធនានា  

(អាជ្ាធរថ្្ក់កខត្ត តសពុក �ុំ មៃទាីរសុខាភិបាល មៃទាីរកពទ្យកខត្ត ោរិោល័យសុខាភិបាល 

តសពុកតបតិបត្តិ គណៈតគប់តគងមៃទាីរកពទ្យ មសៃ្តីរាជោរ ៃិងបុគ្គលិកទាងំអស់របស់មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ អង្គោរនដគូោក់ពៃ័្ធ សហគមៃ៍ តបជាជៃ ៃិងតពះសង្) កទើប្ៃកៅ 

សកតមចបាៃកជាគជ័យ ៃិងោ្យជាអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូលខ១ ទទូាងំតបកទស  

កតមិត CPA1 ដដលទទលួសា្គ ល់កដ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ោលពីឆំ្្២០១៩ ៃិងទទលួ

បាៃជា្វោិសតមាប់ោំតទដល់ោរកលើកទឹកចិត្ត មសៃ្តី ៃិងោរអភិវឌ្ឍស្ាប័ៃ។

បទពិកសាធៃ៍កជាគជ័យកៃះ គដឺផ្អកកៅកលើកតា្ត មយួចៃំួៃដចូខាងកតោម៖

ទី១.ភាពជាអ្កដឹកនំា សាមគ្គភីាព ៃិងកិច្ចសហោរល្អរវាងថ្្ក់ដឹកនំាៃិងបុគ្គលិក 

មៃទាីរកពទ្យ រមួជាមួយៃឹង អាជ្ាធរៃិងភាគីោក់ពៃ័្ធ។

ទី២.ោរបកំពញោរងារកដ្យមាៃកំណត់ៃវូោរពិពណ៌នាមុខតំដណង ៃិងោរវាយតនម្ 

ចបាស់លាសក់ដ្យផសារភា្ជ ប់កៅៃឹងោរកលើកទឹកចិត្តដដលកកើតកចញពីបទពកិសាធៃ៍នៃោរ 

អៃុវត្តយៃ្តោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពកិសស។

ទី៣.ោរកតតៀមលក្ណៈសម្ត្តិក្ពុងោរចូលរមួតប�ងតបណំាង កដ្យឈរកលើោរ 

សកតមចចិត្តតបកបកដ្យទំៃុកចិត្តខ្ស់ដដលោក់ពៃ័្ធៃឹងោរកសាងកិត្តិយស លទ្ធផល 

សកតមចបាៃ ោរកសាងទៃំុកចិត្តជៃូតបជាជៃ ឆៃទាៈចូលរមួ ៃិងោរចូលរមួពីបុគ្គលិក 

តគប់កតមិត។
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ទី៤.ោរដកលម្អរកបៀបរបបនៃោរតគប់តគង កដ្យបាៃកំណត់អំពីរំហរូ ៃិងៃីតិវិធ ី

នៃោរផ្តល់កសវាមាៃភាពចបាស់លាស់ ៃិងសុតកឹតភាព តពមទាងំមាៃោរតគប់តគងហិរញ្ញវត្ពុ 

តបកបកដ្យតម្ាភាព។

ទី៥.ោរកំណត់ៃវូយៃ្តោរ ៃិងៃីតិវិធីចបាស់លាស់ក្ពុងោរទទលួ ៃិងកដ្ះតសាយបញ្ហា  

តបឈម ៃិងោរលំបាកនានារបសត់បជាពលរដឋា ៃិងសហគមៃ៍។

ទី៦.ោរកសាងៃវូទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួអាជ្ាធរតគប់លំដ្ប់ថ្្ក់ តបជាពលរដឋា តពះ- 

សង្ សហគមៃ៍ ៃិងដដគអូភិវឌ្ឍោក់ពៃ័្ធ។

ទី៧.គំៃិតផ្តលួចកផ្តើមក្ពុងោរកលើកកម្ស់គុណភាពនៃោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ តាម 

រយៈោរដ្ក់កចញៃវូយុទ្ធសាសស្ត  “តសីសា្អ ត” ក្ពុងោរទាក់ទាញោរោំតទ ៃិងកោលោរណ៍  

“២ម៣ក” ឬកវលាទាងំ៥ សតមាប់ោរលាងនដសកសងា្គ ះជីវិត តពមទាងំោរអៃុវត្តៃវូយុទ្ធនាោរ  

“ស្ាគមៃ៍” ក្ពុងោរជតមាបសរួៃិងទទួលអ្កជំងឺ។

កទាះបីោ៉ា ងណាក៏កដ្យ ោរវិវត្តកៅក្ពុងសង្គមមាៃោរផ្្ស់ប្តនូរ ៃិងដតបតបលួលោ៉ា ង 

ឆ្ប់រហ័ស ដដលទាមទារឱ្យអ្កតគប់តគង ៃិងអ្កអៃុវត្តទាងំអស់ តតនូវករៀៃសតូតពីបទពិ- 

កសាធៃ៍វិជ្ជមាៃៃិងអវិជ្ជមាៃ កដើម្ីករៀបចំដកលម្អអង្គភាពៃិងរកបៀបរបបនៃោរដឹកនំាៃិង 

ោរតគប់តគងោរងាររបស់ខ្លួៃឱ្យតសបកៅៃឹងស្ាៃភាពជាក់ដស្តង សំកៅ្ៃកៅកលើក 

កម្ស់គុណភាពៃិងតបសិទ្ធភាពនៃោរតគប់តគងកព្ុងអង្គភាព តពមទាងំកឆ្ើយតបទាៃ់កពល- 

កវលា ៃិងមាៃតបសិទ្ធភាពចំកោះកសចក្តីតតនូវោររបសត់បជាជៃ។

ជារមួ កតា្ត កជាគជ័យដដលបាៃអៃុវត្តខាងកលើកៃះៃឹងោ្យកៅជាកមករៀៃពិកសាធៃ ៍

ក្ពុងោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈកៅតាមអង្គភាពដដលមាៃកតមតិតបហាក់- 

តបដហលោ្ ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាល កដើម្ីផ្តល់ជាតតីវិស័យក្ពុងោរដកលម្អោរតគប់តគង ៃិង 

ោរផ្តល់កសវារបស់ខ្លួៃឱ្យោៃ់ដតល្អតបកសើរមួយកតមិតកទៀត។
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គន
្ថន
ិទ
ទ្េស

គន្ថនិទ្ទេស

្រន្និពទ្ទស

ល�រ ព ្្ម រះឯ្រសារ

១ តពះរាជតកម ៃស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមករា ឆំ្្១៩៩៦ ស្ត ពីីោរបកងកេើតតកសងួ 

សុខាភិបាល។

២ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្១៩៩៧ អៃុតកឹត្យកលខ ៦៧ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២២ ដខតុលា 

ឆំ្្១៩៩៧ ស្ត ពីីោរករៀបចំៃិងោរតបតពឹត្តកៅរបសត់កសងួសុខាភិបាល។

៣ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០០៩ អៃុតកឹត្យកលខ ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី ២៧ ដខកមសា 

ឆំ្្២០០៩ ស្ត ពីីោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពកិសសនៃតកសងួ 

សុខាភិបាល។

៤ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៣ អៃុតកឹត្យកលខ ១៩១ អៃតក.បក ស្ត ពីីោរបកងកេើតៃិង 

ដ្ក់ឱ្យដកំណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពិកសសនៃតកសងួសុខាភិបាល ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខ 

កមសា ឆំ្្២០១៣។

៥ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៣ អៃុតកឹត្យកលខ៤៥៥ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៥ ដខមិ្ុនា  

ឆំ្្២០១៣ ស្ត ពីីោរករៀបចំៃិងោរតបតពឹត្តនៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ។

៦ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៣ អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា  

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីោីរវាយតនម្ៃិងោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ 

អប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល។

៧ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៩ អៃុតកឹត្យកលខ ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទ២៤ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីីោរទទលួសា្គ ល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ  

ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

៨ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៣ ßកម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិោលទី៥à។

៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៨ ßយុទ្ធសាសស្តចតុកោណដំណាកោ់លទី៤à។
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១០ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៩ របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យ       

ចីរភាព ២០១៦-២០៣០ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៩។

១១ តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨១ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួ 

សុខាភិបាល ៃិងតកសួងមុខងារសារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីោីរ 

ដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរូ ក្ពុងវិស័យ 

សុខាភិបាល។

១២ តកសួងមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០១៨ កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ 

ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាងលក្ណៈវិៃិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ 

ៃិងទទួលសា្គ ល់អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងសុខាភិបាល។

១៣ តកសួងមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០១៨ កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១ សសរ ចុះន ង្ៃទី៧ ដខមិ្ុនា 

ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរបកងកេើតគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ។

១៤ តកសងួមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០១៩ កសចក្តីសកតមចកលខ ៤៩៨ មស.សសរ ចុះចុះន ង្ៃទី៣១  

ដខមករា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីោីរដតងតំាងគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្ក 

សតមបសតមលួលកព្ុងោរវាយតនម្ ៃិងកតជើសសតមាងំជុំទី១ កបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរូ 

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

១៥ តកសងួមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០១៩ កសចក្តីសកតមចកលខ ១២៥២ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ 

ដខមីនា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីោីរដតងតំាងគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្ក 

សតមបសតមលួលកព្ុងោរចុះវាយតនម្កៅទីតំាងកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងវិស័យ 

អប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល។

១៦ តកសួងមុខងារសារណៈ ឆំ្្២០២០ កសចក្តីសកតមច កលខ ១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី ២៤  

ដខមីនា ឆំ្្២០២០ ស្ត ពីីោរបកងកេើតតកពុមោរងារសតមាប់គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ពីីោរ 

តគបត់គងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ របស់ជ័យលាភីអង្គភាពកសវាសាធារណៈគំរូកព្ុងវិស័យ 

អប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩។
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១៧ តកសួងសុខាភិបាល ឆំ្្១៩៩៦ តបោសកលខ ៣៣១ ស.កសផ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្១៩៩៦ ស្ត ពីីដផៃោរតគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល កខត្តកោធិ៍សាត់។

១៨ តកសួងសុខាភិបាល ឆំ្្១៩៩៨ ßកសចក្តីដណនំាសតមាប់អភិវឌ្ឍតសពុកតបតិបត្តិà។

១៩ តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៤ ßកសចក្តីដណនំាស្ត ពីីសំណុំសកម្មភាពបសង្គប់សតមាប់អភិវឌ្ឍ 

មៃទាីរកពទ្យបដង្អកà។

២០ តកសួងសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៦ ßដផៃោរយុទ្ធសាសស្តសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៦-២០២០à។

២១ តកសួងសុខាភិបាល ឆំ្្២០២០ របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៩។

២២ រដឋាបាលតសពុកបាោៃ ឆំ្្២០២០ របាយោរណ៍សកងប្ស្ត ពីីោរអៃុវត្តោរងាររបស់រដឋាបាល

តសពុកបាោៃ ចុះន ង្ៃទី ២៤ មិ្ ុនា ឆំ្្២០២០។

២៣ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ឆំ្្២០២០ លិខិតបងា្គ បោ់រកលខ០០៥ /២០  

ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមករា ឆំ្្២០២០ របសោ់រោិល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ។

២៤ ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ ឆំ្្២០១៩ ßបទបងាហា ញដចករំដលកបទពិ- 

កសាធៃ៍នៃោរតគបត់គងៃិងផ្តល់កសវាសាធារណៈà ក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ 

បដង្អកបាោៃ ោលពនី ង្ៃទី០៦ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩។

២៥ ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក សាង គមឺៃី អតីតតបធាៃមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃជាមួយ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី ២៩ ដខមិ្ ុនា ឆំ្្ 

២០២០ កៅទីតំាងមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។

២៦ ខឹ្មសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ខយូ ឌី តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ជាមួយ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសកិសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី ០១ ដខកកកេដ្ ឆំ្្ 

២០២០ កៅទីតំាងមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។

២៧ ខឹ្មសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ឈុៃ ផលី្ តបធាៃ URC តបចំាកខត្តកោធិ៍សាត់ ជាមយួ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ០៣ ដខកកកេដ្ ឆំ្្ 

២០២០ កៅទីតំាងោរិោល័យ URC ក្ពុងមៃទារីសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។
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២៨ កិច្ចសមា្ភ ស ៃិងលទ្ធផលកតមងសំណួរជាមយួបុគ្គលិកកពទ្យ សហគមៃ៍ៃិងតគលួសារអ្កជំងឺ 

សរុបតបមាណ ៣១របូ ោលពី ន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។

២៩ កិច្ចសមា្ភ ស ៃិងលទ្ធផលកតមងសំណួរជាមួយតគលួសារអ្កជំងឺ សហគមៃ៍មូលដ្ឋា ៃ ៃិង 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពីន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។
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ឯកសារយោង

ឯ្រសារពោង

 - កម្មវិធីៃកោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតោិលទី៥ ឆំ្្២០១៣។

 - យុទ្ធសាសស្តចតុកោណដំណាកោ់លទី៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆំ្្២០១៨។

 - តពះរាជតកម ៃស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមករា ឆំ្្១៩៩៦ ស្ត ពីីោរបកងកេើតតកសួង

សុខាភិបាល

 - អៃុតកឹត្យ កលខ ៦៧ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២២ ដខតុលា ឆំ្្១៩៩៧ ស្ត ពីីោរករៀបចៃំិងោរ 

តបតពឹត្តកៅរបស់តកសងួសុខាភិបាល។

 - អៃុតកឹត្យកលខ ១១០ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទ២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីីោរទទលួសា្គ ល់ 

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

 - អៃុតកឹត្យកលខ ១៩១ អៃតក.បក ស្ត ពីីោរបកងកេើតៃិងដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទភ្ីាក់ងារតបតិ- 

បត្តិោរពិកសសនៃតកសងួសុខាភិបាល ចុះន ង្ៃទី១៩ ដខកមសា ឆំ្្២០១៣។

 - អៃុតកឹត្យកលខ ៥៤ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី៣០ ដខកមសា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរវាយតនម្ៃិង 

ោរទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។ 

 - អៃុតកឹត្យកលខ ៦៩ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី ២៧ ដខកមសា ឆំ្្ ២០០៩ ស្ត ពីីោរបកងកេើតៃិង 

ដ្ក់ឱ្យដំកណើរោរទីភ្ាក់ងារតបតិបត្តិោរពកិសសនៃតកសងួសុខាភិបាល។

 - អៃុតកឹត្យកលខ៤៥៥ អៃតក.បក ចុះន ង្ៃទី២៥ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣ ស្ត ពីីោរករៀបចំៃិង 

ោរតបតពឹត្តនៃគណៈកមា្ម ធិោរជាតិវាយតនម្កសវាសាធារណៈ។

 - កសចក្តីសកតមច កលខ ១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី ២៤ ដខមីនា ឆំ្២០២០ ស្ត ពីីោរបកងកេើតតកពុម 

ោរងារសតមាប់គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ពីីោរតគប់តគងៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ 

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពកសវាសាធារណៈគំរូ កព្ុងវិស័យអប់រ ំៃិងវិស័យសុខាភិបាល  

ចំណាត់ថ្្ក់កលខ ១ ឆំ្្២០១៩។

 - កសចក្តីសកតមចកលខ ១២៥២ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមីនា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីីោរ 
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ដតងតំាងគណៈកម្មោរតតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្កសតមបសតមលួលក្ពុងោរចុះ 

វាយតនម្កៅទីតំាងកបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរូក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

 - កសចក្តីសកតមចកលខ ៣១ សសរ ចុះន ង្ៃទី៧ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរបកងកេើតគណៈ- 

កម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តលក់សវាសាធារណៈថ្្ក់ជាតិ។

 - កសចក្តីសកតមចកលខ ៤៩៨ មស.សសរ ចុះចុះន ង្ៃទី៣១ ដខមករា ឆំ្្២០១៩ ស្ត ពីោីរ 

ដតងតំាងគណៈកម្មោរតតលួតពៃិិត្យ ៃិងវាយតនម្ ៃិងអ្កសតមបសតមលួលក្ពុងោរវាយតនម្  

ៃិងកតជើសសតមាងំជុំទី១ កបក្ភាពអង្គភាពផ្តល់កសវាគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិ- 

បាល។

 - កសចក្តីសកតមចកលខ៣១៣៦ មស.សសរ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីីោរ 

ដ្ក់ឱ្យអៃុវត្តតារាងលក្ណៈវៃិិច្័យសតមាប់ោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់ 

កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រំៃិងសុខាភិបាល។

 - តបោសរបសត់កសងួសុខាភិបាល កលខ ៣៣១ ស.កសផ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខកកកេដ្ ឆំ្្ 

១៩៩៦ ស្ត ពីីដផៃោរតគបដណ្ត ប់សុខាភិបាល កខត្តកោធិ៍សាត់។

 - តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨១ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួ 

សុខាភិបាល ៃិងតកសងួមុខងារសារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីោីរ 

ដ្ក់ឱ្យដកំណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូព្ុង 

វិស័យសុខាភិបាល។

 - តបោសអៃ្តរតកសងួកលខ ២៤៨២ មស.តបក រវាងតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ តកសងួ 

អប់រ ំយុវជៃៃិងកីឡា ៃិងតកសងួមុខងារសារណៈ ចុះន ង្ៃទី១១ ដខមិ្ុនា ឆំ្្២០១៨ ស្ត ពីី 

ោរដ្ក់ឱ្យដកំណើរោរោរវាយតនម្ៃិងទទលួសា្គ ល់អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង 

វិស័យអប់រំ។

 - ោរិោល័យសុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ (២០១៩) បទបងាហា ញដចករំដលកបទពិ- 

កសាធៃ៍នៃោរតគបត់គងៃិងផ្តលក់សវាសាធារណៈក្ពុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់មៃទាីរកពទ្យ 
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បដង្អកបាោៃ។ ោលពនី ង្ៃទី ០៦ ដខសីហា ឆំ្្២០១៩។

 - លិខិតបងា្គ ប់ោរកលខ០០៥ /២០ ចុះន ង្ៃទី១២ ដខមករា ឆំ្្២០២០ របស់ោរិោល័យ 

សុខាភិបាលតសពុកតបតិបត្តិបាោៃ។

 -  កិច្ចសមា្ភ ស ៃិងលទ្ធផលកតមងសំណួរជាមយួតគលួសារអ្កជំងឺ សហគមៃ៍មលូដ្ឋា ៃ ៃិង 

បុគ្គលិកមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ ោលពនី ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០។

 - ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ខយូ ឌី តបធាៃមៃទាីរសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់ជាមួយ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសិកសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ០១ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងមៃទារីសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។

 - ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក ឈុៃ ផល្ី តបធាៃ URC តបចំាកខត្តកោធិ៍សាត់ ជាមយួ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសកិសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ០៣ ដខកកកេដ្  

ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងោរិោល័យ URC ក្ពុងមៃទារីសុខាភិបាលកខត្តកោធិ៍សាត់។

 - ខ្ឹមសារបទសមា្ភ សៃ៍ កលាក សាង គមឺៃី អតីតតបធាៃមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃជាមួយ 

តកពុមោរងារសរកសរករណីសកិសាមៃទាីរកពទ្យបដង្អកបាោៃ។ ោលពីន ង្ៃទី ២៩ ដខមិ្ ុនា  

ឆំ្្២០២០ កៅទីតំាងមៃទារីកពទ្យបដង្អកបាោៃ។

 - របាយោរណ៍សកង្បស្ត ពីីោរអៃុវត្តោរងាររបស់រដឋាបាលតសពុកបាោៃ។ ចុះន ង្ៃទី ២៤  

មិ្ុនា ឆំ្្២០២០។

 - របាយោរណ៍វឌ្ឍៃភាពកោលកៅអភិវឌ្ឍៃ៍តបកបកដ្យចីរភាព ២០១៦-២០៣០ របស់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ឆំ្្២០១៩។

 - របាយោរណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលរបស់តកសងួសុខាភិបាល ឆំ្្២០១៩។

 - លទ្ធផលកតមងសំណួរ ៃិងោរពិភាកសាជាមយួបុគ្គលិកកពទ្យ សហគមៃ៍ៃិងតគលួសារអ្ក 

ជំង ឺសរុបតបមាណ ៣១របូ ោលពី ន ង្ៃទី០២ ដខកកកេដ្ ឆំ្្២០២០ កៅមៃទាីរកពទ្យបដង្អក 

បាោៃ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា

ឧបសម័្ន្ធទទី១៖ លិខិតបទដ្្ឋ នោ្រ់្័ន្ធពៅនឹងព្រពុមការងារពរៀបចរំ 
្ររណទីសិ្រសា

 - កសចក្តីសកតមច ស្ត ពីោីរបកងកេើតតកពុមោរងារសតមាប់គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ពីីោរ 

តគប់តគងៃិងោរផ្តលក់សវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពកសវាសាធារណៈគំរូ ក្ពុង 

វិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ ១ ឆំ្្២០១៩។

 - លិខិតបញ្្ជ កបសកកម្មសំខាៃ់ៗោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរចលូរមួតបជុំ ោរចុះតបមលូទៃ្ិៃ័យ ៃិង 

ោរកផទាៀងផ្ទា ត់ទៃ្ិៃ័យ។



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្្ឋ នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា6



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

7

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្្ឋ នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា8



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

9

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្្ឋ នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា10



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

11

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្្ឋ នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា12



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

13

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្្ឋ នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា14



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

15

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្្ឋ នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា16



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

17

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ លិខិតបទដ្ឋា នពាក់ពព័ន្ធទៅនឹងកករុមការងារទរៀបចកំរណីសិកសា



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ អនុក្រឹត្យលលខ៥៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខខលមសា ឆ្នា ២ំ០១៨18

ឧបសម័្ន្ធទទី២៖ អនុព្រតឹ្យពលខ៥៤ ចរុះម ង្ៃទទី៣០ ងខពមសា ឆ្នា រំ២០១៨ 
ស្តទី្ទីការវាយតមមលៃ និងការទទួលសា្គ ល់អង្គភា្ផ្តល់ពសវា 
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ម្ព័ន
្ធ ៦

ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ បបកាសលេខ ៣៣១ ស.កសផ របស់បកសួងសុខាភិបាេ

ឧបសម័្ន្ធទទី៦៖ ពបកាសពលខ ៣៣១ ស�្រសផ 
របស់ព្រសួងសុខាភិបាល ចុរះម ង្ៃទទី២៤ ងខ្រ្រកា ដ្ ឆ្នា រំ១៩៩៦ 

ស្តទី្ទីងផនការព្របដណ្ត ប់សុខាភិបាល ពខត្តពោធិ៍សាត់
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ បបកាសលលខ ៣៣១ ស.កសផ របស់បកសួងសុខាភិបាល48
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៧

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ របស់មន្ទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន

ឧបសម័្ន្ធទទី៧៖ ្រណៈ្រម្មការ និងអន្ុរណៈ្រម្មការ 
របស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ របស់មន្ទទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន50
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៧

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ របស់មន្ទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ របស់មន្ទទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន52
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៨

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ ឧបករណ៍វាយតមមលៃស្នា មៃការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នា ក់ៗ

ឧបសម័្ន្ធទទី៨៖ ឧប្ររណ៍វាយតមមលៃសានា មដការងាររបស់បុ្រ្គលិ្រ 
សុខាភិបាលមានា ្រ់ៗ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ ឧបករណ៍វាយតមមលៃសានា មដការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នា ក់ៗ54
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ៨

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ ឧបករណ៍វាយតមមលៃស្នា មៃការងាររបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នា ក់ៗ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៩ មតិតតឡប់ពីអតិថិជនដដលមកទទួលសសវា56

ឧបសម័្ន្ធទទី៩៖ មតិពតៃប់្ទីអតិ្ ិ្រនងដលម្រទទួលពសវា
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សកម្មភាពកករុមការងារចុះកបមូលទិន្ននព័យ

ឧបសម័្ន្ធទទី១០៖ ស្រម្មភា្ព្រពុមការងារចុរះពបមលូទិននាន័យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សកម្មភាពកករុមការងារចុះកបមូលទិន្ននព័យ58
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ សកម្មភាពកករុមការងារចុះកបមូលទិន្ននព័យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១១ ឯកសណ្្ឋ នបុគ្គលិក និងគគរូពេទ្យមន្ទទីរពេទ្យបងងអែកបាកាន60

ឧបសម័្ន្ធទទី១១៖ ឯ្រសណា្ឋ នប្ុរ្គល្ិរ និងព្ររូព្ទ្យ 
មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

២

ឧបសម្ព័ន្ធ ១២ សមិទ្ធផលស្នា ដៃចពំោះកិច្ចខិតខបំបរឹងបបបងរបស់មន្ទីរពេទ្យបាកាន

ឧបសម័្ន្ធទទី១២៖ សមិទ្ធផលសានា មដចរំពោរះ្រិច្ចខិតខរំពបឹងងពបង 
របស់មន្ទទីរព្ទ្យបាកាន
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៣ ទិដ្ឋភាពនិងហេដ្្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធមន្ទទីរហពទ្យបងងអែកបាកាន62

ឧបសម័្ន្ធទទី១៣៖ ទិដ្ឋភា្និងពហដ្្ឋ រចនាសម្័ន្ធ 
មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៣

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៣ ទិដ្ឋភាពនិងហេដ្្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរហពទ្យបងងអែកបាកាន
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៤ សកម្មភាពផ្តល់និងទទួលសសវារបស់មន្ទទីរសពទ្យបងងអែកបាកាន64

ឧបសម័្ន្ធទទី១៤៖ ស្រម្មភា្ផ្តល់និងទទួលពសវារបស ់
មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៤

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៤ សកម្មភាពផ្តល់និងទទួលសសវារបស់មន្ទីរសពទ្យបងងអែកបាកាន
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៤ សកម្មភាពផ្តល់និងទទួលសសវារបស់មន្ទទីរសពទ្យបងងអែកបាកាន66



សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

67

ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៥

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៥ សកម្មភាពបបជុ ំនិងកម្មវធិីបណុ្ុះបណ្្លអប់រ ំ

ឧបសម័្ន្ធទទី១៥៖ ស្រម្មភា្ពប្ុររំ និង្រម្មវិធទីបណ្តពុ រះបណា្ត លអប់រំ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៥ សកម្មភាពបបជុ ំនិងកម្មវធិីបណុ្ុះបណ្្លអប់រ ំ68
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៦

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៦ ការគ្រប់គ្រងបុ្រ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ

ឧបសម័្ន្ធទទី១៦៖ ការព្របព់្រងបុ្រ្គល្ិរមន្ទទីរព្ទ្យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៦ ការគ្រប់គ្រងបុ្រ្គលិកមន្ទទីរពេទ្យ70
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ឧប
ស

ម្ព័ន
្ធ ១

៦

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៦ ការគ្រប់គ្រងបុ្រ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៧ ពាក្យសសាលោ កក្នុងមន្ទទីរសេទ្យបាកាន72

ឧបសម័្ន្ធទទី១៧៖ ោ្រ្យពសាលៃ ្រ្រនាពុងមន្ទទីរព្ទ្យបាកាន
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អារម្ភ្រថា រដ្ឋមនន្តទីព្រសួងសុខាភិបាល ����������������������������������������������������VII

ពសច្រ្ដទីង ល្ៃងអរំណរ្ុរណ������������������������������������������������������������������������ IX

បញ្ទីអ្រ្សរកាត់ ���������������������������������������������������������������������������������� XI

បញ្ទីតារាង �������������������������������������������������������������������������������������� XV

បញ្ទីរូបភា្ ������������������������������������������������������������������������������������ XVI
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បញ្ទីឧបសម័្ន្ធ ��������������������������������������������������������������������������������� XIX
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១.២. លំនំាបញ្ហា នៃោរតសាវតជាវ ......................................................... ៤

១.៣. កោលបំណងនៃោរតសាវតជាវ ...................................................... ៥

១.៤. ដដៃកំណត់ៃិងវិសាលភាពនៃោរតសាវតជាវ ...................................... ៥

១.៥. វិធីសាសស្ត នៃោរចងតកងករណីសកិសា ៃិងោរតបមលូព័ត៌មាៃ ..................៧
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៣.១.៣. ភាពយកចិត្តទុកដ្ក់ក្ពុងោរទទលួអ្កកតបើតបាស់កសវា ............... ៥៥
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៣.៥. ោរករៀបចំ ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃ  ..................................................៩២

៣.៥.១. ោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរស្ិាៃៃិងភាពសា្អ ត ......................៩២

៣.៥.១.១. ឯកសារកោលសតមាប់ោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃ 

              ៃិងភាពសា្អ ត ........................................................៩២

៣.៥.១.២. ោរអៃុវត្តោរបសញ្្ជ បោរយល់ដឹងពីបរិស្ាៃៃិងភាពសា្អ ត ...៩៣
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៣.៥.២.២. ោរអៃុវត្តកដើម្ីភាពសា្អ តក្ពុងបរិកវណមៃទាីរកពទ្យៃិងភាពនបតង ... ៩៤
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៣.៥.៤. ោរតគប់តគងសំណល់រាវកៅបរិកវណមៃទាីរកពទ្យ ........................ ៩៦
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           ោរតតលួតពៃិិត្យោរចម្ងករាគក្ពុងមៃទារីកពទ្យ ............................. ៩៨

៣.៦. ទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា សហគមៃ៍ ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍ ............ ៩៩

៣.៦.១. ោរពតងឹងទំនាក់ទំៃងល្អជាមយួតបជាពលរដឋា .......................... ៩៩

៣.៦.២. ោរកកៀរគរធៃធាៃៃិងសហោរជាមយួនដគូអភិវឌ្ឍ ................ ១០១

៣.៦.៣. ោររករៀបចំបកងកេើតគណៈកម្មោរ ៃិងអៃុគណៈកម្មោរ .............១០៣
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្ររំ្្ូរទទី៤� ពសច្រ្តទីសននាិដ្្ឋ ន ���������������������������������������������������������������� ១១៥

្រន្និពទ្ទស ������������������������������������������������������������������������������������១១៧

ឯ្រសារពោង ��������������������������������������������������������������������������������១២១

ឧបសម័្ន្ធ ��������������������������������������������������������������������������������������១២៥





គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ពីី “ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរបស ់

្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ្ររំរ ូ ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល  

ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ ឆ្នា រំ២០១៩ ” សតមាប់ “មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់”  

ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិងតគប់តគងផ្ទា ល់របស់សាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាព 

តកពុមោរងារ ដចូខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថានា ្រ់ដឹ្រនារំព្របព់្រង្រពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា  រដឋាកលខាធិោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ  

 ៃិងជានាយកសាលាភមូិៃទារដឋាបាល

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត ងហ៊ល ចរំពរើន  រដឋាកលខាធោិរនៃតកសងួកសដឋាកិច្ចៃិងហិរញ្ញវត្ពុ 

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ អៃុរដឋាកលខាធិោរនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាត ិ អគ្គនាយកនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ អគ្គនាយករងនៃតកសងួមុខងារសាធារណៈ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត តបធាៃនាយកដ្ឋា ៃកសវាសាធារណៈនៃតកសងួ 

 មុខងារសាធារណៈ

៧. កលាក ផុន សុជាត ិ មសៃ្តីនៃសាលាភូមៃិទារដឋាបាល

ខ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដ្ឹរនារំនិងពបតិបត្តិ្រពពមាង៖

១. កលាកកវជ្ជបណ្ិត លទី វិជ្ារ៉ាវុធ តបធាៃ
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៤. កលាក ឡាយ រដ្្ឋ  សមាជិក

៥. កលាកតសី ពសង ពសរើវឌ្ឍនា សមាជិក

៦. កលាក ជា ឡាលទីន សមាជិក

៧. កលាក ឈឺន សាលទីន សមាជិក



៨. កលាក អឹម ច័ន្ទសុភា សមាជិក

៩. កលាក សុខ ច័ន្ទ្រិតយោ សមាជិក
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១៤. កលាក សិ សុពហង សមាជិក

១៥. កលាក ស ូសុភា សមាជិក
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គកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈរបស់្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ្ររំរ ូ្រនាពុងវិស័យ

អប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ ឆ្នា រំ២០១៩ ” សតមាប់ 

“មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់” ស្ិតកតោមោរដឹកនំាៃិង

តគប់តគងផ្ទា ល់របស់សាលាភមូិៃទារដឋាបាល ដដលមាៃសមាសភាពតកពុមោរងារ 

ដូចខាងកតោម៖

្រ� សមាសភា្ថានា ្រ់ដឹ្រនារំព្រប់ព្រង្រពពមាង៖

១. ឯកឧត្តម យ្រ់ ប៊ុនណា

២. ឯកឧត្តមបណ្ិត ងហ៊ល ចរំពរើន

៣. ឯកឧត្តម ឆ្យ ឆពតាវុធ

៤. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ

៥. ឯកឧត្តម ពបា្រ់ ម៉វូ

៦. កលាក ពសៀត វិចិពត

៧. កលាក ផុន សុជាតិ

ខ� សមាសភា្ព្រពុមការងារដឹ្រនារំនិងពបតិបត្តិ្រពពមាង៖

១. កលាកកវជ្ជបណ្ិត លទី វិជ្ារ៉ាវុធ

២. កលាក ធន់ ប៊ុនពធឿន

៣. កលាក ពបា្រ់ ពបានទីដ្្ឋ

៤. កលាក ឡាយ រដ្្ឋ

៥. កលាកតសី ពសង ពសរើវឌ្ឍនា

៦. កលាក ជា ឡាលទីន

៧. កលាក ឈឺន សាលទីន

៨. កលាក អឹម ច័ន្ទសុភា

៩. កលាក សុខ ច័ន្ទ្រិតយោ

១០. កលាក ឈិត សុចននា្ត

១១. កញ្្ញ  ពអង សុជាតា្ត

១២. កលាក ពខន ចន្ា

១៣. កលាក នួន ប៊ុនណា

១៤. កលាក សិ សុពហង

១៥. កលាក ស ូសុភា

១៦. កលាក ហួត ពវ៉ងហួ

១៧. កលាក អ៊ុ្រ មិ្ុនា

១៨. កលាក យឹម សុបញ្្ញ
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ព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហា្រ្សពត

ព្រសួងមុខងារសាធារណៈ
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សានា មញញឹមរបស់មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន

ការព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈ
្ររណទីសិ្រសា

មន្ទទីរព្ទ្យបងងអែ្របាកាន ពខត្តពោធិ៍សាត់
្រ័យលាភទីចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ CPA1 ឆ្នា រំ២០១៩

តកពុមោរងារដឹកនំា ៃិងតគប់តគងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពី “ការ

ព្រប់ព្រង និងការផ្ដល់ពសវាសាធារណៈរបស់្រ័យលាភទីអង្គភា្ផ្ដល់ពសវា

សាធារណៈ្ររំរ ូ្រនាពុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ចរំណាត់ថានា ្រ់ពលខ១ 

ឆ្នា រំ២០១៩ ” តតនូវបាៃបកងកេើតក�ើងកដ្យកសចកី្សកតមចសាលាភមូិៃទារដឋាបាលកលខ 

១០១ ស.ភ.រ ចុះន ង្ៃទី២៤ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ កដ្យមាៃតនួាទីៃិងភារកិច្ចដូច

ខាងកតោម៖

- ដឹកនំា ៃិងចាត់ដចងគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរ

ផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុង

វិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ឆំ្្២០១៩

- កកៀរគរនដគអូភិវឌ្ឍ កដើម្ីោំតទគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង 

ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូ

ក្ពុងវិស័យអប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សកតមចកលើដផៃោរសតមាប់ចុះសិកសា ៃិងតបមូលទិៃ្ៃ័យោក់ព័ៃ្ធៃឹងោរ

អៃុវត្តកជាគជ័យរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យ

អប់រំៃិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- សតមបសតមលួលៃិងតាមដ្ៃដំកណើរោរនៃោរករៀបចំ ោរចុះតបមលូទិៃ្ៃ័យ

ៃិងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរតគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈ

របស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ដណនំា ៃិងផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដល់តកពុមោរងារសតមាប់ករៀបចំករណីសិកសា

ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩ 

ឱ្យទទលួបាៃលទ្ធផលតាមោរកតោងទុកពិៃិត្យ ៃិងសកតមចកលើករណី

សិកសាជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈគំរ ូក្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យ

សុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ ឆំ្្២០១៩

- ផ្តល់របាយោរណ៍ជៃូគណៈកម្មោរវាយតនម្អង្គភាពផ្តល់កសវាសាធារណៈ

ថ្្ក់ជាតិ អំពីវឌ្ឍៃភាពនៃោរអៃុវត្តគកតមាងករៀបចំករណីសិកសាស្ត ីពីោរ

តគប់តគង ៃិងោរផ្តល់កសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈគំរកូ្ពុងវិស័យអប់រៃំិងវិស័យសុខាភិបាល ចំណាត់ថ្្ក់កលខ១ 

ឆំ្្២០១៩

- ករៀបចំកបាះពុម្ ដបងដចក ៃិងផសេព្ផសាយដល់បណា្ត អង្គភាពផ្តល់កសវា

សាធារណៈក្ពុងវិស័យអប់រំ ៃិងវិស័យសុខាភិបាល។

ពបារះ្ុម្ពៅព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា
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