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សហព័័ន្ទធសហជីួព័កមុ�ជា
CAMBODIAN ALLIANCE OF TRADE UNIONS
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CENTER FOR ALLIANCE OF LABOR AND HUMAN RIGHTS

សហព័័ន្ទធសហជួីព័នៅសរឯីករាជួយ
FEDERATION UNION OF FREE AND INDEPENDENT



សហព័័ន្ទធសហជីួព័កមុ�ជា 

 សិហពីន័ិិសិហជីីពីក្សាម្មុ��  គឺឺ�សិហពីន័ិិសិហជីីពីឯក្សា�ជីយម្មយួ ដែ�លបានិច��បញីី្ជីស្រាសិបចាប ់តំំណាងឱ្យយក្សាម្មមក្សារ ក្សាម្មមការនីិ 
ក្សាុ�ងវស័ិិយផលិតំក្សាម្មមរោ�ក្សាុ�ងស្រាបរោទ្ធិសិក្សាម្មុ�� តាំងំពីីឆុ្នាំ២ំ០១១។ សិហពីន័ិិសិហជីីពីក្សាម្មុ��  តំំណាងឱ្យយក្សាម្មមក្សារ ក្សាម្មមការនីិ រោ�ងចស្រាក្សាកាតំ់
រោ�រ សំិរោលៀក្សាបំពាក្សា ់ដែសិែក្សារោជីើង សិម្ភាា រ�រោ�ើើ�ំរោ�ើ រ និិងកាបូប រោ�ក្សាុ�ងស្រាបរោទ្ធិសិក្សាម្មុ��។ សិហពីន័ិិសិហជីីពីក្សាម្មុ��  បានិជីួយក្សាម្មមក្សារ 
ក្សាម្មមការនីិ �បម់្ម�នឺិនាក្សា ់ រោ�ើម្មែទី្ធិទ្ធិួលបានិអំតំថស្រាបរោ�ជីនិរ៍ោស្រាចើនិ�ងអំើីដែ�លចាបប់ានិក្សាំ�តំ ់ និិងផ្លាា ស់ិបូូរការរោស្រាបើស្រាបាស់ិក្សាិចចសិនិា
ការងាររយ�រោពីលខ្លីាី រោ��ក្សាិចចសិនិាការងារម្មនិិម្ភានិរោ�ររោវលាកំ្សា�តំ ់និិងការរោលើក្សាក្សាម្មុស់ិសិ�ខ្លី�ម្ភាលភាពី និិងលក្សាខខ្លី�ឌ សិ�វតំថិភាពី
រោ�ក្សាដែនិាងរោ�ើើការ។ សិហពីន័ិិសិហជីីពីក្សាម្មុ��ក្សាប៍ានិជីួយក្សាម្មមក្សារ ក្សាម្មមការនីិ �បព់ានិន់ាក្សា ់ឱ្យយបានិស្រាតំឡបចូ់លម្មក្សារោ�ើើការវញិ ក្សាុ�ងរោនា�
ម្ភានិអំុក្សាដែ�លទ្ធិទ្ធិួលរងការរោរ ើសិរោអំើងពីីការម្ភានិផ្ទៃផៃរោពា� ឬសិក្សាម្មមភាពីការងារសិហជីីពីផងដែ�រ។

សិស្រាម្ភាបព់ីត័ំម៌្ភានិបដែនិថម្ម សូិម្មទាក្សាទ់្ធិង៖សិស្រាម្ភាបព់ីត័ំម៌្ភានិបដែនិថម្ម សូិម្មទាក្សាទ់្ធិង៖
រោលាក្សាស្រាសីិ �ា ង សិ�ភ័�័ឌ  ស្រាបធានិសិហពីន័ិិសិហជីីពីក្សាម្មុ�� 
ទូ្ធិរស័ិពីៃរោលខ្លី៖ ០១២ ៣៥១ ៤០២/ ០១៦ ៥២៥ ៧៨១

រោហើសិបុ�ក្សា៖ https://www.facebook.com/CATUCambodia/

ហើីទ្ធិរ័៖ https://twitter.com/catucambodia/

មជួឈមណូឌ លសមុ័ន្ទធភាព័ការងារ ន្ទិងសទិីធិមន្ទ�សស

 អំងគការសិងស់្រាតាំល់ ផូល់អំំណាច�ល់ស្រាប�ពីលរ�ឋដែខ្លីមរ�អំុក្សារោ�ើើការងារ រោ�ើម្មែឱី្យយពីួក្សាគាតំទ់ាម្មទារឱ្យយម្ភានិអំភ័បិាលក្សាិចចស្រាបក្សាប
រោ�យ តំម្ភាា ភាពី និិងគឺ�រោនិយយភាពីសិស្រាម្ភាបវ់ស័ិិយការងារ និិងសិិទ្ធិិិម្មនិ�សិសតាំម្មរយ�ការផូល់ជីំនិួយដែផុក្សាចាប ់ និិងម្មរោ�ាបាយ
សិម្មស្រាសិប�ផ្ទៃទ្ធិរោទ្ធិៀតំ។ ចក្សាខ�វស័ិិយផ្ទៃនិអំងគការរោនិ�គឺឺថា ស្រាប�ពីលរ�ឋក្សាម្មុ���ម្ភាច ស់ិផ្ទៃនិស្រាបរោទ្ធិសិ  រស់ិរោ��ម្មយួរោសិចក្សាូីផ្ទៃ�ា�ុូរក្សាុ�ងភាពី
�ម្មនិ�សិស និិងសិនិូិភាពី។ អំងគការសិងស់្រាតាំល់ ចងស្រាក្សាង និិងគាសំ្រាទ្ធិស្រាក្សាុម្មអំុក្សារោ�ើើការងារតាំម្មរយ� ការផូល់ជីំនិួយដែផុក្សាចាប ់ និិង
ម្មរោ�ាបាយសិម្មរម្មយរោផសងរោទ្ធិៀតំ រោ�ើម្មែទី្ធិទ្ធិួលបានិអំភ័បិាលក្សាិចចដែ�លស្រាបក្សាបរោ�យតំម្ភាា ភាពី និិងគឺ�រោនិយយភាពីសិស្រាម្ភាបសិ់ិទ្ធិិិ
ការងារ និិងសិិទ្ធិិិម្មនិ�សិស រោ�ើម្មែរីមួ្មចំដែ�ក្សាឱ្យយម្ភានិអំភ័បិាលក្សាិចចស្រាបក្សាបរោ�យ តំម្ភាា ភាពី និិងគឺ�រោនិយយភាពីសិស្រាម្ភាបសិ់ិទ្ធិិិម្មនិ�សិស 
និិងសិិទ្ធិិិក្សាម្មមក្សារ ក្សាម្មមការនីិ រោ�ក្សាុ�ងស្រាបរោទ្ធិសិក្សាម្មុ��។

សិស្រាម្ភាបព់ីត័ំម៌្ភានិបដែនិថម្ម សូិម្មទាក្សាទ់្ធិង៖សិស្រាម្ភាបព់ីត័ំម៌្ភានិបដែនិថម្ម សូិម្មទាក្សាទ់្ធិង៖
រោលាក្សា រោម្មឿនិ តំ�លា នាយក្សាស្រាបតំិបតំូិផ្ទៃនិម្មជីឈម្ម�ឌ លសិម្មុន័ិិភាពីការងារ និិងសិិទ្ធិិិម្មនិ�សិស 

ទូ្ធិរស័ិពីៃរោលខ្លី៖ ០៩៣ ៥៥៦ ៦០៣
អំ�ីដែម្មាល៖ info@central-cambodia.org

រោគឺហទ្ធិំពីរ័៖ https://www.central-cambodia.org
រោហើសិបុ�ក្សា៖ https://www.facebook.com/CentralCambodiaOrg



អ្នងគការស�គមធាងនៅ�ន តំ 

 អំងគការសិម្ភាគឺម្មធាងរោតុាំតំ (STT) ស្រាតំូវបានិបរោងើើតំក្សាុ�ងឆុ្នាំ២ំ០០៥ និិងស្រាតំូវបានិច��បញីី្ជី�អំងគកាម្មនិិដែម្មនិរ�ឋ ភ័បិាលក្សាុ�ង
ស្រាសិុក្សាជីួយគាសំ្រាទ្ធិ�ល់សិហគឺម្មនិស៍្រាកី្សាស្រាក្សាក្សាុ�ង�ជីធានិីភ័ុរំោពីញរោ�ឆុ្នាំ២ំ០០៦។ អំងគការសិម្ភាគឺម្មធាងរោតុាំតំចាបរ់ោផូើម្ម�អំងគការម្មនិិដែម្មនិ
រ�ឋ ភ័បិាលក្សាុ�ងស្រាសិុក្សាដែ�លរោផូ្លាតំរោ�រោលើការជីយួរោលើក្សាក្សាម្មស់ុិដែផុក្សាបរោចចក្សារោទ្ធិសិ�ល់សិហគឺម្មនិស៍្រាកី្សាស្រាក្សា និិងបនាៃ បម់្មក្សាចាបរ់ោផូើម្មលូតំ
លាស់ិខ្លីាួនិ រោ�យផលិតំ�ដែផនិទី្ធិសិហគឺម្មនិស៍្រាកី្សាស្រាក្សា ការសិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ និិងការតំសូុិម្មតិំ រោ�ើម្មែសីិរោស្រាម្មចរោគាលរោ�របស់ិខ្លីាួនិក្សាុ�ង
ការជីួយ�ល់សិហគឺម្មនិស៍្រាកី្សាស្រាក្សាក្សាុ�ង�ជីធានីិភ័ុរំោពីញឱ្យយទ្ធិទ្ធិួលបានិសិិទ្ធិិ�ិី�ាី និិងសិិទ្ធិិិលំរោ�ឋានិ។

សិស្រាម្ភាបព់ីត័ំម៌្ភានិបដែនិថម្ម សូិម្មទាក្សាទ់្ធិង៖សិស្រាម្ភាបព់ីត័ំម៌្ភានិបដែនិថម្ម សូិម្មទាក្សាទ់្ធិង៖
រោលាក្សា រោសិឿង �រ ានិ  នាយក្សាស្រាបតិំបតំូិផ្ទៃនិអំងគការសិម្ភាគឺម្មធាងរោតុាំតំ

ទូ្ធិរសិពីៃរោលខ្លី៖ (៨៥៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩ ៦៤
អំ�ីដែម្មាល៖ info@teangtnaut.org

រោគឺហទ្ធិំពីរ័៖ www.teangtnaut.org រោហើសិបុ�ក្សា៖  https://www.facebook.com/sttcambodia  

ហើីទ្ធិរ័៖ https://twitter.com/STTCambodia

សហព័័ន្ទធសហជីួព័នៅសរឯីករាជួយ

 សិហពីន័ិិសិហជីីពីសិរោសិរឯីក្សា�ជីយ  ស្រាតំូវបានិបរោងើើតំរោឡើងរោ�យការចូលរមួ្មពីីក្សាម្មមក្សារនិិរោ�ជីិតំ រោ�ក្សាុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៨ រោហើយ
បានិស្រាតំូវច��បញីី្ជីកាទ្ធិទ្ធិួល�គ ល់រោ�យស្រាក្សាសួិងការងារ និិងប�ូ� �បណូាលវ�ីិជីីវ� រោលខ្លី៣៦៩ក្សា.ប/វ.ប.វ.ក្សា ដែ�លទ្ធិទ្ធិួល�គ ល់
២១២១៨០០៦៦ ច��ផ្ទៃ�ៃទី្ធិ២២ ដែខ្លីសីិហា  ឆុ្នាំ២ំ០១៨។ សិហពីន័ិិសិហជីីពីរោសិរឯីក្សា�ជីយ ម្ភានិតំួនាទ្ធិីរមួ្មចំដែ�ក្សាបរោងើើតំរោ�យ
ម្ភានិកិ្សាចចសិនិៃនាសិងគម្មរោ�ក្សាដែនិាងការងារ សំិរោ�រោ�ើើរោ�យស្រាបរោសិើរោឡើងវញិ និិងបទ្ធិ�ឋ និនានា ដែ�លទាក្សាទ់្ធិងរោ� និិងវស័ិិយការងារ។ 
ការពារ និិងរោគារពីសិិទ្ធិិិរោសិរភីាពី និិងផលស្រាបរោ�ជីនិរ៍បស់ិក្សាម្មមក្សារ និិរោ�ជីិតំរោ�ក្សាុ�ងវស័ិិយកាតំរ់ោ�រ និិងផលិតំផលដែសិែក្សារោជីើង ឬ
ក្សាម្មមក្សារ និិរោ�ជិីតំដែ�លម្ភានិវ�ីិជិីវ�ស្រាបហាក្សាស់្រាបដែហលគុាដែ�លម្ភានិសិក្សាម្មមភាពីរោសិ�ឋកិ្សាចច�ូចគុា ឬស្រាបហាក្សាស់្រាបដែហលគុា ដែ�ល�
សិម្ភាជិីក្សា។

សិស្រាម្ភាបព់ីត័ំម៌្ភានិបដែនិថម្ម សូិម្មទាក្សាទ់្ធិង៖សិស្រាម្ភាបព់ីត័ំម៌្ភានិបដែនិថម្ម សូិម្មទាក្សាទ់្ធិង៖
រោលាក្សា សិយ ចនិិូ ស្រាបធានិសិហពីន័ិិសិហជីីពីរោសិរឯីក្សា�ជីយ 

ទូ្ធិរសិពីៃរោលខ្លី៖ ០៩៨ ៩៤៥ ៤៥៦ / ០៧០ ៧០ ៥៥ ៦៦
រោហើសិបុ�ក្សា៖ https://www.facebook.com/fuficambodia/

រោ�រោឡស្រាកាម្ម៖០៩៨ ៩៤៥ ៤៥៦ / ០៧០ ៧០ ៥៥ ៦៦                                            
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 �ជីរ�ឋ ភ័បិាលម្មនិិទានិប់ានិគិឺតំគូឺរពីីការ�ងសិងក់្សាដែនិាង�ជីរ�ឋ ភ័បិាលម្មនិិទានិប់ានិគិឺតំគូឺរពីីការ�ងសិងក់្សាដែនិាង
�ុក្សារ់ោ�សិស្រាម្ភាបជ់ីួល ឬលំរោ�ឋានិ�ធារ���ងពីីរទ្ធិសិវតំសរ ៍�ុក្សារ់ោ�សិស្រាម្ភាបជ់ីួល ឬលំរោ�ឋានិ�ធារ���ងពីីរទ្ធិសិវតំសរ ៍
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�ជីរ�ឋ ភ័បិាល។ �ជីរ�ឋ ភ័បិាលម្ភានិទ្ធិំនិួលខ្លី�សិស្រាតំូវក្សាុ�ងការរោម្មើល
ដែ�ស្រាប�ពីលរ�ឋរបស់ិខ្លីាួនិ រោហើយ�ជីរ�ឋ ភ័បិាលក្សាម្មុ��បានិផូល់
សិចាច បន័ិរោលើអំនិ�សិញ្ហាា សំិខានិ់ៗ  ដែ�លបញី្ហាក្សាពី់ី�រ�សំិខានិផ់្ទៃនិ
សិិទ្ធិិិម្ភានិលំរោ�ឋានិ។ រោទា���ា ងណាក្សារ៏ោ�យ �ជីរ�ឋ ភ័បិាល
ម្មនិិទានិប់ានិអំនិ�វតំូចាប ់ឬរោគាលនិរោ�បាយរោ�ើម្មែជីីួយ�ល់អំុក្សា
ជីួលផៃ� ដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាបឱ្យយទ្ធិទ្ធិួលបានិសិិទ្ធិិិម្ភានិ
លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយរោនា�រោទ្ធិ។  �លទ្ធិិផលម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួលបនិូ
ររំោលាភ័បំពានិសិិទ្ធិិិរបស់ិអំុក្សាជីួលផៃ�ទាងំរោនា� រោ�យម្ភានិការ
អំនិូ�គឺម្មនិត៍ំិចតំួចពីី��ា �រ�ជីរ�ឋ ភ័បិាល។
  ចាប ់ និិងរោគាលនិរោ�បាយបចច�បែនិុម្មនិិទានិប់ានិចាប ់ និិងរោគាលនិរោ�បាយបចច�បែនិុម្មនិិទានិប់ានិ
ការពារសិិទ្ធិិិ�រោស្រាចើនិរបស់ិអំុក្សាជីួលផៃ� រោ�ើម្មែឱី្យយទ្ធិទ្ធិួលបានិការពារសិិទ្ធិិិ�រោស្រាចើនិរបស់ិអំុក្សាជីួលផៃ� រោ�ើម្មែឱី្យយទ្ធិទ្ធិួលបានិ
លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយរោនា�រោទ្ធិ។ ការស្រា�វស្រា�វរក្សារោ�ើញថាលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយរោនា�រោទ្ធិ។ ការស្រា�វស្រា�វរក្សារោ�ើញថា ការ
រោក្សាើនិរោឡើងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួលផៃ�រោ�ដែតំបនូិរោបើរោ�បី�ខ្លី�សិចាបក់្សារ៍ោ�យ។
អំុក្សាជីួលផៃ�ក្សា ៏ រោ�ដែតំស្រាបឈ្នួម្មនឹិងបញ្ហាា រោ�យ�រខ្លីើ�ការអំនិ�វតំូ
នូិវបទ្ធិ�ឋ និជីួលផៃ�អំបែបរម្ភាសិស្រាម្ភាបទ់្ធិីតាំងំបនិៃបជ់ីួល ម្ម�និរោពីល
ដែ�លវា�ចស្រាតំូវបានិជីួលសិស្រាម្ភាបក់ារ�ុក្សារ់ោ�។ ក្សាងើ�ការ
ផសពីើផាយអំំពីីសិិទិ្ធិិរបស់ិអុំក្សាជួីលផៃ�រោ�ម្ភានិក្សាស្រាម្មតិំរោហើយក្សាងើ�

ក្សាិចចសិនិាជួីលសិស្រាម្ភាប់ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ
ដែ�លរោនិ�ម្ភានិនិ័យថាអុំក្សាជីួលផៃ�ម្ភានិស្រាបាក្សា់ចំ�ូលទាប�
រោស្រាចើនិស្រាបឈ្នួម្មនឹិងការម្មិនិបានិទ្ធិទ្ធិួលនូិវសិិទិ្ធិិម្ភានិលំរោ�ឋានិ
សិម្មរម្មយ និិងម្មនិិទ្ធិទ្ធិួលបានិការរោ��ស្រា�យផាូវចាប។់ 
 កិ្សាចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរគួឺរដែតំបញី្ហាក្សាអំ់ំពីីសិិទិ្ធិិ កិ្សាចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរគួឺរដែតំបញី្ហាក្សាអំ់ំពីីសិិទិ្ធិិ
ទាងំរោនិ� និិងផូល់វធិានិចាស់ិលាស់ិសិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាជីួល និិងម្ភាច ស់ិទាងំរោនិ� និិងផូល់វធិានិចាស់ិលាស់ិសិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាជីួល និិងម្ភាច ស់ិ
បនិៃបជ់ីួល ក្សាប៏ា�ដែនិូ�ង ៩១ភាគឺរយផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិម្ភានិបនិៃបជ់ីួល ក្សាប៏ា�ដែនិូ�ង ៩១ភាគឺរយផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិម្ភានិ
ក្សាិចចសិនិាជីួល�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសររោនា�រោទ្ធិ។ក្សាិចចសិនិាជីួល�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសររោនា�រោទ្ធិ។ ខ្លី��រោពីល
ក្សាិចចសិនិារោ�យផ្លាៃ ល់ម្ភាតំ ់ រោ�ដែតំ�ចផូល់សិិទ្ធិិិ និិងវធិានិ�ូច
គុា ដែតំរោ�ងតាំម្មការរោ�ាើយតំបរបស់ិក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា
បញី្ហាក្សាថ់ា ពីួក្សារោគឺពី�ំបានិ�ឹងអំំពីីសិិទ្ធិិិដែ�លម្ភានិដែចងក្សាុ�ងចាប់
រោឡើយ។ ក្សាុ�ងក្សារ�ីខ្លីា� ម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួល�ច�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួល
តាំម្មដែតំអំំរោពីើចិតំូ រោបើរោទា�បី�សិក្សាម្មមភាពីរោនា�វាខ្លី�សិចាបក់្សា៏
រោ�យ។
  ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�លម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិាជួីល�លាយក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�លម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិាជួីល�លាយ
លក្សាខ�៍អំក្សាសរ ធាា បប់ានិជីួបស្រាបទ្ធិ�ការបំពានិពីីម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួលលក្សាខ�៍អំក្សាសរ ធាា បប់ានិជីួបស្រាបទ្ធិ�ការបំពានិពីីម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួល
ចំនិួនិ៥�ង រោស្រាចើនិ�ងក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា ដែ�លម្ភានិកិ្សាចចសិនិាចំនិួនិ៥�ង រោស្រាចើនិ�ងក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា ដែ�លម្ភានិកិ្សាចចសិនិា
ជីួល។ជីួល។ ការក្សាងើ�កិ្សាចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរគឺឺរោ�ើើឱ្យយម្ភាច ស់ិ
បនិៃបជ់ីួលម្ភានិ�រម្មម�៍ថាខ្លីាួនិម្ភានិអំំណាច រោ�ើម្មែ�ីចបំពានិ
រោ�រោលើអំុក្សាជីួលបានិ រោហើយរោ�ក្សាុ�ងក្សារ�ីខ្លីា� ម្ភានិការររំោលាភ័
បំពានិតាំម្មរយ�ពាក្សាយសិម្មូ ី ការបរោ�ូញរោចញ និិងការគឺំ�ម្ម
គឺំដែហងរោ�រោលើអំុក្សាជីួល។ សិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារដែ�លជីួលផៃ�ម្ភានិកិ្សាចច
សិនិា�ការពារស្រាបឆ្នាំងំនឹិងររំោលាភ័បំពានិន់ានា។  
 រោបើរោទា�បី�សិក្សាម្មមភាពីខ្លី�សិចាប ់ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាបានិរោបើរោទា�បី�សិក្សាម្មមភាពីខ្លី�សិចាប ់ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាបានិ
�យការ�៍ថារោ�រោពីលម្ភានិការរោឡើងស្រាបាក្សាឈ់្នួុួល �រោរឿយៗផ្ទៃ�ា�យការ�៍ថារោ�រោពីលម្ភានិការរោឡើងស្រាបាក្សាឈ់្នួុួល �រោរឿយៗផ្ទៃ�ា
ជីួលផៃ�ក្សារ៏ោឡើងដែ�រជីួលផៃ�ក្សារ៏ោឡើងដែ�រ ដែ�លរោនិ�រោ�ើើឱ្យយបា�ពាល់�ល់ការខិ្លីតំខ្លីំស្រាបឹង
ដែស្រាបងរោ�ើម្មែរីក្សាស្រាបាក្សាក់្សាផ្ទៃស្រាម្មរបស់ិក្សាម្មមក្សារ ដែតំដែប�ផូល់នូិវចំ�ូល
កានិដ់ែតំរោស្រាចើនិរោ�ម្ភាច ស់ិផៃ� ទាងំដែ�លម្ភាច ស់ិផៃ�ម្មយួចំនិួនិម្មនិិបានិ
ដែក្សាលម្មអរោ�រោលើផៃ� ដែ�លពីួក្សារោគឺជីួល។ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្ភានិ
�រម្មម�៍ថាម្មនិិសិបាយចិតំូរោ�យស្រាបាក្សាឈ់្នួុួលរបស់ិពីួក្សាគឺដែ�ល
បានិ�ំរោឡើងរោនា� �រោរឿយៗដែតំងធាា ក្សារ់ោ�ក្សាុ�ងផ្ទៃ�របស់ិម្ភាច ស់ិផៃ�។ 
ក្សាងើ�ខាតំផ្ទៃនិការផសពីើផាយពីីសិិទ្ធិិិរបស់ិអំុក្សាជីួល និិងការអំនិ�វតំូនិ៍
បទ្ធិបែញ្ជីា តិូំនានារបស់ិ�ជីរ�ឋ ភ័ិបាលម្ភានិនិ័យថាការ�ំរោឡើង
ស្រាបាក្សាឈ់្នួុួល    ដែ�លលំបាក្សាទ្ធិទ្ធិួលបានិរោនិ� ដែតំងស្រាតំូវបានិរោក្សាង
ចំរោ�ញរោ�យម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួល ក្សាុ�ងការបរោងើើនិស្រាបាក្សាឈ់្នួុួល។  
  គឺួរឱ្យយស្រាពីួយបារម្មា�ងរោនិ� រោសិៃើរដែតំ ១ ភាគឺ ៤ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារគឺួរឱ្យយស្រាពីួយបារម្មា�ងរោនិ� រោសិៃើរដែតំ ១ ភាគឺ ៤ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារ
រោ�ងចស្រាក្សាទាងំអំស់ិ បានិជីួបស្រាបទ្ធិ�នឹិងបទ្ធិរោលមើសិរោ�ជីិតំបនិៃរោ�ងចស្រាក្សាទាងំអំស់ិ បានិជីួបស្រាបទ្ធិ�នឹិងបទ្ធិរោលមើសិរោ�ជីិតំបនិៃប់ប់
ជីួលរបស់ិពីួក្សារោគឺ រោហើយ ១ ក្សាុ�ងចំរោណាម្ម ១០   ជីួបស្រាបទ្ធិ�បទ្ធិរោលមើសិជីួលរបស់ិពីួក្សារោគឺ រោហើយ ១ ក្សាុ�ងចំរោណាម្ម ១០   ជីួបស្រាបទ្ធិ�បទ្ធិរោលមើសិ

១. នៅសចំកីីសនៅងេប

១



រោក្សាើតំរោឡើងរោ�ក្សាុ�ងផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺផ្លាៃ ល់។រោក្សាើតំរោឡើងរោ�ក្សាុ�ងផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺផ្លាៃ ល់។  សិ�វតំថិភាពី និិងសិនិូិសិ�ខ្លីសិ�វតំថិភាពី និិងសិនិូិសិ�ខ្លី
ក្សា�៏បញ្ហាា គឺួរឱ្យយពិីចារណាដែ�រ សិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា ទាងំរោ�ក្សា�៏បញ្ហាា គឺួរឱ្យយពិីចារណាដែ�រ សិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា ទាងំរោ�
ក្សាុ�ង និិងរោ�ជី�ំវញិក្សាដែនិាងពីួក្សារោគឺ�ុក្សារ់ោ�។ក្សាុ�ង និិងរោ�ជី�ំវញិក្សាដែនិាងពីួក្សារោគឺ�ុក្សារ់ោ�។ បនិៃបទ់្ធិឹក្សារោស្រាបើស្រាបាស់ិ
រមួ្មគុា គាម និរោ�ឬអំំពូីលរោភ័ាើង ផាូវគាម និរោភ័ាើងបំភ័ា ឺនិិងក្សាងើ�នូិវក្សាដែនិាង
ស្រាចក្សាសិ�វតំថិភាពីរោពីលម្ភានិអំគឺគិភ័យ័រោ�ើើឱ្យយក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា ដែតំងដែតំ
ម្ភានិ�រម្មម�៍ម្មិនិម្ភានិសិ�វតំថិភាពីរោ�កុ្សា�ងក្សាដែនិាង�ុក្សា់រោ�របស់ិ
ពីួក្សារោគឺ។ បញ្ហាា ទាងំអំស់ិរោនិ� �ចរោ��ស្រា�យបានិ�ម្មយួនិឹង
ការបរោងើើតំនូិវបទ្ធិ�ឋ និជីួលផៃ�  ក្សាប៏ា�ដែនិូបទ្ធិ�ឋ និទាងំរោនិ�រោ�ម្មនិិ
ទានិម់្ភានិរោ�រោឡើយ។ ក្សាម្មមក្សារខ្លីា�ធាា បស់្រាតំូវរោចារលួចសិរោម្មា�ក្សា
បំពាក្សា ់និិងទូ្ធិរស័ិពីៃ ខ្លី��អំុក្សារោផសងរោទ្ធិៀតំធាា បស់្រាតំូវបានិរោគឺររំោលាភ័
បំពានិរោលើ�ងកាយ រោពីលដែ�លពីួក្សារោគឺរោចញពីីផៃ�។ ភាគឺរោស្រាចើនិ
ផ្ទៃនិអុំក្សាផូល់បទ្ធិសិម្ភាា សិជួីបស្រាបទ្ធិ�នូិវបទ្ធិរោលមើសិរោ�យ�រក្សាងើ�
រោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវ។
 របាយការ�៍រោនិ�  បានិផូល់អំនិ��សិនិម៍្មយួចំនិួនិ
សិស្រាម្ភាបក់ារដែក្សាលម្មអបនិៃបជ់ីួល�ល់អុំក្សាដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូល
ទាប។ ការផសពីើផាយ និិងការអំនិ�វតំូផ្ទៃនិចាបដ់ែ�លម្ភានិលក្សាខ��
ស្រាបរោសិើរ ការម្ភានិកិ្សាចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ បទ្ធិបែញ្ជីាតំូិ
ផ្ទៃនិការជួីលស្រាទ្ធិពីយសិម្មែតិូំរោ�យរោស្រាបើនូិវវ�ិី�ស្រ្តសិូបទ្ធិ�ឋ និជីួលផៃ� 
និិងការផូល់នូិវរោភ័ាើងបំភ័ាតឺាំម្មផាូវ គឺឺ�គឺនិាឹ�សំិខានិរ់ោ�ើម្មែធីានាថា
ស្រាក្សាុម្មដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប �ូច�ក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ង
ចស្រាក្សា�ចទ្ធិទ្ធិួលបានិសិិទ្ធិិិម្មនិ�សិសរបស់ិពីួក្សារោគឺ ក្សាុ�ងការទ្ធិទ្ធិួល
បានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។ បចច�បែនិុ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាក្សាំពី�ង
ដែតំស្រាបឈ្នួម្មនឹិងបពាា ម្មនិិទានិម់្ភានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ និិងខ្លីើ�
ការគាសំ្រាទ្ធិផាូវចាប ់ការអំបរ់ផំសពីើផាយ និិងអំនិ�វតំូចាបពី់ី
�ជីរ�ឋ ភ័បិាល។ 

២



ច្រ�ក�ូល បន្ទទបជ់ួួលកម្មមកររោ�ង�ច្រកដែ�លមាន្ទទំំហំំតិិ�ជាង ១ដែម្មែច្រតិ

៣



២. វិធិី�ស្រ្តសមី្រា�វម្រាជាវ
 របាយការ�៍រោនិ� រោស្រាបើវ�ិី�ស្រ្តសិូស្រា�វស្រា�វចស្រាម្មុ�។ 
វ�ិី�ស្រ្តសិូរមួ្មម្ភានិ ក្សាិចចសិម្ភាា សិ�ម្មយួនិឹងក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិី
រោ�ងចស្រាក្សាចំនិួនិ ១៥០នាក្សា ់ ដែ�លបានិជីួលផៃ�រោ�ក្សាុ�ង�ជីធានីិ
ភ័ុរំោពីញ និិងរោខ្លីតំូក្សាណូាល។ ការសិិក្សាារោ�រោលើឯក្សា�រពាក្សាព់ីន័ិិ 
និិងការវភិាគឺដែផុក្សាចាបក់្សាស៏្រាតំូវបានិរោ�ើើរោឡើងផងដែ�រ។
 ការស្រា�វស្រា�វម្ភានិរោគាលបំ�ង វាយតំផ្ទៃម្មា�ថ និភាពី
ផ្ទៃនិការជីួលបចច�បែនិុទាក្សាទ់្ធិងនឹិងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួលផៃ� ពីិនិិតំយ និិងវាយ
តំផ្ទៃម្មារោ�រោលើលិខ្លីិតំបទ្ធិ�ឋ និគឺតិំយ�តិូំនារោពីលបចច�បែនុិទាក្សា់ទ្ធិង
និឹងការជីួល វាយតំផ្ទៃម្មារោ�រោលើ�ថ និភាពីជីួលបចច�បែនិុ សិស្រាម្ភាប់
ក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា ដែ�លពាក្សាព់ីន័ិិនឹិងសិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិ
លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយរបស់ិពីួក្សារោគឺ និិងក្សាំ�តំហ់ានិិភ័យ័ដែ�ល
រោក្សាើតំរោឡើងភាា ម្មៗសិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាជីួល។
 រោ�ើម្មែរីោ�ាើយតំបរោ�នឹិងរោគាលបំ�ងខាងរោលើរោនិ� អំុក្សា
ស្រា�វស្រា�វបានិរោ�ើើការសិម្ភាា សិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាចំនិួនិ ១៥០រូប
ក្សាុ�ង�ជីធានីិភ័ុរំោពីញ និិងរោខ្លីតំូក្សាណូាល ចរោនាា �ពីីដែខ្លីសីិហា និិង
ដែខ្លីតំ�លា។ ២ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារទាងំរោនា� គឺឺរោ�ើើការងាររោ�ក្សាុ�ង
ដែផុក្សា “រោ�រ” រោហើយអំុក្សាខ្លីា�រោទ្ធិៀតំរោ�ើើការរោ�ក្សាុ�ងតំួនាទី្ធិស្រាបហាក្សា់
ស្រាបដែហលគុា �ូច� “អំុក្សាអំុ�តំ” “អំុក្សាអំុ�តំកាវ” និិង“�ងម្ភាា សិ�ីនិ”។
 រោ�ងចស្រាក្សារោគាលរោ�ចំនិួនិ ៨ ស្រាតំូវបានិរោស្រាជីើសិរោរ ើសិ
សិស្រាម្ភាបក់ារសិិក្សាាស្រា�វស្រា�វរោនិ�។ រោ�ងតាំម្មក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា
ដែ�លបានិរោលើក្សារោឡើង រោ�ងចស្រាក្សាទាងំរោនា�រមួ្មម្ភានិ�ូច�៖ បុរឺ ី
អំឹដែភ័រលឹ (រោខ្លីម្មបូឌា) ខូ្លី អំិល�ីឌ័ី, រោខ្លីម្មបូ ដែហុនិ�ំ អំិល�ីឌ័ី, 
រូ សិ�ីង ហគូបលុ ខូ្លី អំិល�ីឌ័ី, ស្រាតាំក្សាស៍ិ អំឹដែភ័រលឹ (រោខ្លីម្មបូឌា) ខូ្លី 
អំិល�ីឌ័ី, យី� រោម្មនូិរោហើក្សា�ឺរោរ ើ ខូ្លី អំិល�ីឌ័ី, រោជី.រោអំ.�បដ់ែបលយូ 
ឯ.ក្សា, រោ�ៀនិ សុិ�ង ហាគ រោម្មនិ (រោខ្លីម្មបូឌា) ខូ្លី អំិល�ីឌ័ី និិង ររីោជីនិ 
ហើុ�តំដែវរ (រោខ្លីម្មបូឌា) ខូ្លីល អិំល�ីឌ័ី។
 រោលើសិពីីរោនិ�រោទ្ធិៀតំ ការពិីនិិតំយរោ�រោលើឯក្សា�របទ្ធិបែញ្ជីា តូិំ
ចាប ់ និិងអំនិ�សិញ្ហាា អំនិូរ�តិំពាក្សាព់ីន័ិិនានា ដែ�លក្សាម្មុ���
រ�ឋភាគីឺ ក្សាស៏្រាតំូវបានិរោ�ើើរោឡើងផងដែ�រ។ ការ�៍រោនិ� រោ�ើើរោឡើងរោ�ើម្មែី
ដែសិើងរក្សាចំ�� ចខ្លីើ�ចរោនាា �រោ�ក្សាុ�ងឯក្សា�រពីីម្ម�និៗ រោ�ើម្មែផីូល់�
បរបិទ្ធិផ្ទៃនិការរក្សារោ�ើញក្សាុ�ងការស្រា�វស្រា�វរោនិ� និិងរោ�ើម្មែផីូល់នូិវ
បទ្ធិ�ឋ និគឺតិំយ�តិូំដែ�ល�ចយក្សារោ�រោ�ើើការវាយតំផ្ទៃម្មាអំំពីីសិិទិ្ធិិ
ម្ភានិលំរោ�ឋានិរបស់ិក្សាម្មមក្សារ។
 រោ�យ�រម្ភានិទ្ធិំហំសំិណាក្សាដែតំ ១៥០នាក្សា ់ ម្មក្សាពីី
បណូារោ�ងចស្រាក្សានានា រោ�ក្សាុ�ង�ជីធានីិភ័ុរំោពីញ និិងរោខ្លីតំូក្សាណូាល 
ការសិិក្សាាស្រា�វស្រា�វរោនិ� គឺឺម្មនិិតំំណាងឱ្យយចំនិួនិសិថិតំិទាងំអំស់ិ
ផ្ទៃនិអុំក្សាជីួលផៃ�ដែ�ល�ក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សាក្សាុ�ងស្រាបរោទ្ធិសិ

ក្សាម្មុ��រោនា�រោទ្ធិ។ រោទា���ា ងណា ការស្រា�វស្រា�វរោនិ�ជីួយផូល់
�បរបិទ្ធិអំំពីីបទ្ធិពិីរោ��និរ៍បស់ិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាក្សាុ�ងនាម្ម�អំុក្សា
ជីួលផៃ� រោ�ក្សាុ�ងស្រាបរោទ្ធិសិក្សាម្មុ��។

បនិៃបជ់ីួលសិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាម្ភានិចំ�ូលទាបរោ�ក្សាុ�ងតំំបនិទ់្ធិីបនិៃបជ់ីួលសិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាម្ភានិចំ�ូលទាបរោ�ក្សាុ�ងតំំបនិទ់្ធិី
ស្រាបជី�ំជីនិស្រាបជី�ំជីនិ

 បនិៃបជ់ីួលសិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាម្ភានិចំ�ូលទាប ស្រាតំូវបានិផូល់
រោ�យម្ភាច ស់ិផៃ�ឯក្សាជីនិ ��ង�ជីរ�ឋ ភ័បិាល។ �លទ្ធិិផល 
វស័ិិយជីួលផៃ� �រោរឿយៗក្សាំពី�ងរោ�ើើឱ្យយបា�ពាល់�ល់អំុក្សាជីួលដែ�ល
ម្ភានិចំ�ូលទាប �ូច� ក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា រោ�យ�រ
សិិទ្ធិិិអំំណាចម្មនិិរោសិមើគុារវាង ម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួល និិងអំុក្សាជីួល។ 
ចាបរ់បស់ិស្រាបរោទ្ធិសិក្សាម្មុ�� ម្មនិិទានិស់្រាតំូវបានិស្រាប�ពីលរ�ឋ�ឹង
ទូ្ធិលំទូ្ធិលាយ ឬស្រាតំូវបានិអំនិ�វតំូឱ្យយបានិស្រាគឺបស់្រាគានិ ់រោ�ើម្មែជីីួយ�ល់
អុំក្សាជួីលឱ្យយបានិយល់�ឹងអំំពីីសិិទិ្ធិិម្ភានិលំរោ�ឋានិរបស់ិពីួក្សារោគឺ
រោនា�រោទ្ធិ។ ម្ភាច ស់ិផៃ�ទ្ធិំនិង�ម្ភានិការយល់�ឹងអំំពីីសិិទ្ធិិិរបស់ិពីួក្សា
រោគឺរោស្រាចើនិ�ង និិង�ចរោ�ើើសិក្សាម្មមភាពីម្មយួចំនិួនិ�ំរោ�យទ្ធិទ្ធិួល
បានិនិិទ្ធិ�ឌ ភាពី រោ�ក្សាុ�ងក្សារ�ីដែ�លម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិាជីួល។
�លទ្ធិិផលច�ងរោស្រាកាយ ក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា ពីឹងដែផអក្សារោ�
រោលើប�គឺគលឯក្សាជីនិ ក្សាុ�ងការផូល់លំរោ�ឋានិដែ�លម្ភានិតំផ្ទៃម្មាទាប 
រោហើយ�ញឹក្សាញាបដ់ែ�លម្មនិិសិម្មរម្មយ�ក្សាដែនិាង�ុក្សារ់ោ�សិស្រាម្ភាប់
ម្មនិ�សិសរស់ិរោ�។ 

វស័ិិយលំរោ�ឋានិឯក្សាជីនិ វស័ិិយលំរោ�ឋានិឯក្សាជីនិ 

 លំរោ�ឋានិរោ�ក្សាុ�ង�ជីធានីិភ័ុរំោពីញ បានិស្រាតំូវអំភ័វិឌ័ឍ
រោសិៃើរដែតំទាងំស្រាសិុងរោ�យវស័ិិយឯក្សាជីនិ�ងរយ�រោពីល ២០ឆុ្នាំំ
ក្សានិាងម្មក្សារោនិ�។ ការ�៍រោនិ�បានិរោ�ើើឱ្យយអំុក្សាដែ�លម្ភានិចំ�ូលទាប
�រោស្រាចើនិ ក្សាំពី�ងជីួលផៃ�ពីីម្ភាច ស់ិឯក្សាជីនិ��ងពីី�ជីរ�ឋ ភ័បិាល។
�ជីរ�ឋ ភ័បិាលក្សាប៏ានិខ្លីក្សាខានិកុ្សា�ងការបរោងើើតំនូិវបទ្ធិ�ឋ និជួីលផៃ�
រោ�រោលើអំចលនិស្រាទ្ធិពីយសិស្រាម្ភាបជ់ីួល។ បទ្ធិបែញ្ជីា តូិំក្សាុ�ងស្រាសិុក្សាក្សាម៏្មនិិ
បានិរោរៀបចំរោឡើង រោ�ើម្មែផីូល់នូិវសិិទ្ធិិិលអស្រាបរោសិើរសិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាជីួល
ផៃ� និិងម្មនិិបានិផសពីើផាយឱ្យយបានិទូ្ធិលំទូ្ធិលាយ�ល់�ធារ�
ជីនិ។ �លទ្ធិិផល អំុក្សាជីួលម្ភានិចំ�ូលទាបដែតំងដែតំម្មនិិទ្ធិទ្ធិួល
បានិនូិវលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។ 
 ក្សាុ�ងរយ�រោពីល�ង ២០ឆុ្នាំមំ្មក្សារោនិ��ជីរ�ឋ ភ័បិាល
ក្សាមុ្ម��ម្មិនិបានិ�ងសិង់លំរោ�ឋានិសិស្រាម្ភាប់�ធារ�ជីនិ

៤



រោនា�រោទ្ធិ។ ការវនិិិរោ�គឺឯក្សាជីនិគឺឺ�ក្សាតូាំជំីរ�ញដែតំម្មយួគឺតំផ់្ទៃនិ
លំរោ�ឋានិរោ�ក្សាុ�ងទី្ធិស្រាក្សាុង។ ក្សាប៏ា�ដែនិូ សិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា 
និិងអំុក្សាជីួលម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប ម្ភាច ស់ិផៃ�សិ�ទ្ធិិដែតំ�ប�គឺគល
ឯក្សាជីនិ ��ងស្រាក្សាុម្មហុ�និ�ំៗ។ អំុក្សាចូលរមួ្មទាងំអំស់ិរោ�ក្សាុ�ងការ
ស្រា�វស្រា�វរោនិ� បានិជីួលផៃ�ពីីម្ភាច ស់ិផៃ�ឯក្សាជីនិ និិងគាម និនិរណា
មុ្ភាក្សាជ់ីួលផៃ�ពីីស្រាក្សាុម្មហុ�និរោនា�រោទ្ធិ។ រោនិ�ម្ភានិនិយ័ថា វស័ិិយជីួល
ផៃ�សិស្រាម្ភាបអុ់ំក្សាម្ភានិចំ�ូលទាបភាគឺរោស្រាចើនិពឹីងដែផអក្សារោ�រោលើការ
�ងសិង់ផៃ�របស់ិប�គឺគលឯក្សាជីនិដែ�លម្ភានិរោគាលបំ�ងរក្សា
ស្រាបាក្សាច់ំរោ�ញពីីការជីួលរោ�ឱ្យយក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា និិងជីនិចំណាក្សា
ស្រាសិុក្សារោ�យក្សាតូាំរោសិ�ឋកិ្សាចចដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប។ 
�ជីរ�ឋ ភ័បិាលបានិរោលើក្សាទឹ្ធិក្សាចិតំូរោលើរោរឿងរោនិ�ដែ�រ ក្សាប៏ា�ដែនិូម្មនិិ
ទានិប់ានិផូល់នូិវលិខ្លីិតំបទ្ធិ�ឋ និគឺតិំយ�តំូិ និិងកិ្សាចចការពារសិិទ្ធិិិស្រាគឺប់
ស្រាគានិ់�ល់អុំក្សាជីួលដែ�លម្ភានិចំ�ូលទាបក្សាុ�ងការទ្ធិទួ្ធិលបានិ
លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយរោ�រោឡើយរោទ្ធិ។ 

សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិរោ�ក្សាុ�ងចាបផ់្ទៃនិស្រាពី���សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិរោ�ក្សាុ�ងចាបផ់្ទៃនិស្រាពី���
ណាចស្រាក្សាក្សាម្មុ��ណាចស្រាក្សាក្សាម្មុ��

 ក្សាមុ្ម��ម្ភានិចាប់ការពារសិិទិ្ធិិរបស់ិអុំក្សាជួីលក្សាុ�ងការ
ទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ ក្សាប៏ា�ដែនិូចាបទ់ាងំរោនា� ម្មនិិស្រាតំូវ
បានិផសពីើផាយ ឬអំនិ�វតំូឱ្យយបានិស្រាគឺបស់្រាគានិរ់ោនា�រោទ្ធិ។ ស្រាក្សាម្មរ�ឋ
បែរោវ�ី ផូល់សិិទ្ធិិិ�រោស្រាចើនិ សិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាជីួល រោ�យរោ�ងតាំម្ម
គឺនិថទី្ធិ ី៥ ផ្ទៃនិស្រាក្សាម្មរោនិ�១។ អុំក្សាជួីលផៃ�គឺឺស្រាតូំវបានិការពារពីីការបពំានិ
នានា ដែ�លសិថិតំរោ�ក្សាុ�ងម្ភាស្រាតាំ ៦០០(៣)២។ រោនិ�បញី្ហាក្សាថ់ា 
ស្រាបសិិនិរោបើអំុក្សាជីួលរោស្រាបើស្រាបាស់ិផៃ�ដែ�លពីួក្សារោគឺជីួល តាំម្មររោបៀប
�ម្មមតាំ រោនា�ម្ភាច ស់ិផៃ�ម្មនិិ�ចរោស្រាជី�តំដែស្រាជីក្សាសិិទ្ធិិិរោនិ�បានិរោទ្ធិ។
រោទា���ា ងណា ម្ភានិអំុក្សាជីួលផៃ�តិំចបំផ�តំ ដែ�ល�ឹងអំពំីី
បញ្ហាា រោនិ� រោហើយបញ្ហាា ទាងំរោនិ�រោ�យ�រដែតំខ្លីើ�ការយល់�ឹង
អំំពីីសិិទ្ធិិិរបស់ិអំុក្សាជីួល និិងខ្លីើ�កិ្សាចចសិនិាជីួលផៃ��លាយ
លក្សាខ�៍អំក្សាសរ។ 
 រោ�ងតាំម្មម្ភាស្រាតាំ ៥៩៩ ក្សាិចចសិនិាជីួលគឺឺម្មនិិចាបំាច់
រោ�ើើរោឡើង�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ រោ�ើម្មែមី្ភានិសិ�ពីលភាពីតាំម្មផាូវ
ចាបរ់ោនា�រោទ្ធិ។ ក្សាិចចសិនិាផ្លាៃ ល់ម្ភាតំដ់ែ�លភាគឺរោស្រាចើនិស្រាតំូវបានិ
រោ�ើើរោឡើង�ម្មយួអុំក្សាជួីលផៃ�ដែ�លម្ភានិចំ�ូលទាបម្ភានិនារោពីល
បចច�បែនិុ រោ�ដែតំ�ក្សាិចចសិនិាដែ�លម្ភានិទ្ធិម្មៃនិត់ាំម្មផាូវចាប៣់។ វា

ក្សាផ៏ូល់នូិវកិ្សាចចការពារ�ល់ការបរោ�ូញរោចញភាា ម្មៗ រោ�យតំស្រាម្មូវ
ឱ្យយម្ភានិការជូីនិ�ំ�ឹង�ម្ម�និរយ�រោពីល ៣ ដែខ្លី �ល់អំុក្សាជីួល 
រោ�ក្សាុ�ងក្សារ�ីបរោ�ូញរោចញ៤។ ក្សាិចចសិនិាការពារ�សំ៏ិខានិរ់ោនិ� 
សិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាជីួល ក្សាុ�ងការផូល់រោពីលរោវលា�ល់ពីួក្សារោគឺរោ�ើម្មែរីោរៀបចំ
និិងចាបរ់ោផូើម្មដែសិើងរក្សាលំរោ�ឋានិរោផសងរោទ្ធិៀតំ។ រោ�ទី្ធិបំផ�តំ ក្សាម្មមក្សារ
ក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិបានិ�ឹងអំំពីីសិិទ្ធិិិរោនិ�រោទ្ធិ។ 
 ក្សាម្មមក្សារជីួលផៃ�ក្សាស៏្រាតំូវបានិការពាររោ�យ ចាបស់ិូីពីី
ភ័តិំសិនិាពិីរោសិសិ៥។ ក្សាម្មមក្សារដែ�លជីួលផៃ�ស្រាតំូវបានិការពាររោ�យ
ចាបរ់ោនិ�៦  ដែ�លទ្ធិទ្ធិួលបានិការការពារពីីការរោឡើងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួល
របស់ិម្ភាច ស់ិផៃ�៧។ រោទា���ា ងណាក្សារ៏ោ�យការស្រា�វស្រា�វបានិ
បងាា ញថា ចាបរ់ោនិ� ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាភាគឺតិំចបានិយល់�ឹងតិំច
តំួចណាស់ិ។ ការផសពីើផាយចាបរ់ោនិ� គឺួររោ�ើើរោឡើងសិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារ
រោ�ងចស្រាក្សា រោ�ើម្មែជីីួយការពារពីួក្សាគាតំពី់ីការរោឡើងផ្ទៃ�ាជីួលផៃ�។

កាតំពីើកិ្សាចចអំនិូរ�តិំរបស់ិស្រាបរោទ្ធិសិក្សាម្មុ�� ក្សាុ�ងការផូល់នូិវកាតំពីើកិ្សាចចអំនិូរ�តិំរបស់ិស្រាបរោទ្ធិសិក្សាម្មុ�� ក្សាុ�ងការផូល់នូិវ
លំរោ�ឋានិសិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សាលំរោ�ឋានិសិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា

 ស្រាបរោទ្ធិសិក្សាម្មុ��គឺឺ�រ�ឋហតំថរោលខ្លីីផ្ទៃនិអំនិ�សិញ្ហាា អំនិូរ�តិំ
ចំនិួនិ ៧ ដែ�លគាសំ្រាទ្ធិ�ល់សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។ 
រោ�យរោហតំ�រោនិ� �ជីរ�ឋ ភ័បិាលក្សាម្មុ��ម្ភានិការទ្ធិទ្ធិួលខ្លី�សិស្រាតំូវ
ក្សាុ�ងការធានាឱ្យយក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�ចទ្ធិទួ្ធិលបានិសិិទិ្ធិិម្ភានិលំរោ�
ឋានិសិម្មរម្មយរោនិ�។

១ រោសិៀវរោ�រោលខ្លី៥៖ ស្រាបរោភ័ទ្ធិផ្ទៃនិកិ្សាចចសិនិា/�តំ, ជំីពូីក្សាទី្ធិ៥រ�ឋបែរោវ�ីពីិរោសិសិឆុ្នាំ២ំ០០៧។
២ �ូចខាងរោលើ។
៣ �ូចខាងរោលើ។
៤  �ូចខាងរោលើ ម្ភាស្រាតាំ៦១៥ (១)។
៥ ចាបស់ិូីពីីភ័តិំសិនិាពិីរោសិសិ, ឆុ្នាំ២ំ០១៥។
៦ �ូចខាងរោលើ ម្ភាស្រាតាំ១។
៧ �ូចខាងរោលើ ម្ភាស្រាតាំ៨។

៥



 �ើីតំែតិំដែតំ �ជីរ�ឋ ភ័បិាលម្មនិិតំស្រាម្មូវឱ្យយ�ងសិងលំ់រោ�
ឋានិ រោ�យដែផអក្សារោ�រោលើសិនិិិសិញ្ហាា  ឬអំនិ�សិញ្ហាា ទាងំរោនិ�
ក្សារ៏ោ�យ បា�ដែនិូ �ជីរ�ឋ ភ័បិាលស្រាតំូវរោគារពី ការពារ និិងជីួយ
បំរោពីញឱ្យយបានិនូិវសិិទ្ធិិិម្ភានិលំរោ�ឋានិរោនិ�។ រោនិ�គឺឺម្ភានិនិយ័ថា 
�ជីរ�ឋ ភ័បិាលក្សាម្មុ��គឺួរដែតំរោ�ើើអំើីដែ�ល�ចធានាថា ក្សាម្មមក្សារ

ក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា�ចរស់ិរោ�ក្សាុ�ងផៃ�រោ�យសិ�វតំថិភាពី។ 
ការអំនិ�វតំូចាបដ់ែ�លម្ភានិស្រា�បឱ់្យយ រងឹម្ភា ំ  ហិរញ្ជីាបែទានិ
សិស្រាម្ភាបលំ់រោ�ឋានិ�ធារ�� និិងការធានាថាអំុក្សាជីួលផៃ�
យល់�ឹងអំំពីីសិិទ្ធិិិរបស់ិពីួក្សារោគឺ គឺឺ�ម្មរោ�ាបាយម្មយួចំនិួនិដែ�ល
�ជីរ�ឋ ភ័បិាលក្សាម្មុ���ចសិរោស្រាម្មចបានិ។

រោលើសិពីីការដែចងក្សាុ�ងចាប ់ វាគឺឺ�សិិទ្ធិិិម្មនិ�សិស៖រោលើសិពីីការដែចងក្សាុ�ងចាប ់ វាគឺឺ�សិិទ្ធិិិម្មនិ�សិស៖ ម្មនិ�សិសទាងំអំស់ិស្រាតំូវការលំរោ�ឋានិ រោ�ើម្មែរីស់ិ�និម្ភានិជីីវតិំ។ សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិ
លំរោ�ឋានិម្ភានិ�រ�សំិខានិណ់ាស់ិសិស្រាម្ភាបម់្មនិ�សិស�តំិ រោហើយវាម្មនិិស្រាតឹំម្មដែតំម្ភានិដែចងរោ�ក្សាុ�ងចាបប់ា�រោណាះ �រោទ្ធិ ដែតំវាក្សាម៏្ភានិរោ�
ក្សាុ�ងចាប�់ម្មម�តិំ។ ស្រាបសិិនិរោបើគាម និលំរោ�ឋានិដែ�លម្មនិ�សិស�ចសិស្រាម្ភានិូបានិរោ�យសិ�វតំថិភាពីរោ�រោពីលយបរ់ោនា�រោទ្ធិរោនា�ម្មនិ�សិស
គឺឺម្មនិិ�ចរស់ិរោ�បានិរោទ្ធិ។ រោបើគាម និក្សាដែនិាងដែ�ល�ចសិស្រាម្ភាក្សា ម្មនិ�សិសនឹិង�ា ប�់ា ងឆ្នាំបរ់ហ័សិពីី�កាសិធាតំ�ស្រាតំ�ក្សា ់ រោ�ូ 
រោភ័ា�ង ឬការវាយស្រាបហារពីីសិតំើនានា។ វា�ការសំិខានិដ់ែ�លស្រាតំូវចងចាថំា �ជីរ�ឋ ភ័បិាលគឺួរដែតំធានាសិិទ្ធិិិម្ភានិលំរោ�ឋានិរោនិ� 
សិស្រាម្ភាបស់្រាប�ពីលរ�ឋរបស់ិខ្លីាួនិ រោ�យម្មនិិស្រាគានិដ់ែតំបានិផូល់សិចាច បន័ិរោ�រោលើអំនិ�សិញ្ហាា ទាងំអំស់ិរោនា�រោទ្ធិ ក្សាប៏ា�ដែនិូគឺឺរោ�យ�ររោ�យ�រ
ម្មនិ�សិសស្រាគឺបគុ់ាស្រាតំូវការលំរោ�ឋានិរោ�ើម្មែរីស់ិរោ�។ម្មនិ�សិសស្រាគឺបគុ់ាស្រាតំូវការលំរោ�ឋានិរោ�ើម្មែរីស់ិរោ�។ 

អំនិ�សិញ្ហាា  សិនិិិសិញ្ហាា  ឬរោសិចក្សាូីស្រាបកាសិអំនិ�សិញ្ហាា  សិនិិិសិញ្ហាា  ឬរោសិចក្សាូីស្រាបកាសិ កាលបររិោចេទ្ធិក្សាម្មុ��ច��ហតំថរោលខាកាលបររិោចេទ្ធិក្សាម្មុ��ច��ហតំថរោលខា បញ្ជីាតំូិទាក្សាទ់្ធិងនឹិងសិិទ្ធិិិលំរោ�ឋានិបញ្ជីាតំូិទាក្សាទ់្ធិងនឹិងសិិទ្ធិិិលំរោ�ឋានិ

ក្សាតិំសិញ្ហាា អំនិូរ�តិំសិូីពីីសិិទ្ធិិិរោសិ�ឋកិ្សាចច 
សិងគម្មកិ្សាចច និិងវបែ�ម្ម ៌(១៩៦៦)

ច��ហតំថរោលខារោ�ផ្ទៃ�ៃទ្ធិី១៧ ដែខ្លីតំ�លា
ឆុ្នាំ១ំ៩៨០និិងបានិផូល់សិចាច បន័ិរោ�
ផ្ទៃ�ៃទី្ធិ២៦ ដែខ្លីឧសិភា ឆុ្នាំ១ំ៩៩២

សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិ
សិម្មរម្មយ ម្ភាស្រាតាំ ១១

អំនិ�សិញ្ហាា សិូីពីីជីនិរោភ័ៀសិខ្លីាួនិ (១៩៥១) អំនិ�ម្មត័ំយល់ស្រាពីម្មរោ�ផ្ទៃ�ៃទី្ធិ១៥ ដែខ្លីតំ�លា 
ឆុ្នាំ១ំ៩៩២

សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ
សិស្រាម្ភាបជ់ីនិរោភ័ៀសិខ្លីាួនិ ម្ភាស្រាតាំ ២៥

អំនិ�សិញ្ហាា សិូីពីីការល�បបំបាតំ�់ល់ទ្ធិស្រាម្មង់
ផ្ទៃនិការរោរ ើសិរោអំើងពូីជី�សិនិ ៍(១៩៦៩)

ច��ហតំថរោលខារោ�ផ្ទៃ�ៃទ្ធិី១២ ដែខ្លីរោម្ម�
 ឆុ្នាំ១ំ៩៦៦និិងបានិផូល់សិចាច បន័ិរោ�
ផ្ទៃ�ៃទី្ធិ២៨ ដែខ្លីវ�ិេិកា ឆុ្នាំ ំ១៩៨៣

សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិ
សិម្មរម្មយ ម្ភាស្រាតាំ ៥ [e] [iii]

អំនិ�សិញ្ហាា សិូីពីីការល�បបំបាតំ�់ល់ទ្ធិស្រាម្មង់
ផ្ទៃនិការរោរ ើសិរោអំើងនឹិងស្រ្តសិូីរោភ័ទ្ធិ (១៩៧៩)

ច��ហតំថរោលខារោ�ផ្ទៃ�ៃទ្ធិី១៧ ដែខ្លីតំ�លា
 ឆុ្នាំ១ំ៩៨០និិងបានិផូល់សិចាច បន័ិរោ�
ផ្ទៃ�ៃទី្ធិ១៥ ដែខ្លីតំ�លា ឆុ្នាំ ំ១៩៩២

សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិ
សិម្មរម្មយសិស្រាម្ភាបស់្រ្តសិូី ម្ភាស្រាតាំ ១៤ [២]

អំនិ�សិញ្ហាា សិូីពីីសិិទ្ធិិិក្សា�ម្ភារ (១៩៨៩) អំនិ�ម្មត័ំយល់ស្រាពីម្មរោ�ផ្ទៃ�ៃទី្ធិ១៥ ដែខ្លីតំ�លា 
ឆុ្នាំ១ំ៩៩២

សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយសិម្ម ្
�បក់្សា�ម្ភារ ម្ភាស្រាតាំ ២៧ (៣)

អំនិ�សិញ្ហាា អំនិូរ�តិំសិូីពីីការការពារសិិទ្ធិិិ
របស់ិពីលក្សាររោទ្ធិសិនិូរស្រាបរោវសិនិស៍្រាគឺបរ់ូប 
និិងសិម្ភាជិីក្សាស្រាគឺួ�ររបស់ិពីួក្សារោគឺ
 (១៩៩០)

ច��ហតំថរោលខារោ�ផ្ទៃ�ៃទ្ធិី២៧ ដែខ្លីក្សាញ្ហាា  
ឆុ្នាំ២ំ០០៤ ដែតំពី�ំទានិផ់ូល់សិចាច បន័ិ

សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយសិ
ស្រាម្ភាបព់ីលក្សាររោទ្ធិសិនិូរស្រាបរោវសិនិស៍្រាគឺបរ់ូប 
និិងសិម្ភាជីិក្សាស្រាគឺួ�ររបស់ិពីួក្សារោគឺ ម្ភាស្រាតាំ 
៤៣ (១)

អំនិ�សិញ្ហាា សិូីពីីសិិទ្ធិិិជីនិពិីការ (២០០៨) ច��ហតំថរោលខារោ�ផ្ទៃ�ៃទ្ធិី១ ដែខ្លីតំ�លា
ឆុ្នាំ២ំ០០៧ និិងផូល់សិចាច បន័ិរោ�
ផ្ទៃ�ៃទី្ធិ២០ ដែខ្លី�ុូ ឆុ្នាំ២ំ០១២

សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយសិម្ម ្
�បជ់ីនិពិីការ ម្ភាស្រាតាំ ២៨ (១)

តាំ�ងទី្ធិ១៖ កាតំពីើកិ្សាចចអំនិូរ�តិំរបស់ិស្រាបរោទ្ធិសិក្សាមុ្ម�� ក្សាុ�ងការផូល់នូិវលំរោ�ឋានិសិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនីិិរោ�ងចស្រាក្សាតាំ�ងទី្ធិ១៖ កាតំពីើកិ្សាចចអំនិូរ�តិំរបស់ិស្រាបរោទ្ធិសិក្សាមុ្ម�� ក្សាុ�ងការផូល់នូិវលំរោ�ឋានិសិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនីិិរោ�ងចស្រាក្សា

៦



៣. ការរកនៅ�ើញសខំាន្ទ់ៗ

 បញ្ហាា ម្មួយចំនិួនិដែ�លបានិរក្សារោ�ើញរោ�ក្សាុ�ងការស្រា�វ
ស្រា�វរោនិ� បងាា ញថាក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិបានិទ្ធិទ្ធិួលនូិវសិិទ្ធិិិម្ភានិ
លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយរោពីញរោលញរោនា�រោទ្ធិ។  បញ្ហាា សំិខានិ់ៗ ទាងំ
រោនា�រមួ្មម្ភានិ៖

ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា

 ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា �អំុក្សារក្សាស្រាបាក្សាច់ំ�ូលបានិទាបម្ភានិ
ការអំបរ់ទំាប រោ�ើើចំណាក្សាស្រាសិុក្សារោ�កានិត់ំំបនិដ់ែ�លម្ភានិរោ�ងចស្រាក្សា
រោ�ើម្មែដីែសិើងរការងាររោ�ើើ។ �លទ្ធិិផល ពីួក្សារោគឺដែតំងងាយនឹិងរង
រោស្រាគា�រោ�និឹងបញ្ហាា ផៃ�សិដែម្មែងរោ�យ�រដែតំ�ថ និភាពីចំណាក្សា
ស្រាសិុក្សា ក្សាងើ�ខាតំម្មរោ�ាបាយហិរញ្ជីា វតំថ� ក្សាស្រាម្មតិំការអំបរ់ទំាប និិង
ការជំីពាក្សាប់ំ�� លរោស្រាចើនិ។

 ការជីួលផៃ� គឺឺ�រោសិចក្សាូីស្រាតំូវការចាបំាចស់ិស្រាម្ភាបស់្រាក្សាុម្ម
ដែ�លម្មនិិម្ភានិលទ្ធិិភាពី�ចទិ្ធិញផៃ�បានិ។ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា
តំំណាងឱ្យយស្រាក្សាុម្មម្មនិ�សិស ដែ�លទ្ធិំនិង�អំុក្សាជីួលផៃ� រោ�យ�រ
ដែតំស្រាបរោភ័ទ្ធិម្ម�ខ្លីរបរ និិងការរោ�ើើចំណាក្សាស្រាសិុក្សារបស់ិពីួក្សារោគឺ។ �ូរោចុ�
ពីួក្សារោគឺក្សាស៏្រាបដែហល�រស់ិរោ�ក្សាុ�ងបនិៃបជ់ីួលដែ�លគាម និសិ�វតំថិភាពី
ផងដែ�រ។ 

ជីនិចំណាក្សាស្រាសិុក្សាជីនិចំណាក្សាស្រាសិុក្សា

 ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាគឺឺ�ក្សាម្មមក្សារដែ�លម្ភានិចំ�ូលទាប
ដែ�ល�រោរឿយៗគឺឺ�ជីនិចំណាក្សាស្រាសិុក្សាដែ�លស្រាតំូវការផៃ�ក្សាុ�ងតំផ្ទៃម្មា
�ូរផ្ទៃ�ា។ ក្សាម្មមក្សារដែតំងរោ�ើើចំណាក្សាស្រាសិុក្សារោ�រោ�ើើការរោ�តាំម្មរោ�ង
ចស្រាក្សានានា ក្សាុ�ង�ជីធានីិភ័ុរំោពីញ ឬរោខ្លីតំូក្សាណូាល រោហើយដែសិើងរក្សា
ក្សាដែនិាង�ុក្សារ់ោ�ដែ�លម្ភានិតំផ្ទៃម្មាទាបរោ�ដែក្សាែររោនា�។ ក្សាុ�ក្សាុ�ងចំរោណាម្មងចំរោណាម្ម
ក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិី ១៥០នាក្សា ់ ដែ�លស្រាតំូវបានិសិម្ភាា សិម្ភានិ ១៤៤នាក្សា់ក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិី ១៥០នាក្សា ់ ដែ�លស្រាតំូវបានិសិម្ភាា សិម្ភានិ ១៤៤នាក្សា់
�ជីនិចំណាក្សាស្រាសិុក្សា ដែ�លផ្លាា ស់ិរោ�រោ�ើើការរោ�រោ�ងចស្រាក្សាដែក្សាែ�ជីនិចំណាក្សាស្រាសិុក្សា ដែ�លផ្លាា ស់ិរោ�រោ�ើើការរោ�រោ�ងចស្រាក្សាដែក្សាែររ
រោនា�។រោនា�។ តំស្រាម្មូវការចំណាក្សាស្រាសិុក្សារោ�ើម្មែកីារងារ ម្ភានិនិយ័ថា ក្សាម្មមក្សារ
រោ�ងចស្រាក្សា�ញឹក្សាញាប់ងាយរងរោស្រាគា�និឹងបញ្ហាា នានាទាក្សា់ទ្ធិង
និឹងលំរោ�ឋានិ �ូច� ការម្មនិិទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ
�រោ�ើម្ម។ រោហើយវាក្សាម៏្ភានិនិយ័ថា ក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា 
ដែ�លទ្ធិំនិងភាគឺរោស្រាចើនិ�អំុក្សាជីួលផៃ� រោ�យ�រពីួក្សារោគឺបានិ�យ
ការ�៍ថាពីួក្សារោគឺម្មនិិម្ភានិ�ចញ់ាតិំ ឬម្មតិំូភ័ក្សាូិរស់ិរោ�ដែក្សាែរ
ដែ�ល�ចឱ្យយពីួក្សារោគឺរស់ិរោ��ម្មយួបានិ។
 រោ�រោពីលដែ�លរោ�ើើចំណាក្សាស្រាសិុក្សារោ�រោ�ើើការរោ�ក្សាុ�ងរោ�ង
ចស្រាក្សា ភាគឺរោស្រាចើនិរោ�ងចស្រាក្សាទាងំរោនា�ពី�ំបានិផូល់ ឬជីួយ ដែសិើងរក្សា
ក្សាដែនិាង�ុក្សារ់ោ�រោនា�រោទ្ធិ។ ម្ភានិក្សារ�ីតំិចតំួចបា�រោណាះ � ដែ�ល
រោ�ងចស្រាក្សាជីួយក្សាម្មមក្សារ ក្សាុ�ងការដែសិើងរក្សាក្សាដែនិាង�ុក្សារ់ោ�។ ក្សាម្មមក្សារ
ក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សាទាងំអំស់ិ ដែ�លស្រាតំូវបានិសិម្ភាា សិបានិ�យ
ការ�៍ថា ផៃ�ដែ�លពីួក្សារោគឺជីួលគឺឺ�ក្សាម្មមសិិទ្ធិិិរបស់ិម្ភាច ស់ិឯក្សាជីនិ។
�លទ្ធិិផល ការស្រា�វស្រា�វរោនិ�ម្មនិិម្ភានិផៃ�ដែ�ល�ងសិង់
រោ�យ�ជីរ�ឋ ភ័បិាល ឬរោ�ងចស្រាក្សារោទ្ធិ។ 

ស្រាបាក្សាច់ំ�ូល (ស្រាបាក្សាដ់ែខ្លី)ស្រាបាក្សាច់ំ�ូល (ស្រាបាក្សាដ់ែខ្លី)

 ចរោនាា �ស្រាបាក្សាដ់ែខ្លី�ម្ម�យម្មសិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ង
ចស្រាក្សាពីីការស្រា�វស្រា�វរោនិ� គឺឺពីី ១៩០��លាា �រោម្មរកិ្សាក្សាុ�ងម្មយួដែខ្លី។ ១៩០��លាា �រោម្មរកិ្សាក្សាុ�ងម្មយួដែខ្លី។ 

១.

២. 

៣.

៤.

៥.

៩១ភាគឺរយ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិា�៩១ភាគឺរយ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិា�
លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសររោនា�រោទ្ធិ។លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសររោនា�រោទ្ធិ។ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិ
ម្ភានិជំីរោនិឿរោ�រោលើក្សាិចចការពារតាំម្មផាូវចាប ់ រោ�យ�រ
ដែតំពីួក្សារោគឺ�រោរឿយៗ ម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិា�លាយ
លក្សាខ�៍អំក្សាសរ។ រោហើយអំុក្សា ដែ�លម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិា�
លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ  �ចជីួបស្រាបទ្ធិ�ការររំោលាភ័បំពានិ 
ចំនិួនិ៥�ង រោស្រាចើនិ�ងក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា ដែ�លម្ភានិកិ្សាចច
សិនិាជីួល។
ជីិតំ ១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិអំុក្សាជីួលទាងំអំស់ិជីិតំ ១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិអំុក្សាជីួលទាងំអំស់ិបងផ់្ទៃ�ាជីួលបនិៃប់បងផ់្ទៃ�ាជីួលបនិៃប់
យឺតំ�ា វយឺតំ�ា វ រោហើយរោហតំ�ផលម្មយួក្សាុ�ងចំរោណាម្មម្មូល
រោហតំ�រោផសងៗ គឺឺរោ�យ�រកូ្សាវ�ី១៩ (Covid-19)។
១៣% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិម្ភានិបនិៃបទ់្ធិឹក្សាឯក្សាជីនិ១៣% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិម្ភានិបនិៃបទ់្ធិឹក្សាឯក្សាជីនិ
រោនា�រោទ្ធិរោនា�រោទ្ធិ រោហើយផៃ�យរោ�វញិពីួក្សារោគឺគឺឺរោស្រាបើស្រាបាស់ិបនិៃប់
ទ្ធិឹក្សារមួ្មគុា។ ស្រាបដែហល ១ ភាគឺ ៤ ផ្ទៃនិបនិៃបទ់្ធិឹក្សាម្មនិិម្ភានិ
រោ� ឬអំំពូីលរោភ័ាើងរោនា�រោទ្ធិ។
ក្សាុ�ងចំរោណាម្ម ៣៧% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារដែ�លម្ភានិការ�ំរោឡើងក្សាុ�ងចំរោណាម្ម ៣៧% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារដែ�លម្ភានិការ�ំរោឡើង
ផ្ទៃ�ាជីួលផៃ� រោហើយក្សាុ�ងរោនា�រោស្រាចើនិ�ង ៦០ភាគឺរយបានិផ្ទៃ�ាជីួលផៃ� រោហើយក្សាុ�ងរោនា�រោស្រាចើនិ�ង ៦០ភាគឺរយបានិ
�យការ�៍ថា ការ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាជីួលផៃ�ស្រាសិបរោពីលដែ�ល�យការ�៍ថា ការ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាជីួលផៃ�ស្រាសិបរោពីលដែ�ល
ពីួក្សារោគឺបានិរោឡើងស្រាបាក្សាឈ់្នួុួល។ពីួក្សារោគឺបានិរោឡើងស្រាបាក្សាឈ់្នួុួល។
អំុក្សាជីួល មុ្ភាក្សា ់ក្សាុ�ងចំរោណាម្ម បនួិនាក្សា ់បានិ�យការ�៍
ថា បានិទ្ធិទ្ធិួលរងនូិវបទ្ធិរោលមើសិរងនូិវបទ្ធិរោលមើសិរោ�ជីិតំបនិៃបជ់ីួលរបស់ិ
ពីួក្សារោគឺ រោ�យម្ភានិ ១០% �យការ�៍ថា ពីួក្សារោគឺបានិ
ទ្ធិទ្ធិួលរងនូិវបទ្ធិរោលមើសិរោ�ខាងក្សាុ�ងផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺផ្លាៃ ល់។

៧



រោយនិឌ័រ័រោយនិឌ័រ័

 �ង ២ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�លស្រាតំូវបានិ �ង ២ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�លស្រាតំូវបានិ
សិម្ភាា សិក្សាុ�ងការស្រា�វស្រា�វរោនិ� �ស្រ្តសិូី។ ៧៨%សិម្ភាា សិក្សាុ�ងការស្រា�វស្រា�វរោនិ� �ស្រ្តសិូី។ ៧៨% ផ្ទៃនិពីួក្សារោគឺ បានិ
រោរៀប�ពាហ៍ពីិពាហ៍រចួរោហើយ ក្សាុ�ងរោនា�ដែ�រ ៩៤% ម្ភានិកូ្សានិ។ ៩៤% ម្ភានិកូ្សានិ។ 
ក្សាុ�ងក្សារ�ី�រោស្រាចើនិ ក្សាម្មមក្សារបានិរោ�ើើចំណាក្សាស្រាសិុក្សារោ�តំំបនិរ់ោនា�
�ម្មយួស្រាគឺួ�ររបស់ិពីួក្សារោគឺ រោនិ�ម្ភានិនិយ័ថា តំស្រាម្មូវការទី្ធិតាំងំ
រោ�ជិីតំ�លារោរៀនិគឺឺម្ភានិ�រ�សំិខានិស់ិស្រាម្ភាបព់ីួក្សារោគឺ។ 

ការអំបរ់ ំការអំបរ់ ំ

 ក្សាស្រាម្មតិំទាបផ្ទៃនិការអំបរ់រំបស់ិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា ទ្ធិំនិង�
ម្មូលរោហតំ�ឱ្យយពីួក្សារោគឺ�ចដែសិើងរក្សាការងាររោ�ើើរោ�ក្សាុ�ងរោ�ងចស្រាក្សា 
រោ�យ�រការងាររោ�ងចស្រាក្សា ��ម្មមតាំស្រាតំូវការអំបរ់តំំិចតំួច។ 
តំិតំចិ�ង ១០% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា បានិបញ្ជីចបថុ់ាក្សាវ់ទិ្ធិាល័យ ច�ង ១០% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា បានិបញ្ជីចបថុ់ាក្សាវ់ទិ្ធិាល័យ 
និិងមុ្ភាក្សា ់ ក្សាុ�ងចំរោណាម្ម �បន់ាក្សា ់ ម្មនិិបានិទ្ធិទ្ធិួលការអំបរ់តំាំម្មនិិងមុ្ភាក្សា ់ ក្សាុ�ងចំរោណាម្ម �បន់ាក្សា ់ ម្មនិិបានិទ្ធិទ្ធិួលការអំបរ់តំាំម្ម
ស្រាបពីន័ិិអំបរ់ផំាូវការរោនា�រោទ្ធិ។ ស្រាបពីន័ិិអំបរ់ផំាូវការរោនា�រោទ្ធិ។ 

ស្រ្តី�ី� (កម្មមកររោ�ងចក្រក) កំពុុងអងុុយរោ�ើ�ការរោ�កុុងរោ�ងចក្រក

៨



ក្សាស្រាម្មតិំផ្ទៃនិការអំបរ់ ំក្សាស្រាម្មតិំផ្ទៃនិការអំបរ់ ំ ចំនិួនិចំនិួនិ ភាគឺរយភាគឺរយ

ម្មនិិម្ភានិការអំបរ់តំាំម្មស្រាបពីន័ិិអំបរ់ផំាូវការ ១៥ ១០

ថុាក្សាប់ឋម្មសិិក្សាា ៧៤ ៤៩

ថុាក្សាអ់ំនិ�វទិ្ធិាល័យ ៥០ ៣៤

ថុាក្សាវ់ទិ្ធិាល័យ ១១ ៧

ថុាក្សាឧ់តំូម្មសិិក្សាា ០ ០

រោផសងៗ ០ ០

សិរ�បសិរ�ប ១៥០១៥០ ១០០១០០

តាំ�ងទី្ធិ២៖ ក្សាស្រាម្មតិំផ្ទៃនិការអំបរ់តំាំម្មស្រាបពីន័ិិផាូវការ និិងការអំបរ់�ំផ្ទៃទ្ធិរោទ្ធិៀតំរបស់ិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា

បំ�� លបំ�� ល

 ការជីំពាក្សាប់ំ�� ល ក្សាម៏្ភានិ�ទូ្ធិរោ�ក្សាុ�ងចំរោណាម្មក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�លស្រាតំូវបានិសិម្ភាា សិ។ ក្សាស្រាម្មតិំផ្ទៃនិការជំីពាក្សាប់ំ�� លក្សាស្រាម្មតិំផ្ទៃនិការជំីពាក្សាប់ំ�� ល
ទ្ធិំនិង�ខ្លីុស់ិខាា ងំ រោ�យម្ភានិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាស្រាបដែហល៨៨% ក្សាំពី�ងជំីពាក្សាប់ំ�� ល។ទ្ធិំនិង�ខ្លីុស់ិខាា ងំ រោ�យម្ភានិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាស្រាបដែហល៨៨% ក្សាំពី�ងជំីពាក្សាប់ំ�� ល។ ទ្ធិំហំស្រាបាក្សាក់្សាម្មចមី្ភានិចាបពី់ី ២០០ ឬ ៣០០
រោ��ល់ជីិតំ ២០,០០០ ��លាា រ�រោម្មរកិ្សា។ ស្រាបាក្សាក់្សាម្មចខុីាតំតូំច ��ម្មមតាំស្រាតំូវបានិផាភីាប�់ម្មយួនិឹងការចំណាយសំិខានិ់ៗ �ូច�
ការដែ�ទាសំិ�ខ្លីភាពី និិងចំនីិ�ហារ។ ស្រាបាក្សាក់្សាម្មចកីានិដ់ែតំរោស្រាចើនិ ទ្ធិំនិង�ស្រាតំូវបានិរោស្រាបើស្រាបាស់ិសិស្រាម្ភាបក់ារចំណាយក្សាុ�ង�ជីីវក្សាម្មម។ ក្សាុ�ង
ចំរោណាម្ម ស្រាបាក្សាក់្សាម្មច ី១២ ក្សារ�ី ដែ�ល�បទ់ាក្សាទ់្ធិងនឹិងការចំណាយសិស្រាម្ភាបក់ារដែ�ទាសំិ�ខ្លីភាពី ទាងំ ១២ ក្សារ�ីផ្ទៃនិក្សាម្មចរីោនិ� បានិ
និិ�យថា “រោ�ើើឱ្យយជីីវតិំកានិដ់ែតំលំបាក្សា”។ ៦៩% ផ្ទៃនិក្សាម្មចទីាងំរោនិ� ស្រាតំូវបានិ�យការ�៍ថា បានិរោ�ើើឱ្យយជីីវតិំ “កានិដ់ែតំ�ា បយ់�ឺនិ” 
សិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា។ រោស្រាចើនិ�ងពាក្សាក់្សាណូាលផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�ល�បប់ំ�� ល បានិ�យការ�៍ថា ពីួក្សារោគឺម្មនិិបានិរពំីឹងរោស្រាចើនិ�ងពាក្សាក់្សាណូាលផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�ល�បប់ំ�� ល បានិ�យការ�៍ថា ពីួក្សារោគឺម្មនិិបានិរពំីឹង
ថា�ចនឹិងសិងស្រាបាក្សាក់្សាម្មចរីបស់ិពីួក្សារោគឺបានិរោទ្ធិ។ ថា�ចនឹិងសិងស្រាបាក្សាក់្សាម្មចរីបស់ិពីួក្សារោគឺបានិរោទ្ធិ។ 

តាំ�ងទី្ធិ៣៖ ការជំីពាក្សាប់ំ�� លរបស់ិក្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនីិិរោ�ងចស្រាក្សារោ�យចាតំ�់ស្រាក្សាុម្ម

ស្រាបភ័ពីស្រាបាក្សាក់្សាម្មចីស្រាបភ័ពីស្រាបាក្សាក់្សាម្មចី ចំនិួនិចំនិួនិ ភាគឺរយភាគឺរយ

�នាគារ ឬម្មសី្រាក្សាូហិរញ្ជីា វតំថ� ៥៨ ៣៨

ម្មសី្រាក្សាូហិរញ្ជីា វតំថ� ៤៧ ៣១

ឈ្នួមួញក្សាណូាល ១២ ៨

អំុក្សាជិីតំខាង ០ ០

�ចញ់ាតិំ ១១ ៧

ម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួល ១ ១

ម្មសី្រាក្សាូហិរញ្ជីា វតំថ� និិងឈ្នួមួញក្សាណូាល ១ ១

ម្មសី្រាក្សាូហិរញ្ជីា វតំថ� និិង�ចញ់ាតិំ ១ ១

ម្មសី្រាក្សាូហិរញ្ជីា វតំថ� និិងម្មតិំូភ័ក្សាូិ ១ ១

ម្មនិិម្ភានិក្សាម្មចី ១៨ ១២

សិរ�បសិរ�ប ១៥០១៥០ ១០០១០០

៩



លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ

 ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្ភានិតំស្រាមូ្មវការលំរោ�ឋានិ�ូចគុានឹិង
ម្មនិ�សិស�ផ្ទៃទ្ធិរោទ្ធិៀតំដែ�រ។ ក្សាតូាំស្រាប��ស្រ្តសិូខាងរោលើ បានិបងាា ញ
ថា ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាភាគឺរោស្រាចើនិទ្ធិំនិង�អំុក្សាជីួលផៃ� រោ�យ�រ
ពីួក្សារោគឺម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប រោហើយ�ក្សាដ់ែសិូងពីួក្សារោគឺរោសិៃើរដែតំ
ទាងំអំស់ិគឺឺ�ក្សាម្មមក្សារចំណាក្សាស្រាសិុក្សារោ�យក្សាតូាំរោសិ�ឋកិ្សាចច។ រោ�ើម្មែី
ឱ្យយពីួក្សារោគឺ�ចទ្ធិទ្ធិួលបានិនូិវសិិទ្ធិិិលំរោ�ឋានិ បនិៃបជ់ីួលស្រាតំូវដែតំ
បំរោពីញតាំម្មលក្សាខ��វនិិិចេយ័ម្មូល�ឋ និ ដែ�លស្រាតំូវចាតំទ់្ធិ�ក្សាថា� 
“លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ”។ លក្សាខ��វនិិិចេយ័ទាងំរោនិ� (សិ�វតំថិភាពី
ក្សាុ�ងការកានិក់ាបរ់ោ�យស្រាសិបចាប ់ ការម្ភានិរោសិវាស្រាគឺបស់្រាគានិ ់
តំដែម្មាដែ�លទ្ធិទ្ធិួលយក្សាបានិ ភាពីដែ�ល�ចរស់ិរោ�បានិ ភាពី
ងាយស្រាសិួលដែសិើងរក្សា និិងទី្ធិតាំងំ) គឺឺស្រាតំូវបានិបក្សាស្រា�យ�ា ង
លម្មអតិំរោ�ខាងរោស្រាកាម្មរោនិ�៨។

សិ�វតំថិភាពីក្សាុ�ងការកានិក់ាប់សិ�វតំថិភាពីក្សាុ�ងការកានិក់ាប់
 
 សិ�វតំថិភាពីផ្ទៃនិការកានិក់ាប ់ ម្ភានិ�រ�សំិខានិស់ិស្រាម្ភាប់
ការធានាការការពារស្រាបឆ្នាំងំនឹិងការបរោ�ូញរោចញរោ�យបងខំ
និិងការររំោលាភ័បំពានិ។ ផៃ�ម្ភានិអំតំថស្រាបរោ�ជីនិស៍ិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សា
កានិក់ាប ់ ស្រាបសិិនិរោបើម្មនិ�សិសមុ្ភាក្សា�់ចអំនិ�វតំូសិិទ្ធិិិរបស់ិពីួក្សារោគឺ
ក្សាុ�ងការរស់ិរោ�ក្សាុ�ងផៃ�រោនា�។ រោទា���ា ងណាក្សារ៏ោ�យ ក្សាម្មមក្សារ
រោ�ងចស្រាក្សាដែតំងដែតំងាយរងរោស្រាគា� រោទា�បី�ពីួក្សារោគឺម្ភានិសិិទ្ធិិិស្រាសិប
ចាបក់្សាុ�ងការជីួលផៃ�ក្សារ៏ោ�យ រោ�យ�រ�ទូ្ធិរោ� ម្មនិិម្ភានិ
ក្សាិចចសិនិាជីួល�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ ឬការយល់�ឹងពីីសិិទ្ធិិិ
របស់ិពីួក្សារោគឺ។ ក្សាម្មមក្សារ�យការ�៍អំំពីីការររំោលាភ័បំពានិ និិងការ
ងាយរងរោស្រាគា�រោ�នឹិងការបរោ�ូញរោចញក្សាុ�ងកាល�រោទ្ធិសិ�ណា
ម្មយួ។ �ង២០% ផ្ទៃនិអំុក្សាជីួលម្ភានិបំ�� លរោ�យផ្លាៃ ល់�ម្មយួ
និឹងម្ភាច ស់ិផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺ ដែ�ល��ថ និភាពីគឺួរឱ្យយស្រាពីួយបារម្មា ថា
�ចផូល់នូិវអំំណាចកានិដ់ែតំខាា ងំ�ល់ម្ភាច ស់ិផៃ�រោ�រោលើសិិទិ្ធិិម្ភានិ
លំរោ�ឋានិរបស់ិអំុក្សាជីួល។ 
 ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�រ៏ោស្រាចើនិរោលើសិល�ប ម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិាក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�រ៏ោស្រាចើនិរោលើសិល�ប ម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិា
ជីួល�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសររោទ្ធិ។ជីួល�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសររោទ្ធិ។  ម្ភានិដែតំក្សាម្មមក្សារ ៩% បា�រោណាះ �
ដែ�លម្ភានិកិ្សាចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ។ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា 
រោ�ដែតំម្ភានិកិ្សាចចសិនិា រោទា�បី�ក្សាិចចសិនិាទាងំរោនា�ម្មនិិម្ភានិ�
លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរក្សារ៏ោ�យ។ ស្រាក្សាម្មរ�ឋបែរោវ�ីផ្ទៃនិស្រាពី���ណា
ចស្រាក្សាក្សាម្មុ�� អំនិ�ញ្ហាា តំឱ្យយអំុក្សាជីួលផៃ� ដែ�លម្មនិិម្ភានិសិររោសិរ�

លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ រោហើយរោ�រោពីលដែ�លបញ្ជីចបក់ារជីួលម្ភាច ស់ិ
បនិៃបជ់ីួលម្ភានិរោ�រ�រោវលារយ�រោពីល៣ដែខ្លី រោ�ើម្មែជូីីនិ�ំ�ឹងរោ�
ឱ្យយអំុក្សាជីួល៩។ រោទា���ា ងណា រោ�យ�រដែតំក្សាងើ�ផ្ទៃនិកិ្សាចច
សិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ ម្ភានិនិយ័ថា ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិ
បានិយល់អំំពីីលក្សាខខ្លី�ឌ ផ្ទៃនិកិ្សាចចស្រាពីម្មរោស្រាពី�ងជីួលរបស់ិពីួក្សារោគឺរោទ្ធិ។
 រោទា�បី�ម្ភានិការការពារតាំម្មផាូវចាបក់្សារ៏ោ�យ ក្សាក៏្សាម្មមក្សាររោទា�បី�ម្ភានិការការពារតាំម្មផាូវចាបក់្សារ៏ោ�យ ក្សាក៏្សាម្មមក្សារ
ក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា�រោស្រាចើនិបានិរោលើក្សារោឡើងថា ពីួក្សារោគឺម្មនិិម្ភានិក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា�រោស្រាចើនិបានិរោលើក្សារោឡើងថា ពីួក្សារោគឺម្មនិិម្ភានិ
ក្សាិចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ រោហតំ��ូរោចុ�ពីួក្សារោគឺម្មនិិ�ចក្សាិចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ រោហតំ��ូរោចុ�ពីួក្សារោគឺម្មនិិ�ច
ទ្ធិទ្ធិួលបានិសិិទ្ធិិិរោនា�រោទ្ធិ។ទ្ធិទ្ធិួលបានិសិិទ្ធិិិរោនា�រោទ្ធិ។ រោ�យ�រដែតំក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្មនិិ
ម្ភានិការយល់�ឹងចាស់ិអំំពីីសិិទ្ធិិិរបស់ិពីួក្សារោគឺ ពីួក្សារោគឺទ្ធិំនិង�
ទ្ធិទួ្ធិលយក្សារោ�រោពីលដែ�លពួីក្សារោគឺស្រាតូំវបានិបំពានិ�ា ង�ៃនិ់�ៃរ 
រោ�យម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួល។ ក្សាុ�ងក្សារ�ីខ្លីា� ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាស្រាតំូវ
បានិបរោ�ូញរោចញរោ�យម្មិនិម្ភានិការជូីនិ�ំ�ឹងរយ�រោពីល 
៣ដែខ្លី �ម្ម�និរោនា�រោទ្ធិ។ ក្សាុ�ងក្សារ�ីរោផសងរោទ្ធិៀតំ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា
បានិស្រាតំូវម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួល ទាញយក្សាផលស្រាបរោ�ជីនិពី៍ីការជីួល 
រោ�យទាម្មទារ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួល ឬគឺំ�ម្មក្សាំដែហងបរោ�ូញរោចញ 
និិងទាម្មទារឱ្យយបងស់្រាបាក្សាប់ដែនិថម្ម។ ក្សាងើ�ផ្ទៃនិកិ្សាចចសិនិា�លាយ
លក្សាខ�៍អំក្សាសរ ស្រាតំូវបានិរោគឺរោម្មើលរោ�ើញថា�បញ្ហាា សំិខានិម់្មយួ
សិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា ក្សាុ�ងការយល់�ឹងអំំពីី កាតំពីើ
ក្សាិចច និិងសិិទ្ធិិិរបស់ិពីួក្សារោគឺក្សាុ�ងនាម្ម�អំុក្សាជីួល។
 ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�រោស្រាចើនិនាក្សាស់្រាតំូវបានិរោបៀតំរោបៀនិរោ�យ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�រោស្រាចើនិនាក្សាស់្រាតំូវបានិរោបៀតំរោបៀនិរោ�យ
ម្ភាច ស់ិផៃ�រោ�រោពីលពីួក្សារោគឺម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិាជីួល�លាយលក្សាខ�៍ម្ភាច ស់ិផៃ�រោ�រោពីលពីួក្សារោគឺម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិាជីួល�លាយលក្សាខ�៍
អំក្សាសរ។ អំក្សាសរ។ ក្សាម្មមក្សារបានិ�យការ�៍ថា ពីួក្សារោគឺធាា បស់្រាតំូវបានិដែស្រាសិក្សា
គឺំហក្សា គឺំ�ម្មក្សាំដែហង រោស្រាបើហិងារោលើរូប�ងកាយ ឬផូ្លាចរ់ោភ័ាើង
រោ�យម្ភាច ស់ិផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺ។ ម្ភានិដែតំ ២% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារដែ�លម្ភានិ
ក្សាិចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរបា�រោណាះ �បានិ�យការ�៍ថា
ធាា បទ់្ធិទ្ធិួលរងការរោបៀតំរោបៀនិ។ ផៃ�យរោ�វញិ រោលើសិពីីមុ្ភាក្សាក់្សាុ�ង
ចំរោណាម្ម�បន់ាក្សា ់ (១១,៣៣%) ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�លគាម និ
ក្សាិចចសិនិា បានិ�យការ�៍ថា ពីួក្សារោគឺធាា បស់្រាតំូវបានិរោបៀតំរោបៀនិ។
រោនិ�បងាា ញឱ្យយរោ�ើញថាការម្ភានិក្សាិចចសិនិាលាយលក្សាខ�៍រោនិ�បងាា ញឱ្យយរោ�ើញថាការម្ភានិក្សាិចចសិនិាលាយលក្សាខ�៍
អំក្សាសរផូល់នូិវការការពារខ្លីា�ពីីការរោបៀតំរោបៀនិ។អំក្សាសរផូល់នូិវការការពារខ្លីា�ពីីការរោបៀតំរោបៀនិ។
 

៨ វបែ�ម្មស៌ិម្មរម្មយ�សិម្ភាសិធាតំ�ផ្ទៃនិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ ចំ�� ចរោនិ�ម្មនិិបានិសិិក្សាារោ�ក្សាុ�ងរបាយការ�៍រោនិ�រោទ្ធិ ពីីរោស្រាពា�ម្មនិិម្ភានិរោពីលស្រាគឺបស់្រាគានិ។់
៩ ម្ភាស្រាតាំ៥៩៩, ៦១៥ (១)។

១០



ភាពី�ចទ្ធិទ្ធិួលបានិរោសិវាក្សាម្មម សិម្ភាា រ� �គារ ភាពី�ចទ្ធិទ្ធិួលបានិរោសិវាក្សាម្មម សិម្ភាា រ� �គារ 
ឬក្សាដែនិាងផូល់រោសិវា និិងរោហ�ឋ រចនាសិម្មុន័ិិឬក្សាដែនិាងផូល់រោសិវា និិងរោហ�ឋ រចនាសិម្មុន័ិិ
 
 បនិៃបជ់ីួលស្រាតំូវស្រាបាក្សា�ថា ម្មនិ�សិសស្រាតំូវបានិផូល់នូិវរោសិវា
ក្សាម្មម�ម្មូល�ឋ និ និិងរោហ�ឋ រចនាសិម្មុន័ិិដែ�លចាបំាចស់ិស្រាម្ភាប់
ការរស់ិរោ�។ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្ភានិលទ្ធិិភាពីស្រាគឺបស់្រាគានិក់្សាុ�ងការ
ទ្ធិទ្ធិួលបានិរោសិវាចាបំាច�ូ់ច� ទ្ធិឹក្សា និិងរោភ័ាើង ក្សាប៏ា�ដែនិូក្សាម្មមក្សារភាគឺ
រោស្រាចើនិម្មនិិម្ភានិក្សាដែនិាង�ចរ់ោ�យដែឡក្សាសិស្រាម្ភាបច់ម្មអនិិម្មាូប�ហារ 
ឬបនិៃបទ់្ធិឹក្សា�ច�់លក្សាខ��ឯក្សាជីនិ និិងសិ�វតំថិភាពីរោនា�រោទ្ធិ។
 ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្ភានិលទិ្ធិភាពីទ្ធិទួ្ធិលបានិរោសិវាចាបំាច់ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្ភានិលទិ្ធិភាពីទ្ធិទួ្ធិលបានិរោសិវាចាបំាច់
�ូច�ទឹ្ធិក្សានិិងរោភ័ាើង។ �ូច�ទឹ្ធិក្សានិិងរោភ័ាើង។ ១០០%ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារដែ�លស្រាតំូវបានិសិម្ភាា សិ
�យការ�៍ថា ទ្ធិទ្ធិួលបានិទឹ្ធិក្សានឹិងរោភ័ាើងរោស្រាបើស្រាបាស់ិស្រាគឺបស់្រាគានិ។់ 
រោនិ�គឺឺ�ការរក្សារោ�ើញ�វជិីីម្ភានិម្មយួ និិងបងាា ញឱ្យយរោ�ើញថា
ម្ភាច ស់ិផៃ� ដែ�លចាប�់រម្មម�៍ចងជ់ីួលផៃ�ឱ្យយក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា 
ក្សាំពី�ងវនិិិរោ�គឺរោលើលំរោ�ឋានិសិស្រាម្ភាបជ់ីួលដែ�លម្ភានិតំស្រាម្មូវការ
ចាបំាចទ់ាងំរោនិ�។
 ក្សាប៏ា�ដែនិូ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែតំងដែតំម្មនិិម្ភានិក្សាដែនិាងចម្មអនិិក្សាប៏ា�ដែនិូ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែតំងដែតំម្មនិិម្ភានិក្សាដែនិាងចម្មអនិិ
�ហារ។�ហារ។ ៨%ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារ�យការ�៍ថា ម្មនិិម្ភានិក្សាដែនិាងសិស្រាម្ភាប់
ពីួក្សារោគឺ�ចចម្មអនិិ�ហារ។ �ងពាក្សាក់្សាណូាលផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារបានិ
បរោងើើតំផៃ�បាយខ្លីាួនិឯង រោហើយ ៣%រោផសងរោទ្ធិៀតំបានិរោស្រាបើស្រាបាស់ិ
ផៃ�បាយរមួ្មគុា។ រោនិ��ចម្មនិិដែម្មនិ�បញ្ហាា សិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារម្មយួ

ចំនិួនិក្សាុ�ងការរោស្រាបើស្រាបាស់ិផៃ�បាយរមួ្មគុា ឬបរោងើើតំផៃ�បាយខ្លីាួនិឯង។
បា�ដែនិូ ក្សាុ�ងបនិៃបជ់ីួលតូំចភាគឺរោស្រាចើនិ ក្សាម្មមក្សារបានិរោរៀប�បថ់ាក្សាដែនិាង
ដែ�លពីួក្សារោគឺទ្ធិ�ក្សាសិស្រាម្ភាបច់ម្មអនិិ�ហារម្មនិិម្ភានិខ្លីយល់រោចញចូល
ស្រាគឺបស់្រាគានិរ់ោឡើយ។ បទ្ធិ�ឋ និបនិៃបជ់ីួលគឺួរដែតំរោរៀបចំរោឡើងរោ�ើម្មែី
ធានាថាអំុក្សាជីួលដែ�លម្ភានិចំ�ូលទាប ម្មនិិសិថិតំក្សាុ�ង�ថ និភាពី
ដែ�លតំស្រាម្មូវឱ្យយពួីក្សារោគឺបរោងើើតំផៃ�បាយដែ�លងាយនិឹងបងើរោស្រាគា�
អំគឺគិភ័យ័។
 គឺួរឱ្យយបារម្មា�ងរោនិ�រោទ្ធិៀតំ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាខ្លីា�គាម និបនិៃប់ គឺួរឱ្យយបារម្មា�ងរោនិ�រោទ្ធិៀតំ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាខ្លីា�គាម និបនិៃប់
ទ្ធិឹក្សារោស្រាបើស្រាបាស់ិលក្សាខ��ឯក្សាជីនិរោទ្ធិ។ទ្ធិឹក្សារោស្រាបើស្រាបាស់ិលក្សាខ��ឯក្សាជីនិរោទ្ធិ។ រោលើសិពីីមុ្ភាក្សាក់្សាុ�ងចំរោណាម្ម
ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�ប់នាក្សា់ម្ភានិដែតំបនិៃប់ទ្ធិឹក្សារោស្រាបើស្រាបាស់ិរួម្មគុា
បា�រោណាះ �។ ១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិបនិៃបទ់្ធិឹក្សារោស្រាបើស្រាបាស់ិរមួ្មគុាម្មនិិម្ភានិរោ�
�ំរោ�ើ រការលអ ឬរោភ័ាើងបំភ័ាសឺ្រាតឹំម្មស្រាតំូវ។ រោនិ�ម្ភានិនិយ័ថាក្សាម្មមក្សាររោ�ង
ចស្រាក្សា�រោស្រាចើនិនាក្សាម់្មនិិម្ភានិសិ�វតំថិភាពី ឬម្មនិិម្ភានិ�រម្មម�៍ថាម្ភានិ
សិ�វតំថិភាពីរោ�រោពីលរោស្រាបើស្រាបាស់ិបនិៃបទ់្ធិឺក្សា។

លំរោ�ឋានិដែ�ល�ចផ្ទៃលលក្សាបានិលំរោ�ឋានិដែ�ល�ចផ្ទៃលលក្សាបានិ

 លំរោ�ឋានិស្រាតំូវដែតំ�ចរស់ិរោ�បានិដែ�លម្ភានិនិ័យថា
ម្មនិិរោ�ើើឱ្យយស្រាប�ពីលរ�ឋធាា ក្សាក់្សាុ�ងភាពីស្រាកី្សាស្រាក្សាកានិដ់ែតំខាា ងំ ម្មនិិគឺំ�ម្ម
ក្សាំដែហង�ល់លទិ្ធិភាពីរបស់ិពីួក្សារោគឺកុ្សា�ងការចំណាយរោលើចំ�ី
�ហារ ឬក្សាម៏្មនិិរោ�ើើឱ្យយពីួក្សារោគឺស្រាបឈ្នួម្មនឹិងការ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាជីួល
រោ�យម្មនិិសិម្មរោហតំ�ផល។ ចំរោពា�ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាវញិរោនិ�ម្ភានិ
និយ័ថា ការចំណាយរោលើក្សាដែនិាង�ុក្សាជ់ីួលម្មនិិគឺួររោស្រាចើនិ�ង ១
ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិស្រាបាក្សាដ់ែខ្លីរបស់ិពីួក្សារោគឺរោនា�រោឡើយ។ ��ម្មមតាំក្សាម្មមក្សារ
រោ�ងចស្រាក្សាចំណាយស្រាបដែហល ១០% ផ្ទៃនិស្រាបាក្សាដ់ែខ្លីរបស់ិពីួក្សារោគឺរោលើ
ផ្ទៃ�ាជីួលដែ�ល�ចាតំទ់្ធិ�ក្សា�ការចំណាយសិម្មរម្មយ។ រោទា��
�ា ងរោនិ�ក្សាូី គឺ��វបិតំូិគឺឺថាក្សាម្មមក្សារ�ទូ្ធិរោ�រស់ិរោ�ក្សាុ�ងបនិៃបរ់មួ្ម
គុា រោ�ើម្មែកីាតំប់និថយការចំណាយរោលើផ្ទៃ�ាជីួលផៃ�។ ក្សាម្មមក្សាររោ�ង
ចស្រាក្សារោសិៃើរទាងំអំស់ិដែ�លបានិសិម្ភាា សិរស់ិរោ�ក្សាុ�ងបនិៃបដ់ែតំម្មយួ 
�ម្មយួនិឹងក្សាម្មមក្សារចំនិួនិ ២ រោ� ៦នាក្សារ់ោផសងរោទ្ធិៀតំ។

ការផសពីើផាយចាបក់្សាុ�ងស្រាសិុក្សា៖ ការផសពីើផាយចាបក់្សាុ�ងស្រាសិុក្សា៖ ការអំបរ់បំដែនិថម្មរោ�រោលើសិិទ្ធិិិ
របស់ិអំុក្សាជីួលសិថិតំរោស្រាកាម្មស្រាក្សាម្មរ�ឋបែរោវ�ី និិងចាបស់ិូីពីីភ័តិំសិនិា
ពីិរោសិសិស្រាតូំវម្ភានិ�ចាបំាចស់ិស្រាម្ភាបអុ់ំក្សាជួីល�ូច�ក្សាម្មមក្សារ�
រោ�ើម្ម រោ�ើម្មែអីំនិ�វតំូបានិនូិវសិិទ្ធិិិម្ភានិលំរោ�ឋានិ របស់ិពីួក្សារោគឺ។
នាយក្សា�ឋ និលំរោ�ឋានិគឺួរពីា�ម្មអំបរ់�ំធារ�ជីនិ និិង
�ពីិរោសិសិក្សាម្មមក្សារចំណាក្សាស្រាសិុក្សាអំំពីីសិិទិ្ធិិ�អុំក្សាជួីលរបស់ិពីួក្សា
រោគឺ។

សិិទ្ធិិិម្ភានិ�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ៖សិិទ្ធិិិម្ភានិ�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ៖ ក្សាិចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍
អំក្សាសរគឺួរតំស្រាម្មូវឱ្យយម្ភានិ�ចាបំាច ់ និិងគឺួរ�បនិៃ�ក្សារបស់ិម្ភាច ស់ិផៃ�
ក្សាុ�ងការបរោងើើតំ ស្រាសិបតាំម្មទ្ធិស្រាម្មងដ់ែ�លអំនិ�ម្មត័ំរោ�យ�ជីរ�ឋ -
ភ័បិាល។ បចច�បែនិុរោនិ� ម្ភានិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាតិំចណាស់ិដែ�ល
យល់�ឹងពីីសិិទ្ធិិិ�អំុក្សាជីួលរបស់ិពីួក្សារោគឺ រោបើសិិនិ�ពីួក្សារោគឺម្មនិិ
ម្ភានិកិ្សាចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសររោនា�។ គាម និរោហតំ�ផល
ណាម្មួយដែ�លម្មិនិគួឺររោ�ើើក្សាិចចសិនិា�លាយលក្សាខ�៍អំក្សាសរ
រោឡើយ រោហើយគឺួរបញី្ហាក្សាពី់ីទ្ធិំនិួលខ្លី�សិស្រាតំូវរបស់ិម្ភាច ស់ិផៃ�ក្សាុ�ង
ការរោ�ើើក្សាិចចសិនិារោនិ� រោ�ើម្មែធីានាថាពីួក្សារោគឺម្ភានិតំម្ភាា ភាពី និិង
រោគារពីចាប។់

បទ្ធិ�ឋ និអំបែបរម្ភា៖បទ្ធិ�ឋ និអំបែបរម្ភា៖ តំស្រាម្មូវឱ្យយរោរៀបចំលំរោ�ឋានិម្ភានិសិូង�់រ
�ក្សាល់ាក្សាម់្មយួ ដែ�ល�ចរស់ិរោ�បានិ។ គាម និជីនិណាមុ្ភាក្សាគ់ឺួរ
ស្រាតំូវបានិរស់ិរោ�ក្សាុ�ងផៃ�ដែ�លម្មនិិម្ភានិការការពារពីីរោភ័ា�ងរោនា�
រោឡើយ។ ការរោរៀបចំបរោងើើតំបទ្ធិ�ឋ និអំបែបរម្ភារោ�យ�ជីរ�ឋ
ភ័បិាលសិស្រាម្ភាបអ់ំចលនិស្រាទ្ធិពីជីួលរោនិ�ម្ភានិនិយ័ថា ម្ភាច ស់ិផៃ�
ម្ភានិកាតំើកិ្សាចច�ងសិងផ់ៃ�ដែ�លម្ភានិលក្សាខ��លអស្រាគឺបស់្រាគានិ់
�ចរស់ិរោ�បានិ។ ស្រាបសិិនិសិិនិរោបើម្មនិិម្ភានិបទ្ធិ�ឋ និរោនិ�រោទ្ធិ 
ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា និិងអំុក្សាជីួលផៃ�ដែ�លម្ភានិចំ�ូលទាប�
រោស្រាចើនិ និឹងស្រាតំូវបងខំជីួលផៃ�ដែ�លម្មនិិម្ភានិលក្សាខ��សិម្មរម្មយ
សិស្រាម្ភាបម់្មនិ�សិសរស់ិរោ�។

១១



ស្ថាា នភាពបនទបជ់ួួលកម្មមកររោ�ងចក្រក មានទំំហំំ ៣ម៉ែម្មែក្រ�គុុណនឹង ៣ម៉ែម្មែក្រ�

១២



 អំើីដែ�លគឺួរឱ្យយស្រាពីួយបារម្មារោនា� គឺឺនិិនុាការដែ�លម្ភាច ស់ិផៃ�អំើីដែ�លគឺួរឱ្យយស្រាពីួយបារម្មារោនា� គឺឺនិិនុាការដែ�លម្ភាច ស់ិផៃ�
�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាជួីលបនិៃបពី់ី-ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាទ្ធិទួ្ធិលបានិការ�ំរោឡើង�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាជួីលបនិៃបពី់ី-ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាទ្ធិទួ្ធិលបានិការ�ំរោឡើង
ស្រាបាក្សាដ់ែខ្លី។ស្រាបាក្សាដ់ែខ្លី។ រោលើសិពីី ៦០% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារស្រាបម្ភា�៣៧% ដែ�ល
បានិទ្ធិទ្ធិួលការ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាជីួលផៃ� �យការ�៍ថា វារោក្សាើតំរោឡើង
ទ្ធិនិៃឹម្មនឹិងរោពីលទ្ធិទួ្ធិលបានិការ�ំរោឡើងស្រាបាក្សាដ់ែខ្លីរបស់ិពីួក្សារោគឺដែ�រ។
បញ្ហាា រោនិ�ស្រាតំូវបានិ�យការ�៍ពីីម្ម�និម្មក្សារោហើយ និិងរោ�ើើឱ្យយបាតំ់
បង់ផលចំរោ�ញដែ�លក្សាម្មមក្សារទ្ធិទួ្ធិលបានិតាំម្មរយ�ការរោឡើង

ស្រាបាក្សាដ់ែខ្លីអំបែបរម្ភា និិង�ថ និភាពីការងារ។ រោលើសិពីីរោនិ�រោ�
រោទ្ធិៀតំ ការ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួលផៃ�បានិររំោលាភ័បំពានិសិិទ្ធិិិក្សាម្មមក្សារ
រោ�ងចស្រាក្សា�រោស្រាចើនិដែ�លការពាររោ�យចាបភ់័តិំសិនិាពិីរោសិសិ
រោនិ�។ រោនិ�ម្ភានិនិយ័ថារោ�ទ្ធិីបំផ�តំស្រាបាក្សាភ់ាគឺរោស្រាចើនិធាា ក្សារ់ោ�ក្សាុ�ង
ផ្ទៃ�ម្ភាច ស់ិផៃ�ដែ�លម្មនិិបានិខិ្លីតំខ្លីំស្រាបឹងដែស្រាបងអំើីរោ�� ខ្លី��ដែ�ល
ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�ល�អំុក្សាស្រាបឹងដែស្រាបង ទ្ធិទ្ធិួលបានិផលស្រាបរោ�ជីនិ៍
បនិូិចបនិូួច។

ការស្រាគឺបស់្រាគឺងផ្ទៃ�ាបនិៃបជ់ីួល៖ ការស្រាគឺបស់្រាគឺងផ្ទៃ�ាបនិៃបជ់ីួល៖ ក្សាម្មុ��ម្ភានិចាបក់ារពាររោ�និឹងការ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួលផៃ�គឺឺចាបស់ិូីពីីភ័តិំសិនិាពិីរោសិសិ។ រោទា�បី�
�ា ងណាក្សារ៏ោ�យ ការស្រា�វស្រា�វបានិបងាា ញថា ម្ភានិអំុក្សាជីួល�រោស្រាចើនិម្មនិិបានិ�ឹងពីីចាប ់និិងអំនិ�វតំូនិ។៍ ស្រាបសិិនិរោបើ�ជីរ�ឋ ភ័បិាល
ចងយ់ក្សាចិតំូទ្ធិ�ក្សា�ក្សារ់ោលើការការពារអំុក្សាជីួលពីីការ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួល គឺឺស្រាតំូវម្ភានិការផសពីើផាយ�ល់ក្សាម្មមក្សារ និិងម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួល
រោ�ើម្មែធីានាថាចាបប់ានិអំនិ�វតំូនិ។៍   

 �ច�ងរោស្រាកាយ ស្រាបដែហល� ១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ង�ច�ងរោស្រាកាយ ស្រាបដែហល� ១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ង
ចស្រាក្សាទាំងអំស់ិពីួក្សាគាតំ់�ា តំ�ា វកុ្សា�ងការបង់ផ្ទៃ�ាឈ្នួុួលបនិៃប់។ចស្រាក្សាទាំងអំស់ិពីួក្សាគាតំ់�ា តំ�ា វកុ្សា�ងការបង់ផ្ទៃ�ាឈ្នួុួលបនិៃប់។
ការបងផ់្ទៃ�ាឈ្នួុួលបនិៃបយ់ឺតំ�ា វរោនិ� វា�និិនុាការផ្ទៃនិការបារម្មា
និិងបានិរោ�ើើឱ្យយម្ភានិប�� លកានិរ់ោក្សាើនិរោឡើងរវាងក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា
និិងម្ភាច ស់ិបនិៃបជ់ីួលរបស់ិពីួក្សារោគឺ។ ការបរោ�ូញរោចញពីីបនិៃប់
ជីួល និិងបំ�� លរោ�ដែតំបនិូក្សាំពី�ងរោក្សាើតំម្ភានិ។ អំុក្សាផូល់បទ្ធិសិម្ភាា សិ
�រោស្រាចើនិបានិ�យការ�៍ថា ការយឺតំ�ា វក្សាុ�ងការបងផ់្ទៃ�ាឈ្នួុួល
បនិៃបរ់ោនា�រោ�យ�ដែតំបញ្ហាា ផ្ទៃនិការរកី្សា�ល�លផ្ទៃនិជំីងឺកូ្សាវ�ី១៩។

លំរោ�ឋានិដែ�ល�ចរស់ិរោ�បានិលំរោ�ឋានិដែ�ល�ចរស់ិរោ�បានិ

 លំរោ�ឋានិស្រាតំូវដែតំ�ក្សាដែនិាងផូល់ជីស្រាម្មក្សា�ម្មូល�ឋ និ ក្សា៏
�ូច�ការការពារពីី�កាសិធាតំ� និិងរោស្រាគា�ថុាក្សា�់ចាបំាច់
សិស្រាម្ភាបស់ិ�វតំថិភាពីរបស់ិម្មនិ�សិស។ បា�ដែនិូ អំុក្សាជីួល�រោស្រាចើនិ បានិ
�យការ�៍ថា បនិៃបជ់ីួលម្មយួចំនិួនិគាម និរោ�ចាក្សាស់្រាតឹំម្មស្រាតំូវ ម្មនិិ
�ចការពាររោភ័ា�ងបានិ និិងក្សាប៏ានិ�យការ�៍រោទ្ធិៀងថា ផៃ�ម្ភានិ
លក្សាខ��ស្រាទ្ធិុឌ័រោស្រាទាម្ម ស្រាពីម្មទាងំម្មនិិ�ចការពារក្សារោ�ូបានិលអ។ 
 

ស្រាបាក្សាដ់ែខ្លីក្សាម្មមក្សារ-ក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សាស្រាបាក្សាដ់ែខ្លីក្សាម្មមក្សារ-ក្សាម្មមការនិិីរោ�ងចស្រាក្សា ចំនិួនិចំនិួនិ ភាគឺរយភាគឺរយ

១៩០ ��លាា រ  ១៥០ ១០០

ផ្ទៃ�ាបនិៃបជ់ីួលក្សាុ�ងមុ្ភាក្សា ់ក្សាុ�ងម្មយួដែខ្លីផ្ទៃ�ាបនិៃបជ់ីួលក្សាុ�ងមុ្ភាក្សា ់ក្សាុ�ងម្មយួដែខ្លី ចំនិួនិចំនិួនិ ភាគឺរយភាគឺរយ

រោស្រាកាម្ម ១៥��លាា រ ១៩* ១៣

១៥ ��លាា រ- ៣០ ��លាា រ ៩១ ៦០

៣១ ��លាា រ - ៤៥ ��លាា រ ២៣ ១៥

៤៦ ��លាា រ - ៦០ ��លាា រ ១១ ៧

៦១ ��លាា រ - ៧៥ ��លាា រ ៤ ៣

តាំ�ងទី្ធិ៤៖ ស្រាបាក្សាដ់ែខ្លីរបស់ិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា និិងការចំណាយរោលើផ្ទៃ�ាជីួលបនិៃបក់្សាុ�ងមុ្ភាក្សា ់

១៣

* បនិៃបជ់ីួលដែ�លសិថិតំរោ�រោខ្លីតំូក្សាណូាល និិងខ្លី�ឌ �យ�ជីធានីិភ័ុរំោពីញ។



 ផៃ�សិស្រាម្ភាបរ់ស់ិរោ�ស្រាតូំវដែតំបំរោពីញតំស្រាម្មូវការ�ម្មូល�ឋ និ
របស់ិម្មនិ�សិស រោ�ើម្មែ�ីចឱ្យយពីួក្សារោគឺរស់ិរោ�ស្រាបក្សាបរោ�យផ្លាសិ�ខ្លី
ភាពី។ រោបើរោទា�បីផៃ�ម្មយួចំនិួនិ�ំ�ចផូល់�ជីស្រាម្មក្សាសិស្រាម្ភាប់
ការពារទឹ្ធិក្សារោភ័ា�ងក្សាូី ក្សាផ៏ៃ�ទាងំរោនិ�ភាគឺរោស្រាចើនិរោ�ម្មនិិទានិ�់ច
ការពារក្សារោ�ូបានិស្រាគាបស់្រាគានិរ់ោ�រោឡើយ។ ការជីួលលំរោ�ឋានិ
 ម្ភានិលក្សាខ��ខ្លី�សិៗគុា �ស្រាស័ិយរោ�យអំុក្សាជីួលខ្លីា�ចំណាយ
ល�យតំិចរោ�ើម្មែជីីួលផៃ�ដែ�លគឺ��ភាពីទាប ខ្លី��អំុក្សាជីួលខ្លីា�
រោទ្ធិៀតំចំណាយល�យរោស្រាចើនិរោ�ើម្មែីជីួលផៃ�ដែ�លពី�ំបានិផូល់�
ជីស្រាម្មក្សាសិម្មរម្មយ រោ�ើម្មែកីារពារទ្ធិឹក្សារោភ័ា�ង។ អំនិ��សិនិសំ៍ិខានិ់
រោ�កុ្សា�ងរបាយការ�៍រោនិ�គឺឺការបរោងើើតំ�បទ្ធិ�ឋ និអំបែបរម្ភា 
ដែ�លស្រាតំូវដែតំផសពីើផាយ រោ�ើម្មែតីំស្រាម្មូវឱ្យយលំរោ�ឋានិជីួលស្រាតំូវម្ភានិ
លក្សាខ��សិម្មរម្មយសិស្រាម្ភាបក់ាររស់ិរោ� ម្ម�និរោពីល�ក្សាជ់ីួល។
 អុំក្សាជួីលមុ្ភាក្សាក់្សាុ�ងចំរោណាម្មអុំក្សាជួីលផៃ�៤នាក្សាប់ានិ�យ អុំក្សាជួីលមុ្ភាក្សាក់្សាុ�ងចំរោណាម្មអុំក្សាជួីលផៃ�៤នាក្សាប់ានិ�យ
ការ�៍ថា ខ្លីាួនិធាា ប�់ជីនិរងរោស្រាគា�រោ�យ�រអំំរោពីើរោលមើសិដែ�លការ�៍ថា ខ្លីាួនិធាា ប�់ជីនិរងរោស្រាគា�រោ�យ�រអំំរោពីើរោលមើសិដែ�ល
រោក្សាើតំរោឡើងរោ�ដែក្សាែរបនិៃបជ់ីួលពីួក្សារោគឺរស់ិរោ�។រោក្សាើតំរោឡើងរោ�ដែក្សាែរបនិៃបជ់ីួលពីួក្សារោគឺរស់ិរោ�។ បទ្ធិរោលមើសិទាងំ
រោនិ�រមួ្មម្ភានិ ការលួចគាស់ិផៃ� ការបំពារបំពានិ និិងការចូលល�ក្សា
ល�យស្រាទ្ធិពីយសិម្មែតិូំឯក្សាជីនិរោ�យគាម និការអំនិ�ញ្ហាា តំ�រោ�ើម្ម។ 
រោ�ក្សាុ�ងក្សារ�ីខ្លីា� ក្សាម្មមក្សារ-ក្សាម្មមការនិិីកាតំរ់ោ�របានិ�យការ�៍ថា   
ពីួក្សាគាតំស់្រាតំូវរោចារលួចសិរោម្មា�ក្សាបំពាក្សា។់ រោ�ក្សាុ�ងក្សារ�ី�ៃនិ�់ៃរ 
ក្សាម្មមក្សារបានិ�យការ�៍ថាពីួក្សាគាតំស់្រាតំូវរោគឺបំពារបំពានិ និិងដែ�ម្ម
ទាំងស្រាតូំវបរោ�ូញជីនិរោលមើសិទាំងរោនា�រោចញពីីផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺ
ដែ�ម្មរោទ្ធិៀតំ។ អំុក្សារោ�ាើយតំបមុ្ភាក្សាប់ានិ�យការ�៍ថា “។
 អំុក្សាជីួលផៃ�ស្រាបដែហល ១០% ធាា បជ់ីួបស្រាបទ្ធិ�អំំរោពីើរោលមើសិអំុក្សាជីួលផៃ�ស្រាបដែហល ១០% ធាា បជ់ីួបស្រាបទ្ធិ�អំំរោពីើរោលមើសិ
រោ�ក្សាុ�ងផៃ�។រោ�ក្សាុ�ងផៃ�។ រោហតំ�ការ�៍រោនិ�ទ្ធិំនិង��ា��បញ្ហាច ំងពីី�ថ និភាពី
គាម និសិ�វតំថិភាពីរោ�ក្សាុ�ងតំំបនិរ់ោនា� ដែ�ល�ចបណូាលម្មក្សាពីីរោភ័ាើង
បំភ័ាតឺាំម្មផាូវម្មនិិស្រាគឺបស់្រាគានិ ់និិងពី�ំម្ភានិរោភ័ាើងបំភ័ាសឺ្រាគឺបស់្រាគានិរ់ោ�តាំម្ម
ស្រាចក្សាចូលផៃ� ស្រាពីម្មទាងំរោ�ទាើ រផៃ�ម្មនិិម្ភានិសិ�វតំថិភាពី�រោ�ើម្ម។

ភាពី�ចរោ�រោស្រាបើស្រាបាស់ិបានិភាពី�ចរោ�រោស្រាបើស្រាបាស់ិបានិ

  ភាពីងាយស្រាសិួលចូលរោ�កានិ់លំរោ�ឋានិគួឺរម្ភានិភាពីងាយស្រាសិួលចូលរោ�កានិ់លំរោ�ឋានិគួឺរម្ភានិ
សិស្រាម្ភាបប់�គឺគលស្រាគឺបរ់ូបដែ�លរស់ិរោ�ទ្ធិីរោនា�។សិស្រាម្ភាបប់�គឺគលស្រាគឺបរ់ូបដែ�លរស់ិរោ�ទ្ធិីរោនា�។ ជីិតំ ២ ភាគឺ៣ ជីិតំ ២ ភាគឺ៣ 

ផ្ទៃនិអុំក្សាជួីលផៃ�បានិ�យការ�៍ថាផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺគាម និលក្សាខ��ផ្ទៃនិអុំក្សាជួីលផៃ�បានិ�យការ�៍ថាផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺគាម និលក្សាខ��
ស្រាគឺបស់្រាគានិស់ិស្រាម្ភាបឱ់្យយជីនិពិីការងាយស្រាសិួលចូលបានិរោទ្ធិ។ស្រាគឺបស់្រាគានិស់ិស្រាម្ភាបឱ់្យយជីនិពិីការងាយស្រាសិួលចូលបានិរោទ្ធិ។ ម្មូល
រោហតំ�សំិខានិ់ៗ រមួ្មម្ភានិ ផាូវចូលផៃ�ពិីបាក្សា �ូច�ស្រាតំូវចូលតាំម្ម
ជីរោ�ូើ រ ឬផាូវក្សាខ្លីើក្សា�់រោ�ើម្ម។ ផៃ�ដែ�ល�ចឱ្យយជីនិពិីការរស់ិរោ�
បានិ គឺួរដែតំស្រាតំូវយក្សាចិតំូទ្ធិ�ក្សា�ក្សាត់ាំម្មរយ�ការអំភ័វិឌ័ឍនូិវសិូង�់រ
អំបែបរម្ភាសិស្រាម្ភាបលំ់រោ�ឋានិ។

ទ្ធិីតាំងំទ្ធិីតាំងំ

 ទ្ធិីតាំងំរបស់ិផៃ�ជី�ឥទិិ្ធិពីលផ្លាៃ ល់�ល់លក្សាខខ្លី�ឌ រោផសងទ្ធិីតាំងំរបស់ិផៃ�ជី�ឥទិិ្ធិពីលផ្លាៃ ល់�ល់លក្សាខខ្លី�ឌ រោផសង
រោទ្ធិៀតំផ្ទៃនិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។រោទ្ធិៀតំផ្ទៃនិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។ ផៃ�ម្មនិិគឺួរសិថិតំរោ�ឆ្នាំៃ យពីីម្ម�ឌ ល
សិ�ខ្លីភាពី ឬ�លារោរៀនិ ឬក្សាស៏ិថិតំរោ�ក្សាុ�ងតំំបនិដ់ែ�ល�ចបងើ
រោស្រាគា�ថុាក្សា�់ល់សិ�ខ្លីភាពីរោនា�រោទ្ធិ។ អំុក្សាជីួលផៃ��រោរឿៃយៗរស់ិ
រោ�ដែក្សាែរ ឬក្សាុ�ងតំំបនិដ់ែ�លពី�ំម្ភានិរោភ័ាើងបំភ័ាតឺាំម្មផាូវស្រាគឺបស់្រាគានិ ់ ឬ
ម្មយួគាម និដែតំម្មូង។ អំុក្សាជីួលផៃ� គឺឺ�ជីនិរងរោស្រាគា�ផ្ទៃនិអំំរោពីើរោលមើសិ
រោ�ក្សាុ�ង និិងជី�ំវញិផៃ�ដែ�លពីួក្សារោគឺជីួល ដែ�លភាគឺរោស្រាចើនិផ្ទៃនិបទ្ធិ
រោលមើសិទាងំរោនា� បងើរោឡើងរោ�យ�ររោភ័ាើងបំភ័ាតឺាំម្មផាូវម្មនិិស្រាគឺប់
ស្រាគានិ។់ អំុក្សាជីួលក្សាស៏្រាតំូវរស់ិរោ�ឆ្នាំៃ យពីីម្ម�ឌ លសិ�ខ្លីភាពី និិង
�លារោរៀនិសិស្រាម្ភាបកូ់្សានិៗរបស់ិពីួក្សារោគឺ។ ក្សាុ�ងចំរោណាម្មអំុក្សាជីួល
ផៃ�បីនាក្សា ់ម្ភានិមុ្ភាក្សា�់យការ�៍ថា តំំបនិដ់ែ�លរោគឺរស់ិរោ�គឺឺ
ម្ភានិរោស្រាគា�ថុាក្សារ់ោ�យ�រដែតំការបំពី�លបរ�ិថ និ រោស្រាគា�ថុាក្សា់
ច�ចរ�៍ ទឹ្ធិក្សាជំីនិនិ ់ឬអំំរោពីើរោលមើសិ។ 

លក្សាខ��ផៃ�ដែ�ល�ចរស់ិរោ�បានិលក្សាខ��ផៃ�ដែ�ល�ចរស់ិរោ�បានិ អំុក្សារោ�ាើយតំបអំុក្សារោ�ាើយតំប ភាគឺរយភាគឺរយ

ផៃ�ដែ�លទាើ រទាងំអំស់ិសិ�ទ្ធិិដែតំម្ភានិរោ� ១៤១ ៩៤
�ំបូលផៃ�ដែ�ល�ចការពារទឹ្ធិក្សារោភ័ា�ងបានិ ១២០ ៨០
ផៃ�ដែ�ល�ចការពារក្សារោ�ូបានិ ២៩ ១៩

ជីញំី្ហាង ទាើ រ ក្សាស្រាម្ភាល �ំបូល បងអួច ស្រាបអំបរ់ោភ័ាើង និិងចស្រ្តងាើ និស្រាតំូវបានិរោម្មើលដែ�ទា ំ
និិងជីួសិជី�លបានិ�ា ងស្រាតឹំម្មស្រាតំូវ និិងម្មនិិម្ភានិការខូ្លីចខាតំ

៩៦ ៦៤

បងអួចដែ�ល�ចបិទ្ធិ និិងរោបើក្សារោ�ើម្មែឱី្យយខ្លីយល់រោចញចូលបានិ ១២០ ៨០

តាំ�ងទី្ធិ៥៖ លំរោ�ឋានិដែ�ល�ចរស់ិរោ�បានិ

ស្ថាា នភាពជណ្តើ�ើ� រជានទី់ី ២ បង្ហាា ញថាមិនិមានជណ្តើ�ើ� រសម្រាមាបជ់ន 
ពិការណ្តើម្រាប�ម្រា�ស់�នណ្តើទី។

១៤



  ១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិអំុក្សាជីួលផៃ�គាម និរោភ័ាើងបំភ័ារឺោ�តាំម្មផាូចូល១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិអំុក្សាជីួលផៃ�គាម និរោភ័ាើងបំភ័ារឺោ�តាំម្មផាូចូល
រោ�ផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺរោនា�រោទ្ធិ។ រោ�ផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺរោនា�រោទ្ធិ។ អំុក្សាជីួល�រោស្រាចើនិម្ភានិ�រម្មម�៍ថា
គាម និសិ�វតំថិភាពី រោស្រាពា�ដែតំគាម និរោភ័ាើងបំភ័ា ឺ ដែ�លរោ�ើើឱ្យយអំំរោពីើរោលមើសិ
ងាយនឹិងរោក្សាើតំរោឡើងបានិ និិងរោ�ើើឱ្យយការរោបើក្សាបររោ�ក្សាុ�ងទី្ធិក្សាដែនិាង
ងងឹតំកានិដ់ែតំម្ភានិរោស្រាគា�ថុាក្សា។់ រោ�រោពីលសួិរថារោតំើអំើី�ម្មូល
រោហតំ�ចម្មែងដែ�លរោ�ើើឱ្យយម្ភានិការភ័យ័ខាា ច ពីួក្សារោគឺរោ�ាើយថា បញ្ហាា
រោភ័ាើងបំភ័ារឺោ�តាំម្មផាូវគឺឺ�ម្មូលរោហតំ�ចម្មែងទី្ធិម្មយួ។
 អុំក្សាជួីល�រោស្រាចើនិម្មនិិម្ភានិរោភ័ាើងបំភ័ារឺោ�ជី�ំវញិលំរោ�ឋានិ  អុំក្សាជួីល�រោស្រាចើនិម្មនិិម្ភានិរោភ័ាើងបំភ័ារឺោ�ជី�ំវញិលំរោ�ឋានិ 
�ូចរោនិ�ម្ភានិនិ័យថាពីួក្សារោគឺ�រោរឿយៗម្ភានិការបារម្មា�៍អំំពីី�ូចរោនិ�ម្ភានិនិ័យថាពីួក្សារោគឺ�រោរឿយៗម្ភានិការបារម្មា�៍អំំពីី
សិ�វតំថិភាពីរោ�រោពីលយប ់ រោហើយគឺួបផស�ំម្មយួនិឹងរោ�ម្មនិិម្ភានិសិ�វតំថិភាពីរោ�រោពីលយប ់ រោហើយគឺួបផស�ំម្មយួនិឹងរោ�ម្មនិិម្ភានិ
សិ�វតំថិភាពីស្រាគឺបស់្រាគានិ ់ ពីួក្សារោគឺម្ភានិ�រម្មម�៍ម្មនិិម្ភានិសិ�វតំថិភាពី សិ�វតំថិភាពីស្រាគឺបស់្រាគានិ ់ ពីួក្សារោគឺម្ភានិ�រម្មម�៍ម្មនិិម្ភានិសិ�វតំថិភាពី 
រោ�រោពីលពីួក្សារោគឺសិស្រាម្ភាក្សា។រោ�រោពីលពីួក្សារោគឺសិស្រាម្ភាក្សា។ ក្សាម្មមក្សារ�រោស្រាចើនិបានិរោលើក្សារោឡើងអំំពីី
ការភ័យ័ខាា ចចំរោពា�រោស្រាគា�ថុាក្សាច់�ចរ�៍ ការរោបៀតំរោបៀនិពីីអំុក្សា 
រោស្រាបើស្រាបាស់ិរោស្រាគឺឿងរោញ�និ ឬអំំរោពីើរោលមើសិ និិងរោចារក្សាម្មម រោ�តំំបនិ់
ដែ�លពីួក្សារោគឺ�ុក្សារ់ោ�ក្សា�ូ៏ច�ក្សាងើ�ខាតំរោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវ និិង
បររិោវ�ជី�ំវញិផៃ�របស់ិពីួក្សារោគឺ។
  អុំក្សាជួីលក្សា៏ម្ភានិ�រម្មម�៍ថារោ�ឆ្នាំៃ យពីីម្ម�ឌ លដែ�ទាំអុំក្សាជួីលក្សា៏ម្ភានិ�រម្មម�៍ថារោ�ឆ្នាំៃ យពីីម្ម�ឌ លដែ�ទាំ
សិ�ខ្លីភាពី និិង�លារោរៀនិរបស់ិកូ្សានិរោ�របស់ិពីួក្សារោគឺ។សិ�ខ្លីភាពី និិង�លារោរៀនិរបស់ិកូ្សានិរោ�របស់ិពីួក្សារោគឺ។ ក្សាុ�ងក្សារ�ី
ខ្លីា� រោនិ�គឺឺរោ�យ�រដែតំពីួក្សារោគឺម្ភានិទី្ធិ�ុក្សារ់ោ�រោស្រា�តំំបនិ�់ជី
ធានីិភ័ុរំោពីញ។ រោនិ�ក្សា�៏ចផូល់�ពីត័ំម៌្ភានិ�ល់អំុក្សារោរៀបចំដែផនិ
ការអំភ័ិវឌ័ឍនិ៍ទ្ធិីស្រាកុ្សាងអំំពីីតំំបនិ់ដែ�លស្រាតូំវការម្ម�ឌ លសិ�ខ្លីភាពី
និិង�លារោរៀនិ�ចាបំាចផ់ងដែ�រ។ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាម្ភានិ
�រម្មម�៍ថាពួីក្សារោគឺម្មនិិទ្ធិទួ្ធិលបានិរោសិវាអំបរ់សំ្រាគឺបស់្រាគានិស់ិស្រាម្ភាប់
កូ្សានិៗ រោ�យ�រពីួក្សារោគឺស្រាតំូវរស់ិរោ�ក្សាុ�ងទី្ធិតាំងំដែ�លក្សាដែនិាងជីួល
ម្ភានិតំផ្ទៃម្មាទាប។ ស្រាបសិិនិ�ក្សាដែនិាងជីួល�ុក្សាដ់ែ�លម្ភានិតំផ្ទៃម្មាទាប
ម្ភានិរោ�តំំបនិដ់ែ�លរោ�ជិីតំ�លា និិងម្ម�ឌ លសិ�ខ្លីភាពីពីួក្សារោគឺ
និឹងបញូី្ជីនិកូ្សានិរបស់ិខ្លីាួនិរោ��លារោរៀនិ និិងទ្ធិទ្ធិួលបានិរោសិវាដែ�
ទាសំិ�ខ្លីភាពី។

 រោលើសិពីី ១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិអំុក្សាជីួលក្សាដែនិាង�ុក្សារ់ោ�បានិរោលើសិពីី ១ ភាគឺ ៣ ផ្ទៃនិអំុក្សាជីួលក្សាដែនិាង�ុក្សារ់ោ�បានិ
រោរៀប�ប់ថាតំំបនិ់ដែ�លពួីក្សារោគឺរស់ិរោ�ម្ភានិរោស្រាគា�ហានិិភ័័យ�រោរៀប�ប់ថាតំំបនិ់ដែ�លពួីក្សារោគឺរស់ិរោ�ម្ភានិរោស្រាគា�ហានិិភ័័យ�
រោស្រាចើនិ �ូច�ការបំពី�លបរ�ិថ និ រោស្រាគា�ថុាក្សាច់�ចរ�៍ និិងរោស្រាចើនិ �ូច�ការបំពី�លបរ�ិថ និ រោស្រាគា�ថុាក្សាច់�ចរ�៍ និិង
ទ្ធិឹក្សាជីនិ។់ ទ្ធិឹក្សាជីនិ។់ ការបំពី�លបរ�ិថ និខ្លីា�ម្ភានិ�បព់ាក្សាព់ីន័ិិនឹិងក្សាងើ�ខាតំ
ផ្ទៃនិការស្រាបម្មូលសំិ�ម្ម។ រោ�ក្សាុ�ងក្សារ�ីខ្លីា�រោទ្ធិៀតំ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា
បានិ�យការ�៍ថា ដែផសងដែ�លរោចញពីីរោ�ងចស្រាក្សាបានិបា�ពាល់
�ល់សិ�ខ្លីភាពីរបស់ិពីួក្សារោគឺ។
 ទី្ធិតាំំងរោ�ងចស្រាក្សាភាគឺរោស្រាចើនិដែតំងដែតំម្ភានិផាូ វគាម និគឺ��
ភាពី និិងការក្សាក្សាសិៃ�ច�ចរ�៍។ ក្សាម្មមក្សារ�រោស្រាចើនិនាក្សា�់យ
ការ�៍ថាធាា បជ់ីួបរោស្រាគា�ថុាក្សាត់ាំម្មផាូវរោ� ឬម្មក្សាពីីក្សាដែនិាងរោ�ើើការ។
៣០% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារ�យការ�៍ថា រោស្រាគា�ថុាក្សាច់�ចរ�៍គឺឺ�រោស្រាគា�៣០% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សារ�យការ�៍ថា រោស្រាគា�ថុាក្សាច់�ចរ�៍គឺឺ�រោស្រាគា�
ហានិិភ័យ័ចម្មែងរោ�រោស្រា�ផៃ�សិស្រាម្ភាបព់ីួក្សារោគឺ។ ហានិិភ័យ័ចម្មែងរោ�រោស្រា�ផៃ�សិស្រាម្ភាបព់ីួក្សារោគឺ។ រោ�ងចស្រាក្សាខ្លីា�ផូល់
ការ�ឹក្សាជីញូី្ជីនិរោ� និិងម្មក្សាពីីក្សាដែនិាងរោ�ើើការ បា�ដែនិូជីរោស្រាម្មើសិរោនិ�
ម្មិនិស្រាតូំវបានិស្រាបាប់ថាម្ភានិសិ�វតំថិភាពី�ងការរោ�ើើ�ំរោ�ើ រ�ូច�
តាំម្មម្មាូតូំរោ�យខ្លីាួនិឯងរោនា�រោទ្ធិ។ ក្សាុ�ងក្សារ�ី�រោស្រាចើនិ ក្សាម្មមក្សារ
ម្មិនិម្ភានិ�រម្មម�៍សិ� វតំថិភាពីរោស្រាពា�ពីួក្សារោគឺរោ�ើើ�ំរោ�ើ ររោ�រោពីល
យបស់្រាពីលបនិ់ិងម្មនិិម្ភានិរោភ័ាើងបំភ័ាតឺាំម្មផាូវស្រាគឺបស់្រាគានិ។់
 �ច�ងរោស្រាកាយ ទ្ធិឹក្សាជីនិស់្រាតំូវបានិ�យការ�៍រោ�យ�ងទ្ធិឹក្សាជីនិស់្រាតំូវបានិ�យការ�៍រោ�យ�ង
១០% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាថា�រោស្រាគា�អំនិូ�យ�ំម្មយួ។១០% ផ្ទៃនិក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាថា�រោស្រាគា�អំនិូ�យ�ំម្មយួ។ រោហ�ឋ
រចនាសិម្មុន័ិិគាម និគឺ��ភាពី និិងចាក្សា�់ីបំរោពីញបឹងគឺឺ�ម្មូល
រោហតំ�ម្មួយដែ�ល�ចបងើឱ្យយម្ភានិរោស្រាគា�ហានិិភ័័យទឹ្ធិក្សាជីនិ់�ល់
ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា។ ការរោ��ស្រា�យបញ្ហាា ទាងំរោនិ�ក្សា�៏ចជីួយ
កាតំប់និថយបានិខ្លីា�នូិវរោស្រាគា�ហានិិភ័យ័រោនិ�សិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សាររោ�ង
ចស្រាក្សា។ បា�ដែនិូ ក្សាម្មមក្សារខ្លីា�បានិ�យការ�៍ថា បញ្ហាា ទ្ធិឹក្សាជំីនិនិរ់ោនិ�
បានិបា�ពាល់�ល់ផៃ�សិដែម្មែងរបស់ិពីួក្សារោគឺផ្លាៃ ល់។ �ា ងរោហាច
ណាស់ិសិូង់�អំបែបរម្ភាគួឺររោរៀបចំរោឡើងរោ�ើម្មែកី្សាំ�តំ់ឱ្យយម្ភានិ
ដែតំក្សាដែនិាងជីួល�ុក្សារ់ោ�ណាដែ�ល�ចរោចៀសិផ�តំពីីការរងផល
បា�ពាល់ផ្ទៃនិរោស្រាគា�ទឹ្ធិក្សាជំីនិនិ។់ គាម និជីនិណាមុ្ភាក្សាគ់ឺរួដែតំរស់ិរោ�ក្សាុ�ង
ផៃ�ដែ�លងាយរងផលបា�ពាល់ផ្ទៃនិទឹ្ធិក្សាជំីនិនិរ់ោឡើយ។

មធ្យោ�ោបាយធ្យោ�ើ�ដំំធ្យោ�� ររបស់់កមមករធ្យោ�ងចក្រកធ្យោ�ខ�ឌ ជាយ�ជធានីីភ្នំំធំ្យោ�ញ

១៥



៤. នៅសចំកីីសន្ទនិ�ា ន្ទ 

 របាយការ�៍រោនិ�បងាា ញពីីបញ្ហាា ដែ�លស្រាក្សាុម្មម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប�ូច�ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាបានិជួីបស្រាបទ្ធិ�កុ្សា�ងការអំនិ�វតូំ
សិិទ្ធិិិម្ភានិលំរោ�ឋានិរបស់ិពីួក្សារោគឺ។ ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាស្រាតំូវការជីួលទី្ធិក្សាដែនិាង�ុក្សារ់ោ�រោ�យ�រ�ថ និភាពីស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប  និិង
�ជីនិចំណាក្សាស្រាសិុក្សារោ�យ�រ�ថ និភាពីរោសិ�ឋកិ្សាចច។ �ជីរ�ឋ ភ័បិាលម្មនិិទានិប់ានិផគតំផ់គងលំ់រោ�ឋានិ និិងម្មនិិទានិប់ានិស្រាគឺបស់្រាគឺង ឬ
បរោងើើតំបទ្ធិបញ្ជីាតំូិរោផសងៗ រោ�ើម្មែធីានាថាលំរោ�ឋានិស្រាគឺបស់្រាគានិស់្រាតូំវបានិផូល់រោ�យវស័ិិយឯក្សាជីនិ។ �លទ្ធិិផល ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា  
�រោរឿយៗជីួលក្សាដែនិាង�ុក្សារ់ោ�ដែ�លម្មនិិសិម្មរម្មយសិស្រាម្ភាបម់្មនិ�សិសរស់ិរោ�។ ស្រាបសិិនិរោបើគាម និការយល់�ឹងស្រាគឺបស់្រាគានិពី់ីសិិទ្ធិិិរបស់ិពីួក្សា
គាតំ ់ និិងស្រាបពីន័ិិយ�តំិូ�ម្មដ៌ែ�ល�ចជីួយរោ��ស្រា�យ�ថ និភាពីរោនិ� ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�រោស្រាចើនិនឹិងម្មនិិ�ចទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិ
សិម្មរម្មយ និិងសិ�វតំថិភាពីក្សាុ�ង�ជីធានីិភ័ុរំោពីញ និិងរោខ្លីតំូក្សាណូាលបានិរោឡើយ។

១៦



 ម្ភានិឱ្យកាសិ�រោស្រាចើនិសិស្រាម្ភាប់រោ�ើើឱ្យយការផគតំ់ផគង់លំរោ�
ឋានិ�ល់ក្សាម្មមក្សារម្ភានិភាពីស្រាបរោសិើរ�ងរោនិ�។ សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិ
លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយម្មនិិស្រាតំូវបានិរោគារពី និិងអំនិ�វតំូសិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សារ
ភាគឺរោស្រាចើនិដែ�លបានិចូលរមួ្មសិម្ភាា សិរោ�ក្សាុ�ងការសិិក្សាារោនិ�។ 
អំនិ��សិនិត៍ំរោ�រោនិ�គឺឺ�សិក្សាម្មមភាពីដែ�ល�ជីរ�ឋ ភ័បិាល�ច
អំនិ�វតំូរោ�ើម្មែធីានាថាអំុក្សាជីួលលំរោ�ឋានិ ដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូល
ទាប�ចទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។

នាយក្សា�ឋ និលំរោ�ឋានិ ផ្ទៃនិស្រាក្សាសួិងរោរៀបចំដែ�និ�ី និគឺរូបនីិយក្សាម្មម នាយក្សា�ឋ និលំរោ�ឋានិ ផ្ទៃនិស្រាក្សាសួិងរោរៀបចំដែ�និ�ី និគឺរូបនីិយក្សាម្មម 
និិងសំិ�ង់និិងសំិ�ង់

អំនិ��សិនិ៖៍ រោរៀបចំរោសិចក្សាូីស្រាពាងស្រាក្សាម្មបទ្ធិ�ឋ និអំបែបរម្ភាអំនិ��សិនិ៖៍ រោរៀបចំរោសិចក្សាូីស្រាពាងស្រាក្សាម្មបទ្ធិ�ឋ និអំបែបរម្ភា
សិស្រាម្ភាបអ់ំគារជីួលទាងំអំស់ិសិស្រាម្ភាបអ់ំគារជីួលទាងំអំស់ិ

 ពីស្រាងាងស្រាក្សាម្មបទ្ធិ�ឋ និអំបែបរម្ភាសិស្រាម្ភាប់ការជីួលលំ
រោ�ឋានិគឺួររោរៀបចំរោឡើង រោ�ើម្មែធីានាសិិទ្ធិិិម្ភានិលំរោ�ឋានិ
សិម្មរម្មយស្រាតំូវបានិរោគារពី និិងអំនិ�វតំូរោពីលរោលញរោ�យម្ភាច ស់ិ
លំរោ�ឋានិ។ បចច�បែនិុ លំរោ�ឋានិជីួលដែ�លផូល់�ល់ក្សាម្មមក្សារ
រោ�ងចស្រាក្សា និិងស្រាក្សាុម្មដែ�លម្ភានិចំ�ូលទាបរោផសងរោទ្ធិៀតំដែតំងដែតំ
ម្មិនិម្ភានិលក្សាខ��ស្រាគឺប់ស្រាគានិ់ចាំបាច់សិស្រាម្ភាប់លំរោ�ឋានិដែ�ល
ម្ភានិសិ�វតំថិភាពី និិង�ចរស់ិរោ�បានិរោទ្ធិ។ របាយការ�៍រោនិ� 
បងាា ញឱ្យយរោ�ើញថាក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា�រោស្រាចើនិជួីលទី្ធិលំរោ�ដែ�ល
គាម និរោភ័ាើងបំភ័ា ឺ និិងរោ�ម្ភានិសិ�វតំថិភាពីស្រាគឺបស់្រាគានិ ់ ដែ�ល�ចរោ�ើើ
ឱ្យយពីួក្សារោគឺរងរោស្រាគា�ពីីបទ្ធិរោលមើសិ និិងគាម និផៃ�បាយស្រាតឹំម្មស្រាតំូវដែ�ល
�ចរោ�ើើឱ្យយពីួក្សារោគឺស្រាបឈ្នួម្មនឹិងហានិិភ័យ័ផ្ទៃនិអំគឺគិភ័យ័ និិងផៃ�ម្មនិិ
ម្ភានិខ្លីយល់រោចញចូលស្រាគឺបស់្រាគានិ។់ ស្រាក្សាម្មបទ្ធិ�ឋ និអំបែបរម្ភា
សិស្រាម្ភាបក់ារជីួលលំរោ�ឋានិ �ចជីួយកាតំប់និថយបញ្ហាា ទាងំ
រោនិ�បានិតាំម្មរយ�ការតំស្រាមូ្មវឱ្យយអំគារជីួលទាំងអំស់ិអំនិ�វតូំបទ្ធិ
�ឋ និចាបំាចទ់ាក្សាទ់្ធិងនឹិង៖
 - សិ�វតំថិភាពីលំរោ�ឋានិដែ�លរមួ្មម្ភានិបទ្ធិ�ឋ និជី�ំវញិ 
         រោភ័ាើងអំគឺគិសិនិី រោ�ទាើ រ រោភ័ាើងបំភ័ា ឺ និិងផាូវសិ�វតំថិភាពី
                ក្សាុ�ងក្សារ�ីម្ភានិអំគឺគិភ័យ័ 
 - ការផគតំផ់គងលំ់រោ�ឋានិនូិវទឹ្ធិក្សា និិងរោភ័ាើង ក្សាដែនិាង
          ចម្មអនិិ�ហារដែ�លងាយរោចញចូល និិងរោស្រាបើស្រាបាស់ិ
                ស្រាគឺបរ់ោពីលរោវលា និិងបនិៃបទ់្ធិឹក្សា
 - ការពីិចារណាអំំពីីបរ�ិថ និ�ូច�គឺ��ភាពីខ្លីយល់រោ�
                ក្សាុ�ងលំរោ�ឋានិ ទ្ធិឹក្សាជំីនិនិ ់និិងពីនិាឺស្រាគឺបស់្រាគានិ់
 - បទ្ធិ�ឋ និសិស្រាម្ភាបក់ារ�ងសិងលំ់រោ�ឋានិដែ�ល
     �និន់ិឹង�ថ និភាពី�កាសិធាតំ� �ូច�រោ�ូខាា ងំ    
               ឬរោភ័ា�ងខាា ងំ។

�ជីរ�ឋ ភ័បិាលក្សាម្មុ���ជីរ�ឋ ភ័បិាលក្សាម្មុ��

អំនិ��សិនិ៖៍ វនិិិរោ�គឺរោលើលំរោ�ឋានិសិងគម្ម និិងលំរោ�ឋានិអំនិ��សិនិ៖៍ វនិិិរោ�គឺរោលើលំរោ�ឋានិសិងគម្ម និិងលំរោ�ឋានិ
ជីួលសិងគម្មជីួលសិងគម្ម

 �ជីរ�ឋ ភ័បិាលក្សាម្មុ��គឺួរវនិិិរោ�គឺរោលើលំរោ�ឋានិសិងគម្ម
រោ�ើម្មែធីានាថាក្សាម្មមក្សារដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាបកានិដ់ែតំរោស្រាចើនិ
ទ្ធិទ្ធិួលបានិសិិទ្ធិិិម្ភានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។ ម្ភានិវ�ិី�ស្រ្តសិូពីីរ
ដែ�ល�ជីរ�ឋ ភ័ិបាលគឺួរអំនិ�វតូំរោ�ើម្មែសីិរោស្រាម្មចបានិលំរោ�ឋានិ
សិងគម្ម។ វ�ិី�ស្រ្តសិូទ្ធិីម្មយួគឺឺផូល់ម្មូលនិិ�ិ�ងសិងលំ់រោ�ឋានិ
ដែ�លរ�ឋ�អុំក្សាកានិក់ាបរ់ោហើយផគតំផ់គងលំ់រោ�ឋានិរោនិ�រោ�ក្សាម្មមក្សារ
ដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប។ វ�ិី�ស្រ្តសិូទ្ធិីពីីរគឺឺតំស្រាម្មូវឱ្យយគឺរោស្រាម្ភាង
�ងសិងលំ់រោ�ឋានិ�មីរក្សាាចំដែ�ក្សាម្មយួផ្ទៃនិលំរោ�ឋានិសិស្រាម្ភាប់
ស្រាក្សាុម្មម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាបរោ�ើម្មែជីីួល។
 �ជីរ�ឋ ភ័ិបាលគឺួរវនិិិរោ�គឺរោ�រោលើលំរោ�ឋានិសិងគម្ម
រោ�ើម្មែធីានាថាស្រាប�ពីលរ�ឋក្សាមុ្ម��ដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប
�ចម្ភានិទ្ធិីលំរោ�។ វានឹិងនារំោ�រក្សាការរកី្សាចំរោរ ើនិរោ�យ�រក្សាម្មម
ក្សារ�ចម្ភានិការងារកានិដ់ែតំស្រាបរោសិើរ និិងចំណាយរោពីលតិំចក្សាុ�ង
ការដែសិើងរក្សាលំរោ�ឋានិ ឬការងារ។
 បនាៃ បម់្មក្សា �ជីរ�ឋ ភ័បិាលគឺួរធានាថាគឺរោស្រាម្ភាងលំរោ�ឋានិ
�មីស្រាតំូវរក្សាា ឬផូល់�ា ងរោហាចណាស់ិ ១០% ផ្ទៃនិលំរោ�ឋានិ�ល់
ស្រាប�ពីលរ�ឋដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប។ ក្សាុ�ងក្សារ�ីខ្លីា��ូច
�គឺរោស្រាម្ភាង�ងសិងលំ់រោ�ឋានិរោលើ�ីរ�ឋ ចំដែ�ក្សាផ្ទៃនិលំរោ�ឋានិ
ដែ�លស្រាតំវូរក្សាាទ្ធិ�ក្សាសិស្រាម្ភាបស់្រាប�ពីលរ�ឋដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូល
ទាបគឺួរម្ភានិទ្ធិំហំកានិដ់ែតំ�ំ។ ការរោលើក្សាទឹ្ធិក្សាចិតំូពីនិិគឺួរអំនិ�វតំូ រោ�ើម្មែី
ជីស្រាម្មុញឱ្យយម្ភានិការបរោងើើតំលំរោ�ឋានិ សិស្រាម្ភាបស់្រាប�ពីលរ�ឋដែ�ល
ម្ភានិចំ�ូលទាប បា�ដែនិូចាបគ់ឺួរតំស្រាម្មូវឱ្យយម្ភានិអំបែបរម្ភា ១០% 
ទ្ធិ�ក្សាសិស្រាម្ភាបស់្រាក្សាុម្មដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាបរោនិ�។
 រោបើសិិនិម្មនិិម្ភានិតំស្រាមូ្មវការដែផុក្សាចាបរ់ោ�ើម្មែឱី្យយស្រាកុ្សាម្មហុ�និ
អំភ័វិឌ័ឍនិលំ៍រោ�ឋានិឯក្សាជីនិផូល់១០%ផ្ទៃនិលំរោ�ឋានិ សិស្រាម្ភាប់
អំុក្សាម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាបរោនា�រោទ្ធិ រោនា�និឹងម្មនិិម្ភានិទី្ធិផារ
លំរោ�ឋានិឯក្សាជីនិណាម្មួយផគតំ់ផគង់តំស្រាមូ្មវការរបស់ិស្រាក្សាុម្មដែ�ល
ម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលតំិចរោនិ�រោឡើយ។  បញី្ហាក្សាដ់ែសិូងទិ្ធិ�ឋភាពី
លំរោ�ឋានិរោ�ក្សាុ�ង�ជីធានីិភ័ុរំោពីញបចច�បែនិុរោនិ�  ការអំភ័វិឌ័ឍ
លំរោ�ឋានិសិស្រាម្ភាប់ស្រាកុ្សាម្មម្ភានិស្រាបាក្សា់ចំ�ូលទាបរោនិ�ម្ភានិដែតំ
គឺរោស្រាម្ភាងដែ�លគាសំ្រាទ្ធិរោ�យ�ជីរ�ឋ ភ័បិាល និិងជំីនិួយអំនិូរ�តិំ
ដែតំបា�រោណាះ �។ រោស្រា�ពីីគឺរោស្រាម្ភាងពីីរស្រាបរោភ័ទ្ធិរោនិ� វស័ិិយឯក្សាជីនិម្មនិិ
បានិផគតំផ់គងត់ំស្រាម្មូវការលំរោ�ឋានិ�ល់ស្រាប�ពីលរ�ឋស្រាកី្សាស្រាក្សារោឡើយ។
 

៥. ចំំណូ� ចំនៅ�ើមីនីៅធិើើឱ្យយម្រាបនៅសើរនៅ�ើង 

១៧



រោបើសិិនិវស័ិិយឯក្សាជីនិរោនិ�រោ�ដែតំបនូិ�ងសិង់និិងផគតំ់ផគង់ផៃ�
សិដែម្មែង�ល់ស្រាប�ពីលរ�ឋរោ�ក្សាុ�ង�ជីធានីិភ័ុរំោពីញ វស័ិិយរោនិ�
ស្រាតំូវដែតំតំស្រាម្មូវរោ�យចាបឱ់្យយផគតំផ់គងលំ់រោ�ឋានិខ្លីា�រោ�ស្រាប�ពីល
រ�ឋដែ�លស្រាកី្សាស្រាក្សាបំផ�តំ។

អំនិ��សិនិ៖៍ ពីស្រាងឹង និិងផសពីើផាយចាបព់ាក្សាព់ីន័ិិនឹិងការជីួលអំនិ��សិនិ៖៍ ពីស្រាងឹង និិងផសពីើផាយចាបព់ាក្សាព់ីន័ិិនឹិងការជីួល
ទ្ធិីលំរោ�ទ្ធិីលំរោ�

 បចច�បែនិុរោនិ�ម្ភានិដែតំស្រាក្សាម្មរ�ឋបែរោវ�ី និិងចាបស់ិូីពីី
ភ័តិំសិនិាពិីរោសិសិ បា�រោណាះ �ដែ�លផូល់ការការពារក្សាិចចសិនិាជីួល
�ល់ក្សាម្មមក្សារដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប។ ការការពារទាងំរោនិ�
រោ�ដែតំម្មនិិទានិស់្រាគឺបស់្រាគានិរ់ោ�រោឡើយ រោហើយរោលើសិរោនិ�រោទ្ធិៀតំការ
ការពារទាងំរោនិ�រោ�ម្មនិិទានិស់្រាតំូវបានិយល់�ឹងចាស់ិ ឬអំនិ�វតំូ
បានិរោពីញរោលញរោ�រោឡើយ។ 
 បញ្ហាា �ំចម្មែងសិស្រាម្ភាបក់្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាដែ�ល�អំុក្សាជីួល
រោនា�គឺឺថាពីួក្សារោគឺម្មនិិម្ភានិការយល់�ឹងចាស់ិអំំពីីសិិទិ្ធិិរបស់ិពីួក្សា
រោគឺ។ បញ្ហាា រោនិ��ចរោ��ស្រា�យបានិតាំម្មរយ�ការតំស្រាម្មូវឱ្យយរោ�ើើ
ក្សាិចចសិនិាជីួល រវាងអំុក្សាជីួល និិងម្ភាច ស់ិផៃ�ទាងំអំស់ិ �លាយ
លក្សាខ�៍អំក្សាសរ។ �ជីរ�ឋ ភ័បិាលគឺួរបរោងើើតំទ្ធិស្រាម្មងក់្សាិចចសិនិាជីួល
សិូង�់រម្មយួដែ�លដែចងចាស់ិ និិងងាយយល់អំំពីីសិិទ្ធិិិរបស់ិគូឺរ
ភាគីឺទាងំពីីរ។
 ចាបប់ចច�បែនិុរោនិ� ក្សា�ូ៏ច�បទ្ធិ�ឋ និកិ្សាចចសិនិាជីួលអំបែបរម្ភា
ដែ�លបានិរោរៀប�បខ់ាងរោលើរោនិ� គឺួរស្រាតំូវបានិផសពីើផាយតាំម្មរយ�
យ�ទិ្ធិនាការ�ធារ��ដែ�លទ្ធិទ្ធិួលការឧបតំថម្មាមូ្មលនិិ�ិស្រាគឺប់
ស្រាគានិ ់ រោ�ើម្មែអីំបរ់កំ្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សា និិងស្រាក្សាុម្មដែ�លម្ភានិស្រាបាក្សា់
ចំ�ូលទាប។ ក្សាម្មមក្សារ�រោស្រាចើនិដែ�លចូលរមួ្មក្សាុ�ងការសិិក្សាារោនិ�
ម្មនិិបានិយល់�ឹងពីីសិិទ្ធិិិស្រាសិបចាបរ់បស់ិពីួក្សារោគឺរោឡើយ រោហើយ
រោទា�បី�ពីួក្សារោគឺ�ឹង ក្សាព៏ីួក្សារោគឺម្មនិិ�ឹងថាស្រាតំូវរោស្រាបើស្រាបាស់ិសិិទ្ធិិិរបស់ិ
ពីួក្សារោគឺរោ�យររោបៀប ណាដែ�រ។ យ�ទ្ធិិនាការអំបរ់អំំំពីីសិិទ្ធិិិម្ភានិ
លំរោ�ឋានិ�ចជីួយរោ��ស្រា�យបញ្ហាា រោនិ�បានិ និិង�លទ្ធិិផល
បរោងើើនិសិ� វតំថិភាពីផ្ទៃនិការកានិ់កាប់លំរោ�ឋានិ�ល់ក្សាម្មមក្សាររោ�ង
ចស្រាក្សា។ �ជីរ�ឋ ភ័បិាលម្ភានិទ្ធិំនិួលខ្លី�សិស្រាតំូវក្សាុ�ងការធានាថា
ស្រាប�ពីលរ�ឋយល់�ឹងចាស់ិពីីចាបព់ាក្សាព់ីន័ិិ និិង�ចអំនិ�វតំូ
តាំម្មចាបទ់ាងំរោនា�។
 �ា ងណាក្សារ៏ោ�យ ការអំបរ់ផំសពីើផាយ និិងការការពារ
ផាូវចាបគឺ់ឺម្ភានិ�រ�សំិខានិណ់ាស់ិ ស្រាបសិិនិរោបើចាបស់្រាតំូវបានិ
អំនិ�វតំូនិ។៍ �ជីរ�ឋ ភ័បិាលស្រាតំូវរោបូ�ា ចិតំូអំនិ�វតំូនិច៍ាប ់ និិងផូល់
ម្មរោ�ាបាយជំីនិួយដែផុក្សាចាប�់ល់អំុក្សាជីួលផៃ�។ បចច�បែនិុរោនិ� 
ភ័សិូ�តាំងបងាា ញថាម្ភាច ស់ិបនិៃប់ជីួលបានិចូលរួម្មតិំចតំួចបំផ�តំ
ទាក្សាទ់្ធិងនឹិងការហាម្មការ�ំរោឡើងផ្ទៃ�ាឈ្នួុួលផៃ�ដែ�លម្ភានិដែចងក្សាុ�ង
ចាបស់ិូីបីភ័តិំសិនិាពិីរោសិសិ។

�លា�ជីធានិីភ័ុរំោពីញ�លា�ជីធានិីភ័ុរំោពីញ
 
អំនិ��សិនិ៖៍ វនិិិរោ�គឺរោលើរោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវក្សាុ�ង�ជីធានីិអំនិ��សិនិ៖៍ វនិិិរោ�គឺរោលើរោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវក្សាុ�ង�ជីធានីិ

 �លាស្រាកុ្សាងភុ័ំរោពីញម្ភានិតួំនាទ្ធិីរក្សាាសិ� វតំថិភាពី�ល់
ស្រាប�ពីលរ�ឋ។ ការផគតំផ់គងរ់ោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវស្រាគឺបស់្រាគានិ�់ចជីួយអំុក្សា
រោបើក្សាបររោ�ើើច�ចរ�៍តាំម្ម�ងផាូវរោ�រោពីលយបរ់ោ�យសិ�វតំថិភាពី
និិងរោ�ើើឱ្យយស្រាប�ពីលរ�ឋទ្ធិទួ្ធិលបានិសិ�វតំថិភាពីរោ�រោពីលយបផ់ង
ដែ�រ។ រោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវក្សា�៏ចជីួយកាតំប់និថយបទ្ធិរោលមើសិ។ បចច�បែនិុ
រោនិ� ក្សាម្មមក្សាររោ�ងចស្រាក្សាបានិ�យការ�៍ថាពីួក្សារោគឺរស់ិរោ�ក្សាុ�ងតំំបនិ់
�ជីធានីិភ័ុរំោពីញ ដែ�លខ្លីើ�ខាតំរោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវ។ ពីួក្សារោគឺបានិ�យ
ការ�៍ស្រាបាបអ់ំំពីីបទ្ធិរោលមើសិ និិងការភ័យ័ខាា ចបទ្ធិរោលមើសិ ដែ�ល
បណូាលម្មក្សាពីីក្សាងើ�ខាតំរោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវ។ �ំរោណា�ស្រា�យសិស្រាម្ភាប់
បញ្ហាា រោនិ�គឺឺផគតំផ់គងរ់ោភ័ាើងបំភ័ាផឺាូវក្សាុ�ងតំំបនិដ់ែ�លខ្លីើ�ខាតំ។

១៨



៦. ឧបសមុ័ន្ទធ
កម្រាមងសណួំូរស�ា ស

រ�យការណ៍ូម្រា�វម្រាជាវ សីពី័ី

“ បន្ទទប់ជួួលសម្រា�ប់អ្ននក�ន្ទម្រា�ក់ចំំណូូលទាប នៅ�កន�ងតំំបន្ទ់ទីីម្រាបជួ�ំជួន្ទ ”

១. ការដែ�នារំបស់ិ�ថ បន័ិ និិងអំុក្សាច��សិម្ភាា សិ១. ការដែ�នារំបស់ិ�ថ បន័ិ និិងអំុក្សាច��សិម្ភាា សិ

២. រោគាលបំ�ង២. រោគាលបំ�ង
ក្សា. រោគាលបំ�ងរមួ្ម ក្សា. រោគាលបំ�ងរមួ្ម 

ការសិម្ភាា សិរោនិ� ម្ភានិរោគាលបំ�ងបងាា ញពីីទ្ធិិ�ឋិភាពីទូ្ធិរោ�ផ្ទៃនិ�ថ និភាពីរស់ិរោ�របស់ិក្សាម្មមការរោ�ងចស្រាក្សា ជីួលផៃ�ដែ�លទ្ធិទ្ធិួលបានិ
ស្រាបាក្សាច់ំ�ូលទាប។ 

ខ្លី. រោគាលបំ�ង�ក្សាល់ាក្សា ់ខ្លី. រោគាលបំ�ង�ក្សាល់ាក្សា ់

១. វាយតំផ្ទៃម្មាពីី�ថ និភាពីតំផ្ទៃម្មាផៃ�ជីួលបចច�បែនិុ
២. ស្រាតំួតំពិីនិិតំយ និិងវាយតំផ្ទៃម្មារោ�រោលើ ស្រាក្សាបខ្លី�ឌ ចាបប់ចច�បែនិុទាក្សាទ់្ធិងនឹិងការជីួលផៃ�
៣. វាយតំផ្ទៃម្មាពីី�ថ និភាពីជីួលផៃ� បចច�បែនិុរោស្រាប�បរោ�ៀបរោ�នឹិងលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ
៤. ក្សាំ�តំហ់ានីិភ័យ័នានាសិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាជីួលផៃ�
៥. ក្សាំ�តំនូ់ិវហានីិភ័យ័បនាៃ និ់ៗ  សិស្រាម្ភាបអ់ំុក្សាជីួលផៃ�
៦. ផដល់នូិវការវភិាគឺដែផុក្សារោយនិឌ័រ័រោលើស្រាក្សាុម្មក្សាម្មមក្សារោ�ងចស្រាក្សា ជីួលផៃ�ដែ�លរក្សាស្រាបាក្សាច់ំ�ូលបានិទាប

គឺ. គឺ��តំផ្ទៃម្មាដែ�លស្រាតំូវពីនិយល់�ល់អំុក្សាចូលរមួ្មផូល់បទ្ធិសិម្ភាា សិ៖គឺ. គឺ��តំផ្ទៃម្មាដែ�លស្រាតំូវពីនិយល់�ល់អំុក្សាចូលរមួ្មផូល់បទ្ធិសិម្ភាា សិ៖
៣. ការចូលរមួ្មរោ�យស័ិមស្រាគឺចិតំូក្សាុ�ងការផដល់ក្សាិចចសិម្ភាា សិ៖៣. ការចូលរមួ្មរោ�យស័ិមស្រាគឺចិតំូក្សាុ�ងការផដល់ក្សាិចចសិម្ភាា សិ៖

 •  អំុក្សាម្មនិិចាបំាចចូ់លរមួ្មក្សាុ�ងការផូល់បទ្ធិសិម្ភាា សិរោនិ�
 •  អំុក្សា�ចអំរោញី្ជីើញសិម្ភាជីិក្សា�ផ្ទៃទ្ធិចូលរមួ្ម ឬពាក្សាព់ីន័ិិ�ឹងឮក្សាុ�ងការផូល់បទ្ធិសិម្ភាា សិ
 •  ក្សារ�ីដែ�លអំុក្សាចូលរមួ្មរោហើយម្ភានិសំិ�ួរដែ�លម្មនិិ�ចផដល់រោ�ាើយបានិ អំុក្សា�ចរោ�ើើការប�ិរោសិ�បានិ

៤. សិ�ំការឯក្សាភាពី៖ រោស្រាកាយពីីបានិយល់ពីី �ថ បន័ិ និិង រោគាលបំ�ងផ្ទៃនិការស្រា�វស្រា�វ  រោតំើអំុក្សាយល់ស្រាពីម្មសិម័ស្រាគឺចិតំូក្សាុ�ងការផដល់៤. សិ�ំការឯក្សាភាពី៖ រោស្រាកាយពីីបានិយល់ពីី �ថ បន័ិ និិង រោគាលបំ�ងផ្ទៃនិការស្រា�វស្រា�វ  រោតំើអំុក្សាយល់ស្រាពីម្មសិម័ស្រាគឺចិតំូក្សាុ�ងការផដល់
 បទ្ធិសិម្ភាា សិដែ�រឬរោទ្ធិ ? បទ្ធិសិម្ភាា សិដែ�រឬរោទ្ធិ ? ☐ យល់ស្រាពីម្ម /☐ ម្មនិិយល់ស្រាពីម្មយល់ស្រាពីម្ម /☐ ម្មនិិយល់ស្រាពីម្ម

រោយើងខ្លីា� ំសូិម្មដែ�ាងអំំ�រគឺ��ចំរោពា�ការយល់ស្រាពីម្មរបស់ិអំុក្សាចូលរមួ្មក្សាុ�ងការផូល់បទ្ធិសិម្ភាា សិរោនិ�!
រោតំើអំុក្សាម្ភានិសំិ�ួរអំើីដែ�រឬរោទ្ធិ ម្ម�និនឹិងចាបរ់ោផូើម្មសិម្ភាា សិ? 

កូ្សា�រោលខ្លី៖  រោ�ម �អំុក្សាផដល់សិម្ភាា សិ៖ _________________កូ្សា�រោលខ្លី៖  កាលបររិោចេទ្ធិ៖ ________/________/២០២០ 
កូ្សា�រោលខ្លី៖  រោលខ្លីក្សាស្រាម្មងសំិ�ួរ៖ ______________រោលខ្លីកូ្សា�សិហគឺម្មនិ៖៍ ________
រោរៀបចំរោ�យ៖ _____________    ស្រាតំួតំពិីនិិតំយរោ�យ៖ _____________ កាលបររិោចេទ្ធិស្រាតំួតំពិីនិិតំយ៖ ____/____/២០២០

១៩



១. ពីត័ំម៌្ភានិស្រាប��ស្រ្តសិូ១. ពីត័ំម៌្ភានិស្រាប��ស្រ្តសិូ

២. ពីត័ំម៌្ភានិទាក្សាទ់្ធិងសិ�វតំថិភាពីក្សាុ�ងការកានិក់ាបស់្រាសិបចាប់២. ពីត័ំម៌្ភានិទាក្សាទ់្ធិងសិ�វតំថិភាពីក្សាុ�ងការកានិក់ាបស់្រាសិបចាប់
 ជីនិស្រាគឺបរ់ូបគឺួរដែតំម្ភានិក្សាម្មមសិិទ្ធិិិសិ�វតំថិភាពីក្សាុ�ងការកានិក់ាបស់្រាសិបច់ាបដ់ែ�លធានា�ល់ការការពារតាំម្មផាូវស្រាបឆ្នាំងំនឹិងការពារ
ពីីការបរោ�ូញរោចញរោ�យបំពានិ ការ�យីរខំានិ និិងការគឺំ�ម្មក្សាំដែហង�ផ្ទៃទ្ធិរោទ្ធិៀតំ។ �ជីរ�ឋ ភ័បិាលគឺួរដែតំម្ភានិវធិានិការ�៍�
បនាៃ និក់្សាុ�ងការផូល់សិ�វតំថិភាពីក្សាុ�ងការកានិក់ាបស់្រាសិបចាប�់ល់ស្រាគឺួ�រណាដែ�លពី�ំទានិម់្ភានិ។ �ម្មរោ�ាបាយលអ�ជីរ�ឋ ភ័បិាលគឺួរ
ដែតំម្ភានិការស្រាបឹក្សាារោ�បល់�ម្មយួពីលរ�ឋ ឬស្រាក្សាុម្មដែ�លបានិក្សាំពី�ងរងផលបា�ពាល់។ 

២.១ រោតំើអំុក្សាបានិរោ�ើើក្សាិចចសិនិាជីួលផៃ�ស្រាបរោភ័ទ្ធិណា? ១. កិ្សាចចសិនិារយ�រោពីល១ រោ� ៣ដែខ្លី�លាយលក្សាខអំក្សាសរ
☐២. កិ្សាចចសិនិារយ�រោពីល៣ រោ� ៦ដែខ្លី�លាយលក្សាខអំក្សាសរ
☐៣. កិ្សាចចសិនិារយ�រោពីល៦ រោ� ១២ដែខ្លី    
     ឬរោស្រាចើនិ�ងរោនិ��លាយលក្សាខអំក្សាសរ
☐៤. ម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិា�លាយលក្សាខអំក្សាសរ
☐៥. ម្មនិិម្ភានិកិ្សាចចសិនិា ឬការស្រាពីម្មរោស្រាពី�ងអំើីទាងំអំស់ិ

១.១.១ រោ�ម �អំុក្សាផដល់សិម្ភាា សិ ............................................

១.១.២ តំួនាទី្ធិ ............................................

១.១.៣ រោលខ្លីទូ្ធិរស័ិពីៃ ............................................

១.១.៤ រោភ័ទ្ធិ ☐១. ស្រាសីិ         ☐២. ស្រាបុសិ

១.១.៥ �យ� .......................ឆុ្នាំំ

១.២ �ថ និភាពីស្រាគឺួ�រ ១. រោ�លីវ   ☐២. រោរៀបការ  ☐៣. រោម្មម្ភាា យ/រោពា�ម្ភាា យ 
៤. ដែលងល�

១.៣ រោតំើអំុក្សាម្ភានិកូ្សានិដែ�រឬរោទ្ធិ? ☐ ១. ម្ភានិ               ☐២. ម្មនិិម្ភានិ

១.៤ រោតំើអំុក្សាម្ភានិកូ្សានិបា�នាម និនាក្សា?់ ១. ១ នាក្សា ់☐២. ២ នាក្សា ់☐៣. ៣នាក្សា ់☐៤. ៤ នាក្សា ់☐៥. ៥ នាក្សា ់
៦. រោលើសិពីី៥

១.៥ រោតំើអំុក្សាបានិចូលរោរៀនិស្រាតឹំម្មក្សាស្រាម្មតិំណា? ☐១. ម្មនិិបានិ☐២. បឋម្មសិិក្សាា ☐៣. អំនិ�វទិ្ធិាល័យ ☐៤. វទិ្ធិាល័យ
៥. �ក្សាលវទិ្ធិាល័យ  ☐៦.រោផសងៗ..............

១.៦ រោតំើអំុក្សា�ជីនិចំណាក្សាស្រាសិុក្សាដែម្មនិឬរោទ្ធិ? ១. ម្ភានិ               ☐២. ម្មនិិម្ភានិ 
(រោបើអំតំរ់ោទ្ធិ សិ�ំរលំងរោ�សំិ�ួរទី្ធិ៨)

១.៦.១ រោបើសិិនិ�អំុក្សាចំណាក្សាស្រាសិុក្សា, 
រោតំើអំុក្សាម្មក្សាពីីរោខ្លីតំូណា? 

រោខ្លីតំូ....................................

១.៧ រោតំើអំុក្សាម្ភានិ�បប់ំ�� លដែ�រឬរោទ្ធិ?
( ចរោម្មាើយរោលើសិពីី១) 

១. �នាគារ     ☐២. ស្រាគឹឺ��ថ និម្មសី្រាក្សាូហិរញ្ជីា វតំថ�   
☐៣. អំុក្សាចងការស្រាបាក្សា ់ ☐៤. អំុក្សាជិីតំខាង    ☐៥. �ចញ់ាតិំ   
៦. រោផសង..........

១.៨ រោតំើ�បប់ំ�� លចំនិួនិសិរ�បបា�នាម និ? រោហតំ�អំើី? ................. ��លាា រ
..................................................................................

១.៩ រោតំើជីីវភាពីរបស់ិអំុក្សាស្រាបរោសិើរឬក្សាលំ៏បាក្សា�ងម្ម�និ 
រោស្រាកាយពីីខ្លីចីបំ�� លរោគឺ? រោហតំ�អំើី?

☐ ១. ស្រាបរោសិើ�ងម្ម�និ   ☐២. ពិីបាក្សា�ងម្ម�និ
...............................................................................

១.១០ រោតំើអំុក្សាម្ភានិលទ្ធិិភាពីសិងបំ�� លរោគឺ 
រោ�ក្សាុ�ងក្សាំឡ�ងរោពីលការរកី្សា�ល�លផ្ទៃនិ 
ជីំងឺកូ្សាវ�ី១៩ដែ�រឬរោទ្ធិ?

១. បាទ្ធិ/ចាសិ                  ☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ

២០



២.២ រោតំើអំុក្សាធាា បប់ានិទ្ធិទ្ធិួលលិខ្លីិតំ 
�ូចខាងរោស្រាកាម្មរោនិ�ដែ�រឬរោទ្ធិ?

១. លិខ្លីិតំបរោ�ដ ញរោចញ 
២. ម្ភាច ស់ិផៃ�សិ�ំរោ�យចាក្សារោចញពីីផៃ�ជីួល 
៣. ការបងខំផ្លាៃ ល់ម្ភាតំពី់ីម្ភាច ស់ិផៃ� ឬបាូលីសិពីីការរស់ិរោ�របស់ិអំុក្សា 
៤. លិខ្លីិតំតំរោម្មាើងផ្ទៃ�ាជីួលផៃ�រោ�យម្មនិិបានិស្រាបាបអ់ំុក្សា 
៥. ម្ភាច ស់ិផៃ�បានិកាតំស់្រាបពីន័ិិអំគឺគិសិនិីរបស់ិអំុក្សា

២.៣ រោតំើអំុក្សាធាា បទ់្ធិទ្ធិួលរងនូិវការរខំានិពីីម្ភាច ស់ិ 
ផៃ�ដែ�រឬរោទ្ធិ �ូច�?
រោបើសិិនិ�អំុក្សាបងផ់្ទៃ�ាជីួលយឺតំ 
រោតំើម្ភានិអំើីរោក្សាើតំរោឡើង?

 ១. ម្ភាច ស់ិផៃ�ចូលផៃ� ឬបនិៃបរ់បស់ិអំុក្សារោ�យម្មនិិបានិសិ�ំការអំនិ�ញ្ហាា តំ
 ☐២. ម្ភាច ស់ិផៃ�ដែស្រាសិក្សាអំុក្សា�ក្សាអ់ំុក្សា 
 ៣. ហិងារោលើ�ងកាយពីីម្ភាច ស់ិផៃ� 
 ៤. ម្ភាច ស់ិផៃ�ទាម្មទារស្រាបាក្សាប់ដែនិថម្ម( រោលើសិពីីផ្ទៃ�ាជីួល) ☐ 
 ៥. រោផសងៗ.....................

៣. ភាពី�ចទ្ធិទ្ធិួលបានិរោសិវាក្សាម្មម សិម្ភាា រ� និិងរោហ�ឋ រចនាសិម្មុន័ិិ៣. ភាពី�ចទ្ធិទ្ធិួលបានិរោសិវាក្សាម្មម សិម្ភាា រ� និិងរោហ�ឋ រចនាសិម្មុន័ិិ

 សិិទ្ធិិិផ្ទៃនិអំុក្សាកានិក់ាបលំ់រោ�ឋានិសិម្មរម្មយទាងំអំស់ិស្រាតំូវដែតំទ្ធិទូ្ធិលបានិ �និធានិ�ម្មម�តិំ និិង�និធានិទូ្ធិរោ� ម្ភានិទ្ធិឹក្សាពិី�រ
ម្ភានិសិ�វតំថិភាពី(ទឹ្ធិក្សា�អ តំ) ថាម្មពីលស្រាគាបស់្រាគានិស់ិស្រាម្ភាបច់ំអិំនិម្មាូប�ហារ ស្រាបពីន័ិិក្សាំរោ� ឧបក្សារ�៍សិស្រាម្ភាបប់ំភ័ា ឺ បងគនិអ់ំនាម្មយ័ 
ម្មរោ�ារក្សាាទ្ធិ�ក្សាម្មាូប�ហារ ក្សាដែនិាងចាក្សាក់ាក្សាសំិ�ល់ ស្រាបពីន័ិិលូ និិងរោសិវាសិរោស្រ្តងាគ �បនាៃ និ។់ 

 ៣.១ រោតំើអំុក្សាទ្ធិទ្ធិួលបានិរោសិវាតំភីាបទ់្ធិឹក្សា�អ តំ ដែ�រឬ រោទ្ធិ?  ☐ ១. បានិ                 ☐ ២. ម្មនិិបានិ 

៣.១.១ រោបើសិិនិទ្ធិទ្ធិួលបានិ រោតំើអំុក្សាចំណាយ�វកិាបា�នាម និក្សាុ�
ងម្មយួដែម្មាស្រាតំគូឺប?

.....................��លាា រ/ដែម្មាស្រាតំគូឺប

៣.២ រោតំើអំុក្សាម្ភានិក្សាដែនិាងសិស្រាម្ភាបច់ំអិំនិម្មាូប�ហារដែ�រឬ
រោទ្ធិ?

១. ម្មានិ( ក្សានិ្លដែងចំអំិនិរួម្មជីាម្មួយអំ្និក្សាជីួលផ្សិរោងទ្ធិៀតំ)
☐២. ម្ភានិ ( ក្សាដែនិាងចំអិំនិ ផ្លាៃ ស់ិខ្លីាួនិ)
☐៣. ម្ភានិ បា�ដែនិូម្មនិិ�ផៃ�បាយរោទ្ធិ( ចំអិំនិរោ�រោលើឥ�ឋក្សាុ�ង    
     បនិៃបរ់ោគឺង  ឬក្សាុ�ងបនិៃបទ់្ធិឹក្សា) 
☐៤. ម្មនិិម្ភានិ 
 

៣.២.១ រោបើម្មនិិម្ភានិក្សាដែនិាងចំអិំនិ 
រោតំើអំុក្សាចំអិំនិរោ�យ�ូចរោម្មូច?

..............................................................

៣.៣ រោតំើម្ភានិអំំពូីលរោភ័ាើងបំភ័ារឺោ�ទ្ធិីធាា ខាងរោស្រា�ផៃ�ជីួលរប
ស់ិអំុក្សាដែ�រឬរោទ្ធិ?

១. ម្ភានិ
☐២. ម្មនិិម្ភានិ រោស្រាពា�អំើី?.................

៣.៤ រោតំើម្ភានិអំំពូីលរោភ័ាើងបំភ័ារឺោ�តាំម្មបណាដ យផាួវ 
ផៃ�ជីួលរបស់ិអំុក្សាដែ�រឬរោទ្ធិ?

១. ម្ភានិ
☐២. ម្មនិិម្ភានិ រោស្រាពា�អំើី?.................

៣.៥ រោតំើម្ភានិអំំពូីលរោភ័ាើងបំភ័ារឺមួ្មរោ�ផៃ�ជីួលរបស់ិអំុក្សា 
(�ូច�បនិៃបទ់្ធិឹក្សា) ដែ�រ ឬរោទ្ធិ?

១.ម្ភានិ
☐២.ម្មនិិម្ភានិ រោស្រាពា�អំើី?.................

៣.៦ រោតំើអំុក្សាម្ភានិបនិៃបទ់្ធិឹក្សាដែ�រឬរោទ្ធិ? ១. ម្ភានិ (រោស្រាបើរមួ្ម�ម្មយួបនិៃបជ់ីួល�ផ្ទៃទ្ធិ រោហើយរោ�ខាងរោស្រា�ផៃ�
☐២. ម្ភានិ (រោស្រាបើឯក្សាជីនិ)
☐៣. ម្មនិិម្ភានិ រោស្រាពា�អំើី?.........................

៣.៦.១ រោបើសិិនិ�ម្ភានិបនិៃបទ់្ធិឹក្សារោស្រា�ផៃ�, 
រោតំើទាើ រម្ភានិរោ�រចាក្សាដ់ែ�រ ឬរោទ្ធិ?

១. បានិ                 ☐ ២. ម្មនិិបានិ 

២១



៤.  លំរោ�ឋានិ�ចផ្ទៃលលក្សាបានិ៤.  លំរោ�ឋានិ�ចផ្ទៃលលក្សាបានិ
 ផ្ទៃ�ាជីួលផៃ�របស់ិប�គឺគល ឬស្រាគឺួ�រស្រាតំូវសិថិតំក្សាុ�ងក្សាស្រាម្មតិំដែ�លពីួក្សារោគឺម្ភានិ និិងការរោពីញចិតំូរបស់ិពីួក្សារោគឺក្សាុ�ងតំស្រាម្មូវការចាបំាច់
រោ�យពី�ំម្ភានិការរខំានិ ឬការគឺំ�ម្មក្សាំដែហងណាម្មយួរោនា�រោឡើយ។ ឧបតំថម្មាទ្ធិ�និសិស្រាម្ភាបលំ់រោ�ឋានិគឺួរដែតំស្រាតំូវបានិផូល់ជូីនិ�ល់
និរណាដែ�លម្មនិិម្ភានិលទ្ធិិភាពីស្រាគាបស់្រាគានិក់្សាុ�ងការជីួលផៃ� រោហើយអំុក្សាជីួលផៃ�ស្រាតំូវដែតំធានាការពារពីីការតំំរោឡើងផ្ទៃ�ាជីួល ឬរោហតំ�ផល
ណាម្មយួដែ�លម្មនិិសិម្មរោហតំ�ផល។ រោ�ក្សាុ�ងសិងគម្មដែ�លសិម្មែូររោ�រោ�យវតំថ�ធាតំ�រោ�ើម្មរោ�ម្មូល�ឋ និ រ�ឋស្រាតំូវដែតំធានាឱ្យយបានិក្សាុ�ងក្សាុ�ង
ការ�ងសិងលំ់រោ�ឋានិពីីវតំថ�ធាតំ�រោ�ើម្មទាងំរោនា�។ 

៤.១ រោតំើម្មយួដែខ្លី អំុក្សាចំណាយស្រាបាក្សាប់ា�នាម និរោ�រោលើផ្ទៃ�ាជីួលផៃ�?
 ( សិស្រាម្ភាបម់្មនិ�សិសមុ្ភាក្សា)់

.............................. ��លាា រ

៤.២ រោតំើ អំុក្សារក្សាស្រាបាក្សាច់ំ�ូលបានិបា�នាម និ? .............................. ��លាា រ

៤.៣ រោតំើម្ភានិសិម្ភាជីិក្សារស់ិរោ�បា�នាម និនាក្សាដ់ែ�រក្សាុ�ងផៃ�របស់ិអំុក្សា? ........................ នាក្សា់

៤.៣.១ រោតំើពីួក្សារោគឺជីួយបងផ់្ទៃ�ាជីួលផៃ�ដែ�រឬរោទ្ធិ? ☐១. ម្ភានិ        ☐២. ម្មនិិម្ភានិ      ☐៣. ម្ភានិខ្លីា�

៤.៤ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សាម្ភានិបនិៃបច់ំនិួនិបា�នាម និ? .................បនិៃប់

៤.៥ រោតំើអំុក្សាធាា បប់ានិស្រាតំូវម្ភាច ស់ិផៃ�ជីួលរោឡើងផ្ទៃ�ាជីួលដែ�រឬរោទ្ធិ? ១. បាទ្ធិ/ចាសិ                  ☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ

៤.៥.១ រោបើធាា ប ់រោតំើរោឡើងផ្ទៃ�ាចំនិួនិ បា�នុានិ? ☐១. តិំច�ង១០��លាា រ       
២. ពីី១០��លាា រ រោ� ២០��លាា រ    
៣. ពីី ២០��លាា ររោ� ៥០��លាា រ 
៤. រោស្រាចើនិ�ង៥០��លាា រ

៤.៥.២ រោតំើម្ភានិរោហតំ�អំើី បានិ�រោឡើងផ្ទៃ�ាជីួលផៃ�? .....................................................

៣.៦.២ Iរោបើសិិនិ�ម្ភានិបនិៃបទ់្ធិឹក្សារោស្រា�ផៃ�, រោតំើម្ភានិអំំពូីល
រោភ័ាើងបំភ័ារឺោ�បនិៃបទ់្ធិឹក្សាដែ�រ ឬរោទ្ធិ?

១. បានិ                 ☐ ២. ម្មនិិបានិ 

៣.៦.៣ រោបើសិិនិ�ម្ភានិបនិៃបទ់្ធិឹក្សារោស្រា�ផៃ�, រោតំើម្ភានិអំំពូីលរោភ័ាើ
ងបំភ័ារឺោ�តាំម្មផាូវរោ�បនិៃបទ់្ធិឹក្សាដែ�រ ឬរោទ្ធិ?

១. បានិ                 ☐ ២. ម្មនិិបានិ 

៣.៧ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សាម្ភានិតំភីាបរ់ោសិវាអំគឺគិសិនិីរោស្រាបើស្រាបាស់ិ
ដែ�រ ឬរោទ្ធិ?

១.ម្ភានិ        ☐២.ម្មនិិម្ភានិ      ☐៣. រោពីលខ្លីា�
 ( ម្ភានិបា�នាម និ�ងក្សាុ�ង១ផ្ទៃ�ៃ.....) 

២២



៥.១ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សាម្ភានិចំ�� ច�ូចខាងរោស្រាកាម្មរោនិ�ដែ�រ 
ឬរោទ្ធិ?

១. រោ�រ/គឺនិាឺ�រោ�រ សិស្រាម្ភាបទ់ាើ ររោ�ក្សាុ�ងផៃ�
☐២. �ំបូលការពារទ្ធិឹក្សារោភ័ា�ង
☐៣. ឧបក្សារ�៍ការពារក្សារោ�ដ
☐៤. ម្ភានិជីញំី្ហាង ទាើ រ ក្សាំ�ល �ំបូល បងអួច ស្រាបអំបអ់ំគឺគិសិនិី 
     និិងឧបក្សារ�៍ចំអិំនិ ដែ�លម្មនិិទានិ ់ការខូ្លីចខាតំ
☐៥. បងអួចដែ�ល�ចរោបើក្សា/បិទ្ធិ ដែ�ល�ចឱ្យយខ្លីយល់រោចញ ចូល

៥.២ រោតំើអំុក្សាគិឺតំថាអំុក្សាម្ភានិសិ�ខ្លីសិ�វតំថិភាពីក្សាុ�ងការរស់ិរោ�ក្សាុ�
ងផៃ�រោនិ�ដែ�រឬ រោទ្ធិ?

☐១. បាទ្ធិ/ចាសិ               
២. អំតំរ់ោទ្ធិ រោស្រាពា�អំើី?........................................
☐៣. ម្ភានិខ្លីា�/អំតំខ់្លីា� រោស្រាពា�អំើី? .............................

៥.៣ រោតំើអំុក្សាម្ភានិ�រម្មម�៍ថា ផៃ�របស់ិអំុក្សារោ�ូខាា ងំដែ�រឬរោទ្ធិ? ១. បាទ្ធិ/ចាសិ               
២. អំតំរ់ោទ្ធិ រោស្រាពា�អំើី?........................................
☐៣. ម្ភានិខ្លីា�/អំតំខ់្លីា� រោស្រាពា�អំើី? .............................

៥.៤ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សាស្រាបឈ្នួម្មនឹិងរោស្រាគា�ថុាក្សាដ់ែ�រឬ រោទ្ធិ? ១. បាទ្ធិ/ចាសិ               
២. អំតំរ់ោទ្ធិ រោស្រាពា�អំើី?........................................
☐៣. ម្ភានិខ្លីា�/អំតំខ់្លីា� រោស្រាពា�អំើី? .............................

៥.៥ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សាម្ភានិផាូវរតំរ់ោចញរោ�រោពីលម្ភានិអំគឺគីភ័យ័
ដែ�រ ឬរោទ្ធិ?

១. បាទ្ធិ/ចាសិ               
២. អំតំរ់ោទ្ធិ រោស្រាពា�អំើី?........................................
☐៣. ម្ភានិខ្លីា�/អំតំខ់្លីា� រោស្រាពា�អំើី? .............................

៥.៦ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សាម្ភានិខ្លីយល់រោចញស្រាគឺបស់្រាគានិដ់ែ�រឬ រោទ្ធិ? ១. បាទ្ធិ/ចាសិ               
២. អំតំរ់ោទ្ធិ រោស្រាពា�អំើី?........................................
☐៣. ម្ភានិខ្លីា�/អំតំខ់្លីា� រោស្រាពា�អំើី? .............................

៥.៧ រោតំើអំុក្សាធាា បរ់ងរោស្រាគា�រោ�យ�របទ្ធិឧស្រាកិ្សា�ឋរោ�ជិីតំផៃ�រប
ស់ិអំុក្សាដែ�រឬរោទ្ធិ? ១. បាទ្ធិ/ចាសិ                  ☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ

៥.៨ រោតំើអំុក្សាធាា បរ់ងរោស្រាគា�រោ�យ�របទ្ធិឧស្រាកិ្សា�ឋរោ�ក្សាុ�ងផៃ�រប
ស់ិអំុក្សាដែ�រឬរោទ្ធិ? ១. បាទ្ធិ/ចាសិ                  ☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ

៥. លំរោ�ឋានិ�ចរស់ិរោ�បានិ៥. លំរោ�ឋានិ�ចរស់ិរោ�បានិ
 លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយគឺឺ�លំរោ�ឋានិដែ�ល�ចរស់ិរោ�បានិ។ ម្ភានិនិយ័ថា លំរោ�ឋានិរោនា�ស្រាតំូវដែតំម្ភានិទី្ធិធាា ទូ្ធិលាយស្រាគាប់
ស្រាគានិ ់និិង�ចការពារទ្ធិបទ់្ធិល់និឹ�កាសិធាតំ�ស្រាតំ�ក្សា ់សំិរោ�ើ ម្ម ក្សាំរោ� រោភ័ា�ង ខ្លីយល់ ការគឺំ�ម្មក្សាំដែហង�ផ្ទៃទ្ធិរោទ្ធិៀតំ�ល់សិ�ខ្លីភាពី ភាពី
អំនិូរ�យខាងរោហ�ឋ រចនាសិម្មុន័ិិ និិងជំីងឺបងើរោម្មរោ�គឺ រោហើយនិិងធានាសិ�វតំថិភាពីរូបកាយ�ល់អំុក្សារស់ិរោ�ក្សាុ�ងលំរោ�ឋានិរោនា�ផង
ដែ�រ។ 

២៣



៦. លំរោ�ឋានិដែ�ល�ចរោ�រោស្រាបើស្រាបាស់ិបានិ ៦. លំរោ�ឋានិដែ�ល�ចរោ�រោស្រាបើស្រាបាស់ិបានិ 
 លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយស្រាតំូវដែតំ�ចរោស្រាបើស្រាបាស់ិបានិ�ល់ចំរោពា�អំុក្សាដែ�លម្ភានិសិិទ្ធិិិ។ ស្រាក្សាុម្មងាយរងរោស្រាគា�ស្រាតំូវដែតំទ្ធិទ្ធិួល និិង
គាពំារក្សាុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។ ស្រាក្សាុម្មងាយរងរោស្រាគា�ម្ភានិ�ូច� ចាស់ិជី� រោក្សាមង ពីិការភាពី ម្ភានិជីំងឺស្រាបចាកំាយ 
អំុក្សាផៃ�ក្សារោម្មរោ�គឺរោអំ�ស៍ិ អំុក្សាឈ្នួ�ឺ� ផំ្ទៃរ ា អំុក្សាម្ភានិជំីងឺផាូវចិតំូ អំុក្សារងរោស្រាគា�រោ�យ�ររោស្រាគា��ម្មម�តិំ អំុក្សារស់ិរោ�តំំបនិង់ាយរងរោស្រាគា� 
និិងស្រាក្សាុម្មដែ�លងាយឈ្នួចឺាប�់ផ្ទៃទ្ធិរោទ្ធិៀតំ ស្រាតំូវដែតំគិឺតំគូឺ��ទ្ធិិភាពីក្សាុ�ងការទ្ធិទ្ធិួលបានិលំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយ។ ទាងំរោគាលនិរោ�បាយ 
និិងចាបលំ់រោ�ឋានិស្រាតំូវដែតំអំនិ�វតំូឱ្យយខាា ងំសិស្រាម្ភាបក់ារចងប់ានិលំរោ�ឋានិរស់ិរោ�របស់ិស្រាក្សាុម្មងាយរងរោស្រាគា�ទាងំរោនា�។ 

☐ ៦.១ ☐រោតំើអំុក្សារស់ិរោ�ក្សាុ�ងផៃ� រោនិ�រោ�យររោបៀបណា? ☐១. រោ�ងចស្រាក្សាជីួយរក្សាផៃ�ជីួលរោ�យ   
២. �គ ល់តាំម្មរយ� ស្រាគឺួ�រ, ម្មតិំូភ័ក្សាដិ, 
☐៣. រោផសងៗ...................................

៦.២ រោតំើនិរណា�ម្ភាច ស់ិផៃ�? ☐១. ឯក្សាជីនិ     
២. ស្រាក្សាុម្មហុ�និឯក្សាជីនិ   
៣. រោ�ងចស្រាក្សា      
៤. រ�ឋ ភ័បិាល
☐៥. រោផសងៗ.........................................

៦.៣ រោបើសិិនិអំុក្សា ឬសិម្ភាជិីក្សារស់ិរោ�ក្សាុ�ងផៃ� �ជីនិពិីការ 
រោតំើផៃ�ដែ�លអំុក្សារស់ិរោ�ម្ភានិភាពីងាយស្រាសិួលសិស្រាម្ភាប់
ពីួក្សាគាតំដ់ែ�រឬរោទ្ធិ?

☐១. បាទ្ធិ/ចាសិ                 
២. អំតំរ់ោទ្ធិ                 
៣. រោផសងៗ.................

៦.៤ រោតំើអំុក្សាម្ភានិជំីពាក្សាប់ំ�� លម្ភាច ស់ិផៃ�ដែ�រ ឬរោទ្ធិ? ☐១. បាទ្ធិ/ចាសិ                  ☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ

៧. ទី្ធិតាំងំ៧. ទី្ធិតាំងំ

 លំរោ�ឋានិសិម្មរម្មយស្រាតំូវម្ភានិទី្ធិតាំងំដែក្សាែរក្សាដែនិាងឱ្យកាសិការងារ រោសិវាដែ�ទាសំិ�ខ្លីភាពី �លារោរៀនិ ម្មជីឈម្ម�ឌ លគាពំារក្សា�ម្ភារ 
និិងរោសិវាសិងគម្ម�ផ្ទៃទ្ធិ   រោទ្ធិៀតំ។ លំរោ�ឋានិរោនា�ម្មនិិសិថិតំក្សាុ�ងតំំបនិប់ំពី�លបរ�ិថ និ  ឬក្សាក៏្សាដែនិាងបំពី�លសិ�ខ្លីភាពី�ល់អំុក្សារស់ិរោ�។ 

៧.១ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សារោ�ជិីតំក្សាដែនិាងរោ�ើើការដែ�រឬរោទ្ធិ? ១. បាទ្ធិ/ចាសិ
☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ 
( រោតំើរោស្រាបើរយ�រោពីលបា�នាម និនាទី្ធិរោ�ើម្មែរីោ��ល់ ........នាទី្ធិ)

៧.១.១ រោបើម្មនិិរោ�ជិីតំផៃ� រោតំើម្មយួដែខ្លីអំុក្សាចំណាយស្រាបាក្សារ់ោ�ើើ�ំ
រោ�ើ ររោ�ក្សាដែនិាងការងារអំស់ិបា�នាម និ? 

............................ ��លាា រ

៧.២ រោតំើអំុក្សារោស្រាបើស្រាបាស់ិម្មរោ�ាបាយអំើី 
រោ�ើម្មែរីោ�ើើ�ំរោ�ើ ររោ�ក្សាដែនិាងការងារ?

☐១. រោ�ើរ         
២. ម្មាូតូំ        ☐ 
៣. ឡានិ    
៤. រោផសងៗ...........

៧.៣ រោតំើអំុក្សារោ�រោ�ើើការងាររោ�រោពីលណា? ១. រោពីលស្រាពឹីក្សា    .................រោម្ភាា ង       
២. រោពីលលាៃ ច   .................រោម្ភាា ង

២៤



៧.៤ រោតំើអំុក្សារោចញពីីរោ�ើើការងាររោ�រោពីលណា? ១. រោពីលស្រាពឹីក្សា     .................រោម្ភាា ង       
២. រោពីលលាៃ ច   .................រោម្ភាា ង

៧.៥ រោបើសិិនិ�អំុក្សារោ�ើើ�ំរោ�ើ រតាំម្មឡានិ 
រោតំើអំុក្សាយល់�ា ងរោម្មាចដែ�រ ចំរោពា�ការរោ�ើើ�ំរោ�ើ រ? 

☐១. ផ្ទៃតំក្សា�ងឡានិរោបើក្សា រោលឿនិ                  
☐២. ឡានិគាម និដែខ្លីសស្រាក្សាវាា តំពាក្សា់
☐៣. ឡានិធាា បម់្ភានិរោស្រាគា�ថុាក្សាពី់ីម្ម�និម្មក្សា    
៤. រោផសងៗ................................

៧.៦ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សារោ��បម់្ម�ឌ លរោសិវាសិ�ខ្លីភាពី 
ដែ�រឬរោទ្ធិ?

☐១. បាទ្ធិ/ចាសិ
☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ 
( រោតំើរោស្រាបើរយ�រោពីលបា�នាម និនាទី្ធិរោ�ើម្មែរីោ��ល់....នាទី្ធិ)

៧.៧ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សារោ�ជិីតំ�លារោរៀនិដែ�រឬរោទ្ធិ? ១. បាទ្ធិ/ចាសិ
☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ 
( រោតំើរោស្រាបើរយ�រោពីលបា�នាម និនាទី្ធិរោ�ើម្មែរីោ��ល់....នាទី្ធិ)

៧.៨ រោតំើផៃ�របស់ិអំុក្សារោ�ជិីតំក្សាដែនិាងងាយរងរោស្រាគា�ថុាក្សា ់
ដែ�រឬរោទ្ធិ?

រោស្រាគា�ថុាក្សារ់មួ្មម្ភានិ៖ ..........................................

៧.៩ រោតំើរោ�ផៃ�របស់ិអំុក្សាម្ភានិរោសិវាស្រាបម្មូលកាក្សាសំិ�
ល់ដែ�រ ឬរោទ្ធិ? 

☐១. បាទ្ធិ/ចាសិ           ☐២. អំតំរ់ោទ្ធិ

៧.៩.១ រោបើម្ភានិ រោតំើអំុក្សាយល់�ា ងណាចំរោពា�រោសិវា
ស្រាបម្មូលកាក្សាសំិ�ល់រោនា�?

☐១. បាទ្ធិ, លអ        
២. បាទ្ធិ ដែតំម្មនិិសូិវលអ រោស្រាពា�....................................
☐៣. ម្មនិិម្ភានិ

២៥



  ទូ្ធិរសិពីៃទ្ធិំនាក្សាទ់្ធិំនិង ៖ ០២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤ទូ្ធិរសិពីៃទ្ធិំនាក្សាទ់្ធិំនិង ៖ ០២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤
រោគឺហទ្ធិំពីរ័ ៖ រោគឺហទ្ធិំពីរ័ ៖   www.teangtnaut.org  www.teangtnaut.org                                                                                          

សំិរោឡងទី្ធិស្រាក្សាុង ៖  សំិរោឡងទី្ធិស្រាក្សាុង ៖    https://urbanvoicecambodia.nethttps://urbanvoicecambodia.net

រោហើសិបុ�ក្សា ៖ រោហើសិបុ�ក្សា ៖    https://www.facebook.com/sttcambodia  


