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ងាយរិងគ្រោះ��ះកុុងុទីី�កុុង
ការសិិក្សាាលើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងផ�ប់ះ�ពា�់លើ�យទឹឹក្សាជំំនិនិល់ើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ៍



 អងគការសិមា�មធាងលើ�ុត  (STT) គ្រតូវបានិប់លើងើើតក្សាុ�ងឆុ្នាំ២ំ០០៥  និិងគ្រតូវបានិចុះ��ប់ញី្ជី�ជាអងគការមនិិមែមនិរ�ា ភិបិា�ក្សាុ�ងគ្រសិុក្សា 
ជំួយគាំគំ្រទឹដ�់សិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាក្សាុ�ងរាជំធានិ�ភិុលំើ�ញលើ�ឆុ្នាំ២ំ០០៦។ អងគការសិមា�មធាងលើ�ុតចាប់ល់ើផើើមជាអងគការមនិិមែមនិរ�ា ភិបិា�
ក្សាុ�ងគ្រសិុក្សាមែដ�លើ�ើ តលើ�ើការជំួយលើ�ើក្សាក្សាមពស់ិមែផុក្សាប់លើចុះេក្សាលើទឹសិដ�់សិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សា និិងប់ន្ទាា ប់ម់ក្សា�ូតលាស់ិខ្លួួួនិ លើ�យផ�ិតជាមែផនិទឹ�
សិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សា ការសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវ និិងការតសូូិមតិ លើដើមី�សិលើគ្រមចុះលើគាំ�លើ�រប់ស់ិខ្លួួួនិក្សាុ�ងការជំួយដ�់សិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សា និិងងាយ
រងលើគ្រគាំ�ឱ្យយទឹទឹួ�បានិសិិទឹិិដ�ធ្លីួ� និិងសិិទឹិិ�ំលើ�ឋានិ។

សិគ្រមាប់�់ត័ម៌ានិប់មែនិែម សូិមទាក្សាទ់ឹង៖សិគ្រមាប់�់ត័ម៌ានិប់មែនិែម សូិមទាក្សាទ់ឹង៖
ទូឹរស័ិ�ាលើ�ខ្លួ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៤៣១ ៥៥៥

អ��មែមះ�៖ info@teangtnaut.org 
លើ�ហទឹំ�រ័៖ www.teangtnaut.org 

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

ធ្លីេ�ទឹរ័៖ https://twitter.com/STTCambodia
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គ្រោះសច្ចកុីីសគ្រោះងេប
 ការអភិវិឌ្ឍឍក្សាំ��ងលើក្សាើនិលើ�ើងក្សាុ�ងអគ្រ�មែដ�មនិិធួាប់ម់ានិ��ម�និមក្សាលើ�ក្សាុ�ងរាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ មែដ�ការណ៍៍លើនិ�ន្ទាឱំ្យយមានិផ�
ប់ះ�ពា�់ប់រ�ិែ និ និិងសិងគមយូរអមែងេង។ �លើគ្រមាង�ំលើ�ឋានិសិគ្រមាប់អ់ុក្សាមានិគ្រទឹ�យសិមីតើិ មែដ�គ្រតូវបានិអនិ�វតើនិ�៍ងសិងល់ើ�ើង 
ម�និនឹិងលើធ្លីេើការវាយតម្លៃមួផ�ប់ះ�ពា�់ប់រ�ិែ និ និិងសិងគម ក្សាំ��ងលើធ្លីេើឱ្យយប់ះ�ពា�់ដ�់សិិទិិឹទឹទួឹ�បានិ�ំលើ�ឋានិសិមរមយសិគ្រមាប់គ់្រប់ជាជំនិ
គ្រក្សា�គ្រក្សាក្សាុ�ងទឹ�គ្រកុ្សាង និិងរមួចំុះមែណ៍ក្សាដ�់ការមែគ្រប់គ្របួ់�អាកាសិធាត�ន្ទាលើ��ប់ចុះេ�ប់ីនិុ។ ការផើ�់ការគាំគំ្រទឹដ�់ការគ្រ�វគ្រជាវទាងំលើនិ�
មានិលើគាំ�ប់ំណ៍ងក្សា�ងសិមតែភា�គ្រកុ្សាមយ�វជំនិមែដ�ជាទូឹលើ�មនិិមានិឱ្យកាសិក្សាុ�ងការប់លើញ្ជីេញមតិ ក្សាដូ៏ចុះជាគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍
គ្រក្សា�គ្រក្សាលើ�ទឹ�គ្រក្សាុងជាលើដើម លើដើមី�ឱ្យយ�ួក្សាលើ�អាចុះមានិឱ្យកាសិលើ�ើក្សាក្សាមពស់ិអភិបិា�កិ្សាចុះេប់រ�ិែ និ�ុគ្រប់ក្សាប់លើ�យសិ�វតែភិា� និិងសិនិើភិា�។
 សិមា�មធាងលើ�ុត (STT) បានិផើ�់ឱ្យកាសិដ�់យ�វជំនិចុះំនិួនិ ៤ រូប់ លើដើមី�ទឹទឹួ�បានិជំំនិួយមែផុក្សាគ្រ�វគ្រជាវមែដ�មានិ
គ្រប់ធានិប់ទឹលើផេងៗគុាំ ប់ះ�មែនិើក្សាុ�ងនិយ័លើ�ើក្សាក្សាមពស់ិអភិបិា�ក្សាិចុះេប់រ�ិែ និ�ុដូចុះគុាំ។ សិគ្រមាប់គ់្រប់ធានិប់ទឹគ្រ�វគ្រជាវមានិដូចុះជា ១. ការសិិក្សាា
អំ��ឥរយិាប់ថ និិងការអនិ�វតើលើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍ និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេប់រ�ិែ និលើ�សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់
៦០មែមះគ្រត ២. ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�កិ្សាចុះេក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី�ទឹ�២ ៣. អភិបិា�កិ្សាចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ង
សំិរាមរប់ស់ិសិហ�មនិ�៍មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសុិ�យបឹ់ងគ្រតមែប់ក្សា និិង៤. ទឹឹក្សាជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិ�ួងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាងេ�់ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូម
រប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់។
 ការរក្សាលើ�ើញសំិខានិ់ៗម្លៃនិរបាយការណ៍៍និ�មួយៗលើ�ើ តលើ�ើរលើប់ៀប់មែដ�សិហ�មនិ៍�ួស់ិប់ើូ រឥរយិាប់ថរប់ស់ិ�ួក្សាលើ�ចុះំលើពា�
ការលើចា�សំិរាមលើ�យ�រការយ�់ដឹងអំ����ណ៍វបិ់តើិ និិងផ�ប់ះ�ពា�់ម្លៃនិការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមមនិិបានិ�ុ។ របាយការណ៍៍មយួ
លើផេងលើទឹៀតក្សាប៏ានិប់ងាា ញថា អាជាា ធ្លីរមូ��ា និខ្លួួ�មនិិសិហការជាមយួគ្រប់ជាសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សា លើដើមី�លើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា ការគ្រ�ប់គ់្រ�ង
សំិរាមលើនិ� ដូលើចុះុ�លើហើយវាជាលើហត�ផ�មយួមែដ�សិមាជំិក្សាសិហ�មនិម៍យួចុះំនិួនិប់និើ លើចា�សំិរាម និិងមនិិសូិវខាេ យខ្លួេ�់អំ��ប់ញ្ហាា
ប់រ�ិែ និលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ។៍ សិគ្រមាប់គ់្រប់ធានិប់ទឹទាក្សាទ់ឹងនឹិងទឹឹក្សាជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិ�ួងវញិ ការរក្សាលើ�ើញសំិខានិ់ៗ បានិលើ�ើ តលើ�ើផ�ប់ះ�ពា�់
ម្លៃនិទឹឹក្សាជំំនិនិ ់លើ�ើសិ�ខ្លួភា� ប់ញ្ហាា លើសិដាកិ្សាចុះេ ប់ញ្ហាា ��ណ៍ភា��ំលើ�ឋានិ ប់ញ្ហាា លើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមលើផេងៗលើទឹៀត។

១១



គ្រប់វតើិរូប់សិលើងេប់ម្លៃនិអុក្សាគ្រ�វគ្រជាវវយ័លើក្សាីង

 
ខ្លួា�លំើ្ី� ហូ�និ ភារមយហូ�និ ភារមយ ជានិិសិេតិឆុ្នាំទំឹ�៤ ម្លៃនិ�ក្សា�វទិឹយា�័យ

ប់ញ្ហាា �ស្រ្តសិើក្សាមព�ជា។ ប់ចុះេ�ប់ីនិុ ខ្លួា� ំជាអុក្សាហាតក់ារលើ�
�ែ ប់ន័ិរ�ា ភិបិា�មយួក្សាមែនិួង។ 

ន្ទាងខ្លួា� ំលើ្ី� ម��ិ សិ�ភាវតើ�ម��ិ សិ�ភាវតើ�  ជានិិសិេតិប់ញ្ជីេ ប់ក់ារសិិក្សាាក្សាគ្រមតិប់រញិ្ហាា ប់គ្រត ម្លៃនិ
សិក្សា�វទិឹយា�័យភិូមនិិាភិុលំើ�ញ។ ប់ចុះេ�ប់ីនិ ុខ្លួា� ំលើធ្លីេើការជាអុក្សានិិ�និឯិក្សារាជំយ និិងជា

ប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាុមហូ�និឯក្សាជំនិមយួ។      

ន្ទាងខ្លួា� ំលើ្ី� លើវឿនិ សិ���� លើវឿនិ សិ����  ជានិិសិេតិឆុ្នាំទំឹ�២  ម្លៃនិសិក្សា�វទិឹយា�័យ
ភូិមនិិានិ�តិ�ស្រ្តសិើ និិងវទិឹយា�ស្រ្តសិើលើសិដាកិ្សាចុះេ។ ប់ចុះេ�ប់ីនិុ ខ្លួា� ំលើធ្លីេើការជាប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាុមហូ�និ

ឯក្សាជំនិមយួក្សាមែនិួង។      
 

ខ្លួា� ំបាទឹលើ្ី� ឈូ�  ំលើមឿនិឈូ�  ំលើមឿនិ ជានិិសិេតិប់ញ្ហាេ ប់ក់ារសិិក្សាា���ក្សា�វទិឹយា�័យភិូមនិិា
ភិុលំើ�ញ។ ប់ចុះេ�ប់ីនិុ ខ្លួា� ំជាគ្រ�ូប់លើគ្រង�និលើ�ចុះ�ងសិបាើ ហ៍

មែផុក្សាជំ�វវទិឹយាលើ��ក្សា�វទិឹយា�័យ
ភិូមនិិាភិុលំើ�ញ �ក្សា�វទិឹយា�័យលើខ្លួមរៈ និិង�ក្សា�វទិឹយា�័យមានិជំយ័។ 

២



ក្សាិចុះេការគ្រ�វគ្រជាវទឹ�១ក្សាិចុះេការគ្រ�វគ្រជាវទឹ�១

ការសិិក្សាា��ឥរយិាប់ថ និិងការអនិ�វតើលើ�លើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមការសិិក្សាា��ឥរយិាប់ថ និិងការអនិ�វតើលើ�លើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម
រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍និិងអភិបិា�កិ្សាចុះេប់រ�ិែ និនិិងអភិបិា�ក្សាិចុះេប់រ�ិែ និ
លើ�សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០មែមះគ្រតលើ�សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០មែមះគ្រត



១. គ្រោះសច្ចកុីីគ្រោះ�ី�ម្ភៈ 

២. វិធិីស្ថាស្រ្តស�ីស្ថាវិ��វិ 

៣. ការិរិកុគ្រោះ��ញសខំាន់ៗ 

 គ្របាក្សាដណាស់ិសំិរាមមនិិមែមនិជាប់ញ្ហាា ថី�លើ�ើយសិគ្រមាប់ទ់ឹ�គ្រក្សាុងភិុលំើ�ញ ជា�ិលើសិសិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សា។ ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម
លើ�មែតប់និដជាប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមសិគ្រមាប់ស់ិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមយួចុះំនួិនិ និិងជាគ្រប់ធានិប់ទឹម្លៃនិការជំមែជំក្សាគុាំគ្រប់ចាមំ្លៃថៃរប់ស់ិ��រដាទូឹលើ�ផងមែដរ។   
មនិិខ្លួ�សិ��សិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាដម្លៃទឹលើទឹៀតមែដ�លើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញលើទឹ សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់ ៦០មែមះគ្រត     ក្សាធួ៏ាប់ប់ានិគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា
សំិរាមដូចុះគុាំមែដរ។ លើ�យមែ�ក្សាគ្រប់មាណ៍ ២ លើ� ៣ ឆុ្នាំចំុះ�ងលើគ្រកាយ សំិរាមហាក្សាម់និិមែមនិជាប់ញ្ហាា រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើនិ�លើទឹៀតលើទឹ។ 
ការសិិក្សាាលើនិ� បានិ�ិនិិតយលើ�លើ�ើ៖

 ការសិិក្សាាលើនិ�គ្រតូវបានិលើធ្លីេើលើ�ើង លើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០មែមះគ្រត មែដ�សិែិតលើ�កុ្សា�ងសិងាើ តច់ាក្សាអ់មែគ្រងលើ�ើ 
ខ្លួណ៍ឌ មានិជំយ័ រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ។ សិហ�មនិម៍យួលើនិ�មានិ ៦៧គ្រ�ួ�រ និិងរស់ិលើ�ជាអចុះិម្លៃស្រ្តនិើយគ៍្រប់មែហ� ៤៥គ្រ�ួ�រ (�ត័ម៌ានិ
��តំណាងសិហ�មនិ)៍។ ៤១គ្រ�ួ�រ ម្លៃនិចុះំនិួនិគ្រ�ួ�រសិរ�ប់ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍បានិសិី័គ្រ�ចិុះតើក្សាុ�ងការផើ�់ការសិមាភ សិក្សាុ�ងការសិិក្សាាលើនិ�។ 
 ការសិមាភ សិសិគ្រមាប់រ់បាយការណ៍៍គ្រប់គ្រ�ឹតើលើ���ម្លៃថៃទឹ�២៦ ដ�់ម្លៃថៃទឹ�២៩ មែខ្លួក្សាក្សាើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២។   ការសិមាភ សិនិ�មយួៗ
លើគ្រប់ើរយៈលើ��ចុះលើនួ្ទា���១០ លើ� ១៥ន្ទាទឹ�។ អុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិសិរ�ប់មានិចុះំនិួនិ ៤១ន្ទាក្សា ់ក្សាុ�ងលើន្ទា�មានិគ្រសិ� ៣២ន្ទាក្សា ់និិងគ្រប់ុសិ 
៩ន្ទាក្សា ់មែដ�មានិអាយ�ចុះលើនួ្ទា���២២ឆុ្នាំ ំដ�់៧៤ឆុ្នាំ។ំ ភា�លើគ្រចុះើនិម្លៃនិអុក្សាមែដ�បានិផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិជាស្រ្តសិើ�លើមផា� និិងមយួចុះំនិួនិតូចុះ
គ្រប់ក្សាប់រប់រ�ក្សាដូ់រប់និើិចុះប់និើួចុះកុ្សា�ងសិហ�មនិ ៍និិងលើគ្រ���លើន្ទា�ជាអុក្សាមានិការងារលើ�លើគ្រ�សិហ�មនិ។៍

 មូ�លើហត�មែដ�លើធ្លីេើឱ្យយសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់ ៦០មែមះគ្រត មនិិប់និើគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សំិរាម��លើគ្រពា�ថាគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍
មែគ្រ�ក្សា��ង ់ ៦០មែមះគ្រត បានិចូុះ�រមួយាះ ងសិក្សាមីក្សាុ�ងការសិមុាត និិងគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមជាមយួតំណាងសិហ�មនិ។៍ អុក្សាតំណាង និិង 
សិមាជំិក្សាម្លៃនិសិហ�មនិល៍ើនិ�លើសិាើរមែតទាងំអស់ិបានិយ�់ដឹង����ណ៍វបិ់តើ ិ ឬផ�ប់ះ�ពា�់ម្លៃនិសំិរាម។ ជា�ទឹិផ�សិមាជំិក្សាក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍
បានិ�ួស់ិប់ើូរឥរយិាប់ថក្សាុ�ងការទឹ�ក្សា�ក្សា ់និិងលើចា�សំិរាមរប់ស់ិគាំតប់ានិគ្រតឹមគ្រតូវជាងម�និ។ មយាះងវញិលើទឹៀត  អុក្សាតំណាងក្សាុ�ង
សិហ�មនិទ៍ាងំមូ�បានិចូុះ�រមួដឹក្សាន្ទា ំនិិងប់លើងើើតឱ្យយមានិសិក្សាមភីា�គ្រប់មូ� សិមុាត និិងរក្សាាប់រ�ិែ និកុ្សា�ងសិហ�មនិម៍ែដ�

គ្រប់ជាសិហ�មនិ�ួ៍ស់ិប់ើូរឥរយិាប់ថក្សាុ�ងការទឹ�ក្សា�ក្សា ់និិងលើចា�សំិរាមលើ�យ�រការយ�់ដឹង����ណ៍វបិ់តើិ និិងផ�ប់ះ�ពា�់ម្លៃនិសំិរាមគ្រប់ជាសិហ�មនិ�ួ៍ស់ិប់ើូរឥរយិាប់ថក្សាុ�ងការទឹ�ក្សា�ក្សា ់និិងលើចា�សំិរាមលើ�យ�រការយ�់ដឹង����ណ៍វបិ់តើិ និិងផ�ប់ះ�ពា�់ម្លៃនិសំិរាម

• មូ�លើហត�មែដ�លើធ្លីេើឱ្យយសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០ មែមះគ្រត មនិិប់និើគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សំិរាម។ 
• កិ្សាចុះេសិហការជាមយួអាជាា ធ្លីរមូ��ា និទាក្សាទ់ឹងនឹិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេប់រ�ិែ និលើ�កុ្សា�ងសិហ�មនិម៍យួលើនិ�។

ការសិិក្សាា��ឥរយិាប់ថ និិងការអនិ�វតើលើ�លើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេប់រ�ិែ និលើ�សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០មែមះគ្រត

៤



សិក្សាមីភា�ទាងំលើនិ� គ្រតូវបានិលើធ្លីេើលើ�ើងប់ន្ទាា ប់�់�គ្រប់ធានិ អនិ�គ្រប់ធានិ និិងសិមាជំិក្សាសិហ�មនិម៍យួចំុះនិួនិបានិចូុះ�រមួសិិក្សាាក្សាុ�ងវ�គ
ប់ណ៍ដ� �ប់ណាដ �ជាមយួអងគការន្ទាន្ទា ជាលើគ្រចុះើនិសិើ���ផ�ប់ះ�ពា�់ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម។ លើប់ើ�មសិមដ�រប់ស់ិតំណាងសិហ�មនិ៍
បានិប់ញី្ហាក្សាថ់ា៖
 ប់ងគ្រសិ� ឡាយ គ្រសិ�លើមះត តំណាងសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០មែមះគ្រត៖ ខ្លួា� ំបានិចូុះ�រមួវ�គប់ណ៍ដ� �ប់ណាដ �លើគ្រចុះើនិ��ផ�ប់ះ�ពា�់
សំិរាម   និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម លើហើយខ្លួា�មំក្សាមែណ៍ន្ទាបំ់ណ៍ើ� �ប់ណាដ �សិមាជំកិ្សាសិហ�មនិឱ៍្យយលើចុះ�គ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិ�កួ្សាលើ�      លើ��ខួ្លួ�
ខ្លួា� ំលើដើរលើមើ��មផា�លើទឹៀត។
 ការយ�់ដឹង��សំិណាក្សាគ់្រប់ជាសិហ�មនិ�៍ា �់ មែដ�ជាលើហត�ន្ទាឱំ្យយមានិការចូុះ�រមួសិមុាតគ្រ�ប់គ់្រ�ងទឹ�ក្សា�ក្សាសំ់ិរាមបានិ
�ុកុ្សា�ងសិហ�មនិ ៍លើ�យ�ួក្សាគាំត�ិ់តថាសំិរាមន្ទាឱំ្យយមានិផ�វបិាក្សាជាលើគ្រចុះើនិដូចុះជា ប់ំ���ប់រ�ិែ និ ក្សាួិនិសិុ�យប់ងើឱ្យយមានិជំំងឺ លើហើយ
អាចុះន្ទាឱំ្យយសិា��ូប់ងាូរទឹឹក្សាក្សាុ�ងសិហ�មនិរ៍ប់ស់ិ�ួក្សាគាំតម់ែថមលើទឹៀតផង។
 សិគ្រមាប់គ់្រប់ជាសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់ ៦០មែមះគ្រត មានិដំលើណា�គ្រ�យលើ�ើប់ញ្ហាា សំិរាមរប់ស់ិ�ួក្សាគាំត ់ លើ�យការចូុះ�រមួ
សិហការគុាំជាមយួតំណាងសិហ�មនិ ៍ និិងអងគការម្លៃដ�ូមែដ�ធួាប់ផ់ដ�់ជាសិមាភ រៈក្សាុ�ងការចុះ��សិមុាតលើ��ំនិរសំិរាមខាងលើគ្រកាមផា� 
និិង�មដងផួូវលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ។៍ លើប់ើ�មសិមដ�រប់ស់ិតំណាងសិហ�មនិមុ៍ាក្សាល់ើទឹៀតបានិប់ញី្ហាក្សាថ់ា៖
 ប់ងគ្រសិ� គ្រ�ុយ ផ� សិហ�មនិខ៍្លួា� ំ�ុតលើ�យ�រ មានិអងគការម្លៃដ�ូជំួយ លើហើយខ្លួា� ំបានិលើបាសិសិមុាតវារា�់គ្រ�ឹក្សា លើ��ខ្លួួ�
លើដើរគ្របាប់ស់ិមាជំិក្សាក្សាុ�ងសិហ�មនិល៍ើដើមី�ឱ្យយសិហ�មនិ�ុ៍តទាងំអស់ិគុាំ។

 សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០មែមះគ្រត មានិលើ�ភិណ៍ភា��ុត និិងមនិិគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សំិរាមលើ�យ�រការចូុះ�រមួសិមុាត
ទាងំអស់ិគុាំ ទាងំ��សំិណាក្សាអ់ាជាា ធ្លីរ មាេ ស់ិអាជំ�វក្សាមី និិងគ្រប់ជាសិហ�មនិទ៍ាងំអស់ិមែដ�រស់ិលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ។៍ ការសិិក្សាាលើនិ� 
បានិប់ងាា ញ��ការចូុះ�រមួ��សំិណាក្សាអ់ាជាា ធ្លីរកុ្សា�ងការផេ�េផាយមែណ៍ន្ទាគំ្របាប់ដ់�់គ្រប់ជាសិហ�មនិ�៍ា �់��ការទឹ�ក្សា�ក្សា ់ និិងលើ��លើវលា
ម្លៃនិការលើចា�សំិរាមដ�់គ្រប់ជាសិហ�មនិ។៍ 
 �មសិមដ�ប់ងគ្រសិ� ឡាយ គ្រសិ�លើមះតដមែដ�គាំតប់ានិនិិយាយថា៖ ជាលើរឿយៗអាជាា ធ្លីរមែតងមែតជិំ�មះូតូលើមើ�ការទឹ�ក្សា�ក្សាសំ់ិរាម
លើ�ខាងម�ខ្លួសិហ�មនិ ៍លើគ្រពា�ផួូវលើនិ�ជាផួូវចុះរាចុះរណ៍៍អុក្សាធ្លីំៗជិំ�ឆ្លួងកាតញឹ់ក្សាញាប់។់
 សិមាជំិក្សាកុ្សា�ងសិហ�មនិច៍ុះំនិួនិ៣២ន្ទាក្សា ់ មែដ�បានិសិមាភ សិគាំតប់ានិលើឆ្លួើយថា៖ អាជាា ធ្លីរលើ�មានិមនិ�សិេ២ន្ទាក្សា ់ គ្រប់មែហ�
ជាគ្រប់ជាការពារភូិម ិនិិង��ំ លើ�មែតងមែតជិំ�មះូតូលើដើរគ្របាប់�់មផួូវឱ្យយយក្សាសំិរាមលើចា�លើ��លាៃ ចុះឱ្យយទានិល់ើ��។ 

 លើប់ើ�មសិមដ�តំណាងសិហ�មនិ ៍និិងសិមាជិំក្សាទាងំអស់ិមែដ�បានិផដ�់ប់ទឹសិមាភ សិទាងំ ៤១រូប់ បានិលើឆ្លួើយថា គ្រក្សាុមហូ�និ
គ្រប់មូ�សំិរាមកុ្សា�ងសិហ�មនិរ៍ប់ស់ិ�ួក្សាគាំតម់ក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមលើទឹៀងទាតណ់ាស់ិ�ឺគ្រកុ្សាមហូ�និចាប់ល់ើផើើមលើធ្លីេើការគ្រប់មូ�លើ�លើ��គ្រ�ឹក្សា 
លើមាះ ងគ្រប់មែហ�៥ ជាលើរៀងរា�់គ្រ�ឹក្សា លើហើយការគ្រប់មូ�សំិរាមលើន្ទា��ឺគ្រប់មូ�បានិ�ុត�ុ។ គ្រប់ជាសិហ�មនិទ៍ាងំ ៤១រូប់ ដមែដ�
គាំតប់ានិប់និដលើទឹៀតថា៖ �ួក្សាគាំតល់ើ�ញចិុះតើនឹិងគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិគ៍ាំតណ់ាស់ិ លើហើយសិហ�មនិរ៍ប់ស់ិ�ួក្សាគាំត់
មនិិមានិប់ញ្ហាា ជាមយួអុក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមលើទឹ។

អាជាា ធ្លីរមូ��ា និបានិចូុះ�រមួក្សាុ�ងការអប់រ់ ំនិិងគ្រតួត�ិនិិតយលើមើ�សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ៍អាជាា ធ្លីរមូ��ា និបានិចូុះ�រមួក្សាុ�ងការអប់រ់ ំនិិងគ្រតួត�ិនិិតយលើមើ�សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ៍

សិហ�មនិប៍ានិទឹទឹួ�លើសិវាគ្រប់មូ�សំិរាម��គ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម លើហើយការគ្រប់មូ�សំិរាម��សិហ�មនិគ៍្រតូវបានិលើធ្លីេើលើ�ើងយាះ ងលើទឹៀងទាត់សិហ�មនិប៍ានិទឹទួឹ�លើសិវាគ្រប់មូ�សំិរាម��គ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម លើហើយការគ្រប់មូ�សំិរាម��សិហ�មនិគ៍្រតូវបានិលើធ្លីេើលើ�ើងយាះ ងលើទឹៀងទាត់

ការសិិក្សាា��ឥរយិាប់ថ និិងការអនិ�វតើលើ�លើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេប់រ�ិែ និលើ�សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០មែមះគ្រត

៥



 ការយ�់ដឹង����ណ៍វបិ់តើិ និិងផ�ប់ះ�ពា�់ន្ទាន្ទា មែដ�លើក្សាើតមានិលើ�យសំិរាម និិងការអប់រ់លំើផេ�េផាយរមួទាងំដឹក្សាន្ទាឱំ្យយ
គ្រប់ជាសិហ�មនិទ៍ាងំអស់ិលើធ្លីេើការសិមុាតសំិរាមជំ�ំវញិផា�ក្សាដូ៏ចុះជាក្សាុ�ងសិហ�មនិទ៍ាងំមូ�  រប់ស់ិគ្រប់ធានិសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០ មែមះគ្រត 
ជាចំុះណ៍� ចុះចាប់ល់ើផើើមដវ៏ជិំីមានិមយួសិគ្រមាប់ស់ិហ�មនិម៍យួលើនិ�។ លើគ្រ���ការខ្លួិតខ្លួំគ្របឹ់ងមែគ្រប់ងរប់ស់ិគ្រប់ធានិ និិងគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍អាជាា ធ្លីរ
មូ��ា និមែដ�លើ�កុ្សា�ងសិហ�មនិ៍លើនិ�ក្សា៏ជាក្សា�ើ ជំំរ�ញមួយយាះ ងសំិខានិ់មែដ�ជួំយឱ្យយគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍ទាំងមូ�មានិការយក្សា
ចិុះតើទឹ�ក្សា�ក្សាប់់មែនិែមលើ�លើ�ើការទឹ�ក្សា�ក្សា ់ និិងលើចា�សំិរាមរប់ស់ិ�ួក្សាលើ�ផងមែដរ។ ការផើ�់លើសិវាគ្រប់មូ�សំិរាម�រុប់ស់ិគ្រក្សាុមហូ�និ
គ្រប់មូ�សំិរាមក្សាល៏ើដើរតួន្ទាទឹ�យាះ ងក្សាុ�ងការលើធ្លីេើឱ្យយសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់ ៦០មែមះគ្រត មនិិគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សំិរាម។ សិរ�ប់មក្សា
សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៦់០ មែមះគ្រត មានិប់រ�ិែ និ� ុនិិងមានិសំិរាមតិចុះជាងម�និលើ�យការចូុះ�រមួរប់ស់ិអុក្សាតំណាងសិហ�មនិ ៍
គ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ អងគការម្លៃដ�ូមែដ�បានិផើ�់វ�គប់ណ៍ើ� �ប់ណាើ ���ប់ញ្ហាា សំិរាម និិងគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម។

• សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៦់០មែមះគ្រត �ា �់�ួរប់និដ�គ្រងឹងសិមតែភា�រប់ស់ិខ្លួួួនិក្សាុ�ងការគ្រ�ប់គ់្រ�ង និិងទឹ�ក្សា�ក្សាសំ់ិរាម�មរយៈការ 
មែសិេងរក្សាជំំនួិយជាសិមាភ រៈប់លើចុះេក្សាលើទឹសិលើផេងៗ និិងការផើ�់វ�គប់ណ៍ើ� �ប់ណាើ ���សំិរាម និិងប់រ�ិែ និលើរៀងរា�់៦មែខ្លួមើង��អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ 
និិងអងើការម្លៃដ�ូន្ទាន្ទា។ 

• អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ លើធ្លីេើការរ�ឹំក្សា អប់រ់ ំគាំគំ្រទឹ និិងផើ�់ការលើ�ើក្សាទឹឹក្សាចិុះតើដ�់គ្រប់ធានិ និិងគ្រប់ជាសិហ�មនិប៍់និើសិមុាតប់រ�ិែ និលើ�ក្សាុ�ង
សិហ�មនិ ៍ លើ�យលើរៀប់ចុះំជាការជំួប់ជំ� ំ និិង�ិភាក្សាា��ប់ញ្ជីា សំិរាមរា�់៦មែខ្លួ ឬមយួឆុ្នាំមំើងអាគ្រស័ិយលើ�លើ�ើ�ែ និភា�ជាក្សាម់ែសិើង
រប់ស់ិសិហ�មនិ។៍

៤. គ្រោះសច្ចកុីីសនុិដ្ឋាា ន 

៥. អនុស្ថាសន ៍

ការសិិក្សាា��ឥរយិាប់ថ និិងការអនិ�វតើលើ�លើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេប់រ�ិែ និលើ�សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០មែមះគ្រត

៦



ផួូវចូុះ�សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង ់៦០ មែមះគ្រត



ក្សាិចុះេការគ្រ�វគ្រជាវទឹ�២ក្សាិចុះេការគ្រ�វគ្រជាវទឹ�២

ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេក្សាុ�ងសិហ�មនិ៍ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេក្សាុ�ងសិហ�មនិ៍
ប់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���របឹ់ងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ



១. គ្រោះសច្ចកុីីគ្រោះ�ី�ម្ភៈ 
 សំិរាម�ឺជាប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមមយួសិគ្រមាប់គ់្រប់ជាសិហ�មនិបឹ៍់ងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ។ គ្រប់ជាសិហ�មនិរ៍ស់ិលើ�កុ្សា�ងសិហ�មនិល៍ើនិ�
បានិ និិងក្សាំ��ងគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សំិរាមលើនិ� �ងំ��ឆុ្នាំ១ំ៩៩២ រហូតមក្សាទឹ�់ប់ចុះេ�ប់ីនិ។ុ គ្រប់ជាសិហ�មនិក៍្សាំ��ងរស់ិលើ�រងផ�ប់ះ�ពា�់
យាះ ងខួាងំ��សំិរាមមែដ�មានិក្សាួិនិសិុ�យសិែិតលើ�គ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនិួងលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍ និិងជា�ិលើសិសិសំិរាមមែដ�សិមុាតមនិិលើចុះ�អស់ិលើ�
ក្សាុ�ងទឹឹក្សាលើគ្រកាមផា�រប់ស់ិអុក្សារស់ិលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិល៍ើនិ� លើ�យ�រសិហ�មនិម៍ានិទឹ��ងំលើ�លើ�ើប់ឹងឈូូក្សាមែដ�ហូ�ម�ទ័ឹិលើ�លើ�យ
សំិណ៍ងអ់ាគាំរ និិង�ំលើ�ឋានិចាស់ិថី�ជាលើគ្រចុះើនិ។ សិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ សិែិតលើ�លើ�ើផួូវ�ំតូចុះមយួជិំតនឹិងអនិ�វទិឹយា�័យ
ចុះារអំលើ�ក្សាុ�ងភិូមបឹិ់ងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ សិងាើ តនិ់ិលើរាធ្លី ខ្លួណ៍ឌ ចុះារអំលើ� រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ។ សិហ�មនិម៍យួលើនិ�មានិគ្រប់ជាជំនិ
សិរ�ប់ ២៥៦ន្ទាក្សា ់គ្រតូវនឹិង៤៨គ្រ�ួ�រ និិង៣៣ខ្លួុងផា�។  សិហ�មនិប៍ានិប់លើងើើតលើ�ើង�ងំ��ឆុ្នាំ១ំ៩៩៦  ប់ះ�មែនិើមានិគ្រប់ជា��រដាមក្សា
�ងំទឹ��ំលើ��ងំ��ឆុ្នាំ១ំ៩៩២ មក្សាលើមួះ�។
            ការសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវមយួលើនិ� រ�ំឹងថានឹិងអាចុះលើគ្រប់ើជាគ្រប់លើយាជំនិកុ៍្សា�ងការលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា សំិរាមជូំនិសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សា
មានិជំយ័ថី���រ និិងសិហ�មនិល៍ើផេងៗលើទឹៀត លើ�ក្សាុ�ងរាជំធានិ�ភិុលំើ�ញមែដ�មានិ�ែ និភា�គ្រសិលើដៀងគុាំ។

   ការគ្រ�វគ្រជាវលើនិ� លើធ្លីេើលើ�ើងលើ�សិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ មែដ�មានិទឹ��ងំលើ�ភិូមបិ់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ 
សិងាើ តនិ់ិលើរាធ្លី ខ្លួណ៍ឌ ចុះារអំលើ� រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ។ សិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រមានិចុះំនួិនិគ្រប់ជាជំនិសិរ�ប់ ២៥៦ ន្ទាក្សា ់គ្រតូវនឹិង
៤៨គ្រ�ួ�រ និិង៣៣ខ្លួុងផា�។  សិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រគ្រតូវបានិលើគ្រជំើសិលើរ ើសិមក្សាសិិក្សាាលើ�ក្សាុ�ងរបាយការណ៍៍លើនិ�លើ�យ
លើ�យលើហត�ថា      សិហ�មនិល៍ើនិ�ជាសិហ�មនិម៍យួក្សាុ�ងចំុះលើណាមសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាដម្លៃទឹលើទឹៀតលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ មែដ�បានិ និិងក្សាំ��ង
គ្រប់ឈូមលើ�នឹិងប់ញ្ហាា សំិរាមលើហើយមានិចុះំនិួនិគ្រ�ួ�រសិម�ីមសិគ្រមាប់ក់ារសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវ��ប់ញ្ហាា ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិង
អភិបិា�ក្សាិចុះេ។ 
           ការគ្រប់មូ�ទិឹនិុនិយ័គ្រតូវបានិគ្រប់គ្រ�ឹតើលើ�ើងលើ� ម្លៃថៃទឹ�២៦ និិងម្លៃថៃទឹ� ២៩ មែខ្លួក្សាក្សាើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២។ ការគ្រប់មូ�ទិឹនិុនិយ័សិគ្រមាប់់
ការសិិក្សាាលើនិ�លើធ្លីេើលើ�ើងលើ�យមានិ សិ�ំ ការអនិ�ញ្ជីាត��អាជាា ធ្លីរម�ូ�ា និ (គ្រប់ធានិភូិម)ិ ម�និនឹិងលើធ្លីេើការសិមាភ សិ�មផា�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ។៍ 
ការសិមាភ សិនិ�មយួៗលើគ្រប់ើគ្របាស់ិរយៈលើ��ចុះលើនួ្ទា���១០ លើ�១៥ ន្ទាទឹ�។ ក្សាុ�ងលើន្ទា� មានិមែត២៦ខ្លួងុផា�  ក្សាុ�ងចុះំលើណាម៣៣ខ្លួុងផា�មែដ�       
បានិផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិក្សាុ�ងរបាយការណ៍៍លើនិ�។ អុក្សាផើ�់ការសិមាភ សិសិរ�ប់មានិចុះំនិួនិ២៦ន្ទាក្សា ់មែដ�ក្សាុ�ងលើន្ទា�មានិស្រ្តសិើ�ចំុះនិួនិ ១៨ន្ទាក្សា ់
និិងប់�រសិចុះំនិួនិ៨ន្ទាក្សា។់  
             ការគ្រប់មូ�ទិឹនិុនិយ័ទាងំអស់ិលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិបឹ៍់ងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���របានិលើធ្លីេើលើ�ើងលើ�យលើគ្រប់ើគ្របាស់ិក្សាគ្រមងសំិណួ៍រចុះំនិួនិ
ប់�គ្រក្សាុមធំ្លីៗ។ ក្សាគ្រមងសំិណួ៍រទឹ�១ �ក្សាសួិរ���ត័ម៌ានិទូឹលើ�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍ ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ�៍មផា� និិង 
អភិបិា�ក្សាិចុះេរប់ស់ិអាជាា ធ្លីរមូ��ា និលើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ។ ក្សាគ្រមងសំិណួ៍រទឹ�២ បានិលើធ្លីេើលើ�ើង 
លើដើមី�សិមាភ សិលើ�កានិអ់ាជាា ធ្លីរមូ��ា និចំុះលើពា�តួន្ទាទឹ�  និិងអភិបិា�ក្សាចិុះេលើ�ក្សាុ�ងភូិម�ិ�។ំ ក្សាគ្រមងសំិណួ៍រទឹ�៣ សិគ្រមាប់ក់ារ�ក្សាសួិរលើ�
កានិគ់្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម��កា�វភិា�ក្សាុ�ងការគ្រប់មូ�សំិរាម វធិានិការពាក្សា�់និ័ិនឹិងការគ្រប់មូ�សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមយួលើនិ�។ 

២. វិធិីស្ថាស្រ្តស�ីស្ថាវិ��វិ 

ការគ្រ�វគ្រជាវលើនិ�លើធ្លីេើលើ�ើងកុ្សា�ងលើគាំ�បំ់ណ៍ង ៖
• មែសិេងយ�់��ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិបឹ៍់ងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ 
• សិិក្សាាមែសិេងយ�់��តួន្ទាទឹ�រប់ស់ិអាជាា ធ្លីរម�ូ�ា និ និិងគ្រកុ្សាមហូ�និឯក្សាជំនិមែដ�ផើ�់លើសិវាគ្រប់មូ�សំិរាមលើ�សិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សា

មានិជំយ័ថី���រ។
• 

ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�កិ្សាចុះេក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេកុ្សា�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ

៩



អូ��គ្រសិ�លើ�ះ ៖ “ ភិូម�ិ�ម�និជាបឹ់ងលើ�លើ�បឹ់ងលើ�ុ មែតឥ�ូវលើ�ថាគ្រប់ឡាយបឹ់ងឈូូក្សាអូ��គ្រសិ�លើ�ះ ៖ “ ភិូម�ិ�ម�និជាបឹ់ងលើ�លើ�បឹ់ងលើ�ុ មែតឥ�ូវលើ�ថាគ្រប់ឡាយបឹ់ងឈូូក្សា
វញិ វាមនិិដឹងមក្សា��ណាខ្លួួ�លើទឹក្សាីួយ លើ�លើបា�តិចុះលើ� ហូរ��លើនិ���លើន្ទា�ខ្លួួ�លើ� បានិវញិ វាមនិិដឹងមក្សា��ណាខ្លួួ�លើទឹក្សាីួយ លើ�លើបា�តិចុះលើ� ហូរ��លើនិ���លើន្ទា�ខ្លួួ�លើ� បានិ

មនិិលើចុះ�អស់ិលើទឹ ដូចុះផ�សិ��ដ�មក្សាមះង”មនិិលើចុះ�អស់ិលើទឹ ដូចុះផ�សិ��ដ�មក្សាមះង”

ប់ងគ្រប់ុសិ សំិណាង៖ “ ការ�ំបាក្សាមានិវា�ិបាក្សាគ្រប់មូ� ធ្លី�ំក្សាួិនិ មានិសិតេ�ស់ិ សិតេមែក្សាុប់”ប់ងគ្របុ់សិ សំិណាង៖ “ ការ�ំបាក្សាមានិវា�ិបាក្សាគ្រប់មូ� ធ្លី�ំក្សាួិនិ មានិសិតេ�ស់ិ សិតេមែក្សាុប់”

លើលាក្សាអូ ំលើដៀនិ សិ�វងេ៖ “ សំិរាមមែតងមែតប់ះ�ពា�់លើហើយក្សាីួយមានិក្សាួិនិសិុ�យ ទឹឹក្សាលើលាក្សាអូ ំលើដៀនិ សិ�វងេ៖ “ សំិរាមមែតងមែតប់ះ�ពា�់លើហើយក្សាីួយមានិក្សាួិនិសិុ�យ ទឹឹក្សា
សិុ�យលើធ្លីេើឱ្យយអូឈំូមឺនិិគ្រសិួ�”សិុ�យលើធ្លីេើឱ្យយអូឈំូមឺនិិគ្រសិួ�”

១. គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ មានិសំិរាមគ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនិួងលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍និិងលើ�លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ១. គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ មានិសំិរាមគ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនិងួលើ�កុ្សា�ងសិហ�មនិ ៍និិងលើ�លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ
�ួក្សាគាំតអ់ស់ិរយៈ៣០ឆុ្នាំ ំ មែដ�ជាសំិរាមមានិគ្រប់ភិ�មនិិចុះាស់ិលាស់ិ និិងមនិិអាចុះគ្រប់មូ�លើចុះញអស់ិ�ួក្សាគាំតអ់ស់ិរយៈ៣០ឆុ្នាំ ំ មែដ�ជាសំិរាមមានិគ្រប់ភិ�មនិិចុះាស់ិលាស់ិ និិងមនិិអាចុះគ្រប់មូ�លើចុះញអស់ិ  

២. គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ ទាងំកូ្សានិលើក្សាីង និិងមនិ�សិេធ្លីំមានិប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា� ២. គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ ទាងំកូ្សានិលើក្សាងី និិងមនិ�សិេធ្លីំមានិប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា� 

៣. ការិរិកុគ្រោះ��ញសខំាន់ៗ 

 លើប់ើលើយើងគ្រក្សាលើ�ក្សាមក្សាលើមើ�ប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមមែដ�គ្រប់ជាសិហ�មនិកំ៍្សា��ងមែតជួំប់គ្រប់ទឹ��ឺប់ញ្ហាា សំិរាមមែដ�មានិគ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនួិង
លើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍ ជា�ិលើសិសិសំិរាមមែដ�សិុ�យរ�ួយលើ�ក្សាុ�ងទឹឹក្សាលើ�លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ�ួក្សាគាំត។់ ក្សាុ�ងលើន្ទា�មានិសំិរាមខ្លួួ�ជា�ំនិរ 
សំិរាមចាស់ិ និិងខ្លួួ�លើទឹៀតជា�ំនិរសំិរាមថី�មែដ�មានិលើ�លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ�ួក្សាគាំត ់ លើប់ើលើទា�ប់�ជាមានិការលើវចុះខ្លួេប់ ់ និិងគ្រប់មូ�លើចុះញ 
យាះ ងណាក្សាល៍ើ�យក្សាល៍ើ�មែតប់និើមានិដមែដ�។ សិហ�មនិបឹ៍់ងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រលើ�មែតមានិ�ែ និភា�សំិរាមគ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនិងួ លើ�យ�រ
មានិគ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួចំុះនិួនិតូចុះលើ�មែតមានិការលើចា�លើ��មលើគ្រកាមផា� និិងជា�ិលើសិសិប់ញ្ហាា ចុះមីងមែដ�ប់ណាើ �ឱ្យយមានិសំិរាម
លើគ្រចុះើនិសិែិតលើ�កុ្សា�ងសិហ�មនិល៍ើន្ទា� �ឺទឹ��ងំរប់ស់ិសិហ�មនិជ៍ាប់ឹងឈូូក្សាចាស់ិ និិងមនិិមានិគ្រប់�ន័ិិ�ូសិគ្រមាប់ប់់ងាូរ ឬរលំើ��ទឹកឹ្សា និិង
សំិរាមមែដ�មានិគ្រ�ប់ល់ើចុះញ��លើគ្រកាមផា�គ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើទឹ។ គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍ានិប់មែនិែមលើទឹៀតថារា�់លើ��មានិលើភិ�ួងធួាក្សាម់ែតងមែត
លើធ្លីេើឱ្យយ�ែ និភា�លើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិក៍ានិម់ែតធ្លីៃនិធ់្លីៃរ លើគ្រពា�ក្សាមពស់ិទឹឹក្សា�ិចុះកានិម់ែតជិំតនឹិងរន្ទាប់ផា�រប់ស់ិ�ួក្សាគាំត ់ និិងន្ទាសំំិរាមមក្សាកានិម់ែត
លើគ្រចុះើនិលើទឹៀតផង។ គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍ានិប់និើលើទឹៀតថា លើ�មែតមានិសំិរាមពាសិវា�ពាសិកា� ជា�ិលើសិសិ�ឺលើ�មែតមានិលើ�លើគ្រកាមផា�
រប់ស់ិ�ួក្សាគាំត ់លើប់ើលើទា�ជាមានិការកាយលើចុះញអស់ិមើងលើហើយក្សាល៏ើ�មែតមានិសំិរាម។  

 សំិរាមទាងំអស់ិលើន្ទា�បានិប់ងើនូិវផ��ំបាក្សាដ�់គ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍ ដូចុះជាប់ងើឱ្យយមានិក្សាួិនិសិុ�យ និិងជាទឹ�ជំំរក្សារប់ស់ិសិតេ
លើផេងៗដូចុះជា�ស់ិ មែក្សាុប់ និិងមូសិជាលើដើម។ សិគ្រមាប់ប់់ញ្ហាា ក្សាួិនិសិុ�យជាញឹក្សាញាប់ប់់ណាើ �ឱ្យយលើក្សាីង និិងមនិ�សិេធ្លីំក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍
រលាក្សាផួូវដលើងាើម  និិងសិតេមូសិអាចុះប់ណាើ �ឱ្យយមានិជំំងឺគ្រ�ុនិ្មផងមែដរ។ ចំុះលើពា�សិតេ �ស់ិ មែក្សាុប់ អាចុះប់ណាើ �ឱ្យយមានិ
លើគ្រគាំ�ថុាក្សា ់និិងជា�ិលើសិសិប់ងើការភិយ័ខួាចុះ និិងបារមភដ�់កូ្សានិៗរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិផ៍ងមែដរ។

ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�កិ្សាចុះេក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេកុ្សា�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ

១០



ប់ងគ្រសិ� លាភិ៖ “មានិមែណ៍ន្ទាសំិមុាត�ងំ��ឆុ្នាំ ំ២០១៦ �ំនិរសំិរាមចាស់ិ” ប់ងគ្រសិ� លាភិ៖ “មានិមែណ៍ន្ទាសំិមុាត�ងំ��ឆុ្នាំ ំ២០១៦ �ំនិរសំិរាមចាស់ិ” 

ប់ងគ្រសិ� ធារ �៖ “គាំតច់ុះ��មែណ៍ន្ទា ំមែចុះក្សាថង ់ន្ទាគុំាំគ្រប់មូ�សំិរាម”។ប់ងគ្រសិ� ធារ �៖ “គាំតច់ុះ��មែណ៍ន្ទា ំមែចុះក្សាថង ់ន្ទាគុំាំគ្រប់មូ�សំិរាម”។
ក្សាុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២០ លើលាក្សាគ្រប់ធានិភិូមបិានិលើសិុើលើ�កានិអ់ាជាា ធ្លីរមូ��ា និខ្លួណ៍ឌ ក្សាុ�ងការកុ្សា�ងឆុ្នាំ២ំ០២០ លើលាក្សាគ្រប់ធានិភិូមបិានិលើសិុើលើ�កានិអ់ាជាា ធ្លីរមូ��ា និខ្លួណ៍ឌ ក្សាុ�ងការ

ចុះ��មក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមមែដ�ប់និើលើក្សាើនិមានិលើ��ម��់�ព និយាះ ងលើគ្រចុះើនិ។ចុះ��មក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមមែដ�ប់និើលើក្សាើនិមានិលើ��ម��់�ព និយាះ ងលើគ្រចុះើនិ។

លើលាក្សា�ូ លើមភិូម៖ិ “ឆុ្នាំ២ំ០២០ លើនិ� ខ្លួា� ំបានិទាក្សាទ់ឹងមក្សាលើលាក្សាអភិបិា� លើចុះង ម�និ�រាះ  លើលាក្សា�ូ លើមភិូម៖ិ “ឆុ្នាំ២ំ០២០ លើនិ� ខ្លួា� ំបានិទាក្សាទ់ឹងមក្សាលើលាក្សាអភិបិា� លើចុះង ម�និ�រាះ  
លើនិ�លើដើមី�យក្សាសំិរាមលើ�ខាង��់�ព និលើនិ� កា�ម�និសំិរាម�រដូចុះភិុចឹំុះងក្សាីួយ ចឹុះងលើនិ�លើដើមី�យក្សាសំិរាមលើ�ខាង��់�ព និលើនិ� កា�ម�និសំិរាម�រដូចុះភិុចឹំុះងក្សាីួយ ចឹុះង

លើលាក្សាអភិបិា�មក្សាលើគ្រកាយនឹិងគាំតយ់ក្សាចិុះតើទឹ�ក្សា�ក្សា ់ខ្លួា� ំលើសិុើគាំតឱ់្យយសិ�ំយក្សា លើលាក្សាអភិបិា�មក្សាលើគ្រកាយនឹិងគាំតយ់ក្សាចិុះតើទឹ�ក្សា�ក្សា ់ខ្លួា� ំលើសិុើគាំតឱ់្យយសិ�ំយក្សា 
សំិរាមលើចុះញចឹុះងក្សាគ៍ាំតប់ានិលើសិុើទាក្សាទ់ឹងលើ�ខាងសិ��និគ្រទឹ�មក្សាជំួយយក្សាសំិរាមសំិរាមលើចុះញចឹុះងក្សាគ៍ាំតប់ានិលើសិុើទាក្សាទ់ឹងលើ�ខាងសិ��និគ្រទឹ�មក្សាជំួយយក្សាសំិរាម

�ក្សាល់ើគ្រ�ឿងចុះគ្រក្សាកាយសំិរាមមយួអាទឹិតយបានិលើហើយ”�ក្សាល់ើគ្រ�ឿងចុះគ្រក្សាកាយសំិរាមមយួអាទិឹតយបានិលើហើយ”

៣. មនិិមានិគ្រប់�ន័ិិ�ូសិគ្រមាប់ប់់ងាូរទឹឹក្សាលើចុះញ៣. មនិិមានិគ្រប់�ន័ិិ�ូសិគ្រមាប់ប់់ងាូរទឹឹក្សាលើចុះញ

៤. អាជាា ធ្លីរមូ��ា និបានិចូុះ�រមួសិហការលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា សំិរាម  ៤. អាជាា ធ្លីរមូ��ា និបានិចូុះ�រមួសិហការលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា សំិរាម  

     លើ�ើសិ��លើនិ�លើ�លើទឹៀត លើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិក៍្សាម៏និិមានិគ្រប់�ន័ិិ�ូគ្រតឹមគ្រតូវសិគ្រមាប់ប់់ងាូរទឹឹក្សាលើន្ទា�លើទឹ �ឺទឹកឹ្សាលើគ្រប់ើគ្របាស់ិទាងំអស់ិ
គ្រតូវបានិហូរលើ�លើគ្រកាមផា�ដូចុះគុាំ។ 

             �មការ�ក្សាសួិរ��គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍ានិឱ្យយដឹងថាខាងអាជាា ធ្លីរមានិការគ្រប់ជំ�ំមែណ៍ន្ទា�ំ�ការសិមុាត  និិងអន្ទាមយ័
�មផា� មែដ��មគ្រប់�សិនិរ៍ប់ស់ិអូគំ្រសិ�មុាក្សាប់ានិគ្របាប់ថ់ាមានិការគ្រប់ជំ�ំបានិចុះំនិួនិ៣ដងលើ�ក្សាុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២០ មែដ�បានិលើធ្លីេើលើ�ើង
លើ�យជួំប់ជំ�ំគុាំទាងំអស់ិលើ�ផា�រប់ស់ិអូគំ្រសិ��ា �់ និិង២ដងលើទឹៀតបានិលើធ្លីេើលើ�ើងលើ�ផា�រប់ស់ិលើលាក្សា�ូគ្រប់ធានិភិូមវិញិ។ អាជាា ធ្លីរ
បានិលើសិុើឱ្យយមានិការសិមុាត�មផា� សិមុាតទឹ�ធួា និិងមានិការលើវចុះខ្លួេប់សំ់ិរាមយក្សាលើ�លើចា�លើ���់�ព និមែដ�លើ�ជិំតសិហ�មនិ៍
លើដើមី�ខាងឡានិគ្រប់មូ�សំិរាមចុះ��មក្សាគ្រប់មូ�។  គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍ានិប់មែនិែមលើទឹៀតថាសិគ្រមាប់ក់ារអនិ�វតើរប់ស់ិអាជាា ធ្លីរក្សានិួងមក្សា
ទាក្សាទ់ឹងនឹិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ង និិងលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍�ឺមានិការចុះ��មែណ៍ន្ទាកុំ្សា�ងការសិមុាត និិងក្សា�ឱំ្យយលើចា�
សំិរាមលើផើសិ�ើ សិ ការរស់ិលើ��ុតមានិអន្ទាមយ័។
          កុ្សា�ងលើន្ទា�មានិក្សាធួ៏ាប់ម់ានិការចុះ��សិមុាតគ្រប់មូ�សំិរាមទាងំអស់ិកុ្សា�ងសិហ�មនិប៍ានិមើង�ឺមានិការមែចុះក្សាថង ់និិងដលើងើ�ប់
កុ្សា�ងការគ្រប់មូ�សំិរាមលើចុះញ��លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិគ្រប់ជា��រដា លើ�យមានិការចូុះ�រមួ��ខាងអាជាា ធ្លីរមូ��ា និ អងគការសិមា�មធាងលើ�ុត 
(សិ.ធ្លី.ត)  រមួជាមយួគ្រប់ជាសិហ�មនិ។៍ 

ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�កិ្សាចុះេក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេកុ្សា�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ

១០

១១



 �មរយៈការផើ�់សិមាភ សិគ្រប់ជាសិហ�មនិប៍ានិនិិយាយថាសំិរាមខ្លួ�ួក្សាជ៏ាសំិរាមថី�មែដ��មផា�មយួចំុះនួិនិលើ�មែតប់និើការ
លើចា�លើ�ខាងលើគ្រកាមផា� មនិិគ្រ�មលើវចុះខ្លួេប់យ់ក្សាលើ�លើចា�លើ���់�ព និលើន្ទា�លើទឹ។ �មការផើ�់សិមាភ សិ��អាជាា ធ្លីរ �ឺលើលាក្សាគ្រប់ធានិ
ភូិមមិានិគ្រប់�សិនិថ៍ាសំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិល៍ើ�មែតមនិិទានិម់ានិរលើប់ៀប់លើរៀប់រយលើ�លើ�ើយ  លើ�យ�រមែតគ្រប់ជា��រដាលើ�មនិិទានិ់
បានិអនិ�វតើ�មការមែណ៍ន្ទារំប់ស់ិអាជាា ធ្លីរមូ��ា និ។ រ �ឯគ្រប់ជាសិហ�មនិប៍ានិមានិគ្រប់�សិនិថ៍ាលើ�មានិការលើចា�លើផើសិ�ើ សិ
��គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួចុះំនិួនិតូចុះមែដ�លើទឹើប់មក្សារស់ិលើ� និិងអុក្សាជំួ�ផា�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិម៍ែតប់ះ�លើណាើ �។
           ការអនិ�វតើក្សានិងួមក្សារប់ស់ិអាជាា ធ្លីរ  និិងអងគការសិមា�មធាងលើ�ុត (STT) មានិការគ្រប់មូ��ំនិរសំិរាមទាងំអស់ិលើ�យ
លើគ្រប់ើរយៈលើ��មយួម្លៃថៃលើដើមី�កាយលើចុះញ�ឺចុះំណាយអស់ិចំុះនិួនិ ១០-១៤ឡានិ។ លើ��លើន្ទា�ខាងលើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ�ួក្សាលើ�បានិ�ុត និិងគីាំនិ
�ំនិរសំិរាមលើទឹ។ ប់ះ�មែនិើមយួរយៈលើ��មក្សាក្សាច៏ាប់ល់ើផើើមមានិសំិរាមដមែដ� ខាងលើលាក្សាគ្រប់ធានិភូិមថិាមក្សា���មផា�មយួចុះំនួិនិន្ទាគុំាំលើចា�
លើ�លើគ្រកាមផា�។ ប់ញ្ហាា ខាងលើ�ើលើនិ� អាជាា ធ្លីរក្សាប៏ានិគ្រប់ជំ�ំគ្រតួត�ិនិិតយសិគ្រមាប់អ់ុក្សាលើចា�សំិរាមលើផើសិ�ើ សិលើ�យ�ក្សា�ិនិយ័ផងមែដរ។ 
       

 លើប់ើ�មការ�ក្សាសួិរ�ត័ម៌ានិប់មែនិែមបានិឱ្យយដឹងថាលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិម៍ានិការគ្រប់មូ�សំិរាម��ខាងគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម
សិ��និគ្រទឹ�ជាគ្រប់ចា�ំឺមយួសិបាើ ហ៍ចុះលើនួ្ទា� ២ - ៣ដង លើ�យ�រផួូវចូុះ�សិហ�មនិម៍ានិ�ក្សាេណ៍:តូចុះលើទឹើប់ខាងអាជាា ធ្លីរឱ្យយគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍
លើវចុះខ្លួេប់យ់ក្សាលើ�លើចា�លើ���់�ព និ ឬលើ�ខាងលើ�ើផួូវធ្លីំមែដ�ឡានិគ្រប់មូ�សំិរាមអាចុះមក្សាគ្រប់មូ�បានិ។          
            កុ្សា�ងលើន្ទា�ការចូុះ�រមួរប់ស់ិគ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមក្សាជ៏ាមែផុក្សាមយួដសំ៏ិខានិប់់ំផ�តក្សាុ�ងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិផ៍ងមែដរ។ 
លើប់ើ�មគ្រប់�សិនិរ៍ប់ស់ិលើលាក្សាគ្រប់ធានិភិូមបិានិឱ្យយដឹងថា សិ�េម្លៃថៃមានិខាងគ្រក្សាុមហូ�និសិ��និគ្រទឹ�មែដ�ជាគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិគ្រមាប់់
សិហ�មនិបឹ៍់ងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ។
          

       អុក្សាគ្រ�វគ្រជាវក្សាប៍ានិ�យាយាមទាក្សាទ់ឹងសិ�ំ�ត័ម៌ានិប់មែនិែម��ខាងគ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់ម�ូសិគ្រមាមសូិ�និគ្រទឹ� ប់ះ�មែនិើមនិិអាចុះទាក្សាទ់ឹងបានិលើន្ទា�លើទឹ។

       

        �មការអលើងើត���ែ និភា�រប់ស់ិសិហ�មនិម៍ានិសំិរាមជាលើគ្រចុះើនិលើ�លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិគ្រប់ជា��រដា មែដ�មនិិដឹងថាសំិរាម
ទាងំអស់ិលើន្ទា�មក្សា��ណា។ លើប់ើ�មការ�ក្សាសួិរ��សិហ�មនិប៍ានិឱ្យយដឹងថាសំិរាមមនិិដឹងជាហូរមក្សា��ណាលើទឹ រា�់លើ��មានិលើភិា�ង
ធួាក្សារ់ចួុះកានិម់ែតមានិសំិរាមកានិល់ើគ្រចុះើនិលើ�លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ�ួក្សាគាំត។់

          

       អុក្សាគ្រ�វគ្រជាវក្សាប៍ានិ�យាយាមទាក្សាទ់ឹងសិ�ំ�ត័ម៌ានិប់មែនិែម��ខាងគ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់ម�ូសិគ្រមាមសូិ�និគ្រទឹ� ប់ះ�មែនិើមនិិអាចុះទាក្សាទ់ឹងបានិលើន្ទា�លើទឹ។

       

៥.គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួចុះំនិួនិលើ�មែតប់និើលើចា�សំិរាមគ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនិួង និិងលើ�ក្សាុ�ងទឹឹក្សាលើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ�ួក្សាលើ� លើទា�ប់�បានិ៥.គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួចុះំនិួនិលើ�មែតប់និើលើចា�សំិរាមគ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនិងួ និិងលើ�ក្សាុ�ងទឹឹក្សាលើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ�ួក្សាលើ� លើទា�ប់�បានិ
ទឹទឹួ�ការអប់រ់�ំ�ប់ញ្ហាា សំិរាម��សំិណាក្សាអ់ាជាា ធ្លីរមូ��ា និរចួុះលើហើយក្សាល៏ើ�យទឹទឹួ�ការអប់រ់�ំ�ប់ញ្ហាា សំិរាម��សំិណាក្សាអ់ាជាា ធ្លីរមូ��ា និរចួុះលើហើយក្សាល៏ើ�យ

៦.សិហ�មនិប៍ានិទឹទឹួ�លើសិវាគ្រប់មូ�សំិរាម��គ្រក្សាុមហូ�និសិ��និគ្រទឹ�៦.សិហ�មនិប៍ានិទឹទឹួ�លើសិវាគ្រប់មូ�សំិរាម��គ្រក្សាុមហូ�និសិ��និគ្រទឹ�

៧. សំិរាមភា�លើគ្រចុះើនិមែដ�មានិលើ�ក្សាុ�ងទឹឹក្សាលើគ្រកាមផា�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិម៍និិមានិគ្រប់ភិ�ចុះាស់ិលាស់ិ៧. សំិរាមភា�លើគ្រចុះើនិមែដ�មានិលើ�ក្សាុ�ងទឹឹក្សាលើគ្រកាមផា�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិម៍និិមានិគ្រប់ភិ�ចុះាស់ិលាស់ិ

ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�កិ្សាចុះេក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេកុ្សា�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ

១២



• អាជាា ធ្លីរមូ��ា និចូុះ�រមួក្សាុ�ងការមែណ៍ន្ទា�ំ�ការសិមុាត និិងលើវចុះខ្លួេប់សំ់ិរាមប់មែនិែមលើ�កានិគ់្រប់ជាសិហ�មនិ។៍ �ិនិតិយ 
លើមើ��ែ និភា�ជាក្សាម់ែសិើងមែដ�ក្សាំ��ងលើក្សាើតមានិលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិដូ៍ចុះជា គ្រប់�ន័ិិ�ូ ប់ញ្ហាា ទឹឹក្សាហូរមក្សាចូុះ�ក្សាុ�ង
សិហ�មនិ។៍

• អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ និិងគ្រប់ជាសិហ�មនិចូ៍ុះ�រមួមែសិេងរក្សាលើ�គ្រប់ភិ�សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍ និិងលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា
សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិល៍ើនិ�។

• គ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍ ប់និើចូុះ�រមួក្សាុ�ងការលើវចុះខ្លួេប់សំ់ិរាមឱ្យយបានិគ្រតឹមគ្រតូវ និិងយក្សាលើ�លើចា�លើ�ក្សាមែនិងួគ្រប់មូ�សំិរាមមែដ�
បានិកំ្សាណ៍ត ់និិងមែណ៍ន្ទាលំើ�យអាជាា ធ្លីរមូ��ា និ។

• គ្រប់ជាសិហ�មនិគ៍្រតូវមែណ៍ន្ទាដំ�់គ្រប់ជាសិហ�មនិដ៍ម្លៃទឹលើទឹៀត ជា�ិលើសិសិអុក្សាមក្សារស់ិលើ�ថី�ក្សាុ�ងសិហ�មនិឱ៍្យយចូុះ�រមួ
មែថរក្សាា លើវចុះខ្លួេប់ ់និិងសិមុាតសំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ។៍

• គ្រប់ជាសិហ�មនិគ៍្រតូវលើសិុើរលើ�កានិអ់ាជាា ធ្លីរមូ��ា និ អងើការម្លៃដ�ូរ និិងគ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមឱ្យយជំួយសិិក្សាា��គ្រប់ភិ�
សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍និិងមែសិេងរក្សាដំលើណា�គ្រ�យជូំនិសិហ�មនិ។៍

• គ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម�ួរ�ក្សាធ់្លី�ងសំិរាមលើ�ក្សាមែនិងួលើចា�សំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ។៍
• គ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម�ួរផើ�់អុក្សាជំំន្ទាញចូុះ�រមួក្សាុ�ងការសិិក្សាា��គ្រប់ភិ�សំិរាមមែដ�មានិលើ�កុ្សា�ងសិហ�មនិល៍ើនិ�។
• គ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម�ួរចុះ��មក្សាគ្រប់មូ�សំិរាម មែដ�មានិលើ�លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិជ៍ាលើរៀងរា�់��រលើ�ប់�

មែខ្លួមើង កុ្សា�ងកំ្សា��ងលើ��មែដ�គ្រប់ភិ�សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍និិងដំលើណា�មនិិទានិគ់្រតូវបានិក្សាំណ៍ត។់

• អងគការម្លៃដ�ូជំួយឧប់តែមភគាំគំ្រទឹ   និិងសិិក្សាា���គ្រមាងគ្រប់�ន័ិិគ្រប់គ្រ�ឹតើក្សាមីចុះលើគ្រមា�ទឹឹក្សាសុិ�យ (DWATS)១  ក្សាុ�ង�ក្សាេខ្លួណ៍ឌ
កុ្សា�ងការមានិ�ទឹិភា�អាចុះលើគ្រប់ើគ្របាស់ិ�លើគ្រមាងក្សាុ�ងការលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា សំិរាមសិគ្រមាប់ស់ិហ�មនិល៍ើនិ�។

១. អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ

២. គ្រប់ជាសិហ�មនិ៍

៣. គ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាម

៤. អងគការម្លៃដ�ូ

១ Facebook, Claytan , 2022:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035n7e8fTXVBsSFiGvAk71RJfkhpFX-
pHxMscJJnwNn6bG7YXa7TCEXWKXrm62oAukjl&id=179531808860625&sfnsn=mo&extid=a&mibextid=hOoF3G

          ការសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវលើនិ�បានិប់ងាា ញឱ្យយលើ�ើញថា គ្រប់ជា��រដាកុ្សា�ងសិហ�មនិបឹ៍់ងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រភា�លើគ្រចុះើនិមនិិមានិ
ការលើចា�សំិរាមលើ�លើគ្រកាមផា�ដូចុះ��ម�និលើន្ទា�លើទឹ �ឺ�ួក្សាគាំតម់ានិការលើវចុះខ្លួេប់គ់្រតឹមគ្រតូវយក្សាលើ�ទឹ�ក្សាលើ���់�ព និមែដ�ជាក្សាមែនិួងមែដ�
ឡានិគ្រប់មូ�សំិរាមមក្សាគ្រប់មូ� និិងភា�តិចុះមែដ�ជាអុក្សាជំួ�ផា� ឬអុក្សាមែដ�លើទឹើប់មក្សារស់ិលើ�លើទឹ មែដ�លើ�មែតប់និើលើចា�លើ�ខាងលើគ្រកាមផា�។ 
          លើប់ើលើទា�ប់�ជា�ួក្សាគាំតភ់ា�លើគ្រចុះើនិបានិលើវចុះខ្លួេប់គ់្រតឹមគ្រតូវយក្សាលើ�ទឹ�ក្សាលើ���់�ព និក្សាើ� ប់ះ�មែនិើសំិរាមលើ�លើគ្រកាមផា�រប់ស់ិ�ួក្សាគាំត់
លើ�មែតប់និើមានិលើ�យ�រមែតទឹ��ងំសិហ�មនិជ៍ាបឹ់ងរា�់លើ��លើភិួ�ង�ឺមានិសំិរាមហូរមក្សា និិងដក្សាល់ើ�ក្សាុ�ងបឹ់ងមែដ�លើ�លើគ្រកាមផា�
រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើ�យមនិិដឹងគ្រប់ភិ�ចុះាស់ិលាស់ិ។ ប់ញ្ហាា មែដ�សិហ�មនិក៍្សាំ��ងគ្រប់ឈូមលើនិ�នឹិងលើ�មែតប់និើលើក្សាើតមានិគ្រប់សិិនិ 
លើប់ើសិហ�មនិម៍និិអាចុះរក្សាគ្រប់ភិ��ិតគ្របាក្សាដម្លៃនិសំិរាមមយួភា�ធ្លីំ និិងមែសិេងរក្សាដំលើណា�គ្រ�យលើន្ទា�មែដ�សិមគ្រសិប់លើន្ទា�លើទឹ។

៥. អនុស្ថាសន ៍

៤. គ្រោះសច្ចកុីីសនុិដ្ឋាា ន 
ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�កិ្សាចុះេក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងអភិបិា�ក្សាិចុះេកុ្សា�ងសិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី���រ

១៣



គ្រចុះក្សាចូុះ�សិហ�មនិប៍់ឹងឈូូក្សាមានិជំយ័ថី�២ 



ក្សាិចុះេការគ្រ�វគ្រជាវទឹ�៣ក្សាិចុះេការគ្រ�វគ្រជាវទឹ�៣

ជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមជំនំិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូម
រប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់រប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់



១. គ្រោះសច្ចកុីីគ្រោះ�ី�ម្ភៈ 

 ទឹឹក្សាលើភួិ�ងបានិប់ណាើ �ឱ្យយមានិការ�ិចុះ�ង�ំ់លើ�ឋានិរប់ស់ិគ្រប់ជា��រដាមយួចុះំនួិនិជា�ិលើសិសិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែដ�កំ្សា��ង
រស់ិលើ�កុ្សា�ងទឹ��ងំមែដ�គីាំនិគ្រប់�ន័ិិប់ងាូរទឹឹក្សា។ ជាទូឹលើ�លើយើងសិលើងើតលើ�ើញថាផ�វបិាក្សាមយួចុះំនិួនិម្លៃនិជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងមែសិើងលើ�ើង�ម
រយៈការ�ិចុះគ្រ�ប់ដណ៍ើ ប់ល់ើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិផួូវថុ�់ប់ះ�ពា�់ដ�់�ំលើ�ឋានិ សិមាភ រៈន្ទាន្ទា លើ�ក្សាុ�ងផា�រប់ស់ិគ្រប់ជា��រដា គ្រ�មទាងំ
ការគ្រប់ឈូមនឹិងជំំងឺដងាើ តន់្ទាន្ទា រមួមានិជំំងឺលើសិើមែសិីក្សា គ្រ�ុនិ្ម លើដើម។ ការគ្រ�វគ្រជាវលើនិ�លើ�ើ តសំិខានិល់ើ���ប់ញ្ហាា ន្ទាន្ទាមែដ�
ជាក្សាើ�បារមភ និិងការគ្រប់ឈូមមែដ�បានិជំួប់គ្រប់ទឹ�លើ�យសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ លើ�សិងាើ តច់ាក្សាអ់មែគ្រងលើ�ើ ខ្លួណ៍ឌ មានិជំយ័ 
រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ មែដ�ប់ណាើ �មក្សា��ជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ង។ 

 ការគ្រ�វគ្រជាវលើនិ�ក្សាំណ៍តយ់ក្សាសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់ សិែិតលើ�ភិូមមិែគ្រ�ក្សា��ង៣់ សិងាើ តច់ាក្សាអ់មែគ្រងលើ�ើ ខ្លួណ៍ឌ មានិជំយ័ 
រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ លើធ្លីេើជា�ំរូក្សាុ�ងការសិិក្សាាអំ��ផ�ប់ះ�ពា�់មែដ�ប់ណាើ �មក្សា��ជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងចំុះលើពា�គ្រប់ជាសិហ�មនិ។៍ ការលើ�ើក្សា
យក្សាសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់ លើនិ�មក្សាលើធ្លីេើជា�ំរូសិគ្រមាប់ក់ារសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវលើនិ� លើគ្រពា�សិហ�មនិប៍ានិ និិងកំ្សា��ងរស់ិលើ�ក្សាុ�ង�ែ និភា�
�ិចុះ�ងជ់ាគ្រប់ចាលំើ�យជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ង។ សិហ�មនិល៍ើនិ� មានិគ្រប់ជា��រដា ២៥ ខ្លួុងផា� មែដ�មានិចុះំនិួនិ ២៨ គ្រ�ួ�រ។ សិមាជំិក្សា
សិហ�មនិម៍ែដ�ចូុះ�រមួកុ្សា�ងការសិមាភ សិមានិសិរ�ប់ទាងំអស់ិចុះំនិួនិ ១២ ន្ទាក្សា ់ក្សាុ�ងលើន្ទា�មានិគ្រសិ�ចុះំនិួនិ ១០ ន្ទាក្សា។់ 
 ការគ្រប់មូ�ទិឹនិុនិយ័លើធ្លីេើលើ�ើងលើ�ម្លៃថៃទឹ�២៦ និិងម្លៃថៃទឹ�២៧ មែខ្លួក្សាក្សាើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២ �មរយៈការសិមាភ សិជាមយួសិមាជំិក្សា
សិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់ ចំុះនិួនិ១២ខ្លួងុផា�។ ក្សាុ�ងមយួខ្លួុងផា�ចំុះណាយលើ��ចុះលើនួ្ទា��� ១០ លើ�១៥ន្ទាទឹ� ក្សាុ�ងការសិមាភ សិ។ 
ការសិមាភ សិលើនិ�លើធ្លីេើលើ�ើងលើ�យមែផុក្សាលើ�លើ�ើក្សាគ្រមងសំិណួ៍រមយួមែដ�លើ�ើ តលើ�លើ�ើប់ញ្ហាា សំិខានិ់ៗ រប់ស់ិសិហ�មនិរ៍មួមានិ ក្សាើ�បារមភប់ញ្ហាា
គ្រប់ឈូម និិងផ�ប់ះ�ពា�់ជាក្សាម់ែសិើង ប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា� ប់ញ្ហាា លើសិដាកិ្សាចុះេ លើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិ ក្សាដូ៏ចុះជាសំិណូ៍ម�រន្ទាន្ទារប់ស់ិសិមាជំិក្សា
សិហ�មនិដ៍�់អាជាា ធ្លីរពាក្សា�់ន័ិិន្ទាន្ទាជាលើដើម។ 
 លើដើមី�ធាន្ទាថាការគ្រប់មូ�ទិឹនិុនិយ័គ្រប់គ្រ�ឹតើលើ�លើ�យមនិិមានិភា��លើមុ�ង និិងបានិអនិ�វតើគ្រប់ក្សាប់លើ�យគ្រក្សាមសិ��ធ្លីមក៌្សាុ�ងការគ្រ�វគ្រជាវ
លើនិ� លើគាំ�ការណ៍៍ម្លៃនិការសិមាភ សិគ្រតូវបានិ�និយ�់ដ�់អុក្សាចូុះ�រមួទាងំអស់ិដូចុះខាងលើគ្រកាម៖ ការចូុះ�រមួលើ�យសិី័គ្រ�ចិុះតើ រក្សាាការ
សិមាៃ ត ់អន្ទាមកិ្សាភា� គ្របាប់�់�បំ់ណ៍ង និិង�ទឹិផ�ម្លៃនិការគ្រ�វគ្រជាវ ធាន្ទាជូំនិអុក្សាចូុះ�រមួថា �ត័ម៌ានិមែដ��ួក្សាលើ�បានិមែចុះក្សារមំែ�ក្សា
និឹងគ្រតូវបានិលើគ្រប់ើគ្របាស់ិសិគ្រមាប់ម់ែតលើគាំ�ប់ំណ៍ងសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវ និិងសិគ្រមាប់ក់ារតសូូិមតិប់ះ�លើណាះ �។ ការយ�់គ្រ�មលើ�យមានិ
ការជូំនិដំណឹ៍ងជាម�និ មានិនិយ័ថាអុក្សាចុះ��គ្រប់មូ�ទិឹនិនុិយ័គ្រតវូសិ�ំការយ�់គ្រ�មជាពាក្សាយសិមើ���អុក្សាចូុះ�រមួម�និលើ��ចាប់ល់ើផើើមការសិាងម់ត។ិ 

២. វិធិីស្ថាស្រ្តស�ីស្ថាវិ��វិ 

ជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ជំនំិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់

១៦



៣. ការិរិកុគ្រោះ��ញសខំាន់ៗ 

 លើ�យ�រមែតគីាំនិគ្រប់�ន័ិិ�ូប់ងាូរទឹឹក្សាលើចុះញ��សិហ�មនិ ៍គ្រប់ជាសិហ�មនិគ៍្រតូវលើគ្រប់ើមាះ សិ��និប់ូមទឹឹក្សា លើដើមី�ប់ូមរលំើ��ទឹឹក្សាមនិិថា
ទឹកឹ្សាលើភិួ�ង ឬទឹឹក្សាលើផេងៗមែដ�លើចុះញ��ការលើគ្រប់ើគ្របាស់ិ�មផា�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើចុះញ��សិហ�មនិ�៍មរយៈមាះ សិ��និប់ូមទឹឹក្សាចូុះ�
លើ�ក្សាុ�ង�ូមែដ�លើ�ខាងលើគ្រ�សិហ�មនិ។៍ �មរយៈក្សាិចុះេសិមាភ សិបានិប់ងាា ញថា ម�និលើ��មានិមាះ សិ��និប់ូមទឹឹក្សាលើចុះញក្សាគ្រមតិម្លៃនិ
ក្សាមពស់ិទឹឹក្សាមែដ�បានិជំនិ�ិ់ចុះកុ្សា�ងសិហ�មនិអ៍ាចុះលើ�ើងដ�់គ្រតឹមចុះងាើ រ ឬមាតរ់ប់ស់ិមនិ�សិេចាស់ិ (គ្រប់មាណ៍ជា ១.៥មែមះត)។ 
ការណ៍៍លើនិ�ន្ទាឱំ្យយមានិការ�ំបាក្សាខួាងំក្សាុ�ងការលើចុះញចូុះ�សិហ�មនិ ៍ និិងន្ទាលំើ�រក្សាប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមសំិខានិ់ៗ លើផេងលើទឹៀត រមួមានិប់ញ្ហាា
សិ�ខ្លួភា�អន្ទាមយ័ ប់ញ្ហាា លើសិដាកិ្សាចុះេ ការខូ្លួចុះខាតលើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិផួូវ និិង�ំលើ�ឋានិ។
 គ្រប់ជាសិហ�និប៍ានិរាយការណ៍៍ឱ្យយអាជាា ធ្លីរមូ��ា និបានិដឹងជំ�ំវញិប់ញ្ហាា ន្ទាន្ទាមែដ��ួក្សាគាំតប់ានិជំួយគ្រប់ទឹ� គ្រ�មទាងំបានិ
លើធ្លីេើនូិវការសំិណូ៍ម�រឱ្យយមានិការផើ�់ជំំនិួយឧប់តែមភលើដើមី�សិគ្រមា�នូិវការ�ំបាក្សារប់ស់ិ�ួក្សាគាំតផ់ងមែដរ។ �មរយៈការផើ�់ប់ទឹ
សិមាភ សិ��ំមានិសិមាជំិក្សាសិហ�មនិណ៍ាមុាក្សាប់ានិប់ើឹងទាមទារសំិណ៍ង��អាជាា ធ្លីរលើន្ទា�លើទឹ លើ�យ�រគាំតយ់�់ថាវាជាការទឹទឹួ�
ខ្លួ�សិគ្រតូវរប់ស់ិ�ួក្សាគាំតប់់ះ�លើណាះ �។ 
       

 សិមាជំិក្សាសិហ�មនិម៍ែដ�បានិផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិបានិគ្របាប់ថ់ាលើ�យ�រមែតទឹឹក្សាសិុ�យ និិងក្សាខ្លួេក្សា ់ �ួក្សាគាំតម់ានិប់ញ្ហាា មែសិីក្សា 
ដូចុះជា ក្សាមរមាស់ិ ទឹកឹ្សាសិ��លើជំើង និិងលើហើមលើជំើងជាលើដើម។ ទឹឹក្សា�ិចុះជាប់គ់្រប់ចាបំានិកួាយជាជំគ្រមក្សាសិតេមូសិប់ងើជាជំំងឺគ្រ�ុនិចាញ់ និិង
គ្រ�នុិ្មផងមែដរ។ សិមាជំិក្សាសិហ�មនិម៍ែដ�បានិជំួប់គ្រប់ទឹ�ប់ញ្ហាា លើនិ�បានិប់ញី្ហាក្សាថ់ា�ួក្សាគាំតគ់្រតូវលើគ្រប់ើគ្របាស់ិថវកិា�ា �់ខ្លួួួនិលើដើមី�
ទិឹញថុា�ំយាបា�ជំំងឺ។ �ួក្សាគាំតក់្សាម៏ានិសំិណូ៍ម�រដ�់អាជាា ធ្លីរភិូម ិ និិងសិងាើ តច់ុះ��មក្សា�ក្សា ់ និិងបាញ់ថុាសំិមួាប់ម់ូសិលើដើមី�ប់ងាើ រ
ក្សា�ំឱ្យយសិតេមូ�ប់និើ�ូជំបានិមែដ�វាជាមូ�លើហត�ប់ងើឱ្យយមានិជំំងឺគ្រ�ុនិចាញ់ និិងគ្រ�ុនិ្ម។       

 លើគ្រ���ការចុះំណាយទូឹលើ�លើ�លើ�ើការលើ��គ្រ�យជំ�វភា�គ្រប់ចាមំ្លៃថៃ គ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើនិ�ក្សាគ៏្រតូវចុះំណាយប់មែនិែមលើ�លើ�ើថុាលំើ�ទឹយ 
ការជំិ�ក្សាីូនិចុះមងួសិមាជិំក្សាគ្រ�ួ�រលើ��លាលើរៀនិ និិងលើ�លើធ្លីេើការ ចុះំណាយលើ�លើ�ើការជំួ� និិងជំួសិជំ�សិផា�មែដ�ទឹទឹួ�រងការ
ខូ្លួចុះខាតលើ�យ�រទឹឹក្សា�ិចុះជាគ្រប់ចា ំចុះំណាយលើ�លើ�ើការទឹិញលើគ្រប់ងចាក្សាម់ាះ សិ��និប់ូមទឹឹក្សាលើចុះញ��សិហ�មនិ។៍ 
 ចុះំណូ៍�រប់ស់ិសិមាជំិក្សាសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់លើនិ�ភា�លើគ្រចុះើនិគ្រតូវចុះំណាយលើ�ើមាូប់អាហារ ម្លៃថួឈូុួ�ផា� និិងទឹឹក្សាលើភួិើង 
លើហើយសិ�់��លើនិ�គ្រតូវបានិមែប់ងមែចុះក្សាសិគ្រមាប់ក់ារចុះំណាយលើផេងលើទឹៀត ដូចុះជាលើ�ើម្លៃថួកូ្សានិលើរៀនិ ប់ំណ៍� �ធ្លីន្ទាគាំរ និិងឯក្សាជំនិ គ្រ�មទាងំ
ថុាលំើ�ទឹយ។ សិមាជំិក្សាសិហ�មនិភ៍ា�លើគ្រចុះើនិគីាំនិម�ខ្លួរប់រខាងលើគ្រ�លើទឹ �ួក្សាគាំតល់ើ�លើមើ�មែថទាផំា� លើមើ�លើ�ជាលើដើម លើគ្រ���លើនិ�គាំត់
គ្រប់ក្សាប់រប់រ�ក្សាដូ់រប់និើិចុះប់និើួចុះមែតប់ះ�លើណាះ �។ សិមាជិំក្សាសិហ�មនិខ៍្លួួ�បានិប់ញី្ហាក្សាថ់ាគាំតម់ានិការ�ំបាក្សាក្សាុ�ងការរក្សាគ្របាក្សាច់ុះំណូ៍�

សិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ ជំួប់គ្រប់ទឹ�នឹិងប់ញ្ហាា �ិចុះទឹឹក្សាជាគ្រប់ចា ំ�ិលើសិសិលើរៀងរា�់លើ��មែដ�មានិលើភិួ�ងធួាក្សាខួ់ាងំ សិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ ជួំប់គ្រប់ទឹ�នឹិងប់ញ្ហាា �ិចុះទឹឹក្សាជាគ្រប់ចា ំ�ិលើសិសិលើរៀងរា�់លើ��មែដ�មានិលើភិួ�ងធួាក្សាខួ់ាងំ 
លើ�យ�រគីាំនិគ្រប់�ន័ិិ�ូប់ងាូរទឹឹក្សាលើចុះញលើ�លើគ្រ�សិហ�មនិ។៍ លើ�យ�រគីាំនិគ្រប់�ន័ិិ�ូប់ងាូរទឹឹក្សាលើចុះញលើ�លើគ្រ�សិហ�មនិ។៍ 

៣.១. ប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា�៣.១. ប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា�
គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់ បានិជំួប់គ្រប់ទឹ� និិងក្សាំ��ងគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា�មយួចុះំនិួនិដូចុះជា ប់ញ្ហាា មែសិីក្សា គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់ បានិជំួប់គ្រប់ទឹ� និិងក្សាំ��ងគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា�មយួចំុះនិួនិដូចុះជា ប់ញ្ហាា មែសិីក្សា 
រមាស់ិ រមាស់ិ ទឹឹក្សាសិ��លើជំើង លើហើមលើជំើង និិងជំំងឺមែដ�ប់ងើលើ�យមូសិខាដូំចុះជាគ្រ�ុនិ្មជាលើដើម។ទឹឹក្សាសិ��លើជំើង លើហើមលើជំើង និិងជំំងឺមែដ�ប់ងើលើ�យមូសិខាដូំចុះជាគ្រ�នុិ្មជាលើដើម។

៣.២. ប់ញ្ហាា លើសិដាកិ្សាចុះេ៣.២. ប់ញ្ហាា លើសិដាកិ្សាចុះេ

ជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ជំនំិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់

១៧



 �មរយៈការផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិ��អុក្សាចូុះ�រមួបានិឱ្យយដឹងថា ការក្សា�ង�ំលើ�ឋានិរប់ស់ិ�ួក្សាគាំតគ់្រតូវ�ឹងមែផុក្សាលើ�ើសិមាភ រៈមយួ
ចំុះនួិនិមានិដូចុះជា លើឈូើ ស័ិងើសិ� ថ ីសិមាភ រៈចុះគ្រមុ�មែដ�មានិ��ណ៍ភា�ទាប់ និិងសិមាភ រៈចាស់ិៗ ដូចុះជាបួាសិាិចុះ កំ្សាណាតសំ់ិ�ត ់និិង�ា ងំ
មែដក្សាចាស់ិៗជាលើដើម។ ការ�ិចុះ�ងជ់ាគ្រប់ចាជំា�ិលើសិសិកុ្សា�ងរដូវវសិាមែដ�មានិលើភិួ�ងធួាក្សាល់ើជា�ជាបំ់ណាើ �ឱ្យយសិសិរ ក្សាដូ៏ចុះជាជំញំី្ហាង
ផា���ក្សាផ�យ។ 
 សិមាជំិក្សាសិហ�មនិម៍យួចុះំនួិនិបានិជំួប់គ្រប់ទឹ�នូិវការបាក្សាផ់ា� លើ�យ�រមែតសិសិរផា��ួក្សាគាំតប់ានិគ្រ�ទឹំឹក្សាកុ្សា�ងរយៈលើ��
យូរ។ ភា���ក្សាផ�យលើនិ�លើធ្លីេើឱ្យយសិមាជំិក្សាម្លៃនិសិហ�មនិខ៍្លួួ�លើទឹៀតមានិការគ្រ�ួយបារមភជាប់ជ់ានិចិុះេលើ�លើ��មានិលើភិួ�ង និិងខ្លួយ�់ខួាងំ
លើគ្រពា�វាងាយប់ណាើ �ឱ្យយផា�សិមែមីង�ួក្សាគាំតប់ាក្សារ់�ំ។ ជាក្សាម់ែសិើង គ្រ�ួ�រមយួបានិជំួប់ប់ញ្ហាា បាក្សារ់�ំផា� ប់ន្ទាា ប់ម់ក្សាក្សាប៏ានិលើ�
ជួំ�ផា�លើ�លើ�កុ្សា�ងសិហ�មនិប៍់និើការ�ុក្សាល់ើ�លើគ្រពា�គីាំនិ�ទឹភិា�ក្សាុ�ងការជំួសិជំ��លើ�ើងវញិ។ ការណ៍៍លើនិ�បានិកួាយជាប់និា�ក្សា
ចុះំណាយមយួលើផេងលើទឹៀតសិគ្រមាប់�ួ់ក្សាគាំត។់

 គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍និិមានិផួូវលើធ្លីេើដំលើណ៍ើ រលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិល៍ើទឹ លើ�យ�រផួូវសិគ្រមាប់ល់ើធ្លីេើដំលើណ៍ើ រលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិទ៍ឹទួឹ�រង
ការខូ្លួចុះខាតទាងំគ្រសិុងលើ�យជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងជាអចិុះម្លៃស្រ្តនិើយ។៍
 �មរយៈការចុះ��សិមាភ សិលើ�យ�ា �់ សិមាជំិក្សាសិហ�មនិទ៍ាងំអស់ិបានិលើ�ើក្សាលើ�ើងថាផួូវលើ�ក្សាុ�ងភិូមលិើនិ��ឺគ្រតូវបានិគ្រ�ប់
ដណ៍ើ ប់ល់ើ�យទឹឹក្សាក្សាខ្លួេក្សាជ់ាគ្រប់ចាមំែដ�ប់ងើការ�ំបាក្សាក្សាុ�ងការលើធ្លីេើដំលើណ៍ើ រលើ�មក្សា។ ការខូ្លួចុះខាតនូិវលើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិលើនិ�ប់ណាើ �មក្សា
��ក្សាងេ�ខាតនូិវគ្រប់�ន័ិិ�ូប់ងាូរទឹឹក្សាលើ�ខាងលើគ្រ� និិងសិណាា និដ�ម្លៃនិសិហ�មនិម៍ែដ�មានិ�ក្សាេណ៍ៈជាបាតខ្លួា�ងាយនិឹងប់ងើរឱ្យយការ�ិចុះ�ង់
និិងការដក្សាទឹ់ឹក្សាជាគ្រប់ចា។ំ គ្រប់�ន័ិិ�ូប់ងាូរទឹឹក្សា�ឺជាប់ញ្ហាា សំិខានិស់ិគ្រមាប់ស់ិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់លើនិ�។ អុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិទាងំ
អស់ិបានិរាយការណ៍៍ថា កុ្សា�ងសិហ�មនិរ៍ប់ស់ិ�ួក្សាលើ�គីាំនិគ្រប់�ន័ិិ�ូប់ងាូរទឹឹក្សាលើភិួ�ង ឬលាមក្សាលើទឹ ចាប់�់ងំ��មានិការក្សា�ងនូិវសំិណ៍ង់
ឯក្សាជំនិ (ប់�រ �) លើ�ជំ�ំវញិសិហ�មនិរ៍ប់ស់ិ�ួក្សាគាំត។់ លើ�យ�រមែតទឹ��ងំលើ�ជំ�ំវញិសិហ�មនិប៍ានិចាក្សាដ់�ឱ្យយខ្លួពស់ិជាម�និមែដ�ជាលើហត�
លើធ្លីេើឱ្យយគ្រប់�ន័ិិ�ូចាស់ិមែដ�ធួាប់ម់ានិ��ម�និលើគ្រប់ើការមែ�ងលើក្សាើត។ លើគ្រកាយមក្សាទឹ��ងំសិហ�មនិម៍ានិការជំនិ�ិ់ចុះជាប់និើប់ន្ទាា ប់ជ់ាអចិុះម្លៃស្រ្តនិើយ។៍

 �មរយៈការចុះ��សិលើងើត និិងសិមាភ សិ�ា �់ លើយើងបានិរក្សាលើ�ើញថា�ែ និភា��ំបាក្សាម្លៃនិគ្រប់ជាសិហ�មនិក៍្សាុ�ងអំ��ងលើ��
មែដ�មានិលើភិួ�ងធួាក្សាម់ក្សាខួាងំរមួមានិ ការខូ្លួចុះខាតសិមាភ រៈ និិងឯក្សា�រន្ទាន្ទាប់ណាើ �មក្សា��ទឹឹក្សា�ិចុះ�ិបាក្សាក្សាុ�ងលើរ ើសិមាភ រៈចុះ��លើ�ើង 

៣.៣. ប់ញ្ហាា ��ណ៍ភា��ំលើ�ឋានិ៣.៣. ប់ញ្ហាា ��ណ៍ភា��ំលើ�ឋានិ
�ំលើ�ឋានិរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើនិ�ទឹទឹួ�រងការខូ្លួចុះខាត លើ�យ�រជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងមែដ��ិចុះជាគ្រប់ចាមំនិិថា�ំលើ�ឋានិរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើនិ�ទឹទឹួ�រងការខូ្លួចុះខាត លើ�យ�រជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងមែដ��ិចុះជាគ្រប់ចាមំនិិថា
រដូវគ្របាងំ ឬវសិា។រដូវគ្របាងំ ឬវសិា។

៣.៤. ការខូ្លួចុះខាតលើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិ៣.៤. ការខូ្លួចុះខាតលើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិ

៣.៥. ប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមលើផេងលើទឹៀត៣.៥. ប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមលើផេងលើទឹៀត

ប់មែនិែមលើគ្រពា�លើគ្រ���សិមាជំិក្សាសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់លើនិ���មំានិគ្រប់ជាជំនិ��ខាងលើគ្រ�ណាមក្សាទិឹញទំឹនិិញលើន្ទា�លើទឹ។ ការណ៍៍លើនិ�ន្ទាំ
ឱ្យយ�ួក្សាគាំតជួ់ំប់គ្រប់ទឹ�នូិវការ�ំបាក្សាកុ្សា�ងការមែសិេងរក្សាចុះំណូ៍�ប់មែនិែមសិគ្រមាប់ផ់គតផ់គងជ់ំ�វភា�គ្រ�ួ�រ។  ឧទាហរណ៍៍ជាក្សាម់ែសិើង
មយួលើផេងលើទឹៀត ក្សា�មារមែដ�ជាសិិសិេ�លាគ្រតូវជំិ�ក្សាីូនិមែដ�លើធ្លីេើ��ក្សាងឡ់ានិចុះមួង��ផា��ួក្សាលើ�លើ�កានិទ់ឹ�ទឹួ�ដ�លើគាំក្សា។ �ួក្សាគាំត់
គ្រតូវចុះំណាយលើ�លើ�ើលើសិវាអូសិក្សាីូនិចុះមួងលើន្ទា�ផងមែដរ។ 

ជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ជំនំិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់

១៨



�ែ និភា��ំបាក្សាក្សាុ�ងការលើធ្លីេើដំលើណ៍ើ រលើចុះញចូុះ�សិហ�មនិ។៍ សិមាជិំក្សាសិហ�មនិខ៍្លួួ�ធួាប់ជ់ំួប់បានិគ្រប់ទឹ�នូិវបាតប់់ងឯ់ក្សា�រមយួចំុះនិួនិ
ដូចុះជា ប់ួងដ់� លើសិៀវលើ�គ្រ�ួ�រ ក្សាដូ៏ចុះជាខូ្លួតខាតសិមាភ រៈលើផេងៗលើទឹៀត។

 អាជាា ធ្លីរក្សាុ�ងតំប់និប់ានិដឹងអំ��ប់ញ្ហាា ម្លៃនិការ�ិចុះ�ងស់ិហ�មនិល៍ើនិ�មែដរ។ អាជាា ធ្លីរក្សាប៏ានិចូុះ�រមួចុះំមែណ៍ក្សាខ្លួួ�ក្សាុ�ងការជំួយ
លើ��គ្រ�យ ប់ះ�មែនិើលើ�មានិក្សាគ្រមតិលើ�លើ�ើយ។ ជំំនួិយរប់ស់ិអាជាា ធ្លីររមួមានិលើគ្រប់ងឥនិិនិៈសិគ្រមាប់ដ់ំលើណ៍ើ រការមាះ សិ��និប់ូមទឹឹក្សាជាគ្រប់ចា ំ
ប់ះ�មែនិើមនិិទឹទឹួ�បានិជាលើរៀងរា�់មែខ្លួលើន្ទា�លើទឹ។ ជំ�ំវញិប់ញ្ហាា លើនិ�សិមាជិំក្សាម្លៃនិគ្រប់ជាសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ បានិជូំនិដំណឹ៍ងដ�់
អាជាា ធ្លីរអំ��ប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមន្ទាន្ទា មែតហាក្សាដូ់ចុះជាគីាំនិចំុះណាតក់ារជាក្សាល់ាក្សា។់ �ួក្សាគាំតប់ានិលើ�ើក្សាលើ�ើងថា អាជាា ធ្លីរបានិដឹងអំ��ប់ញ្ហាា
លើនិ� លើហើយក្សាធួ៏ាប់ប់ានិចុះ��មក្សាសិលើងើត�ា �់មែដរ ប់ះ�មែនិើមនិិទានិម់ានិការលើឆ្លួើយតប់សិមគ្រសិប់ណាមយួលើ�ើយ។ �មរយៈការផើ�់ប់ទឹ
សិមាភ សិសិមាជំិក្សាសិហ�មនិប៍ានិឱ្យយដឹងថា ក្សាុ�ងលើ��ក្សានិួងមក្សាមានិអងគការសិងគមសិ��វ�ិមយួបានិចុះ��មក្សាជំួយសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សា
មែគ្រ�ក្សា��ង៣់លើនិ� លើ�យមានិ�លើគ្រមាងក្សាុ�ងការចាក្សាដ់�សិគ្រមាប់ឱ់្យយមានិផួូវលើដើរគ្រសិួ� ប់ះ�មែនិើលើ�យ�រមែតក្សាងេ�នូិវក្សាិចុះេសិហការរប់ស់ិ
អាជាា ធ្លីរ �លើគ្រមាងលើនិ�ក្សាប៏ានិខ្លួក្សាខានិលើ�វញិ។
 លើដើមី�លើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា លើនិ� សិមាជំិក្សាសិហ�មនិទ៍ាងំមូ�បានិរបួ់រមួគុាំម្លៃរអងាគ សិគ្របាក្សាក់្សាុ�ងមយួសិបាើ ហ៍ ១ម�នឺិលើរៀ� សិគ្រមាប់់
មយួគ្រ�ួ�រទិឹញលើគ្រប់ងឥនិិនិៈចាក្សាម់ាះ សិ��និប់ូមទឹឹក្សាមែតមើង។ មះយាងវញិលើទឹៀត សិមាជំិក្សាសិហ�មនិប៍ានិសំិណូ៍ម�រឱ្យយអាជាា ធ្លីរគ្រតូវមានិ
កិ្សាចុះេសិហការឱ្យយបានិ�ុជាមយួអងគការសិងគមលើគ្រ�រ�ា ភិបិា�មែដ�មានិប់ំណ៍ងក្សាុ�ងការផើ�់ជំំនិួយដ�់សិហ�មនិ ៍ លើគ្រពា�ក្សាុ�ងលើ��
ក្សានិួងមក្សាសិហ�មនិប៍ានិខ្លួក្សាខានិក្សាុ�ងការទឹទឹួ�បានិជំំនិួយលើ�យ�រមែតក្សាងេ�កិ្សាចុះេសិហការ��អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ។ ចំុះលើពា�ក្សារណ៍� សំិណ៍ង
វញិ គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍និិបានិទាមទារអេ���អាជាា ធ្លីរលើន្ទា�លើទឹលើ�យភា�លើគ្រចុះើនិ�ួក្សាគាំតយ់�់លើ�ើញថាជាការទឹទឹួ�ខ្លួ�សិគ្រតូវរប់ស់ិខ្លួួួនិ�ា �់។

៣.៦. តួន្ទាទឹ� និិងការទឹទឹួ�ខ្លួ�សិគ្រតូវរប់ស់ិអាជាា ធ្លីរ និិងការចូុះ�រមួ��គ្រប់ជា��រដា៣.៦. តួន្ទាទឹ� និិងការទឹទឹួ�ខ្លួ�សិគ្រតូវរប់ស់ិអាជាា ធ្លីរ និិងការចូុះ�រមួ��គ្រប់ជា��រដា

      អុក្សាលើឆ្លួើយតប់ភា�លើគ្រចុះើនិលើ�ក្សាុ�ងការសិមាភ សិទាក្សាទ់ឹងនឹិងការគ្រ�វគ្រជាវអំ��ផ�ប់ះ�ពា�់ន្ទាន្ទាម្លៃនិសិមាជិំក្សាសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់
��ទឹឹក្សាជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ង បានិប់ងាា ញថា�ួក្សាគាំតប់ានិទឹទឹួ�រងផ�ប់ះ�ពា�់ខួាងំលើ�ើសិ�ខ្លួភា�ផួូវកាយ និិងផួូវចិុះតើ ការខូ្លួចុះខាតនូិវ
លើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិ ក្សាងេ�ខាតម្លៃនិលើសិី�ងអាហារ �ែ និភា�រស់ិលើ�មនិិសិមរមយ ការបាតប់់ងគ់្របាក្សាច់ុះំណូ៍� និិងចុះំណាយលើគ្រចុះើនិក្សាុ�ង
ការលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា លើផេងៗជំ�ំវញិការរស់ិលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ។៍ ការសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវលើនិ�បានិប់ងាា ញឱ្យយលើ�ើញថា ការលើឆ្លួើយតប់
រប់ស់ិអាជាា ធ្លីរមូ��ា និលើ�នឹិងសំិលើណ៍ើ រប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់លើ�មានិក្សាគ្រមតិលើ�លើ�ើយ។ លើពា��ឺរា�់ការលើសិុើសិ�ំ
ជំនំិួយរប់ស់ិសិហ�មនិល៍ើ�កានិអ់ាជាា ធ្លីរទឹទួឹ�បានិនូិវការលើឆ្លួើយតប់យឺតយាះ វ ឬមនិិមានិការលើឆ្លួើយតប់មែតមើង។ 

៤. គ្រោះសច្ចកុីីសនុិដ្ឋាា ន 

៥. អនុស្ថាសន៍ 

• �លារាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ និិងអាជាា ធ្លីរពាក្សា�់ន័ិិគ្រតូវផើ�់នូិវការគាំគំ្រទឹក្សាុ�ងការក្សា�ងលើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិ និិងការ
ផើ�់លើសិវាក្សាមីកានិម់ែតគ្រប់លើសិើរលើ�ើងក្សាុ�ងទឹ��ងំ�ំលើ�ឋានិម្លៃនិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់លើនិ� លើ�យការផើ�់អាទិឹភា�
មយួចុះំនិួនិ រមួមានិដំលើណា�គ្រ�យគ្រប់�ន័ិិប់ងាូរទឹឹក្សា និិងមាះ សិ��និប់ូមទឹឹក្សាគ្រ�មទាងំលើគ្រប់ងឥនិិនិៈលើដើមី�ដំលើណ៍ើ រការបូ់មជា
ប់លើណាើ �អាសិនិុ។

១. អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ

ជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ជំនំិនិទឹ់ឹក្សាលើភិ�ួងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់

១៩



• កុ្សា�ងកា�ៈលើទឹសិៈម្លៃនិការ�ំបាក្សារប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍មែគ្រ�ក្សា��ង់៣លើនិ�ទាមទារឱ្យយមានិការចូុះ�រួម��អាជាា ធ្លីរកុ្សា�ង
ការផើ�់នូិវការឧប់តែមភគ្រ�ប់រូ់ប់ភា�រមួមានិ ការឧប់តែមភលើសិី�ងអាហារ សិមាភ រៈសិគ្រមាប់ក់ារជំួសិជំ���ំលើ�ឋានិមែដ�
��ក្សាផ�យ ការ�ែ ប់ន្ទាលើហ�ា រចុះន្ទាសិមពន័ិិក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍ ការគាំគំ្រទឹមែផុក្សាសិ�ខាភិបិា�ដូចុះជាការបាញ់ថុាសំិមួាប់មូ់សិ
ជាគ្រប់ចា ំនិិងការអប់រ់សំិ�ខ្លួភា� និិងអន្ទាមយ័ជាលើដើម លើដើមី�សិគ្រមួ�ការ�ំបាក្សា។  មះយាងវញិលើទឹៀត អាជាា ធ្លីរគ្រតូវជួំប់គ្រប់ជំ�ំ

ជាមយួគ្រប់ជាជំនិឱ្យយបានិញឹក្សាញាប់ល់ើដើមី��ិភាក្សាាមែសិេងរក្សានូិវដំលើណា�គ្រ�យ លើ�យមានិជំនំិួយប់លើចុះេក្សាលើទឹសិ��អងគការ
សិងគមជំំន្ទាញន្ទាន្ទាក្សាុ�ងការលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា ខាងលើ�ើលើនិ�។

២. គ្រប់ជាសិហ�មនិ៍

• សិមាជំិក្សាម្លៃនិសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់លើនិ� �ួរមែតលើរៀប់ចុះំចុះងគ្រក្សាងឱ្យយមានិនូិវក្សាគ្រមងឯក្សា�រសិើ���ការ�ំបាក្សារប់ស់ិ
សិហ�មនិ ៍ លើដើមី�ជាភិសិើ��ងកុ្សា�ងការប់ងាា ញដ�់អាជាា ធ្លីរក្សាដូ៏ចុះជាអងគការសិងគមសិ��វ�ិន្ទាន្ទា ក្សាុ�ងលើគាំ�ប់ំណ៍ង
មែសិេងរក្សានូិវជំំនិួយន្ទាន្ទា ក្សាដូ៏ចុះជាដំលើណា�គ្រ�យផងមែដរ។ លើ�ើសិ��លើនិ�សិមាជំិក្សាម្លៃនិសិហ�មនិគ៍្រតូវមានិភា�
សិគ្រ�ក្សាស់ិគ្រ�ំកុ្សា�ងការ�ម�និនូិវរា�់ការលើឆួ្លើយតប់រប់ស់ិអាជាា ធ្លីរលើ�នឹិងសំិណូ៍ម�រន្ទាន្ទាមែដ�បានិលើសិុើសិ�ំ
លើដើមី�ប់ងាា ញអំ��ភា�ចុះាស់ិលាស់ិចុះំលើពា�តគ្រមូវការ និិងគ្រប់សិិទឹភិា�ការម្លៃនិការសិ�ំ និិងទឹទួឹ�ជំំនិួយ។ 

ជំំនិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់ជំនំិនិទឹ់ឹក្សាលើភិួ�ងលើ�រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ៖ ក្សាើ�បារមភ និិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិសិហ�មនិគ៍្រក្សា�គ្រក្សាមែគ្រ�ក្សា��ង៣់

២០



ទឹឹក្សាជំនិ�ិ់ចុះក្សាុ�ងសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់ទឹឹក្សាជំនិ�ិ់ចុះក្សាុ�ងសិហ�មនិម៍ែគ្រ�ក្សា��ង៣់



ក្សាិចុះេការគ្រ�វគ្រជាវទឹ�៤ក្សាិចុះេការគ្រ�វគ្រជាវទឹ�៤

អភិបិា�ក្សាិចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍អភិបិា�ក្សាិចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍
លើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា លើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា 



១. គ្រោះសច្ចកុីីគ្រោះ�ី�ម្ភៈ 

 ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមលើ�មែតជាប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យបឹ់ងគ្រតមែប់ក្សា មែដ�មានិ
ទឹ��ងំសិែិតលើ� ភូិម៤ិ សិងាើ តផ់ារលើដើមថើូវ ខ្លួណ៍ឌ ចុះំការមនិ រាជំធានិ�ភិុលំើ�ញ។  គ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍ឬគ្រប់ជា��រដាមែដ�រស់ិលើ�មែក្សាីរ
សិហ�មនិ ៍និិយមលើ� “គ្រប់ឡាយទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា” ថា ”គ្រប់ឡាយលើ�ីបឹ់ងគ្រតមែប់ក្សា”។ 
 សិហ�មនិប៍់ឹងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ មានិ១៣៣ គ្រ�ួ�រ មែដ�ភា�លើគ្រចុះើនិគ្រប់ក្សាប់រប់រ�ក្សាល់ើ�ៀសិហា� �ក្សាដូ់រប់និើិចុះប់និើួចុះលើ�ផា� 
លើបាក្សាអូ�ត ជាអុក្សាដឹក្សាជំញូី្ជីនិ គ្រ�បូ់លើគ្រង�និ សិិសិេ និិសិេតិ និិងលើមផា�។ អុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិចុះំនិួនិ ៤៧ន្ទាក្សា ់បានិគ្របាប់ថ់ា សិហ�មនិ៍
រប់ស់ិ�ួក្សាលើ�លើ�មែតប់និើគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សំិរាមលើ�លើ�ើយ។ ការគ្រប់មូ�សំិរាមមនិិបានិលើទឹៀងទាត ់ និិងមនិិបានិលើ�ញលើ�ញ��សំិណាក្សា ់
ប់��គ�ិក្សាគ្រប់មូ�សំិរាម  សិក្សាមីភា�គ្រប់ចាមំ្លៃថៃរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួចុះំនិួនិមែដ�មែតងមែតលើចា�សំិរាមសិៃួតនឹិងលើសិើមគ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនិួង
ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍ ដូចុះជា លើចា�ចូុះ�លើ�ក្សាុ�ងគ្រប់ឡាយមែដ�មានិទឹ��ងំលើគ្រកាយផា�រប់ស់ិ�ួក្សាលើ� និិងចាក្សាសំ់ិប់ក្សាលើ�ៀសិមែដ�សិ�់��ការ
�ក្សាគ់្រប់ចាមំ្លៃថៃលើចា�លើ�ប់រលិើវណ៍ម�ខ្លួផា�ជាលើដើមលើន្ទា� លើធ្លីេើឱ្យយសិហ�មនិល៍ើ�មែតមានិប់ញ្ហាា  និិងគីាំនិសិណាើ ប់ធុ់ាប់ល់ើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម
គ្រប់ចាមំ្លៃថៃ។ ប់ញ្ហាា ទាងំលើនិ�លើ�មែតប់និើលើក្សាើតមានិលើ�យ�រមែតគីាំនិការមែណ៍ន្ទា ំ អប់រ់ជំាលើទឹៀងទាត ់ អំ��ការលើវចុះខ្លួេប់សំ់ិរាមឱ្យយបានិគ្រតឹមគ្រតូវ 
ដ�់គ្រប់ជាសិហ�មនិ�៍�សំិណាក្សាអ់ាជាា ធ្លីរមូ��ា និផងមែដរ។ 

 ការសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវលើនិ� បានិចាប់ល់ើផើើមលើធ្លីេើលើ�ចុះ�ងមែខ្លួក្សាក្សាើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២ លើ�យ�មរយៈការសិមាភ សិជាមយួគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍
មែដ�មានិរយៈលើ��ចុះំនិួនិ ៣ម្លៃថៃ។ ការសិមាភ សិលើនិ�បានិសិ�ំការអនិ�ញ្ហាា ត��គ្រប់ធានិភិូម ិម�និការចុះ��សិមាភ សិជាមយួគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍
�មខ្លួងុផា�។ ការសិមាភ សិលើគ្រប់ើគ្របាស់ិរយៈលើ��គ្រប់មាណ៍ ១៥ លើ� ២០ន្ទាទឹ� សិគ្រមាប់អ់ុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិមុាក្សា់ៗ �មខ្លួុងផា�និ�មយួៗ
ក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍់ឹងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ។ អុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិចុះំនិួនិ ៥៧ន្ទាក្សា ់គ្រតូវបានិលើគ្រជំើសិលើរ ើសិយក្សាមក្សាសិមាភ សិកុ្សា�ងកិ្សាចុះេការគ្រ�វគ្រជាវ
មយួលើនិ�។  ជាក្សាម់ែសិើងមានិចុះំនិួនិមែត ៥៣ន្ទាក្សាប់់ះ�លើណាះ �មែដ�បានិផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិ លើ�យមែ�ក្សា ចុះំនិួនិ ៤ន្ទាក្សាល់ើផេងលើទឹៀត មនិិទឹំលើនិរ
ក្សាុ�ងការផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិ ឬការសិមាភ សិគ្រសិប់លើ��មែដ�គ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើចុះញលើ�គ្រប់ក្សាប់រប់រ�ក្សាដូ់រខាងលើគ្រ�។    ការគ្រប់មូ�ទិឹនិុនិយ័
ខាងលើ�ើលើនិ� លើធ្លីេើលើ�ើងលើ�យមែផុក្សាលើ�លើ�ើការលើគ្រប់ើគ្របាស់ិក្សាគ្រមងសំិណួ៍រមែដ�មានិចុះំណ៍� ចុះសំិខានិច់ុះំនិួនិ៣�ឺ ១. ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិ
គ្រប់ជា��រដាលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍ ២. គ្រប់សិិទឹិភា�ម្លៃនិការគ្រប់មូ�សំិរាមរប់ស់ិគ្រក្សាុមហូ�និឯក្សាជំនិមែដ�គ្រប់តិប់តើិការក្សាុ�ងសិហ�មនិ ៍ និិង 
៣. ការអនិ�វតើតួន្ទាទឹ�រប់ស់ិអាជាា ធ្លីរមែដ�ពាក្សា�់ន័ិិកុ្សា�ងការលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមលើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ។៍

២. វិធិីស្ថាស្រ្តស�ីស្ថាវិ��វិ 

អុក្សាចូុះ�រមួផដ�់ប់ទឹសិមាភ សិ ចុះំនួិនិ

អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ ២

ប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ� ៤

សិមាជំិក្សាសិហ�មនិ៍ ៤៧

ចុះំនិួនិសិរ�ប់ ៥៣អភិបិា�ក្សាិចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍អភិបិា�ក្សាិចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍
លើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា លើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា 

អភិបិា�កិ្សាចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា 

២៣



៣. ការិរិកុគ្រោះ��ញសខំាន់ៗ 

 ប់ចុះេ�ប់ីនិុសិហ�មនិប៍់ឹងគ្រតមែប់ក្សាភូិម៤ិមានិគ្រប់ជាសិហ�មនិកំ៍្សា��ងប់និើរស់ិលើ�គ្រប់មាណ៍ជា ១៣៣ខ្លួុងផា�។ សិមាជិំក្សាសិហ�មនិ៍
ចំុះនិួនិ ៤៧ន្ទាក្សា ់  មែដ�លើគ្រជំើសិលើរ ើសិយក្សាមក្សាសិិក្សាាបានិគ្របាប់ថ់ា �ួក្សាលើ�ក្សាំ��ងមែតរស់ិលើ�គ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមក្សាុ�ង
សិហ�មនិរ៍ប់ស់ិ�ួក្សាលើ�។ �ួក្សាលើ�ប់និើលើទឹៀតថា �ួក្សាលើ�លើធ្លីេើការលើវចុះខ្លួេប់ទ់ឹ�ក្សា�ក្សាសំ់ិរាមលើ�យលើគ្រប់ើបាវ (គ្រប់លើភិទឹបាវតូចុះៗ�ណ៌៍ម្លៃប់តងមែដ�
បានិមក្សា��ការទិឹញទឹឹក្សាក្សាក្សាលើគ្រប់ើគ្របាស់ិគ្រប់ចាមំ្លៃថៃ) ឬគ្រប់មូ�សំិរាមទឹ�ក្សាក្សាុ�ងថងរ់ចួុះចុះង�ក្សាប់់រលិើវណ៍ខាងម�ខ្លួផា�ជាគ្រប់ចាមំ្លៃថៃ។ មែតលើទា�ជា
�ួក្សាលើ�មានិការអនិ�វតើមែប់ប់លើនិ� ជាគ្រប់ចាមំ្លៃថៃយាះ ងណាក្សាើ� លើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិល៍ើ�មែតមានិភា�អតស់ិណាើ ប់ធុ់ាប់ ់ លើ�យ�រមែតការទឹមួាប់់
លើចា�សំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិដ៍ម្លៃទឹលើទឹៀត   និិងអុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិទាងំអស់ិក្សាប៏ានិប់ញី្ហាក្សាផ់ងមែដរថា គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួ
ចំុះនិួនិលើ�មែតប់និើលើចា�សំិរាម�មផា�ចូុះ�លើ�ក្សាុ�ងគ្រប់ឡាយមែដ�មានិទឹ��ងំលើ�ប់រលិើវណ៍ខាងលើគ្រកាម និិងលើគ្រកាយផា�រប់ស់ិ�ួក្សាលើ�។
 លើ�យ�រក្សាងេ�ការមែណ៍ន្ទាជំាលើទឹៀងទាត ់��ការលើវចុះខ្លួេប់ ់ ឬទឹ�ក្សា�ក្សាសំ់ិរាម  និិងលើគ្រប់ើគ្របាស់ិធ្លី�ងសំិរាម��អុក្សាពាក្សា�់ន័ិិប់ណាើ �ឱ្យយ
សិហ�មនិម៍និិមានិចុះំលើណ៍�ដឹងគ្រ�ប់គ់្រគាំនិ ់ ឬយ�់ចុះាស់ិ��ផ�ប់ះ�ពា�់មែដ�ប់ងើមក្សា��លើមលើរា�លើផេងៗមែដ�មានិក្សាុ�ងសំិរាមលើន្ទា�លើទឹ។ 
ដូលើចុះ�ុសិមាជិំក្សាលើសិាើរមែតទាងំអស់ិម្លៃនិអុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិក្សាុ�ងកិ្សាចុះេការសិិក្សាាគ្រ�វគ្រជាវលើនិ� បានិប់ងាា ញ��ក្សាើ�បារមភលើ�ើប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា�
រប់ស់ិគ្រក្សាុមគ្រ��ួររប់ស់ិ�ួក្សាលើ�។ ជាក្សាម់ែសិើងកា���ឆុ្នាំ២ំ០២០ គ្រប់ធានិភិូមទិឹ�៤បានិយក្សាធ្លី�ងសំិរាមធ្លីំៗចុះំនិួនិ២ មក្សាមែចុះក្សាជូំនិគ្រប់ជា
សិហ�មនិបឹ៍់ងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ លើដើមី�ផើ�់ភា�ងាយគ្រសួិ�ក្សាុ�ងការទឹ�ក្សា�ក្សាសំ់ិរាមរប់ស់ិសិហ�មនិ ៍និិងការគ្រប់មូ�សំិរាមរប់ស់ិគ្រក្សាុមហូ�និ
សិ��និគ្រទឹ� ប់ះ�មែនិើការលើគ្រប់ើគ្របាស់ិធ្លី�ងសំិរាមមនិិមានិដំលើណ៍ើ រការ�ុលើន្ទា�លើទឹ លើគ្រពា�មែតគ្រប់ជាសិហ�មនិម៍និិបានិមែញក្សាសំិរាមឱ្យយបានិគ្រតឹមគ្រតូវ 
មែដ�ប់ណាើ �ឱ្យយមានិក្សាួិនិមនិិ�ុ�យភាយ និិងទឹឹក្សាសុិ�យ��ការរ�ួយសំិរាមមក្សាខាងលើគ្រ�។ មយួវញិលើទឹៀត�ួក្សាលើ�បានិលើ�ើក្សាលើ�ើងផង
មែដរថា រយៈលើ��គ្រតឹមមែត២៤លើមាះ ងប់ះ�លើណាះ � សំិរាមក្សាុ�ងធ្លី�ងទាងំ២�ឺអាចុះលើ�ញ លើហើយមានិមែតប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ�
មែតមុាក្សាប់់ះ�លើណាះ � មែដ�ចូុះ�មក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមកុ្សា�ងសិហ�មនិ។៍  
 ការលើ�ើក្សាលើ�ើងមែប់ប់លើនិ�លើ�យ�រមែតគ្រចុះក្សាចូុះ�សិហ�មនិម៍ានិទំឹហំតូចុះមែដ�មនិិអាចុះប់ងើភា�ងាយគ្រសិួ�ដ�់រថយនិើ
គ្រប់មូ�សំិរាមគ្រក្សាុមហូ�និសិ��និគ្រទឹ�ចូុះ�គ្រប់មូ�សំិរាមបានិ។ មយាះងវញិលើទឹៀត លើប់ើលើទា�ប់�មានិប់��គ�ិក្សាប់� លើ�ប់នួិន្ទាក្សាល់ើធ្លីេើការគ្រប់មូ�សំិរាម
កុ្សា�ងលើ��មែតមយួរយៈលើ��មែដ�ប់��គ�ិក្សាគ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមចុះ��គ្រប់មូ�សំិរាមលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិម៍ានិរយៈលើ��ខួ្លួ�(គ្រប់មាណ៍ជា
១០ន្ទាទឹ� លើ�លើ��លើ�គ្រប់មូ�មើងៗ) និិង�ែ និភា�ទឹ��ងំមនិិប់ងើភា�ងាយគ្រសិួ�ដ�់ប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាមុហូ�និសិ��និគ្រទឹ�ចុះ��លើ�គ្រប់មូ�សំិរាម
ក្សាុ�ងសិហ�មនិប៍ានិមែដរ ដូលើចុះុ�ក្សាុ�ងចុះំលើណាម�ួក្សាលើ�មានិប់��គ�ិក្សាមែតមុាក្សាប់់ះ�លើណាះ �មែដ�បានិចូុះ�លើ�គ្រប់មូ�សំិរាមលើចុះញ��សិហ�មនិ។៍ 
 លើគ្រកាយ��ជំួប់គ្រប់ទឹ�នឹិងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈូមមែប់ប់លើនិ�មានិ គ្រប់ជាសិហ�មនិមុ៍ាក្សាល់ើសិុើសិ�ំគ្រប់ធានិភិូមយិក្សាធ្លី�ងសំិរាមមែដ�លើគ្រប់ើគ្របាស់ិ
មនិិបានិគ្រតឹមគ្រតូវ និិង�ក្សាល់ើ�ក្សាមែនិងួមនិិបានិសិមរមយលើន្ទា� លើចុះញ��ទឹ��ងំសិហ�មនិ ៍ លើគ្រពា�ទឹ��ងំ�ក្សាធ់្លី�ងសំិរាមមានិចុះមាៃ យ
គ្រប់មាណ៍ជា ២មែមះគ្រត ��ផា�រប់ស់ិគាំត ់ លើហើយប់ញ្ហាា មែដ�បានិលើរៀប់រាប់ខ់ាងលើ�ើប់ះ�ពា�់ដ�់ការរស់ិលើ�គ្រប់ចាមំ្លៃថៃរប់ស់ិគាំត ់ ដូចុះជា 
�ិបាក្សាហូប់បាយ សំិរាក្សាម្លៃថៃ ឬយប់ ់និិងសិក្សាមីភា�ដម្លៃទឹលើផេងលើទឹៀត លើ�យ�រសិុ�យក្សាួិនិសំិរាមខួាងំ។ 

       

  ៣.១. ការអនិ�វតើលើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងទឹ�ក្សា�ក្សា ់លើវចុះខ្លួេប់ ់និិងលើចា�សំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍  ៣.១. ការអនិ�វតើលើ�ើការគ្រ�ប់គ់្រ�ងទឹ�ក្សា�ក្សា ់លើវចុះខ្លួេប់ ់និិងលើចា�សំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍

អភិបិា�កិ្សាចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា 

២៤



 ជាការ�ិតណាស់ិសិហ�មនិប៍់ឹងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ លើ�មែតប់និើមានិសំិរាមលើគ្រចុះើនិ លើ�យ�រសិហ�មនិល៍ើនិ� សិមីូរលើ�លើ�យអុក្សាគ្រប់ក្សាប់
ម�ខ្លួរប់រ�ក្សាល់ើ�ៀសិហា� �ក្សាល់ើ�េ ខ្លួយង �ក្សាក់ាើ មលើ�ៃ រ �ក្សា�់ងទាកូ្សានិ និិងអុក្សាគ្រប់ក្សាប់រប់រ�ក្សាដូ់រ�មដងផួូវលើផេងៗលើទឹៀតជាលើគ្រចុះើនិ។ 
ដូលើចុះ�ុសំិរាមអាចុះនឹិងមានិប់រមិាណ៍លើគ្រចុះើនិគ្រប់ចាមំ្លៃថៃលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ។៍ លើប់ើ�មអុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិខ្លួួ�បានិលើ�ើក្សាលើ�ើងថា លើប់ើលើទា�ប់�ជា
ធួាប់ទ់ឹទឹួ�បានិនូិវការអប់រ់មំើង��អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ   គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួចុះំនួិនិលើ�មែតប់និើលើចា�សំិរាមលើផេងៗមែដ�អាចុះ
ប់ងើជាគ្រប់ភិ�លើមលើរា�លើផេងៗដ�់សិហ�មនិផ៍ងមែដរ។ លើហើយគ្រកុ្សាមអុក្សាលើចា�សំិរាមទាងំលើន្ទា�បានិគ្របាប់ថ់ា��មូ�លើហត�ចុះមីង��រយាះ ង
មែដ�ជំគ្រមុញឱ្យយ�ួក្សាលើ�លើចា�សំិរាមមែប់ប់លើនិ� មូ�លើហត�ទឹ�មយួ លើ�យ�រមែតសំិរាមមានិប់រមិាណ៍លើគ្រចុះើនិ�ួក្សាលើ��ិបាក្សាក្សាុ�ងការលើវចុះខ្លួេប់យ់ក្សា
លើ�លើចា�ទឹ��ងំឆ្នាំៃ យ និិងមានិការលើនិឿយហតខួ់ាងំលើគ្រកាយមក្សា���ក្សាវ់ញិ។ មូ�លើហត�ទឹ���រ �ឺ�ួក្សាលើ�មែតងមែតទឹទួឹ�លើ�ៀសិយក្សាមក្សាលើធ្លីេើ
�ក្សា ់ ��ំទានិឱ់្យយ��យលើ�អុក្សា�ក្សាល់ាស់ិលើ� (លើ�មែក្សា��ក្សាល់ើ�ៀសិ) លើ�លើ�ើយលើទឹ ដូលើចុះុ�លើ�ម្លៃថៃមែដ��ក្សាល់ើ�ៀសិមនិិ�ចុះ ់ ឬអស់ិលើន្ទា� 
�ួក្សាលើ�បារមភមនិិមានិ��យគ្រ�ប់ស់ិងគ្រត�ប់ល់ើ�លើ�មែក្សា�ក្សាល់ើ�ៀសិវញិ �ួក្សាលើ�មែតងមែតចាក្សាល់ាស់ិលើចា�លើ�ម�ខ្លួផា�មែប់ប់លើនិ� លើដើមី�ជា�រ
គ្របាប់ល់ើ�លើ�មែក្សា�ក្សាល់ើ�ៀសិថា�ួក្សាលើ�មនិិមានិ��យសិងគ្រត�ប់ល់ើ�វញិលើន្ទា�លើទឹសិគ្រមាប់ម់្លៃថៃលើនិ�។ 

 លើយាង�មការ�ក្សាសួិរ�ត័ម៌ានិប់មែនិែម��គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍ានិឱ្យយដឹងថា ប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ�បានិចូុះ�
មក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមជាលើរៀងរា�់ម្លៃថៃ លើ�លើ��គ្រ�ឹក្សាលើវលាលើមាះ ងគ្រប់មាណ៍ ៧ លើ� ៨គ្រ�ឹក្សា។ ជាធ្លីមី�គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួចុះំនិួនិតូចុះ 
មែតងមែតទឹមួាប់ម់ែចុះក្សារមំែ�ក្សាសិមាភ រៈ ចុះំណ៍� ហូប់ចុះ�ក្សា ឬ��យប់និើិចុះប់និើួចុះដ�់ប់��គ�ិក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ�ទាងំលើន្ទា�លើ�លើ��លើ�ើញ
�ួក្សាលើ�មក្សាគ្រប់មូ�សំិរាម��ម�ខ្លួផា�រប់ស់ិខ្លួួួនិ។ ដូលើចុះុ�លើហើយប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមទាងំលើន្ទា�គ្រប់មូ�សំិរាមមែតខ្លួុងផា�ណា 
មែដ�បានិឱ្យយសំិភារៈខាងលើ�ើមែតប់ះ�លើណាះ �។  លើ�យមែ�ក្សាអុក្សាផើ�់ប់ទឹសិមាភ សិមយួចុះំនិួនិលើផេងលើទឹៀតគ្របាប់ថ់ា សំិរាមលើ�ម�ខ្លួផា�រប់ស់ិ
�ួក្សាលើ�មនិិលើ�ើញមានិប់��គ�ិក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមមក្សាគ្រប់មូ�ជាលើទឹៀងទាតល់ើន្ទា�លើទឹ  លើហើយមែតងមែតលើ�ើញមានិសំិរាមលើ�ទឹ��ងំមែដ�
�ួក្សាលើ�លើចា�លើន្ទា�លើ�លើរៀងរា�់លើ��មែដ��ួក្សាលើ�លើចុះញ��លើធ្លីេើការ។ �ួក្សាលើ�ប់និើលើទឹៀតថាការមនិិបានិមក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមជាលើទឹៀតទាត់
មែប់ប់លើនិ� ប់ងើជាផ�វបិាក្សាដ�់ការរស់ិលើ�គ្រប់ចាមំ្លៃថៃរប់ស់ិ�ួក្សាលើ�ជាខួាងំ ដូចុះជាក្សាួិនិសិុ�យមែដ�លើចុះញមក្សា��សំិរាមមែដ�ទឹ�ក្សារយៈលើ��
លើគ្រចុះើនិម្លៃថៃ លើធ្លីេើឱ្យយប់រលិើវណ៍ម�ខ្លួផា�រមួចុះលើងុ�ត និិង�ិបាក្សាដ�់ការលើធ្លីេើចុះរាចុះររប់ស់ិសិហ�មនិ។៍

សិគ្រមងសំ់ិដ�សិហ�មនិ៖៍ “ ប់ង (គ្រប់ធានិភិូម)ិ...ខ្លួា� ំសិ�ំឱ្យយប់ងជំួយដក្សាធ្លី�ងសំិរាមនឹិងសិគ្រមងសំ់ិដ�សិហ�មនិ៖៍ “ ប់ង (គ្រប់ធានិភិូម)ិ...ខ្លួា� ំសិ�ំឱ្យយប់ងជំួយដក្សាធ្លី�ងសំិរាមនឹិង
លើចុះញលើ�ប់ង លើ�យ�រមែតធ្លី�ងសំិរាមនឹិង�ឺ�ក្សាល់ើ�ចុះំ��ម�ខ្លួផា�រប់ស់ិខ្លួា� ំ លើហើយមានិលើចុះញលើ�ប់ង លើ�យ�រមែតធ្លី�ងសំិរាមនឹិង�ឺ�ក្សាល់ើ�ចុះំ��ម�ខ្លួផា�រប់ស់ិខ្លួា� ំ លើហើយមានិ
មែតមនិ�សិេយក្សាសំិរាមលើចា� មែដ�លាយ�ំនឹិងលើខាទឹឹក្សាលើន្ទាមលើក្សាីងផងចឹុះងលើធ្លីេើឱ្យយមានិមែតមនិ�សិេយក្សាសំិរាមលើចា� មែដ�លាយ�ំនឹិងលើខាទឹឹក្សាលើន្ទាមលើក្សាីងផងចឹុះងលើធ្លីេើឱ្យយមានិ
ក្សាួិនិសិុ�យកានិម់ែតខួាងំ លើគ្រពា�ផា�រប់ស់ិខ្លួា� ំជាលើរៀងរា�់ម្លៃថៃ ហូប់បាយ និិងលើដក្សាលើ��ម្លៃថៃក្សាួិនិសិុ�យកានិម់ែតខួាងំ លើគ្រពា�ផា�រប់ស់ិខ្លួា� ំជាលើរៀងរា�់ម្លៃថៃ ហូប់បាយ និិងលើដក្សាលើ��ម្លៃថៃ

លើ�ខាងម�ខ្លួផា� លើហើយទឹ��ងំផា�ខ្លួា� ំឋិតិលើ�លើគ្រកាមខ្លួយ�់ ខ្លួា� ំ�ិតថាវាគ្រប់ឈូមលើ�ខាងម�ខ្លួផា� លើហើយទឹ��ងំផា�ខ្លួា� ំឋិតិលើ�លើគ្រកាមខ្លួយ�់ ខ្លួា� ំ�ិតថាវាគ្រប់ឈូម
នឹិងប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា�ដ�់កូ្សានិៗរប់ស់ិខ្លួា� ំ។”នឹិងប់ញ្ហាា សិ�ខ្លួភា�ដ�់កូ្សានិៗរប់ស់ិខ្លួា� ំ។”

សិគ្រមងសំ់ិដ�៖ ជាលើរៀងរា�់ម្លៃថៃខ្លួា� ំលើចា�សំិប់ក្សាលើ�ៀសិមែប់ប់លើនិ�  លើគ្រពា�ម្លៃថៃខ្លួួ��ក្សាម់និិសិគ្រមងសំ់ិដ�៖ ជាលើរៀងរា�់ម្លៃថៃខ្លួា� ំលើចា�សំិប់ក្សាលើ�ៀសិមែប់ប់លើនិ�  លើគ្រពា�ម្លៃថៃខ្លួ�ួ�ក្សាម់និិ
�ចុះម់ានិមែតយក្សាលើ�ៀសិហុឹងមក្សាចាក្សាល់ើ�ក្សាុ�ងដ��ូតល៍ើទឹ លើដើមី�ឱ្យយលើ�មែក្សាលើ�ៀសិដឹងថា �ចុះម់ានិមែតយក្សាលើ�ៀសិហុឹងមក្សាចាក្សាល់ើ�ក្សាុ�ងដ��ូតល៍ើទឹ លើដើមី�ឱ្យយលើ�មែក្សាលើ�ៀសិដឹងថា 

ម្លៃថៃលើនិ��ក្សាម់និិ�ចុះ ់លើទឹើប់អាចុះជំំពាក្សាល់ើ�បានិ។ម្លៃថៃលើនិ��ក្សាម់និិ�ចុះ ់លើទឹើប់អាចុះជំំពាក្សាល់ើ�បានិ។

  ៣.២. ការអនិ�វតើរប់ស់ិគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ�  និិងការសិមុាតប់រ�ិែ និលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិ៍  ៣.២. ការអនិ�វតើរប់ស់ិគ្រក្សាុមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ�  និិងការសិមុាតប់រ�ិែ និលើ�កុ្សា�ងសិហ�មនិ៍

អភិបិា�កិ្សាចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា 

២៥



សិគ្រមងសំ់ិដ�រប់ស់ិសិហ�មនិ៖៍ ផា�រប់ស់ិខ្លួា� ំអតម់ែដ�មក្សាយក្សាសំិរាមជាគ្រប់ចាដូំចុះផា�សិគ្រមងសំ់ិដ�រប់ស់ិសិហ�មនិ៖៍ ផា�រប់ស់ិខ្លួា� ំអតម់ែដ�មក្សាយក្សាសំិរាមជាគ្រប់ចាដូំចុះផា�
លើ�លើទឹ លើគ្រពា�ផា�រប់ស់ិខ្លួា� ំរវ�់លើធ្លីេើការ�ងំ��គ្រ�ឹក្សារហូតដ�់យប់ ់ចឹុះងខ្លួា� ំមនិិសូិវបានិលើ�លើ�លើទឹ លើគ្រពា�ផា�រប់ស់ិខ្លួា� ំរវ�់លើធ្លីេើការ�ងំ��គ្រ�ឹក្សារហូតដ�់យប់ ់ចឹុះងខ្លួា� ំមនិិសូិវបានិលើ�
ផា�លើទឹ រា�់លើ��មែដ�ខ្លួា� ំមនិិបានិលើ�ផា��ឺសំិរាមលើ�ម�ខ្លួផា��លើចា� ខ្លួា� ំមនិិមានិអុក្សាផា�លើទឹ រា�់លើ��មែដ�ខ្លួា� ំមនិិបានិលើ�ផា��ឺសំិរាមលើ�ម�ខ្លួផា��លើចា� ខ្លួា� ំមនិិមានិអុក្សា
ណាមក្សាយក្សាលើ�លើចា�លើទឹ ទឹ�់មែតលើ�ើញខ្លួា� ំលើ�ក្សាុ�ងផា�បានិគាំតប់ានិមក្សាយក្សាសំិរាមណាមក្សាយក្សាលើ�លើចា�លើទឹ ទឹ�់មែតលើ�ើញខ្លួា� ំលើ�ក្សាុ�ងផា�បានិគាំតប់ានិមក្សាយក្សាសំិរាម

រប់ស់ិខ្លួា� ំលើ�លើចា�។ លើហើយខ្លួា� ំក្សាប៏ានិ�យាយាមទាក្សាទ់ឹងលើ�កានិ់រប់ស់ិខ្លួា� ំលើ�លើចា�។ លើហើយខ្លួា� ំក្សាប៏ានិ�យាយាមទាក្សាទ់ឹងលើ�កានិ់
គ្រក្សាុមហូ�និសិ��និគ្រទឹ�មែដរ មែតទាក្សាទ់ឹងមនិិបានិ។គ្រក្សាុមហូ�និសិ��និគ្រទឹ�មែដរ មែតទាក្សាទ់ឹងមនិិបានិ។

 មែផុក្សាលើ�ើការចុះ���ក្សាសួិររ��គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍់ឹងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ បានិឱ្យយដឹងថាអាជាា ធ្លីរធួាប់ប់ានិចុះ��មក្សាគ្រប់ជំ�ំមែណ៍ន្ទាអំំ��ការ
មែថទាសំិ�ខ្លួភា� អន្ទាមយ័ ការសិមុាតប់រ�ិែ និ ឬទឹ�ក្សា�ក្សាសំ់ិរាមឱ្យយបានិគ្រតឹមគ្រតូវលើ�ក្សាុ�ងសិហ�មនិម៍ើងមែតប់ះ�លើណាះ � កា���ចុះលើនួ្ទា�
៥ លើ�១០ឆុ្នាំមំ�និ។ អាជាា ធ្លីរមូ��ា និបានិប់ងាា ញ��ផ�ប់ះ�ពា�់ធ្លីៃនិធ់្លីៃរទាក្សាទ់ឹងនឹិង ប់ញ្ហាា ផួូវដលើងាើម  រលាក្សាទឹងសួិតមែដ�ងាយ
លើក្សាើតលើ�ើងចុះំលើពា�ក្សា�មារ និិងមនិ�សិេចាស់ិ។ លើហើយអាជាា ធ្លីរបានិគ្រប់កាសិមនិិអនិ�ញ្ហាា តឱ្យយលើចា�សំិប់ក្សាលើ�ៀសិលើ�េ ខ្លួយងក្សាុ�ងសិហ�មនិ៍
ប់និើលើទឹៀតលើទឹ។ សំិរាមទាងំលើនិ�អាចុះប់ងើជាគ្រប់ភិ�ជំំងឺលើផេងៗដ�់គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍ែដ�កំ្សា��ងមែតរស់ិលើ�ទឹ��ងំលើនិ�។ អំ��ងលើ��
គ្រប់ជំ�ំមែណ៍ន្ទាលំើន្ទា� អាជាា ធ្លីរក្សាប៏ានិ មែចុះក្សាជូំនិថងសំ់ិរាម�ណ៌៍លើ�ី  លើគ្រ�មម្លៃដ  ឬដលើងើ�ប់ លើដើមី�ឱ្យយផើ�់ភា�ងាយក្សាុ�ងការគ្រប់មូ�សំិរាម។ 

៣.៣. អភិបិា�កិ្សាចុះេរប់ស់ិអាជាា ធ្លីរមូ��ា និលើ�ើក្សាិចុះេការសិមុាតប់រ�ិែ និរប់ស់ិសិហ�មនិ៍៣.៣. អភិបិា�កិ្សាចុះេរប់ស់ិអាជាា ធ្លីរមូ��ា និលើ�ើកិ្សាចុះេការសិមុាតប់រ�ិែ និរប់ស់ិសិហ�មនិ៍

              �មរយៈការគ្រ�វគ្រជាវលើនិ� គ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍មយួចុះំនិួនិលើ�មនិិទានិយ់�់ចុះាស់ិ��រលើប់ៀប់មែថទាសំិ�ខ្លួភា�អន្ទាមយ័លើ�យការ 
គ្រ�ប់គ់្រ�ងទឹ�ក្សា�ក្សា ់លើវចុះខ្លួេប់ ់និិងលើចា� សំិរាមឱ្យយបានិគ្រតឹមគ្រតូវលើ�លើ�ើយលើទឹ។ មយាះងវញិលើទឹៀត ក្សាងេ�ការចូុះ�រមួអប់រ់មំែណ៍ន្ទា ំគ្រ�ប់គ់្រ�ង 
និិងលើ��គ្រ�យប់ញ្ហាា សំិរាមក្សាុ�ងសិហ�ម�៍�សំិណាក្សាអ់ាជាា ធ្លីរមូ��ា និ និិងការគ្រប់មូ�សំិរាមមនិិបានិគ្រតឹមគ្រតូវរប់ស់ិប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាុម
គ្រប់មូ�សំិរាម ក្សាជ៏ាក្សា�ើ ចុះមីងៗមែដ�រមួចុះំមែណ៍ក្សាលើធ្លីេើឱ្យយសិហ�មនិប៍់ឹងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ លើ�មែតប់និើគ្រប់ឈូមនឹិងប់ញ្ហាា សំិរាម ផងមែដរ។ 

៤. គ្រោះសច្ចកុីីសនុិដ្ឋាា ន 

អភិបិា�កិ្សាចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា 

២៦



៥. អនុស្ថាសន ៍

• អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ�ួរផើ�់ការអប់រ់ទំាក្សាទ់ឹងនឹិងប់ញ្ហាា សំិរាម ការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម និិងការមែថទាសំិ�ខ្លួភា� និិងអន្ទាមយ័
ប់រ�ិែ និជាលើរៀងរា�់ឆុ្នាំដំ�់គ្រប់ជាសិហ�មនិប៍់ឹងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ។ 

• អាជាា ធ្លីរ�ួរមែតលើសិុើឱ្យយ ភា��គ្រកុ្សាមហូ�និសិ��និគ្រទឹ� ចុះ��មក្សាគ្រប់មូ�សំិរាមលើចុះញ��សិហ�មនិ ៍លើដើមី�ធាន្ទាថាសំិរាមគ្រប់ចាមំ្លៃថៃ
រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិគ៍្រតូវបានិគ្រប់មូ�លើចុះញ�មរយៈប់��គ�ិក្សាគ្រក្សាុមហូ�និសិ��និគ្រទឹ� និិងមនិិមានិសំិរាម�រលើ��មផា�
គ្រប់ជាសិហ�មនិណ៍ាមែដ�មនិិបានិលើ�ផា�លើ�ើយ។

• ប់លើងើើតយ�ទឹិន្ទាការគ្រប់មូ�សំិរាមមែដ�មានិការចូុះ�រមួ��អាជាា ធ្លីរ និិងគ្រប់ជាសិហ�មនិ ៍គ្រប់មូ�សំិរាមលើចុះញ��ប់រលិើវណ៍
សិហ�មនិ ៍ និិងក្សាុ�ងគ្រប់ឡាយឱ្យយបានិយាះ ងតិចុះ ��រ លើ� ប់�ដង ក្សាុ�ងមយួឆុ្នាំ ំ លើដើមី�ឱ្យយប់រ�ិែ និរស់ិលើ�រប់ស់ិគ្រប់ជា
សិហ�មនិ�ុ៍ត និិងទឹទឹួ�បានិ�សិ�ខ្លួភា�។

• អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ�ួរមែត�ិចារណាទឹ��ងំសិមរមយមយួសិគ្រមាប់គ់្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើចា�សំិរាម និិងអាចុះជំួយសិគ្រមួ�
ដ�់ប់��គ�ិក្សាគ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ�ផងមែដរ។

• គ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ��ួរមែតប់លើងើើតក្សាមីវធិ្លី�ចុះ��គ្រប់មូ�សំិរាមមែដ�មានិក្សាំណ៍តរ់យៈលើ��ជាក្សាល់ាក្សាស់ិគ្រមាប់់
ប់��គ�ិក្សាសិ��និគ្រទឹ�អាចុះគ្រប់មូ�សំិរាមលើចុះញអស់ិ��សិហ�មនិបឹ៍់ងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ គ្រប់ក្សាប់លើ�យគ្រប់សិិទឹិភា�។

• មែចុះក្សាជូំនិក្សាមីវធិ្លី�គ្រប់មូ�សំិរាម ឬកា�វភិា�លើ��លើវលាគ្រប់មូ�សំិរាមដ�់សិហ�មនិ ៍ លើហើយគ្រតូវគ្របាក្សាដថាគ្រប់ជាសិហ�មនិ៍
បានិទឹទួឹ�គ្រ�ប់ខ់្លួុងផា�។

• ប់លើងើើតក្សាមីវធិ្លី�ផេ�េផាយន្ទាន្ទាដ�់សិហ�មនិស៍ិើ�អំ��ការ លើវចុះខ្លួេប់ ់មែប់ងមែចុះក្សាសំិរាម និិងការលើរៀប់ចុះំទឹ�ក្សា�ក្សាទ់ឹ��ងំសិមគ្រសិប់
មែដ�អាចុះលើចា�សំិរាមបានិ។

• គ្រប់ជាសិហ�មនិ�៍ួរមែតលើឈូេងយ�់��លើមាះ ងប់លើញ្ជីេញសំិរាម�មខ្លួងុផា� និិងមានិការលើរៀប់ចំុះទឹ�ក្សា�ក្សាទ់ឹ��ងំសិមរមយ លើហើយ
សំិរាមគ្រតូវមែតមានិការលើវចុះខ្លួេប់ ់និិងមែប់ងមែចុះក្សាគ្រតឹមគ្រតូវ។

• គ្រប់ជាសិហ�មនិម៍យួចុះំនិួនិ�ួរមែតប់ញ្ជីឈប់ស់ិក្សាមភីា�ចាក្សាល់ើ�ៀសិមែដ��ក្សាស់ិ�់លើចា�លើ�ប់រលិើវណ៍ម�ខ្លួផា� លើ�យរក្សាាទឹ�ក្សា
លើ�ៀសិមែដ��ក្សាម់និិអស់ិទាងំលើន្ទា�កុ្សា�ងថង�ួ់សិាិក្សា លើដើមី�ទឹ�ក្សាជាភិសិើ��ងក្សាុ�ងការគ្របាប់ល់ើ�កានិម់ាេ ស់ិលើ�ៀសិថាគីាំនិ
��យសិងគ្រត�ប់ល់ើ�កានិល់ើ�មែក្សា�ក្សាល់ើ�ៀសិទាងំលើន្ទា�លើទឹ លើគ្រពា�វាអាចុះប់ងើជាផ�ប់ះ�ពា�់ន្ទាន្ទា ដ�់សិ�ខ្លួភា�គ្រប់ជាសិហ�មនិ៍
ដម្លៃទឹលើទឹៀតរមួទាងំគ្រ�ួ�ររប់ស់ិអុក្សាលើចា�លើ�ៀសិគ្រ�ប់ទ់ឹ�ក្សាមែនិួង�ា �់ផង។

• ចូុះ�រមួរា�់ក្សាមីវធិ្លី�ផេ�េផាយ ឬវ�គប់ណ៍ើ� �ប់ណាើ �ន្ទាន្ទា សិើ�អំ��ការមែថទាសំិ�ខ្លួភា�អន្ទាមយ័ប់រ�ិែ និ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាម។  

១. អាជាា ធ្លីរមូ��ា និ

២. គ្រកុ្សាមហូ�និគ្រប់មូ�សំិរាមសិ��និគ្រទឹ�

៣. គ្រប់ជាសិហ�មនិ៍

អភិបិា�កិ្សាចុះេ និិងការគ្រ�ប់គ់្រ�ងសំិរាមរប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិល៍ើ��មគ្រប់ឡាយ�ូទឹឹក្សាសិុ�យប់ឹងគ្រតមែប់ក្សា 

២៧



ទឹ��ងំរស់ិលើ�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិប៍់ឹងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិទឹ��ងំរស់ិលើ�រប់ស់ិគ្រប់ជាសិហ�មនិបឹ៍់ងគ្រតមែប់ក្សាភិូម៤ិ
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