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បញ្ជអីក្សរកាត់ 

ក.ក.ជ ប្កុមប្រឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកមម និងជនរទ 
Council for Agriculture and Rural 
Development 

គ.ម.ក គណៈកមមការមូលរប្តកមពុជា 
Securities and Exchange Commission 
of Cambodia  

រ.ជ.ស ពរឡាជាតិសនតិសុែសងគមសប្មារ់មន្រនតីរាជការសីុវលិ 
National Social Security Fund for Civil 
Servants 

រ.ជ.អ ពរឡាជាតិអតីតយុទធជន National Fund for Veterans 
រ.ស.ស ពរឡាជាតិរររសនតិសុែសងគម National Social Security Fund 
ទ.ស.ស ទលិតទលកនុងប្សុកសរុរ Gross Domestic Product 
ម.ជ.ព មូលនិធ្ិជនពិការ People with Disability Fund 
AFD ទីភាន ក់ងារពដ្ីមបកីារអភិវឌ្ឍបារា ុំង Agence Française De Dévelopment 
CBHI ការធានារា៉ា រ់រងសុែភាពតាមសហគមន៍ Community-based Health Insurance 
DB រររពសាធ្នប្រពភទកុំណត់តាវកាលិកជាមុន Defined Benefit Pension 
DC រររពសាធ្នប្រពភទកុំណត់ភាគទានជាមុន Defined Contribution Pension 
EU សហភាពអឺរ ៉ាុរ European Union 

GIZ កិចចសហប្រតិរតតិការអាលលឺម៉ាង់ 
Deutsche Gesellschaft fÜr 
Internationale Zusammenabeit 

ILO អងគការពលកមមអនតរជាតិ International Labour Organization 

JICA ទីភាន ក់ងារសហប្រតិរតតិការអនតរជាតិជរ៉ាុន0T0T  
Japan International Cooperation 
Agency 

OOP ប្បាក់ពចញពីពហាព ៉ា  Out Of Pocket 
PAYG ការទូទាត់តាមដ្ុំពណីរ Pay As You Go 
SBP កមមវធីិ្សាព នចមលងរនតជុំនាញ Skill Bridging Program 
SDG ពោលពៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករពោយចីរភាព Sustainable Development Goals 

TVET ការអរ់រ ុំរណតុ ោះរណាត លរពចចកពទស និងវជិាា ជីវៈ 
Technical Vocational Education and 
Training 

UHC ប្រព័នធខងទាុំសុែភាពសកល Universal Health Coverage 
UNICEF អងគការមូលនិធ្ិកុមារររសអ់ងគការសហប្រជាជាតិ United Nations Children’s Fund 

USAID ទីភាន ក់ងារសហរដ្ឋអាពមរកិសុំរារ់អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ 
United States Agency for International 
Development 

VSTP កមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លជុំនាញតាមលិែិតរញ្ញា ក់ Voucher Skills Training Program 
WFP អងគការពសបៀងអាហារពិភពពលាក World Food Program 
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ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតិោុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ គឺជាខទនទីរងាា ញទលូវរយៈ
កាលខវង ខដ្លពផ្ទត តពលីសសរសតមភចុំនួនពីរគឺ ប្រព័នធជុំនួយសងគម និងប្រព័នធសនតិសុែសងគម។ ប្រព័នធ
ជុំនយួសងគម មានធាតុទសុំចុំននួ ៤  រមួមាន៖ (១) ការពឆលីយតរពៅនឹងពប្ោោះអាសនន (២) ការអភិវឌ្ឍ
មូលធ្នមនុសស (៣) ការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ និង (៤) សុែុមាលភាពសប្មារ់ប្រជាជនងាយរងពប្ោោះ។ 
ពោយខ ក ប្រព័នធសនតិសុែសងគមមានធាតុទសុំ ៥ គឺ៖ (១) ពសាធ្ន (២) ខងទាុំសុែភាព (៣) ហានិភ័យ
ការងារ (៤) និកមមភាព និង (៥) ពិការភាព។ 

ចកខុវស័ិយរយៈពពលខវងររស់រាជរោឋ ភិបាលសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគម គឺការកសាង
ប្រព័នធោុំពារសងគមមួយខដ្លមានប្រសិទធភាព និងចីរភាពហរិញ្ញវតថុ ពដី្មបរីពប្មីដ្ល់ពោលនពោបាយ
កាត់រនថយ និងទរ់សាក ត់ភាពប្កីប្ក ភាពងាយរងពប្ោោះ និងវសិមភាព ពហយីរមួចុំខណកដ្ល់ការអភិវឌ្ឍ 
និងោុំពារធ្នធានមនុសសឲ្យកាន់ខតរងឹមាុំ និងទូលុំទូលាយ ប្ពមទាុំង ជុំរុញកុំពណីនពសដ្ឋកិចចជាតិ។ 

ពោលរុំណងថ្នការពរៀរចុំឯកសារពនោះ គឺពដី្មបកីុំណត់ខទនការយុទធសាន្រសតររស់រាជរោឋ ភិបាល 
កនុងការធានាឲ្យបាននូវសនតិសុែប្បាក់ចុំណូល និងកាត់រនថយភាពងាយរងពប្ោោះខទនកពសដ្ឋកិចច និង
ហរិញ្ញវតថុររស់ប្រជាជន សុំពៅពលីកកមពស់សុែុមាលភាពនិងសាមគគីភាពសងគម ប្ពមទាុំង កាត់រនថយ
ភាពប្កីប្កជាអតិររមា។ 

ពោលពៅចមបងថ្នប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយពនោះ គឺពធ្វីការរនសុី ប្រមូលទតុ ុំ និងពប្ងឹងកមមវធីិ្
ខដ្លមានប្សារ់ ពដី្មបរីពងកីនប្រសិទធភាព តមាល ភាព និងសងគតិភាពថ្នរររឬកមមវធីិ្ទាុំងឡាយកនុងប្រព័នធ
ោុំពារសងគមទាុំងមូល រមួទាុំងការពប្ងីកវសិាលភាពខដ្លពៅតូចចពងែៀតពៅព យី ពដី្មបពីឆលីយតរនឹង
តប្មូវការររស់ប្រជាជនប្គរ់ប្សទារ់ ប្សរតាមការរកីចពប្មីនថ្នពសដ្ឋកិចចជាតិ ប្ពមទាុំង ពរៀរចុំឲ្យមាន
ប្ករែ័ណឌ អភិបាលកិចចនិងការពិនិតយពលីរញ្ញា ឆលងវស័ិយ ពដី្មបធីានាបាននូវប្រសិទធភាពថ្នការប្គរ់ប្គង 
និងរពងកីនប្រសិទធភាពចុំណាយងវកិា។ 

ប្រព័នធសនតិសុែសងគម នឹងជុំរុញឲ្យប្រជាជនប្គរ់រូរចូលរមួសនសុំប្បាក់ (រង់ភាគទាន) ពៅកនុង
មូលនិធិ្រមួមយួ ពដី្មបកីារពារហានិភ័យពីការធាល ក់ចូលកនុងភាពប្កីប្កពៅពពលចាស់ជរា និងពៅពពលមាន
តប្មូវការពសវាខងទាុំសុែភាព ប្ពមទាុំង ហានិភ័យពទសងៗពទៀត។ ចុំពពាោះប្កុមប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរង
ពប្ោោះខដ្លោម នលទធភាពរង់ភាគទាន រាជរោឋ ភិបាលនឹងពិនិតយលទធភាពកនុងការរង់ភាគទានជុំនសួ។ 

យនតការពកៀរគរភាគទានពៅកនុងប្រព័នធសនតិសុែសងគម នឹងរពងកីតជាប្រភពហរិញ្ញវតថុកនុងប្សុក
សប្មារ់ការវនិិពោគពៅពលីមូលរប្តរដ្ឋ ខដ្លទុកលទធភាពឲ្យរាជរោឋ ភិបាលអាចយកប្រភពហរិញ្ញវតថុ
ពនោះពៅពធ្វីការវនិិពោគសាធារណៈបាន។ យនតការពនោះ គឺជាមពធ្ាបាយដ៏្ប្រពសីរ កនុងការដ្កែលួនពចញ
ពីការពឹងខទែកទាុំងប្សុងពលីហរិញ្ញរបទានពប្ៅប្រពទស ប្ពមទាុំង ជួយជុំរុញការអភិវឌ្ឍទីទារទុនកនុង
ប្សុកទងខដ្រ។ 



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ xiii  
 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយពនោះ ឆលុោះរញ្ញច ុំងពីតងភាពជាក់ខសតងថ្នការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគម
ពៅកមពុជា និងកុំណត់រញ្ញា ប្រឈមសុំខាន់ៗខដ្លបាននិងកុំពុងជួរប្រទោះ ប្ពមទាុំង កុំណត់យុទធសាន្រសត 
និងពោលពៅអនាគត ខដ្លប្តូវអនុវតតពៅតាមដ្ុំណាក់កាលែលី មធ្យម និងខវង ពោយពផ្ទត តសុំខាន់ពលី
ទិដ្ឋភាព ៤ គឺ៖ (១) ប្ករែ័ណឌ ចារ់និងរទរបញ្ញតតិ (២) ប្ករែ័ណឌ សាថ រ័ន (៣) ប្ករែ័ណឌ ហរិញ្ញវតថុ 
និង (៤) ធ្នធានមនុសស។ និនាន ការថ្នការវវិឌ្ឍពៅពលីសកលពលាក និងរទពិពសាធ្ន៍ពីរណាត ប្រពទស
នានា ក៏ប្តូវបានពលីកយកមកពិភាកា និងោក់រញ្ចូ លពោយខកសប្មួលឲ្យប្សរពៅនឹងរររិទកមពុជា។ 

ឯកសារពនោះ មានភាពទន់ភលន់ អាចខកលមែបានអាប្ស័យពលីសាថ នភាពពសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង
នពោបាយ ពដី្មបីពឆលីយតរនឹងរញ្ញា ប្រឈម និងពលបឿនថ្នការអភិវឌ្ឍឲ្យបានទាន់ពពលពវលាប្រករ
ពោយប្រសិទធភាពែពស់។ 

ក្. វឌ្ឍនភាព្ 

រាជរោឋ ភិបាលសពប្មចបានសមិទធិទលជាពប្ចីន និងអនុវតតកមមវធីិ្កុំខណទប្មង់ប្រករពោយពជាគ
ជ័យជារនតរនាៃ រ់ ពលីប្រព័នធជុំនយួសងគម និងប្រព័នធសនតិសុែសងគម។ សមិទធទិលសុំខាន់ៗរមួមាន៖ 

• ប្រព័នធជុំនយួសងគម៖ ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធីិ្ជុំនួយសងគមនានា រមួមាន (១) មូលនិធិ្ 
សមធ្ម៌ពដី្មបទីតល់ជូនប្កុមប្គួសារប្កីប្កនូវការខងទាុំសុែភាពពោយឥតរង់ថ្ងល (២) គពប្មាង
ជុំនយួពសបៀងអាហារររស់គណៈកមាម ធិ្ការជាតិប្គរ់ប្គងពប្ោោះមហនតរាយ និងកមមវធីិ្សនតិសុែ 
ពសបៀងររស់ប្កសួងពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុ ពដី្មបពីោោះប្សាយរញ្ញា អសនតិសុែពសបៀង (៣) 
កមមវធីិ្ទតល់អាហារូរតថមភសប្មារ់ន្រសតីមានថ្ទៃពពាោះនិងកុមារ ពដី្មបពីលីកកមពស់សុែភាពមាតា
និងទារក (៤) កមមវធីិ្អាហារូរករណ៍ថ្នន ក់រឋមសិកា ពដី្មបីជុំរុញឲ្យមានការចុោះពឈាម ោះ
ចូលពរៀនទាន់ពពលពវលាពីសុំណាក់កុមារប្កីប្ក (៥) កមមវធីិ្ទតល់អាហារពៅតាមសាលាពរៀន 
ពដី្មបបី្ទប្ទង់ការលូតលាស់ថ្នកាយសមបទា និងសាម រតីកុមារកនុងការទទលួយកចុំពណោះដឹ្ង 
និង (៦) កមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ ពដី្មបពីលីកកមពស់ជុំនាញវជិាា ជីវៈឲ្យពឆលីយតរពៅ
នឹងតប្មូវការថ្នទីទារពលកមម។ 

• ប្រព័នធសនតិសុែសងគម៖ ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររសនតិសុែសងគមមួយចុំនួន រួមមាន៖ 
ពរឡាជាតិរររសនតិសុែសងគម ពរឡាជាតិសនតិសុែសងគមសប្មារ់មន្រនតីរាជការសុីវលិ ពរឡា
ជាតិអតីតយុទធជន និងមូលនិធិ្ជនពិការ។ សាថ រ័នទាុំងពនោះ មានពោលពៅទតល់ការោុំពារ
សនតិសុែប្បាក់ចុំណូល ខដ្លអាចរណាត លមកពីការឈថឺ្នក ត់ ពប្ោោះថ្នន ក់ការងារ ពិការភាព 
មាតុភាព និងចាស់ជរា ជាពដី្ម សប្មារ់ប្កុមពោលពៅមយួចុំនួនដូ្ចជា មន្រនតីរាជការសុីវលិ 
អតីតយុទធជន ជនពិការ និងកមមករនិពោជិត។ 

ខ្. បញ្ហា ប្បឈម្ 

ទនៃឹមនឹងសមិទធិទលទាុំងឡាយ ក៏ពៅមានរញ្ញា ប្រឈមសុំខាន់ៗខដ្លប្តូវពោោះប្សាយ ដូ្ចជា៖ 
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 វសិាលភាពលគបដណថ ប់ថ្នកមយវធីិជាតិជុំនួយសងគម និងរបបសនថិសុែសងគមពៅមិនទាន់
ទូលុំទូលាយនិងលគបដណថ ប់ពពញពលញ ខដលពធឝីឲ្រលកុមលបជាជនមួយចុំននួ មិនទាន់ទទលួ
បានការោុំពារ 

 ដុំពណីរការលគប់លគងកមយវធីិ និងរបបមិនមានលកខណៈលបមូលផថុ ុំ នាុំឲ្រមានផលប៉ាោះពាល់ដល់
លបសិទនភាពនិងសកកិសិទនិភាពថ្នការបុំពពញការងារ និងចុំណាយថវកិាែភស់ លពមទាុំង នាុំឲ្រ
មានអសងគតិភាពចុំពពាោះអតទលបពោជន៍រវាងលកុមលបជាជនពោលពៅពផសងៗ 

 យនថការសលមបសលមួលកលមិតពោលនពោបាយរវាងសាទ ប័នពាក់ព័នន និងយនថការលតួតពិនិតរ 
ពដីមផធីានាបាននូវលបសិទនភាព គណពនយរភាព និងតមាវ ភាពថ្នលបតិបតថិការលគប់លគង និង
ចាត់ខចងកមយវធីិ និងរបបនីមយួៗពៅមានការែឝោះខាត 

 បរោិឌ នវនិិពោគពៅមិនទាន់មានភាពលែលបពសីរ ែណៈខដលពោលនពោបាយពននោរក៏ពៅ
មិនទាន់កុំណត់ឲ្របានចាស់លាស់ 

 លបព័ននលគប់លគងអតថសញ្ញដ ណ និងអលតានុកូលោឌ នលបជាជនទូពៅ លបព័ននលគប់លគងអតថ-
សញ្ញដ ណលបជាជនលកីលកនិងងាយរងពលោោះ និងលបព័ននចុោះបញ្ជ ីរបស់សាទ ប័នលបតិបតថិករពៅ
មិនទាន់បានតភាជ ប់ោប  ខដលនាុំឲ្រមានការលតួតោប ពលីការកុំណត់អតថសញ្ញដ ណ និងការចុោះ
បញ្ជ ី និងការផថល់អតទលបពោជន៍លតួតោប ផងខដរ និង 

 ការយល់ដឹងអុំពីលបព័ននោុំពារសងគម ដូចជាអតទលបពោជន៍ និងកាតពឝកិចចកបុងការចូលរមួ
របស់លបជាជនពៅកបុងរបប ឬកមយវធីិនីមយួៗពៅមានកលមិត។ 

គ. យទុធសាស្រសត និខង្គលង្ៅអនាគត 
យុទនសាន្រសថ និងពោលពៅអនាគត សលមាប់អនុវតថពដីមផសីពលមចបានពោលពៅ និងពោលបុំណង

ថ្នឯកសារលកបែ័ណឍ ពោលនពោបាយពនោះ មានដូចខាងពលកាម៖ 
 ការពរៀបចុំោក់ឲ្រដុំពណីរការកមយវធីិជាតិជុំនយួសងគមថយី និងការពលងីកវសិាលភាពពលីកមយវធីិ
ខដលមានលសាប់ពដីមផបីពងកីនការោុំពារបខនទមដល់ជនលកីលកនិងងាយរងពលោោះ តាមរយៈ៖ 
o ការសិកាពរៀបចុំោក់ឲ្រដុំពណីរការកមយវធីិោុំពារន្រសថីមានថ្ផធពពាោះ និងកុមារ ពដីមផពីឆវីយ
តបនឹងបញ្ញា កងឝៈអាហារូបតទមម 

o ការសិកាអុំពីលទនភាព កបុងការពលងីកវសិាលភាពកមយវធីិអាហារូបករណ៍ថ្នប ក់បឋមសិកា 
និងមធរមសិកា លពមទាុំង កមយវធីិផថល់អាហារពៅតាមសាលាពរៀន 

o ការបពងកីន និងពលងឹងកមយវធីិបណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ ខដលពផ្ទថ តជាពិពសសពលីយុវជន
មកពីលគួសារលកីលក និងងាយរងពលោោះ 

o ការោក់ឲ្រដុំពណីរការកមយវធីិឧបតទមមសាច់លបាក់សលមាប់ជនពិការ និង 
o ការសិកាអុំពីការោក់ឲ្រដុំពណីរការកមយវធីិោុំពារជនចាស់ជរា 

 ការពរៀបចុំោក់ឲ្រដុំពណីរការរបបសនថិសុែសងគមថយី និងពលងីកវសិាលភាពពលីរបបខដល
មានលសាប់ពដីមផបីពងកីនការោុំពារដល់លបជាជនលគប់រូប តាមរយៈ៖ 
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o ការជុំរុញការអភិវឌណលបព័ននពសាធន និងខថទាុំសុែភាពឲ្រសពលមចបានវសិាលភាពលគប
ដណថ ប់សកល ពដីមផផីថល់ការោុំពារជូនលបជាជនលគប់រូប ទាុំងវស័ិយពសដឌកិចចកបុងលបព័នន 
និងពលៅលបព័នន និង 

o ការពលងឹងការពលីកកមភស់សុែុមាលភាពជនពិការ និងការសិកាអុំពីលទនភាពកបុងការ
ោក់ឲ្រដុំពណីរការរបបសនថិសុែសងគមខផបកនិកមយភាព 

 ការពរៀបចុំពឡងីវញិនូវរចនាសមភ័ននសាទ ប័ន និងការខបងខចកតនួាទីភារកិចចឲ្របានចាស់លាស់
ពពាលគឺ កលមិតពោលនពោបាយ កលមិតបញ្ដតថិករ និងកលមិតលបតិបតថិករ ដូចខាងពលកាម៖ 
o ការពរៀបចុំបពងកីត “លកុមលបឹកាជាតិោុំពារសងគម” ពដីមផីពដីរតួនាទីជាសាទ ប័នសលមប-
សលមួលកលមិតពោលនពោបាយ 

o ការពរៀបចុំបពងកីតសាទ ប័នបញ្ដតថិករ ពដីមផីលគប់លគង និងលតួតពិនិតរសាទ ប័នលបតិបតថិករ
លបកបពោយលបសិទនភាព និងតមាវ ភាព 

o ការពធឝីសមាហរណកមយសាទ ប័នលបតិបតថិករសនថិសុែសងគមទាុំងអស់រមួមាន៖ ប.ស.ស 
ប.ជ.ស ប.ជ.អ និង ម.ជ.ព ឲ្រពៅជាសាទ ប័នខតមយួ ពដីមផពីលងឹងលបសិទនភាពថ្នការ
លគប់លគង ការផថល់ពសវាជូនលបជាជន និងការលគប់លគងចុំណាយថវកិា និង 

o ការសិកាអុំពីលទនភាពកបុងការបពងកីតលបតិបតថិករជុំនយួសងគម ពដីមផពីដីរតជួាលចកពចញ-
ចូលខតមយួសលមាប់លគប់លគង និងចាត់ខចងហរិញ្ដបផទានជុំនយួសងគមទាុំងអស់ 

 ការពលីកកមភស់បរោិឌ នវនិិពោគ ពដីមផផីថល់ជាជពលមីសសលមាប់ការវនិិពោគមូលនិធិសនថិសុែ
សងគម និងការកុំណត់ឲ្របានចាស់អុំពីពោលនពោបាយពននោរ ពាក់ព័នននឹងលបតិបតថិការ
ោុំពារសងគម 

 ការតភាជ ប់លបព័ននលគប់លគងអតថសញ្ញដ ណនិងអលតានុកូលោឌ នលបជាជនទូពៅ លបព័ននលគប់លគង
អតថសញ្ញដ ណលបជាជនលកីលកនិងងាយរងពលោោះ និងលបព័ននចុោះបញ្ជ ីរបស់សាទ ប័នលបតិបតថិករ
ពដីមផបីពងកីនលបសិទនភាពការងារ កាត់បនទយពពលពវលា និងចុំណាយ និង 

 ការបពងកីនការពលីកកមភស់ការយល់ដឹងរបស់លបជាជនពាក់ព័នននឹងលបព័ននោុំពារសងគម។ 
ជារួម យុទនសាន្រសថនិងខផនការសកមយភាពកុំខណទលមង់នីមួយៗ ខដលមានខចងកបុងលកបែ័ណឍ

ពោលនពោបាយជាតិោុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ គឺមានភាពលបទាក់លកឡាោប ពៅវញិពៅមក។ 
ភាពយតឺោ៉ា វថ្នកុំខណទលមង់ថ្នកមយវធីិ ឬរបបណាមយួ អាចមានផលប៉ាោះពាល់អវជិជមានដល់ដុំពណីរការ
ថ្នការពធឝកីុំខណទលមង់កមយវធីិឬរបបពផសងពទៀត និងលបព័ននោុំពារសងគមទាុំងមូល។ ដូពចបោះ រាជរោឌ ភិបាល 
នឹងពផ្ទថ តការយកចិតថទុកោក់ពលីការអនុវតថ និងពលផឿនថ្នការខកទលមង់ ពោយតាមោនជាលបចាុំពលី
វឌណនភាព និងបញ្ញា លបឈមរបស់កមយវធីិ ឬរបបនីមួយៗ ខដលអាចពកីតមានពឡងី ពដីមផចីាត់វធិានការ
សមលសប និងទាន់ពពលពវលា។ 
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ជពំ្កូ្ទ១ី 

ទដិ្ឋភាព្ទងូ្ៅ 

១.១ ង្សចក្តីង្្តើម្ 

ប្រជាជនកមពុជា មានទមាល រ់រស់ពៅតាមខររប្គួសារ និងសហគមន៍ ពោយការពឹងអាប្ស័យ និង
ជយួយកអាសាោន  ជាពិពសស ពពលមានជុំងឺឈថឺ្នក ត់ ពពលមានពប្ោោះអាសននពទសងៗ ឬពពលធាល ក់ែលួនជរា
ោម នទីពឹង ជាពដី្ម។ ទមាល រ់ពនោះ ពៅខតរនតពឃញីមានជាហូរខហរពៅកនុងសងគមកមពុជារចចុរបនន ជា
ពិពសស គឺការពឹងខទែកោន ពៅវញិពៅមកកនុងរងវង់សាច់ញាតិនិងប្កុមប្គួសារ។ ទមាល រ់ទាុំងពនោះ រងាា ញឲ្យ
ពឃញីពីសាមគគីភាពដ៏្លែទាុំងកនុងប្កុមប្គួសារ និងសហគមន៍ ខដ្លគរបរីនតរកាឲ្យបានគង់វងស។ ពទាោះ
ោ៉ា ងណា រទពិពសាធ្ន៍ថ្នរណាត ប្រពទសពៅកនុងនិងពប្ៅតុំរន់ ជាពិពសស ប្រពទសខដ្លមានទុំពនៀម
ទមាល រ់ប្រថ្ពណីប្រហាក់ប្រខហលប្រពទសកមពុជាបានរងាា ញថ្ន ទមាល រ់ទាុំងពនោះមាននិនាន ការងយចុោះជា
រនតរនាៃ រ់ពីមយួជុំនាន់ពៅមយួជុំនាន់ ពោយសារកតាត ពទសងៗជាពប្ចីន។ និនាន ការពនោះ បានរងាា ញឲ្យ
ពឃញីោ៉ា ងចាស់ពីតប្មូវការចាុំបាច់ថ្នប្រព័នធោុំពារសងគម ពដី្មបីទតល់នូវការោុំពារសប្មារ់ប្រជាជន
មាន ក់ៗឲ្យពចៀសទុតពីការធាល ក់ែលួនចូលពៅកនុងភាពប្កីប្ក ពោយសារការទទលួរងឥទធិពលពីពប្ោោះធ្មមជាតិ 
តប្មូវការពសវាសុខាភិបាល ការធាល ក់ែលួនពិការ ឬការឈានចូលវយ័ចាស់ជរា ជាពដី្ម។ល។ 

កនលងមក រាជរោឋ ភិបាលខតងពផ្ទត តការយកចិតតទុកោក់ពលីការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគម ខដ្ល
ខសតងពចញពីការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការពរឡាជាតិរររសនតិសុែសងគម (រ.ស.ស) ពរឡាជាតិសនតិសុែ
សងគមសប្មារ់មន្រនតីរាជការសុីវលិ (រ.ជ.ស) ពរឡាជាតិអតីតយុទធជន (រ.ជ.អ) និងមូលនិធិ្ជនពិការ 
(ម.ជ.ព) ប្ពមទាុំង ការអនុម័តយុទធសាន្រសតជាតិោុំពារសងគមសប្មារ់ជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ខដ្ល
ជាមូលោឋ នប្គឹោះសប្មារ់ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធីិ្ជាតិជុំនយួសងគមមួយចុំនួន។ សប្មារ់អាណតតិទី៥
ពនោះ រាជរោឋ ភិបាលបានោក់ពចញពោលនពោបាយខកទប្មង់សុីជពប្ៅពលីប្គរ់វស័ិយ កនុងពនាោះយុទធសាន្រសត
ចតុពកាណដ្ុំណាក់កាលទី៣ររស់រាជរោឋ ភិបាល និងខទនការយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ 
បានកុំណត់យក “ការរនតពប្ងឹង និងអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគមឲ្យមានលកខណៈប្រមូលទតុ ុំ សងគតិភាព និង
ប្រសទិធភាព” ជាពោលពៅអាទិភាព។ 

ពៅកនុងររកិារណ៍ពនោះ រាជរោឋ ភិបាលបានោក់ពចញនូវប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតិោុំពារ
សងគម ២០១៦-២០២៥ សុំពៅជុំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគមឲ្យកាន់ខតរងឹមាុំនិងលែប្រពសីរព ងី 
ប្ពមទាុំង អាចប្គរដ្ណត រ់ប្រជាជនប្គរ់រូរ ជាពិពសសប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ។ 

ចកខុវស័ិយរយៈកាលខវងររស់រាជរោឋ ភិបាលសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគម គឺការកសាង
ប្រព័នធោុំពារសងគមប្រករពោយររោិរ័នន ប្រសិទធភាព និងចីរភាពហរិញ្ញវតថុ ខដ្លជាឧរករណ៍រពប្មី
ដ្ល់ការកាត់រនថយ និងទរ់សាក ត់ភាពប្កីប្ក ភាពងាយរងពប្ោោះ និងវសិមភាព ពហយីរមួចុំខណកដ្ល់
ការអភិវឌ្ឍ និងោុំពារធ្នធានមនុសសកាន់ខតទូលុំទូលាយ និងជុំរុញកុំពណីនពសដ្ឋកិចច។ 
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ពោលរុំណងថ្នការពរៀរចុំឯកសារពនោះ គឺពដី្មបកីុំណត់ខទនការយុទធសាន្រសតររស់រាជរោឋ ភិបាល 
កនុងការធានាឲ្យបាននូវសនតិសុែប្បាក់ចុំណូល និងកាត់រនថយភាពងាយរងពប្ោោះខទនកពសដ្ឋកិចច និង
ហរិញ្ញវតថុររស់ប្រជាជន សុំពៅពលីកកមពស់សុែុមាលភាពនិងសាមគគីភាពសងគម ប្ពមទាុំង កាត់រនថយ
ភាពប្កីប្កជាអតិររមា។ ពោលពៅចមបងថ្នប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយពនោះ គឺពធ្វីការរនសុី ប្រមូលទតុ ុំ 
និងពប្ងឹងកមមវធីិ្ខដ្លមានប្សារ់ ពដី្មបីរពងកីនប្រសិទធភាព តមាល ភាព និងសងគតិភាពថ្នរររឬកមមវធីិ្
ទាុំងឡាយកនុងប្រព័នធោុំពារសងគមទាុំងមូល រមួទាុំងការពប្ងីកវសិាលភាពខដ្លពៅតូចចពងែៀតពៅព យី 
ពដី្មបពីឆលីយតរនឹងតប្មូវការររស់ប្រជាជនប្គរ់ប្សទារ់ ប្សរតាមការរកីចពប្មីនថ្នពសដ្ឋកិចចជាតិ ប្ពម
ទាុំង ពរៀរចុំឲ្យមានប្ករែ័ណឌ អភិបាលកិចច និងការពិនិតយពលីរញ្ញា ឆលងវស័ិយ ពដី្មបីធានាឲ្យបាននូវ
ប្រសិទធភាពថ្នការប្គរ់ប្គង និងរពងកីនប្រសិទធភាពចុំណាយងវកិា។ 

ឯកសារពោលនពោបាយពនោះ ឆលុោះរញ្ញច ុំងពីវឌ្ឍនភាព និងសមិទធិទលនានាខដ្លទទួលបាន
ពជាគជ័យនាពពលកនលងមក ទនៃឹមនឹងការកុំណត់អុំពីរញ្ញា ប្រឈមនានា ខដ្លបាននិងកុំពុងជរួប្រទោះ 
ប្ពមទាុំង រញ្ញា ប្រឈមជាយថ្នភាពនានាខដ្លអាចនឹងពកីតមានព ងីពៅថ្ងៃអនាគតពដី្មបជីាមូលោឋ ន
កនុងការកុំណត់យុទធសាន្រសត និងពោលពៅអនាគត សប្មារ់ពឆលីយតរពៅនឹងរញ្ញា ប្រឈមទាុំងពនាោះ។ 
វធិានការចមបងៗនឹងប្តូវបានោក់ពចញជាដ្ុំណាក់កាលែលី មធ្យម និងខវង ពោយខទែកពលីទិដ្ឋភាព ៤ គឺ 
(១) សមធ្ម៌ (២) ភាពប្ទប្ទង់បានថ្នងវកិា (៣) ប្រសិទធភាព និង (៤) ចីរភាព។ 

ប្រព័នធោុំពារសងគមកមពុជាមានសសរសតមភ២គឺ ប្រព័នធជុំនយួសងគម និងប្រព័នធសនតិសុែសងគម។ 
ប្រព័នធជុំនួយសងគមទតល់ការោុំពារដ្ល់ប្រជាជនខដ្លរស់ពៅពប្កាម និងខកបររនាៃ ត់ភាពប្កីប្ក ពោយពផ្ទត ត
ជាពិពសសពលីកុមារ និងន្រសតីមានថ្ទៃពពាោះ ជនពិការ និងជនចាស់ជរាោម នទីពឹង។ ប្រព័នធសនតិសុែសងគម
ទតល់ការោុំពារហានិភ័យពលីខទនកពសាធ្ន ខងទាុំសុែភាព ហានិភ័យការងារ និកមមភាព និងពិការភាព 
ដ្ល់ប្កុមប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចទាុំងកនុង និងពប្ៅប្រព័នធ។ 

១.២ សាា នភាព្ង្សដ្ឋក្ិចច-សខគម្ 

ពោងតាមការវាយតថ្មលររស់ធ្នាោរពិភពពលាកពៅឆ្ន ុំ២០១៥ ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាប្តូវ
បានទទួលសាគ ល់ជាប្រពទសឯកតតករមួយ សពប្មចបានកុំពណីនពសដ្ឋកិចចែពស់កនុងរយៈពពលខវង។ កនុង
រយៈពពល ២ ទសសវតសចុងពប្កាយពនោះ អប្តាកុំពណីនពសដ្ឋកិចចមធ្យមប្រចាុំឆ្ន ុំមានកប្មិតប្រមាណ 
៧.៧ ភាគរយ ពហយីអប្តាកុំពណីនដ៏្គរួជាទីពមាទនៈពនោះ ប្តូវបានរ ុំពឹងថ្ននឹងរកាសនៃុោះរនតពទៀតសប្មារ់
រយៈពពលមធ្យមខាងមុែ។ ពៅឆ្ន ុំ២០១៥ ពទាោះរីជាពសដ្ឋកិចចសកលពលាកមិនទាន់មានភាពរងឹមាុំកតី ក៏
កមពុជាអាចរកាបានសថិរភាពមា៉ា ប្កូពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុលែប្រពសីរ ខដ្លឆលុោះរញ្ញច ុំងតាមរយៈកុំពណីន
ពសដ្ឋកិចចកនុងរងវង់ ៧ ភាគរយ កប្មិតអតិទរណាទារប្រមាណ ១.២ ភាគរយ និងអប្តារតូរប្បាក់មាន
សថិរភាពកនុងរងវង់ ៤.០៥០ ពរៀលកនុង ១ ដុ្លាល រអាពមរកិ។ ឱនភាពងវកិាជាតិបានធាល ក់ចុោះជាលុំោរ់មក
ប្តឹមជិត ៣ ភាគរយ កនុងឆ្ន ុំ២០១៥ តាមរយៈការែុំប្រឹងខប្រងអនុវតតកមមវធីិ្កុំខណទប្មង់ប្គរ់ប្គង
ហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ ជាពិពសស អនុវតតយុទធសាន្រសតពកៀរគរចុំណូលរយៈពពលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ 
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ក៏ដូ្ចជាការរពងកីនប្រសិទធភាពចុំណាយងវកិាជាតិ។ សមតុលយជញ្ា ីងទូទាត់ជាមធ្យមមានអតិពរក
ប្រមាណ ៣ ភាគរយថ្ន ទ.ស.ស កនុងរយៈពពលរ៉ាុនាម នឆ្ន ុំចុងពប្កាយពនោះ ពហយីឱនភាពគណនីចរនត
បានរនតកាត់រនថយជារនតរនាៃ រ់។ 

ររូភាពទី១៖ អប្តាកុំពណីនទលតិទលកនុងប្សកុសររុ (ទ.ស.ស) 

ប្រភព៖ ប្កសួងពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុ 

ជាលទធទលថ្នការអភិវឌ្ឍពសដ្ឋកិចចលែប្រពសីរ អប្តាភាពប្កីប្កពៅកមពុជា ប្តូវបានកាត់រនថយ គរួ
ឲ្យកត់សមាគ ល់ ពោយសពប្មចបានពោលពៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសកនុងការកាត់រនថយភាពប្កីប្កបាន 
ប្រមាណ ៤ ភាគរយកនុងមួយឆ្ន ុំ ខដ្លពធ្វីឲ្យអប្តាភាពប្កីប្កធាល ក់ចុោះោ៉ា ងពលឿនពី ៥៣ ភាគរយ កនុងឆ្ន ុំ
២០០៤ មកប្តឹម ១៣.៥ ភាគរយ កនុងឆ្ន ុំ២០១៤។ ទលិតទលកនុងប្សុកសរុរគិតជាមធ្យមសប្មារ់
មនុសសមាន ក់បានពកីនពី ៤៨៧ ដុ្លាល រពៅឆ្ន ុំ២០០៥ ដ្ល់ប្រមាណ ១,២១៥ ដុ្លាល រពៅឆ្ន ុំ២០១៥ 
ខដ្លពធ្វីឲ្យកមពុជាខប្រកាល យពៅជាប្រពទសមានចុំណូលមធ្យមកប្មិតទារ។ 

ររូភាពទី២៖ កុំពណីន ទ.ស.ស សប្មារ់មនុសសមាន ក់ (គិតជាដុ្លាល រ) 

 
ប្រភព៖ ប្កសួងពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុ 

ខទលផ្ទក ថ្នកុំពណីនពសដ្ឋកិចច ក៏ប្តូវបានខរងខចកកនុងលកខណៈកាន់ខតមានសមភាព។ ពមគុណ ឬ
សនៃសសន៍ ខដ្លវាស់កប្មិតវសិមភាពពៅកនុងចុំណាយសប្មារ់ការពប្រីប្បាស់កនុងចុំពណាមប្រជាជនបាន
ងយចុោះពី ០.៤១ ពៅឆ្ន ុំ២០០៧ មកពៅប្តឹម ០.២៩ ពៅឆ្ន ុំ២០១២។ ទនៃឹមនឹងពនោះ ការពលីកកមពស់
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សុែភាពររស់ប្រជាជនក៏ទទលួបានវឌ្ឍនភាពគរួឲ្យកត់សមាគ ល់។ អប្តាមរណភាពមាតាងយចុោះពី ២០៦ 
ពៅឆ្ន ុំ២០១៣ មកពៅប្តឹម ១៤០ ពៅឆ្ន ុំ២០១៥ កនុងកុំពណីតទារក ១០០ ០០០ នាក់។ រឯី អប្តា
មរណភាពទារកក៏ងយចុោះទងខដ្រពី ២៧ ពៅឆ្ន ុំ២០១៣ មកពៅប្តឹម ២២ ពៅឆ្ន ុំ២០១៥ កនុងកុំពណីត
ទារក ១ ០០០ នាក់។ 

ររូភាពទី៣៖ អប្តាមរណភាពមាតា និងទារក 

 
ប្រភព៖ ខទនការយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ទ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨ 

ជារមួ ការរកាបាននូវសថិរភាពមា៉ា ប្កូពសដ្ឋកិចច សថិរភាពហរិញ្ញវតថុ និងការអភិវឌ្ឍវស័ិយទលិតកមម
ពាណិជាកមម និងហរិញ្ញវតថុ  បានោុំប្ទដ្ល់ការរកីចពប្មីនសកមមភាពពសដ្ឋកិចចប្រករពោយភាពរងឹមាុំ 
ប្ពមទាុំង បានរមួចុំខណកកនុងការកាត់រនថយភាពប្កីប្កររស់ប្រជាជន។ 

សមិទធិទលទាុំងពនោះទទលួបានពៅកនុងរររិទថ្នសថិរភាពនពោបាយនិងសងគម និងឆលុោះរញ្ញច ុំងពី
ភាពពជាគជ័យថ្នពោលនពោបាយកុំខណទប្មង់ការប្គរ់ប្គងមា៉ា ប្កូពសដ្ឋកិចច ពោយការអនុវតតយនតការ
ពសដ្ឋកិចចទីទារ ការទាញយកឧតតមភាពពប្រៀរពធ្ៀរពីការប្រកតួប្រខជង និងតាមរយៈការរពងកីតររោិឋ ន
អុំពណាយទលសប្មារ់ការវនិិពោគររស់វស័ិយឯកជន។ 

ការធាល ក់ចុោះថ្នអប្តាភាពប្កីប្ក និងពមគុណវសិមភាពថ្នការពប្រីប្បាស់បានខសតងព ងី ទនៃឹមនឹង
ការរកីចពប្មីនថ្នទីទារការងារពៅប្រពទសកមពុជា។ ការរកីចពប្មីនថ្នវស័ិយឯកជន និងពិពិធ្កមមពសដ្ឋកិចច 
បានប្សូរយកកមាល ុំងពលកមមកាន់ខតពប្ចីនព ងីជាលុំោរ់ពចញពីវស័ិយទលិតកមមប្រថ្ពណី ជាពិពសស 
វស័ិយកសិកមម ពៅកាន់វស័ិយកមមនតសាលកមម ឧសាហកមម និងពសវាកមម។ 

រចចុរបនន ប្រជាជនភាគពប្ចីនសថិតកនុងវយ័ពលកមម ខដ្លគួរទសុំនឹងអប្តានិកមមភាពទារ គឺជា
កតាត ចលករដ៏្សុំខាន់កនុងការជុំរុញកុំពណីនពសដ្ឋកិចច។ 

ជាមយួនឹងសនៃុោះថ្នវឌ្ឍនភាពពសដ្ឋកិចចនាពពលរចចុរបនន ប្សរពពលខដ្លពសដ្ឋកិចចពិភពពលាក
ប្តូវបានរ ុំពឹងថ្ននឹងមានភាពរងឹមាុំព ងីវញិជាលុំោរ់ រាជរោឋ ភិបាលបានោក់ពចញនូវពោលពៅប្រករ
ពោយមហចិឆតាររស់ែលួន គឺការផ្ទល ស់រតូរឋានៈកមពុជាពីប្រពទសខដ្លមានចុំណូលទារពៅជាប្រពទសមាន
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 អប្តាមរណភាពមាតា (កនុង១០០ ០០០ កុំពណីតរស)់  អប្តាមរណភាពទារក (កនុង១០០០ កុំពណីតរស)់
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ចុំណូលមធ្យមកប្មិតែពស់ពៅឆ្ន ុំ២០៣០ និងពៅជាប្រពទសខដ្លមានចុំណូលែពស់ពៅឆ្ន ុំ២០៥០។ 
ការសពប្មចបាននូវមហចិឆតាពនោះ នឹងទតល់មូលោឋ នប្គឹោះមយួរងឹមាុំជាងមីពទៀតសប្មារ់ការសពប្មចបាននូវ 
ពោលពៅពសដ្ឋកិចច-សងគមកនុងកប្មិតមយួកាន់ខតែពស់។ 
១.៣ សាា នភាព្ប្បជាសាស្រសត 

កមពុជា ប្តូវបានចាត់ទុកជាប្រពទសខដ្លមានប្រជាជនវយ័ពកមងពប្ចីន ពោយសារប្រជាជនខដ្ល
មានអាយុពលីសពី ៦៥ ឆ្ន ុំមានចុំនួនប្រមាណខត ៥ ភាគរយរ៉ាុពណាណ ោះថ្នចុំនួនប្រជាជនសរុរ ពៅឆ្ន ុំ
២០១៥។ ពទាោះោ៉ា ងណា អប្តាកុំពណីនប្រជាជនមាននិនាន ការងយចុោះជារនតរនាៃ រ់ពី ១.៤៦ ភាគរយ
ពៅឆ្ន ុំ២០១៤ មកពៅ ១.៣៦ ភាគរយពៅឆ្ន ុំ២០១៨។ 

ររូភាពទី៤៖ អប្តាកុំពណីនប្រជាជនកមពុជាចារ់ពីឆ្ន ុំ២០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ុំ២០១៨ 

 
ប្រភព៖ ខទនការយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ទ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨ 

ពោយសារអប្តាកុំពណីនប្រជាជនបានងយចុោះជារនតរនាៃ រ់ ប្សរពពលខដ្លអាយុកាលសងឃមឹ
រស់ររស់ប្រជាជនមាននិនាន ការពកីនព ងី កមពុជាក៏បាននិងកុំពុងពបាោះជុំហានកាល យពៅជាសងគមខដ្ល
មានមនុសសចាស់ពប្ចីន ឬសងគមចាស់ជរា (Aging Society) រនតិចមតងៗទងខដ្រ។ 

ររូភាពទី៥៖ ការពាករណ៍កុំពណីនប្រជាជនរហូតដ្ល់ឆ្ន ុំ២១០០ 

 
ប្រភព៖ អងគការពលកមមអនតរជាតិ 
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ការអភិវឌ្ឍថ្នវស័ិយសុខាភិបាល និងការទទលួបាននូវចុំណីអាហារ និងជីវជាតិប្គរ់ប្ោន់ គឺជា
កតាត ចមបងខដ្លនាុំឲ្យមានការពកីនព ងីថ្នអាយុកាលសងឃមឹរស់ររស់ប្រជាជនកមពុជា។ ពោងតាមការ
ពាករណ៍ររស់អងគការសហប្រជាជាតិ ចារ់ពីឆ្ន ុំ២០៣០ពៅ កប្មិតអាយុកាលសងឃមឹរស់ររស់ប្រជាជន
កមពុជានឹងពកីនព ីងែពស់ជាង៧០ឆ្ន ុំ ខដ្លកតាត ពនោះ ក៏មានទលរ៉ាោះពាល់ទងខដ្រចុំពពាោះអប្តាប្ទប្ទង់
មនុសសចាស់ (កមាល ុំងពលកមមខដ្លមានអាយុពី១៥ឆ្ន ុំដ្ល់៥៩ឆ្ន ុំ ប្ទប្ទង់ជនចាស់ជរាខដ្លមានអាយុ
ចារ់ពី៦០ឆ្ន ុំព ងីពៅ) ដូ្ចមានរងាា ញកនុងរូរភាពទី៨។ និនាន ការថ្នការខប្រកាល យពៅជាសងគមខដ្ល
មានមនុសសចាស់ពប្ចីន រងាា ញពីតប្មូវការចាុំបាច់កនុងការសនសុំប្បាក់សប្មារ់ោុំពារពៅពពលចាស់ជរា 
ពដី្មបបី្ទប្ទង់ការរស់ពៅនិងពដី្មបពីជៀសវាងពីការធាល ក់ចូលកនុងភាពប្កីប្ក។ 

ររូភាពទី៦៖ អាយុកាលសងឃមឹរស់ររស់ប្រជាពលរដ្ឋកមពុជា 

 
ប្រភព៖ ខទនការយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ទ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨ 

ររូភាពទី៧៖ ការពាករណ៍អាយុកាលសងឃមឹរស់រហូតដ្ល់ឆ្ន ុំ២០៥០ 

 
ប្រភព៖ របាយការណ៍ប្រជាជនពិភពពលាកររស់អងគការសហប្រជាជាតិឆ្ន ុំ២០១៥ 

67.1 67.3 67.5 67.7 67.9 68.1

71 71.2 71.4 71.6 71.8 71.9

64

66

68

70

72

74

2013 2014 2015 2016 2017 2018

រុរស ន្រសតី

67.6

69.9

73.8
78.8

60

65

70

75

80

2015 2020 2030 2050

អាយុរសព់ៅមធ្យមគិតពីកុំពណីត



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 7 

 

ររូភាពទី៨៖ ការពាករណ៍ចុំននួវយ័ពលកមមខដ្លប្តវូប្ទប្ទង់វយ័ជរា 
 

 
ប្រភព៖ របាយការណ៍ប្រជាជនពិភពពលាកររស់អងគការសហប្រជាជាតិឆ្ន ុំ២០១៥ 

១.៤ ទសសនទានននប្បព្័នធគពំារសខគម្ 

១.៤.១ ភាពចាំបាច់នៃប្រពៃ័ធគាំពារសង្គម 
ពៅកនុងរររិទថ្នប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយពនោះ ប្រព័នធោុំពារសងគមសុំពៅដ្ល់ពោលនពោបាយ 

កមមវធីិ្ សកមមភាព រមួទាុំងប្ករែ័ណឌ គតិយុតតិ និងសាថ រ័ន ខដ្លប្តូវបានពរៀរចុំព ងីពដី្មបទីតល់ការោុំពារ 
និងពប្ងឹងសមតថភាពររស់សមាជិកកនុងសងគមកមពុជាកនុងការពឆលីយតរចុំពពាោះហានិភ័យពសដ្ឋកិចច និង
ភាពងាយរងពប្ោោះមយួចុំនួន ខដ្លពកីតព ងីពីការខប្រប្រួលលកខែណឌ រស់ពៅ និងការងារ។ 

ការោុំពារសងគមគឺជាការពរតជ្ាែិតែុំជាក់ខសតងររស់រាជរោឋ ភិបាលកមពុជា ខដ្លធាល រ់បានអនុវតត
ជាពប្ចីនមកពហយី និងខដ្លចាុំបាច់ប្តូវពធ្វីការពប្ងឹង និងពប្ងីករខនថមពទៀត។ កតាត ទាុំងពនាោះ ទាមទារ 
ការយកចិតតទុកោក់កាន់ខតែពស់ពីរាជរោឋ ភិបាលពៅពលីការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគមពៅកមពុជា ខដ្ល
កនុងពនាោះរមួមានជារឋមគឺ៖ 

១. ភាពចាុំបាច់កនុងការវនិិពោគពលីធ្នធានមនុសស កនុងែណៈជុំរុញទលិតភាពពលកមម។ ការ
ធានាបាននូវសនតិសុែប្បាក់ចុំណូលជូនប្រជាជន និងជុំរុញឲ្យពួកោត់មានលទធភាពរពងកីន
ចុំណាយ ខដ្លជាកមាល ុំងចលករោ៉ា ងសុំខាន់កនុងការជុំរុញកុំពណីនពសដ្ឋកិចចជាតិឲ្យកាន់ខត
មានប្រសិទធភាព និងប្រករពោយររោិរ័នន  

២. តប្មូវការកនុងការធានាបាននូវយុតតិធ្ម៌ និងសមធ្ម៌សងគម តាមរយៈការពលីកកមពស់ឋានៈ
ពសដ្ឋកិចច-សងគមថ្នប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ពហយីដូ្ចពនាោះជុំរុញនូវសាមគគីភាព 
ភាពសុែសានត និងសនតិភាពសងគម 

៣. ភាពចាុំបាច់កនុងការពប្តៀមលកខណៈ ពដី្មបីពឆលីយតរចុំពពាោះរខប្មរប្មួលកតាត ប្រជាសាន្រសត 
និងការខប្រកាល យពៅជាសងគមចាស់ជរា 
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៤. ការរនសុ ីប្រមូលទតុ ុំ និងពប្ងឹងរររឬកមមវធីិ្ខដ្លមានប្សារ់ សុំពៅរពងកីនប្រសិទធភាព តមាល -
ភាព និងសងគតិភាព ជាមួយនឹងការពប្ងីកវសិាលភាពឲ្យបានទូលុំទូលាយ 

៥. ការរពងកីតយនតការោុំពារហានិភ័យពីការធាល ក់ចូលកនុងភាពប្កីប្ក ពោយសារវរិតតិពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុជាយថ្នពហតុ ពៅចុំពពាោះមុែលកខែណឌ ពសដ្ឋកិចចពរីកចុំហររស់ប្រពទសកមពុជា 
ប្ពមទាុំងទុំនាក់ទុំនងកាន់ខតទូលាយ និងភាពកាន់ខតប្រទាក់ប្កឡាថ្នពសដ្ឋកិចចកនុងប្រពទស 
ជាមយួពសដ្ឋកិចចតុំរន់ និងពិភពពលាក និងការឆលងរាលោលថ្នវរិតតិ និង 

៦. ការសប្មួលនិងជុំរុញសញ្ា ័យហរិញ្ញវតថុ ខដ្លនឹងពដី្រតួជាប្រភពហរិញ្ញរបទានរយៈកាលខវង
ោ៉ា ងសុំខាន់សប្មារ់ការកសាងពហោឋ រចនាសមព័នធរូរវន័តកនុងប្រពទស តាមរយៈការវនិិពោគ
ពលីមូលរប្តរដ្ឋ។ ពលីសពីពនោះ សញ្ា ័យហរិញ្ញវតថុក៏អាចជយួជុំរុញការអភិវឌ្ឍទីទារទុន និង
ប្រព័នធហរិញ្ញវតថុ តាមរយៈការវនិិពោគពលីឧរករណ៍ហរិញ្ញវតថុពទសងៗពទៀត ក៏ដូ្ចជាទីទារ
អចលនប្ទពយទងខដ្រ។ 

១.៤.២ តួនាទីរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនៅក្នុង្ប្រពៃ័ធគាំពារសង្គម 
កតាត ចាុំបាច់ខាងពលីរញ្ញា ក់ថ្ន សកមមភាពោុំពារសងគមមានលកខណៈពហុវស័ិយ និងពាក់ព័នធ

ពៅនឹងសមាជិកសងគមប្គរ់វយ័ និងប្គរ់ប្សទារ់។ រាជរោឋ ភិបាលមានតនួាទីប្ទប្ទង់ប្រព័នធោុំពារសងគម 
តាមរយៈពោលនពោបាយ ឬសកមមភាពជាក់លាក់មួយចុំននួគឺ៖ (១) ការរកាសថិរភាពមា៉ា ប្កូពសដ្ឋកិចច
និងសថិរភាពហរិញ្ញវតថុ (២) ការពរៀរចុំប្ករែ័ណឌ ប្គរ់ប្គង និងរបញ្ញតតិកមមប្រករពោយប្រសិទធភាព និង 
(៣) ការទតល់នូវជពប្មីសនិងដ្ុំពណាោះប្សាយហរិញ្ញរបទានសមប្សរ ចុំពពាោះសកមមភាពោុំពារសងគម។ 

សថិរភាពមា៉ា ប្កូពសដ្ឋកិចច និងសថិរភាពហរិញ្ញវតថុ គឺជាមូលោឋ នប្គឹោះថ្នការោុំពារសងគម ជាពិពសស 
តាមរយៈការរកាអតិទរណាឲ្យសថិតកនុងកប្មិតទារ និងចីរភាពប្បាក់ចុំណូលសមប្សរ។ ពៅកនុងរររិទ
ពនោះខដ្រ ការកាត់រនថយហានិភ័យថ្នការពកីតមាននូវវរិតតិពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ មានន័យថ្នជាការកាត់
រនថយនូវភាពងាយរងពប្ោោះររស់ប្រជាជន ខដ្លពផ្ទត តជារឋមពលីជនប្កីប្ក។ 

ពលីសពីពនោះ ពោលនពោបាយោុំពារសងគមប្តូវមានសងគតិភាពនិងទុំនាក់ទុំនងជិតសនិទធជាមយួ
ពោលនពោបាយពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុ រមួទាុំង យុទធសាន្រសត ពោលនពោបាយ និងកមមវធីិ្តាមវស័ិយ
សុំខាន់ៗខដ្លរុំពពញឲ្យោន ពៅវញិពៅមក និងរមួោន រពងកីតជាប្ករែ័ណឌ រមួ ខដ្លមានសកាត នុពលអាច
ពលីកកមពស់សមធ្ម៌និងសុែុមាលភាពសងគម កនុងរររិទថ្នការអភិវឌ្ឍពសដ្ឋកិចចប្រករពោយចីរភាព និង
ររោិរ័នន មានជាអាទិ៍ យុទធសាន្រសតកាត់រនថយភាពប្កីប្ក ពោលនពោបាយវស័ិយអរ់រ ុំ សុខាភិបាល 
សងគមកិចច ការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុសស ការទតល់ហរិញ្ញរបទានប្រករពោយររោិរ័នន ការោុំពារររសិាថ ន
និងការប្គរ់ប្គងពប្ោោះធ្មមជាតិ ប្ពមទាុំង ពោលនពោបាយពយនឌ័្រ ជាពដី្ម។ល។  

ការជុំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគមប្តូវខទែកពលីហរិញ្ញរបទានសមប្សរ។ រររ និងកមមវធីិ្
ោុំពារសងគមអាចនឹងប្តូវទតល់ហរិញ្ញរបទាននិងអនុវតតពោយវស័ិយសាធារណៈ ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការ-
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សមាគម-សហគមន៍សម័ប្គចិតតនានា និងរណាត ញមិនទលូ វការពទសងៗ។ ពទាោះោ៉ា ងណា ជុំនួយឧរតថមភ
ររស់ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងរណាត ញមិនទលូវការពទសងៗនឹងប្តូវងយចុោះ ពោយសារការរកីចពប្មីនជាលុំោរ់
ថ្នពសដ្ឋកិចច។ កនុងររកិារណ៍ពនោះ ហរិញ្ញរបទានររស់រាជរោឋ ភិបាល គឺជាប្រភពដ៏្សុំខាន់ខដ្លនឹងប្តូវ
ពផ្ទត តការយកចិតតទុកោក់ពលីការរនតនិរនតរភាពកមមវធីិ្ និងរររោុំពារសងគមទាុំងពនាោះតាមការចាុំបាច់។ 
ដូ្ពចនោះសកមមភាពោុំពារសងគមនឹងប្តូវប្ទប្ទង់ពោយប្រភពហរិញ្ញរបទាន ២ គឺ ងវកិារដ្ឋ និងហរិញ្ញរបទាន
ពោយការរមួចុំខណករង់ភាគទាន (ពោយនិពោជក និពោជិត និង/ឬប្រជាជនទូពៅ)។ 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការប្រព័នធោុំពារសងគមជាដ្ុំណាក់កាល ពៅតាមការវវិឌ្ឍថ្ន
ពសដ្ឋកិចច និងសងគម។ ការប្ទប្ទង់ររស់រដ្ឋពលីដ្ុំពណីរការប្រព័នធោុំពារសងគមទាមទារនូវលុំហងវកិាកនុង
កប្មិតសមប្សរ ពដី្មបីទារភាា រ់ពៅនឹងកប្មិតថ្នអតថប្រពោជន៍ខដ្លនឹងទតល់ជូនចុំពពាោះប្រជាជន។ 
ោ៉ា ងណាមិញ មហចិឆតាែពស់ថ្នការោុំពារសងគមទាមទារនូវចុំណាយធ្នធានដ៏្សពមបមី ខដ្លអាចមិន
ពឆលីយតរពៅនឹងសមតថភាពងវកិា។ ការរពងកីនចុំណូលពដី្មបីប្ទប្ទង់ប្រព័នធោុំពារសងគម តាមរយៈការ
រពងកីនអប្តាពនធែពស់មិនសមប្សរនឹងកាល យជារបាុំងសប្មារ់ការវនិិពោគកនុងប្សុក មិនពលីកទឹកចិតត និង
មិនជុំរុញសកមមភាពពសដ្ឋកិចច ពហយីដូ្ចពនាោះនឹងរងកទលរ៉ាោះពាល់ជាអវជិាមានដ្ល់កុំពណីនពសដ្ឋកិចច។ 
ដូ្ពចនោះ ការកុំណត់ពោលនពោបាយអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័នធោុំពារសងគម ប្តូវមានតុលយភាពជាមួយនឹងលុំហ
ងវកិាជាតិ សាថ នភាពពសដ្ឋកិចច និងសងគម។ 
១.៤.៣ នគលការណ៍ប្្រឹះនៃប្ក្បខ័ណឌ នគលៃនោបាយជាតិគាំពារសង្គម 

កនុងទិដ្ឋភាពពសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងនពោបាយ ខដ្លមានភាពប្រទាក់ប្កឡា និងសមុគសាម ញ 
និងពដី្មបធីានាឲ្យប្រព័នធោុំពារសងគមអាចរុំពពញតួនាទីជាឧរករណ៍ប្រករពោយប្រសិទធភាព កនុងការ
សពប្មចចកខុវស័ិយរយៈកាលខវង និងពោលរុំណងខដ្លបានកុំណត់ ការពរៀរចុំយុទធសាន្រសត និងពោល
នពោបាយ ប្ពមទាុំងការអនុវតតកមមវធីិ្/សកមមភាពោុំពារសងគម គរបីប្តូវអនុពលាមតាមពោលការណ៍
ខណនាុំសុំខាន់ៗមយួចុំនួនដូ្ចតពៅ៖ 

១. ការពប្ងឹងតនួាទីកាលមា៉ា សុីនដឹ្កនាុំ ពពាលគឺតនួាទីររស់រោឋ ភិបាលកនុងការពរៀរចុំនិងោក់
ពចញនូវពោលនពោបាយ ការសប្មរសប្មួលសកមមភាពនិងកមមវធីិ្ោុំពារសងគមទាុំងឡាយ 
ប្ពមទាុំង ការប្តួតពិនិតយកប្មិតជាតិពលីប្រព័នធោុំពារសងគម 

២. ភាពពឆលីយតរសមរមយនឹងតប្មូវការ និងលកខែណឌ ជាក់ខសតង ខដ្លនឹងខទែកពលីការសិកា
វភិាគប្តឹមប្តូវពលីតប្មូវការ ការទគត់ទគង់ និងហរិញ្ញរបទានពាក់ព័នធ 

៣. ភាពសមប្សរថ្នកប្មិតភាគទានខដ្លប្តូវរង់ និងអតថប្រពោជន៍ខដ្លទទួលបាន ពដី្មបី 
ធានាការចូលរមួទូលុំទូលាយររស់ប្រជាជន 

៤. និរនតរភាពហរិញ្ញវតថុពោយខទែកពលីលទធភាពប្ទប្ទង់ថ្នងវកិាជាតិ និងការកសាងសមតថភាព
ររស់រុគគល ប្កុមប្គួសារ និងសហគមន៍ 
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៥. សមធ្ម៌ និងសាមគគីភាពសងគម ខដ្លធានានូវការជួយោន ពៅវញិពៅមកថ្នប្កុមសមាជិក
កនុងសងគម តាមរយៈយនតការខរងខចកព ងីវញិនូវប្បាក់ចុំណូល និង 

៦. ភាពទន់ភលន់ និងពឆលីយតរនឹងរខប្មរប្មួលថ្នរររិទ ខដ្លទាមទារឲ្យមានការពធ្វីរចចុរបនន- 
កមមយុទធសាន្រសត និងពោលនពោបាយោុំពារសងគម តាមករណីចាុំបាច់។ 

១.៥ ប្ក្បខ្័ណ្ឌ ង្គលនង្ោបាយជាតិគពំារសខគម្ក្ម្ពុជា 
ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតិោុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ មានវសិាលភាពប្គរដ្ណត រ់

ពលីប្រព័នធជុំនួយសងគម និងប្រព័នធសនតិសុែសងគម។ វសិាលភាពដ៏្ទូលុំទូលាយពនោះ ទតល់នូវប្ករែ័ណឌ
សប្មារ់ការតភាា រ់ទុំនាក់ទុំនងរវាងប្រព័នធទាុំងពីរ ខដ្លមានលកខណៈរុំពពញោន ពៅវញិពៅមក។ 

ប្រព័នធជុំនយួសងគម ជាប្រព័នធសប្មារ់ប្គរ់ប្គងកមមវធីិ្ជុំនយួសងគម ខដ្លរមួរញ្ចូ លអនតរាគមន៍ 
សប្មារ់ជាប្រពោជន៍ដ្ល់ប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ខដ្លពធ្វហីរិញ្ញរបទានពោយចុំណូលងវកិា
ជាតិ និង/ឬជុំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទលូវការ។ ប្រព័នធជុំនួយសងគមពៅកមពុជាមានធាតុទសុំ ៤ រមួមាន៖ (១) ការ
ពឆលីយតរពៅនឹងពប្ោោះអាសនន (២) ការអភិវឌ្ឍមូលធ្នមនុសស (៣) ការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ និង 
(៤) សុែុមាលភាពសប្មារ់ប្រជាជនងាយរងពប្ោោះ។ 

ប្រព័នធសនតិសុែសងគម ជាប្រព័នធសប្មារ់ប្គរ់ប្គងកមមវធីិ្សនតិសុែសងគម ខដ្លរមួរញ្ចូ លកមមវធីិ្
ខដ្លពរៀរចុំព ងីពដី្មបជីួយដ្ល់ប្រជាជន កនុងការការពារពួកោត់ពីការធាល ក់ចុោះភាល មៗថ្នប្បាក់ចុំណូល 
ខដ្លរណាត លមកពីជុំងឺ លុំខហមាតុភាព ពប្ោោះថ្នន ក់ការងារ និកមមភាព ទុពវលភាព ជរាភាព (ឬចូល
និវតតន៍) និងមរណភាពថ្នអនកខដ្លរកចុំណូលសប្មារ់ប្គួសារ។ រររសនតិសុែសងគមតប្មូវឲ្យសមាជិក 
និង/ឬភាគីពាក់ព័នធរង់ភាគទានជាកាតពវកិចចពៅតាមអប្តាជាក់លាក់។ រាជរោឋ ភិបាលប្រកាន់ខាា រ់ពលី
ពោលការណ៍ទតល់ឧរតថមភធ្នជូនដ្ល់ប្រជាជនខដ្លមិនមានលទធភាពរង់ភាគទាន ពពាលគឺប្រជាជន
ប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ។ ប្រព័នធសនតិសុែសងគមពៅកនុងប្រពទសកមពុជាមានធាតុទសុំ ៥ គឺ (១) ពសាធ្ន 
(២) ខងទាុំសុែភាព (៣) ហានិភ័យការងារ (៤) និកមមភាព និង (៥) ពិការភាព។ 

ររូភាពទី៩៖ ប្ករែ័ណឌ ោុំពារសងគមកមពុជា 
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១.៦ អភិប្ក្ម្ជាលក្េណ្ៈវដ្តជីវិតននប្បព្ន័ធគពំារសខគម្ 
រញ្ញា ប្រឈមចមបងថ្នការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគមកមពុជា គឺវសិាលភាពមិនទាន់ប្គរដ្ណត រ់

ចុំពពាោះប្រជាជនប្គរ់រូរ និងកងវោះកមមវធីិ្ជាក់លាក់មយួចុំននួ ពដី្មបពីឆលីយតរចុំពពាោះហានិភ័យ ខដ្លអាច
ពកីតមានកនុងដ្ុំណាក់កាលណាមួយថ្នវដ្តជីវតិ។ ការណ៍ពនោះ រងកឲ្យមានហានិភ័យសងគម ពោយពធ្វីឲ្យ
ប្រជាជនងាយធាល ក់ចូលពៅកនុងភាពប្កីប្ក។  

កនុងខទនកជុំនួយសងគម ប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះបានទទួលនូវការោុំពារខទនកសុែភាព 
តាមរយៈការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការមូលនិធិ្សមធ្ម៌ ទនៃឹមនឹងការទទួលបានការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ 
ពដី្មបជីាទុនសប្មារ់ការខសវងរកការងារពធ្វី ប្ពមទាុំង ការទទលួបានពសវាពលីកកមពស់សមបទាវជិាា ជីវៈពី
មូលនិធិ្ជនពិការ។ ភាពែវោះចពនាល ោះថ្នប្រព័នធជុំនយួសងគមរចចុរបនន គឺការពលីកកមពស់កមមវធីិ្អាហារូរតថមភ
សប្មារ់ន្រសតីមានថ្ទៃពពាោះនិងកុមារ ការទតល់អាហារូរករណ៍ពដី្មបពីលីកទឹកចិតតដ្ល់ការចុោះពឈាម ោះចូលពរៀន
ឲ្យបានទាន់ពពលពវលា និងការពលីកកមពស់ជីវភាពសប្មារ់ជនចាស់ជរាទងខដ្រ។ 

ចុំពពាោះខទនកសនតិសុែសងគម រចចុរបនន មន្រនតីសាធារណៈទទលួបានការោុំពារពៅពពលចូលនិវតតន៍
និងពពលបាត់រង់សមតថភាពការងារពី រ.ជ.ស និង រ.ជ.អ។ រឯី កមមករនិពោជិតទទលួបានការខងទាុំ
សុែភាពជមៃឺវជិាា ជីវៈ និងពប្ោោះថ្នន ក់ការងារពី រ.ស.ស។ ពោយខ ក ការខងទាុំសុែភាពទូពៅសប្មារ់
មន្រនតីសាធារណៈ និងកមមករនិពោជិត ប្ពមទាុំង ប្រជាជនទូពៅ ពៅមានភាពែវោះចពនាល ោះពៅព ីយ។ 
ជាមួយោន ពនោះ កមមករនិពោជិត និងប្រជាជនទូពៅ ក៏មិនទាន់ទទួលបានការោុំពារសប្មារ់ពពលចូល
និវតតន៍ពីការងារឬពពលឈានចូលវយ័ជរាពៅព យី។ ចុំខណក ហានិភ័យកនុងការបាត់រង់ការងារ ក៏មិន
ទាន់មានការការពារ។ រូរភាពខាងពប្កាមរងាា ញពីវឌ្ឍនភាព និងភាពែវោះចពនាល ោះថ្នប្រព័នធោុំពារសងគម
ទាុំងមូលពៅតាមវដ្តជីវតិររស់មនុសស។ 

ររូភាពទី១០៖ អភិប្កមជាលកខណៈវដ្តជីវតិថ្នប្រព័នធោុំពារសងគម 
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១.៧ រចនាសម្ព័នធននឯក្សារប្ក្បខ្័ណ្ឌ ង្គលនង្ោបាយជាតិគពំារសខគម្ 

ការពរៀរចុំឯកសារពនោះ បានឆលុោះរញ្ញច ុំងពីទុំនាក់ទុំនងោ៉ា ងជិតសនទិធរវាងប្រព័នធជុំនួយសងគម និង
ប្រព័នធសនតិសុែសងគម ប្ពមទាុំង ទលរ៉ាោះពាល់ថ្នការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគម ខដ្លអាចមានឥទធិពល
ដ្ល់សថិរភាពថ្នងវកិាជាតិ ប្រព័នធហរិញ្ញវតថុ វស័ិយពសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចទាុំងមូល។ 

ការអនុវតតកមមវធីិ្កុំខណទប្មង់ ខដ្លបានោក់ពចញពៅកនុងប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតិ
ោុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ពនោះ ប្តូវគិតគូរដ្ល់រញ្ញា ប្រឈមជាក់ខសតងកនុងពពលអនុវតត ពីពប្ពាោះ
សកមមភាពកុំខណទប្មង់មួយចុំននួ ទាមទារឲ្យមានរុពរលកខែណឌ សមប្សរពៅតាមសាថ នភាពជាក់ខសតង
ថ្នពសដ្ឋកិចច និងនពោបាយ។ ការសប្មរសប្មួល និងកិចចសហប្រតិរតតិការរវាងសាថ រ័នមានសមតថកិចច 
អងគការជាតិនិងអនតរជាតិ ប្ពមទាុំងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា គឺជាកតាត សុំខាន់ពដី្មបសីពប្មចពជាគជ័យកនុងការ
ពធ្វីកុំខណទប្មង់។ ដូ្ពចនោះ រាជរោឋ ភិបាលពផ្ទត តការយកចិតតទុកោក់ពលីពលបឿនថ្នដ្ុំពណីរការខកទប្មង់ និង
តាមោនជាប្រចាុំពលីការអនុវតតជាក់ខសតង និងរញ្ញា ប្រឈមខដ្លអាចពកីតមានព ងីពដី្មបចីាត់វធិានការ
សមប្សរ និងទាន់ពពលពវលា។ 

ឯកសារប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតិោុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ មានរចនាសមព័នធដូ្ច
តពៅ៖ ជុំពូកទី១ ទិដ្ឋភាពទូពៅ ៲ ជុំពូកទី២ ប្រព័នធជុំនយួសងគម ៲ ជុំពូកទី៣ ប្រព័នធសនតិសុែសងគម ៲ 
ជុំពូកទី៤ អភិបាលកិចច ៲ ជុំពូកទី៥ រញ្ញា ឆលងវស័ិយ ៲ និងជុំពូកទី៦ ខទនការសកមមភាពសប្មារ់ការ
អភិវឌ្ឍឆ្ន ុំ២០១៦-២០២៥។ 
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ជពំ្កូ្ទ២ី 

ប្បព្ន័ធជនំយួសខគម្ 

ពោលរុំណងថ្នការពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័នធជុំនយួសងគម គឺពដី្មបពីលីកកមពស់កប្មិតជីវភាពរស់
ពៅររស់ប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ទនៃឹមនឹងការពប្ងឹងសមតថភាពររស់ពួកោត់ឲ្យរកាបាននូវ
សថិរភាពប្បាក់ចុំណូល កនុងសាថ នភាពពសដ្ឋកិចចខដ្លមានការប្រកតួប្រខជងខាល ុំង។ 

កមមវធីិ្ជុំនយួសងគម ោុំប្ទដ្ល់ការសពប្មចពោលពៅអភិវឌ្ឍន៍ជាអាទិភាពររស់កមពុជា រមួមាន៖ 
កុំពណីនប្រករពោយររោិរ័នន ការកាត់រនថយភាពប្កីប្ក និងពិពិធ្កមមពសដ្ឋកិចច។ វតតមានររស់ប្រព័នធ
ជុំនួយសងគម រមួចុំខណកកនុងការជុំរុញកុំពណីនទលិតភាពកនុងពសដ្ឋកិចច តាមរយៈការផ្ទល ស់រតូ រជីវភាព
ររស់ប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ពៅជាប្រជាជនខដ្លមានចុំណូលសមរមយ ពពាលគឺការរខងវរ
ប្កុមប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធពៅកនុងប្រព័នធ។ កតាត ពនោះ ក៏ទតល់ទលវជិាមានទងខដ្រដ្ល់
សថិរភាពថ្នងវកិាជាតិ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័នធសនតិសុែសងគម តាមរយៈលទធភាពថ្នការរង់ពនធជូនរដ្ឋ និង
លទធភាពកនុងការរង់ភាគទានចូលកនុងមូលនិធិ្សនតិសុែសងគម។ 

កមមវធីិ្ជុំនយួសងគម ពផ្ទត តពលីការទតល់ការោុំពារដ្ល់ប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ខដ្លកនុង
ពនាោះប្តូវបានខរងខចកជារីប្កុមរមួមាន (១) ប្រជាជនខដ្លរស់ពៅពប្កាមរនាៃ ត់ថ្នភាពប្កីប្ក (២) 
ប្រជាជនរស់ពៅខកបររនាៃ ត់ថ្នភាពប្កីប្ក ខដ្លមានការប្រឈមែពស់ពពលមានវរិតដិ និង (៣) ប្រជាជន
ខដ្លងាយរងពប្ោោះ រមួមាន៖ ទារកនិងកុមារ ន្រសតីមានថ្ទៃពពាោះ ប្គួសារខដ្លែវោះអាហារូរតថមភ ជនពិការ 
និងជនចាស់ជរាោម នទីពឹង។ កុមារតូចៗប្តូវបានយកចិតតទុកោក់ជាពិពសស ពប្ពាោះរយៈពពល ១ ០០០ 
ថ្ងៃដ្ុំរូងថ្នជីវតិគឺជារយៈពពលដ៏្សុំខាន់សប្មារ់ការរកីលូតលាស់។ ពោលពៅអាទិភាពមយួពទៀត គឺការ
ពផ្ទត តការយកចិតតទុកោក់ពលីកុមារខដ្លប្តូវទទួលការសិកា ពប្ពាោះការសិកាពៅថ្នន ក់រឋមនិងមធ្យម
សិកាមានការជោះឥទធិពលពោយផ្ទៃ ល់ដ្ល់ការងារនិងមុែរររ និងទលិតភាពនាពពលអនាគត។ ជន
ពិការ និងជនចាស់ជរាោម នទីពឹងក៏នឹងប្តូវទទលួបានការយកចិតតទុកោក់ជាពិពសសទងខដ្រ។ 

២.១ ការង្្លើយតបនឹខង្ប្គោះអាសនន 

២.១.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
ប្គួសារប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ងាយនឹងទទលួរងទលរ៉ាោះពាល់ខដ្លរងកព ងីពោយការខប្រប្រួល

អាកាសធាតុ រមួមាន៖ ទឹកជុំនន់ ពប្ោោះរា ុំងសៃួត និងែយល់ពយុោះ ជាពដី្ម។ ន្រសតី និងកុមារថ្នប្គួសារប្កីប្ក 
ជាទូពៅ រងពប្ោោះពោយសារកតាត ទាុំងពនាោះ ពៅពពលខដ្លប្ទពយសមបតតិប្តូវបានរុំផ្ទល ញ បាត់រង់ឱកាស
ការងារ ឬពសវាសងគមប្តូវបានកាត់ផ្ទត ច់ ជាពដី្ម។ល។ វរិតតិទាុំងពនោះ ពធ្វីឲ្យរ៉ាោះពាល់ដ្ល់សមតថភាព
ររស់ប្គួសារប្កីប្ក កនុងការពងីរែលួនពចញពីភាពប្កីប្ក ឬរុញប្ចានពកួពគឲ្យប្ត រ់ចូលភាពប្កីប្កវញិ ឬ
ពធ្វីឲ្យពកួពគកាន់ខតធាល ក់ចូលពប្ៅពៅកនុងភាពប្កីប្ក។ 
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រាជរោឋ ភិបាល តាមរយៈគណៈកមាម ធិ្ការជាតិប្គរ់ប្គងពប្ោោះមហនតរាយ បាននិងកុំពុងប្គរ់ប្គង
គពប្មាងជុំនយួពសបៀងអាហារ ខដ្លទគត់ទគង់ពសបៀងអាហារដ្ល់ប្គួសារប្កីប្កពៅពពលមានពប្ោោះមហនតរាយ
ពកីតព ីង។ រខនថមពលីពនោះ ប្កសួងពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុ ក៏បានរពងកីតកមមវធីិ្សនតិសុែពសបៀងសុំពៅ 
ការពារសនតិសុែពសបៀងសប្មារ់ប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ខដ្លរងទលរ៉ាោះពាល់ពីការពកីនព ងី
ថ្នថ្ងលពសបៀងអាហារពៅកនុងអុំ ុងពពលមានពប្ោោះអាសនន ខដ្លកនុងពនាោះពសបៀងរប្មុងចុំនួន ១៦ ០០០ 
ពតាន ប្សូវពូជចុំននួ ៣ ០០០ ពតាន និងពូជដ្ុំណាុំចុំនួន ៥០ ពតានប្តូវបានរកាទុកពប្កាមកមមវធីិ្ពនោះ។ 

២.១.២ បញ្ហា ប្រឈម 
យនតការខដ្លមានប្សារ់មិនទាន់មានលកខណៈសមប្សរ និងប្គរ់ប្ោន់ ពដី្មបពីោោះប្សាយ និង

ពឆលីយតរពៅនឹងរញ្ញា ប្រឈមខដ្លនឹងអាចពកីតមានព ងីជារនតរនាៃ រ់ពៅព យី។ រញ្ញា ប្រឈមចមបង
ពៅពពលពនោះ គឺការពប្ងឹងសមតថភាពហរិញ្ញវតថុ សមតថភាពសាថ រ័ន និងសមតថភាពធ្នធានមនុសស ពដី្មបី
ពរៀរចុំពោលនពោបាយ ឬកមមវធីិ្ ខដ្លជាយនតការអចិថ្ន្រនតយ ៍ ពដី្មបពីឆលីយតរឲ្យទាន់ពពលចុំពពាោះពប្ោោះ
មហនតរាយនានា។ 

រញ្ញា ប្រឈមមួយចុំនួនពទៀត គឺតប្មូវការថ្នការភាា រ់ទុំនាក់ទុំនងប្រករពោយប្រសិទធភាពរវាង 
ជុំនយួមនុសសធ្ម៌ និងប្រព័នធជុំនយួសងគម ពដី្មបកីុំណត់រុគគលខដ្លងាយទទលួរងពប្ោោះរុំទុតកនុងពពល
ខដ្លមានពប្ោោះមហនតរាយ។ 

២.១.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
ការកសាងសមតថភាពសាថ រ័ន និងធ្នធានមនុសស គឺជាកតាត ចមបងខដ្លប្តូវពប្ងឹង ពដី្មបពីប្តៀម

ែលួនកនុងការពឆលីយតរពៅនឹងពប្ោោះមហនតរាយនានាខដ្លនឹងពកីតមានព ងីជារនតរនាៃ រ់។ រាជរោឋ ភិបាល 
នឹងរនតពប្ងឹងសមតថភាពប្រព័នធពសបៀងរប្មុងកប្មិតជាតិ។ 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាអុំពីលទធភាពកនុងការរពងកីតប្រព័នធប្គរ់ប្គងទិននន័យ ខដ្លមានលកខណៈ
ទូលុំទូលាយ ពដី្មបកីុំណត់ឲ្យបានចាស់នូវអតតសញ្ញញ ណប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ តាមរយៈការ
តភាា រ់ជាមួយប្រព័នធប្គរ់ប្គងអតតសញ្ញញ ណជនប្កីប្ក និងជារនតរនាៃ រ់អភិវឌ្ឍពៅជាប្រព័នធចុោះរញ្ា ីរមួ
សប្មារ់ប្គួសារប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ។ 
២.២ ការអភិវឌ្ឍម្លូធនម្នុសស 
២.២.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 

២.២.១.១ ការោុំពារន្រសតមីានថ្ទៃពពាោះ និងកុមារ 
ពោលនពោបាយអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានមនុសស ពទតីមពចញពីការគិតគូរពលីអាហារូរតថមភសប្មារ់ន្រសតី

មានថ្ទៃពពាោះនិងកុមារ។ ការទទលួបានអាហារូរតថមភប្គរ់ប្ោន់គឺជាកតាត សុំខាន់ពដី្មបជីុំរុញការលូតលាស់ 
និងរពងកីនសមតថភាពប្សូរយកចុំពណោះដឹ្ងររស់កុមារតូចៗ ខដ្លនឹងរមួចុំខណកដ្ល់លទធទលថ្នការ
សិកា និងជាចុងពប្កាយទតល់នូវទលិតភាពការងារដ៏្លែប្រពសីរ។  



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 15 

 

គពប្មាងសាកលបងមួយចុំនួន ខដ្លទតល់ប្បាក់ឧរតថមភពដី្មបទីគត់ទគង់អាហារូរតថមភសប្មារ់ន្រសតីមាន
ថ្ទៃពពាោះនិងកុមារបាននិងកុំពុងអនុវតតកនុងភាពជាថ្ដ្គូរវាងសាថ រ័នរាជរោឋ ភិបាល និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 
លទធទលជារឋមរងាា ញថ្ន ការវនិិពោគពលីគពប្មាងទាុំងពនោះមានទលវជិាមាន និងអាចអនុវតតបានពៅ
កប្មិតថ្នន ក់ពប្កាមជាតិ។ 

២.២.១.២ អាហាររូតថមភពៅតាមសាលាពរៀន 

ពប្ៅពីពនោះ រាជរោឋ ភិបាល តាមរយៈប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា បានសហការជាមយួអងគការ
កមមវធីិ្ពសបៀងអាហារពិភពពលាក (WFP) អនុវតតកមមវធីិ្ទតល់អាហារពពលប្ពឹកពៅតាមសាលាពរៀនដ្ល់
សិសសប្រមាណ ៣០០ ០០០ នាក់ ពៅកនុងពែតដចុំនួន ៩ ខដ្លជាតុំរន់មានអប្តាអសនតិសុែពសបៀងែពស់ 
និងមានកប្មិតការអរ់រ ុំទារ។ លទធទលថ្នការវាយតថ្មលរងាា ញថ្ន កមមវធីិ្ពនោះបានជុំរុញឲ្យមានការពកីន
ព ងីថ្នអប្តាចុោះពឈាម ោះចូលពរៀនររស់កុមារមកពីប្គួសារប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ។ 

២.២.១.៣ ការអរ់រ ុំកប្មិតរឋមសកិា និងមធ្យមសកិា 

ការសពប្មចបាននូវពោលរុំណងថ្នការអភិវឌ្ឍពសដ្ឋកិចច-សងគម គឺការទតល់ឱកាសឲ្យកុមារកមពុជា
ប្គរ់រូរទទួលបានការអរ់រ ុំពសមីៗោន  ខដ្លជាការពប្តៀមែលួនសប្មារ់ទទួលយកឱកាសការងារសមរមយ 
និងកាល យជាប្រជាជនប្រករពោយការទទលួែុសប្តូវ។ រចចុរបនន ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន និងកីឡាបានអនុវតត
កមមវធីិ្អាហារូរករណ៍ពៅថ្នន ក់រឋមសិកា ពោយទតល់ងវកិាចុំននួ ៦០ ដុ្លាល រកនុងមយួឆ្ន ុំសប្មារ់សិសស
ពរៀនថ្នន ក់ទី ៤-៦ ប្រមាណ ៧៥ ០០០ នាក់។ សិសសប្រមាណ ២៥ ០០០ នាក់រខនថមពទៀតក៏ទទួល
បានអាហារូរករណ៍ទងខដ្រ តាមរយៈការជយួឧរតថមភររស់អងគការពសបៀងអាហារពិភពពលាក។ កមមវធីិ្
អាហារូរករណ៍ថ្នន ក់រឋមសិកាពនោះ មានឥទធិពលពៅពលីការចុោះពឈាម ោះចូលពរៀនទាន់ពពលពវលាររស់
កុមារមកពីប្គួសារប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ។ រខនថមពលីពនោះ ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា ក៏បានទតល់អា
ហារូរករណ៍ថ្នន ក់មធ្យមសិកា សប្មារ់កុមារមកពីប្គួសារប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះទងខដ្រ កនុងពោល
រុំណងពលីកទឹកចិតតដ្ល់យុវជនឲ្យរនតការពរៀនសូប្តរហូតដ្ល់រញ្ច រ់ថ្នន ក់មធ្យមសិកាទុតិយភូមិ។ 

២.២.២ បញ្ហា ប្រឈម 
២.២.២.១ ការោុំពារន្រសតមីានថ្ទៃពពាោះ និងកុមារ 

ែណៈខដ្លគុណភាពថ្នពសវាសុខាភិបាលប្តូវបានពប្ងឹង ការពលីកកមពស់អាហារូរតថមភសប្មារ់
ន្រសតីមានថ្ទៃពពាោះនិងកុមារពៅមិនទាន់មានវឌ្ឍនភាពខាល ុំងកាល ពៅព យី។ លទធទលថ្នការអពងកតសុែភាព 
និងប្រជាសាន្រសតឆ្ន ុំ២០១៤រងាា ញថ្ន កុមារអាយុពប្កាម ៥ ឆ្ន ុំ ប្រមាណ ៣២ ភាគរយ មានរញ្ញា
កមពស់ (ប្កិន) ១០ ភាគរយ មានភាពសគមសាគ ុំង  និង ២៤ ភាគរយ មានទមៃន់មិនប្គរ់។ ន្រសតីមានថ្ទៃ
ពពាោះនិងកុមារអាយុពប្កាម ៥ ឆ្ន ុំមកពីប្គួសារប្កីប្កងាយនឹងជួរប្រទោះរញ្ញា កងវោះអាហារូរតថមភ ពោយសារ
កងវោះធ្នធានហរិញ្ញវតថុ និងព័ត៌មាន ខដ្លចាុំបាច់ពដី្មបទីទលួពសវាខងទាុំសុែភាព និងរររអាហាររូរតថមភ 
ប្ពមទាុំង ទឹកសាែ ត និងអនាម័យ ទងខដ្រ។ 



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 16 

 

រញ្ញា ប្រឈមចមបងមួយពទៀតគឺកងវោះការពិនិតយថ្ទៃពពាោះសមប្សរ។ រចចុរបនន រាជរោឋ ភិបាល 
បានទទលួពជាគជ័យកនុងការជុំរុញឲ្យន្រសតីកាន់ខតពប្ចីនព ងីមកសប្មាលកូនពៅតាមមនៃីរពពទយ និងកាត់
រនថយការពឹងខទែកពលីឆមរតាមទៃោះ និងវធីិ្សាន្រសតរុរាណ។ រ៉ាុខនតន្រសតីភាគពប្ចីន ជាពិពសស ពៅតាមតុំរន់
ជនរទ មិនបានមកទទួលយកពសវាពិនិតយសុែភាពសមប្សរកនុងអុំ ុងពពលមានថ្ទៃពពាោះពៅព យី 
ពោយសារកងវោះការយល់ដឹ្ងពីការោុំពារពនោះ និងរញ្ញា ហរិញ្ញវតថុ ជាពដី្ម។  

២.២.២.២ ការទតល់អាហារពៅតាមសាលាពរៀន 

កមមវធីិ្ទតល់អាហារពពលប្ពឹកពៅតាមសាលាពរៀន មិនទាន់អនុវតតបានទូទាុំងប្រពទសពៅព យី 
ពហយីហរិញ្ញរបទានសប្មារ់ប្ទប្ទង់កមមវធីិ្ពនោះ ពឹងខទែកភាគពប្ចីនពលីការឧរតថមភររស់ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 
ការប្គរ់ប្គងកមមវធីិ្ឲ្យមានប្រសិទធភាព ពដី្មបសីពប្មចបាននូវពោលពៅពលីកកមពស់សុែភាពកុមារ និង
ជុំរុញឲ្យកុមារអាចចូលពរៀនពពញពលញ ពៅខតជារញ្ញា ខដ្លប្តូវគិតគូរ និងពោោះប្សាយ។  

២.២.២.៣ ការអរ់រ ុំកប្មិតរឋមសកិា និងមធ្យមសកិា 

រញ្ញា ពសដ្ឋកិចច គឺជាកតាត ចមបងខដ្លមានទលរ៉ាោះពាល់ដ្ល់ឱកាសកនុងការទទួលយកការអរ់រ ុំ
ររស់កុមារ។ កុមារមកពីប្គួសារប្កីប្ក និងងាយរងពប្ោោះ ប្តូវបានរងខុំឲ្យពបាោះរង់ការសិកា និងចូល
រពប្មីការងារមិនទលូវការ ខដ្លពនោះជាកតាត ជុំរុញឲ្យភាពប្កីប្ករនតពីមយួជុំនាន់ពៅមួយជុំនាន់។  

អប្តាចុោះពឈាម ោះចូលពរៀនពៅមានកប្មិតទារពៅព យី កនុងចុំពណាមកុមារមកពីប្គួសារប្កីប្កនិង
ងាយរងពប្ោោះ។ រឯី អប្តាពបាោះរង់ការសិកាខររជាមានកប្មិតែពស់ពៅវញិ។ អប្តាពបាោះរង់ការសិកា
ពៅថ្នន ក់រឋមកនុងឆ្ន ុំ២០១៣-២០១៤ មានប្រមាណដ្ល់ពៅ ១០.៥ ភាគរយ ខដ្លកនុងពនាោះការចុោះ
ពឈាម ោះចូលពរៀនយតឺ គឺជាកតាត ចមបងពាក់ព័នធដ្ល់ការពបាោះរង់ការសិកាពនោះ។ 

កមមវធីិ្អាហារូរករណ៍ក៏ពៅមានកប្មិតពៅព យី។ រចចុរបនន អាហារូរករណ៍ប្តូវបានទតល់ជូន
ខតពៅថ្នន ក់រឋមសិកាថ្នន ក់ទី ៤-៦ រ៉ាុពណាណ ោះ ខដ្លកនុងពនាោះពៅមានសិសសថ្នន ក់ទី ៤-៦ ប្រមាណ 
៥០ ០០០ នាក់ពទៀតមិនទាន់បានទទួលអាហារូរករណ៍ពៅព យី។ ការណ៍ពនោះ រងាា ញឲ្យពឃញីពី
តប្មូវការអាហារូរករណ៍ជាពប្ចីនពទៀត ជាពិពសស សប្មារ់ថ្នន ក់រឋមសិកាថ្នន ក់ទី ១-៣ និងថ្នន ក់
មធ្យមសិកា។ 

២.២.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
២.២.៣.១ កមមវធីិ្ោុំពារន្រសតមីានថ្ទៃពពាោះ និងកុមារ 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាពរៀរចុំោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធីិ្ោុំពារន្រសតីមានថ្ទៃពពាោះនិងកុមារ ខដ្ល
ពផ្ទត តពលីការពលីកកមពស់អាហារូរតថមភកនុងកប្មិតថ្នន ក់ជាតិ ខទែកពលីលទធទលថ្នគពប្មាងសាកលបងរចចុរបនន។ 
សមាសធាតុសុំខាន់ថ្នការពរៀរចុំោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធីិ្ពនោះ គឺការកុំណត់សាថ រ័នអនុវតត ពោយខរងខចក 
តនួាទី និងការទទលួែុសប្តូវឲ្យបានចាស់លាស់ រមួទាុំង ការកសាងសមតថភាព។ 
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កមមវធីិ្ពនោះនឹងចារ់ពទតីមោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការពៅកនុងពែតតអាទិភាពមយួចុំនួន (ពែតតខដ្លមានរញ្ញា
កងវោះអាហារូរតថមភខាល ុំងជាងពគ) ពៅដ្ុំណាក់កាលដ្ុំរូង។ យនតការវាយតថ្មលអុំពីប្រសិទធភាពថ្នការអនុវតត 
កមមវធីិ្ពនោះនឹងប្តូវបានពរៀរចុំព ងី ពហយីលទធទលថ្នការវាយតថ្មលពនោះ ក៏នឹងប្តូវបានពប្រីប្បាស់ជាមូលោឋ ន
សប្មារ់ការពប្ងីកវសិាលភាពអនុវតតពៅតាមរណាត ពែតតដ្ថ្ទពទៀត រហូតទូទាុំងប្រពទស។ 

ពលីសពីពនោះ ពដី្មបីោុំពារសុែភាពមាតា និងទារក រាជរោឋ ភិបាលនឹងរនតទតល់ការប្ទប្ទង់ និង
ពលីកទឹកចិតតចុំពពាោះន្រសតីមានថ្ទៃពពាោះ ជាពិពសសន្រសតីកនុងប្គួសារប្កីប្ក ពដី្មបឲី្យពួកពគអាចទទលួបានការ
ប្រឹកាពោរល់ និងការពិនិតយថ្ទៃពពាោះសមប្សរ។  

២.២.៣.២ កមមវធីិ្ទតល់អាហារពៅតាមសាលាពរៀន 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំខទនការសកមមភាព និងពប្ងឹងសមតថភាពធ្នធានមនុសស ពដី្មបពីប្តៀម
ែលួនកនុងការទទួលយកនូវការប្គរ់ប្គង និងពធ្វីហរិញ្ញរបទានសប្មារ់ប្ទប្ទង់កមមវធីិ្ពនោះពៅឆ្ន ុំ២០២១ 
ខដ្លជាចកខុ វស័ិយបានកុំណត់រួចពហីយពៅកនុង “ខទនទីរងាា ញទលូ វសតីពីកមមវធីិ្ទតល់អាហារតាមសាលា
ពរៀន”។ រ៉ាុខនតមុននឹងរនត និងពប្ងីកកមមវធីិ្ពនោះ ចាុំបាច់ប្តូវមានការវាយតថ្មលពៅពលីការអនុវតតរចចុរបនន 
ប្ពមទាុំងការសិកាឲ្យបានចាស់លាស់នូវយនតការប្គរ់ប្គង និងភាពប្ទប្ទង់បានថ្នងវកិា ពដី្មបីធានា
ប្រសិទធភាពថ្នកមមវធីិ្។ ទនៃឹមនឹងពនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងជុំរុញការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធីិ្ទតល់អាហារ
ពៅតាមសាលាពរៀនពោយពប្រីប្បាស់រខនលខដ្លោុំពៅតាមទៃោះ ពដី្មបរីពងកីនគុណភាពអាហារូរតថមភសប្មារ់
កុមារ។ 

២.២.៣.៣ កមមវធីិ្អាហាររូករណ៍សប្មារ់ថ្នន ក់រឋមសកិា និងមធ្យមសកិា 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំពោលនពោបាយជាតិសតីពីអាហារូរករណ៍ ពដី្មបីកុំណត់អុំពីយនតការ
សប្មារ់ការប្គរ់ប្គង និងទតល់អាហារូរករណ៍ឲ្យមានប្រសិទធភាពែពស់ពៅប្គរ់កប្មិតសិកា ពដី្មបពីលីក
ទឹកចិតតដ្ល់កុមារមកពីប្គួសារប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ឲ្យចុោះពឈាម ោះចូលពរៀនបានទាន់ពពលពវលា ប្ពមទាុំង 
ជុំរុញឲ្យពួកពគរនតការសិការហូតចរ់ថ្នន ក់មធ្យមសិកាទុតិយភូមិ ខដ្លជាកតាត ចាុំបាច់ពដី្មបីកាត់ផ្ទត ច់
ការពទៃរភាពប្កីប្កពីជុំនាន់មួយពៅជុំនាន់មយួ។ 

២.៣ ការបណ្តុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ 

២.៣.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
លទធទលថ្នការអពងកតចពនាល ោះជុំពរឿនពៅឆ្ន ុំ២០១៣ បានរងាា ញថ្ន ៦៥ ភាគរយថ្នចុំននួប្រជា

ជនសរុរមានអាយុចារ់ពី ១៥ ដ្ល់ ៦៤ ឆ្ន ុំសថិតពៅកនុងកមាល ុំងពលកមម។ ពរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ប្រជាជនវយ័ពកមង
ប្រមាណ ២៣ ០០០ នាក់ បានហក់ចូលកនុងទីទារការងារ។ 

ទិននន័យខាងពលីរងាា ញអុំពីតប្មូវការែពស់ពលីការរណតុ ោះរណាត លជុំនាញវជិាា ជីវៈ ពដី្មបពីឆលីយតរ
ពៅនឹងតប្មូវការទីទារការងារ។ ការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ គឺជាកតាត ចមបងខដ្លរមួចុំខណកកនុងការ
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ពលីកកមពស់ទីទារការងារ។ យុវជនសថិតកនុងអាយុពធ្វីការខដ្លមានជុំនាញវជិាា ជីវៈចាស់លាស់មានឱកាស
ពប្ចីនកនុងការទទលួបានការងារខដ្លមានប្បាក់ចុំណូលែពស់ និងទតល់នូវទលិតភាពែពស់។ 

ប្កសួងការងារ និងរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ បានពរៀរចុំកមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លជុំនាញជាពប្ចីន 
រមួមាន (១) កមមវធីិ្គរុនិសសតិថ្នន ក់ឧតតម និងថ្នន ក់មូលោឋ ន (២) រពចចកពទសពប្កាយប្រមូលទល (៣) 
ការរណតុ ោះរណាត លសាព នចមលងរនតជុំនាញ (Skill Bridging Program) (៤) ការរណតុ ោះរណាត ល
ពិពសសដ្ល់ជនជាតិភាគតិច (៥) ការរណតុ ោះរណាត លពដី្មបីកាត់រនថយភាពប្កីប្កតាមរយៈមូលនិធិ្
ជាតិ (៦) ការរណតុ ោះរណាត លជុំនាញសហប្គិនភាពជូនកមមករ-កមមការនីី តាមរយៈមូលនិធិ្ពិពសស
ររស់សពមតចពតពជានាយករដ្ឋមន្រនតី និង (៧) ការហឹវកហវនឺកូនជាងពៅតាមរណាត សហប្ោសពទសងៗ។ 
ការរណតុ ោះរណាត លទាុំងពនោះ មានទាុំងវគគសិការយៈពពលែលីរហូតដ្ល់កប្មិតឧតតមសិកា ខដ្លកនុងពនាោះ
សិកាខ កាម និងសិសស-និសសតិ ខដ្លបានរញ្ច រ់ការសិកាចារ់ពីឆ្ន ុំ២០០៩ ដ្ល់ឆ្ន ុំ២០១៣ មានចុំននួ
សរុរប្រមាណ ៦០០ ០០០ នាក់។ 

២.៣.២ បញ្ហា ប្រឈម 
កប្មិតទារថ្នការទទួលបានការអរ់រ ុំ គឺជារញ្ញា ប្រឈមចមបង ខដ្លនាុំឲ្យយុវជនមួយចុំនួន

ខដ្លបានឈានចូលកនុងកមាល ុំងពលកមម កាល យជាយុវជនោម នជុំនាញ ឬមានជុំនាញតិចតចួ។ ពដី្មបមីាន
សមតថភាពរពចចកពទស យុវជនចាុំបាច់ប្តូវរញ្ច រ់ោ៉ា ងពហាចណាស់ថ្នន ក់មធ្យមសិកា ខដ្លជាមូលោឋ ន
អាចទទលួបានការរណតុ ោះរណាត លជុំនាញ និងទទលួកាលានុវតតភាពប្រពសរីពៅកនុងទីទារការងារ។ រញ្ញា
ប្រឈមមួយពទៀត គឺការទគូរទគងការរណតុ ោះរណាត លជុំនាញវជិាា ជីវៈពៅនឹងតប្មូវការទីទារការងារ ជា
ពិពសស គឺភាពចាុំបាច់កនុងការអភិវឌ្ឍោ៉ា ងឆ្រ់រហ័សនូវជុំនាញវជិាា ជីវៈពប្ចីនប្រពភទ ពៅកនុងរររិទថ្ន
ពិពិធ្កមមពសដ្ឋកិចច ។ 

២.៣.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងរពងកីន និងពប្ងីកវសិាលភាពថ្នការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈឲ្យកាន់ខតទូលុំ-

ទូលាយ ជាពិពសស តាមរយៈការពផ្ទត តពលីការពប្ងីកកមមវធីិ្សាព នចមលងរនតជុំនាញ  សប្មារ់យុវជន
ខដ្លសថិតពៅពប្ៅប្រព័នធអរ់រ ុំទលូ វការ និងកមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លជុំនាញតាមលិែិតរញ្ញា ក់ (Voucher 
Skills Training Program – VSTP) សប្មារ់ប្រជាជនប្កីប្កពៅតាមជនរទ ពដី្មបីទទួលយកវគគ
រណតុ ោះរណាត លខដ្លមានវញិ្ញញ រនរប្ត។  

រាជរោឋ ភិបាលនឹងរនតជុំរុញការអនុវតតកមមវធីិ្ឧរតថមភសាច់ប្បាក់ ពដី្មបបី្ទប្ទង់ការរណតុ ោះរណាត ល
វញិ្ញញ រនរប្តកប្មិត ១-៣ ជូនដ្ល់យុវជនប្កីប្ក និងន្រសតីពៅកនុងវស័ិយអាទិភាព ដូ្ចជា៖ វស័ិយសុំណង់ 
ជសួជុលពប្គឿងចប្ក ព័ត៌មានវទិា កមមនតសាល និងអគគិសនី ជាពដី្ម។ 
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ពលីសពីពនោះ ពដី្មបពីលីកកមពស់ការចូលរមួររស់យុវជនពៅកនុងទីទារការងារ រាជរោឋ ភិបាលក៏
នឹងគិតគូរទងខដ្រអុំពីការទតល់លទធភាពជូនយុវជនខដ្លសថិតកនុងកមាល ុំងពលកមមប្សារ់ ពដី្មបអីាចទទលួ
បានការរុំពាក់រុំរ៉ានកនុងការរពងកីនជុំនាញ និងរទពិពសាធ្ន៍ររស់ែលួនខងមពទៀត។  

ពដី្មបពីប្ងឹងប្រសិទធភាព និងសកតសិិទធិភាពថ្នកមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈទាុំងឡាយ ប្កសួង-
សាថ រ័នមានសមតថកិចច ប្តូវមានយនតការតាមោន និងវាយតថ្មលសមប្សរ។ 

២.៤ សខុ្ុមាលភាព្របសប់្បជាជនងាយរខង្ប្គោះ 

២.៤.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
ជនពិការ និងជនចាស់ជរា ប្តូវបានចាត់ទុកជាប្កុមប្រជាជនងាយរងពប្ោោះ ពោយសារ ជា

ទូពៅ ពួកោត់មានឱកាសតិចតួចកនុងការរកចុំណូល និងការទទួលយកពសវាសងគម ប្ពមទាុំង មាន
តប្មូវការពប្ចីនពលីជុំនយួអាហារូរតថមភ និងពសវាខងទាុំសុែភាព។  

ពៅឆ្ន ុំ២០១៤ កមពុជាមានមនុសសចាស់ខដ្លមានអាយុចារ់ពី ៦៥ ឆ្ន ុំព ីងពៅ ប្រមាណ ៥ 
ភាគរយរ៉ាុពណាណ ោះថ្នប្រជាពលរដ្ឋសរុរ។ រ៉ាុខនតចុំនួនពនោះរ ុំពឹងថ្ននឹងពកីនព ងីជារនតរនាៃ រ់ ពោយសារ
ការពកីនព ងីថ្នអាយុកាលសងឃឹមរស់ និងរខប្មរប្មួលកតាត ប្រជាសាន្រសត។ រឯី ជនពិការក៏មានចុំនួន
ពប្ចីនទងខដ្រ ប្រមាណដ្ល់ពៅជាង ៣០០ ០០០ នាក់ ពសមីនឹងប្រមាណ ២ ភាគរយថ្នប្រជាជនសរុរ
ពៅឆ្ន ុំ២០១៣។  

ជាទូពៅ ន្រសតីទទលួរងការលុំបាកពោយសារភាពចាស់ជរាពប្ចីនជាងរុរស។ ទៃុយពៅវញិ រុរស
មានភាគរយពិការពប្ចីនជាងប្សីត ពោយសារកតាត ប្ោរ់មីន និងយុទធភ័ណឌ មិនទាន់ទៃុោះ ឬពោយសន្រងាគ ម 
ពប្ោោះថ្នន ក់ជាយថ្នពហតុ និងពប្ោោះថ្នន ក់ការងារ។ 

២.៤.២ បញ្ហា ប្រឈម 
២.៤.២.១ ជនពិការ 

ជនពិការ ជាពិពសស ជនពិការប្កីប្កខតងជួរប្រទោះការពរសីពអីងពីសងគម ប្ពមទាុំង ជួរការលុំបាក 
ទាុំងខទនកកាយសមបទា និងហរិញ្ញវតថុ  ខដ្លរារា ុំងពួកោត់ពីការទទួលយកពសវាសុខាភិបាល និងការ
អរ់រ ុំ ប្ពមទាុំង ការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ ទងខដ្រ។ កតាត ពនោះ នាុំឲ្យជនពិការមិនមានលទធភាពកនុងការ
ចូលរមួចុំខណកកនុងការរពងកីនទលិតភាពកនុងពសដ្ឋកិចច ឬទទលួបានអតថប្រពោជន៍ពីកតាត ពសដ្ឋកិចចទាុំង
ពនោះព យី។ 

២.៤.២.២ ជនចាស់ជរា 

កនុងសងគមកមពុជាក៏ដូ្ចជាប្រពទសជាពប្ចីនកនុងតុំរន់អាសុីខដ្រ ប្គួសារ និងវតតអារាមគឺជាទីពុំនាក់
ររស់ជនចាស់ជរា។ រចចុរបនន  ងវីពរីមពធ្ាបាយប្រថ្ពណី ថ្នការខងរកាជនចាស់ជរាខររពនោះពៅខតប្តូវ
បានរកាកតី រ៉ាុខនតរទពិពសាធ្ន៍ថ្នការវវិឌ្ឍសងគមទាុំងកនុង និងពប្ៅតុំរន់បានរងាា ញថ្ន ទុំពនីរកមមសងគម 
ជាពិពសស ការខកខប្រជាលុំោរ់នូវឧសាហូរនីយកមម និងនគរូរនីយកមមបានពធ្វីឲ្យរពរៀររររ និងទមាល រ់
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ប្រថ្ពណីថ្នការោុំពារជនចាស់ជរាមានការខប្រប្រួល ខដ្លតប្មូវឲ្យជនចាស់ជរាកាន់ខតពប្ចីនព ងីប្តូវ
រស់ពៅពោយែលួនឯង មិនមានការខងទាុំ និងទុំនុករប្មុងពីសមាជិកប្គួសារព យី។ ែណៈខដ្លការ
អភិវឌ្ឍប្រព័នធខងទាុំសុែភាព និងប្រព័នធពសាធ្នពៅមានកប្មិត ការវវិឌ្ឍពនោះនាុំឲ្យជនចាស់ជរាភាគពប្ចីន 
ប្រឈមនឹងការធាល ក់ចូលពៅកនុងភាពប្កីប្ក។ 

២.៤.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
២.៤.៣.១ កមមវធីិ្ឧរតថមភសាច់ប្បាក់សប្មារ់ជនពិការ 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងរនតការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធីិ្ឧរតថមភសាច់ប្បាក់សប្មារ់ជនពិការ ខដ្លបាន
កុំណត់ពៅកនុងអនុប្កឹតយសតីពីរររពោលនពោបាយចុំពពាោះជនពិការប្កីប្កពៅតាមសហគមន៍។ កមមវធីិ្ពនោះ
នឹងប្តូវោក់ឲ្យអនុវតតសប្មារ់ជនពិការខដ្លជាសមាជិកថ្នប្គួសារប្កីប្ក ខដ្លកាន់ការ់រណណសមធ្ម៌។ 

អតថប្រពោជន៍ និងលកខែណឌ ថ្នកមមវធីិ្ពនោះនឹងប្តូវកុំណត់ពោយខទែកពលីលទធភាពប្ទប្ទង់ថ្ន
ងវកិាជាតិ។ ការពរៀរចុំយនតការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណររស់ជនពិការ គឺជាកតាត ចាុំបាច់ពដី្មបធីានាបាននូវ
ប្រសទិធភាពថ្នការទតល់អតថប្រពោជន៍តាមរយៈកមមវធីិ្ពនោះ។ 

២.៤.៣.២ កមមវធីិ្ោុំពារជនចាស់ជរា  

រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាអុំពីលទធភាពកនុងការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធីិ្ោុំពារជនចាស់ជរា ខដ្ល
ជាសមាជិកថ្នប្គួសារខដ្លកាន់ការ់រណណសមធ្ម៌។ អតថប្រពោជន៍ និងលកខែណឌ ថ្នកមមវធីិ្ពនោះនឹងប្តូវ
កុំណត់ពោយខទែកពលីលទធភាពប្ទប្ទង់ថ្នងវកិាជាតិ។ 

កមមវធីិ្ពនោះនឹងប្តូវសិកាោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការជាកមមវធីិ្កញ្ច រ់ប្គួសារ (Family Package) រមួ
ជាមយួនឹងកមមវធីិ្ោុំពារន្រសតមីានថ្ទៃពពាោះ និងកុមារ ។ 
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ជពំ្កូ្ទ៣ី 
ប្បព្ន័ធសនតសិខុ្សខគម្ 

កនុងែណៈខដ្លប្រព័នធជុំនួយសងគម គឺជាយនតការទតល់ការប្ទប្ទង់ឧរតថមភពោយផ្ទៃ ល់ ឬពោយ
ប្រពោលចុំពពាោះប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ ខដ្លជាធ្មមតាប្តូវពប្រីប្បាស់ហរិញ្ញរបទានងវកិាជាតិ 
និង/ឬជុំនយួអភិវឌ្ឍន៍ទលូវការ ប្រព័នធសនតិសុែសងគមរពងកីតនូវយនតការមានលកខណៈ “កាតពវកិចច” និង 
“ែលួនទីពឹងែលួន” ខដ្លពលីកទឹកចិតតនិងជុំរុញឲ្យប្រជាជនខសវងរកការោុំពារចុំពពាោះមុែហានិភ័យ ខដ្ល
អាចទតល់ទលរ៉ាោះពាល់ជាអវជិាមានដ្ល់សនតិសុែប្បាក់ចុំណូលររស់ែលួន ពោយសារ ការឈថឺ្នក ត់ មាតុ
ភាព ពប្ោោះថ្នន ក់ការងារ និកមមភាព ពិការភាព ជរាភាព និងមរណភាព ជាពដី្ម។ ប្រព័នធសនតិសុែសងគម 
គឺជាប្រព័នធរង់ភាគទាន ខដ្លទាមទារឲ្យមានការចូលរមួពីសុំណាក់និពោជិត និងនិពោជក ទាុំងកនុង
វស័ិយសាធារណៈ និងវស័ិយឯកជន និងពីនិវតតជន ប្ពមទាុំង ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធ
ទងខដ្រ។ ពទាោះជាោ៉ា ងណា រាជរោឋ ភិបាលនឹងរា៉ា រ់រងពលីការរង់ភាគទានជុំនសួប្រជាជនប្កីប្កងាយរង
ពប្ោោះ និងប្កុមប្រជាជនពោលពៅពទសងពទៀត ខដ្លរាជរោឋ ភិបាលយល់ថ្នចាុំបាច់ពដី្មបីពលីកកមពស់
ជីវភាពជនទាុំងពនាោះពៅតាមលទធភាពថ្នការប្ទប្ទង់បានថ្នងវកិាជាតិ។ ការរា៉ា រ់រងពលីការរង់ភាគទាន
ជុំនសួទាុំងប្សុងឬមយួភាគ ប្តូវអនុវតតពោយខទែកពលីលកខែណឌ សមប្សរ និងចាស់លាស់ ពដី្មបពីជៀស
វាងការពកីតព ងីនូវ “ហានិភ័យចិតតសាន្រសត” (Moral hazard) ខដ្លមិនពលីកទឹកចិតតដ្ល់ប្រជាជនឲ្យ
មានការសនសុំសប្មារ់ោុំពារហានិភ័យជាយថ្នពហតុ និង/ឬខដ្លអាចមានទលរ៉ាោះពាល់ជាអវជិាមានពៅ
ពលីទលិតភាពការងារ។ ពោយខទែកពលីពហតុទលពនោះ ក៏ដូ្ចជាកតាត សុំខាន់ដ្ថ្ទពទៀតពៅរយៈកាលខវង
ពៅអនាគត និងពៅពពលលកខែណឌ ពសដ្ឋកិចច-សងគមសមប្សរ រាជរោឋ ភិបាលនឹងដ្កែលួនរនតិចមតងៗពី
ការពធ្វីហរិញ្ញរបទានរររសនតិសុែសងគមជាក់លាក់មយួចុំននួ។ ដូ្ចពនោះ ប្រព័នធសនតិសុែសងគមប្តូវពឹង
ខទែកពលបី្រភពហរិញ្ញរបទានពីការរង់ភាគទាន ប្ពមទាុំង ចុំណូលពីការវនិិពោគធ្នធានហរិញ្ញវតថុខដ្ល
ប្តូវបានប្រមូលទតុ ុំពនាោះ។ 

៣.១ ង្សាធន 

៣.១.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
ជាទូពៅ ប្រជាជនកមពុជាមិនមានទមាល រ់ពរៀរចុំខទនការហរិញ្ញវតថុសប្មារ់ែលួនឯងពៅពពលខដ្ល

ពកួោត់ឈានចូលវយ័ចាស់ជរាពនាោះព យី ពោយភាគពប្ចីនប្តូវពឹងខទែកពលកីារឧរតថមភររស់កូន-ពៅ។ 
ទមាល រ់ពនោះ ជាកតាត ជុំរុញឲ្យប្រជាជនកមពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យែពស់ កនុងការធាល ក់ចូលកនុងភាពប្កីប្ក
ពៅពពលចូលដ្ល់វយ័ចាស់ជរា ជាពិពសស កនុងករណីកូនពៅខដ្លជាជុំហរពសដ្ឋកិចចប្គួសារសថិតកនុង ឬ
ធាល ក់ពៅកនុងប្កុមប្រជាជនប្កីប្ក។ រហូតមកដ្ល់ពពលពនោះ មានខតមន្រនតីរាជការ ពោធិ្ន និងនគរបាល 
រពប្មីការងារកនុងវស័ិយសាធារណៈ ចុំនួនប្រមាណ ៧ ភាគរយថ្នប្រជាជនសរុររ៉ាុពណាណ ោះ ទទលួបាន
ប្បាក់ពសាធ្នពៅពពលចូលនិវតតន៍ ខដ្លជាខទនកមយួថ្នរររសនតិសុែសងគម។ 



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 22 

 

ពប្ៅពីពនោះ  សាថ រ័នមួយចុំនួនក៏បានពរៀរចុំឲ្យមានរររពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតី-រុគគលិកររស់ែលួន
ទងខដ្ររមួមាន៖ ធ្នាោរជាតិថ្នកមពុជា រោឋ ករទឹកសវយត័ប្កុងភនុំពពញ និងកុំពង់ខទសវយត័ប្កុងភនុំពពញ 
ខដ្លរររពសាធ្នទាុំងពនាោះសថិតពប្កាមការប្គរ់ប្គង និងចាត់ខចងពោយសាថ រ័នផ្ទៃ ល់ ពហយីក៏មិនមាន
ចារ់ និងរទរបញ្ញតតិសប្មារ់ប្គរ់ប្គង និងប្តួតពិនិតយពៅព យី។  

ប្រព័នធពសាធ្នពៅកមពុជា បានចារ់ពទតីមព ងីពោយមានលកខណៈោច់ពោយខ កពីោន ពៅតាម
ប្រពភទថ្នសមាជិកពោលពៅ។ តាមរយៈប្ពោះរាជប្កឹតយសតីពីរររសនតិសុែសងគមសប្មារ់អតីតយុទធជន
និងប្ពោះរាជប្កឹតយសតីពីរររសនតិសុែសងគមសប្មារ់មន្រនតីរាជការសុីវលិ រាជរោឋ ភិបាលបានរពងកីតប្គឹោះសាថ ន
សាធារណៈចុំនួនពីរគឺ ពរឡាជាតិសនតិសុែសងគមសប្មារ់មន្រនតីរាជការសុីវលិ (រ.ជ.ស) និងពរឡាជាតិ
អតីតយុទធជន (រ.ជ.អ) ពដី្មបីប្គរ់ប្គង និងពរីកទតល់ប្បាក់ពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតីរាជការសុីវលិ និង
អតីតយុទធជន ខដ្លជាមន្រនតីនគរបាលជាតិ និងពោធិ្ន។ ពោងតាមរទរបញ្ញតតិពនោះ រ.ជ.ស និង រ.ជ.អ 
សថិតពប្កាមអាណាពាបាលរពចចកពទសររស់ប្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា និង
ពប្កាមអាណាពាបាលហរិញ្ញវតថុររស់ប្កសួងពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុ។ 

រររសនតិសុែសងគមសប្មារ់មន្រនតីរាជការ និងអតីតយុទធជន ខដ្លសថិតពប្កាមការប្គរ់ប្គង និង
ចាត់ខចងររស់ រ.ជ.ស និង រ.ជ.អ ទទលួហរិញ្ញរបទានទាុំងប្សុងពីងវកិារដ្ឋ។ តាមរយៈការពាករណ៍
ររស់ប្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា ពៅឆ្ន ុំ២០១៦ពនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងប្តូវ
ចុំណាយងវកិាសរុរប្រមាណ ៥៥៦ ៣៤៦ លានពរៀល ពដី្មបបី្ទប្ទង់រររសនតិសុែសងគមសប្មារ់មន្រនតី
រាជការសុីវលិ និងអតីតយុទធជន ចុំនួន ១០៦ ៦៣៣ នាក់។ កនុងពនាោះ ងវកិាខដ្លនឹងប្តូវចុំណាយពលី
ការពរីកប្បាក់ពសាធ្នមានចុំននួប្រមាណ ៣៩៥ ១៧៩ លានពរៀល។ 

ររូភាពទី១១៖ ចុំណាយងវកិារដ្ឋកនុងការប្ទប្ទង់រររសនតសុិែសងគម (គិតជាលានពរៀល) 

 
ប្រភព៖ ប្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា 

ជាមយួោន ពនោះ តាមរយៈការអនុម័តចារ់សតីពីរររសនតិសុែសងគមសប្មារ់ជនទាុំងឡាយ ខដ្ល
សថិតពប្កាមរទរបញ្ញតតិថ្នចារ់សតីពីការងារ រាជរោឋ ភិបាលបានរពងកីតពរឡាជាតិរររសនតិសុែសងគម 
(រ.ស.ស) ពៅឆ្ន ុំ២០០៧ ជាប្គឹោះសាថ នសាធារណៈទទលួរនៃុកពលីការប្គរ់ប្គងនិងចាត់ខចងរររប្បាក់
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ពសាធ្នសប្មារ់កមមករនិពោជិត។ រ៉ាុខនត រហូតមកដ្ល់ពពលពនោះ រររពសាធ្នសប្មារ់កមមករនិពោជិត
ពៅមិនទាន់ប្តូវបានោក់ឲ្យអនុវតតពៅព យី។ 

៣.១.២ បញ្ហា ប្រឈម 
៣.១.២.១ ប្ករែ័ណឌ សាថ រ័ន 

ក. លកខណៈរាយបា៉ា យថ្នសាថ រ័នប្រតិរតតិករ 
សាថ រ័នប្រតិរតតិកររររពសាធ្នរចចុរបននគឺ រ.ជ.ស រ.ជ.អ និង រ.ស.ស ខដ្លមានមុែងារ និង

ភារកិចចពសៃីរខតដូ្ចោន ទាុំងប្សុង ខដ្លមានភាពែុសោន ខតពលីសមាជិកពោលពៅរ៉ាុពណាណ ោះ។ ការោក់ឲ្យ
ដ្ុំពណីរការប្គឹោះសាថ នសាធារណៈពទសងៗោន  ពដី្មបបី្គរ់ប្គង និងចាត់ខចងរររពសាធ្នពៅតាមសមាជិក
ពោលពៅពរៀងែលួនខររពនោះ នាុំឲ្យមានចុំណាយែពស់ពលីដ្ុំពណីរប្រតិរតតិការសាថ រ័ន (ទាុំងការឧរតថមភ
រុគគលិក និងការពរៀរចុំប្រព័នធព័ត៌មានវទិា ជាពដី្ម)។ 

ររូភាពទី១២៖ រចនាសមពន័ធសាថ រ័នថ្នប្រព័នធសនតសុិែសងគមរចចុរបនន 

 
ែ. អសងគតិភាពថ្នតាវកាលិក 
ការកុំណត់តាវកាលិកពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតីរាជការ នគរបាល និងពោធិ្នមិនមានសងគតិភាព

នឹងោន  ពោយសារការកុំណត់តាវកាលិកពសាធ្នទាុំងពនាោះប្តូវបានកុំណត់ពោយចារ់ និងរទរបញ្ញតតិ
ពោយខ កពីោន ។ ពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតីរាជការ ប្តូវបានកុំណត់ពោយអនុប្កឹតយពលែ ៥៩ អនប្ក.រក 
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ចុោះថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្ន ុំ១៩៩៧ សតីពីការអនុវតតរររពសាធ្ននិវតតន៍ និងពសាធ្នបាត់រង់សមបទាវជិាា ជីវៈ 
ចុំពពាោះមន្រនតីរាជការសុីវលិថ្នប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា។ ពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតីនគរបាល ប្តូវបានកុំណត់
ពោយចារ់សតីពីរររពសាធ្ននិវតតន៍ និងពសាធ្នបាត់រង់សមតថភាពពលកមមចុំពពាោះនគរបាលប្រជាជន
កមពុជា។ រឯី ប្បាក់ពសាធ្នររស់ពោធិ្នប្តូវបានកុំណត់ពោយចារ់សតីពីរររពសាធ្ននិវតតន៍ និងពសាធ្ន
បាត់រង់សមតថភាពការងារចុំពពាោះពោធិ្នថ្នកងពោធ្ពលពែមរភូមិនៃ។ អសងគតិភាពថ្នប្បាក់ពសាធ្ន 
នាុំឲ្យមានអសមធ្ម៌រវាងប្កុមពទសងៗថ្នមន្រនតីសាធារណៈ ជាពិពសស មន្រនតីខដ្លមានឋាននតរសកតិប្រហាក់
ប្រខហលោន  រ៉ាុខនតទទលួបានប្បាក់ពសាធ្នែុសោន ។ 

៣.១.២.២ ប្ករែ័ណឌ ហរិញ្ញវតថុ 

ក. សកាត នុពលថ្នកុំពណីនចុំណាយោ៉ា ងគុំហុក 
ចុំណាយងវកិាសប្មារ់ប្ទប្ទង់រររពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតីរាជការ និងអតីតយុទធជនប្រចាុំឆ្ន ុំពកីន

ព ងីជាមធ្យមប្រមាណ ៣៨.៥ ភាគរយ ចារ់ពីឆ្ន ុំ២០១០ ដ្ល់ឆ្ន ុំ២០១៤។ ទនៃឹមពនោះ តាមរយៈ
ពោលពៅររស់រាជរោឋ ភិបាលកនុងការតពមលីងពរៀវតសជូនមន្រនតីរាជការឲ្យបានោ៉ា ងតិច ១ លានពរៀលពៅ
ឆ្ន ុំ២០១៨ នឹងពធ្វីឲ្យចុំណាយងវកិារដ្ឋពដី្មបពីរីកទតល់ជូននិវតតជនពកីនព ងីោ៉ា ងគុំហុកP0FP0F

1
PP  សប្មារ់រយៈ

ពពលមធ្យម និងខវង ខដ្លោក់សមាព ធ្ោ៉ា ងខាល ុំងពលីងវកិាជាតិ។  

អងគការពលកមមអនតរជាតិបានពធ្វីការពាករណ៍ថ្ន រនៃុកថ្នការប្ទប្ទង់ររស់ងវកិារដ្ឋចុំពពាោះរររ
ពសាធ្នសាធារណៈរចចុរបនន ពធ្ៀរនឹងការចុំណាយប្បាក់ពរៀវតសមូលោឋ នសប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ នឹង
មានការពកីនព ងីោ៉ា ងគុំហុកពីប្រមាណ ១៣.៨ ភាគរយពៅឆ្ន ុំ២០១៦ រហូតដ្ល់ប្រមាណ ៤៦.៣ 
ភាគរយពៅឆ្ន ុំ២០៦៨ និងពកីនព ងីរហូតដ្ល់ប្រមាណ ៥៣.៩ ភាគរយ ពៅឆ្ន ុំ២១០០។ 

ររូភាពទី១៣៖ ការពាករណ៍អុំពីការពកីនព ងីថ្នចុំណាយងវកិារដ្ឋ 

 
ប្រភព៖ អងគការពលកមមអនតរជាតិ 

                                                           
1

 តាវកាលិកពសាធ្នប្តូវបានគណនាពោយខទែកពលីភាគរយថ្នប្បាកព់រៀវតសមូលោឋ នររសម់ន្រនតីសាធារណៈ (៦០ ពៅ ៨០ ភាគរយ ថ្ន
ពរៀវតសមូលោឋ ន)  
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ែ. ការមិនទាន់អនុវតតនូវអប្តាភាគទាន 
មកទល់ពពលពនោះ រដ្ឋរា៉ា រ់រងទាុំងប្សុងពលីចុំណាយពរីកទតល់ប្បាក់ពសាធ្នជូននិវតតជន ពៅតាម

តប្មូវការថ្នចុំណាយជាក់ខសតងប្រចាុំឆ្ន ុំ។ រាជរោឋ ភិបាលបានពចញអនុប្កឹតយពលែ ៧៣ អនប្ក.រក ចុោះ
ថ្ងៃទី២៩ ខែពមសា ឆ្ន ុំ២០១១ សតីពីការកុំណត់អប្តាភាគទានសប្មារ់ប្ទប្ទង់ពរឡាជាតិសនតិសុែសងគម
សប្មារ់មន្រនតីរាជការសីុវលិ ខដ្លតប្មូវឲ្យមន្រនតីរាជការសុីវលិរង់ភាគទានចុំនួន ៦ ភាគរយ និងរដ្ឋប្តូវ
ចូលរមួរង់ភាគទានចុំននួ ១៨ ភាគរយ។ រ៉ាុខនត ការប្រមូលភាគទានតាមអប្តាខដ្លបានកុំណត់រចួពនោះ
មិនទាន់បានអនុវតតពៅព យី។ ដូ្ពចនោះ រដ្ឋពៅខតរនតរា៉ា រ់រងទាុំងប្សុងពលីការឧរតថមភនិវតតជនខដ្លជាម
ន្រនតីរាជការសីុវលិ និងអតីតយុទធជន។ គពប្មាងតពមលីងពរៀវតសប្រចាុំឆ្ន ុំ អាចនឹងគិតគូរពិចារណារមួោន
ជាមយួនឹងការោក់ឲ្យអនុវតតការប្រមូលភាគទានពនោះ។ 

គ. រខប្មរប្មួលកតាត ប្រជាសាន្រសត 
រខប្មរប្មួលកតាត ប្រជាសាន្រសតនឹងជុំរុញឲ្យកមពុជាកាល យពៅជាសងគមចាស់ជរា តាមរយៈការពកីន

ព ងីថ្នអាយុកាលសងឃឹមរស់ និងការងយចុោះថ្នអប្តារងកកុំពណីត ជាពដី្ម។ល។ កតាត ទាុំងពនោះ នាុំឲ្យ
មានទលរ៉ាោះពាល់ជាអវជិាមានពៅពលីនិរនតរភាពថ្នមូលនិធិ្ពសាធ្នពៅរយៈពពលខវង ជាពិពសស រររ
ពសាធ្នរចចុរបនន ខដ្លប្តូវបានពធ្វីហរិញ្ញរបទានពីងវកិារដ្ឋទាុំងប្សុង តាមយនតការទូទាត់តាមដ្ុំពណីរ 
(Pay-As-You-Go)។ 

៣.១.២.៣ ប្ករែ័ណឌ ចារ់ និងប្តតួពិនិតយ 

រចចុរបនន លិែិតរទោឋ នគតិយុតតិខដ្លមានប្សារ់ ទតល់ប្តឹមខតប្ករែ័ណឌ សប្មារ់ោក់ឲ្យដ្ុំពណីរ
ការរររពសាធ្នកាតពវកិចចរ៉ាុពណាណ ោះ។ រឯី ប្ករែ័ណឌ សប្មារ់ការប្គរ់ប្គង និងប្តួតពិនិតយដ្ុំពណីរការ
រររពសាធ្ន ទាុំងសប្មារ់វស័ិយសាធារណៈ និងឯកជន ឲ្យប្សរពៅតាមពោលការណ៍រពចចកពទស និង
ចីរភាពហរិញ្ញវតថុ ពៅមិនទាន់ប្តូវបានពរៀរចុំពៅព យី។  

ទនៃឹមពនោះ ប្រព័នធចាកពចញពីការងារពោយសម័ប្គចិតតសប្មារ់មន្រនតីរាជការមុនកាលកុំណត់ររស់
រញ្ញតតិចារ់ រមួជាមយួការទតល់អតថប្រពោជន៍ថ្នរររសនតិសុែសងគម ឬការទតល់រររឧរតថមភ ខដ្លអាច
ជួយសប្មួលដ្ល់ការចាកពចញររស់មន្រនតីរាជការពីប្ករែ័ណឌ រដ្ឋពោយសម័ប្គចិតត ក៏ពៅពុុំទាន់មានការ
គិតគូរ និងពរៀរចុំឲ្យសមប្សរតាមការវវិឌ្ឍររស់សងគម និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។ 

៣.១.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
ចកខុវស័ិយរយៈពពលខវងសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធពសាធ្នពៅកមពុជា គឺការសពប្មចបាននូវប្រព័នធ

ពសាធ្នខដ្លមានការប្គរដ្ណត រ់ជាសកល។ ប្រព័នធពនោះ មានពោលរុំណងទតល់ជូនប្រជាជនកមពុជា
ប្គរ់រូរនូវយនតការការពារខទនកហរិញ្ញវតថុសប្មារ់ពពលចាស់ជរា តាមរយៈការទតល់ប្បាក់ចុំណូលសមរមយ
ចុំពពាោះប្រជាជនខដ្លចូលរមួកនុងរររពសាធ្នកាតពវកិចច និងសម័ប្គចិតត និងការកាត់រនថយជាអតិររមា
នូវការធាល ក់ែលួនពៅកនុងភាពប្កីប្កពៅពពលចាស់ជរា ចុំពពាោះប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចទាុំងកនុង និងពប្ៅ



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 26 

 

ប្រព័នធ។ រាជរោឋ ភិបាលកុំពុងដ្ុំពណីរការកុំខណទប្មង់ប្រព័នធពសាធ្នឲ្យមានលកខណៈប្រមូលទតុ ុំ ពោយឈរ
ពលីពោលការណ៍រីគឺ៖ ភាពខដ្លអាចប្ទប្ទង់បាន សកតិសិទធិភាព និងចីរភាព។ 

៣.១.៣.១ ប្ករែ័ណឌ សាថ រ័ន 

ក. ការពធ្វីឲ្យមានសងគតិភាពរវាងរររពសាធ្នសាធារណៈ 
ពៅដ្ុំណាក់កាលចុំពពាោះមុែ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំពោលការណ៍ខណនាុំពដី្មបីកុំណត់អុំពី

យនតការកនុងការគិតគូរប្បាក់ពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតីថ្នវស័ិយសាធារណៈព ីងវញិ ពដី្មបីកាត់រនថយជា
រពណតី រៗនូវគមាល តរវាងការទទួលបានប្បាក់ពសាធ្នររស់មន្រនតីសាធារណៈ។ យនតការអចិថ្ន្រនតយព៍ដី្មបី
កុំណត់អុំពីការពធ្វីឲ្យមានសងគតិភាពរវាងតាវកាលិកថ្នរររពសាធ្នសាធារណៈពនោះ នឹងប្តូវខចងពៅកនុង
ចារ់សតីពីប្រព័នធោុំពារសងគម ខដ្លចារ់ពនោះទាមទារឲ្យមានការសិកាលែិតលែន់ និងពពលពវលាពប្ចីន
សប្មារ់ការពរៀរចុំ។ 

ែ. ការពធ្វីឯកភាពវូរនីយកមមរររពសាធ្នខដ្លមានប្សារ់ 
ការប្គរ់ប្គង និងោក់ដ្ុំពណីរការរររពសាធ្នទាុំងឡាយររស់សាថ រ័នពទសងោន គឺជាឧរសគគដ្ល់

ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈឯកពទស និងជារញ្ញា ប្រឈមចុំពពាោះប្រសិទធភាព និងសកតិសិទធិភាពថ្នការទតល់ពសវា
កនុងចុំណាយទារ។ ដូ្ពចនោះ ពដី្មបីពធ្វីឲ្យមានសងគតិភាពរវាងតាវកាលិកថ្នសមាជិកពោលពៅនីមួយៗ 
សុំពៅរពងកីនប្រសិទធភាពថ្នចុំណាយងវកិា និងពដី្មបីប្រមូលទតុ ុំសមតថភាពជុំនាញឲ្យពធ្វីការចុំពោលពៅ
និងមានប្រសិទធភាពែពស់ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វីសមាហរណកមមរររពសាធ្នខដ្លមានប្សារ់ឲ្យសថិតពៅ
ពប្កាមប្រព័នធប្គរ់ប្គងខតមួយ ប្ពមទាុំង ពប្ងីកវសិាលភាពឲ្យប្គរដ្ណត រ់មន្រនតីរាជការទាុំងអស់ រមួទាុំង
មន្រនតីរាជការថ្នប្កុមនីតិរញ្ញតតិ នីតិប្រតិរតតិ តុលាការ និងមន្រនតីថ្នសាថ រ័នសាធារណៈពទសងពទៀត។ 

គ. ការពរៀរចុំប្រព័នធចាកពចញពីការងារពោយសម័ប្គចិតតសប្មារ់មន្រនតីរាជការ 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំប្រព័នធចាកពចញពីការងារ ខដ្លអនុញ្ញញ តឲ្យមន្រនតីរាជការអាចចាកពចញ

ពីការងារពោយរញ្ញតតិចារ់ ពដី្មបជីាប្រពោជន៍ដ្ល់មន្រនតីខដ្លចង់ចាកពចញពីប្ករែ័ណឌ រដ្ឋ ពោយពហតុ
បានរុំពពញការងារយូរ លកខែណឌ អាយុពប្ចីន សាថ នភាពប្គួសារ សុែភាព ឬសមតថភាពមិនសមប្សរ
នឹងការតប្មូវថ្នមុែតុំខណងការងារ។ ទនៃឹមពនោះ ប្រព័នធចាកពចញពីការងារនឹងរពងកីតនូវកាលានុវតតភាព
ការងារដ្ល់យុវជនខដ្លមានសមតថភាពសមប្សរសប្មារ់ការងារ។ ការពរៀរចុំប្រព័នធចាកពចញពីការងារ
សប្មារ់មន្រនតីរាជការ ទាមទារឲ្យមានការគិតគូរចាស់លាស់អុំពីលកខែណឌ  អតថប្រពោជន៍ ឬការឧរតថមភ
ពទសងៗសប្មារ់ជាការោុំប្ទ ដ្ល់មន្រនតីរាជការខដ្លពប្ជីសពរសីប្រព័នធពនោះ។ 

ឃ. ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្នសប្មារ់កមមករនិពោជិត 
ពប្ៅពីការខកទប្មង់រររពសាធ្នសាធារណៈ រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាអុំពីលទធភាពកនុងការពរៀរចុំ

ោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្នសប្មារ់កមមករនិពោជិត ខដ្លសថិតពៅពប្កាមរទរបញ្ញតតិថ្នចារ់សតីពី
ការងារ។ រររពនោះនឹងប្តូវពធ្វីសមាហរណកមមឲ្យសថិតពៅពប្កាមប្រព័នធប្គរ់ប្គងរមួ និងមានសងគតិភាព



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 27 

 

ជាមួយរររពសាធ្នសាធារណៈ។ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វីការប្រឹកាពោរល់ជាមួយតុំណាងនិពោជក 
និងតុំណាងនិពោជិត ពដី្មបកីុំណត់អប្តាភាគទាន និងតាវកាលិកឲ្យមានលកខណៈសមប្សរ និងអាច
ទទលួយកបាន។ 

ង. ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្នសប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធខដ្លមិន
ប្កីប្ក 
ពដី្មបីសពប្មចនូវពោលរុំណងខាងពលី ពពាលគឺការទតល់នូវយនតការការពារសប្មារ់ពពលចាស់

ជរាជូនប្រជាជនប្គរ់រូរ រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាអុំពីលទធភាពកនុងការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្ន
សប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធ ខដ្លមិនចាត់ចូលកនុងប្កុមប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ 
រមួមាន អាជីវករលក់ដូ្រ និងប្រជាជនខដ្លសថិតកនុងសវ័យកមមភាព ជាពដី្ម។ រទពិពសាធ្ន៍អនតរជាតិជា
ទូពៅរងាា ញថ្ន ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្នសប្មារ់ប្កុមពោលពៅពនោះ មានរញ្ញា ប្រឈមពប្ចីន
ពោយសារទលវបិាកថ្នការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងប្រភពចុំណូលររស់រុគគលទាុំងពនាោះ ខដ្លនាុំឲ្យ
ពិបាកកនុងការកុំណត់មូលោឋ នសប្មារ់ការរង់ភាគទាន។ 

ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្នពនោះប្តូវពធ្វីព ងីពោយសនសឹមៗ តាមរយៈការជុំរុញឲ្យចូល
រមួពោយសម័ប្គចិតតជាមុន មុននឹងរខងវរពៅជារររកាតពវកិចចពៅពពលពប្កាយ ពោយខទែកពលីរុពរលកខែណឌ
មួយចុំនួនដូ្ចជា ការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណ ការយល់ដឹ្ងអុំពីអតថប្រពោជន៍ថ្នរររពសាធ្ន ប្ពមទាុំង 
ភាពចាស់ទុុំ និងសមតថភាពកនុងការប្គរ់ប្គងរររពសាធ្នប្រករពោយវជិាា ជីវៈ និងតមាល ភាពររស់សាថ រ័ន
ប្រតិរតតិករទងខដ្រ។ ការោក់ឲ្យអនុវតតប្រព័នធរង់ភាគទានពងរ (Flat-rate) អាចជាជពប្មីសមួយសប្មារ់
រររពសាធ្នប្រពភទពនោះ។ 

ច. ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្នឯកជនសម័ប្គចិតត 
ពដី្មបទីតល់ជពប្មីសកនុងការសនសុំរយៈពពលខវង ឲ្យសមប្សរពៅតាមលទធភាពររស់ប្រជាជនខដ្ល

មានចុំណូលមធ្យមនិងែពស់ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំពហោឋ រចនាសមព័នធចាុំបាច់ ជាពិពសស គឺប្ករែ័ណឌ
គតិយុតតិពដី្មបីអនុញ្ញញ តឲ្យរររពសាធ្នឯកជនសម័ប្គចិតត ខដ្លប្គរ់ប្គងពោយប្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវតថុអាច
ដ្ុំពណីរការពៅបាន។ រររពសាធ្នឯកជនសម័ប្គចិតតគឺជាសសរសតមភទី៣ថ្នប្រព័នធពសាធ្នទូពៅខដ្លប្តូវ
បានអភិវឌ្ឍពោយធ្នាោរពិភពពលាក ខដ្លមានមុែងាររុំពពញរខនថមពៅពលីពសាធ្នកាតពវកិចច ខដ្ល
ទតល់ប្តឹមខតយនតការសនសុំកប្មិតមូលោឋ នរ៉ាុពណាណ ោះ។ 

ឆ. ការសប្មួលសមាជិកភាព  
គពប្មាងពសាធ្នទាុំងអស់ នឹងធានារយៈពពលពោងថ្នអតីតភាពខដ្លបានរង់ភាគទាន និង

សងគតិភាពតាវកាលិក ពៅពពលខដ្លមានការរដូរសមាជិកភាពពីប្កុមពោលពៅមួយពៅប្កុមពោលពៅ
មយួ។ ឧទាហរណ៍៖ ការផ្ទល ស់រដូរពីរររពសាធ្នសប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធចូលពៅ
កនុងរររពសាធ្នមន្រនតីសាធារណៈ ឬការចូលពៅកនុងរររពសាធ្នកមមករនិពោជិត ឬរដូរពៅវញិពៅមក ។ 
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៣.១.៣.២ ប្ករែ័ណឌ ហរិញ្ញវតថុ 

រខប្មរប្មួលថ្នកតាត ប្រជាសាន្រសត និងនិនាន ការថ្នការពកីនព ីងជារនតរនាៃ រ់ថ្នប្បាក់ពរៀវតស
ររស់មន្រនតីសាធារណៈ បានរងាា ញឲ្យពឃញីពីសកាត នុពលថ្នការពកីនព ងីោ៉ា ងគុំហុកថ្នចុំណាយងវកិា
រដ្ឋពដី្មបបី្ទប្ទង់រររពសាធ្នសាធារណៈសប្មារ់រយៈពពលមធ្យម និងខវងខាងមុែ។ ដូ្ពចនោះ ពដី្មបរីកា
បាននូវភាពប្ទប្ទង់បានថ្នងវកិារដ្ឋ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វីការខកទប្មង់យនតការហរិញ្ញរបទានសប្មារ់
ប្ទប្ទង់រររពសាធ្នសាធារណៈ ពីប្រព័នធខដ្លពឹងខទែកពលីងវកិារដ្ឋតាមយនតការទូទាត់តាមដ្ុំពណីរពៅ
ជាប្រព័នធខទែកពលីការរង់ភាគទានវញិ។ ប្រព័នធពនោះនឹងតប្មូវឲ្យមន្រនតីរាជការចូលរមួរង់ភាគទានចូលពៅ
កនុងមូលនិធិ្រមួ។ ពទាោះោ៉ា ងណា ការតប្មូវឲ្យរង់ភាគទានចូលរររពសាធ្នពនោះប្តូវពធ្វីព ងីកនុងរូរភាព
ខដ្លមិនរ៉ាោះពាល់ដ្ល់កប្មិតប្បាក់ពរៀវតសរចចុរបននររស់មន្រនតីសាធារណៈ។ 

មុននឹងោក់ឲ្យអនុវតតការប្រមូលភាគទានពីមន្រនតីសាធារណៈ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វីការសិកា
ឲ្យបានប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ ពដី្មបីកុំណត់អុំពីលកខែណឌ រពចចកពទសទាុំងឡាយថ្នប្រព័នធពសាធ្នខទែកពលី
ការរង់ភាគទាន រមួទាុំងអុំពីលកខែណឌ ថ្នប្កុមមន្រនតីសាធារណៈ ខដ្លប្តូវរង់ភាគទាន ឬប្តូវបានពលីក
ខលង ពោយខទែកពលី អតីតភាពការងារ កប្មិតអាយុចូលនិវតតន៍ និងកប្មិតថ្នប្បាក់ពរៀវតស។ ការសិកា
ក៏ចាុំបាច់ប្តូវពិនិតយព ងីវញិទងខដ្រអុំពីកប្មិតថ្នអាយុចូលនិវតតន៍ ខដ្លជាកតាត ដ៏្សុំខាន់មួយចុំពពាោះ
ទលិតភាពការងារ និងចីរភាពហរិញ្ញវតថុថ្នប្រព័នធពសាធ្ន។  

អនុប្កឹតយពលែ៧៣ អនប្ក.រក ចុោះថ្ងៃទី២៩ ខែពមសា ឆ្ន ុំ២០១១ សតីពីការកុំណត់អប្តាភាគទាន
សប្មារ់ប្ទប្ទង់ពរឡាជាតិសនតិសុែសងគមសប្មារ់មន្រនតីរាជការសុីវលិ បានកុំណត់ខតអប្តាភាគទានរមួ
សប្មារ់រររសនតិសុែសងគមទាុំងអស់រមួមាន៖ រររពសាធ្ន ការបាត់រង់សមបទាវជិាា ជីវៈ ពប្ោោះថ្នន ក់
ការងារ មាតុភាព មរណភាព និងអនកពៅកនុងរនៃុក។ ពោយសារខតរររពសាធ្នសាធារណៈទាុំងអស់
នឹងប្តូវពធ្វីសមាហរណកមមឲ្យពៅជាររររមួមួយ ពនាោះការកុំណត់អប្តាភាគទានសប្មារ់រររនីមួយៗ
នឹងប្តូវគិតគូរព ងីវញិ កនុងពោលរុំណងរកាបានតុលយភាពរវាងប្បាក់ចុំណូលររស់មន្រនតីសាធារណៈ 
និងលទធភាពប្ទប្ទង់ររស់ងវកិាជាតិ ប្ពមទាុំង ពរៀរចុំឲ្យមានសងគតិភាពរវាងសមាជិកពោលពៅទាុំង
អស់។ កនុងន័យពនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពិនិតយព ងីវញិពលីអប្តាភាគទានខដ្លបានខចងកនុងអនុប្កឹតយ
ខាងពលី ។ 

រទពិពសាធ្ន៍ររស់រណាត ប្រពទសមួយចុំននួ បានរងាា ញឲ្យពឃញីពីទុំពនារកនុងការផ្ទល ស់រតូរពីរររ
ពសាធ្នប្រពភទកុំណត់តាវកាលិកជាមុន (Defined Benefit P1FP1F

2
PP) ពៅជារររពសាធ្នប្រពភទកុំណត់ភាគ

ទានជាមុន (Defined Contribution P2FP2F

3
PP) ពដី្មបពីោោះែលួនពចញពីរនៃុកហរិញ្ញវតថុដ៏្ធ្ៃន់ធ្ៃរខដ្លប្រពទសជា

                                                           
2 រររពសាធ្នប្រពភទកុំណត់តាវកាលិកជាមុន គឺជាពសាធ្នខដ្លកុំណត់ជាមុននូវកប្មិតថ្នតាវកាលិកសប្មារ់ពរកីទតលជូ់ននវិតតជន ពោយខទែកពលីរយៈ
ពពលថ្នការរងភ់ាគទាន និងកប្មិតថ្នប្បាក់ចុំណូល ។ “ដ្កប្សង់ពចញពីឯកសារពោលនពោបាយសតីពីប្រព័នធពសាធ្នពៅកមពុជាររសអ់ងគការ ILO ឆ្ន ុំ
២០១៦” ។ 
3 រររពសាធ្នប្រពភទកុំណត់ភាគទានជាមុន គឺជារររពសាធ្នខដ្លមានលកខណៈជាការសនសុំ ខដ្លតាវកាលិកសប្មារ់ពរកីទតលជូ់ននិវតតជនគឺខទែកពលី
ទឹកប្បាក់សនសុំរងគរ រូករមួនងឹលទធទលថ្នការវនិិពោគ ។ “ដ្កប្សង់ពចញពឯីកសារពោលនពោបាយសតពីីប្រពន័ធពសាធ្នពៅកមពុជាររសអ់ងគការ ILO ឆ្ន ុំ
២០១៦” ។ 



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 29 

 

ពប្ចីនកុំពុងជរួប្រទោះ។ រខប្មរប្មួលថ្នកតាត ប្រជាសាន្រសត គឺជាពហតុទលចមបងខដ្លនាុំឲ្យមាននិនាន ការ
ផ្ទល ស់រតូរពនោះ។ ការធានាជាមុននូវតាវកាលិកររស់គពប្មាងពសាធ្នប្រពភទកុំណត់តាវកាលិកជាមុនរងាា ញ
អុំពីហានិភ័យខដ្លអាចនឹងមានទលរ៉ាោះពាល់ដ្ល់សថិរភាពហរិញ្ញវតថុថ្នមូលនិធិ្ពសាធ្ន និងចុងពប្កាយ
ធាល ក់ជារនៃុកដ៏្ធ្ៃន់ធ្ៃរមកពលីងវកិាជាតិ។ ដូ្ពចនោះ ពដី្មបពីជៀសវាងនូវរញ្ញា ទាុំងពនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វី
ការសិកាឲ្យបានលែិតលែន់អុំពីប្រពភទថ្នរររពសាធ្ន ខដ្លសកតិសមពៅនឹងសាថ នភាពជាក់ខសតងររស់
កមពុជា។ លទធទលថ្នការសិកាពនោះ គឺជាទុនដ៏្សុំខាន់កនុងការពប្ជីសពរសីយកប្រពភទថ្នរររពសាធ្នណា
មយួ ខដ្លសមប្សរពៅតាមរររិទកមពុជា ។ 

៣.១.៣.៣ ប្ករែ័ណឌ ចារ់ និងរទរបញ្ញតត ិ

ពដី្មបធីានាឲ្យបាននូវការប្គរ់ប្គង និងចាត់ខចងរររពសាធ្នប្រករពោយប្រសិទធភាព តមាល ភាព 
និងគណពនយយភាព រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំលិែិតរទោឋ នគតិយុតតិសប្មារ់ប្គរ់ប្គង និងប្តួតពិនិតយ 
និងោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្នសាធារណៈទាុំងអស់ ខដ្លជាខទនកមួយថ្នចារ់សតីពីប្រព័នធោុំពារ
សងគមខដ្លនឹងប្តូវពរៀរចុំពៅពពលខាងមុែ។ រខនថមពលីពនោះ រាជរោឋ ភិបាលក៏នឹងពរៀរចុំលិែិតរទោឋ ន
គតិយុតតិសប្មារ់ប្គរ់ប្គង និងោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការប្រព័នធពសាធ្នឯកជនសម័ប្គចិតត ពៅកនុងប្ករែ័ណឌ
ពោយខ កពីចារ់សតីពីប្រព័នធោុំពារសងគម។ 

ប្ករែ័ណឌ គតិយុតតទិាុំងពនោះ នឹងកុំណត់ោ៉ា ងចាស់លាស់អុំពីពោលការណ៍ប្គឹោះថ្នការប្គរ់ប្គង 
និងចាត់ខចងមូលនិធិ្ពសាធ្ន កនុងពោលរុំណង (១) ទតល់ការការពារចុំពពាោះសមាជិកថ្នរររពសាធ្ន 
និង (២) ពលីកកមពស់អភិបាលកិចចថ្នរររពសាធ្ន។ មូលនិធិ្ពសាធ្ន គឺជាមូលនិធិ្ររធ្នបាលកិចច មយួ
ប្រពភទខដ្លមិនអាចយកពៅពប្រីប្បាស់កនុងពោលរុំណងពទសងពប្ៅពីការយកពៅពធ្វីការវនិិពោគ ពដី្មបី
រពប្មីឲ្យទលប្រពោជន៍ររស់សមាជិកថ្នមូលនិធិ្ពសាធ្នបានព យី ពទាោះសថិតពៅកនុងកាលៈពទសៈណា
ក៏ពោយ។ ពដី្មបធីានាបាននូវពោលការណ៍ពនោះ ប្ករែ័ណឌ គតិយុតតិប្តូវកុំណត់ទងខដ្រអុំពីមុែងារររស់
តអួងគនីមួយៗថ្នប្រតិរតតិការពសាធ្នរមួមាន៖ ររធ្នបាលទាយក សាថ រ័នប្គរ់ប្គងការវនិិពោគ សាថ រ័ន
ប្គរ់ប្គងរញ្ា ិកា និងធ្នាោរប្គរ់ប្គងប្ទពយសកមម ជាពដី្ម។ 

៣.២ ការថែទាសំខុ្ភាព្ 

៣.២.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
យនតការោុំពារសុែភាពរចចុរបននមានតនួាទីោ៉ា ងសុំខាន់ កនុងការរមួចុំខណកជាសកាត នុពលកនុង

ដ្ុំពណីរការឈានពៅសពប្មចបានការប្គរដ្ណត រ់សុែភាពជាសកល។ រចចុរបនន កមពុជាមានយនតការ
ោុំពារសុែភាព ចុំនួនរី ខដ្លបាននិងកុំពុងដ្ុំពណីរការសប្មារ់ប្កុមប្រជាជនពោលពៅពរៀងៗែលួន។ 

៣.២.១.១ ការខងទាុំសុែភាពសប្មារ់ជនប្កីប្ក និងសប្មារ់កុមារ 

រចចុរបនន ប្រជាជនប្រមាណជាង ២ លាននាក់ ខដ្លសថិតកនុងចុំណាត់ថ្នន ក់ជាប្រជាជនប្កីប្ក
បាននិងកុំពុងទទួលបានការរងាក រហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ  សប្មារ់ការខងទាុំសុែភាពពៅរណាត មូលោឋ ន



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 30 

 

សុខាភិបាលសាធារណៈទូទាុំងប្រពទសតាមរយៈកមមវធីិ្មូលនិធិ្សមធ្ម៌សុែភាព។ មូលនិធិ្ពនោះ រង់ថ្ងល
ចុំណាយថ្នការពប្រីប្បាស់ពសវាខងទាុំសុែភាពជុំនួសប្រជាជនប្កីប្ក រមួមាន៖ ពសវាពិពប្ោោះពិនិតយជុំងឺ
ពប្ៅ (រារ់ទាុំងការសប្មាលកូន) និងការសប្មាកពាបាលនិងខងទាុំ (រារ់រញ្ចូ លទាុំងពសវាវោះកាត់)។ 
ពប្ៅពីពនោះ មូលនិធិ្សមធ្ម៌ក៏ទតល់ជូនទងខដ្រនូវពសាហ ុយរញ្ាូ នអនកជមៃឺពៅកាន់មនៃីរពពទយរខងែក ប្បាក់
ឧរតថមភសប្មារ់អាហារ អនកខងរកាមាន ក់កនុងករណីអនកជុំងឺប្តូវសប្មាកពាបាល និងឧរតថមភរុណយសព
អនកជុំងឺ។ មូលនិធិ្សមធ្ម៌ គឺជាយនតការ “ប្រមូលទតុ ុំហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ” ប្ទង់ប្ទាយធ្ុំខដ្លរងាា ញពី
ប្រសិទធភាពថ្នការវនិិពោគធ្នធានហរិញ្ញវតថុ ររស់រដ្ឋ ពដី្មបីពលីកកមពស់សុែភាពប្រជាជនប្កីប្ក ជួយ
កាត់រនថយចុំណាយប្បាក់ពហាព ៉ា ពលីការខងទាុំសុែភាព និងរងាក រហានិភ័យថ្នចុំណាយពលីការខងទាុំ
និងពាបាលសុែភាព ប្ពមទាុំង ចូលរមួការពារការធាល ក់ចូលពៅកនុងភាពប្កីប្កពោយសារតប្មូវការពសវា
សុខាភិបាល។ ហរិញ្ញរបទានសប្មារ់ប្ទប្ទង់មូលនិធិ្ពនោះ គឺជាងវកិារដិ្ភាគររស់រាជរោឋ ភិបាល និងថ្ដ្
គូអភិវឌ្ឍន៍។ ខទែកតាមយុទធសាន្រសតហរិញ្ញរបទានសុខាភិបាល រាជរោឋ ភិបាលនឹងទទួលរនៃុកទាុំង
ប្សុងពលីហរិញ្ញរបទានប្ទប្ទង់មូលនិធិ្សមធ្ម៌សុែភាពពនោះ នាពពលអនាគតខាងមុែ។ 

ពប្ៅពីពនោះ រាជរោឋ ភិបាលបានែិតែុំពលីកកមពស់ការោុំពារសុែភាពកុមារ តាមរយៈការចូលរមួ
ទតល់ហរិញ្ញរបទានឧរតថមភមូលនិធិ្មនៃីរពពទយគនធរុបាា ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ខដ្លទតល់ពសវាពិពប្ោោះ ពិនិតយជមៃឺ 
និងសប្មាកពាបាលពោយឥតរង់ថ្ងលសប្មារ់កុមារទូពៅទូទាុំងប្រពទស។ ពៅឆ្ន ុំ២០១៥ រាជរោឋ ភិបាល
បានរពងកីនការឧរតថមភធ្នដ្ល់មូលនិធិ្គនធរុបាា ប្រមាណ ១០ លានដុ្លាល រអាពមរកិ។ 

៣.២.១.២ ការធានារា៉ា រ់រងសុែភាពតាមសហគមន៍ 

អងគការពប្ៅរោឋ ភិបាលមយួចុំននួបាន និងកុំពុងប្រតិរតតិគពប្មាងធានារា៉ា រ់រងសុែភាពពៅតាម
សហគមន៍ចុំននួ ៨ ពៅកនុងពែតតចុំននួ ៧ និងរាជធានីភនុំពពញ សប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅ
ប្រព័នធពោយឈរពលីពោលការណ៍សម័ប្គចិតត។ គិតប្តឹមដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំ២០១៥ ប្រជាជនចុំនួន ១៤៨ ៤១៨ 
នាក់បានចូលរមួកនុងគពប្មាងទាុំងពនោះ។ ហរិញ្ញរបទានសប្មារ់ប្ទប្ទង់គពប្មាងទាុំងពនោះ បានមកពីការរង់
ភាគទានពីសមាជិក និងការឧរតថមភធ្នពីថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ ប្រតិរតតិការថ្នគពប្មាងទាុំងពនោះអាចចាត់ទុក
ថ្នជាយនតការចារ់ពទតីមសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធធានារា៉ា រ់រងសុែភាពសងគម សប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយ
ពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធពៅពពលខាងមុែ។ រចចុរបនន គពប្មាងមយួចុំននួបានខប្រកាល យពៅជាប្គឹោះសាថ នធានា
រា៉ា រ់រងខាន តតូច។ 

៣.២.១.៣ ការធានារា៉ា រ់រងសុែភាពកនុងវស័ិយឯកជន 

វស័ិយធានារា៉ា រ់រងសុែភាពឯកជន កុំពុងសថិតកនុងដ្ុំណាក់កាលថ្នការអភិវឌ្ឍដ្ុំរូងពៅព យី 
រ៉ាុខនតមានសកាត នុពលរកីចពប្មីនឆ្រ់រហ័ស។ រចចុរបនន ទលិតទលធានារា៉ា រ់រងសុែភាពររស់ប្កុមហ ុន
ធានារា៉ា រ់រងឯកជនពៅមានវសិាលភាពតូចពៅព យី។ គិតប្តឹមឆ្ន ុំ២០១៥ មានប្កុមហ ុនធានារា៉ា រ់រង
ចុំននួ ៨ រ៉ាុពណាណ ោះខដ្លទតល់ទលិតទលធានារា៉ា រ់រងសុែភាព ពហយីរុពវលាភខដ្លប្រមូលបានមានចុំនួន 
៩.២ លានដុ្លាល រអាពមរកិ ខដ្លពសមីនឹង ១០.៨ ភាគរយថ្នទីទារធានារា៉ា រ់រងសរុរ។ 
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៣.២.២ បញ្ហា ប្រឈម 
៣.២.២.១ ប្ករែ័ណឌ សាថ រ័ន 

ក. ភាពរាយបា៉ា យថ្នរររខងទាុំសុែភាព 
ដូ្ចបានរញ្ញា ក់ខាងពដី្ម រ.ជ.ស រ.ជ.អ និង រ.ស.ស មានមុែងារប្រហាក់ប្រខហលោន  គឺការ

ប្គរ់ប្គងរររសនតិសុែសងគមពប្ចីនប្រពភទសប្មារ់សមាជិកពោលពៅពរៀងៗែលួន។ កនុងប្ករែ័ណឌ ពនោះ 
រររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់សមាជិកពោលពៅនីមួយៗ សថិតពប្កាមការប្គរ់ប្គងពោយខ កពីោន  និង
មានរទរបញ្ញតតិនិងនីតិវធីិ្ពទសងៗោន ទងខដ្រ។ មូលនិធិ្សមធ្ម៌សថិតពៅពប្កាមការប្គរ់ប្គងររស់ប្កសួង
សុខាភិបាល ពោយមានការចូលរមួពីថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងមានអងគការពប្ៅរោឋ ភិបាលខដ្លជាប្រតិរតតិករ 
ែណៈខដ្លការធានារា៉ា រ់រងសុែភាពតាមសហគមន៍ ប្តូវបានប្រតិរតតិពោយអងគការពប្ៅរោឋ ភិបាល។ 
ភាពរាយបា៉ា យថ្នការប្គរ់ប្គង រពងកីតឲ្យមានចុំណាយប្រតិរតតិការែពស់ អសងគតិភាពកញ្ច រ់តាវកាលិក 
ប្ពមទាុំងមានភាពែុសោន ពលីការកុំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យសមាជិក និងអាទិភាពថ្នរររខងទាុំសុែភាព
នីមយួៗទងខដ្រ។ 

ែ. ប្រព័នធខងទាុំរឋម និងគុណភាពថ្នពសវាសុខាភិបាល 
គុណភាពទូពៅថ្នពសវាសុែភាពសាធារណៈប្តូវបានខកលមែ ពោយសារលទធទលថ្នការខកទប្មង់

រចនាសមព័នធគុណភាព ប្ពមោន នឹងការពប្ងឹងសមតថភាពពធ្វីពរាគវនិិចឆ័យនិងការពលីកកមពស់ខរររទថ្ន
ការពិនិតយពាបាល/ខងទាុំពៅតាមពិធី្សារ ឬមគគុពទៃសក៍ប្រតិរតតិគលីនិក។ ពទាោះដូ្ពចនោះកតី កប្មិតគុណភាព
ពសវា ជាពិពសសពសវាសប្មាកពាបាល និងខងទាុំ ពៅមិនទាន់ពឆលីយតរនឹងពសចកតីរ ុំពឹងទុកររស់អនកជុំងឺ 
ឬអតិងិជនពៅព យីពទ ។ ដូ្ពចនោះ ការរនតពប្ងឹងគុណភាពថ្នការរណតុ ោះរណាត លរពងកីនសមតថភាពគលីនិក 
ការពប្ងឹងយនតការនិយតកមម ការប្តួតពិនិតយនិងតាមោនគុណភាពជាប្រចាុំ និងការពប្ងាយរុគគលិក
ជុំនាញប្សរតាមនិោមរពចចកពទស គឺជាសកាត នុពលភាពថ្នការពលីកកមពស់គុណភាពថ្នការទតល់ពសវា
ខងទាុំសុែភាព។ ការណ៍ពនោះ នឹងទតល់នូវលកខែណឌ អុំពណាយទលសប្មារ់ការអនុវតត និងការពប្ងីក
វសិាលភាពថ្នរររខងទាុំសុែភាពសងគម សប្មារ់មន្រនតីរាជការ កមមករនិពោជិត ប្ពមទាុំង ប្រជាជនថ្នវ ិ
ស័យពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធទងខដ្រ។ 

៣.២.២.២ ប្ករែ័ណឌ ហរិញ្ញវតថុ 

ក. សមធ្ម៌កនុ ងការពប្រីប្បាស់ពសវាខងទាុំសុែភាព 
រចចុរបនន មូលនិធិ្សមធ្ម៌បានទតល់ការោុំពារខទនកសុែភាព ចុំពពាោះប្រជាជនប្កីប្កប្រមាណជិត 

២០ ភាគរយថ្នប្រជាជនសរុរ។ រឯី មនៃីរពពទយគនធរុបាា បានទតល់ពសវាខងទាុំនិងពាបាលជូនកុមារ និង
ទារក។ ដូ្ពចនោះ ពប្ៅពីប្រជាជនខដ្លទទលួអតថប្រពោជន៍ពីមូលនិធិ្សមធ្ម៌ និងរររធានារា៉ា រ់រងសុែភាព 
សហគមន៍ ប្ពមទាុំងកុមារខដ្លទទួលបានពសវាពីមូលនិធិ្គនធរុបាា  ប្រជាជនកមពុជាភាគពប្ចីនពៅមិន
ទាន់ទទលួបានការោុំពារខទនកហរិញ្ញវតថុសប្មារ់ការខងទាុំសុែភាពពៅព យី។ 
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ែ. ការខងទាុំសុែភាពពោយពប្រីប្បាស់ប្បាក់ពចញពីពហាព ៉ា  (Out-of-pocket payment) 
និនាន ការថ្នកុំពណីនចុំណាយងវកិាជាតិពលីការខងទាុំសុែភាព រមួជាមួយសមតថភាពចុំណាយ

ររស់ប្គួសារពកីនព ងី បានឆលុោះរញ្ញច ុំងពីកុំពណីនថ្នចុំណាយសរុរពលីសុែភាព ពោយរារ់រញ្ចូ លទាុំង
ចុំណាយពៅកនុងខទនកសុខាភិបាលឯកជន។ ពទាោះោ៉ា ងពនាោះកតី ចុំណាយប្បាក់ពហាព ៉ា ររស់ប្គួសារពលី
សុែភាពពៅខតជាប្រភពហិរញ្ញរបទានចមបងសប្មារ់ប្រព័នធសុខាភិបាល។ ពៅឆ្ន ុំ២០១៥ ចុំណាយ
ប្បាក់ពហាព ៉ា ររស់ប្រជាជនផ្ទៃ ល់ពលីការខងទាុំសុែភាពមានដ្ល់ពៅ ៦០ ភាគរយថ្នចុំណាយសរុរពលី
ពសវាខងទាុំសុែភាព  ពោយសារការប្គរដ្ណត រ់ថ្នការធានារា៉ា រ់រងសុែភាពសងគមមានកប្មិតទារ។ 

ទុំហុំចុំណាយប្បាក់ពហាព ៉ាផ្ទៃ ល់ពប្ចីនហសួសមតថភាពចុំណាយររស់ប្រជាជន នាុំមកនូវរញ្ញា
ប្រឈមជាពប្ចីនរមួមាន៖ ការពនារពពលខសវងរកការខងទាុំសុែភាព ឬការផ្ទែ កការពប្រីប្បាស់ពសវាខងទាុំ
សុែភាព ជាពិពសស ពធ្វីឲ្យរ៉ាោះពាល់ដ្ល់ទលិតភាពពសដ្ឋកិចច និងការកាត់រនថយភាពប្កីប្ក ប្ពមទាុំង 
រងាា ញអុំពីកងវោះយនតការសមប្សរសប្មារ់ហរិញ្ញរបទានការខងទាុំសុែភាពប្រករពោយប្រសិទធភាព។ 

៣.២.២.៣ ប្ករែ័ណឌ ចារ់ និងរទរបញ្ញតត ិ

រហូតមកទល់ពពលពនោះ មានខតអនុប្កឹតយសតីពីការរពងកីតរររសនតិសុែសងគមខទនកខងទាុំសុែភាព
សប្មារ់ជនទាុំងឡាយខដ្លសថិតពៅពប្កាមរទរបញ្ញតតិថ្នចារ់សតីពីការងាររ៉ាុពណាណ ោះ ខដ្លខចងចាស់អុំពី
ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់កមមករនិពោជិត។ រឯី រររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់ម
ន្រនតីសាធារណៈនិងប្កុមប្រជាជនពទសងៗពទៀត មិនទាន់បានកុំណត់ចាស់លាស់ពៅកនុងប្ករែ័ណឌ ចារ់ 
និងរទរបញ្ញតតិណាមយួពៅព យីពទ។ 

៣.២.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
អនុពលាមតាមពោលពៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករពោយចីរភាព (Sustainable Development Goals) 

ររស់អងគការសហប្រជាជាតិ កមពុជាមានចកខុវស័ិយកនុងការពបាោះជុំហានពៅរកប្រព័នធខងទាុំសុែភាពសកល 
ដូ្ចរណាត ប្រពទសនានាពលសីកលពលាក។ ពោលរុំណងថ្នចកខុវស័ិយពនោះ គឺពដី្មបរីកាបាននូវសាមគគីភាព
សងគម តាមរយៈការទតល់ជូនប្រជាជនកមពុជាប្គរ់រូរនូវពសវាសុខាភិបាលប្រករពោយគុណភាព និងអាច
ប្ទប្ទង់បាន។ រាជរោឋ ភិបាលប្រកាន់ខាា រ់ពោលការណ៍រនួ សប្មារ់ការពរៀរចុំពោលនពោបាយអភិវឌ្ឍន៍ 
និងកុំខណទប្មង់ប្រព័នធខងទាុំសុែភាពសងគមពនោះគឺ (១) អភិបាលកិចចលែ (២) ប្រសិទធភាពែពស់ថ្ន
ចុំណាយ (៣) គណពនយយភាព និង (៤) ចីរភាពហរិញ្ញវតថុ។ 

៣.២.៣.១ ប្ករែ័ណឌ សាថ រ័ន 

ក. ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់កមមករនិពោជិត 
រាជរោឋ ភិបាលបានសពប្មចោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់កមមករនិពោជិត តាម 

រយៈការពចញអនុប្កឹតយពលែ ០១ ចុោះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្ន ុំ២០១៦ សតីពីការរពងកីតរររសនតិសុែសងគម
ខទនកខងទាុំសុែភាពសប្មារ់ជនទាុំងឡាយខដ្លសថិតពប្កាមរទរបញ្ញតតិថ្នចារ់សតីពីការងារ រខនថមពលី
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រររសនតិសុែសងគមខទនកហានិភ័យការងារខដ្លមានប្សារ់។ រររពនោះ នឹងទតល់ជូនកមមករនិពោជិតនូវ
ពសវាខងទាុំសុែភាពទូពៅ រមួមាន ការខងទាុំ និងពាបាលជុំងឺ ប្បាក់លុំខហមាតុភាព ប្ពមទាុំងទតល់ប្បាក់
រុំណាច់ប្រចាុំថ្ងៃសប្មារ់ការឈរ់សប្មាកពាបាលជុំងឺទងខដ្រ។ 

ែ. ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ ខដ្ល

មានសងគតិភាពពៅនឹងរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់កមមករនិពោជិត។ ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពនោះ 
ប្តូវមានការពប្តៀមលកខណៈប្គរ់ប្ោន់ពលីទិដ្ឋភាពចាុំបាច់ទាុំងឡាយ មានជាអាទិ៍ ទិដ្ឋភាពរពចចកពទស
ថ្នការកុំណត់និងប្រមូលភាគទាន ការទតល់ពសវា ការទូទាត់ និងប្ករែ័ណឌ ចារ់។ ប្រព័នធខងទាុំសុែភាព
ប្តូវដ្ុំពណីរការតាមយនតការ “អនកទូទាត់ខតមួយ (Single Payer)” ពដី្មបរីពងកីនប្រសិទធភាព កាត់រនថយ
ចុំណាយរដ្ឋបាល និងធានាសមធ្ម៌កនុងប្រព័នធ។ កនុងររកិារណ៍ពនោះ រ.ស.ស ខដ្លជាសាថ រ័នមានជុំនាញ 
និងមានរទពិពសាធ្ន៍ គឺជាសាថ រ័នមានសកាត នុពលកនុងការពប្ងីកវសិាលភាពការងារពដី្មបបី្គរ់ប្គង និង
ចាត់ខចងរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ ពោយខទែកពលីមូលោឋ នថ្នការពប្ងឹងសមតថភាព
រនតរនាៃ រ់ពទៀត ពដី្មបអីាចទទលួភារកិចចរខនថមប្រករពោយប្រសិទធភាព។ 

រររពនោះ នឹងប្គរដ្ណត រ់ទាុំងមន្រនតីសាធារណៈ និវតតជននិងអតីតយុទធជន ប្ពមទាុំង អនកពៅ
កនុងរនៃុកទងខដ្រ ខដ្លដ្ុំណាក់កាលថ្នការពប្ងីកវសិាលភាពឲ្យប្គរដ្ណត រ់ប្កុមពោលពៅនីមួយៗ 
នឹងប្តូវពធ្វីព ងីពោយខទែកពលីទិដ្ឋភាពពីរសុំខាន់គឺ ភាពប្ទប្ទង់បានថ្នងវកិាជាតិ និងសមតថភាពកនុងការ
ប្ទប្ទង់បានថ្នពសវាសុខាភិបាលររស់មូលោឋ នសុខាភិបាល។  

គ. ការរពងកីនគុណភាពសុខាភិបាល 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងរនតការយកចិតតទុកោក់រខនថមពទៀត ពលីការពលីកកមពស់គុណភាពថ្នពសវា

សុខាភិបាលររស់មូលោឋ នសុខាភិបាលររស់រដ្ឋ និងឯកជន ខដ្លអាចពដី្រទនៃឹមោន ជាមួយនឹងរណាត
ប្រពទសជិតខាង។ ពោលពៅពនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការប្រព័នធទទួលសាគ ល់គុណភាព 
(Accreditation System) ខដ្លជាយនតការពដី្មបធីានាគុណភាពររស់មូលោឋ នសុខាភិបាល ទាុំងររស់
រដ្ឋ និងឯកជន។ ការរពងកីនគុណភាពសុខាភិបាល មានសារៈសុំខាន់ណាស់កនុងការកសាងជុំពនឿទុកចិតត
សាធារណជនមកពលីប្រព័នធខងទាុំសុែភាពទាុំងមូល។ កតាត ពនោះ នឹងជុំរុញឲ្យមានការចូលរមួកាន់ខត
ពប្ចីនររស់ប្រជាជន ជាពិពសស ទតល់នូវទលវជិាមានពៅពពលខដ្លរាជរោឋ ភិបាលោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររ
ខងទាុំសុែភាពសប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធ។ 

ឃ. ការពលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងអុំពីការខងទាុំ និងការការពារសុែភាព 
សាថ រ័នប្រតិរតតិករខដ្លទទួលរនៃុកប្គរ់ប្គង និងចាត់ខចងរររខងទាុំសុែភាពសងគមមានភារកិចច

ពរៀរចុំកមមវធីិ្ទសពវទាយ និងរណតុ ោះរណាត លប្រជាជនទូពៅ អុំពីការខងទាុំ និងការការពារសុែភាពតាម
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ប្គរ់មពធ្ាបាយ។ មុែងារពនោះ ប្តូវអនុវតតកនុងរូរភាពរុំពពញោន ពៅវញិពៅមកជាមួយកមមវធីិ្ជាតិររស់
ប្កសួងសុខាភិបាល។ 

ង. យនតការប្តួតពិនិតយការទូទាត់ពសវាសុខាភិបាល 
ពដី្មបពីចៀសវាងនូវទុំនាស់ទលប្រពោជន៍ និងការថ្គរនលុំនានាខដ្លអាចពកីតមានព ងីពៅកនុង

ប្រតិរតតិការទូទាត់ថ្ងលពសវាសុខាភិបាលរវាងប្រតិរតតិករ និងមូលោឋ នសុខាភិបាល រាជរោឋ ភិបាលនឹង
សិកាអុំពីលទធភាពកនុងការរពងកីតសាថ រ័នសវយ័តមួយ ពដី្មបីពទៃៀងផ្ទៃ ត់ និងប្តួតពិនិតយពលីរាល់សុំពណី
សុុំទូទាត់ថ្ងលពសវា (Claim Review) ររស់មូលោឋ នសុខាភិបាល។ ភាពចាុំបាច់ថ្នវតតមានររស់សាថ រ័ន
ពនោះ គឺការកសាងជុំពនឿទុកចិតតសាធារណៈ តាមរយៈការប្គរ់ប្គង និងចាត់ខចងមូលនិធិ្ខងទាុំសុែភាព 
ប្រករពោយតមាល ភាព និងគណពនយយភាព។ 

ច. ការសិកាសមិទធិលទធភាពពលីការធានារា៉ា រ់រងរនត 
ពដី្មបីកាត់រនថយហានិភ័យ ខដ្លអាចមានទលរ៉ាោះពាល់ដ្ល់សថិរភាព និងចីរភាពថ្នមូលនិធិ្

ខងទាុំសុែភាពសងគម រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាពលីជពប្មីសកនុងការោក់ឲ្យមានការធានារា៉ា រ់រងរនតពលី
ប្រតិរតតិការខងទាុំសុែភាពសងគមពនោះ កនុងកប្មិតសមប្សរណាមយួពៅឲ្យប្គឹោះសាថ នធានារា៉ា រ់រងឯកជន។ 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងសហការជាមួយប្គឹោះសាថ នធានារា៉ា រ់រងឯកជន ពដី្មបីពិនិតយលទធភាពកនុងការោក់ឲ្យ
ដ្ុំពណីរការប្រតិរតតិការពនោះ ពោយឈរពលីពោលការណ៍ទីទារ។ 

ឆ. ការប្គរ់ប្គងមូលនិធិ្សមធ្ម៌ និងមូលនិធិ្គនធរុបាា  
ខទែកតាមយុទធសាន្រសតហរិញ្ញរបទានសុខាភិបាល រាជរោឋ ភិបាលនឹងទទួលរា៉ា រ់រងទាុំងប្សុងពលី

ហរិញ្ញរបទានប្ទប្ទង់មូលនិធិ្សមធ្ម៌នាពពលអនាគត។ ដូ្ពចនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងោក់ឲ្យការប្គរ់ប្គង
មូលនិធិ្ពនោះសថិតពៅពប្កាមការប្គរ់ប្គង និងចាត់ខចងររស់ប្រតិរតតិករសនតិសុែសងគមរមួ។ ជាមួយោន ពនោះ 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាអុំពីលទធភាពកនុងការោក់រញ្ចូ លប្កុមប្រជាជន ខដ្លងាយរងពប្ោោះមួយចុំនួន
ពទៀតដូ្ចជា ជនពិការ ជនចាស់ជរា និងកុមារអាយុពប្កាមប្បាុំឆ្ន ុំឲ្យចូលជាសមាជិកររស់មូលនិធិ្សមធ្ម៌ 
ជារនតរនាៃ រ់ពៅតាមលទធភាពថ្នការប្ទប្ទង់បានថ្នងវកិាជាតិ។ 

រាជរោឋ ភិបាលក៏នឹងសិកាអុំពីទិដ្ឋភាពហរិញ្ញរបទាន និងការប្គរ់ប្គងមូលនិធិ្គនធរុបាា  ពដី្មបី
ពប្តៀមែលួនកនុងការទតល់ហរិញ្ញរបទានមូលនិធិ្ពនោះទាុំងប្សុងពៅពពលពវលាសមប្សរណាមយួ។ ពៅពពល
ពនាោះ ការប្គរ់ប្គងមូលនិធិ្ពនោះក៏នឹងប្តូវពទៃរឲ្យមកពៅពប្កាមការប្គរ់ប្គងររស់អនកទូទាត់ខតមួយទងខដ្រ។ 

ជ.  ការរពងកីនការចូលរមួពីមូលោឋ នសុខាភិបាលឯកជន 
ពដី្មបពីប្ងីកការប្គរដ្ណត រ់ និងរពងកីនគុណភាពពសវាខងទាុំសុែភាព ប្ពមទាុំង រងកភាពងាយ

ប្សួលកនុងការទទួលបានពសវាខងទាុំសុែភាពពីរររខងទាុំសុែភាពសងគម រាជរោឋ ភិបាលនឹងជុំរុញឲ្យ
មានការចូលរមួកាន់ខតពប្ចីនពីសុំណាក់មូលោឋ នសុខាភិបាលឯកជន ពដី្មបីទតល់ជពប្មីសរខនថមដ្ល់
ប្រជាជនកនុងការចូលរមួពៅកនុងប្រព័នធខងទាុំសុែភាពសងគម។ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំឲ្យមានកញ្ច រ់



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 35 

 

តាវកាលិករមួ (Uniform Benefit Package) មយួខដ្លមានលកខណៈសមប្សរ និងអាចទទលួយក
បានពីសុំណាក់មូលោឋ នសុខាភិបាលឯកជន។ 

ឈ.  ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធ
ខដ្លមិនប្កីប្ក 
ពដី្មបីឈានពៅសពប្មចពោលពៅថ្នការប្គរដ្ណត រ់សុែភាពជាសកល រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វី

ការសិកាអុំពីលទធភាពកនុងការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាពសងគម សប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយ
ពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធតាមរយៈពោលការណ៍ចូលរមួពោយសម័ប្គចិតតពៅកនុងដ្ុំណាក់កាលដ្ុំរូង រនាៃ រ់មក 
ពិនិតយលទធភាពកនុងការរខងវរពៅជារររកាតពវកិចច ពោងពៅតាមសាថ នភាពជាក់ខសតង។ 

ររូភាពទី១៤៖ រចនាសមពន័ធប្គរ់ប្គងប្រព័នធខងទាុំសុែភាព 

 
៣.២.៣.២ ប្ករែ័ណឌ ហរិញ្ញវតថុ 

ក. ពោលការណ៍ថ្នការពធ្វីហិរញ្ញរបទានប្ទប្ទងប់្រព័នធខងទាុំសុែភាព 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងរនតទតល់ការប្ទប្ទង់ហរិញ្ញវតថុ ពប្កាមរូរភាពជាចុំណាយរង់ភាគទានជុំនសួឲ្យ

ប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ។ ចុំខណក ប្កុមប្រជាជនពទសងពទៀត ទាុំងវស័ិយពសដ្ឋកិចចកនុង និង
ពប្ៅប្រព័នធ ប្តូវមានកាតពវកិចចរង់ភាគទានតាមការកុំណត់មយួជាក់លាក់។ រាជរោឋ ភិបាលនឹងរនតទតល់



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 36 

 

ហរិញ្ញរបទានតាមការចាុំបាច់ ចុំពពាោះដ្ុំពណីរការថ្នមូលោឋ នសុខាភិបាលសាធារណៈពោយពប្រីប្បាស់
ងវកិាជាតិ ែណៈពប្ងឹងជារពណតី រៗនូវសវ័យភាព ប្រសិទធភាព គណពនយយភាព និងសថិរភាពហរិញ្ញវតថុថ្ន
មូលោឋ នសុខាភិបាល។ 

ែ. ការកុំណត់អប្តាភាគទាន 
ការកុំណត់អប្តាភាគទានសប្មារ់រររខងទាុំសុែភាពទាុំងអស់ ប្តូវមានការសិកាខទនកហានិភ័យ

ឲ្យបានប្តឹមប្តូវ និងប្តូវឈរពលីពោលការណ៍ពិពប្ោោះពោរល់សាធារណៈ ពដី្មបទីទលួបានការោុំប្ទពី
ប្គរ់មជឈោឋ នទាុំងអស់ ទាុំងសាថ រ័នរាជរោឋ ភិបាល តុំណាងនិពោជក តុំណាងនិពោជិត និងតុំណាង
ប្រជាជនទូពៅ។ 

គ. ការរពងកីនការវនិិពោគពលីពហោឋ រចនាសមព័នធ និងធ្នធានមនុសស 
តប្មូវការថ្នការពប្រីប្បាស់ពសវាសុខាភិបាលនឹងពកីនព ងីជាលុំោរ់ រនាៃ រ់ពីរាជរោឋ ភិបាលោក់

ឲ្យដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាពសងគមសប្មារ់កមមករនិពោជិត និងមន្រនតីសាធារណៈ។ តប្មូវការពនោះ 
នឹងកាន់ខតពកីនព ងីខងមពទៀតពៅពពលខដ្លប្រព័នធខងទាុំសុែភាពសងគម ប្តូវបានពប្ងីកវសិាលភាព
ពៅដ្ល់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធពៅពពលខាងមុែ។ ពដី្មបពីឆលីយតរពៅនឹងតប្មូវការពនោះ 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងរពងកីនការវនិិពោគសាធារណៈទាុំងពៅពលីពហោឋ រចនាសមព័នធ និងធ្នធានមនុសសកនុង
វស័ិយសុខាភិបាលពៅតាមភាពប្ទប្ទង់បានថ្នងវកិាជាតិ។ 

៣.២.៣.៣ ប្ករែ័ណឌ ចារ់ និងរទរបញ្ញតត ិ

ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធខងទាុំសុែភាពសងគម ទាមទារនូវប្ករែ័ណឌ ចារ់និងរទរបញ្ញតតិចាុំបាច់សប្មារ់
ប្គរ់ប្គង និងកុំណត់សតង់ោរប្រតិរតតិការពៅកនុងប្រព័នធពនាោះ ជាពិពសស គឺការកុំណត់តនួាទីររស់ភាគី
ពាក់ព័នធនឹងរររខងទាុំសុែភាពសងគម កុំណត់នីតិវធីិ្ថ្នការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតថុ ប្រភពហរិញ្ញវតថុនិងអប្តា
ភាគទាន នីតិវធីិ្សប្មារ់កុំណត់កញ្ច រ់អតថប្រពោជន៍ និងកិចចការពារអតិងិជន ជាពដី្ម។ ប្ករែ័ណឌ
ចារ់ និងយនតការអនុវតត ក៏ប្តូវគិតគូរទងខដ្រនូវភាពចាុំបាច់ថ្នការពបាោះជុំហានពៅរកការខងទាុំសុែភាព
សកល តាមរយៈការជុំរុញការចូលរមួជាកាតពវកិចចររស់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធខដ្លមិន
ខមនប្កីប្ក ប្ពមទាុំង ពដី្មបកីុំណត់យនតការធានាគុណភាព ការពធ្វីសមាហរណកមមប្រតិរតតិករសនតិសុែ
សងគម និងការកុំណត់តួនាទីរញ្ញតតិករសមប្សរ សុំពៅធានាប្រតិរតតិការពោយរលូន និងប្រករពោយ
ប្រសិទធភាពែពស់។ 

ទនៃឹមពនាោះ ការពរៀរចុំ និងការប្រប្ពឹតតពៅររស់ រ.ស.ស ក៏នឹងប្តូវខកសប្មួល ពដី្មបអីនុញ្ញញ តឲ្យ 
រ.ស.ស ពដី្រតជួាសាថ រ័នប្រតិរតតិកររមួកនុងការប្គរ់ប្គងនិងចាត់ខចងរររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់សមាជិក
ពោលពៅពទសងពទៀត ពោយសាររចចុរបនន រ.ស.ស មានអាណតតិប្គរ់ប្គងនិងចាត់ខចងខតរររសនតិសុែ
សងគមសប្មារ់កមមករនិពោជិតខដ្លសថិតពៅពប្កាមរទរបញ្ញតតិថ្នចារ់សតីពីការងាររ៉ាុពណាណ ោះ។ 
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៣.៣ ហានិភ័យការងារ 

៣.៣.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
រចចុរបនន មានខតកមមករនិពោជិតខដ្លសថិតពៅពប្កាមរទរបញ្ញតតិថ្នចារ់សតីពីការងាររ៉ាុពណាណ ោះ 

ទទួលបានការោុំពារពពញពលញពីហានិភ័យការងារ។ រររហានិភ័យការងារសប្មារ់កមមករនិពោជិត 
ទតល់ជូនកមមករនិពោជិតនូវការការពារពីហានិភ័យការងារនិងជុំងឺវជិាា ជីវៈ។ គិតប្តឹមដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំ២០១៥ 
កមមករនិពោជិតចុំនួនប្រមាណ ១ ២០០ ០០០ នាក់បានចូលរមួកនុងរររពនោះ ខដ្លនិពោជកប្តូវរា៉ា រ់រង
ទាុំងប្សុងពលីការរង់ភាគទានជូន រ.ស.ស កនុងអប្តា ០.៨ ភាគរយថ្នប្បាក់ឈនួលមធ្យមជារ់ភាគទាន 
(ចពនាល ោះពី ២០០ ០០០ ពៅ ១ ០០០ ០០០ ពរៀល) ររស់កមមករនិពោជិត។ តាវកាលិកខដ្លកមមករ
និពោជិតប្តូវទទួលបានពី រ.ស.ស រមួមាន តាវកាលិកដឹ្កជញ្ាូ ន និងខងទាុំពាបាលរហូតដ្ល់មុែ
ររសួជាសោះពសបយី ប្បាក់រុំណាច់ប្រចាុំថ្ងៃកនុងឱកាសអាក់ខានពធ្វីការងារ ប្បាក់បាត់រង់សមតថភាពការងារ
អចិថ្ន្រនតយ៍អាចទទួលប្បាក់ជាវភិាជពរីកផ្ទដ ច់ ឬជាធ្នលាភ ៣ ខែមដង រហូតដ្ល់ទទួលមរណភាព
ចុំពពាោះការបាត់រង់សមតថភាពការងារពលីសពី ២០ ភាគរយព ងី និងទដល់ពសវារុននីតិសមបទា ទដល់
ពសាហ ុយរូជាសព និងទដល់ប្បាក់ចិញ្ច ឹមដ្ល់ឧតតរជីវ ី (ប្រពនធ ឬរដី កូន និងឪពុកមាដ យ ឬជនចាស់ជរា
កនុងរនៃុក)។ 

ចុំខណកឯ មន្រនតីសាធារណៈ ការទតល់តាវកាលិកហានិភ័យការងារ គឺទតល់ជូនសប្មារ់ការបាត់
រង់សមតថភាពអចិថ្ន្រនតយ ៍ ពៅពពលមានពប្ោោះថ្នន ក់កនុងអុំ ុងពពលរុំពពញពរសកកមម។ រឯី ប្បាក់ពរៀវតស
ក៏មិនប្តូវបានកាត់ពៅពពលឈរ់សប្មាកពាបាលជុំងឺទងខដ្រ។ 

៣.៣.២ បញ្ហា ប្រឈម 
៣.៣.២.១ រររហានិភ័យការងារសប្មារ់កមមករនិពោជិត 

រញ្ញា ប្រឈមរីខដ្លខតងពកីតព ងី ពៅកនុងប្ករែ័ណឌ ថ្នរររហានិភ័យការងារសប្មារ់កមមករ
និពោជិតគឺ (១) ពោយសារមិនមានសុំរុប្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ កូនមិនអាចទទួលតាវកាលិកពី រ.ស.ស 
ពៅពពលខដ្លឳពុកឬមាត យទទលួរងពប្ោោះថ្នន ក់ពោយសារការងាររហូតដ្ល់បាត់រង់ជីវតិ (២) កូនពិការ
ពៅកនុងរនៃុកអាចទទួលបានអតថប្រពោជន៍ពី រ.ស.ស ប្តឹមអាយុ ២១ ឆ្ន ុំរ៉ាុពណាណ ោះ  ខដ្លការណ៍ពនោះ
ពធ្វីឲ្យកូនពិការខដ្លមានអាយុពលីសពី២១ឆ្ន ុំ មិនមានចុំណូលសប្មារ់ទគត់ទគង់ជីវភាព និង (៣) ការ
កុំណត់កញ្ច រ់តាវកាលិក ខដ្លរមួរញ្ចូ លពសវារុននីតិសមបទាសប្មារ់កមមករនិពោជិត ក៏មិនទាន់មាន
ភាពចាស់លាស់សប្មារ់ការោក់ឲ្យអនុវតត។ 

៣.៣.២.២ រររហានិភ័យការងារសប្មារ់មន្រនតសីាធារណៈ 

រចចុរបនន មន្រនតីសាធារណៈទទួលបានប្បាក់ឧរតថមភប្រចាុំខែ ពៅពពលសប្មាកពាបាលពីពប្ោោះ
ថ្នន ក់ការងារ និងពៅពពលរងពប្ោោះបាត់រង់សមតថភាពការងារ។ ចុំខណកការពាបាល គឺខទែកតាមពោល
នពោបាយររស់ប្កសួងសាមីុខដ្លមិនមានពោលការណ៍ ឬសតង់ោរចាស់លាស់។ កតាត ពនោះ មិនទាន់
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បានទតល់ការោុំពារពពញពលញជូនដ្ល់មន្រនតីសាធារណៈពៅពពលមានរញ្ញា សុែភាព ឬរងពប្ោោះថ្នន ក់
ការងារ ជាពិពសសពៅពពលមានជុំងឺវជិាា ជីវៈរុា ុំថ្រ ៉ា ពោយសារការរុំពពញការងារពនាោះព យី។ 

៣.៣.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
៣.៣.៣.១ រររហានិភ័យការងារសប្មារ់កមមករនិពោជិត 

រាជរោឋ ភិបាល នឹងខកសប្មួលលិែិតរទោឋ នគតិយុតតិពាក់ព័នធនឹងរររហានិភ័យការងារសប្មារ់
កមមករនិពោជិតខដ្លសថិតពៅពប្កាមរទរបញ្ញតតិថ្នចារ់សតីពីការងារ ពដី្មបអីនុញ្ញញ តឲ្យកូនពៅកនុងរនៃុក
ទទួលបានអតថប្រពោជន៍ពីរររពនោះ ពទាោះរីឪពុកឬមាត យខដ្លជាសមាជិកររស់ រ.ស.ស ពុុំបានចុោះ
សុំរុប្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ពហយីទទលួរងហានិភ័យការងាររហូតដ្ល់បាត់រង់ជីវតិ។ មា៉ាងវញិពទៀត ការខក
សប្មួលលិែិតរទោឋ នពនោះក៏នឹងអនុញ្ញញ តឲ្យកូនពិការខដ្លពុុំមានលទធភាពរកប្បាក់ចុំណូល ទទលួបាន
អតថប្រពោជន៍ពី រ.ស.ស រហូតអស់មួយជីវតិ។ ទនៃឹមនឹងពនោះ រាជរោឋ ភិបាលក៏នឹងោក់រញ្ចូ លពសវា
រុននីតិសមបទារខនថម ពៅកនុងកញ្ច រ់តាវកាលិកសប្មារ់សមាជិកររស់ រ.ស.ស ទងខដ្រ។ 

៣.៣.៣.២ រររហានិភ័យការងារសប្មារ់មន្រនតសីាធារណៈ 

កនុងរយៈកាលែលីចុំពពាោះមុែ រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាពរៀរចុំឲ្យមានពោលការណ៍ និងសតង់ោរ
ចាស់លាស់សប្មារ់ការជួយប្ទប្ទង់ដ្ល់មន្រនតីសាធារណៈ ខដ្លរងពប្ោោះពោយសារហានិភ័យការងារ។ 
ពៅរយៈកាលមធ្យម ឬខវង រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំឲ្យមានរររហានិភ័យការងារសប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ
ឲ្យទទលួបានតាវកាលិកពពញពលញ រខនថមពលីតាវកាលិកខដ្លអនុវតតរចចុរបននពដី្មបឲី្យមានសងគតិភាព
ជាមួយរររហានិភ័យការងារពទសងពទៀត ជាពិពសស គឺរខនថមការខងទាុំជុំងឺវជិាា ជីវៈរុា ុំថ្រ ៉ា ខដ្លប្តូវការ
ពាបាលរយៈពពលខវង និងមានចុំណាយែពស់។ កនុងដ្ុំណាក់កាលពនោះ ពដី្មបីធានាបាននូវសងគតិភាព
រវាងរររខងទាុំសុែភាព និងរររហានិភ័យការងារសប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ រ.ស.ស ខដ្លជាសាថ រ័ន
មានជុំនាញនិងរទពិពសាធ្ន៍ខទនកពនោះ នឹងប្តូវទទលួប្គរ់ប្គងនិងចាត់ខចងរររហានិភ័យការងារសប្មារ់
មន្រនតីសាធារណៈទងខដ្រ។ 

៣.៤ និក្ម្មភាព្ 

៣.៤.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
រហូតមកដ្ល់ពពលពនោះ រររនិកមមភាព មិនទាន់មានវតតមានពៅកមពុជាពៅព យី។ ការោក់ឲ្យ

ដ្ុំពណីរការរររពនោះ ប្តូវគិតគូរឲ្យបានប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយពៅតាមសាថ នភាពជាក់ខសដងថ្នពសដ្ឋកិចចជាតិ និង
សាថ នភាពសងគម ប្ពមទាុំង ប្តូវការពពលពវលាដ៏្សមប្សរមួយ ខដ្លរររពនោះប្តូវអនុវតតចុំពពាោះខតជន
ទាុំងឡាយណា ខដ្លសថិតពៅពប្កាមរទរបញ្ញតតិថ្នចារ់សដីពីការងាររ៉ាុពណាណ ោះ។ រាជរោឋ ភិបាលបានោក់
ពចញរចួពហយីនូវពោលនពោបាយជាតិសតីពីមុែរររ និងការងារ ឆ្ន ុំ២០១៥-២០២៥ ខដ្លកនុងពនាោះក៏
បានចងែុលឲ្យមានការសិកាអុំពីលទធភាពោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពនោះទងខដ្រ។ ពោលនពោបាយជាតិ
សតីពីមុែរររនិងការងារ បានរមួចុំខណកកនុងការអនុវតតប្រករពោយភាពពជាគជ័យនូវរពរៀរវារៈពោល-



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 39 

 

នពោបាយយុទធសាន្រសត សុំពៅរពងកីនឱកាសការងារសមរមយជូនដ្ល់ប្រជាជនកមពុជា និងពលីកកមពស់
ទលិតភាពការងារ ជុំរុញការអភិវឌ្ឍជុំនាញនិងធ្នធានមនុសស ប្ពមទាុំង ពប្ងឹងអភិបាលកិចចទីទារ
ការងារពដី្មបពីឆលីយតរពៅនឹងតប្មូវការថ្នការអភិវឌ្ឍពសដ្ឋកិចច-សងគម ។ 

៣.៤.២ បញ្ហា ប្រឈម 
ពទាោះរីជា រាជរោឋ ភិបាលបានរងាា ញអុំពីឆនៃៈតាមរយៈពោលនពោបាយជាតិសតីពីមុែរររ និង

ការងារឆ្ន ុំ២០១៥-២០២៥ ឲ្យមានការសិកាពលីលទធភាពោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពនោះកតី រ៉ាុខនតខទែកពលី
រទពិពសាធ្ន៍កនលងមកថ្នរណាត ប្រពទសខដ្លសថិតកនុងកប្មិតអភិវឌ្ឍន៍ និងមានរចនាសមព័នធទីទារការងារ
ប្រហាក់ប្រខហលកមពុជា បានរងាា ញថ្នការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររនិកមមភាពអាចជួររញ្ញា សមុគសាម ញ
ជាពប្ចីនខដ្លតប្មូវឲ្យមានពពលពវលា និងលទធភាពប្គរ់ប្ោន់ ពដី្មបីពឆលីយតរ និងពោោះប្សាយរញ្ញា
សមុគសាម ញទាុំងពនាោះ ពៅតាមសាថ នភាពជាក់ខសតងថ្នពសដ្ឋកិចចជាតិ។  

មា៉ាងពទៀតការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររនិកមមភាពពនោះ ប្តូវការមន្រនតីជុំនាញខដ្លមានរទពិពសាធ្ន៍ 
ចាស់លាស់កនុងការប្គរ់ប្គងនិងចាត់ខចង។ រចចុរបនន ការរណតុ ោះរណាត លសមតថភាពមន្រនតីជុំនាញសប្មារ់ 
រររពនោះពៅមានកងវោះខាតពៅព យី។ 

៣.៤.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
រររនិកមមភាព ពដី្រតួនាទីោ៉ា ងសុំខាន់កនុងការការពារកមមករនិពោជិតពីហានិភ័យកនុងការធាល ក់

ចូលកនុងភាពប្កីប្កពៅពពលបាត់រង់ឱកាសការងារ។ រររនិកមមភាពពនោះ ពដី្រតួកាន់ខតសុំខាន់ពៅកនុង
អុំ ុងពពលមានវរិតតិពសដ្ឋកិចច ខដ្លប្តូវបានចាត់ទុកជាធាតុទសុំមយួកនុងការរកានូវលុំនឹងពសដ្ឋកិចច និង
ភាពចលាចលពៅកនុងសងគមទងខដ្រ។ ដូ្ពចនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វីការសិកាឲ្យបានចាស់អុំពីលទធភាព
ថ្នការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពនោះ ពៅតាមសាថ នភាពថ្នការរកីចពប្មីនររស់ពសដ្ឋកិចចជាតិ។ 

ពប្ៅពីការសិកាអុំពីលទធភាពកនុងការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររនិកមមភាពពនោះ ការកសាងសមតថភាព
មន្រនតីជុំនាញគឺជាកតាត ចាុំបាច់មយួទងខដ្រពដី្មបពីប្តៀមែលួនទទលួយកការងារពនោះ។ ខទែកតាមចរតិលកខណៈ
ថ្នរររនិកមមភាពពនោះ ប្កសួងការងារនិងរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ គឺជាសាថ រ័ននាុំមុែកនុងការរុំពពញ
ការងារទាុំងពនោះ។ ដូ្ពចនោះ ប្កសួងការងារនិងរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ មានកាតពវកិចចទទលួរនៃុកពធ្វីការ
សិកាសមិទធិលទធភាពពលីគពប្មាងោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពនោះ ជាមួយនឹងការរពងកីតឲ្យមានប្ករែ័ណឌ
ចារ់និងរទរបញ្ញតតិពាក់ព័នធ ពោយប្រឹកាពោរល់ជាមយួសាថ រ័នរដ្ឋ សាថ រ័នឯកជន និងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

៣.៥ ព្ិការភាព្ 

៣.៥.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
ខទែកតាមរបាយការណ៍ជុំពរឿនឆ្ន ុំ២០១៣រងាា ញថ្ន កមពុជាមានជនពិការប្រមាណ ៣០០ ០០០ 

នាក់ ពសមីនឹង ២.០៦ ភាគរយ ថ្នចុំននួប្រជាជនសរុរ។ មូលពហតុចមបងថ្នពិការភាពគឺរណាត លមកពី



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 40 

 

ប្ោរ់មីន និងសុំណល់ជាតិទៃុោះពសសសល់ពីសន្រងាគ មពៅមានចុំនួនពប្ចីន។ ពដី្មបពីឆលីយតរនឹងរញ្ញា ពនោះ 
រាជរោឋ ភិបាលបានយកចិតតទុកោក់ែពស់ពលីការពបាសសមាែ តមីន និងយុទធភណឌ មិនទាន់ទៃុោះ ពោយបាន
រពងកីតមជឈមណឌ លសកមមភាពកុំចាត់មីនកមពុជា និងបានសហការជាមួយនឹងថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ពធ្វីកិចចការ
ជាពប្ចីនកនុងពោលពៅទរ់សាក ត់ និងរងាក រកុំពណីនថ្នជនពិការពៅកមពុជា។ 

ការពលីកកមពស់ និងពប្ងីកសិទធិជាមូលោឋ នររស់ជនពិការជាពោលពៅអាទិភាពមួយថ្នពោល-
នពោបាយសងគមកិចចររស់រាជរោឋ ភិបាល។ តាមរយៈការចងែុលរងាា ញររស់ចារ់សតីពីការពលីកកមពស់
សិទធិជនពិការ រាជរោឋ ភិបាលបានរពងកីតប្កុមប្រឹកាសកមមភាពជនពិការ ពោយមានយនតការសប្មរ
សប្មួលថ្នន ក់ជាតិកនុងការពិពប្ោោះពោរល់ពលីរញ្ញា ជនពិការ ការពរៀរចុំយុទធសាន្រសតជាតិសតីពីជនពិការ 
ប្ពមទាុំង ការតាមោន និងការវាយតថ្មលពលីការអនុវតតពោលនពោបាយពទសងៗពាក់ព័នធនឹងជនពិការ។ 

មូលនិធិ្ជនពិការ (ម.ជ.ព) ប្តូវបានរពងកីតព ងីពៅឆ្ន ុំ២០១០ ពដី្មបទីទលួរនៃុកការងារពលីក
កមពស់សុែុមាលភាពជនពិការ តាមរយៈការសាត រលទធភាពពលកមម ការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ និងការ
រកការងារជូនជនពិការ ជាពដី្ម។  ម.ជ.ព បានទតល់ការោុំពារជូនជនពិការជាមធ្យមចុំនួនប្រមាណ 
២៨ ០០០ នាក់ ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ 

រាជរោឋ ភិបាល បានោក់ពចញនូវខទនការយុទធសាន្រសតជាតិសតីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ ខដ្ល
ជាខទនទីរងាា ញទលូវរយៈពពលមធ្យម ពដី្មបីកុំណត់ឲ្យបានចាស់នូវពោលនពោបាយ និងការទទួល
ែុសប្តូវររស់សាថ រ័នពាក់ព័នធនីមយួៗពាក់ព័នធនឹងការពលីកកមពស់សុែុមាលភាពជនពិការ។ 

៣.៥.២ បញ្ហា ប្រឈម 
៣.៥.២.១ ការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណជនពិការ 

យនតការថ្នការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណររស់ជនពិការពៅមានភាពែវោះខាតពប្ចីនពៅព យី ខដ្លនាុំ
ឲ្យជនពិការមួយចុំនួន មិនបានទទលួអតថប្រពោជន៍ពីពោលនពោបាយនានាររស់រាជរោឋ ភិបាល និង
ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ 

៣.៥.២.២ រញ្ញា ហរិញ្ញវតថុ 

មជឈមណឌ លសាត រលទធភាពពលកមមភាគពប្ចីនខដ្លសថិតពៅពប្កាមការប្គរ់ប្គងររស់ ម.ជ.ព ទទលួ
ហរិញ្ញរបទានពីថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ ពៅឆ្ន ុំ២០០២ កមពុជាមានមជឈមណឌ លចុំននួ ១៦ ពៅទូទាុំងប្រពទស 
រ៉ាុខនតបានងយចុោះពៅប្តឹម ១១ រ៉ាុពណាណ ោះនាពពលរចចុរបនន ពោយមូលពហតុសុំខាន់មយួគឺកតាត ហរិញ្ញវតថុ។ 

៣.៥.២.៣ គុណភាពថ្នការសាត រលទធភាពពលកមម 

គុណភាពថ្នការសាត រលទធភាពពលកមមពៅមានកប្មិត ខដ្លទាមទារឲ្យមានការពប្ងឹងរខនថមទាុំង
ពលីសមតថភាពមន្រនតីជុំនាញកនុងការពពនលឿនការពាបាលជូនជនពិការ ជាមួយនឹងឧរករណ៍រពចចកពទស
ជុំនយួសប្មារ់ប្រប្កតីភាពថ្នជីវតិជនពិការ។  
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៣.៥.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
៣.៥.៣.១ កុំខណទប្មង់ការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណររស់ជនពិការ 

ពដី្មបកីុំណត់អតតសញ្ញញ ណជនពិការឲ្យបានប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ រោឋ ភិបាលនឹងខកសប្មួលយនតការ 
និងនីតិវធីិ្កនុងការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណររស់ជនពិការ ពោយទតល់អាទិភាពពលីជនពិការប្កីប្ក តាមរយៈ
ការពលីកកមពស់សមតថភាពសាថ រ័ន ការកសាងសមតថភាពមន្រនតីជុំនាញ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័នធព័ត៌មាន
វទិា ជាមួយការប្គរ់ប្គងទិននន័យឲ្យបានចាស់លាស់ជាពដី្ម។ 

៣.៥.៣.២ ការកុំណត់លកខែណឌ ថ្នការទតល់ការោុំពារ 

ពដី្មបីកាត់រនថយគមាល តថ្នការទទួលបានអតថប្រពោជន៍រវាងជនពិការ ខដ្លសថិតពៅកនុងប្កុម
ពោលពៅពទសងៗោន  រាជរោឋ ភិបាលនឹងកុំណត់ព ងីវញិនូវលកខែណឌ  និងយនតការចាុំបាច់នានា ពដី្មបី
ពធ្វីោ៉ា ងណាទតល់អតថប្រពោជន៍ជូនជនពិការប្គរ់រូរប្រករពោយសមធ្ម៌។ 

៣.៥.៣.៣ ការជុំរញុការចូលរមួវភិាគទានពីវស័ិយឯកជន 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាពលីលទធភាពកនុងការពលីកទឹកចិតតដ្ល់វស័ិយឯកជន ឲ្យចូលរួមរង់
វភិាគទានសប្មារ់ប្ទប្ទង់មូលនិធិ្ជនពិការ តាមរយៈការោក់ពចញនូវពោលនពោបាយពលីកទឹកចិតត
ពទសងៗ ដូ្ចជា ការរង់ភាគទានចូលមូលនិធិ្ជនពិការប្តូវបានទទួលសាគ ល់ជាចុំណាយមុនរង់ពនធ 
(Tax Deductible Expense) ឬការពលីកទឹកចិតតពទសងពទៀត។  

៣.៥.៣.៤ ការរពងកនីគុណភាពសាត រលទធភាពពលកមមជនពិការ 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងជុំរុញការរពងកីនគុណភាពថ្នការសាត រលទធភាពពលកមមជូនជនពិការ ដូ្ចជា
រពងកីនប្រសិទធភាពថ្នការពាបាល និងពពនលឿនប្រប្កតីភាពជីវតិថ្នជនពិការ ប្ពមទាុំង ពប្ងឹងការអនុវតត
ចារ់ការងារពដី្មបធីានាឲ្យបាននូវសុវតថិភាពពៅកខនលងពធ្វីការ កនុងពោលពៅកាត់រនថយពប្ោោះថ្នន ក់ និង
ពិការភាពខដ្លរងកព ងីពោយពប្ោោះថ្នន ក់ការងារ។ កតាត ពនោះ មិនប្តឹមខតរពងកីនប្រសិទធភាពថ្នចុំណាយ
ងវកិារ៉ាុពណាណ ោះពទ ខងមទាុំងអាចពលីកកមពស់សុែុមាលភាព និងជីវភាពរស់ពៅររស់ជនពិការឲ្យកាន់ខត
ប្រពសីរព ងីទងខដ្រ។ 

៣.៥.៣.៥ ការរពងកនីការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈជនពិការ 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងជុំរុញពលីកទឹកចិតតឲ្យជនពិការប្គរ់រូរ ទទលួបានការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ 
ពដី្មបីទតល់លទធភាពឲ្យពួកោត់អាចប្ត រ់ចូលរពប្មីការងារវញិ ឬមានលទធភាពកនុងការរពងកីតមុែរររ
ផ្ទៃ ល់ែលួនងមី។ ពប្ៅពីពនោះ រាជរោឋ ភិបាលក៏នឹងរពងកីតកមមវធីិ្ខសវងរកការងារពធ្វីជូនជនពិការខដ្លទទួល
បានការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈទងខដ្រ។ 

 

 



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 42 

 

៣.៥.៣.៦ ការពធ្វសីមាហរណកមមការប្គរ់ប្គងមូលនិធិ្ជនពិការ 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងរខងវរការប្គរ់ប្គង ម.ជ.ព ឲ្យសថិតពៅពប្កាមប្រតិរតតិករសនតិសុែសងគមរមួ 
កនុងពោលរុំណងរពងកីនប្រសិទធភាពចុំណាយងវកិា ប្ពមទាុំង ទតល់លទធភាពកនុងការពធ្វីសមបទានឆលង 
ពីអតិពរកងវកិាររស់រររពទសងៗ ពដី្មបបី្ទប្ទង់ការពលីកកមពស់សុែមាលភាពជនពិការឲ្យកាន់ខតប្រពសីរ
ព ងី។ ទនៃឹមពនោះ ការរខងវរការប្គរ់ប្គងមជឈមណឌ លសាត រលទធភាពពលកមមឲ្យសថិតពៅពប្កាមប្រតិរតតិករ
រមួ ទតល់លទធភាពកនុងការពប្ងីកវសិាលភាពថ្នការទតល់ពសវាសាត រលទធភាពពលកមមពនោះសប្មារ់ជនពិការ
ប្គរ់រូរ ទាុំងជនពិការខដ្លជាមន្រនតីសាធារណៈ កមមករនិពោជិតខដ្លបាត់រង់សមបទាវជិាា ជីវៈពៅកនុង
ពពលរពប្មីការងារ និងជនពិការទូពៅពទៀតទង។ 
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ជពំ្កូ្ទ៤ី 

អភបិាលក្ចិច 

៤.១ ទិដ្ឋភាព្ទូង្ៅ 

រចចុរបនន ពោលនពោបាយអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័នធោុំពារសងគម ប្តូវបានោក់ពចញពោយប្កសួង-សាថ រ័ន
រដ្ឋជាពប្ចីនពៅតាមមុែងារនិងភារកិចចពរៀងៗែលួន។ ប្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា 
មានសមតថកិចចកនុងការពរៀរចុំពោលនពោបាយខដ្លពាក់ព័នធនឹងការោុំពារសងគម ទាុំងកមមវធីិ្ជាតិជុំនយួ
សងគម និងរររសនតិសុែសងគមសប្មារ់មន្រនតីរាជការសុីវលិ អតីតយុទធជន និងជនពិការ។ ប្កសួងការងារ 
និងរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈពផ្ទត តពលីការអភិវឌ្ឍរររសនតិសុែសងគមសប្មារ់កមមករនិពោជិត និងការ
រណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ។ ប្កសួងសុខាភិបាលទទួលរនៃុកពលីមូលនិធិ្សមធ្ម៌ ខដ្លទតល់ការោុំពារ
ខទនកសុែភាពសប្មារ់ប្រជាជនប្កីប្កនិងងាយរងពប្ោោះ និងការពលីកកមពស់សុែភាពមាតានិងទារក។ 
ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន និងកីឡាពផ្ទត តពលីកមមវធីិ្ទតល់អាហារតាមសាលាពរៀននិងអាហារូរករណ៍។ ចុំខណក 
ប្កសួងពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុទទលួរនៃុកពលីកមមវធីិ្សនតិសុែពសបៀង។ រឯី ប្កុមប្រឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយ
កសិកមម និងជនរទ ពដី្រតួជាសាថ រ័នសប្មរសប្មួលការពរៀរចុំពោលនពោបាយជុំនយួសងគម។ 

៤.២ បញ្ហា ប្បឈម្ 

ការពរៀរចុំពោលនពោបាយោុំពារសងគមពោយខ កពីោន ររស់ប្កសួង-សាថ រ័ននីមយួៗ រងាា ញ
ពីកងវោះខាតនូវយនតការសប្មរសប្មួលរមួមយួ។ កតាត ពនោះនាុំឲ្យមានអសងគតិភាព ភាពែវោះចពនាល ោះ ឬភាព
ប្តួតសុីោន រវាងពោលនពោបាយនីមួយៗ ខដ្លមានទលរ៉ាោះពាល់ជាអវជិាមានដ្ល់ប្រសិទធភាពថ្នការ
ពប្រីប្បាស់ធ្នធាន ទាុំងធ្នធានហរិញ្ញវតថុ និងធ្នធានមនុសស។ 

មិនខតរ៉ាុពណាណ ោះ យនតការតាមោន និងប្តួតពិនិតយអុំពីប្រសិទធភាពថ្នការប្គរ់ប្គង ឬដ្ុំពណីរការ
កមមវធីិ្ជាតិនីមួយៗក៏មិនទាន់មានវតតមានពៅព យី ខដ្លពនោះជាឧរសគគសប្មារ់ការវាស់សៃង់ទលិត-
ភាពនិងប្រសិទធភាពថ្នការវនិិពោគសាធារណៈររស់រដ្ឋ ប្ពមទាុំង ទតល់ទលវបិាកទងខដ្រកនុងការកុំណត់
ពោលនពោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជារនតរនាៃ រ់។ 

៤.៣ យទុធសាស្រសត និខង្គលង្ៅអនាគត 

ពៅចុំពពាោះមុែរញ្ញា ប្រឈម និងចុំណុចែវោះខាតពលីរចនាសមព័នធថ្នការប្គរ់ប្គងប្រព័នធោុំពារ
សងគមពនោះ រាជរោឋ ភិបាលបានកុំណត់នូវពោលពៅកនុងការពរៀរចុំឲ្យមានប្រព័នធោុំពារសងគម ខដ្លមាន
លកខណៈប្រមូលទតុ ុំ សងគតិភាព និងប្រសិទធភាព ប្គរដ្ណត រ់ទាុំងវស័ិយសាធារណៈ និងឯកជន ខដ្ល
ប្តូវមានការកុំណត់ និងខរងខចកតនួាទីចាស់លាស់រវាង និងកនុងកប្មិតនីមយួៗ ពពាលគឺកប្មិតពោល
នពោបាយ កប្មិតរញ្ញតិតករ និងកប្មិតប្រតិរតតិករ។ 
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៤.៣.១ ក្ប្មតិនគលៃនោបាយ 
ពដី្មបពីលីកកមពស់ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធោុំពារសងគមឲ្យកាន់ខតប្រពសីរព ងី ប្ពមទាុំង ពដី្មបពីឆលីយតរ

នឹងតប្មូវការរនសុយុីទធសាន្រសត ពោលនពោបាយ និងសកមមភាពោុំពារសងគមនានា រាជរោឋ ភិបាលនឹង
រពងកីត “ប្កុមប្រឹកាជាតិោុំពារសងគម” ខដ្លមានតួនាទីជាពសនាធិ្ការររស់រាជរោឋ ភិបាលកនុងការ
សប្មរសប្មួល និងតប្មង់ទិសជាយុទធសាន្រសតរមួ ពលីការងារពរៀរចុំពោលនពោបាយោុំពារសងគមខដ្ល
មានលកខណៈប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ។ 

៤.៣.១.១ សមាសភាព ថ្នប្កមុប្រឹកាជាតិោុំពារសងគម 

ពដី្មបធីានានូវការរុំពពញភារកិចចសប្មរសប្មួលពហុវស័ិយ ប្រករពោយប្រសិទធភាពែពស់ “ប្កមុ
ប្រឹកាជាតិោុំពារសងគម” ពនោះ នឹងប្តូវរពងកីតព ងីពោយមានសមាសភាពជាឥសសរជនមកពីប្កសួង-
សាថ រ័នពាក់ព័នធទាុំងអស់ររស់រាជរោឋ ភិបាល។ ប្កុមប្រឹកាជាតិពនោះ ប្តូវមានសមាសភាពមកពីប្កសួង-
សាថ រ័នសុំខាន់ៗរមួមាន៖ ប្កសួងពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុ  ប្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ
សមបទា ប្កសួងការងារនិងរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ ប្កុមប្រឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកមមនិងជនរទ 
ប្កសួងមហាថ្ទៃ ប្កសួងសុខាភិបាល ប្កសួងខទនការ ប្កសួងយុតតិធ្ម៌ និងប្កសួងមុែងារសាធារណៈ 
ជាពដី្ម។ 

៤.៣.២.២ មុែងារថ្នប្កមុប្រឹកាជាតិោុំពារសងគម 

ប្កុមប្រឹកាជាតិោុំពារសងគម មានមុែងារ (១) សប្មរសប្មួលការពរៀរចុំពោលនពោបាយ
អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័នធោុំពារសងគមរវាងប្កសួង-សាថ រ័នពាក់ព័នធទាុំងអស់ ឲ្យមានលកខណៈជាពោលនពោបាយ
រួមពដី្មបីោក់ពសនីសុុំការអនុម័តពីប្រមុែរាជរោឋ ភិបាល (២) ពិនិតយ និងតាមោនពលីវឌ្ឍនភាព និង
ប្រសិទធភាពថ្នការអនុវតតពោលនពោបាយោុំពារសងគម ពដី្មបជីុំរុញឲ្យការអនុវតតប្រប្ពឹតតពៅពោយរលូន 
មានសងគតិភាព ប្រសិទធភាព និងសកតិសិទធិភាព និង (៣) ទារភាា រ់ និងរនសុបី្រព័នធជុំនយួសងគមជាមយួ
នឹងប្រព័នធសនតិសុែសងគម ពដី្មបធីានាសងគតិភាព និងរុំពពញរខនថមសកមមភាពចាុំបាច់ ពៅកនុងចកខុវស័ិយ
រមួថ្នប្រព័នធោុំពារសងគម និងទតល់លទធភាពសប្មារ់ការពទៃរប្កុមពោលពៅពីប្រព័នធមួយពៅប្រព័នធមួយ
ពទៀតពៅពពលខដ្លឱកាសទតល់ឲ្យ។ ប្កុមប្រឹកាជាតិោុំពារសងគម មានអគគពលខាធិ្ការោឋ នពដី្មបទីទលួ
រនៃុកការងារប្រចាុំថ្ងៃ។ អគគពលខាធិ្ការោឋ នពនោះ ប្តូវរពងកីតព ងីពប្កាមចុំណុោះប្កសួង-សាថ រ័នសមប្សរ
មយួររស់រាជរោឋ ភិបាលពោយឈរពលីពោលការណ៍ ប្រសិទធភាព និងសកតិសិទធិភាពថ្នការប្គរ់ប្គង និង
ការសប្មរសប្មួលសាថ រ័ន។  

៤.៣.២ ក្ប្មតិបញ្ញតរកិ្រ 
ែុសខរលកពីកមមវធីិ្ និងសកមមភាពថ្នប្រព័នធជុំនយួសងគម ខដ្លទទលួហរិញ្ញរបទានពីងវកិាជាតិ 

ភាពពជាគជ័យថ្នប្រព័នធសនតសុិែសងគម គឺអាប្ស័យពលីទុំនុកចិតតររស់អនកចូលរមួខដ្លបានរង់ភាគទាន។ 
ចុំណុចពនោះទាមទារឲ្យមានយនតការប្តួតពិនិតយ និងតាមោនជាពទៀងទាត់ពដី្មបធីានាថ្ន ទលប្រពោជន៍
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ររស់អនកចូលរមួកនុងរររនីមួយៗប្តូវបានរកា។ ពលីសពីពនោះ ដ្ុំពណីរការរររសនតិសុែសងគមមានលកខណៈ
សមុគសាម ញនិងហានិភ័យែពស់ ខដ្លអាចជោះឥទធិពលដ្ល់សថិរភាពថ្នវស័ិយហរិញ្ញវតថុ និងងវកិាជាតិ ប្ពម
ទាុំង ពសដ្ឋកិចចជាតិទាុំងមូល។ ដូ្ពចនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងរពងកីតរញ្ញតតិករសនតិសុែសងគម ពដី្មបបី្គរ់ប្គង
និងប្តួតពិនិតយដ្ុំពណីរការប្រប្ពឹតតពៅររស់សាថ រ័នប្រតិរតតិករសនតិសុែសងគម។ រញ្ញតតិករមានតនួាទីចមបង
កនុងការតាមោនសាថ នភាពហរិញ្ញវតថុ កុំណត់រទរបញ្ញតតិប្រុងប្រយត័ន សតង់ោរប្រតិរតតិការ និងវធិានចាុំបាច់
នានា ប្ពមទាុំង ប្តួតពិនិតយអនុពលាមភាពពដី្មបធីានាថ្នប្រតិរតតិការពៅកនុងការទតល់ពសវាសនតិសុែសងគម
ប្រប្ពឹតតពៅប្រករពោយតមាល ភាព គណពនយយភាព និងចីរភាពហរិញ្ញវតថុ។ ទនៃឹមពនោះ ការរពងកីតយនតការ
ការពារសមាជិក និងទសោះទាវវិាទពៅពពលមានទុំនាស់ ក៏ជាការទទួលែុសប្តូវររស់សាថ រ័នរញ្ញតតិករ
ទងខដ្រ។ 

ពដី្មបពីប្ងឹងប្រសិទធភាពថ្នការរុំពពញការងារ និងពដី្មបពីចៀសវាងនូវការរពងកីតសាថ រ័នពប្ចីន និង
រាយបា៉ា យ ខដ្លនាុំឲ្យមានទលរ៉ាោះពាល់ដ្ល់ប្រសិទធភាពថ្នការចុំណាយងវកិាជាតិ អគគពលខាធិ្ការោឋ ន
ថ្នប្កុមប្រឹកាជាតិោុំពារសងគម នឹងរុំពពញមុែងាររខនថមជាសាថ រ័នរញ្ញតតិករពដី្មបតីាមោន ប្គរ់ប្គង 
និងប្តួតពិនិតយរាល់ប្រតិរតតិការររស់ប្រតិរតតិករសនតិសុែសងគម។ 

៤.៣.៣ ក្ប្មតិប្រតបិតរកិ្រ 
ពោលពៅចមបងមួយថ្នការពធ្វីកុំខណទប្មង់ប្រព័នធោុំពារសងគមពនោះ គឺការពរៀរចុំព ីងវញិនូវ

រចនាសមព័នធប្គរ់ប្គងររស់សាថ រ័នប្រតិរតតិករ ពដី្មបធីានាបាននូវប្រសិទធភាពថ្នការប្គរ់ប្គង និងពដី្មបី
រពងកីនប្រសិទធភាពចុំណាយងវកិាទងខដ្រ។ តាមរយៈពនោះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វីការខកទប្មង់សាថ រ័ន
ប្រតិរតតិករដូ្ចខាងពប្កាម៖ 

៤.៣.៣.១ ប្រតិរតតកិរជុំនយួសងគម 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាពលលីទធភាពកនុងការរពងកីតមូលនិធិ្ជុំនយួសងគម ពដី្មបបី្គរ់ប្គង និងោក់
ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធីិ្ជាតិជុំនួយសងគមខដ្លមានលកខណៈជាកមមវធីិ្ឧរតថមភជាសាច់ប្បាក់។ ការរពងកីត
មូលនិធិ្ពនោះ គឺជាការពរៀរចុំយនតការសប្មារ់ការពបាោះជុំហានពៅរកការពធ្វីសមាហរណកមមកមមវធីិ្ឧរតថមភ
សាច់ប្បាក់ទាុំងអស់ឲ្យពៅជាកញ្ច រ់កមមវធីិ្ខតមួយពៅពពលអនាគតទងខដ្រ។ 

មូលនិធិ្ជុំនួយសងគម ក៏ពដី្រតោួ៉ា ងសុំខាន់ទងខដ្រកនុងការពរៀរចុំយនតការរុំពពញការងារជាមយួ
ថ្នន ក់ពប្កាមជាតិ ពដី្មបជីុំរុញ និងរពងកីនប្រសិទធភាពកនុងការទតល់ពសវាជុំនួយសងគមទាុំងឡាយ ប្ពមទាុំង 
សប្មរសប្មួលពលីការពរៀរចុំការប្គរ់ប្គងប្រព័នធចុោះរញ្ា ីសមាជិកឲ្យមានលកខណៈទូលុំទូលាយ និងប្រមូលទតុ ុំ។ 

៤.៣.៣.២ ប្រតិរតតកិរសនតសុិែសងគម 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងពធ្វីកុំខណទប្មង់សាថ រ័ន តាមរយៈការពធ្វីសមាហរណកមមសាថ រ័នប្រតិរតតិករ
ខដ្លមានប្សារ់ទាុំងអស់ពពាលគឺ រ.ជ.ស រ.ជ.អ រ.ស.ស និង ម.ជ.ព ឲ្យពៅជាសាថ រ័នខតមួយ។ 
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សាថ រ័នងមីពនោះគឺជាប្គឹោះសាថ នសាធារណៈ ខដ្លមានមុែងារប្គរ់ប្គង និងចាត់ខចងរររសនតិសុែសងគម
ទាុំងអស់រមួមាន៖ ពសាធ្ន ខងទាុំសុែភាព ហានិភ័យការងារ ពិការភាព និងនិកមមភាព។ល។ 

ររូភាពទី១៥៖ ការពធ្វសីមាហរណកមមប្រតិរតតកិរសនតសុិែសងគម 

 
៤.៣.៣.៣ រចនាសមពន័ធប្គរ់ប្គងររស់សាថ រ័នប្រតិរតតកិរសនតសុិែសងគម 

ក. ប្កុមប្រឹកាភិបាល  
សមាជិកថ្នប្កុមប្រឹកាភិបាលររស់សាថ រ័នទាុំងពនោះ ប្តូវមានសមាសភាពមកពីសាថ រ័នពាក់ព័នធ

ទាុំងអស់ រមួមានតុំណាងមកពីសាថ រ័នរដ្ឋ តុំណាងនិពោជក និងតុំណាងនិពោជិត ប្ពមទាុំងអាចមាន
តុំណាងសាថ រ័នទតល់ពសវាសុខាភិបាលទងខដ្រ។ 

ែ. គណៈកមាម ធិ្ការជុំនាញ 
គណៈកមាម ធិ្ការជុំនាញមួយចុំនួន គួរប្តូវរពងកីតព ងីពដី្មបីជុំរុញប្រសិទធភាពការងាររមួមាន៖ 

គណៈកមាម ធិ្ការប្តួតពិនិតយគុណភាពសុខាភិបាល គណៈកមាម ធិ្ការវនិិពោគ គណៈកមាម ធិ្ការសវនកមម 
ឬគណៈកមាម ធិ្ការចាុំបាច់ពទសងពទៀត។ 

គ. ពោលការណ៍ប្រតិរតតិ 
ប្រតិរតតិការររស់សាថ រ័នពនោះ ប្តូវពធ្វីព ងីពោយឈរពលីពោលការណ៍អភិបាលកិចចលែ។ សាថ រ័ន 

ប្រតិរតតិករប្តូវអនុវតតពៅតាមពោលការណ៍ចមបងមយួចុំននួដូ្ចជា (១) ការពរៀរចុំរញ្ា ិកាគណពនយយ
ពោយអនុពលាមតាមសតង់ោរ (២) ការរពងកីតប្រព័នធប្តួតពិនិតយថ្ទៃកនុង (៣) ការោក់ឲ្យពធ្វីសវនកមម
ឯករាជយពលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ  (៤) ការទសពវទាយជាសាធារណៈនូវរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ  និង 
(៥) ការោក់ឲ្យមានការវាយតថ្មលឯករាជយពលីប្រសិទធភាពថ្នការប្គរ់ប្គង និងពប្រីប្បាស់ងវកិាភាគទាន
ពៅពរៀងរាល់ ៥ ឬ ១០ ឆ្ន ុំមតង។ 

ឃ. យនតការពធ្វីសមបទានឆលង 
រាជរោឋ ភិបាល នឹងសិកាសមិទធិលទធភាពពលីការពរៀរចុំយនតការពធ្វីសមបទានឆលងរវាងរររ ឬកមមវធីិ្

នីមយួៗ (ពលីកខលងរររពសាធ្ន) ពដី្មបពីប្រីប្បាស់ធ្នធានថ្នរររ ឬកមមវធីិ្ខដ្លមានអតិពរកងវកិាមក
ជួយពប្សាចប្សង់រររ ឬកមមវធីិ្ខដ្លមានឱនភាពងវកិា កនុងពោលពៅពជៀសវាងការទមាល ក់រនៃុកទាុំង
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ប្សុងមកពលីងវកិាជាតិពៅពពលខដ្លរររណាមួយមានឱនភាពងវកិា។ ការពធ្វីសមបទានឆលងពនោះចាុំបាច់
ប្តូវគិតគូរដ្ល់ចីរភាព និងភាពរងឹមាុំខទនកហរិញ្ញវតថុថ្នរររ ឬកមមវធីិ្ខដ្លពាក់ព័នធ និងពជៀសវាងនូវការ
ពកីតមាននូវហានិភ័យចិតតសាន្រសតចុំពពាោះរររឬកមមវធីិ្ទាុំងពនាោះ។ 

ររូភាពទី១៦៖ រចនាសមពន័ធថ្នប្រព័នធោុំពារសងគម 
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ជពំ្កូ្ទ៥ី 
បញ្ហា ្លខវសិយ័ 

៥.១ ការវិនិង្ោគ 

៥.១.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
វស័ិយធ្នាោរគឺជាវស័ិយនាុំមុែពៅកនុងប្រព័នធហិរញ្ញវតថុកមពុជា។ ប្គឹោះសាថ នធ្នាោរបានពកីន

ព ងីជាលុំោរ់ ខដ្លពៅឆ្ន ុំ២០១៥ ធ្នាោរជាតិថ្នកមពុជាបានទតល់អាជ្ារណណធ្នាោរពាណិជាចុំននួ 
៣៦ ធ្នាោរឯកពទសចុំនួន ៩ និងប្គឹោះសាថ នមីប្កូហរិញ្ញវតថុចុំននួ ៤៤។ អប្តាការប្បាក់ថ្នប្បាក់រពញ្ញី
មានកាលកុំណត់ជារូរិយវតថុជាតិសថិតពៅកនុងរងវង់គរួឲ្យទាក់ទាញ (កនុងចពនាល ោះពី ៥ ពៅ ១០ ភាគរយ)។ 

ទីទារវនិិពោគមូលនិធិ្ពៅកមពុជា សថិតកនុងដ្ុំណាក់កាលចារ់ពទតីមពៅព យី ពោយសារខតការ
អភិវឌ្ឍររស់ទីទារហរិញ្ញវតថុ ពៅមានកប្មិត។ ទីទារមូលរប្តបានចារ់ពទតីមដ្ុំពណីរការពៅឆ្ន ុំ២០១១ 
ពហយីរហូតមកដ្ល់ពពលពនោះមានប្កុមហ ុនចុំនួន ៤ (កនុងពនាោះ ២ ជាសហប្ោសរដ្ឋ) បានចុោះរញ្ា ីលក់
មូលរប្តពៅកនុងប្កុមហ ុនទារមូលរប្តកមពុជា។ កនុងទិសពៅជុំរុញការអភិវឌ្ឍទីទារមូលរប្ត គណៈ-
កមមការមូលរប្តកមពុជា (គ.ម.ក) បានខកសប្មួលប្រកាសសតីពីការពបាោះទាយមូលរប្តជាសាធារណៈ 
ពដី្មបរីនធូររនថយលកខែណឌ តប្មូវមយួចុំនួនសប្មារ់ប្កុមហ ុនពបាោះទាយ ពោយពធ្វីការខរងខចកទីទារជា
ពីរគឺ (១) ទីទារពោលសប្មារ់សហប្ោសខាន តធ្ុំ និង (២) ទីទារកុំពណីនសប្មារ់សហប្ោសធុ្ន
តូច និងមធ្យម។  

ពោយខ ក វស័ិយអចលនប្ទពយក៏បាននិងកុំពុងមានសនៃុោះរកីចពប្មីនោ៉ា ងខាល ុំងកាល រនាៃ រ់ពីវរិតតិ
ហរិញ្ញវតថុសកល។ 

៥.១.២ បញ្ហា ប្រឈម 
ឧរករណ៍ហរិញ្ញវតថុសប្មារ់វនិិពោគមិនទាន់មានលកខណៈសមបូរខររ ដូ្ចជា អវតតមានររស់

មូលរប្តរដ្ឋនិងសញ្ញញ រណណឯកជន ចុំនួនតិចតួចថ្នប្កុមហ ុនពបាោះទាយលក់មូលរប្តជាសាធារណៈ
ជាពដី្ម។ រឯី ទីទារវនិិពោគមូលនិធិ្ឯកជន (Private Equity) ក៏ពៅមានទុំហុំតូច។ ជាក់ខសតង រ.ស.ស 
ខដ្លជាសាថ រ័នប្រតិរតតិកររររសនតិសុែសងគម ខដ្លមានអតិពរកមូលនិធិ្អាចយកពៅពធ្វីការវនិិពោគ
បានពនាោះ បានវនិិពោគមូលនិធិ្ររស់ែលួនខតពលីប្បាក់រពញ្ញីពៅធ្នាោររ៉ាុពណាណ ោះ។ ពលីសពីពនោះ ជុំនាញ
វជិាា ជីវៈពាក់ព័នធ រមួទាុំងប្ករែ័ណឌ រទរបញ្ញតតិចាុំបាច់នានាក៏ពៅមិនទាន់ពពញពលញ។  

៥.១.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
៥.១.៣.១ ការរនតទតល់ការពលកីទឹកចិតតដ្ល់ប្កមុហ ុនពបាោះទាយ 
រាជរោឋ ភិបាលរនតជុំរុញពលីកទឹកចិតតឲ្យប្កុមហ ុនឯកជន និងសហប្ោសរដ្ឋពធ្វីការពបាោះទាយ 

លក់មូលរប្តជាសាធារណៈ តាមរយៈការខកសប្មួលអនុប្កឹតយសតីពីការពលីកទឹកចិតតពនធោរកនុងវស័ិយ
មូលរប្ត។ ជាមួយោន ពនោះ រាជរោឋ ភិបាលរ ុំពឹងថ្នចុំនួនប្កុមហ ុនចុោះរញ្ា ីពបាោះទាយលក់មូលរប្តនឹង



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 49 

 

មានការពកីនព ងីជារនតរនាៃ រ់ តាមរយៈការខកសប្មួលលកខែណឌ សប្មារ់ការចុោះរញ្ា ីពបាោះទាយលក់
មូលរប្តជាសាធារណៈ ពដី្មបីអនុញ្ញញ តឲ្យសហប្ោសធុ្នតូចនិងមធ្យម មានលទធភាពកនុងការពកៀរគរ
ហរិញ្ញរបទានកនុងទីទារមូលរប្ត។ 

៥.១.៣.២ ជុំរញុការអភិវឌ្ឍទីទារសញ្ញញ រណណ 
រាជរោឋ ភិបាលបាននិងកុំពុងពរៀរចុំប្ករែ័ណឌ រទរបញ្ញតតិ និងរពចចកពទស ពដី្មបីពប្តៀមែលួនកនុង

ការចារ់ពទតីមពធ្វីការពបាោះទាយលក់មូលរប្តរដ្ឋ ឲ្យប្សរនឹងពោលពៅថ្នយុទធសាន្រសតប្គរ់ប្គងរុំណុល
សាធារណៈ។ ពោលពៅថ្នការអភិវឌ្ឍទីទារមូលរប្តរដ្ឋ គឺមិនប្តឹមខតពលីកកមពស់ររោិឋ នវនិិពោគ
សប្មារ់មូលនិធិ្សនតិសុែសងគមរ៉ាុពណាណ ោះពទ រ៉ាុ ខនតនឹងកាល យជាកតាត លីករដ៏្សុំខាន់កនុងការជុំរុញការ
អភិវឌ្ឍទីទារទុន និងទីទាររូរិយវតថុកនុងប្សុកទងខដ្រ។ មិនខតរ៉ាុពណាណ ោះ ទីទារមូលរប្តរដ្ឋនឹងទតល់ជា
យនតការសមប្សរសប្មារ់ការពកៀរគរហរិញ្ញរបទាន ប្រករពោយនិរនតរភាពររស់រាជរោឋ ភិបាល ជាពិពសស 
ពៅពពលខដ្លហិរញ្ញរបទានសហប្រតិរតតិការកាន់ខតងយចុោះជារនតរនាៃ រ់ ពោយសារការវវិឌ្ឍឈាន
ព ងីថ្នពសដ្ឋកិចចកមពុជា។ រខនថមពលីពនោះ រាជរោឋ ភិបាលក៏បាននិងកុំពុងពរៀរចុំលិែិតរទោឋ នគតិយុតតិ
ចាុំបាច់ ពដី្មបទីតល់ការអនុញ្ញញ តឲ្យប្កុមហ ុនឯកជន អាចពធ្វីការពបាោះទាយលក់សញ្ញញ រណណសាជីវកមមពៅ
កនុងទីទារមូលរប្ត ទងខដ្រ។ 

៥.១.៣.៣ ការពរៀរចុំពោលការណ៍ខណនាុំសតពីីវនិិពោគ 
រញ្ញតតិករប្រព័នធសនតិសុែសងគម មានតនួាទីពរៀរចុំពោលការណ៍ខណនាុំសតីពីការវនិិពោគមូលនិធិ្

ររស់សាថ រ័នប្រតិរតតិករ ខដ្លពផ្ទត តពៅពលីការពធ្វីពិពិធ្កមមការវនិិពោគ ពោយមិនពឹងខទែកទាុំងប្សុង
ខតពលីការវនិិពោគកនុងវស័ិយធ្នាោរ ពដី្មបកីុំណត់អុំពីទប្មង់ថ្នទតហវូលីយ៉ាូ និងកប្មិតហានិភ័យ កនុង
ពោលពៅធានាឲ្យបាននូវសថិរភាព និងនិរនតរភាពថ្នមូលនិធិ្។ 

៥.១.៣.៤ ការពរៀរចុំរទរបញ្ញតតពិាក់ព័នធនឹងការវនិិពោគមូលនិធិ្ 
រាជរោឋ ភិបាល តាមរយៈ គ.ម.ក នឹងរញ្ច រ់ការពរៀរចុំរទរបញ្ញតតិពាក់ព័នធនឹងការប្គរ់ប្គង និង

ការទតល់អាជ្ារណណដ្ល់គពប្មាងវនិិពោគរមួ (Collective Investment Scheme – CIS) ពដី្មបី
អនុញ្ញញ តឲ្យសាថ រ័នពនោះអាចដ្ុំពណីរការពៅកមពុជា។ ទនៃឹមពនោះ ការពរៀរចុំពសចកតីប្ពាងចារ់សតីពីររធ្ន
បាលកិចចក៏នឹងប្តូវពពនលឿនពដី្មបទីតល់ប្ករែ័ណឌ គតិយុតតិសមប្សរ សប្មារ់ការការពារពលីរាល់សកមមភាព
វនិិពោគនីមយួៗ។ 
៥.២ ង្គលនង្ោបាយព្នធដារ 

៥.២.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
ការគិតគូរប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយពលីពោលនពោបាយពនធោរ ខដ្លពាក់ព័នធនឹងប្រតិរតតិការថ្នប្រព័នធ

ោុំពារសងគម គឺជាកតាត ចាុំបាច់កនុងការចូលរមួចុំខណកអភិវឌ្ឍប្រព័នធពនោះ ជាពិពសស ការពលីកទឹកចិតតឲ្យ
មានការចូលរមួពីសុំណាក់ប្រជាជនកាន់ខតពប្ចីនព ងីៗ។ ប្រតិរតតិការថ្នរររសនតិសុែសងគម ខដ្លជា
ររររង់ភាគទាន គឺជាកមមវតថុថ្នការគិតគូរពលីពោលនពោបាយពនធោរពនោះ កនុងពនាោះរមួមាន៖ (១) 



 

ប្ករែ័ណឌ ពោលនពោបាយជាតោិុំពារសងគម ២០១៦-២០២៥ ទុំព័រ 50 

 

ប្រតិរតតិការរង់ភាគទាន (២) ប្បាក់ចុំពណញពីការវនិិពោគមូលនិធិ្ និង (៣) ប្រតិរតតិការពរីកទតល់
តាវកាលិក។ 

តាមរយៈែលឹមសារថ្នសារាចរខណនាុំពលែ ០០២ សហវ. ចុោះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្ន ុំ២០១៥ ររស់
ប្កសួងពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុ សតីពីការអនុវតតកាតពវកិចចកាត់ទុកពនធពលីប្បាក់ពរៀវតស និងពនធពលីអតថ-
ប្រពោជន៍រខនថមរញ្ញា ក់ថ្ន ប្បាក់ឧរតថមភខដ្លកមមករនិពោជិតទទលួបានពីរររសនតិសុែសងគម មិន
ប្តូវបានគិតរញ្ចូ លកនុងមូលោឋ នគិតពនធពលីប្បាក់ពរៀវតស និងមិនខមនជាកមមវតថុថ្នពនធពលីអតថប្រពោជន៍
រខនថមពទ។ រ៉ាុខនត តាវកាលិកថ្នរររសនតិសុែសងគម សប្មារ់ប្កុមប្រជាជនពទសងពទៀត មិនទាន់ប្តូវបាន
កុំណត់ឲ្យបានចាស់លាស់ពនាោះពទ។ 

៥.២.២ បញ្ហា ប្រឈម 
ពោលនពោបាយពនធោរ ពាក់ព័នធនឹងប្រតិរតតិការនានាថ្នប្រព័នធោុំពារសងគមពៅមិនទាន់បាន

កុំណត់ឲ្យបានប្គរ់ប្ោន់ និងចាស់លាស់ែណៈខដ្លប្រព័នធោុំពារសងគមពនោះពៅមិនទាន់បានចារ់ពទតីម
អនុវតតពៅព យី។ ការកុំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់នូវរររពនធ នាុំឲ្យមានការចូលរមួជារចច័យជាវជិាមាន
កនុងការជុំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័នធពនោះ ទាុំងការចូលរមួរង់ភាគទានពៅកនុងរររសនតិសុែសងគម ក៏ដូ្ចជា 
ការពលីកទឹកចិតតឲ្យមានការចូលរមួរង់ប្បាក់វភិាគទានសប្មារ់ប្ទប្ទង់កមមវធីិ្ជុំនួយសងគមទងខដ្រ។ 
៥.២.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 

៥.២.៣.១ រររពនធពលកីាររង់ភាគទានចូលរររសនតសុិែសងគម 
រាល់ភាគទានខដ្លរង់ចូលមូលនិធិ្សនតិសុែសងគមររស់មន្រនតីសាធារណៈ និងកមមករនិពោជិត 

គរួប្តូវបានដ្កពចញពីមូលោឋ នសប្មារ់ការគិតពនធពលីប្បាក់ពរៀវតស។ ប្កសួងពសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវតថុនឹង
ពរៀរចុំលិែិតរទោឋ នគតិយុតតិចាុំបាច់ពដី្មបកីុំណត់អុំពីមូលោឋ នថ្នការគិតពនធពនោះ។ 

៥.២.៣.២ រររពនធសប្មារ់ប្បាក់ចុំពណញពីការវនិិពោគមូលនិធិ្ 
ប្បាក់ចុំពណញខដ្លទទួលបានពីការវនិិពោគមូលនិធិ្ ជាទូពៅ ប្តូវជារ់កាតពវកិចចពនធតាម

ចារ់សតីពីសារពពីពនធ។ រ៉ាុខនតពដី្មបទីតល់ជាអតថប្រពោជន៍រខនថមដ្ល់និវតតជន  រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាអុំពី
ទលរ៉ាោះពាល់នានា ពដី្មបឈីានពៅដ្ល់ការសពប្មចចិតតកនុងការទតល់ការពលីកទឹកចិតតខទនកពនធោរចុំពពាោះ
ប្រតិរតតិការពនោះ។ 

៥.២.៣.៣ រររពនធសប្មារ់តាវកាលកិរររសនតសុិែសងគម 
ការទទួលបានតាវកាលិកពីរររសនតិសុែសងគម មិនទាន់មានការកុំណត់ឲ្យបានចាស់អុំពីការ

ពលីកខលង ឬការអនុពប្ោោះពនធពៅព ីយ។ រាជរោឋ ភិបាលនឹងពរៀរចុំប្ករែ័ណឌ គតិយុតតិចាុំបាច់ ពដី្មបី
រុំពពញនូវភាពែវោះចពនាល ោះទាុំងពនោះ។ 

៥.២.៣.៤ រររពនធសប្មារ់ការចូលរមួវភិាគទានសរបុរសធ្ម៌កនុងមូលនិធិ្ជុំនយួសងគម 
រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាពលីលទធភាពកនុងការកុំណត់អុំពីការពលីកទឹកចិតតខទនកពនធោរ ពលីការ

រង់ប្បាក់វភិាគទានសរបុរសធ្ម៌ពៅឲ្យមូលនិធិ្ជុំនយួសងគមនានា ពដី្មបពីលីកទឹកចិតតឲ្យមានការចូលរមួ
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វភិាគទានកនុងវស័ិយពនោះឲ្យកាន់ខតពប្ចីនព ងី។ ការដ្កការរង់វភិាគទានសរបុរសធ្ម៌ររស់សហប្ោស 
ឬសាថ រ័ននានាពីប្បាក់ចុំណូលខដ្លជារ់ពនធ គឺជាទិសពៅអាទិភាព ខដ្លនឹងប្តូវពលីកយកមកសិកា។ 

៥.៣ ប្បព្័នធចុោះបញ្ជ  ី

៥.៣.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
ប្រព័នធចុោះរញ្ា ីប្កុមប្រជាជន ខដ្លប្តូវទទលួបានអតថប្រពោជន៍ពីកមមវធីិ្ជុំនយួសងគម និងរររ

សនតិសុែសងគម ប្តូវបានដ្ុំពណីរការពោយខ កពទសងៗោន ពៅតាមមុែងារ និងភារកិចចររស់សាថ រ័នមាន
សមតថកិចចខដ្លទទលួែុសប្តូវពៅតាមប្រពភទថ្នកមមវធីិ្ និងរររពរៀងៗែលួន។ 

ប្កសួងខទនការជាសាថ រ័នទទលួរនៃុកកនុងការពរៀរចុំ និងពធ្វីរចចុរបននភាពរណណសមធ្ម៌ ខដ្លជា
ការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណប្រជាជនប្កីប្ក ខដ្លប្តូវទទួលបានអតថប្រពោជន៍ពីកមមវធីិ្ជុំនយួសងគម។ រឯី 
រ.ជ.ស រ.ជ.អ រ.ស.ស និង ម.ជ.ព មានប្រព័នធពោយខ កពដី្មបបី្គរ់ប្គង និងចុោះរញ្ា ីសមាជិកពរៀងៗ
ែលួន។ ចុំខណកឯការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងអប្តានុកូលោឋ នររស់ប្រជាជនទូពៅវញិ គឺសថិតពៅពប្កាម
សមតថកិចចររស់ប្កសួងមហាថ្ទៃ។  

៥.៣.២ បញ្ហា ប្រឈម 
ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការប្រព័នធចុោះរញ្ា ីពៅតាមប្កុមប្រជាជនពរៀងៗែលួន អាចនាុំឲ្យមានការប្តួត

សុោីន រវាងការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណប្រជាជននីមយួៗ ខដ្លពធ្វីឲ្យប្រជាជនមយួរូរអាចមានអតតសញ្ញញ ណ
ពលីសពីមួយ។ កតាត ពនោះ នឹងជុំរុញឲ្យមានគមាល តកាន់ខតធ្ុំពលីភាពប្តឹមប្តូវថ្នទិននន័យសតីពីប្រជាជន 
ខដ្លទតល់ការលុំបាកដ្ល់ការកុំណត់ពោលនពោបាយោុំពារសងគម និងពោលនពោបាយអភិវឌ្ឍន៍
ពទសងពទៀតឲ្យចុំពោលពៅ និងមានប្រសិទធភាព។ កតាត ពនោះ ក៏រងកឲ្យមានការពធ្វីការងារដ្ខដ្លៗររស់
សាថ រ័នពទសងៗោន ខដ្លអាចចាត់ទុកថ្នជាការែាោះខាា យធ្នធាន។ មិនខតរ៉ាុពណាណ ោះ ការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការ
ប្រព័នធចុោះរញ្ា ី និងពធ្វីអតតសញ្ញញ ណកមមពទសងៗោន ខររពនោះ នឹងនាុំឲ្យមានចុំណាយធ្នធានងវកិាោ៉ា ង
ពប្ចីនសនធឹកសនាធ រ់ទងខដ្រ។ 
៥.៣.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 

រាជរោឋ ភិបាលមានពោលពៅពរៀរចុំខកទប្មង់ប្រព័នធប្គរ់ប្គងអតតសញ្ញញ ណកមម ឲ្យកាន់ខតប្រពសីរ
ព ងីតាមរយៈការពប្រីរពចចកវទិាជីវមាប្ត (Biometric) ពដី្មបទីរ់សាក ត់រញ្ញា ទិននន័យសៃួន។ តាមរយៈ
ការោក់ឲ្យពប្រីប្បាស់ប្រព័នធងមីពនោះ ពលរដ្ឋមយួរូរអាចមានអតតសញ្ញញ ណខតមួយរ៉ាុពណាណ ោះ។ 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងតភាា រ់ជាមយួប្រព័នធអតតសញ្ញញ ណកមមងមីពនោះជាមយួប្រព័នធពទសងពទៀត ដូ្ចជា 
ប្រព័នធប្គរ់ប្គងរណណសមធ្ម៌ររស់ប្កសួងខទនការ ប្ពមទាុំង ប្រព័នធចុោះរញ្ា ីររស់ប្រតិរតតិករសនតិសុែ
សងគម ពដី្មបរីពងកីនប្រសិទធភាពកនុងការប្គរ់ប្គងទិននន័យ និងការខចករ ុំខលកទិននន័យរវាងសាថ រ័នមាន
សមតថកិចច ប្ពមទាុំងពដី្មបកីាត់រនថយចុំណាយជាអតិររមា ក៏ដូ្ចជា ការពធ្វីការងារដ្ខដ្លៗទងខដ្រ។ 
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៥.៤ ការអប់រ ំនិខ្សព្វ្ាយ 

៥.៤.១ ទដិ្ាភាពទនូៅ 
ការយល់ដឹ្ងររស់ប្រជាជនកមពុជាពាក់ព័នធនឹងប្រព័នធោុំពារសងគម ពៅមិនទាន់មានលកខណៈទូលុំ

ទូលាយ និងចាស់លាស់ពៅព យី។ ជាក់ខសតង ប្រជាជនមយួចុំននួធ្ុំធាល រ់បានទទលួអតថប្រពោជន៍ពី
ប្រព័នធពនោះរចួពប្សចពៅពហយី ជាពិពសស កមមវធីិ្ជុំនួយសងគមនានា ខដ្លរាជរោឋ ភិបាលបានអនុវតត
កនលងមក ។  

ចុំខណក ការយល់ដឹ្ងពាក់ព័នធនឹងប្រព័នធសនតិសុែសងគមកាន់ខតមានកប្មិតខងមពទៀត។ កនលងមក 
ប្រជាជនកមពុជា ខតងបានទទលួដឹ្ងឮអុំពីការទទលួបានប្បាក់ពសាធ្នររស់មន្រនតីសាធារណៈ។ រ៉ាុខនតមិន
មានប្រជាជនពប្ចីនពទ ខដ្លរ ុំពឹងថ្នការរពប្មីការងារពៅកនុងវស័ិយឯកជនក៏អាចទទលួបាននូវរររប្បាក់
ពសាធ្នពនាោះខដ្រ។  

ការយល់ដឹ្ងអុំពីប្រព័នធពនោះ ពឃញីថ្នមានសនៃុោះពកីនព ងីពប្ចីនកនុងរយៈពពលរ៉ាុនាម នឆ្ន ុំចុងពប្កាយ
ពនោះ តាមរយៈវតតមានររស់ រ.ជ.ស រ.ជ.អ រ.ស.ស និង ម.ជ.ព។ សាថ រ័នទាុំងពនោះ បានចូលរមួោ៉ា ង
សកមមកនុងការពលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងររស់សាធារណជន តាមរយៈការរុំពពញមុែងារររស់ែលួនពោយ
អនុវតតផ្ទៃ ល់ និងការអនុវតតកមមវធីិ្ទសពវទាយនានាពៅដ្ល់សមាជិកពរៀងៗែលួន។ 

៥.៤.២ បញ្ហា ប្រឈម 
កប្មិតទារថ្នការអភិវឌ្ឍប្រព័នធពនោះ គឺជាកតាត ចមបង ខដ្លនាុំឲ្យមិនមានការយល់ដឹ្ងពប្ចីនពី

សុំណាក់សាធារណជនទូពៅ។ ការអនុវតតកមមវធីិ្ទសពវទាយពោលនពោបាយនានា ខដ្លពាក់ព័នធនឹង
ប្រព័នធពនោះ ក៏ពៅមានកប្មិត។ 

មា៉ាងវញិពទៀត ចុំពណោះដឹ្ងពាក់ព័នធនឹងប្រព័នធពនោះក៏មិនទាន់ប្តូវបានខចករ ុំខលកឲ្យបានពប្ចីនពៅ
កនុងកមមវធីិ្សិកាចុំពណោះដឹ្ងទូពៅររស់ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន និងកីឡាពៅព យី។ 

៥.៤.៣ យទុធសាស្តសរ ៃងិ្នគលនៅអនា្ត 
ពដី្មបពីលីកកមពស់ចុំពណោះដឹ្ងពាក់ព័នធនឹងប្រព័នធោុំពារសងគមពៅកមពុជា រាជរោឋ ភិបាលនឹងពប្រីប្បាស់ 

វធីិ្សាន្រសតពីរគឺ៖ (១) ការអរ់រ ុំពោយផ្ទៃ ល់ និង (២) ការអរ់រ ុំពោយប្រពោល។ 

៥.៤.៣.១ ការពលកីកមពស់ចុំពណោះដឹ្ងពោយផ្ទៃ ល់ 

វធីិ្សាន្រសតពនោះ គឺការពលីកកមពស់ចុំពណោះដឹ្ងតាមរយៈការអរ់រ ុំ និងទសពវទាយពោយផ្ទៃ ល់អុំពី
ពោលនពោបាយ ឬកមមវធីិ្ជាក់លាក់ថ្នប្រព័នធោុំពារសងគម។ ទាុំងសាថ រ័នរញ្ញតតិករ និងប្រតិរតតិករ ប្តូវ
សហការោន ពរៀរចុំរពងកីតកមមវធីិ្ទសពវទាយចុំពណោះដឹ្ងជូនសាធារណជនឲ្យបានកាន់ខតពប្ចីន និងប្គរ់
ទីកខនលង ពធ្វីោ៉ា ងណាឲ្យប្រជាជនប្គរ់រូរយល់ចាស់អុំពីសិទធិជាមូលោឋ នររស់ែលួនកនុងការទទួលបាន
អតថប្រពោជន៍ ប្ពមទាុំង កាតពវកិចចររស់ែលួនកនុងការចូលរមួកនុងប្រព័នធពនោះទងខដ្រ។ 
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៥.៤.៣.២ ការពលកីកមពស់ចុំពណោះដឹ្ងពោយប្រពោល 

រាជរោឋ ភិបាលនឹងសិកាពលីលទធភាព កនុងការោក់រញ្ចូ លមូលោឋ នប្គឹោះថ្នសិកាធិ្ការហរិញ្ញវតថុ 
(financial literacy) ពៅកនុងកមមវធីិ្សិការរស់ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា ពៅតាមកប្មិតថ្ន
ថ្នន ក់សិកានីមយួៗ ពដី្មបរីន្រញ្ញា រជារពណតី រៗនូវទនត់គុំនិត និងការយល់ដឹ្ងររស់កុមារកមពុជាពាក់ព័នធ
នឹងការពរៀរចុំខទនការហរិញ្ញវតថុផ្ទៃ ល់ែលួន។ 

ពោលពៅពនោះ មិនប្តឹមខតពធ្វីព ីងពដី្មបីពលីកកមពស់ចុំពណោះដឹ្ងពាក់ព័នធនឹងប្រព័នធោុំពារ
សងគមខតមយួរ៉ាុពណាណ ោះពទ គឺពដី្មបពីលីកកមពស់ចុំពណោះដឹ្ងមូលោឋ នអុំពីប្រព័នធហរិញ្ញវតថុទាុំងមូល ពប្ពាោះថ្ន 
សិកាធិ្ការហរិញ្ញវតថុ នឹងប្គរដ្ណត រ់ទាុំងការពប្រីប្បាស់ពសវាររស់ប្គឹោះសាថ នធ្នាោរ ពសវាធានារា៉ា រ់រង 
ប្រតិរតតិការមូលរប្ត និងប្រតិរតតិការហរិញ្ញវតថុដ្ថ្ទពទៀតទងខដ្រ។ 
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ជំព្ូក្ទី ៦ 
ថ្នការសក្ម្មភាព្សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍប្បព្័នធគពំារសខគម្ ២០១៦-២០២៥ 

ង្គលនង្ោបាយ រយៈង្ព្លខ្ល ី
(២០១៦-២០១៨) 

រយៈង្ព្លម្ធយម្ 
(២០១៨-២០២០) 

រយៈង្ព្លថវខ 
(២០២០-២០២៥) សាា ប័នអនវុតត 

១. ប្បព្័នធជំនយួសខគម្ 
១.១ ការពឆលយីតរនងឹពប្ោោះអាសនន 
កមមវធីិ្សនតិសុែពសបៀង • រនតពប្ងងឹសមតថភាពប្រព័នធពសបៀងរប្មងុជាត ិ

• ពិនិតយ និងវាយតថ្មលការអនុវតត 
• រនតពប្ងងឹសមតថភាពប្រព័នធ

ពសបៀងរប្មុងជាត ិ
• ពិនិតយ និងវាយតថ្មលការអនុវតត 

• រនតពប្ងងឹសមតថភាព
ប្រព័នធពសបៀងរប្មុងជាត ិ

• ពិនិតយ និងវាយតថ្មលការអនុ
វតត 

ប្កសួងពសដ្ឋកិចច និង
ហរិញ្ញវតថុ 
 

១.២ ការអភវិឌ្ឍមូលធ្នមនុសស 

កមមវធីិ្ោុំពារន្រសតីមានថ្ទៃ
ពពាោះ និងកុមារអាយុពប្កាម 
៥ ឆ្ន ុំ 

• សិកា និងវាយតថ្មល អុំពីម៉ាូខដ្លថ្នការោក់ឲ្យអនុ
វតតកមមវធិ្ីពលីកកមពស់អាហារូរតថមភ រមួរញ្ចូ លទាុំង
ការអនុវតតសាកលបង ពដ្ីមបកីុំណត់អុំពមី៉ាូខដ្ល
ណាមួយ ខដ្លមានប្រសិទធភាព និងសមប្សរ
សប្មារ់កមពុជា 

• កុំណត់អុំពសីាថ រ័នអនុវតត និងកុំណត់ឲ្យបាន
ចាស់អុំពតីួនាទី និងភារកចិច  

• ពធ្វីការកុំណត់អុំពីពែតតពោលពៅខដ្លប្តូវោក់ឲ្យ
អនុវតតមុន ពោយខទែកពលីភាពងាយរងពប្ោោះនិង
តប្មូវការ 

• ពរៀរចុំយនតការការងារ និងការកសាងសមតថភាព  

• ពប្ងីកវសិាលភាពប្គរដ្ណត រ់
ថ្នន ក់ជាតិ ប្ពមទាុំងពធ្វីការខក
សប្មួលឲ្យកាន់ខតមានប្រសិទធ
ភាព និងសកតសិិទធិភាព 

• ពប្ងីកការអនុវតតប្គរដ្ណត រ់
ថ្នន ក់ជាតិពោយពឹងខទែកពលីការ
វភិាគអុំពីតប្មូវការនិងពោលពៅ
អាទិភាពពលីតុំរន់ភូមសិាន្រសត 
ប្រជាសាន្រសត ពសដ្ឋកចិចសងគម 
និងកតាត សមធ្ម៌ដ្ថ្ទពទៀត 

• ប្តួតពិនតិយ និងវាយតថ្មលពលី
ការអនុវតត 

• ពិនិតយតាមោន និងវាយ
តថ្មលការអនុវតត 

• ពធ្វីការខកសប្មលួពដ្ីមបី
ធានាឲ្យបាននូវប្រសទិធភាព 
និងសកតសិិទធភិាព។ 

ប្រតិរតតកិរជុំនួយ
សងគម 
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• រពងកីតយនតការពិនតិយតាមោននិងវាយតថ្មលពដ្ីមបី
វាស់សៃង់វឌ្ឍនភាព និងសកិាពលីទលរ៉ាោះពាល់ 
ជាមួយនឹងការសពប្មចចិតតពប្របី្បាស់ប្រព័នធ
ព័ត៌មានវទិា 

• ោក់ឲ្យអនុវតតកមមវធិ្ីពលីកកមពស់អាហារូរតថមភ 
សប្មារ់ន្រសតមីានថ្ទៃពពាោះ នងិកុមារអាយុពប្កាម ៥ 
ឆ្ន ុំ ពៅកនុងពែតតអាទភិាព 

• សិកាពលីយនតការទតល់ការពិនតិយថ្ទៃពពាោះ 
 

កមមវធីិ្ទតល់អាហារពៅតាម 
សាលាពរៀន  
 

• សិកា និងពរៀរចុំោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការសាកលបង 
កមមវធិ្ីអាហារខដ្លោុំពៅទៃោះ  

• អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថ រ័ន រមួទាុំងអនកពធ្វកីារងារ
សងគម 

• ពរៀរចុំពោលនពោបាយជាតសិតីពីការទតល់អាហារ
ពៅតាមសាលាពរៀន  

• សិកាពលីទដិ្ឋភាពប្គរ់ប្គង នងិហរិញ្ញវតថុ ថ្នកមម
វធិ្ីពនោះ 

 

• ខទែកពលីលទធទលថ្នការសកិា
ពិនិតយពរៀរចុំការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរ
ការកមមវធិ្ីអាហារោុំពៅទៃោះ  

• ពរៀរចុំប្ករែ័ណឌ សាថ រ័ន និង
ធ្នធានមនុសសពដ្ីមបបី្គរ់ប្គង
និងចាត់ខចង កមមវធិ្ីពនោះ
ទាុំងប្សុងពោយរដ្ឋ 

• សិកាអុំពីប្រសិទធភាព នងិសកតិ
សិទធិភាពថ្នការអនុវតតកមមវធិ្ី  

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
ពប្ងីកវសិាលភាពសប្មារ់
ថ្នន ក់មពតតយយសិកា នងិ 
ថ្នន ក់មធ្យមសិការឋម
ភូម ិ

ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន 
និងកីឡា 

កមមវធីិ្អាហារូរករណ៍
កប្មិតរឋមសិកា 
 

• រនតពប្ងងឹការអនុវតតកមមវធិ្ីខដ្លមានប្សារ់ 
• ពិនិតយព ងីវញិនូវលកខណៈវនិចិឆ័យពដ្ីមបទីទួល

បានអតថប្រពោជន៍ 
• ពរៀរចុំប្រព័នធប្តួតពនិិតយ នងិវាយតថ្មលឲ្យប្សរោន

ជាមួយកមមវធិ្ីអាហារូរករណ៍ថ្នន ក់មធ្យមសិកា 
និងប្រព័នធពអ ចិប្តូនិកសប្មារ់ការចុោះវតតមាន 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
ពប្ងីកវសិាលភាពប្គរដ្ណត រ់
ទូទាុំងប្រពទសពលកីមមវធិ្ខីដ្ល
មានប្សារ់ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
ពប្ងីកវសិាលភាពប្គរដ្ណត រ់
ពីថ្នន ក់ទ១ី-៦ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
ពប្ងីកកប្មតិអតថប្រពោជន៍
សប្មារ់អាហាររូករណ៍ពី
ថ្នន ក់ទ១ី-៦ 

 

ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន 
និងកីឡា 
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• សិការពងកតីយនតការទតល់អាហារូរករណ៍សប្មារ់
ថ្នន ក់រឋមសិកាតាមរយៈគណនធី្នាោរពោយ
ពឹងខទែកពលីការវភិាគតថ្មលនិងអតថប្រពោជន៍ 

• ពរៀរចុំការវភិាគពលកីារពប្ងីក
កប្មិតអតថប្រពោជន៍អាហារូរ-
ករណ៍ ពដ្ីមបធីានាការចុោះពឈាម ោះ
ចូលពរៀនបានទាន់ពពលពវលា 
និងវតតមាន។ 

កមមវធីិ្អាហារូរករណ៍
កប្មិតមធ្យមសិកា 
 
 
 

• រនតពប្ងងឹការអនុវតតកមមវធិ្ីខដ្លមានប្សារ់ 
• ពធ្វីឲ្យប្រពសីរព ងីនូវប្រសទិធភាព និងសកតសិិទធិ

ភាពកនុងការអនុវតត  (យនតការទតល់អាហារូរករណ៍ 
តាមរយៈធ្នាោរ និងយនតការសប្មារ់កុំណត់
អតតសញ្ញញ ណអនកទទួលអតថប្រពោជន៍ ។ល។) 

• ពរៀរចុំពោលនពោបាយថ្នន ក់ជាតិសតីពកីារអរ់រ ុំ
មូលោឋ ន 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
ពប្ងីកវសិាលភាពថ្នការប្គរ 
ដ្ណត រ់ពីថ្នន ក់ទី៧-១២ 

• ប្តួតពិនតិយ និងវាយតថ្មលការ
អនុវតត 

 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
ពប្ងីកកប្មតិអតថប្រពោជន៍ 

• ប្តួតពិនតិយ និងវាយតថ្មល
ការអនុវតត 

ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន 
និងកីឡា 

១.៣ ការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជវីៈ 

ការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ • ពរៀរចុំពោលនពោបាយជាតសិតីពី ការអរ់រ ុំរណតុ ោះ 
រណាត លរពចចកពទស នងិវជិាា ជីវៈ (Technical 
Vocational Education and Training:TVET) 
សប្មារ់រពងកីនលទធភាព និងសមធ្ម៌កនុងការ
ទទួលបានពសវាTVET ពដ្ីមបរីពងកីតការងារ និង
កាត់រនថយភាពប្កីប្ក 

• រនត និងសិកាពលកីារពប្ងកីវសិាលភាពការ      
រណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈពោយពផ្ទត តពលីការពប្ងីក
កមមវធិ្ីសាព នចមលងរនតជុំនាញសប្មារ់យុវជនពប្ៅ
សាលា 

• ពិនិតយនងិតាមោនការអនុវតត
កមមវធិ្ីទតល់ប្បាក់ឧរតថមភ
សប្មារ់ការរណតុ ោះរណាត ល
វញិ្ញញ រនរប្តកប្មិត១-៣ ដ្ល់
ជនប្កីប្ក និងន្រសតកីនុងវស័ិយ
អាទិភាព 

• រនតអនុវតតកមមវធិ្ទីតល់
ប្បាក់ឧរតថមភសប្មារ់ការ
រណតុ ោះរណាត ល
វញិ្ញញ រនរប្តកប្មិត១-៣ 
ដ្ល់ជនប្កីប្ក នងិន្រសតីកនុង 
វស័ិយអាទិភាព 

ប្កសួងការងារ និង  
រណតុ ោះរណាត ល    
វជិាា ជីវៈ 
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• រណតុ ោះរណាត លជុំនាញតាមលិែិតរញ្ញា ក់
សប្មារ់ប្រជាជនប្កីប្កតាមជនរទ 

• សិកាការោក់ឲ្យអនុវតតកមមវធិ្ទីតល់ប្បាក់ឧរតថមភ
សប្មារ់ការរណតុ ោះរណាត លវញិ្ញញ រនរប្តជុំនាញ
កប្មិត ១-៣ ដ្ល់ជនប្កីប្ក នងិន្រសតីកនុងវស័ិយ
អាទិភាព 

១.៤ សុែុមាលភាពសប្មារ់ប្រជាជនងាយរងពប្ោោះ 

កមមវធីិ្ឧរតថមភសាច់ប្បាក់
សប្មារ់ជនពិការ 

• ពរៀរចុំពសចកតីខណនាុំសប្មារ់ការអនុវតតអនុប្កឹតយ
សតីពីប្បាក់ឧរតថមភសប្មារ់ជនពិការ  

• ពរៀរចុំរចនាសមព័នធសាថ រ័នពដ្មីបបី្គរ់ប្គង និង
ចាត់ខចងកមមវធិ្ីពនោះឲ្យមានប្រសិទធភាពែពស់ 

• អនុវតតអនុប្កឹតយសតីពីការទតល់ប្បាក់ឧរតថមភសប្មារ់
ជនពិការពៅកនុងពែតតពោលពៅ 

• ប្តួតពិនតិយ និងវាយតថ្មល ការអនុវតត នងិលទធទល
ពៅកនុងពែតតពោលពៅ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
ពប្ងីកវសិាលភាពថ្នការអនុវតត
ពៅកាន់ពែតតពទសងៗពទៀត 

• ប្តួតពិនតិយ និងវាយតថ្មល 
ការអនុវតត និងលទធទល 

• ពធ្វីការខកសប្មលួពដ្ីមបកីារ
អនុវតតប្រករពោយ
ប្រសិទធភាព និងសកតសិិទធិ
ភាព 

ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង 
យុវនីតិសមបទា 

កមមវធីិ្ោុំពារជនចាស់ជរា • កុំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យអនកទទួលទល និង
កប្មិតអតថប្រពោជន៍  

• សិកាពីលទធភាពសប្មារ់កុំណត់អតតសញ្ញញ ណ 
អនកទទលួទល និងសាថ រ័នអនុវតត 

• ពរៀរចុំនិងអភិវឌ្ឍសមតថភាពសាថ រ័ន 
• កុំណត់ពែតតពោលពៅ 
• សិកាការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការកមមវធិ្ីពនោះ ជាកញ្ច រ់

ប្គួសាររមួជាមយួកមមវធិ្ោីុំពារន្រសតីមានថ្ទៃពពាោះ 
និងកុមារ 

• សិកាការោក់ឲ្យអនុវតតកមមវធិ្ី
ោុំពារជនចាស់ជរាពៅកនុងពែតត
អាទិភាព 

• ប្តួតពិនតិយ និងវាយតថ្មល ការ
អនុវតត នងិលទធទល 

• ពរៀរចុំខទនការពដ្មីបពីប្ងីក
វសិាលភាព កនុងការប្គរដ្ណត រ់
ទូទាុំងប្រពទស 

• ោក់ឲ្យអនុវតតកមមវធិ្ីទូ
ទាុំងប្រពទស 

• ប្តតួពិនតិយ និងវាយតថ្មល
ការអនុវតត 

I.  

ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង 
យុវនីតិសមបទា 
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១.៥ ហរិញ្ញរបទាន 

ហិរញ្ញវតថុសប្មារ់ប្ទប្ទង ់ • រុំពពញពសណារយី៉ាូចុំណាយសប្មារ់ធាតុនីមួយៗ 
ថ្នកមមវធិ្ីជុំនួយសងគម ពដ្ីមបពីប្ងីកកមមវធិ្អីាទិភាព 
រមួរញ្ចូ លទាុំងចុំណាយរដ្ឋបាល 

• សិកាពីលុំហងវកិាខដ្លទាក់ទងនឹងធ្នធាន    
សាធារណៈ 

• រពងកីតខទនការហរិញ្ញវតថុរយៈពពលខវង រមួរញ្ចូ ល
ទាុំងការពកៀរគរប្រភពធ្នធាន (ការខរងខចក
កមាល ុំងពលកមម រវាងរាជរោឋ ភបិាល នងិថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ
ន៍) 

 

• សិកា និងវាយតថ្មលខទនការពកៀរ
គរធ្នធានរយៈពពលខវងសប្មារ់
ការប្គរដ្ណត រ់ជាសកលថ្នកមម
វធិ្ីជុំនួយសងគម ពដ្ីមបពីប្ងងឹ
ប្រសិទធភាព និងសកតសិិទធិភាព 

• ការវាយតថ្មលពលីទធទលថ្នការ
អនតរាគមខទនកជុំនយួសងគម
សប្មារ់ការវភិាគពលីចុំណាយ 
និងលទធទលខដ្លទទួលបាន 

• ការរពងកីនភាពជាមាច ស់ររស់   
រាជរោឋ ភិបាលពៅពលីខទនក        
រពចចកវទិា នងិហរិញ្ញវតថុ  

• រនតពធ្វីការវភិាគពលី 
ចុំណាយ និងលទធទលខដ្ល
ទទួលបាន 

• រាល់ធាតុទាុំងអស់ររស់កមម
វធិ្ីជុំនួយសងគមប្តូវបាន
ប្ទប្ទង់ខទនកហរិញ្ញវតថុពោយ 
រាជរោឋ ភិបាល 

• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ 

២. ប្បព្ន័ធសនតសិខុ្សខគម្ 

២.១ ពសាធ្ន 
យនតការរពណាត ោះអាសនន
ពដី្មបីកាត់រនថយគមាល តថ្ន
រររពសាធ្នររស់មន្រនតី  
សាធារណៈ 

• ពរៀរចុំពសចកតសីពប្មច/ខណនាុំ ពដ្ីមបរីញ្ញា ក់ព ងី
វញិអុំពីការកុំណត់រររប្បាក់ពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតី
នគរបាលជាតិ នងិពោធ្ិនថ្នកងពោធ្ពលពែមរ
ភូមិនៃ 

  • ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 

រររពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតី
សាធារណៈ 

• ខកសប្មួលប្ពោះរាជប្កឹតយសតពីកីាររពងកីត រ.ជ.ស 
និង រ.ជ.អ ពដ្មីបពីធ្វីឯកភាពវូរនីយកមម រ.ជ.ស 
និង រ.ជ.អ ឲ្យពៅជាសាថ រ័នខតមួយ នងិពប្ងកី
វសិាលភាពឲ្យប្គរដ្ណត រ់មន្រនតីសាធារណៈពទសង

• ពរៀរចុំយនតការវនិិពោគមូលនធិ្ិ 
• សិកាវាយតថ្មលអុំពីហានភ័ិយ 

• សិកាវាយតថ្មលអុំពីហានភ័ិយ • ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 
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ពទៀត ទាុំងប្កមុនីតរិញ្ញតតិ សាថ រ័នតុលាការ និង 
សាថ រ័នរដ្ឋពទសងពទៀត 

• ពិនិតយព ងីវញិពលីអប្តាភាគទាន សប្មារ់រររ
ពសាធ្នសប្មារ់មន្រនតសីាធារណៈទាុំងអស់ 

• ផ្ទល ស់រតូរពីប្រព័នធមិនរង់ភាគទាន ពៅជាប្រព័នធរង់
ភាគទាន 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

ប្រព័នធចាកពចញពីការងារ
ពោយសមប័្គចិតតសប្មារ់
មន្រនតីរាជការ 

• ពរៀរចុំោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការប្រព័នធចាកពចញពីការងារ
ពោយសម័ប្គចតិត 

•  សិកាអុំពលីកខែណឌ  និងការទតល់អតថប្រពោជន៍ពី
ប្រព័នធសនតិសុែសងគម 

• ប្តួតពិនតិយ និងវាយតថ្មលការ
អនុវតត 

 

• ប្តួតពិនតិយ និងវាយតថ្មល
ការអនុវតត 

 

• ប្កសួងមុែងារសា
ធារណៈ 

រររពសាធ្នសប្មារ់កមម
ករនិពោជិត 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររ
ពសាធ្នកាតពវកចិចសប្មារ់កមមករនិពោជិត 

• ោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្ន
កាតពវកចិចសប្មារ់កមមករ
និពោជិត 

• សិកាវាយតថ្មលអុំពីហានភ័ិយ • ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

រររពសាធ្នសប្មារ់ប្រជា
ជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅ
ប្រព័នធ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររ
ពសាធ្នសប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅ
ប្រព័នធ ពៅពប្កាមយនតការខដ្លមានប្សារ់ ពពាលគឺ 
រ.ជ.ស ឬ រ.ស.ស ពដ្ីមបធីានាបាននូវប្រសិទធភាព
ថ្នការប្គរ់ប្គង និងចុំណាយងវកិា 

• ោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររពសាធ្ន
សប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋ
កិចចពប្ៅប្រព័នធ ជាលកខណៈសម័ប្គ
ចិតត 

• ពិនិតយលទធភាពកនុងការរខងវរ
រររពសាធ្នសប្មារ់ប្រជា
ជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅ
ប្រព័នធឲ្យពៅជារររពសាធ្ន
កាតពវកចិច 

• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

• ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 

ប្រពភទថ្នរររពសាធ្ន
កាតពវកិចច 

• សិកាអុំពីប្រពភទថ្នរររពសាធ្ន ខដ្លសមប្សរ
ពៅនឹងរររិទររស់កមពុជា ពោយពផ្ទត តពលលីទធភាព

• ពរៀរចុំខទនការ និងកាលវភិាគ
ជាក់លាក់សប្មារ់ដ្ុំពណីរការ 

• ជុំរុញការអនុវតតពៅតាម
ខទនការ នងិកាលវភិាគ
ខដ្លបានកុំណត់ 

• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ 
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ថ្នការប្ទប្ទង់ររស់ងវកិាជាតិ និងនិរនតរភាពខទនក
ហរិញ្ញវតថុថ្នរររពសាធ្ននីមយួៗ 

អនុវតតពោយខទែកពលលីទធទលថ្ន
ការសិកា 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

• ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 

រររពសាធ្នឯកជន 
សមប័្គចិតត 

• ពរៀរចុំរទរបញ្ញតតិពដ្ីមបអីនុញ្ញញ តឲ្យដ្ុំពណីរការរររ
ពសាធ្នឯកជនសម័ប្គចតិតខដ្លប្គរ់ប្គងពោយ 
សាថ រ័នហរិញ្ញវតថុ 

• ទតល់អាជ្ារណណដ្ល់សាថ រ័នហរិញ្ញ
វតថុ ពដ្ីមបោីក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររ
ពសាធ្នឯកជនសម័ប្គចតិត 

• ប្គរ់ប្គង និងប្តតួពិនតិយ   
ទីទារពសាធ្នឯកជន 
សម័ប្គចិតត 

• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និង ហរិញ្ញវតថុ 

២.២ ការខងទាុំសុែភាព 
រររខងទាុំសុែភាព
សប្មារ់កមមករនិពោជិត 

• ពរៀរចុំរទរបញ្ញតិតពាក់ព័នធពដ្មីបោីក់ឲ្យដ្ុំពណីរការ
រររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់កមមករនិពោជតិ 

• ពប្ងីកវសិាលភាពរររខងទាុំសុែ
ភាពពៅដ្ល់អនកពៅកនុងរនៃុក
ររស់កមមករនិពោជតិ 

• ពិនិតយ និងវាយតថ្មលការអនុវតត • ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

រររខងទាុំសុែភាព
សប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររ
ខងទាុំសុែភាពសប្មារ់មន្រនតសីាធារណៈ 

• ពរៀរចុំរទរបញ្ញតតិពាក់ព័នធពដ្មីបោីក់ឲ្យដ្ុំពណីរការ
រររខងទាុំសុែភាពសប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ 

• ពប្ងីកវសិាលភាពរររខងទាុំសុែ
ភាពពៅដ្ល់អនកពៅកនុងរនៃុក
ររស់មន្រនតសីាធារណៈ 

• ពិនិតយ និងវាយតថ្មលការអនុវតត • ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

• ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 

• ប្កសួងសុខាភិបាល 
រររខងទាុំសុែភាព
សប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយ
ពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រព័នធ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការប្គរ់ប្គងមូលនិធ្សិម
ធ្ម៌សុែភាព និងមូលនិធ្គិនធរុបាា  

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការពប្ងីកវសិាលភាពថ្ន
មូលនិធ្សិមធ្ម៌ ឲ្យប្គរដ្ណត រ់ប្រជាជនខដ្ល

• ពរៀរចុំរទរបញ្ញតតិពដ្ីមបោីក់ឲ្យ 
ការប្គរ់ប្គងមូលនធិ្ិសមធ្ម៌ 
និងមូលនិធ្ិគនធរុបាា  សថិតពៅ

• ោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររ 
ខងទាុំសុែភាពសប្មារ់ប្រជា
ជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋកិចចពប្ៅ 
ប្រព័នធខដ្លមិនមានរណណ

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 
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ងាយរងពប្ោោះពទសងពទៀត ដូ្ចជា៖ កុមារអាយុ
ពប្កាម ៥ ឆ្ន ុំ ចាស់ជរា និងជនពិការ ជាពដ្មី ។ 

ពប្កាមប្រព័នធខងទាុំសុែភាពសងគម
រមួ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការោក់ឲ្យ
ដ្ុំពណីរការរររខងទាុំសុែភាព
សប្មារ់ប្រជាជនថ្នវស័ិយពសដ្ឋ
កិចចពប្ៅប្រព័នធខដ្លមិនមានរណណ
សមធ្ម៌ 

សមធ្ម៌ ជាលកខណៈសម័ប្គ
ចិតត 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
រខងវររររសម័ប្គចិតតពនោះពៅ
ជារររកាតពវកិចច 

 

• ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 

• ប្កសួងសុខាភិបាល 

ពហោឋ រចនាសមព័នធោុំប្ទ • ពប្ងឹងយនតការពលីកកមពស់គុណភាពពសវា ពដ្ីមបី
ឈានជុំហានៗពឆ្ព ោះពៅរកការោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការ
ប្រព័នធទទួលសាគ ល់គុណភាព (Accreditation 
System) 

• រពងកីនការវនិិពោគសាធារណៈពលីពហោឋ រចនា-  
សមព័នធសុខាភិបាល ពោយរារ់រញ្ចូ លទាុំងធ្នធាន
មនុសស 

• ពរៀរចុំយនតការពដ្មីបពីលីកកមពស់ការយល់ដ្ឹងអុំពី
ការខងទាុំ និងការការពារសុែភាព 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការោក់ឲ្យមានការធានា
រា៉ា រ់រងរនត 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការរពងកីត
យនតការប្តួតពិនិតយឯករាជយពលី
ការទូទាត់ពសវាសុខាភបិាល 

• ការរពងកីនការចូលរមួពីមូលោឋ ន
សុខាភិបាលឯកជន តាមរយៈការ
ខកសប្មួលកញ្ច រ់តាវកាលកិថ្ន
រររខងទាុំសុែភាពសងគម
នីមួយៗ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការ
ោក់ឲ្យអនុវតតកញ្ច រ់
តាវកាលិករមួសប្មារ់ប្គរ់
រររខងទាុំសុែភាពសងគម
ទាុំងអស់ 

• ប្កសួងសុខាភិបាល 
• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ 

 

២.៣ ហានភ័ិយការងារ 
រររហានិភ័យការងារ
សប្មារ់កមមករនិពោជិត 

• ខកសប្មួលលិែិតរទោឋ នគតិយុតតិ ពដ្ីមបអីនុញ្ញញ តឲ្យ
កូនកនុងរនៃុកទទួលបានអតថប្រពោជន៍ពីរររពនោះ 
ពទាោះរីឪពុកឬមាត យខដ្លជាសមាជិកររស់ រ.ស.ស 
ពុុំបានចុោះសុំរុប្តអាពាហ៍ពិពាហ៍  ពហយីទទួលរង
ពប្ោោះថ្នន ក់ការងាររហូតដ្ល់បាត់រង់ជីវតិ និង ពដ្ីមបី

• ការតាមោននិងវាយតថ្មល      
ការអនុវតត 

• ការតាមោននិងវាយតថ្មល
ការអនុវតត 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 
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អនុញ្ញញ តឲ្យកូនពកិារខដ្លពុុំមានលទធភាពរកប្បាក់
ចុំណូល ទទួលបានអតថប្រពោជន៍ពី រ.ស.ស 
រហូតអស់មួយជីវតិ ។ 

រររហានិភ័យការងារ
សប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ 

• សិកាពរៀរចុំឲ្យមានពោលការណ៍ និងសតង់ោរ
ចាស់លាស់សប្មារ់ការជួយប្ទប្ទង់ដ្ល់មន្រនតី
សាធារណៈខដ្លរងពប្ោោះពោយសារហានិភ័យ
ការងារ ។ 

• ោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររហានិភ័យ
ការងារសប្មារ់មន្រនតីសាធារណៈ
ពោយខទែកពលទីិដ្ឋភាពថ្នងវកិា
ជាត ិ

• ការតាមោននិងវាយតថ្មល
ការអនុវតត 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

២.៤ នកិមមភាព 
រររនិកមមភាព • សិកាសមទិធិលទធភាពពដ្មីបោីក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររ

និកមមភាព 
• កសាងសមតថភាពមន្រនតជីុំនាញ 

• ោក់ឲ្យដ្ុំពណីរការរររនិកមមភាព 
ពៅតាមលទធភាពខដ្លអាចពធ្វី
បាន 

• ការតាមោននិងវាយតថ្មល
ការអនុវតត 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

២.៣ ពកិារភាព 
ការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណ 
និងលកខែណឌ សប្មារ់ការ
ទទលួបានអតថប្រពោជន៍ 

• ពរៀរចុំយនតការកុំណត់អតតសញ្ញញ ណជនពិការ
ឲ្យបានប្គរ់ៗោន  ពៅតាមប្កុមនីមួយៗ ពដ្មីបជីា
មូលោឋ នកនុងការកុំណត់កញ្ច រ់អតថប្រពោជន៍ពៅ
តាមតប្មូវការជាក់ខសតង ប្រករពោយសមធ្ម៌ 

• ការតាមោននិងវាយតថ្មល      
ការអនុវតត 

• ការតាមោននិងវាយតថ្មល
ការអនុវតត 

• ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

ការសាត រលទធភាពពលកមម • រពងកីនការវនិិពោគរខនថមពលសីមតថភាពមន្រនតី
ជុំនាញ នងិឧរករណ៍រពចចកពទស 

• រនតពប្ងងឹគុណភាពថ្នការសាត រ
លទធភាពពលកមម 

• រនតពប្ងងឹគុណភាពថ្នការ
សាត រលទធភាពពលកមម 

• ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 
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ការរណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ • ពរៀរចុំកមមវធិ្រីណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ និងការរក
ការងារពធ្វីជូនជនពិការ 

• រនតពប្ងងឹការពរៀរចុំកមមវធិ្ីរណតុ ោះ
រណាត លវជិាា ជីវៈ នងិការរក
ការងារពធ្វីជូនជនពិការ 

• រនតពប្ងងឹការពរៀរចុំកមមវធិ្ី 
រណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ និង
ការរកការងារពធ្វីជូនជន
ពិការ 

• ប្កសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទា 

• ប្កសួងការងារ និង
រណតុ ោះរណាត ល 
វជិាា ជីវៈ 

៣. អភិបាលក្ចិច 
កប្មិតពោលនពោបាយ • ពរៀរចុំរពងកីតប្កុមប្រឹកាជាតោិុំពារសងគម និងអគគ

ពលខាធ្ិការោឋ ន ពដ្ីមបដី្ុំពណីរការការងារ 
• ពប្ងឹងសមតថភាពសាថ រ័ន និងមន្រនតី
ជុំនាញ 

• ពប្ងឹងសមតថភាពសាថ រ័ន 
និងមន្រនតជីុំនាញ 

• ប្គរ់ប្កសួង-សាថ រ័ន
ពាក់ព័នធ 

កប្មិតរញ្ញតតិករ • រពងកីតអងគភាពងមមីួយពប្កាមចុំណុោះប្កសួងពសដ្ឋកចិច 
និងហរិញ្ញវតថុ ពដ្ីមបពីដ្ីរតជួារញ្ញតិតករសនតិសុែ
សងគម 

• ពប្ងឹងសមតថភាពសាថ រ័ន និងមន្រនតី
ជុំនាញ 

• ពប្ងឹងសមតថភាពសាថ រ័ន 
និងមន្រនតីជុំនាញ 

• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ 

កប្មិតប្រតិរតតិករ • ពរៀរចុំ ពធ្វសីមាហរណកមមសាថ រ័នប្រតរិតតិកររររ
សនតិសុែសងគមទាុំងអស់ ពពាលគឺ រ.ជ.ស រ.ជ.អ 
រ.ស.ស និង ម.ជ.ព ឲ្យពៅជាសាថ រ័នខតមួយ ។ 

• សិកាពលីការពរៀរចុំយនតការពធ្វីសមបទានឆលង រវាង
រររធានារា៉ា រ់រងនីមួយៗ 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការរពងកីតសាថ រ័នប្រតរិតតិករ
ពដ្ីមបបី្គរ់ប្គង និងចាត់ខចងមូលនិធ្ិជុំនួយសងគម
រមួមួយ 

• ពប្ងឹងសមតថភាពសាថ រ័ន និងមន្រនតី
ជុំនាញ 

• ពប្ងឹងសមតថភាពសាថ រ័ន 
និងមន្រនតីជុំនាញ 

• ប្គរ់ប្កសួង-សាថ រ័ន
ពាក់ព័នធ 

ប្ករែ័ណឌ ចារ់ និង     
រទរបញ្ញតតិ 

• ពរៀរចុំពសចកតីប្ពាងចារ់សតីពីប្រព័នធោុំពារសងគម 
ពោយកុំណត់អុំពីរចនាសមព័នធប្គរ់ប្គងថ្នប្រព័នធ
ោុំពារសងគមទាុំងមូល មុែងារ និងភារកិចចថ្នសាថ រ័ន
ពាក់ព័នធទាុំងអស់ យនតការតាមោន នងិប្តួតពិនិតយ 

• ពរៀរចុំលិែតិរទោឋ នគតយុិតតពិាក់
ព័នធ 

• ពរៀរចុំលិែតិរទោឋ នគតយុិតតិ
ពាក់ព័នធ 

• ប្គរ់ប្កសួង-សាថ រ័ន
ពាក់ព័នធ 
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ប្ពមទាុំង ដ្ុំពណីរការថ្នរររសនតិសុែសងគម
នីមួយៗ រមួទាុំង កមមវធិ្ីជុំនួយសងគមទងខដ្រ 

៤. បញ្ហា ្លខវសិយ័ 
ការវនិិពោគ • រញ្ច រ់ការពរៀរចុំរទរបញ្ញតតិសប្មារ់ការពបាោះទាយ

មូលរប្តរដ្ឋ និងសញ្ញញ រណណសាជីវកមម 
• ពរៀរចុំប្រព័នធព័ត៌មានវទិាចាុំបាច់
ពដ្ីមបពីប្តៀមែលួនចារ់ពទតមីពបាោះ
ទាយមូលរប្តរដ្ឋ 
 

• ចារ់ពទតីមពបាោះទាយមូលរប្ត
រដ្ឋ 

• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ 

• គ.ម.ក 

ពោលនពោបាយពនធោរ • សិកាអុំពគីមាល តរទរបញ្ញតតិខដ្លពៅពសសសល់
ពាក់ព័នធនឹងពោលនពោបាយពនធោរសប្មារ់
ប្រតិរតតិការប្រព័នធោុំពារសងគម 

• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការទតល់ការពលីកទឹកចតិត
ខទនកពនធោរពដ្ីមបជីុំរុញការពធ្វីវភិាគទានសរបុរស
ធ្ម៌ពៅកនុងមូលនិធ្ិជុំនួយសងគម 

• ពរៀរចុំរទរបញ្ញតតិចាុំបាច់នានា 
ពដ្ីមបោីក់ឲ្យអនុវតតពពញពលញនូវ
ពោលនពោបាយពនធោរពាក់ព័នធ
នឹងប្រព័នធោុំពារសងគម 

• ពិនិតយ នងិតាមោន ឬខក
សប្មួលតាមការចាុំបាច់ 

• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ 

ប្រព័នធចុោះរញ្ា ី • សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការតភាា រ់ប្រព័នធអតត-
សញ្ញញ ណកមមប្រជាជនទូពៅ ជាមួយប្រព័នធរណណ 
សមធ្ម៌ និងប្រព័នធចុោះរញ្ា ីសមាជិកររស់  
ប្រតិរតតកិរសនតសុិែសងគម 

• ោក់ឲ្យអនុវតតសាកលបងនូវការ 
តភាា រ់ប្រព័នធទាុំងអស់ 

• ោក់ឲ្យអនុវតតការតភាា រ់
ពពញពលញ 

• ប្កសួងមហាថ្ទៃ 
• ប្កសួងខទនការ 
• ប្រតិរតតិករសនតសុិែ
សងគម 

• ប្រតិរតតកិរជុំនួយ
សងគម 

ការអរ់រ ុំ • ពរៀរចុំកមមវធិ្ីពលីកកមពស់ចុំពណោះដ្ឹងសាធារណជន
សតីពីពោលនពោបាយនានាពាក់ព័នធនឹងប្រព័នធ
ោុំពារសងគម 

• រនតពរៀរចុំកមមវធិ្ីពលកីកមពស់
ចុំពណោះដ្ឹងសាធារណជនសតីពី
ពោលនពោបាយនានាពាក់ព័នធ
នឹងប្រព័នធោុំពារសងគម 

• រនតពរៀរចុំកមមវធិ្ីពលកីកមពស់
ចុំពណោះដ្ឹងសាធារណជន
សតីពីពោលនពោបាយនានា
ពាក់ព័នធនឹងប្រព័នធោុំពារ
សងគម 

• ប្កសួងពសដ្ឋកិចច 
និងហរិញ្ញវតថុ 

• ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន 
និងកីឡា 

• ក.ក.ជ 
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• សិកាអុំពលីទធភាពកនុងការោក់រញ្ចូ លមូលោឋ ន
ប្គឹោះថ្នសកិាធ្ិការហរិញ្ញវតថុកនុងកមមវធិ្សីិការរស់
ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន និងកីឡា 

• ោក់រញ្ចូលមូលោឋ នប្គោឹះថ្ន
សិកាធ្ិការហរិញ្ញវតថុកនុងកមមវធិ្ី
សិការរស់ប្កសួងអរ់រ ុំ យុវជន 
និងកីឡា 

• ពិនិតយ និងតាមោនការអនុវតត 
ប្ពមទាុំង ពធ្វីការខកសប្មួល
តាមតប្មូវការជាក់ខសតង 

• ប្រតិរតតកិរសនតិ
សុែសងគម 

• ប្រតិរតតកិរជុំនួយ
សងគម 

 



 

ឧបសមព័នធ
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ឧបសម្ពន័ធ ១ 

សទាា នុប្ក្ម្ 

១ កញ្ច រ់តាវកាលិករមួ (Uniform 
Benefit Package) 

សុំពៅដ្ល់កញ្ច រ់អតថប្រពោជន៍រមួ ឬខតមយួ ខដ្លរររសនតិសុែសងគម
ខទនកខងទាុំសុែភាព ទតល់ជូនប្រជាជនប្គរ់រូរ ទាុំងវស័ិយ ពសដ្ឋកិចចកនុង 
និងពប្ៅប្រព័នធ។ 

២ កតាត ប្រជាសាន្រសត 
(Demography) 

សុំពៅដ្ល់រចនាសមព័នធថ្នសាថ នភាពររស់ប្រជាជន ពោយខទែកពលីកតាត  
អាយុ ពភទ អប្តាកុំពណីត ជាពដី្ម ។ល។ 

៣ 
កមមវធីិ្ជាតិជុំនយួសងគម (Social 
Assistance Program) 
 

សុំពៅដ្ល់កមមវធីិ្ខដ្លប្ទប្ទង់ពោយងវកិាជាតិ សប្មារ់ទតល់ការោុំពារ 
ជាពិពសសដ្ល់ជនប្កីប្ក និងងាយរងពប្ោោះ ពដី្មបពីឆលីយតរពៅនឹងតប្មូវ 
ការចាុំបាច់ កនុងការរស់ពៅប្រចាុំថ្ងៃ។ 

៤ កមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លជុំនាញតាម
លិែិតរញ្ញា ក់ (VSTP) 

គឺជាកមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈសប្មារ់ជនប្កីប្កខដ្លរស់ពៅ
តាមសហគមន៍ជនរទ ជនជាតិភាគតិច និងអនកពបាោះរង់ការសិកា 
ឲ្យទទួលបាននូវជុំនាញកនុងការរពងកីតអាជីវកមមពដី្មបចិីញ្ច ឹមជីវតិ។ 

៥ ការធានារា៉ា រ់រងរនត  
(Re-insurance) 

សុំពៅដ្ល់យនតការកនុងការខចករ ុំខលកហានិភ័យមយួខទនកពៅកាន់សាថ រ័ន 
មយួពទៀត ខដ្លមានជុំនាញពៅកនុងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ (អនកធានា
រា៉ា រ់រងរនត)។ 

៦ 
ការរណតុ ោះរណាត លសាព នចមលង
ជុំនាញ 
(Skill Bridging Program) 

សុំពៅដ្ល់កមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈ ខដ្លទតល់មូលោឋ នប្គឹោះ 
ពដី្មបីឈានពៅទទួលយកកមមវធីិ្រណតុ ោះរណាត លជុំនាញជាក់លាក់
ណាមួយ។ 

៧ គណពនយយភាព 
(Accountability) 

សុំពៅដ្ល់ការទទួលែុសប្តូវចុំពពាោះសកមមភាព និងការសពប្មចចិតត
នានា ខដ្លបានអនុវតតពៅកនុងតួនាទី ភារកិចច និងខដ្នសមតថកិចច
ររស់ែលួន។ 

៨ តមាល ភាព (Transparancy) សុំពៅដ្ល់ការអនុញ្ញញ តឲ្យភាគីពាក់ព័នធទាុំងអស់ ទទួលបានព័ត៌មាន
ប្តឹមប្តូវ និងប្គរ់ប្ោន់ ពៅតាមមុែងារពរៀងៗែលួន។ 

៩ តាវកាលិក (Benefit) សុំពៅដ្ល់អតថប្រពោជន៍ខដ្លសមាជិកថ្នរររសនតិសុែសងគមទទលួ
បានពីសមាជិកភាពថ្នរររសនតិសុែសងគម 

១០ និកមមភាព (Unemployment) សុំពៅដ្ល់ភាពោម នការងារពធ្វីររស់ប្រជាជនខដ្លសថិតពៅកនុងកមាល ុំង
ពលកមម។ 

១១ ររោិរ័នន (Inclusion) សុំពៅដ្ល់ការោក់រញ្ចូ លប្រជាពលរដ្ឋប្គរ់រូរ ពៅកនុងប្រព័នធោុំពារ
សងគម។ 

១២ ប្រព័នធទទលួសាគ ល់គុណភាព 
(Accreditation System) 

សុំពៅដ្ល់យនតការររស់ប្កសួងសុខាភិបាលពដី្មបកីុំណត់កប្មិតគុណ
ភាព ថ្នមូលោឋ នសុខាភិបាលររស់រដ្ឋ និងឯកជន។ 
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១៣ ពិការភាព (Disability) 

សុំពៅដ្ល់ភាពែវោះខាត បាត់រង់ ែូចខាតសររីាងគណាមយួ ឬសតិរញ្ញ
ខដ្លរណាត លឲ្យមានការរ ុំខានដ្ល់ជីវភាពរស់ពៅ ឬសកមមភាពនានា
ប្រចាុំថ្ងៃ ដូ្ចជាជនពិការរាងកាយ ពិការខភនក ពិការកនុងការសាត រ់ ពិការ
សតិរញ្ញញ  មនសិការវកិល និងប្រពភទពិការពទសងៗពទៀត ខដ្លនាុំឲ្យ
មានលកខណៈមិនប្រប្កតី។ 

១៤ ពិពិធ្កមមវនិិពោគ  
(Investment Diversification) 

សុំពៅដ្ល់ការវនិិពោគខដ្លមិនពឹងខទែកពៅពលីខតឧរករណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
មួយប្រពភទ។ 

១៥ ភាគទាន (Contribution) សុំពៅដ្ល់ប្បាក់ខដ្លប្តូវរង់ ពោយសមាជិក និង/ឬកនុងនាម
សមាជិក ចូលពៅកនុងរររណាមួយថ្នប្រព័នធសនតិសុែសងគម។ 

១៦ មូលរប្តរដ្ឋ  
(Government Securities) សុំពៅដ្ល់ឧរករណ៍ហរិញ្ញវតថុខដ្លពបាោះទាយពោយរាជរោឋ ភិបាល។ 

១៧ លុំហងវកិាជាតិ (Fiscal Space) សុំពៅដ្ល់ងវកិារដ្ឋមួយចុំខណកខដ្លអាចយកពៅពប្រីប្បាស់កនុង
ពោលពៅណាមួយ ពោយមិនរ៉ាោះពាល់ដ្ល់ចីរភាពថ្នងវកិា។ 

១៨ សងគតិភាព (Consistency) សុំពៅដ្ល់ ភាពដូ្ចោន  ឬប្រទាក់ប្កឡាោន  ឬប្រហាក់ប្រខហលោន ។ 

១៩ សងគមចាស់ជរា 
(Aging Society) 

សុំពៅដ្ល់សងគមមួយខដ្លចុំនួនថ្នមនុសសចាស់ ពប្ចីនជាងចុំនួន
ប្រជាជនកនុងវយ័ពលកមម។ 

២០ សញ្ា ័យហរិញ្ញវតថុ 
(Financial Saving) 

សុំពៅដ្ល់ការសនសុំប្បាក់ប្គរ់រូរភាព ទាុំងការសនសុំ ទូពៅ និងការ
សនសុំកនុងរូរភាពជាការវនិិពោគពលីឧរករណ៍ហរិញ្ញវតថុ។ 

២១ សមតុលយជញ្ា ីងទូទាត់ 
(Balance of Payment) 

សុំពៅដ្ល់តថ្មលថ្នការទូទាត់ខទនកពាណិជាកមមររស់ប្រពទសមួយ 
ជាមួយប្រពទសពទសងពទៀត ពៅកនុងអុំ ុងពពលមួយជាក់លាក់។ 

២២ សមធ្ម៌ (Equity) 
សុំពៅដ្ល់ភាពសមរមយថ្នការទតល់ជូន ឬទទួលបានអវីមួយ ខដ្ល
កប្មិតថ្នការទតល់ជូន ឬទទួលបានពនាោះ ប្តូវបានកុំណត់ពោយខទែក
ពលីចរតិលកខណៈថ្នរុគគលនីមួយៗ។ 

២៣ សមភាព (Equality) សុំពៅដ្ល់ភាពពសមីោន ថ្នការទតល់ជូន ឬទទួលបានអវីមួយ ពោយមិន
ខទែកពលីចារតិលកខណៈថ្នរុគគលនីមួយៗពនាោះព យី។ 

២៤ សមាហរណកមម (Integration) សុំពៅដ្ល់ការោក់រញ្ចូ លថ្នសមាសធាតុតូច  ៗឲ្យពៅជាប្រព័នធខតមយួ។ 

២៥ សសរសតមភ (Pillar) សុំពៅដ្ល់ធាតុទសុំសុំខាន់ៗ សប្មារ់ប្ទប្ទង់ ប្រព័នធ ឬពោលនពោបាយ 
ណាមយួ។ 

២៦ សាថ រ័នរញ្ញតតិករ (Operator) សុំពៅដ្ល់សាថ រ័នខដ្លទទលួរនៃុកពរៀរចុំ និងោក់ឲ្យអនុវតតរទរបញ្ញតតិ 
និងពោលការណ៍ពទសងៗ។ 

២៧ សាថ រ័នប្រតិរតតិករ (Regulator) សុំពៅដ្ល់សាថ រ័នខដ្លទទួលរនៃុកអនុវតតពោលនពោបាយនីមួយៗ
ពោយផ្ទៃ ល់។ 

២៨ ហានិភ័យ (Risk) សុំពៅដ្ល់ឱកាសខដ្លរញ្ញា អវជិាមានណាមួយអាចពកីតព ងី។ 
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២៩ អតិទរណា (Inflation) សុំពៅដ្ល់ការព ងីថ្ងលជាទូពៅររស់ទុំនិញ ឬពសវានានាពៅកនុង
ពសដ្ឋកិចច។ 

៣០ ឧតតមភាពពប្រៀរពធ្ៀរ 
(Comparative Advantage) 

សុំពៅដ្ល់អតថប្រពោជន៍ខដ្លបានមកពីអវីខដ្លពយងីមាន ឬទលិត
បានពប្ចីនជាង និងលែជាង។ 

៣១ ឧតតរជីវ ី(Survivor) សុំពៅដ្ល់អនកពៅកនុងរនៃុកខដ្លពៅរស់រានមានជីវតិ ររស់សមាជិក
រររសនតិសុែសងគម ខដ្លទទួលមរណៈភាព។ 

៣២ អភិបាលកិចច (Governance) សុំពៅដ្ល់ការប្គរ់ប្គង ដឹ្កនាុំ និងចាត់ខចងសាថ រ័ន ឬកិចចការអវីមួយ។ 

៣៣ អាយុកាលសងឃមឹរស់ 
(Life Expectancy) សុំពៅដ្ល់អាយុរស់ពៅមធ្យម ររស់ប្រជាជនថ្នប្រពទសណាមួយ។ 

៣៤ អនកទូទាត់ខតមយួ 
(Single Payer) 

សុំពៅដ្ល់យនតការខដ្លអនុញ្ញញ តឲ្យសាថ រ័នប្រតិរតតិករខតមយួគត់ 
ទទលួរនៃុកអនុវតតរររសនតិសុែសងគមខទនកខងទាុំសុែភាព សប្មារ់
ប្រជាពលរដ្ឋប្គរ់រូរ។ 

 



ឧបសម�័ន�២










