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iii 

 

អកសរកាត ់
 

APSWC េម្លគមអនកវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចកមពុជា 

ASEAN  េម្លគមគ្បជាជាតិអាេីុអាគគនយ ៍
BSST   ការបណាុ ះបណ្តា លគេវាេងគមកចិ្ចមូលដ្ឋា ន 

CCWC  គណៈកម្លម ធកិារទ្ទ្ួលបនទុកកិច្ចការនារ ីនិងកុម្លរ ឃុាំេងាា ត់ 
IFSW  េហព័នធការងារេងគមកិច្ចអនារជាតិ 
IASSW  េម្លគមស្ថលាេងគមកិច្ចអនារជាត ិ

MoH  គ្កេួងេុខាភិបាល 

MoWA  គ្កេួងកិច្ចការនារ ី
MoJ  គ្កេួងយុតាិធម៌  
MoI  គ្កេួងមហានផទ  
MoCS  គ្កេួងមុខងារស្ថធារណៈ 
MoIn  គ្កេួងព័ត៌ម្លន 

MoEYS  គ្កេួងអប់រ ាំ យុវជ្ន នងិកឡីា 

MoSVY គ្កេួងេងគមកិច្ច អតតីយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា  

MSST  ការបណាុ ះបណ្តា លគ្គប់គ្គងគេវាេងគមកិច្ច 
NGOs  អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល 

NISA   វទិ្ាស្ថា នជាតិេងគមកិច្ច 
RUPP    មហាវទិ្ាល័យភូមិនទភនាំគពញ 

PSST   ការបណាុ ះបណ្តា លគេវាេងគមកចិ្ចជ្ាំនាញ 

SPI  វទិ្ាស្ថា នេនាប ូល 

SSW  កម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ច  
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ពាកយគន្លឹះប្រើ្ាសប់ៅកនងុផែនការយទុ្ធសាស្រសត 
 

ការងារេងគមកិច្ច៖ គឺជាវជិាជ ជ្ីវៈមួយផែលគលីកកមពេ់ឱ្យម្លនការផ្លា េ់បាូរគៅកនុងេងគម ការគដ្ឋះគ្ស្ថយ
បញ្ហា គៅកនុងទ្ាំនាក់ទ្ាំនងមនុេស និងការផាល់េិទ្ធិអាំណ្តច្ែល់គ្បជាពលរែា េាំគៅគលីកកមពេ់េុខុម្លលភាព។ 
គដ្ឋយគគ្បីគ្បាេ់គ្ទ្ឹេាីននឥរោិបថរបេ់មនុេស និងគ្បព័នធេងគម ការងារេងគមកិច្ចចូ្លគធវីអនារាគមន៍គៅ
គពលណ្តមយួ ផែលមនុេសគ្បាគ្េ័យទាក់ទ្ងជាមយួបរោិកាេជុ្ាំវញិខាួនរបេ់ពួកគគ។ គោលការណ៍េិទ្ធិ
មនុេស និងយុតាិធម៌េងគម គឺជាមូលដ្ឋា នគ្គឹះននការងារេងគមកិច្ច។1 
  
កម្លា ាំងគេវាេងគម៖ គឺេាំគៅែល់ជ្នទាាំងឡាយណ្ត ទាាំងមស្រនារីាជ្ការ បុគគលិកេម្លគម និងអងគការមនិផមន
រដ្ឋា ភិបាល វេ័ិយឯកជ្ន និងរូបវន័ាបុគគល គទាះជាអនកអាជ្ីព  អនកអាជ្ីពរង ឬអនកម្លនជ្ាំនាញច្ាេ់លាេ់
ផផនកការងារេងគមកចិ្ច គដ្ឋយយកកនគ្ម ឬមនិយកកនគ្ម គធវីការគែីមបធីានាបាននូវការអភិវឌ្ឍេុខុម្លលភាព
របេអ់តិថិជ្ន។ កម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តូវម្លនគុណតនមាេនូលរបេ់ខាួនបីោ ងរមួម្លន ការគោរពេិទ្ធិនិងគេច្កាី
នថាថនូររបេ់មនុេស យុតាិធម៌េងគម នងិេុច្រតិភាពវជិាជ ជ្ីវៈ។ កម្លា ាំងគេវាេងគមម្លនគ្បគភទ្ែូច្ខាងគគ្កាម2៖ 
 

 អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច៖ ជាអនកផែលម្លនជ្ាំនាញវជិាជ ជ្ីវៈកនុងការផាល់គេវាេងគមកិច្ចទាាំងមូល។ 
អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចគ្តូវម្លនេញ្ហា បគ្តេងគមកិច្ចគដ្ឋយម្លនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពីរាជ្រដ្ឋា ភិបាលនន
គ្ពះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា និងម្លនអាជាា ប័ណណទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គដ្ឋយស្ថា ប័នជ្ាំនាញស្ថធារណៈផផនកេងគមកិច្ច។ 
 

 អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង៖ ជាអនកផែលគធវីការអមជាមួយ ឬជ្ួយការងាររបេ់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច។ 
អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង គ្តវូបានបណាុ ះបណ្តា លឱ្យបាំគពញមុខងារជាក់លាក់មយួច្ាំនួន ប ុផនាមិនតគ្មូវ
ឱ្យម្លនការបញ្ហជ ក់ ឬផាល់អាជាា ប័ណណទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គដ្ឋយស្ថា ប័នជ្ាំនាញស្ថធារណៈផផនកេងគមកិច្ច ែូច្
អនកអាជ្ពីេងគមកិច្ចគនាះគទ្ ផតកនុងមុខងារខាះតគ្មូវឱ្យម្លនេញ្ហា បគ្តឯកគទ្េ។ 
 

 អនកេងគមកិច្ចបឋម៖ គឺជាអនកផែលកាំពុងគធវីការកនុងផផនកេងគមកិច្ច ឬជាអនកេម័គ្គច្ិតា ផែលភាគ
គគ្ច្ីនគធវីការគៅេហគមន៍ គដ្ឋយម្លនការជ្ួយោាំគ្ទ្ផផនកបគច្ចកគទ្េពីអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច ឬអនក
អាជ្ីពេងគមកិច្ចរង។ អនកេងគមកិច្ចបឋម បគគ្មីែល់តគ្មូវការរបេ់អតិថិជ្ន រមួទាាំងកុម្លរ និងគ្គួស្ថរ 
ជាពិគេេគៅកនុងកផនាងផែលគ្បព័នធេុខុម្លលភាពេងគមមិនទាន់បានបគងាីត ឬម្លនកគ្មិតគៅគ យី។  
 

 អនកេងគមកិច្ចេមព័នធ៖ គជឺាអនកផែលផាល់គេវាេងគម ប ុផនាគ្តូវបានផារភាជ ប់ជាមួយនឹងវេ័ិយគផសង
គទ្ៀតែូច្ជា ការអប់រ ាំ េុខភាព ឬយុតាិធម៌។ ឧទាហរណ៍រមួម្លន គលិានុបដ្ឋា យកិា គមធាវ ីគវជ្ជបណឌិ ត 
និងគ្គូបគគ្ងៀន នងិអនកគផសងគទ្ៀត។ បុគគលិកេមព័នធេងគមកិច្ចអនុវតាមុខងារជាគគ្ច្ីនផែលគធវីឱ្យគ្បគេីរ
គ ងី ការោាំគ្ទ្ ឬេគ្មបេគ្មួលមុខងារផែលអនុវតាគដ្ឋយកម្លា ាំងគេវាេងគមគផសងគទ្ៀត។ 
 

 
1 គោងតាមការកាំណត់និយមន័យគដ្ឋយេម្លគមស្ថលាេងគមកិច្ចអនារជាតិ IASSW និងេហព័នធបុគគលិកេងគមកិច្ចអនារជាតិ  IFSW 

2 គេច្កាគី្ាងអនុគ្កឹតយ េាីពគី្កមេីលធមវ៌ជិាជ ជ្ីវៈេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម 
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គោលការណ៍កម្លា ាំងគេវាេងគម៖ កម្លា ាំងគេវាេងគម គ្តូវគោរពេិទ្ធិជាមូលដ្ឋា ន និងគេច្កាីនថាថនូរពីកាំគណីត
របេ់បុគគលគ្គប់រូប គហីយបងាា ញនូវការយកច្ិតាទុ្កដ្ឋក់គដ្ឋយឥតល័កខខ័ណឌ  គែីមបីោាំគ្ទ្ និងការារ
បុគគលគ្គប់រូប ទាាំងេុខភាពផាូវកាយ េុខភាពផាូវចិ្តា និងេុខុម្លលភាព។ កម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តូវគ្បកាន់
ខាជ ប់នូវគោលការណ៍េាំខាន់ៗ ែូច្ខាងគគ្កាម3៖ 

 គ្តូវគោរព និងគលីកកមពេ់េិទ្ធិរបេ់អតិថិជ្នកនុងការេគគ្មច្ច្ិតាគដ្ឋយខាួនឯង គដ្ឋយមិនគិតពី
គយនឌ្័រ ជ្ាំគនឿស្ថេនា មគនាគមន៍វជិាជ  ស្ថា នភាពគេែាកិច្ច និងជ្គគ្មីេននជ្ីវតិរបេ់ពួកគគែរាបណ្ត
ការេគគ្មច្ច្ិតាទាាំងគនាះមិនប ះាល់ ឬគាំរាមកាំផហងែល់េិទ្ធិ និងផលគ្បគោជ្ន៍គ្េបច្ាប់គផសង
គទ្ៀតគ ីយ។ 

 គ្តូវគលីកកមពេ់ការចូ្លរមួរបេ់គ្បជាជ្នកនុងការទ្ទ្លួគេវាគដ្ឋយេម័គ្គច្ិតា គែីមបឱី្យពួកោត់ទ្ទ្ួល
បាននូវេិទ្ធិ និងអាំណ្តច្កនុងការគធវីគេច្កាីេគគ្មច្ច្ិតា និងគធវីេកមមភាពផែលមិនប ះាល់ែល់ជ្ីវតិ 
និងផលគ្បគោជ្ន៍របេ់ពួកោត់ ឬរបេ់អនកែនទ្។ 

 គ្តូវយកច្ិតាទុ្កដ្ឋក់គៅគលីបុគគលម្លន ក់ៗ គដ្ឋយគផ្លា តគៅគលីទ្ិែាភាពរមួែូច្ជា គ្គួស្ថរ េហគមន ៍
េងគម និងបរសិ្ថា នរេ់គៅ។ 

 គ្តូវេិកាកាំណត់រកភាពខាា ាំងរបេ់បុគគល គ្កុម និងេហគមន៍ គែីមបអីភិវឌ្ឍភាពខាា ាំងរបេ់ពួកគគ។ 
 គ្តូវទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និងគោរពនូវភាពច្គ្មុះននជាតិពនធុ និងវបបធម៌ យកច្ិតាទុ្កដ្ឋក់គលីភាពខុេៗោន
របេ់បុគគល គ្គួស្ថរ គ្កុម និងេហគមន៍។  

 

គ្កមេីលធម៌កម្លា ាំងគេវាេងគម៖ កម្លា ាំងគេវាេងគម គ្តូវគោរពនូវេិទ្ធិ គុណតនមា និងគេច្កាីនថាថនូររបេ់
មនុេស គដ្ឋយមិនគ្បកាន់អាំពី ជ្ាំគនឿ ស្ថេនា ភាស្ថ គភទ្ អាយុ ធនធាន វបបធម៌ ពូជ្ស្ថេន៍ ពណ៌េមបុរ 
ឋានៈេងគម និនាន ការនគោបាយ និងស្ថា នភាពឯគទ្ៀតននការផាល់គេវា គែីមបធីានាថាអតិថិជ្ន និងភាគី
ាក់ព័នធទ្ទ្លួបានព័ត៌ម្លន និងចូ្លរមួកនុងែាំគណីរការននការេគគ្មច្ច្ិតា។ កម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តូវម្លនគ្កម
េីលធម៌ែូច្ជា4៖ 

 មិនគ្តូវគធវីបុគរវនិិច្ឆ័យអតិថជិ្នគដ្ឋយោម នមូលដ្ឋា នននការវាយតនមាពីអនកវជិាជ ជ្ីវៈ គែីមបកុីាំឱ្យជ្ះឥទ្ធពិល
មិនលអែល់ការអនុវតាគេវាេងគមកិច្ច។ 

 គ្តូវរកាការេម្លា ត់វជិាជ ជ្ីវៈកនុងល័កខខ័ណឌ ផែលបានកាំណត់គដ្ឋយច្ាប់ និងបទ្បញ្ាតាិនានាគែីមបី
ឧតាមគ្បគោជ្ន៍របេ់អតថិិជ្ន។ 

 គ្តូវគបាជាា ច្ិតាធានាយុតាិធម៌េងគម និងេិទ្ធិមនុេសតាមរយៈការគលីកកមពេ់ ការអនុវតាច្ាប់ 
គោលនគោបាយ បទ្ដ្ឋា នគតិយុតាគផសងៗ និងល័កខខ័ណឌ េងគមគ្បកបគដ្ឋយេមធម៌ និងេមភាព 
គោរពនិងទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ភាពច្គ្មុះោន  បគងាីនភាពអងអ់ាច្ែល់បុគគល គ្គួស្ថរ និងេហគមន៍ គធវីការ
វភិាគបញ្ហា  តគ្មូវការេងគម និងគធវីផផនការគ្ាីយតប។ 

 មិនគ្តូវផាល់ការេគ្មបេគ្មួលណ្តមួយ ផែលនាាំឱ្យខាួនគ្បគ្ពឹតាផទុយនឹងច្ាប់ និងបទ្បញ្ហជ គ យី។ 
 គ្តូវគជ្ៀេវាងការគ្បគ្ពឹតាអាំគពីទាាំងឡាយណ្ត ផែលគធវឱី្យអាប់ឱ្នែល់កិតាិយេ និងវជិាជ ជ្ីវៈរបេ់ខាួន។ 

 
3 គេច្កាគី្ាងអនុគ្កឹតយ េាីពគី្កមេីលធមវ៌ជិាជ ជ្ីវៈេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម 

4 គេច្កាគី្ាងអនុគ្កឹតយេាីពគី្កមេីលធមវ៌ជិាជ ជ្ីវៈេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម 
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 គ្តូវអនុវតាការងាររបេ់ខាួនគ្បកបគដ្ឋយវជិាជ ជ្ីវៈ និងម្លនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពីស្ថា ប័នជ្ាំនាញវជិាជ ជ្ីវៈ
េងគមកិច្ចរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល។ 

 គ្តូវេវ័យេិកា គ្ស្ថវគ្ជាវេគ្មិតេគ្ម្លាំង បគងាីនច្ាំគណះែឹងរបេ់ខាួន នងិចូ្លរមួគ្គប់េកមមភាព
អភិវឌ្ឍេមតាភាព ជ្ាំនាញវជិាជ ជ្ីវៈថមីៗជាគ្បចាំ និងម្លនការោាំគ្ទ្ផផនកបគច្ចកគទ្េគែីមបធីានាបាននូវ
េងគតិភាពននការផាល់គេវាគ្បកបគដ្ឋយគុណភាព គណគនយយភាព តម្លា ភាព និងទាន់គពលគវលា 
េគ្ម្លប់ខាួនឯង និងអតិថិជ្នឱ្យទ្ទ្ួលបាននូវេុខុម្លលភាព។  

 គ្តូវគ្បកាន់ខាជ ប់នូវគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ កនុងការអនុវតាមុខងាររបេ់ខាួន នងិការផាល់គេវាែល់អតិថិជ្ន 
គែីមបធីានាថា ោម នការគគ្បីអាំណ្តច្ គកងគ្បវញ័្ច  រ ាំគលាភបាំាន បាំានេិទ្ធិ ទ្ាំនាេ់ផលគ្បគោជ្ន ៍និង
េកមមភាពទាាំងឡាយណ្តផែលផទុយនឹងច្ាប់រែា។ 

 គ្តូវគគ្បីឥរោិបថ និងាកយេមាីគដ្ឋយគ្បុងគ្បយ័តន និងគិតែល់គ្បតិឃាតននាកយេមាីរបេ់ខាួន
ច្ាំគាះអតិថិជ្ន និងស្ថធារណៈជ្នកនុងការផាល់ព័ត៌ម្លនអាំពីការផាល់គេវាទាាំងស្ថធារណៈ ទាាំងឯកជ្ន 
តាមគ្គប់មធាបាយផសពវផាយ។  
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១.  បសចកតីបែតើម្ 
១.១. សតងដ់ារអនតរជាតិននការងារសងគម្កិចច 
 

 េហព័នធការងារេងគមកិច្ចអនារជាតិ (IFSW) និងេម្លគមស្ថលាេងគមកិច្ចអនារជាតិ (IASSW) 
ផាល់នូវេមតាភាពេគ្ម្លប់បុគគលិកេងគមកិច្ចេងាត់ធាន់គលីតគ្មូវការ និងផាល់ព័ត៌ម្លនលមអិតគែីមបីគលីក
កមពេ់េាង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្ីវៈេគ្ម្លប់ការអប់រ ាំការងារេងគមកិច្ច។5 គ្េបគពលផែលកមពុជាម្លនគោលនគោបាយ 
បរបិទ្វបបធម៌និងេងគម ទ្ែិាភាពទូ្គៅនននិយមន័យការងារេងគមកិច្ចេកល និងគោលការណ៍េាំខាន់ៗ
អាច្គែីរតួនាទ្ីជាគោលការណ៍ផណនាាំេគ្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍេាង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្ីវៈការងារេងគមកិច្ច។ ការបគងាីត
គ ងីតាមរយៈែាំគណីរការផែលម្លនការចូ្លរមួោ ងជ្ិតេនិទ្ធរវាង IFSW និង IASSW និយមន័យចុ្ងគគ្កាយ
ននការងារេងគមកិច្ចគឺ៖ 
 

ការងារេងគមកិច្ចគឺជាវជិាជ ជ្ីវៈផផអកគលីការអនុវតា និងវនិ័យេិកាផែលជ្ាំរុញការផ្លា េ់បាូ រនិងការ 
អភិវឌ្ឍេងគម ការរួបរួមោន កនុងេងគមនិងការផាល់េិទ្ធិអាំណ្តច្ និងការជ្ួយមនុេស។ គោលការណ៍នន
យុតាិធម៌េងគម េិទ្ធិមនុេស ការទ្ទ្ួលខុេគ្តូវជាេមូហភាព និងការគោរពច្ាំគាះភាពច្គ្មះុគឺជា
ច្ាំណុច្េនូលននការងារេងគមកិច្ច។ ោាំគ្ទ្គដ្ឋយគ្ទ្ឹេាីននការងារេងគមកិច្ច វទិ្ាស្ថស្រេាេងគម មនុេសជាតិ
និងច្ាំគណះែងឹជ្នជាតិគែមី ការងារេងគមកិច្ចភាជ ប់មនុេស និងរច្នាេមព័នធគែីមបគីដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា គ្បឈម
កនុងជ្ីវតិ នងិគលីកកមពេ់េុខុម្លលភាព។6 

 

គោលការណ៍េនូលននេាង់ដ្ឋរពិភពគលាកេគ្ម្លប់ការអប់រ ាំ និងការបណាុ ះបណ្តា លការងារេងគមកិច្ចគ ឺ
«ការគោរពតនមា នងិគេច្កានីថាថនូររបេ់មនុេស មនិគធវីឱ្យគគ្ោះថាន ក ់គោរពភាពច្គ្មុះ គលីកេទួយេិទ្ធិមនុេស 
និងយុតាធិមេ៌ងគម»។7 មូលដ្ឋា នច្ាំគណះែឹងននការងារេងគមកិច្ចគ ឺ «កមមេិកាអនារគ្កេួង» ផផអកគលីគ្ទ្ឹេាី
វទិ្ាស្ថស្រេា និងការគ្ស្ថវគ្ជាវរមួបញ្ចូ លការអភិវឌ្ឍេហគមន ៍គរុគកាេលយេងគម រែាបាល នរវទូិ្ បរសិ្ថា នវទិ្ា 
គេែាកិច្ច ការអប់រ ាំ ការគ្គប់គ្គង ការផថទាាំ វកិលវទិ្ា ច្ិតាវទិ្ា េុខភាពស្ថធារណៈ និងេងគមវទិ្ា។8 

 

ម្លនឥទ្ធិពលខាា ាំងននគាំរូេងគមគលាកខាងលិច្ននការអនុវតាការងារេងគមកិច្ចគលីេាង់ដ្ឋរអនារជាតិនន
ការងារេងគមកិច្ច។ គដ្ឋយស្ថរផតការងារេងគមកិច្ចគ្តូវបានបគងាីតគ ងីែាំបូងជាអាជ្ីពគៅេហរែាអាគមរកិ 
ច្គ្កភពអង់គគាេ និងគៅបណ្តា គ្បគទ្េអឺរ  ុបខាងលិច្ែនទ្គទ្ៀត េពវនថាេហរែាអាគមរកិ និងច្គ្កភពអងគ់គាេ 
ម្លនេម្លគមវជិាជ ជ្ីវៈរងឹម្លាំគៅថាន ក់ជាតិផែលជ្ះឥទ្ធិពលែល់ IFSW និងIASSW។9 ការអភិវឌ្ឍរកីច្គគ្មីន
គៅបណ្តា គ្បគទ្េទាាំងគនះក៏ម្លនគ្កមេីលធម៌ និងបទ្ដ្ឋា នផែលបានកាំណត់េគ្ម្លប់ការអនុវតាែូច្ផែល
បានពិពណ៌នាគៅកនុងេម្លគមជាតិការងារេងគមកិច្ចរបេ់េហរែាអាគមរកិ និងអងគភាពទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ការ
អប់រ ាំ (គ្កុមគ្បឹកាអប់រ ាំការងារេងគមេហរែាអាគមរកិ និងគ្កបខណឌ េមតាភាព)។ គ្បគទ្េទាាំងគនះបាន

 
5 Harachi, Tracy W., 2014. 
6 IFSW, “Global Definition of Social Work”, 2014, <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-
social-work/>, accessed July 11, 2018 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Roby, Jini L., and Rotabi, Karen S., 2017. 
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កាំណត់ោ ងច្ាេ់នូវែាំគណីរការវាយតនមាកមមវធិីេគ្ម្លប់ស្ថលាការងារេងគមកិច្ចផែលគ្តូវបានតាក់ផតង
តាមេាង់ដ្ឋរននការអនុវតាេមតាភាព និងជ្ាំនាញ។10 គទាះបីជាម្លនឥទ្ធិពលរបេ់គលាកខាងលិច្ខាា ាំងគៅ
កនុងគាំរូននការអនុវតាការងារេងគមកិច្ចក៏គដ្ឋយ េាង់ដ្ឋរពិភពគលាកេគ្ម្លប់ការអប់រ ាំ និងការបណាុ ះបណ្តា ល
ការងារេងគមកិច្ចគ្តូវបានគកាតេរគេីរគៅគពលផែលបានគគ្បីជាគោលការណ៍ផណនាាំេាំខាន់ននវជិាជ ជី្វៈ
ការងារេងគមកិច្ច។ គោលនគោបាយ និងបទ្ដ្ឋា នអនុវតាគៅកនុងបណ្តា គ្បគទ្េអាស្ថ៊ា នែនទ្គទ្ៀតបងាា ញថា 
ម្លនភាពបត់ផបនកនុងការេគ្មបេគ្មួលគ្កបខណឌ អនុវតាអនារជាតិគៅកនុងបរបិទ្េមូហភាពននតាំបន់អាស្ថ៊ា ន។ 

 

១.២. ការងារសងគម្កិចចបៅកនងុតំរន់អាសា៊ា ន 
 

គៅកនុងតាំបនអ់ាេីុខាងតបូង នងិអាេីុអាគគនយ ៍ម្លនបរបិទ្និងគាំនតិផដួច្គផដីមផផនកេុខុម្លលភាពេងគម
ជាគគ្ច្ីនទាក់ទ្ងនឹងបរបិទ្នគោបាយ េងគម គេែាកិច្ច និងវបបធម៌ គទាះបីជាោ ងណ្តក៏គដ្ឋយម្លនកិច្ចខិតខាំ
គ្បឹងផគ្បងេាំខាន់ៗគៅកនុងការបគងាីតបទ្ដ្ឋា នអនុវតារមួោន ។ គិតគ្តមឹឆ្ន ាំ២០១៤ ម្លនផតគ្បគទ្េហវលីីពីន 
និងេឹងាបូរបី ុគណ្តណ ះផែលម្លនបទ្ដ្ឋា ន េគ្ម្លប់កមមវធិីអប់រ ាំេងគមកិច្ច។ គ្បគទ្េម្ល គ េីុ ហវលីីពីន ឥណឌូ គនេីុ 
េឹងាបូរ ី នថ និង គវៀតណ្តម បានបគងាីតច្ាំណ្តត់ថាន ក់ការងារ ផែលម្លនការគ្គប់គ្គងគ្តួតពិនិតយគ្តមឹគ្តូវ។ 
គ្បគទ្េម្ល គ េីុ ហវលីីពីន និងេឹងាបូរមី្លនកមមវធិីចុ្ះបញ្ជ ី និង/ឬអាជាា ប័ណណ គហយីេម្លគមវជិាជ ជ្ីវៈគ្តូវ
បានបគងាីតគ ងីគៅកនុងគ្បគទ្េឥណឌូ គនេីុ ម្ល គ េីុ ហវលីីពីន េឹងាបូរ ីនិងនថ។11 កនុងស្ថា នភាពគ្េគែៀង
ោន គនះ គ្បគទ្េកមពុជា ឡាវ និងមីោ នម់្ល  េាិតគៅកនុងែាំណ្តក់កាលែាំបូងននការបគងាីតការអប់រ ាំេងគមកិច្ច 
និងការគរៀបច្ាំការងារេងគមកិច្ចឱ្យគៅជាវជិាជ ជ្ីវៈ គគ្កាមកិច្ចេហគ្បតិបតាិការពីការោិល័យគ្បចាំគ្បគទ្េនន
អងគការយូនីគេហវ។12 ការបគងាីតបទ្ដ្ឋា នេងគមកិច្ច គៅកនុងបណ្តា គ្បគទ្េគៅអាេីុអាគគនយ ៍បានជ្ួយែល់
គ្បគទ្េកមពុជា កនុងការគរៀបច្ាំនិងពគ្ងឹងបទ្ដ្ឋា នអនុវតាផផនកេងគមកិច្ច និងការបគងាីតវជិាជ ជ្ីវៈផផនកេងគមកិច្ច។  

១.៣. ការងារសងគម្កិចចបៅកម្ពុជា 
 

កាលពីអតីតកាលគៅកមពុជា គ្គូផខមរ នងិស្ថា ប័នស្ថេនា គ្ពមទាាំងស្ថា ប័នែនទ្គទ្ៀតបានគែីរតួនាទ្ី
មួយែ៏េាំខាន់កនុងការគដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា េងគម រហូតែល់ឆ្ន ាំ១៩៤៧ គទ្ីបចប់គផាីមម្លនស្ថា ប័នែឹកនាាំ
ការងារេងគមកិច្ច គហីយបានផ្លា េ់បាូ រគ ម្ ះស្ថា ប័ន និងគ ម្ ះថាន ក់ែឹកនាាំជាបនាបនាទ ប់គៅតាមេម័យ
កាលនីមួយៗ។ កនាងមកម្លនការផ្លា េ់បាូរគួរឱ្យកត់េម្លគ ល់គៅកនុងេងគមកមពុជាទាក់ទ្ងគៅនឹងអនកផាល់
ជ្ាំនួយតាមផបបទ្ម្លា ប់ នងិការផាល់គេវាេងគមកិច្ចនាគពលបច្ចុបបនន។ ចប់តាាំងពមី្លនវតាម្លនរបេ់អ៊ាុនតាក់ 
បុគគលិករបេ់អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល បានគែីរតួនាទ្ីជាអនកផាល់គេវាេងគមកិច្ចែ៏េាំខាន់គៅកនុងវេ័ិយ
ជាគគ្ច្ីន ខណៈគពលផែលកមពុជាបានចប់គផាីមគធវីការកស្ថងគ ងីវញិនូវគហដ្ឋា រច្នាេមព័នធ និងេមតាភាព
របេ់ខាួន។ ការងារេងគមកចិ្ច គឺជាការងារមួយថមីគ្េឡាងគៅគ្បគទ្េកមពុជា នងិមនិទាន់គ្តូវបានកាំណត់វសិ្ថល 

 
10 Vitali, Sharon. The Acquisition of Professional Social Work Competencies, 2011 
11 Roby, Jini L., and Rotabi, Karen S., 2017. 
12 Costello, S & Aung, U. T. Developing social work education in Myanmar. International Social Work, 2015; UNICEF. 
UNICEF Annual Report, Lao People's Democratic Republic, 2015 
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ភាពការងារគនះគៅគ យី។ ការងារេងគមកិច្ចមនិគ្ោន់ផតជាេកមមភាពេបបុរេធម៌ ឬគច្តនាលអផតប ុគណ្តណ ះ
គទ្ ប ុផនាគឺជាេកមមភាព នងិអនារាគមន៍ផែលម្លនគ្បភពមូលដ្ឋា នផផអកគលីច្ាំគណះែឹង នងិការគ្ស្ថវគ្ជាវ។ 

 

ទាក់ទ្ងគៅនឹងកមមវធិីអប់រ ាំការងារេងគមកិច្ចផែលផាល់េញ្ហា បគ្តជាផាូវការគៅគ្បគទ្េកមពុជាម្លន
កមមវធិីច្ាំនួន៤រួមម្លន៖ បរញិ្ហា បគ្តច្ាំនួន ៣ និងថាន ក់បរញិ្ហា បគ្តជាន់ខពេ់ច្ាំនួន ១ ម្លនរហូតែល់ថាន ក់
បណឌិ តផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាគៅេកលវទិ្ាភូមិនទភនាំគពញគៅឆ្ន ាំ២០២១ ផែលជាការវវិតាន៍ថមីបផនាមគទ្ៀតគលី
ការអភិវឌ្ឍ ការអប់រ ាំវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច។ រមួោន ជាមួយកមមវធិីេងគមកិច្ចគៅេកលវទិ្ាល័យភូមិនទភនាំគពញ 
វទិ្ាស្ថា នជាតិេងគមកិច្ច និងវទិ្ាស្ថា នេនាប ូល គជឺាម្លោ៌េិកាច្ាំនួនបីគឆ្ព ះគៅរកការងារេងគមកិច្ចគៅ
កនុងគ្បគទ្េកមពុជា។ រហូតមកែល់គពលគនះកមមវធិីគៅេកលវទិ្ាល័យភូមិនទភនាំគពញ ហាក់ែូច្ជាស្ថា ប័ន
ផតមួយគត់ម្លនេមតាភាព និងេាង់ដ្ឋរផែលបានកាំណត់េគ្ម្លប់ការបណាុ ះបណ្តា លផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ា។13

គលីេពីគនះោម នយនាការថាន ក់ជាតិផាល់ការគ្តួតពិនិតយែល់កមមវធិី និងបុគគលិកេងគមកិច្ចផែលគួរផតម្លន
េាង់ដ្ឋរឯកភាពេគ្ម្លប់អនុវតាអនារាគមន៍េងគមគៅទូ្ទាាំងគ្បគទ្េ។14 គលីេពីគនះគទ្ៀតខណៈគពលផែល
អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលអនារជាតិម្លនជ្នបរគទ្េម្លនវជិាជ ជ្ីវៈ និងគុណតនមាេគ្ម្លប់ការបណាុ ះបណ្តា ល
គ្តួតពិនិតយ នងិផាល់ការោាំគ្ទ្ែល់គ្កុមការងារេងគមកិច្ច ក៏ែូច្ជាជ្យួែល់ករណីលាំបាក។15 

 

 គទាះបីជាកនាងមកម្លនកិច្ចខិតខាំគ្បងឹផគ្បងគែីមបពីគ្ងឹងការងារេងគមកិច្ចគៅកមពុជាក៏គដ្ឋយ ក៏គៅម្លន
ច្ាំណុច្គខាយមួយច្ាំននួគៅកនុងគ្បពន័ធេុខុម្លលភាពេងគម នងិការងារេងគមកិច្ចបច្ចុបបនន។ គ្កេួងេងគមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតេិមបទា ទ្ទ្លួបានការវភិាជ្ថវកិាគ្បចាំឆ្ន ាំ និងធនធានមនុេសគៅម្លនកគ្មិត។ 
ការពគ្ងីកគេវាេងគមកិច្ចរបេ់រដ្ឋា ភិបាលជាពិគេេគ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា
គៅផតគ្បឈមមុខនឹងបញ្ហា ធនធានមនុេសគដ្ឋយស្ថររដ្ឋា ភិបាលបានកាំណត់ច្ាំនួនការគគ្ជ្ីេគរេីមស្រនាីថមី ជា
គរៀងរាល់ឆ្ន ាំេគ្ម្លប់ជ្ាំនួេបុគគលិកផែលគ្តូវចូ្លនិវតាន។៍16 គនះគូេបញ្ហជ ក់ពីស្ថរៈេាំខាន់កនុងការគរៀបច្ាំបគងាីត
ស្ថា ប័នវជិាជ ជ្ីវៈការងារេងគមកិច្ច និងជាគពលគវលាែ៏េាំខាន់កនុងការតេ៊ាូមតិេគ្ម្លប់បគងាីនធនធានហរិញ្ាវតាុ 
និងធនធានមនុេស និងការអភិវឌ្ឍេមតាភាពកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា ជាពិគេេគៅថាន ក់គគ្កាមជាតិ
ែូច្ផែលបានបងាា ញគៅកនុងការវាយតនមាតាំបន់នាគពលថមីៗគនះ េាពីី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា»។ 
 
 

១.៤. ការវនិិបោគប ើកម្ាងំបសវាសងគម្ 
 ១.៤.១.គម្លា តគោលនគោបាយ  
 

គ្បព័នធការងារេងគមគែីរតួនាទ្ីជាេម្លេធាតុេាំខាន់ននគ្បព័នធេាំណ្តញ់េុវតាិភាពេងគម គហីយ
បុគគលិកេងគមគឺេាិតគៅជ្ួរមុខកនុងការការារអតិថិជ្នគដ្ឋយអនុវតាគោលនគោបាយ និងផាល់គេវា។ 
គលីេពីគនះគទ្ៀតតគ្មូវការជ្ាំនាញការងារេងគម និងធនធានមនុេសគ្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គៅកនុងគោល

 
13 Roby, Jini L., and Rotabi, Karen S., 2017. 
14 Ibid. 
15 Turton, Shaun, 2014. 
16 Global Social Service Workforce Alliance: Multi-Country Review of Social Service Workforce in the East Asia and 
Pacific Region (draft), April 2019 
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នគោបាយគផសងៗោន ។ ច្ាប់ េាីពី «យុតាិធម៌អនីតិជ្ន (២០១៦)» ផែលបានគផ្លា តគលីកមមវធិីបផងវរ។ 
គែីមបអីនុវតាច្ាប់គនះឱ្យម្លនគ្បេិទ្ធភាព មស្រនាីរាជ្រដ្ឋា ភិបាលគ្តូវគោរពគោលការណ៍េិទ្ធិកុម្លរ និងម្លន
េមតាភាពគធវីការជាមួយអនីតិជ្ន និងពគ្ងឹងការអនុ វតាច្ាប់។  គោលនគោបាយជាតិ  េាីពី  
«មនុេសវយ័ចេ (២០១៧-២០៣០)» បានគលីកគ ងីពីការគ្ពួយបារមភអាំពេុីខភាពនងិេុខុម្លលភាព
មនុេសវយ័ចេ ់ នងិកម្លា ាំងគេវាេងគមគមីលផថទាាំ។ មស្រនាីគៅកនុងផផនកគនះគួរផតយល់ច្ាេ់អាំពីគ្បធានបទ្ 
េាីពី ការអភិវឌ្ឍ អាយុកាល ការរ ាំគលាភបាំានមនុេសវយ័ចេ់ គ្បព័នធផថទាាំេុខភាព និងតគ្មូវការរបេ់
មនុេសវយ័ចេ់ផែលម្លនពិការភាព។ គោលនគោបាយជាតិ េាីពី «គ្បព័នធកិច្ចការារកុម្លរ (២០១៩-
២០២៩)» បានកាំណត់គោលគៅកស្ថងធនធានមនុេស និងពគ្ងឹងេមតាភាពអនុវតាច្ាប់ នងិលិខតិ
បទ្ដ្ឋា នគតយុិតា គៅគ្គប់រច្នាេមព័នធាក់ព័នធកិច្ចការារកុម្លរ ជាពិគេេគៅឃុាំ េងាា ត់ និងភូមិ គដ្ឋយ
កាំណត់យុទ្ធស្ថស្រេាកស្ថងធនធានមនុេស ការអប់រ ាំផសពវផាយ នងិការបណាុ ះបណ្តា លផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ា 
និងការគកៀរគរធនធានហរិញ្ាវតាុ។ គោលនគោបាយ េាីពី «ការផថទាាំជ្ាំនួេច្ាំគាះកុម្លរ (២០០៦)» បាន
កាំណត់គលីការផថទាាំេគ្ម្លប់កុម្លរកាំគ្ា និងកុម្លរផែលងាយរងគគ្ោះឯគទ្ៀតផែលមិនេាិតគៅគគ្កាមការ
ផថទាាំរបេ់ឳពុកម្លា យបគងាីត។ ការផថទាាំជ្ាំនួេច្ាំគាះកុម្លរម្លនពីរគ្បគភទ្គឺការផថទាាំកនុងមណឌ ល និងការ
ផថទាាំគគ្ៅមណឌ លឬការផថទាាំគៅតាមេហគមន៍ ឬគ្គួស្ថរ។ ការផថទាាំជ្ាំនួេច្ាំគាះកុម្លរតគ្មូវឱ្យម្លន
កម្លា ាំងគេវាេងគមគែីមបផីាល់គេវាផថទាាំ និងការគ្គប់គ្គងករណី។ 
 

គ្កបខណឌ គោលនគោបាយជាតិោាំារេងគម (២០១៦-២០២៥) បងាា ញពីស្ថរៈេាំខាន់គលីកិច្ច
ោាំារេងគម គែីមបកីាត់បនាយភាពគ្កីគ្ក ភាពងាយរងគគ្ោះ និងវេិមភាព។ ទ្នទឹមនឹងគនះគ្តូវជ្ាំរុញការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុេស និងកាំគណីនគេែាកិច្ចជាតិ។ គ្កបខណឌ គោលនគោបាយជាតិោាំារេងគមម្លន
គោលបាំណងបគ្ងួបបគ្ងួម បញ្ចូ លោន  និងពគ្ងឹងយនាការផែលម្លនគ្ស្ថប់ និងពគ្ងីកមូលដ្ឋា នោាំារេងគម 
គែីមបីគ្ាីយតបគៅនឹងកតាា ទាាំងអេ់កនុងវែាជ្ីវតិ។ ពិនិតយគមីលជាពិគេេគលីេេរេាមភជ្ាំនួយេងគម 
រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជានឹងពគ្ងីកកិច្ចការារមនុេសវយ័ចេ់ ជ្នពិការ ស្រេាីម្លននផទគាះនិងកុម្លរគៅកនុង
មធយមេកាច្ាំគណះទូ្គៅស្ថធារណៈ។ ែូគច្នះកម្លា ាំងគេវាេងគមម្លនស្ថរៈេាំខាន់ណ្តេ់កនុងការធានាឱ្យ
ម្លនគ្បេិទ្ធភិាព នងិការអនុវតាគោលនគោបាយគនះ តាមរយៈការចូ្លរមួច្ាំផណកកនុងការកាំណតអ់តាេញ្ហា ណ
អនកទ្ទ្ួលផលនិងតាមដ្ឋនគ្តួតពិនិតយករណីជាក់លាក់ច្ាំគាះអតិថិជ្ន នងិការភាជ ប់ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង ជាមួយ
គេវាកមមគផសងគទ្ៀត។ េមធម៌ និងស្ថមគគីភាពកនុងេងគម គឺជាគោលការណ៍េាំខាន់គៅពីគគ្កាយ
គោលនគោបាយគនះផែលអាច្ទ្ទ្ួលបានការោាំគ្ទ្ពីការគគ្ជ្ីេគរេីបុគគលិកេងគមកិច្ច។ គលីេពីគនះគៅ
គទ្ៀតម្លនច្ាប់ជាគគ្ច្ីន េាីពី បញ្ហា េងគមែូច្ជា អាំគពីហងិាកនុងគ្គួស្ថរ ការជ្ួញែូរមនុេស និងការេមុ ាំកូន
ច្ិញ្ច ឹមផែលអាច្ទ្ទ្ួលបានអតាគ្បគោជ្ន៍ពីការម្លនបុគគលិកេងគមចូ្លរួមច្ាំផណកកនុងការអនុវតា
គោលនគោបាយ និងការផាល់គេវាកមម។  

 

គដ្ឋយស្ថរគោលនគោបាយ និងបញ្ហា េងគមទាាំងអេ់គនះគ្តូវការជ្ាំនាញនិងច្ាំគណះែឹងពីការងារ
េងគមកិច្ចគហយីនឹងទ្ទ្ួលបានអតាគ្បគោជ្ន៍ពីការម្លនបុគគលិកេងគមកិច្ចចូ្លរមួច្ាំផណកកនុងការអនុវតា
គោលនគោបាយ និងការផាល់គេវា។ គទាះោ ងណ្ត បច្ចុបបននគនះគ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និង
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យុវនីតិេមបទា មិនម្លនការកាំណត់ច្ាំនួនជាអាទ្ិភាពគែីមបគីគ្ជ្ីេគរេីអនកម្លនបទ្ពិគស្ថធនក៍ារងារេងគមកិច្ច 
ផែលនាាំឱ្យការផាល់គេវាេងគមកិច្ចគៅម្លនកគ្មិត។ ែូគច្នះ ជាការចាំបាច្់េគ្ម្លប់គ្កេួង ស្ថា ប័នាក់ព័នធ 
ពិគេេគ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតេិមបទាគែីមបគីគ្ជ្ីេគរេីបុគគលិកេងគមកិច្ច ផែលជា
ផផនកមួយននរច្នាេមព័នធមស្រនាីរាជ្ការរបេ់គ្កេួងេគ្ម្លប់ពគ្ងឹងការអនុវតាគោលនគោបាយោាំារេងគម
និងកិច្ចការារកុម្លរទាាំងគៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់គគ្កាមជាតិ។ ការការារអាំគពីហឹងាគលីកុម្លរ និងបញ្ហា
ការារកុម្លរែនទ្គទ្ៀតទាមទារឱ្យម្លនការេហការោន រវាងវេ័ិយជាគគ្ច្ីនរបេ់រដ្ឋា ភិបាល េងគមេីុវលិ 
េហគមន៍ និងគ្កុមគ្គួស្ថរ។ លកខណៈពហុជ្ាំនាញននវជិាជ ជ្ីវៈការងារេងគមកិច្ច អាច្គលីកកមពេ់គេវាកមម
របេ់គ្កេួងេុខាភិបាល គ្កេួងកិច្ចការនារ ីគ្កេួងយុតាិធម៌ គ្កេួងមហានផទ និងគ្កេួងអប់រ ាំ យុវជ្ន និងកីឡា 
គ្បេិនគបីផាល់តាមរយៈបរោិកាេេហការ។17 ែូគច្នះក៏ម្លនភាពចាំបាច់្កនុងការពគ្ងឹងេញ្ហា ណមួយ
ផែលម្លនវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចគធវីការងារអនារកមមតាមលកខណៈបុគគលិកគែីមបបីគងាីនច្ាំនួនបុគគលិកេងគមកិច្ច។ 

 
 

១.៤.២.លទ្ធផលវជិ្ជម្លនននគេវាគ្គប់គ្គងករណី 
 

ការវនិិគោគគលីកម្លា ាំងគេវាេងគម ម្លនផលច្ាំគណញខាងគេែាកិច្ច និងេុខុម្លលភាពេងគម គៅគពល
ម្លនការគ្គប់គ្គងករណីបានគ្តឹមគ្តូវច្ាំគាះអតិថិជ្នគៅតាមេហគមន៍ គហីយម្លនភ័េាុតាងបញ្ហជ ក់ថា 
គៅគពលកម្លា ាំងគេវាេងគមទ្ទ្ួលបានការបណាុ ះបណ្តា ល និងការោាំគ្ទ្គ្គប់គ្ជ្ុងគគ្ជាយនឹងម្លនលទ្ធភាពចូ្ល
រមួគដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា របេ់អតិថិជ្ន។18 តួនាទ្ីច្មបងរបេ់កម្លា ាំងគេវាេងគម គឺការគ្បាគ្េ័យទាក់ទ្ង និង
វាយតនមាគៅគលីជ្នរងគគ្ោះ និងងាយរងគគ្ោះគែីមបកីាំណត់ហានភិ័យ ជ្ួយគ្កុមគ្គួស្ថររកែាំគណ្តះគ្ស្ថយ
ច្ាំគាះបញ្ហា របេ់ពួកគគ បញ្ជូ នគៅគេវាេងគម គហយីចុ្ងគគ្កាយគែីមបផីកលមអជ្ីវតិរបេ់អតិថជិ្នតាមរយៈ
គេវាគ្គប់គ្គងករណី។ គលីេពីគនះគៅគទ្ៀតកម្លា ាំងគេវាេងគមកាំពុងផតគលីកកមពេ់ការផ្លា េ់បាូរេងគម និង
ពគ្ងឹងេិទ្ធិអាំណ្តច្ែល់គ្បជាជ្នគែីមបគីលីកកមពេ់េុខុម្លលភាពរបេ់ពួកគគ។ ទ្ាំនួលខុេគ្តូវ និងផលប ះ
ាល់ែ៏ធាំគធងផែលកម្លា ាំងគេវាេងគមម្លនគលីកុម្លរ គធវីឱ្យពួកគគកាា យជាការវនិិគោគែ៏េាំខាន់មួយេគ្ម្លប់
អនាគតរបេ់គ្បគទ្េ ខណៈផែលគ្កុមគ្គួស្ថរគ្បឈមមុខនងឹភាពងាយរងគគ្ោះខាងគេែាកិច្ច និងេងគម 
គហយីការងាររបេ់បុគគលិកេងគមផតងផតគ្តូវបានគរៀបច្ាំគ ងីគែីមបគីដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា ទាាំងគនះ។ 

 

កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា បានទ្ទ្ួលការបណាុ ះបណ្តា លការគ្គប់គ្គងករណីគែីមបោីាំគ្ទ្ែល់អាទ្ិភាព
ននការគធវីេម្លហរណកមមជ្នរងគគ្ោះ។ កម្លា ាំងគេវាេងគមបាននាាំមុខកនុងការអនុវតាគោលនគោបាយជាតិ
េាីពី គ្បព័នធកចិ្ចការារកុម្លរ និងគោលនគោបាយ េាីពី ការផថទាាំជ្ាំនួេច្ាំគាះកុម្លរ និងោាំគ្ទ្ែល់ែាំគណីរ
ការគធវីេម្លហរណកមម តាមរយៈភាពជានែគូរវាងបុគគលិកេងគមរបេ់មនទីរេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និង
យុវនីតិេមបទា និងបុគគលិកេងគមរបេ់អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល គិតគ្តឹមចុ្ងផខេីហាឆ្ន ាំ ២០២១ 
បុគគលិកេងគមទាាំង ២៩ នាក់19 បានោាំគ្ទ្ែល់ការគធវីេម្លហរណកមមកុម្លរច្ាំននួ ៧៨៩នាក ់ គៅទូ្ទាាំង
គ្បគទ្េ និងកាំពុងផតបនាោាំគ្ទ្ែល់កុម្លរនិងគ្គួស្ថរបផនាមគទ្ៀត។ គគ្ៅពីការគ្គប់គ្គងករណី និងការបគ្ងួប

 
17 Harachi, T. W, 2014. 
18 UNICEF, 2017. 
19 The number of social workers working under the joint-partnership has always been 30, but currently there is one 

vacancy for in DoSVY Phnom Penh so only 29 social workers were in position and were interviewed. 
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បគ្ងួមគ្គួស្ថរ កម្លា ាំងគេវាេងគមក៏បានគធវីការផ្លា េ់បាូរឥរោិបទ្វជិ្ជម្លនច្ាំគាះអតិថិជ្ន នងិគ្កុមគ្គួស្ថរ
ផែលពួកគគគធវីការជាមួយផងផែរ។ ឯកស្ថរជាគគ្ច្ីនបានច្ងអុលបងាា ញពីផលវជិ្ជម្លនគួរឱ្យកត់េម្លគ ល់េគ្ម្លប់
ការវនិិគោគគលីកម្លា ាំងគេវាេងគម។ ផលច្ាំគណញខពេ់មួយផផនក្ាុះបញ្ហច ាំងពីការពិតផែលថាកមមវធិីទាាំង
គនះមិនគ្តឹមផតផាល់នូវផលវជិ្ជម្លនកនុងរយៈគពលខាីប ុគណ្តណ ះគទ្ ប ុផនាផថមទាាំងផលប ះាល់រយៈគពលផវងផង
ផែរផែលមិនគ្តឹមផតផាល់ផលគ្បគោជ្ន៍ែល់បុគគលម្លន ក់ៗប ុគណ្តណ ះគទ្ ប ុផនាក៏នឹងជ្ួយែល់េងគម និង
គេែាកិច្ចផងផែរ។ 

 
 

១.៤.៣.ការកងវះកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា 
 

ចប់តាាំងពីការបគងាីតកមមវធិកីារងារេងគមគៅេកលវទិ្ាល័យភូមិននភនាំគពញ វទិ្ាស្ថា នជាតិេងគមកិច្ច 
វទិ្ាស្ថា នេនាប ូល ឥ ូវគនះម្លនបុគគលិកេងគមកាន់ផតគគ្ច្ីនជាមួយនឹងការបណាុ ះបណ្តា លកគ្មិតខពេ់ គបី
គគ្បៀបគធៀបនឹងអតិកាល គហយីម្លននិេសតិចុ្ះគ ម្ ះចូ្លគរៀនគ្បម្លណ ២០០នាក់កនុងមយួឆ្ន ាៗំ ។ គទាះ
ោ ងណ្តគ្បគទ្េកមពុជាគៅផតកងវះខាតកម្លា ាំងគេវាេងគមទូ្ទាាំងវេ័ិយ។ គៅឆ្ន ាំ២០១៥ េកលវទិ្ាល័យ
ភូមិនទភនាំគពញ និងកមមវធិីអបរ់ ាំគផសងគទ្ៀតបានចប់គផាីមគធវីឱ្យេញ្ហា បគ្តផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាម្លនអតាគ្បគោជ្ន៍
កាន់ផតខាា ាំងគ ងីេគ្ម្លប់មនុេសគ្គប់ោន 20 ែូគច្នះកម្លា ាំងគេវាេងគមផែលម្លនេមតាភាព នងិការបណាុ ះបណ្តា ល
កាន់ផតគគ្ច្ីននឹងម្លនគៅកនុងទ្ីផារការងារ។ គទាះបីបញ្ហា គនះអាច្ជ្ួយបគងាីនការបណាុ ះបណ្តា លែល់
និេសតិគលីកិច្ចការេងគមគែីមបពីគ្ងីកេកាា នុពលរបេ់ពួកគគឱ្យបានគគ្ច្ីនបាំផុត និងគដ្ឋះគ្ស្ថយកងវះកម្លា ាំង
គេវាេងគម និងបគងាីតគ្បព័នធគគ្ជ្ីេគរេីមស្រនាីរាជ្ការេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម។ 

 

េម្លម្លគ្តរវាងកម្លា ាំងគេវាេងគមនឹងគ្បជាជ្នគឺជាភេាុតាងែ៏គ្តឹមគ្តូវមួយ ផែលបងាា ញថាម្លន
តគ្មូវការកម្លា ាំងគេវាេងគមផែលម្លនជ្ាំនាញវជិាជ ជ្ីវៈគគ្ច្ីនគៅកនុងគ្បគទ្េកមពុជា។ គម្លា តេម្លម្លគ្តនន
ច្ាំនួនកម្លា ាំងគេវាេងគមនឹងគ្បជាជ្នគៅកមពុជាចាំបាច្់គ្តូវកាត់បនាយគែីមបេីគគ្មច្បាននូវទ្ិែាភាពននការ
អភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច។ គៅកនុងផផនកគនះេម្លម្លគ្តរវាងបុគគលិកនឹងគ្បជាជ្នននបណ្តា គ្បគទ្េផែល
បានគគ្ជ្ីេគរេីគៅកនុងទ្វីបអាេីុ និងគគ្ៅទ្វីបអាេុីគ្តូវបានចុ្ះបញ្ជ ីជាមួយនឹងកាីេងឃមឹននការទ្ទ្ួលបាន
េម្លម្លគ្តកម្លា ាំងគេវាេងគមនឹងគ្បជាជ្នែ៏លអបាំផុតគៅកនុងបរបិទ្កមពុជា។21 គោងតាមការពិនិតយរមួោន
ផែលគធវីគ ងីគដ្ឋយគ្កេួងេងគមកចិ្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា នងិអងគការយូនីគេហវបានបងាា ញ
ថា បច្ចុបបននគៅកមពុជាជាមធយមអគ្តាកម្លា ាំងគេវាេងគមនឹងគ្បជាជ្នគឺបុគគលិកេងគមកិច្ច ១/១២ ៥០០នាក់
គហីយភាគគគ្ច្ីនមិនទ្ទ្ួលបានការបណាុ ះបណ្តា លជាផាូវការកនុងនាមជាអនកេងគមកិច្ចគទ្។ អគ្តាបុគគលិក
េងគមគនះមិនទាន់គ្ាីយតបគៅនឹងេម្លម្លគ្តរវាងបុគគលិកេងគមនិងគ្បជាជ្នគៅគ យីគទ្ ផែលកមពុជាគួរ
ឱ្យផតម្លនបុគគលិកេងគម១នាក់ គធៀបនឹងគ្បជាជ្ន ៣៥០០នាក់(១/៣៥០០)អាច្គ្បហាក់គ្បផហលជា 
មួយគ្បគទ្េកនុងេម្លគមអាស្ថ៊ា ន និងគ្បគទ្េមួយច្ាំនួនកនុងពភិពគលាក។ 
 

 
20 Shaun Turton, “Program eyes NGO aspirants”, https://www.phnompenhpost.com/national/program-eyes-ngo-
aspirants, 2014. 
21សហរដ្ឋអាមេរកិ ១/៥០៣នាក(់George Washington University Health Workforce Institute, “Profile of the Social Work 
Workforce”, 2017) ចិន ១/៩៧៦នាក់ (The University of Chicago, “A Bridge to China”, 2015)  សិង្ហបូរ ី១/៣៤៤៨នាក់

(Social Work Accreditation and Advisory Board, “Annual Report 2016”, 2016  ម ៀតណាេ ១/១៤៨៤នាក(់Tracy W. Harachi, 
“Review social work practice: An Emphasis on Public Social and Child Welfare”,2014)។ 
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១.៥. ការកំណត់្របេទ្កម្ាងំបសវាសងគម្ 
 

 បច្ចុបបននមិនទាន់ម្លនេាង់ដ្ឋរនិយមន័យ និងោម នការផាល់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់េគ្ម្លប់មស្រនាីរាជ្ការគដ្ឋយ
គ្កេួងមុខងារស្ថធារណៈច្ាំគាះកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាគ យី។ ច្ាំគាះការកាំណត់េាង់ដ្ឋរនិយមន័យ 
និងច្ាំណ្តតថ់ាន ក់កម្លា ាំងគេវាេងគមម្លនស្ថរៈេាំខាន់ណ្តេ់ គែីមបគីគ្បីគ្បាេ់េាង់ដ្ឋរនិយមន័យ និងច្ាំណ្តត់
កម្លា ាំងគេវាេងគមផែលគ្តូវ គគ្បីគ្បាេ់គៅកនុងផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាេាីពីកម្លា ាំងគេវាេងគមម្លនែូច្ខាងគគ្កាម៖ 
 

 អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច៖ ជាអនកផែលម្លនជ្ាំនាញវជិាជ ជ្ីវៈកនុងការផាល់គេវាេងគមទាាំងមូល។ អនកអាជ្ីព
េងគមកិច្ច គ្តូ វម្លនេញ្ហា បគ្តេងគមកិច្ច គដ្ឋយម្លនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពីរាជ្ រដ្ឋា ភិបាលនន
គ្ពះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា នងិម្លនអាជាា បណ័ណទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គដ្ឋយស្ថា ប័នជ្ាំនាញស្ថធារណៈផផនកេងគមកចិ្ច។ 

 

 អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង៖ ជាអនកផែលគធវីការអមជាមួយ ឬ ជ្ួយការងាររបេ់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច។ 
អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង គ្តវូបានបណាុ ះបណ្តា លឱ្យបាំគពញមុខងារជាក់លាក់មយួច្ាំនួន ប ុផនាមិនតគ្មូវ
ឱ្យម្លនការបញ្ហជ ក់ ឬផាល់អាជាា ប័ណណទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គដ្ឋយស្ថា ប័នជ្ាំនាញស្ថធារណៈផផនកេងគមកិច្ច 
ែូច្អនកអាជ្ពីេងគមកិច្ចគនាះគទ្ ផតកនុងមុខងារខាះតគ្មូវឱ្យម្លនេញ្ហា បគ្តឯកគទ្េ។ 

 

 អនកេងគមកិច្ចបឋម៖ ជាអនកផែលកាំពុងគធវីការកនុងផផនកេងគមកិច្ច ឬ ជាអនកេម័គ្គច្ិតា ផែលភាគគគ្ច្ីន
គធវីការគៅតាមេហគមន៍ គដ្ឋយម្លនការជ្ួយោាំគ្ទ្ផផនកបគច្ចកគទ្េពីអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច ឬអនកអាជ្ីព
េងគមកិច្ចរង។ អនកេងគមកិច្ចបឋម បគគ្មីែល់តគ្មូវការរបេ់អតិថិជ្ន រមួទាាំងកុម្លរ និងគ្គួស្ថរ ជា
ពិគេេគៅកនុងកផនាងផែលគ្បព័នធេុខុម្លលភាពេងគមមិនទាន់បានបគងាីត ឬម្លនកគ្មិតគៅគ យី។  

 អនកេងគមកិច្ចេមព័នធ៖ គជឺាអនកផែលផាល់គេវាេងគម ប ុផនាគ្តូវបានផារភាជ ប់ជាមួយនឹងវេ័ិយគផសង
គទ្ៀតែូច្ជាការអប់រ ាំ េុខភាព ឬយុតាិធម៌។ ឧទាហរណ៍រមួម្លន គលិានុបដ្ឋា យកិា គមធាវ ី គវជ្ជបណឌិ ត 
និងគ្គូបគគ្ងៀននិងអនកគផសងគទ្ៀត។ បុគគលិកេមព័នធេងគមកិច្ចអនុវតាមុខងារជាគគ្ច្ីនផែលគធវីឱ្យគ្បគេីរ
គ ងី ការោាំគ្ទ្ ឬេគ្មបេគ្មួលមុខងារផែលអនុវតាគដ្ឋយកម្លា ាំងគេវាេងគមគផសងគទ្ៀត។ 
 

ការកាំណត់គ្បគភទ្ តួនាទ្ ីនិងភារកិច្ចកម្លា ាំងគេវាេងគមខាងគលីគឺផផអកគលីឯកស្ថរគច្ញផាយជាផាូវការ
ែូច្ជា៖ ការពិនិតយគ ងីវញិគលីការអនុវតាការងារេងគមកិច្ចឆ្ន ាំ២០១៤ គោលការណ៍ផណនាាំ េាីព ី«េមតាភាព
មូលដ្ឋា នេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ២០១៩» គេច្កាីផណនាាំ េាីពី ការពគ្ងឹងកម្លា ាំងគេវាេងគម
គែីមបកីារារកុម្លរឆ្ន ាំ២០១៩ គេច្កាីផថាងការណ៍អាស្ថ៊ា ន េាីពីការគលីកកមពេ់ការងារេងគមឆ្ន ាំ២០១៩។ 

តារាងទ្ី១៖ មស្រនាីរាជ្ការ និងបុគគលិកអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល (NGOs) ចតថ់ាន ក់អាជ្ីព  
ល.រ មស្រនាីរាជ្ការ និងបុគគលិក NGOs ច្ាំណ្តត់ថាន កអ់ាជ្ីព 
១ មស្រនាីរាជ្ការគ្កេួង ស្ថា ប័ន និងបុគគលិក NGOs ផែលម្លន

េញ្ហា បគ្តឧតាមេិកាផផនកេងគមកិច្ច 
អនកអាជ្ពីេងគមកិច្ច 

២ មស្រនាីរាជ្ការគ្កេួង ស្ថា ប័ន មស្រនាីការ.ិេងគមកិច្ចនិងេុខុម្លល
ភាពេងគម គ្កុង គ្េុក ខ័ណឌ  និងបុគគលិក NGOs មិនម្លន 
េញ្ហា បគ្តផផនកេងគមកិច្ច ប ុផនាម្លនជ្ាំនាញការងារេងគមកិច្ច 

អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង 
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៣ មស្រនាីរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិផែលកាំពុងគធវីការងារេងគមកិច្ចែូច្
ជា គ.ក.ន.ក និងអនកេមគ្គច្ិតា 

អនកេងគមកិច្ចបឋម 

៤ មស្រនាីរាជ្ការ និងបុគគលិក NGOs ផែលកាំពុងគធវីការាក់ព័នធនឹង
ការងារេងគមកិច្ច ែូច្ជាវេ័ិយអប់រ ាំ េុខាភិបាល យុតាិធម៌ ។ល។ 

អនកេងគមកិច្ចេមព័នធ 

 

១.៦. តួនាទ្ីនិងម្ុខងារររសក់ម្ាងំបសវាសងគម្ 
 

ការងារេងគមកិច្ច គឺជាផផនកេាំខាន់មួយននគ្បព័នធេុខម្លលភាពេងគម និងយុតាធិម៌ េគ្ម្លប់មនុេស
គពញវយ័ គ្គួស្ថរ និងកុម្លរ ជាពិគេេការអនុវតាច្ាំគាះកុម្លរ និងគ្គួស្ថរ កម្លា ាំងគេវាេងគមគធវីការគៅកនុង
គ្បព័នធកិច្ចការារកុម្លរ យុតាិធម៌េគ្ម្លប់កុម្លរ េុខភាពផាូវច្ិតា និងការផ្លា េ់បាូរបទ្ដ្ឋា នេងគម។ តារាងទ្ី២
បងាា ញជាលកខណៈអនារជាតិននកម្លា ាំងគេវាេងគមគធវីអនារាគមន៍គៅកគ្មិតគផសងៗោន  ពីបុគគលគៅបុគគល
គ្កុមគ្គួស្ថរ គ្កុម េហគមន៍ និងកគ្មតិេងគម។ គទាះបីជាការអនុវតាការងារេងគមកិច្ចមយួច្ាំនួនអាច្គ្តួត
គលីោន ជាមួយនឹងវជិាជ ជ្ីវៈែនទ្គទ្ៀតក៏គដ្ឋយ លកខណៈពិគេេននការងារេងគមគឺថាទាាំងអេ់គនះគ្តូវបាន
បញ្ចូ លោន  គហយីការងារេងគមនាាំឱ្យពកួគគម្លនវធិីស្ថស្រេាផបាកមួយផែលគផ្លា តគលីបុគគលម្លន ក់ៗគៅកនុងបរបិទ្
េងគមរបេ់ពួកគគ និងអាច្ោាំគ្ទ្ែល់គ្បជាជ្នតាមរយៈការផាល់គ្បឹកាគោបល់ ការគ្គប់គ្គងករណី 
ការគរៀបច្ាំេហគមន៍ នងិការតេ៊ាូមតិផែលរមួច្ាំផណកែល់ការោាំារេងគម។ 

 

១.៦.១.តួនាទ្ី និងមុខងារកម្លា ាំងគេវាេងគមកគ្មិតមីគ្ក ូ(Micro) 
គៅកគ្មិតមីគ្កូ កម្លា ាំងគេវាេងគមអនុវតាផាល់គេវាគដ្ឋយផ្លទ ល់ែល់អតិថិជ្ន។ ការងារគនះរមួបញ្ចូ ល

ទាាំងការងារបងាា រែូច្ជាការផាល់គេវាោាំគ្ទ្ផផនកច្ិតាស្ថស្រេា និងេម្លភ រែូច្ជា េគមាៀកបាំាក់ គេបៀងអាហារ 
និងកញ្ចប់អនាម័យ ការកាំណត់ករណីននការរ ាំគលាភបាំានគលីកុម្លរ ការគ្គប់គ្គងករណី ការគ្បឹកាគោបល់ 
ការបញ្ជូ ន នងិការេគ្មបេគ្មួលននគេវាេាំខាន់ៗមួយច្ាំនួនកនុងការតាមដ្ឋនករណីអាំគពីហងឹា ការរ ាំគលាភ
បាំាន ការគធវេគ្បផហេ និងការគកងគ្បវញ័្ច ។ អនកេម័គ្គច្ិតាកគ្មិតេហគមន៍ និងអនកគធវីការផផនកេងគមកចិ្ច 
ផតងផតគធវីការគៅកគ្មិតមីគ្កូ។ 
 

១.៦.២.តួនាទ្ ីនិងមុខងារកម្លា ាំងគេវាេងគមកគ្មិតកណ្តា ល (Mezzo) 
គៅកគ្មិតកណ្តា ល នែគូេងគមកិច្ចជាមួយគ្កុម និងអងគការកគ្មិតេហគមន៍គែីមបីគ្បមូលធនធាន

និងតេ៊ាូមតិគែីមបីការផ្លា េ់បាូ រវបបធម៌ ឬស្ថា ប័ន។ ការងារភាគគគ្ច្ីនជាមួយបទ្ដ្ឋា នវបបធម៌ែូច្ជា
អនារាគមន៍គែីមបីគដ្ឋះគ្ស្ថយអាំគពីហឹងាគ្បឆ្ាំងនឹងផយនឌ្័រគកីតគ ីងគៅកគ្មិតគនះ។ កម្លា ាំងគេវាេងគម
ផែលគធវីការគៅកគ្មិតកណ្តា លគ្តូវផតបាំាក់គដ្ឋយជ្ាំនាញអនារបុគគល និងភាពចប់អារមមណ៍ខាងវបបធម៌
គែីមបគីធវីការជាមួយគ្បជាជ្ន នងិការផគ្បលគ្បួលវបបធម៌គែីមបគីធវីការជាមួយមនុេសគផសងោន ។ 

 

១.៦.៣.តួនាទ្ី និងមុខងារកម្លា ាំងគេវាេងគមកគ្មិតម្លគ្ក ូ(Macro) 
គៅកគ្មិតទូ្លាំទូ្លាយននការអនុវតា កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកគ្មិតម្ល គ្កូមិនគធវីការគដ្ឋយផ្លទ ល់ជាមួយ

នឹងអតិថិជ្នគទ្។ គទាះោ ងណ្តក៏គដ្ឋយកម្លា ាំងគេវាេងគមអាច្គដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា ធាំៗផែលជ្ះឥទ្ធិពល
ែល់េហគមន៍គដ្ឋយការគ្បមូលផាុ ាំេហគមន៍ទាាំងមូល ការតេ៊ាូមតិេគ្ម្លប់គោលនគោបាយ ការបគងាីត
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កមមវធិី អនារាគមន ៍នងិចូ្លរមួកនុងការគ្ស្ថវគ្ជាវ។ អនកគ្គប់គ្គងការងារេងគមកិច្ចផែលគ្តួតពិនិតយទ្ីភាន ក់ងារ
គេវាេងគមអាច្ជាអនកគធវីការផផនកេងគមកិច្ចកគ្មិតម្ល គ្កូ។ 

តារាងទ្ី២៖ តួនាទ្ី និងមុខងាររបេ់កម្លា ាំងគេវាេងគម22 
កគ្មិត ការគផ្លា តេាំខាន់ននការងារ តួនាទី្ និងមុខងារ តួនាទី្ទូ្គៅ 

កគ្មិតមីគ្ក ូ
(Micro) 

- បុគគល និងគ្កុមគ្គួស្ថរ
ផែលងាយរងគគ្ោះ ឬ
ម្លនហានិភ័យឬធាា ប់
ម្លនបញ្ហា ទាក់ទ្ងនឹង
អាំគពីហងិាគលីកុម្លរ 

- កាំណត់អតាេញ្ហា ណកុម្លរនិង
គ្កុមគ្គួស្ថរផែលម្លនហានិភ័យ 
និងគោងគៅគ្បព័នធផាូវការ 

- គធវីការជាមួយយនាការការារ
កុម្លរេហគមន៍ 

- ភាជ ប់គៅគេវាកមម និងតាមដ្ឋន
វឌ្ឍនភាព 

- ការគ្គប់គ្គងករណី ការចុ្ះេួរ
េុខទុ្កខគៅផទះ គេវាកមមផ្លទ ល់ 
(ការគ្បឹកា ការោាំគ្ទ្ចិ្តាស្ថស្រេា 
ការោាំគ្ទ្ផផនកគេែាកិច្ច។ល។) 

- បុគគលិកផថទាាំកុម្លរ និង   
យុវជ្ន 

- បុគគលិកការារកុម្លរ   
េហគមន៍ 

- អនកគ្គប់គ្គងករណី 
- មស្រនាីការារកុម្លរ 
- មស្រនាីេិទ្ធិកុម្លរ 
- បុគគលិកេុខាភិបាល   
េហគមន៍ 

- បុគគលិកេងគម 
- អនកពាបាលគរាគ 

កគ្មិត 
កណ្តា ល 
(Mezzo) 

- អតិថិជ្នគោលគៅ/ 
គ្កុមអនកទ្ទ្ួលផល 

- យនដការការារកុម្លរ
េហគមន៍ 

- គ្កុមេហគមន៍គផ្លា ត
គលីបញ្ហា េងគមគផសងៗ
ែូច្ជាការអនុវតា
គ្បកបគដ្ឋយគគ្ោះថាន ក់ 
អាហារូបតាមភកុម្លរ 

- ការស្ថន ក់គៅគ្បកប
គដ្ឋយេុវតាិភាព 

- ផាល់ព័ត៌ម្លន និង/ឬធនធានគៅ
គ្កុមផែលម្លនហានិភ័យ 

- េគ្មបេគ្មួលែាំគណីរការជួ្យ
ខាួនឯង 

- ចប់នែគូជាមួយេហគមន៍គែីមបី
ធានាបាននូវមគធាបាយបញ្ជូ ន 

- េគ្មបេគ្មួល និងបគគ្មីការគលី  
គណៈកម្លម ធិការការារកុម្លរ
េហគមន៍ 

- ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាមួយគមែឹកនាាំ
គ្បនពណី 

- េម្លជិ្កគណៈកម្លម ធិការ
ការារកុម្លរេហគមន៍ 

- អនកតេ៊ាូមតិកុម្លរ 
- មស្រនាអីភិវឌ្ឍេហគមន៍/ 
អនកេម័គ្គចិ្តា 
 

កគ្មិតម្លគ្ក ូ
(Macro) 

- េហគមន៍ទាាំងមូល 
- ការគ្គប់គ្គងទី្ភាន ក់ងារ 
/កមមវធីិ 

- ការបណាុ ះបណ្តា លនិង
ការផណនាាំ 

- ការគលីកកមពេ់ការយល់ែឹង 
- ការគកៀរគរេហគមន៍រមួទាាំង
ឪពុកម្លា យកុម្លរ និងមនុេស        
វយ័ជ្ាំទ្ង់ 

- ែឹកនាាំ/គ្គប់គ្គងភាន ក់ងារ និងកមម
វធីិគេវាកមមេងគមគដ្ឋយផ្លទ ល់ 

- អនកគរៀបច្ាំេហគមន៍ 
- អនកតេ៊ាូមតិគោល
នគោបាយ 

- មស្រនាីនីតិវធីិ 
- អនកគ្គប់គ្គងទី្ភាន ក់ងារ 
- អនកគ្គប់គ្គងកមមវធីិ 

 
22 Business Case of Social Work for Improved Access to Social Services in Cambodia 2019 
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កគ្មិត ការគផ្លា តេាំខាន់ននការងារ តួនាទី្ និងមុខងារ តួនាទី្ទូ្គៅ 
- ការផាល់កិច្ចោាំគ្ទ្ 
(គដ្ឋយភាន ក់ងារ ឬការ
អនុវតាផ្លទ ល់) 

- គ្បព័នធទិ្ននន័យ 
- ពិនិតយគ ងីវញិការ
គ្គប់គ្គង 

- គធវីអនារកមមជាមួយ
គ្បព័នធផសពវផាយ 

- គ្គប់គ្គងច្កខុវេិ័យនិង
ការផ្លា េ់បាូរយុទ្ធស្ថស្រេា 

- ចូ្លរមួកនុងែាំគណីរការ 
តាក់ផតងគោលនគោ
បាយ ឬច្ាប់  

- ការវាយតាំនលកមមវធីិ 
- ការេគ្មបេគ្មួល 
ថាន ក់ជាតិ 

- ែឹកនាាំការបណាុ ះបណ្តា លគៅតាម
េហគមន ៍ភាន ក់ងារគេវាកមម ឬ
គៅកនុងស្ថា ប័នអប់រ ាំ 

- ផាល់ការគ្តួតពិនិតយទី្ភាន ក់ងារ ឬ
ជាអនកគ្តួតពិនិតយែល់និេសតិ 

- រច្នា/គ្គប់គ្គងទិ្ននន័យ 
- គ្តួតពិនិតយនិងវាយតនមា 

 

 

 

 

- អនកែឹកនាាំ 
- អនកបណាុ ះបណ្តា ល/គ្គូ 
- មស្រនាីគ្តួតពិនិតយ និងវាយ
តនមា/អនកគ្ស្ថវគ្ជាវ 

- អនកគ្គប់គ្គង 
- អនកគ្គប់គ្គងកម្លា ាំងគេវា
េងគមថាន ក់ជាតិ 

- អនកការារការផបង     
ផច្កថវកិា 
 

 
១.៧.្រពន័ធអេិា កិចចកម្ាងំបសវាសងគម្ 
 

ការផាល់អាជាា ប័ណណ និងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អនកវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច គឺជាយនាការែ៏ច្មបង និងម្លនស្ថរៈេាំខាន់
េគ្ម្លប់វជិាជ ជ្ីវៈនីយកមមេងគមកិច្ច គែីមបធីានាថា និេសតិផែលបានបញ្ចប់ការេិកាេងគមកិច្ចវទិ្ា និងអនក
ផាល់គេវាេងគមកិច្ច និងជ្ាំនួយេងគមទាាំងកនុងស្ថា ប័នរែា អងគការនែគូ និងវេ័ិយឯកជ្ន ម្លនគុណវុឌ្ឍិ
គ្គប់គ្ោន់កនុងការអនារាគមន៍ គ្េបតាមគ្បព័នធវាយតនមា និងការបណាុ ះបណ្តា លគ្តឹមគ្តូវតាមនិោមការ 
ជាតិនិងអនារជាតិ។ ផផអកតាមការអនុវតាគៅេហរែាអាគមរចិ្បានបងាា ញថា ការទ្ទ្ួលខុេគ្តូវននគ្កុមគ្បឹកា
េហរែាអាគមរកិេាីពីការអប់រ ាំេងគមកិច្ចវទិ្ាផែល“បគងាីតបទ្ដ្ឋា នេគ្ម្លប់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ ផែលកាំណត់អាំពី
ការគរៀបច្ាំេមតាភាព និងការធានាថា កមមវធិីអប់រ ាំេងគមកិច្ចវទិ្ាគ្េបគៅតាមបទ្ដ្ឋា នទាាំងគនះ ការោិល័យ 
ផាល់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ច្ាំគាះេងគមកិច្ចវទិ្ា គ្តួតពិនិតយគមីលែាំគណីរការននការផាល់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ផែល
ម្លនគគ្ច្ីនជ្ាំហាន ផែលាក់ព័នធនឹងេវ័យេិកាអាំពីកមមវធិីអប់រ ាំគនះ ការចុ្ះពនិិតយែល់កផនាង និងការពិនតិយ
របេ់គណៈកម្លម ការផាល់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់” 23   

 

 
23 Council on Social Work Education, “About CSWE Accreditation”, 2018.   
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គែីមបទី្ទ្ួលបានអាជាា ប័ណណ អនកគ្បកបអាជ្ីពវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចផែលជាកម្លា ាំងគេវាេងគម គ្តូវ្ាង
កាត់នូវការគ្បលង និងនីតវិធិីកាំណត់ពីគុណវុឌ្ឍផិែលគរៀបច្ាំគដ្ឋយស្ថា ប័នរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល ផែលទ្ទ្ួល
ខុេគ្តូវកនុងការផាល់អាជាា ប័ណណ។24 គៅកនុងែាំណ្តក់កាលគគ្កាយៗគទ្ៀតននវជិាជ ជ្ីវៈគនះ អាច្ម្លនការគ្បលង
គែីមបទី្ទ្ួលបានអាជាា បណ័ណគ្បគភទ្មយួគផសងគទ្ៀតេគ្ម្លប់អនកអនុវតាផផនកគាីនកិកគ្មតិខពេ់ ផែលម្លនេញ្ហា បគ្ត
អនុបណឌិ ត និងោ ងគហាច្ណ្តេ់ម្លនបទ្ពិគស្ថធន៍រយៈគពលបីគៅបួនឆ្ន ាំ កនុងការអនុវតាគដ្ឋយផ្លទ ល់ 
ែូច្ជាបគច្ចកគទ្េ និងគាំរូននការពិគគ្ោះគោបល់គផសងៗោន ។ ការគ្បលងគែីមបទី្ទ្ួលបានអាជាា ប័ណណគួរផត
្ាុះបញ្ហច ាំងពបីទ្ដ្ឋា នផែលគ្តូវបានកាំណត់េគ្ម្លប់ការអនុវតាគដ្ឋយផ្លទ ល់កនុងកគ្មិតខពេ់។25 

ផផអកតាមគ្ស្ថវគ្ជាវរបេ់អនកជ្ាំនាញបងាា ញថា ការគ្បលងរបេ់គ្បគទ្េ ផែលគគ្បីគ្បាេ់គោលការណ៍
ផណនាាំកាន់ផតតឹងរងឹេគ្ម្លប់ការផដល់អាជាា ប័ណណអនកេងគមកិច្ចវទិ្ាម្លនគៅកនុងគ្បគទ្េណូផវគហស ង់។ 
តាមរយៈការផ្លា េ់បដូរច្ាប់គៅឆ្ន ាំ២០១៩ អនកេងគមកិច្ចវទិ្ាទាាំងអេ់ផែលកាំពុងអនុវតាវជិាជ ជ្ីវៈគនះគៅគពល
គនះគ្តូវចុ្ះបញ្ជ ីជាមួយគ្កុមគ្បឹកាភិបាលចុ្ះបញ្ជ ីអនកេងគមកិច្ចវទិ្ាជាតិគៅគ្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ គដ្ឋយស្ថរការ
ចុ្ះបញ្ជ ីគដ្ឋយេម័គ្គច្ិតាផលងបាំគពញកគ្មិតននលកខខណឌ វជិាជ ជ្ីវៈគៅកនុងវេ័ិយគនះគទ្ៀតគហយី។26 ផផនកមួយ
ននអតាគ្បគោជ្ន៍ផែលរដ្ឋា ភិបាលណូផវលគហស ង់បានគូេបញ្ហជ ក់ច្ាំគាះការផ្លា េ់បដូរគនះគឺថាការផ្លា េ់បដូរ
គនះនឹងអនុញ្ហា តឱ្យអនកេងគមកិច្ចវទិ្ាពគ្ងឹងវជិាជ ជ្ីវៈរបេ់ខាួន ជ្ួយែលក់ារគរៀបច្ាំផផនការកម្លា ាំងការងារនិង 
អនុញ្ហា តឱ្យម្លនអនារាគមន៍ផផនកគ្បតិបតាិការកាន់ផតលអគ្បគេីរ។27 

ការគរៀបច្ាំស្ថា ប័ននីយកមមវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច និងវជិាជ ជ្ីវៈនីយកមមកម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ច គជឺាយនាការ
ច្មបងកនុងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាផាូវការនូវវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច គែីមបធីានាបាននូវការគលីកកមពេ់ ការកស្ថង នងិ
អភិវឌ្ឍេមតាភាពកម្លា ាំងគេវាេងគមផែលជាតួអងគគ្បតិបតាិករផ្លទ ល់កនុងការផាល់ទាាំងគេវាេងគម នងិជ្ាំនយួ
េងគមគ្បកែគដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាពគ្េបតាមការវវិតាន៍របេ់កមពុជានាបច្ចុបបននគៅគលីឆ្កជាតិ នងិអនារជាតិ។ 
ែាំគណីរការននការគរៀបច្ាំគនះម្លនែូច្ខាងគគ្កាម៖ 

១.៧.១.ស្ថា ប័ននីយកមមវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច 
- គរៀបច្ាំបគងាីតនូវឯកស្ថរគតិយុតាាក់ពន័ធនានា  
- គរៀបច្ាំដ្ឋក់បញ្ជូ លនូវមុខងារេងគមកិច្ចគៅកនុងគ្បព័នធការងាររបេ់ស្ថា ប័ន 
- គរៀបច្ាំផផនការ និងតគ្មូវការការបណដុ ះបណ្តដ ល 
- គរៀបច្ាំពគ្ងឹង េម្លគមវជិាជ ជ្ីវៈ 
- គរៀបច្ាំបគងាីតគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ។28 

 
24 MoSVY “Social Work Standards for Generalist Practice”, 
25 Karen Rotabi and Jini Roby, “Social Work Standards for Advanced Direct Practice”, 2018.  
26 Social Workers Registration Board, “Legislation”,2019. 
27 New Zealand Government, “Social work sector – improving professionalism through managing mandatory 
registration”, 2019. 
28 Wilensky, L.H. (1964). The professionalization of everyone? American Journal of Sociology, 70(2), 137-158 
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១.៧.២.វជិាជ ជ្ីវៈនីយកមមកម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ច 
- គធវីការេិកាពីតគ្មូវការ និងការផ្លា េ់បាូរបរបិទ្េងគមគផ្លា តគលីកម្លា ាំងគេវាេងគម  
- គរៀបច្ាំឯកស្ថរគតិយុតាាក់ព័នធនានា ផេវងរកការោាំគ្ទ្ផផនកគោលនគោបាយេគ្ម្លប់វជិាជ ជ្ីវៈ 
- គរៀបច្ាំយនាការកនុងការបណាុ ះបណ្តា ល 
- បគងាីតគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ និងបទ្ដ្ឋា ននានា 
- បគងាីតយនាការេវ័យគ្គប់គ្គងអាំពី ការចុ្ះគ ម្ ះ និងការផាល់អាជាា ប័ណណ29 
- ពគ្ងឹងេម្លគមវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច 

 

គទាះបីជាការគរៀបច្ាំគៅកនុងគ្បគទ្េនីមយួៗអាច្ម្លនលកខណៈខុេៗោន កាី ប ុផនាេគ្ម្លប់គ្បគទ្េកមពុជា
នាគពលបច្ចុបបននគឺេាិតគៅកនុងែាំណ្តកក់ាលទ្ី៥ ននស្ថា ប័ននីយកមមវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច។ េម្លគមអនកវជិាជ ជ្ីវៈ
េងគមកិច្ចកមពុជា(APSWC)គ្តូវបានបគងាីតរចួ្គហយីគៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ េម្លគមគនះ ក៏ពាោមបគងាីត
ការគ្តួតពិនិតយគុណវុឌ្ឍ ិគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ និងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ច្ាំគាះវជិាជ ជ្ីវៈគនះ។ គទាះបីជាោ ងណ្ត 
គែីមបធីានាបាននូវការោាំគ្ទ្ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និងការបគងាីននូវច្ាំនួនននកម្លា ាំងគេវាេងគម តគ្មូវឱ្យម្លននូវ
ការគរៀបច្ាំយនាការននការគរៀបច្ាំ និងទ្ទ្លួស្ថគ ល់ច្ាេ់លាេ់ែូច្ជា ច្ាប ់ គោលនគោបាយ និងបទ្ដ្ឋា ន
ននការអនុវតាគផសងៗេគ្ម្លប់វជិាជ ជ្ីវៈគនះ។  

ផផអកតាមបរបិទ្ខាងគលី និងឯកស្ថរទ្ ាកីរណ៍ េាីព ី «ការវនិគិោគគលីកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា»
បានគែីរតួនាទ្ីជាឧបករណ៍ែ៏េាំខាន់មួយ គែីមបពីគ្ងឹង និងោាំគ្ទ្េគ្ម្លប់វជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចគៅកនុងគ្បគទ្េកមពុជា។ 
គែីមបធីានានូវការផដល់គេវាផបបបរោិប័ននគយនឌ្័រ និងការគរៀបច្ាំយនាការអភិបាលកិច្ចកម្លា ាំងគេវាេងគមចាំ
បាច្់គ្តូវពិចរណ្តគលីេមតុលយផផនកគយនឌ្័រ គៅកនុងការគគ្ជ្ីេគរេីអនកវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច។ 

១.៨. ទ្ំនាក់ទ្ំនងរវាងផែនការយទុ្ធសាស្រសតជាម្ួយនលងឯកសារពាកព់័នធ 
 

 ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ ២០២២-២០៣១» ផែលម្លនេងគតិភាព
ជាមួយនឹងផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគែីមបីបណាុ ះបណ្តា លកម្លា ាំងគេវាេងគម «គផ្លា តគលីកិច្ចការារកុម្លរ» ឆ្ន ាំ
២០២១-២០២៥ ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាវេ័ិយេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនតីិេមបទា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 
ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាអភិវឌ្ឍជាតិឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ យុទ្ធស្ថស្រេាច្តុគកាណែាំណ្តក់កាលទ្៤ី គោលគៅ
អភិវឌ្ឍគ្បកបគដ្ឋយច្ីរភាពកមពុជា ២០៣០ គ្កបខណឌ គោលនគោបាយជាតិោាំារេងគម ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ 
គោលនគោបាយជាតិ េាីពី «មនុេសវយ័ចេ់ឆ្ន ាំ ២០១៧-២០៣០» គោលនគោបាយជាតិ េាីព ី«គ្បព័នធ
កិច្ចការារកុម្លរឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៩ ច្ាប់េាីពយុីតាិធម៌អនតីជិ្នឆ្ន ាំ២០១៦ និងគ្កបខណឌ គុណវុឌ្ឍជិាតិ
កមពុជាឆ្ន ាំ២០១៤ ឯកស្ថរទ្ ាកីរណ៍េាពីីការវនិិគោគគលីកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា នងិឯកគផសងគទ្ៀត។  
 

 
29 Jini Roby & Karen Smith Rotabi, 2017 
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 ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា ២០២២-២០៣១» គជឺាផផនទ្ីតគ្មង់ផាូវឱ្យ
គ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ គ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា គ្កេួងស្ថា ប័ន អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល
កនុងគ្េុកនិងបរគទ្េ នែគូអភិវឌ្ឍ និងអងគភាពាក់ព័នធចូ្លរួមអនុវតាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាេាីពីកម្លា ាំង
គេវាេងគម ឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ឱ្យេគគ្មច្បាននូវគោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេា ច្គងាា មេកមមភាព និងច្ាំណុច្គៅ
ននេូច្នាករផែលបានកាំណត់ឱ្យទ្ទ្លួបានគជាគជ្័យ។ 
 

១.៩. ដំបណើ រការបរៀរចំផែនការយទុ្ធសាស្រសតសតពីកីម្ាងំបសវាសងគម្ 
 

 គ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា េហការជាមួយអងគការផភានអនារជាតិ និង
អងគការយូនីគេហវបានគគ្ជ្ីេគរេីទ្ីគ្បឹកាបគច្ចកគទ្េគែីមបគីរៀបច្ាំផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាេាីពីកម្លា ាំងគេវាេងគម
ឆ្ន ាំ ២០២២-២០៣១ ម្លនរយៈគពល៥៦នថាគធវីការ ផែលបានចប់គផាីមពីនថាទ្ី៤ ផខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ែល់នថា
ទ្ី១៥ ផខមិថុនា ឆ្ន ាំ២០២១ គែីមបគីរៀបច្ាំផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគនះ។30 ជ្ាំហានគែីមបគីរៀបច្ាំគេច្កាីគ្ាង
ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាែូច្ខាងគគ្កាម៖ 

 គរៀបច្ាំផផនការអភិវឌ្ឍផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាេាីពីកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១។ 
 ពិនិតយគ ងីវញិនូវឯកស្ថរគោលនគោបាយ លិខិតបទ្ដ្ឋា នគតយុិតា និងឯកស្ថរាក់ព័នធជាតិនិង
អនារជាតិនានារមួទាាំងផផនការ ឬកមមវធិីអភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគម េគ្ម្លប់គធវីជាទ្ិននន័យបនាទ ប់បនសាំ 
(Secondary data)។ 

 គ្បមូលទ្ិនននយ័តាមរយៈការគធវីេម្លភ េន៍ផ្លទ ល់ បាំគពញកគ្មងេាំណួរ និងច្កខុវេ័ិយរបេថ់ាន ក់ែឹកនាាំ 
មស្រនាី បុគគលិករបេ់គ្កេួង-ស្ថា ប័ន នងិអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលនានាេគ្ម្លប់គធវីជាទ្ិននន័យបឋម
(Primary data)។ 

 វភិាគទ្ិននន័យទាាំងពីរគែីមបកីាំណត់គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេា ច្គងាា មេកមមភាព នងិេកមមភាព រមួទាាំង
េូច្នាករវាេ់ផវង និងគធវីការច្ងគ្កងគេច្កាីគ្ាងេូនយផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា។ 

 គរៀបច្ាំកិច្ចគ្បជុ្ាំគ្កុមការងារ និងេិកាខ ស្ថលាគៅថាន ក់ជាតិ និងគៅថាន ក់គគ្កាមជាតិជាបនាបនាទ ប់គែីមបី
គ្បមូលធាតុចូ្លេគ្ម្លប់ផកេគ្មួលគេច្កាីគ្ាងេូនយ ទ្ី១ ២ និងទ្៣ី ននផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា។ 

 ពិនិតយ និងផកេគ្មួលគេច្កាីគ្ាងចុ្ងគគ្កាយននផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពីកម្លា ាំងគេវាេងគមឆ្ន ាំ
គៅកមពុជា២០២២-២០៣១ ដ្ឋក់ជូ្នរែាមស្រនាីគ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា 
គែីមបពីិនិតយ និងេគគ្មច្។  
 
 

១.១០. ទ្្ម្ង់ផែនការយទុ្ធសាស្រសតសតពីកីម្ាងំបសវាសងគម្  
 

 ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា ឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១» ផច្កជា ៨ ផផនក៖ 
ផផនកទ្ី១៖ ស្ថវតា និងបរបិទ្ គរៀបរាប់ពីគម្លា តគោលនគោបាយ ផលប ះាល់វជិ្ជម្លនននការគ្គប់គ្គងកណី 
និងកងវះបុគគលិកេងគម ការកាំណត់គ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម តួនាទ្ីនិងមុខងារកម្លា ាំងគេវាេងគម គ្បព័នធ
អភិបាលកិច្ចកម្លា ាំងគេវាេងគម ទ្ាំនាក់នងរវាងផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាជាមួយឯកស្ថរាក់ព័នធ ែាំគណីរការ

 
30 គពលគវលាកនុងការគរៀបច្ាំផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគនះគ្តវូបានពនាគពលគដ្ឋយស្ថរការរកីរាលដ្ឋលននជ្ាំងឺកូវតី-១៩ 
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គរៀបច្ាំផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា និងទ្គ្មង់ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា ផផនកទ្ី២៖ វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា គ្បឈម 
គរៀបរាបអ់ាំពីវឌ្ឍនភាព នងិបញ្ហា គ្បឈម ផផនកទ្៣ី៖ ទ្េសនៈវេ័ិយ គបេកកមម នងិគោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេា 
គរៀបរាប់ពីទ្េសនៈវេ័ិយ គបេកកមម គោលបាំណងគោលនគោបាយ និងគោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេា ផផនកទ្ី៤៖ 
ការគរៀបច្ាំស្ថា ប័នេគ្ម្លប់អនុវតាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា ផផនកទ្ី៥៖ យុទ្ធស្ថស្រេាគកៀរគរហរិញ្ាបបទាន និងតគ្មូវ
ការថវកិា គរៀបរាបអ់ាំពីយុទ្ធស្ថស្រេាគកៀរគរហរិញ្ាបបទាន និងតគ្មូវការថវកិាេគ្ម្លប់អនុវតាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា 
ផផនកទ្ី៦៖ ការតាមដ្ឋនគ្តួតពិនិតយ និងវាយតនមា គរៀបរាប់ពីការតាមដ្ឋនគ្តួតពិនិតយ និងវាយតនមា និង
ផផនកទ្ី៧៖ គេច្កាីេននិដ្ឋា នរមួទាាំងឧបេមព័នធ។ 
 

២.  វឌ្ឍនភាព និងរញ្ហា ្រឈម្ 
 

២.១. វឌ្ឍនភាព  
 

 រាជ្រដ្ឋា ភិបាលបានចត់ទុ្កការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេសជាច្ាំណុច្អាទ្ិភាពមួយផែលគ្តូវយកច្ិតា
ទុ្កដ្ឋក់បាំផុតកនុងការជ្ាំរុញការអភិវឌ្ឍគេែាកិច្ចេងគម េាំគៅេគគ្មច្ឱ្យបាននូវគោលគៅរយៈគពលមធយម 
និងរយៈគពលផវងរបេ់កមពុជា គាលគឺផគ្បកាា យកមពុជាជាគ្បគទ្េម្លនច្ាំណូលមធយមកគ្មិតខពេ់គៅឆ្ន ាំ២០៣០ 
និងជាគ្បគទ្េម្លនច្ាំណូលខពេ់គៅ ឆ្ន ាំ២០៥០។ គែីមបីេគគ្មច្គោលគៅខាងគលីម្លនគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ
រួមម្លន េកលវទិ្ាល័យភូមិនទភនាំគពញ វទិ្ាស្ថា នជាតិេងគមកិច្ច និងវទិ្ាស្ថា នេនាប ូលបានអប់រ ាំ 
និងបណាុ ះបណ្តា លនិេិសតកគ្មតិឧតាមេិកា នងិគគ្កាយឧតាមេិកាផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ា បានច្ាំននួ៤០៨នាក់ 
រហូតមកែល់បច្ចបបនន កនុងគនាះេកលវទិ្ាល័យភូមិនទភនាំគពញម្លននិេិសតច្ាំនួន ១៩៨នាក់ បានបញ្ចប់ថាន ក់
បរញិ្ហា បគ្តផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ា និងច្ាំនួន៨២នាក់ បានបញ្ចប់ថាន កអ់នុបណឌិ តផផនកេងគមកិច្ច វទិ្ាស្ថា នជាតិ
េងគមកិច្ចម្លននិេិតសបញ្ចប់ថាន ក់បរញិ្ហា បគ្តផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាច្ាំននួ ៩៣នាក់ និងវទិ្ាស្ថា នេនាប ូលម្លន
និេិតសបញ្ច ប់បរញិ្ហា បគ្តេងគមកិច្ចវទិ្ាច្ាំនួន ៣៥នាក់ ផែលកាំពុងបគគ្មីការគៅកនុងវេ័ិយេងគមកិច្ច។ 
ទ្នទឹមនឹងគនះគ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា និងអងគការយូនីគេហវ េហការជាមួយ
អងគការគេវាេងគមកមពុជា និងអងគការច្ិតាេងគមអនារវបបធមប៌ានបណាុ ះបណ្តា លមស្រនាីគ្កេួង នងិមស្រនាមីនទីរ
េងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទារាជ្ធានី-គខតា គៅច្គនាា ះឆ្ន ាំ២០០០ ែល់ ឆ្ន ាំ២០១០ ម្លន
កមមវធិីបីកគ្មិតគឺ៖ ១.ការបណាុ ះបណ្តា លគេវាេងគមកិច្ចមូលដ្ឋា ន ២.ការបណាុ ះបណ្តា លគេវាេងគមកិច្ច
ជ្ាំនាញ និង៣.ការបណាុ ះបណ្តា លគ្គប់គ្គងគេវាេងគមកិច្ចច្ាំនួន ១៦០១នាក់។31 គែីមបនីិរនារភាពយូរ
អផងវងកមមវធិបីណាុ ះបណ្តា លគនះគ្តូវបានបាូរគៅជាវទិ្ាស្ថា នជាតេិងគមកិច្ច។ បផនាមពីគនះ គ្កេួងេងគមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា និងអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលបានគធវីការបណាុ ះបណ្តា លមស្រនាី ឬ
បុគគលិកគលីជ្ាំនាញការងារេងគមកិច្ចគៅតាមតគ្មូវការ។ 
 

 បផនាមពីគនះការអភិវឌ្ឍេមតាភាពមស្រនាីរាជ្ការេីុវលិគៅរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិ គ្តូវបានគធវីគ ីង
គដ្ឋយគ្កេួងមហានផទ និងគ្កេួង ស្ថា បន័ រែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិ និងអងគការាក់ព័នធែនទ្គទ្ៀតផែលម្លន
លកខណៈដ្ឋច្់ជាែុាំៗនិង ម្លនការលាំបាកកនុងគ្គប់គ្គង។ កនុងន័យគនះគែីមបឱី្យការកស្ថង និងអភិវឌ្ឍធនធាន

 
31 ជាលទ្ធផលមស្រនាចី្ាំនួន ៧១៨ នាកប់ានបញ្ចបវ់គគ (BSST) ៨៤៧នាកប់ានបញ្ចបវ់គគ(PSST)និង៣៦នាកប់ានបញ្ចបវ់គគ(MSST)។ 
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មនុេសគៅរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិម្លនលកខណៈជាគ្បព័នធ និងគ្គប់គ្ជ្ុងគគ្ជាយ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលបានេគគ្មច្
បគងាីតស្ថលាជាតិរែាបាលមូលដ្ឋា ន32ដ្ឋក់េាិតគៅគគ្កាមឱ្វាទ្គ្កេួងមហានផទ។ ស្ថលាជាតិរែាបាលមូលដ្ឋា ន
ម្លនតួនាទ្ីអភិវឌ្ឍេមតាភាពែល់មស្រនាីរាជ្ការ គ្កុមគ្បឹកាននរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិ េិេស និេិតស និងអនក
ាក់ព័នធែនទ្គទ្ៀត គ្ពមទាាំងេិកាគ្ស្ថវគ្ជាវអាំពីអភិបាលកិច្ច ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា ន ការគលីកកមពេ់
េវ័យភាពមូលដ្ឋា ន និងការគ្គប់គ្គងរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិ។ ទ្នទឹមគនះគែមីបផីាល់ការអភិវឌ្ឍេមតាភាព
មស្រនាីរាជ្ការេីុវលិននគ្កេួងមហានផទទាាំងគៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់គគ្កាមជាតិគ្បកបគដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាពម្លន
លកខណៈគ្បព័នធ និងគ្គប់គ្ជ្ងុគគ្ជាយ ស្ថលាជាតិរែាបាលមូលដ្ឋា នបានគរៀបច្ាំ និងផាល់នូវកមមវធិីបណាុ ះបណ្តា ល
កាតពវកិច្ចច្ាំននួ៦គ្បគភទ្រមួម្លន៖ ១/.វគគគ្គប់គ្គងជាន់ខពេ់ ២/.វគគគ្គប់គ្គងកគ្មិត២ ៣/.វគគគ្គប់គ្គងកគ្មិត១ 
៤/.វគគវគិ្កឹតយការជ្ាំនាញ ៥/.វគគវគិ្កឹតយការមូលដ្ឋា ន និង៦/.វគគគលខាធិការរែាបាល។ កនុងគនាះគោលគៅ
ផែលគ្តូវទ្ទ្ួលការអភិវឌ្ឍេមតាភាពគឺមស្រនាីរាជ្ការេីុវលផែលម្លនមុខែាំផណងគៅកនុងរច្នាេមព័នធនន
ទ្ីេាីការគ្កេួងមហានផទ នងិរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិគដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទាាំងគ្កុមគ្បឹកាននរែាបាលថាន ក់គគ្កាម
ជាតិគ្គប់ថាន ក់ គ្ពមទាាំងមស្រនាីរាជ្ការេីុវលិផែលមិនម្លនមុខែាំផណង និងមស្រនាីកមមេិកាទាាំងគៅទ្ីេាីការ
គ្កេួងមហានផទ និងគៅរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិផងផែរ។ 
 

 ចប់តាាំងពីែាំគណីរការវេ័ិយេងគមកិច្ចកនាងមក កមពុជាមិនទាន់ម្លនបទ្ដ្ឋា នវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចគៅ
គ ីយគទ្ គទ្ីបគៅឆ្ន ាំ២០១៧ គគ្កាមកិច្ចេហការជាមួយគគគ្ម្លងផថទាាំកុម្លរជាអាទ្ិភាពច្មបងននអងគការ 
Save the Children និងគដ្ឋយម្លនការយល់ែឹងអាំពីស្ថរៈេាំខាន់ននបទ្ដ្ឋា នវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចេគ្ម្លប់ជា
េូច្នាករវាេ់ផវងគុណតនមា ច្ាំគណះែឹង និងជ្ាំនាញកម្លា ាំងគេវាេងគមទាាំងគៅកនុង និងគគ្ៅគ្កបខណឌ
រដ្ឋា ភិបាល គទ្ីបគ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទាបានផាួច្គផាីមេិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ និងច្ងគ្កង
បទ្ដ្ឋា នវជិាជ ជី្វៈេងគមកិច្ចគនះគ ងី។ បទ្ដ្ឋា នវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចម្លនពីរគឺ៖ ១/.បទ្ដ្ឋា នវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច
េគ្ម្លប់អនកអនុវតាទូ្គៅ33និង២/.បទ្ដ្ឋា នវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចកគ្មិតឯកគទ្េផែលគៅកនុងគនាះម្លនបទ្ដ្ឋា ន
វជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចេគ្ម្លប់អនកែឹកនាាំនិងគ្គប់គ្គងវេ័ិយេងគមកិច្ច និងបទ្ដ្ឋា នវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចេគ្ម្លប់
អនកេងគមកិច្ចផបបគាីនិក។  
 

 គ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទាបានគច្ញគ្បកាេគលខ ៤៤៣ េ.អ.យ./គ្ប.ក 
ចុ្ះនថាទ្ី២៩ ផខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ េាីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតាគោលការណ៍ផណនាាំេាីពីេមតាភាពមូលដ្ឋា នេគ្ម្លប់
កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា គែីមបជីាឧបករណ៍វាេ់ផវងកគ្មិតេមតាភាពមូលដ្ឋា នេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម

 
32 អនុគ្កតឹយគលខ ១៩២ អនគ្ក.បក ចុ្ះនថាទ្១ី៤ ផខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦ 
33 បានកាំណត់នូវវធិានេគ្ម្លបអ់នុវតាវជិាជ ជ្វីៈេងគមកចិ្ច នងិគគ្បីជាឯកស្ថរ៖ ១.េគ្ម្លបក់ារអភវិឌ្ឍបទ្ដ្ឋា នបណាុ ះបណ្តា លវេ័ិយេងគមកចិ្ចវទិ្ា 
២.មគគុគទ្េក៍មួយែ៏ម្លនគ្បគោជ្នេ៍គ្ម្លប់ស្ថា បន័រដ្ឋា ភិបាល អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល និងវេ័ិយឯកជ្នផែលាកព់័នធកនុងការបណាុ ះបណ្តា ល 
និងកស្ថងេមតាភាព គ្េបតាមតគ្មូវការននស្ថា ប័នរបេ់ខាួន ៣.គគ្បីគ្បាេ់ជាវធិានគោលេគ្ម្លប់ផាល់អាជាា ប័នែល់អនកផាល់គេវាេងគមកិច្ច។ 
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គលីផផនកគុណតនមា34និងគ្កមេីលធម៌ ច្ាំគណះែឹង35 នងិជ្ាំនាញ36 ផែលជាតគ្មូវការចាំបាច្់កនុងការអនុវតា
ការងារេងគមកិច្ចគៅគ្គប់កគ្មិត។ អនកផែលម្លនអាជ្ីពអនុវតាការងារេងគមគ្គប់រូបគៅកមពុជា គ្តូវគ្បតិបតាិ
តាមគោលការណ៍ផណនាាំគនះ ផែលជាឧបករណ៍េគ្ម្លប់អនុវតាលអៗ  នងិជាកិច្ចោាំារេគ្ម្លប់អនកគគ្បីគ្បាេ់ 
និងអនកផាល់គេវា។ គោលការណ៍ផណនាាំគនះម្លនវសិ្ថលភាពអនុវតាច្ាំគាះអងគភាព ឬស្ថា ប័ន ផែលផាល់
គេវាេងគម37 និងអនកផាល់គេវាេងគមគ្គប់រូបទាាំងអនកម្លន និងអនកមិនទាន់ម្លនេញ្ហា បគ្តេងគមកិច្ចវទិ្ា
ផែលគធវីការផ្លទ ល់ជាមួយអតិថិជ្ន38(បុគគល គ្គួស្ថរ និងគ្កមុ) គៅកមពុជា។ បផនាមពីគនះគ្កេួងបានដ្ឋក់
គច្ញនូវផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគែីមបបីណាុ ះបណ្តា លកម្លា ាំងគេវាេងគមឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥39គដ្ឋយគផ្លា តគលី
ការបណាុ ះបណ្តា លបគច្ចកគទ្េវជិាជ ជ្ីវៈជ្ាំនាញេងគមកិច្ច កនុងគោលបាំណងពគ្ងឹងេមតាភាពកម្លា ាំងគេវាេងគម
ឱ្យម្លនកគ្មិតច្ាំគណះែឹង និងកគ្មិតជ្ាំនាញពិតគ្បាកែគ្បកបគដ្ឋយគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ គែីមបផីាល់គេវា
េងគមកិច្ចជូ្នអតិថិជ្នផែលជាជ្នរងគគ្ោះ និងងាយរងគគ្ោះធានាបាននូវគ្បេិទ្ធភាពខពេ់។ គ្កេួងបាន
េហការជាមួយគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ ស្ថា ប័នាក់ព័នធ និងអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលបានគរៀបច្ាំគេច្កាីគ្ាង
អនុគ្កឹតយ េាីពី «គ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម» ម្លនគោលគៅកាំណត់អាំពីគ្កមេីលធម៌
វជិាជ ជ្ីវៈេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅគ្ពះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា គែីមបគីលីកកមពេ់គ្កមេីលធម ៌គេច្កាីនថាថនូរ 
គ្បេិទ្ធភាព និងគុណភាពននការផាល់គេវារបេ់កម្លា ាំងគេវាេងគមរមួម្លន អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច អនកអាជ្ីព
េងគមកិច្ចរង អនកេងគមកិច្ចបឋម និងអនកេងគមកិច្ចេមព័នធ។ 
 

 រាជ្រដ្ឋា ភិបាលបានគច្ញច្ាប់ េាីពី «យុតាិធម៌អនីតិជ្នឆ្ន ាំ២០១៦» គោលនគោបាយជាតិ 
េាីពី «មនុេសវយ័ចេ់ឆ្ន ាំ២០១៧-២០៣០»  គោលនគោបាយជាតិ េាីពី «គ្បព័នធកិច្ចការារកុម្លរ ឆ្ន ាំ
២០១៩-២០២៩» គ្កបខណឌ គោលនគោបាយជាតិោាំារេងគម ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ និងឯកស្ថរាក់
ព័នធវេ័ិយេងគមកិច្ចបានបងាា ញពីតគ្មូវការកម្លា ាំងគេវាេងគមផែលម្លនច្ាំគណះែងឹ ជ្ាំនាញ និងអាកបបកិរោិ
ចាំបាច្់គ្ពមទាាំងគុណវុឌ្ឍ ិនិងគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ និងម្លនច្ាំននួគ្គប់គ្ោន់ គែីមបផីាល់គេវាបងាា រទ្ប់ស្ថា ត ់
អនារាគមន ៍និងស្ថា រនីតេិមបទាែល់ជ្នរងគគ្ោះ នងិងាយរងគគ្ោះកនុងគោលគៅពគ្ងឹងកចិ្ចោាំារេងគម កាត់
បនាយភាពគ្កគី្ក ភាពងាយរងគគ្ោះ និងវេិមភាព ទ្នទឹមនឹងគនះជ្ាំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស នងិ
កាំគណីនគេែាកិច្ច។ គៅឆ្ន ាំ២០១៥ គ្កេួងេងគមកចិ្ច អតតីយុទ្ធជ្ន និងយុវនតីិេមបទា នងិមូលនធិិអងគការ
េហគ្បជាជាតិគែីមបកុីម្លរ បានគគ្ជ្ីេគរេីបុគគលិកេងគមកិច្ចច្ាំននួ ៣០នាក ់ដ្ឋក់ពគ្ងាយឱ្យគធវីការគៅតាម

 
34 គុណតនមា៖ េាំគៅែល់គោលការណ៍ និងគោលគាំនតិ ផែលអនកអនុវតាការងារេងគមទាាំងអេ់គ្បាថាន ច្ង់បាន។ រមួបញ្ចូ លនឹងច្ាំគណះែងឹនងិ
ជ្ាំនាញ គុណតនមាននការងារេងគម គឺជាលកខណៈវនិចិ្ឆយ័វជិាជ ជ្ីវៈេគ្ម្លបវ់ាេ់េទង់េមតាភាព កនុងការអនុវតា។ 
35 ច្ាំគណះែឹង៖េាំគៅែល់ម្លនច្ាំគណះែឹងេាីពីស្ថា នភាពនិងបញ្ហា េងគមគោលនគោបាយេងគមនិងកមមវធិីនានា បាតុភូតេងគម អាជ្ីព
េងគមកិច្ចវទិ្ា និងច្ាំគណះែឹងអាំពីគ្ទ្ឹេាីាក់ព័នធនានា េគ្ម្លប់អនុវតាការងារ កនុងគោលបាំណងេគ្មួលែាំគណីរការននការផ្លា េ់បាូ រ។ 
36 ជ្ាំនាញ៖ េាំគៅែល់េមតាភាពគធវអីវមីួយបានោ ងលអ។ 
37 គេវាេងគម៖ គជឺាគ្បពន័ធគរៀបរយមួយននគេវាកមម និងកមមវធិីរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល គែមីបគីធវីការទ្ប់ស្ថា ត់ កាត់បនាយ ឬគដ្ឋះគ្ស្ថយហានភី័យ
ផផនកេងគម និងបញ្ហា េងគម គដ្ឋយគធវីឱ្យគ្បគេីរគ ងីនូវេុខុម្លលភាពរបេ់បុគគល គ្គួស្ថរ នងិគ្កុម។ អតាគ្បគោជ្ន៍ផែលផាល់ឱ្យគ្តវូផផអកគលី 
ទ្េសនៈវេ័ិយ ឬជ្គគ្មីេមួយេាីពេិីទ្ធិ ឧទាហរណ៍ ផផអកគលីមូលដ្ឋា នននលកខណៈវនិចិ្ឆ័យ ឬលកខខណឌ តគ្មូវជាក់លាក់មួយច្ាំននួ។ 
38 អតិថិជ្ន៖ េាំគៅែលអ់នកផែលទ្ទ្លួផល ឬគ្បគោជ្ន៍ ឬទ្ទ្ួលគេវាកមមពអីនកផាល់គេវាមនុេសធម៌ គដ្ឋយការផាល់គេវាគនះមនិគែីមបបីាូរជា
គ្បាក់គ យី។ 
39 ឯកឧតាមរែាមស្រនាីគ្កេួងេងគមកចិ្ច អតីតយុទ្ធជ្ន នងិយុវនីតិេមបទាបានចុ្ះហតាគលខា គៅនថាទ្ី២ ផខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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មនទីរេងគមកចិ្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា និងអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលជានែគូរបេ់អងគការ 3PC 
េគ្ម្លប់គ្បមូលភេាុតាងឱ្យកាន់ផតរងឹម្លាំផថមគទ្ៀតអាំពីអតាគ្បគោជ្ន៍ននការវនិិគោគគៅកនុងការងារេងគម
គលីផផនកហរិញ្ាវតាុ និងផផនកធនធានមនុេសេគ្ម្លប់ជាលទ្ធផលបានបងាា ញឱ្យគឃញីថា ម្លនកតាា េាំខាន់ៗ
ច្ាំនួនបួន (គមីលរូបភាពទ្ី១)។ េម្លហរណកមមគ្បកបគដ្ឋយេុវតាិភាពមិនគ្តឹមផតការបញ្ជូ នកុម្លរវលិគ្តលប់
គៅរេ់គៅជាមួយគ្កុមគ្គួស្ថរវញិគទ្  ក៏ម្លនការចុ្ះគ ម្ ះកុម្លរឱ្យចូ្លគរៀនបនាផងផែរ។ ការគពញច្ិតា
របេ់គ្គួស្ថរគ្តូវបានកត់េម្លគ លគ់ៅគពលកុម្លរ ឬេម្លជ្ិកគ្គួស្ថរគ្បាប់ែលបុ់គគលិកេងគមកិច្ចថា ពកួគគ
ទ្ទ្ួលបានកដីគ្េលាញ់ និងកិច្ចការារគគ្ច្ីនជាងមុន។ ការផ្លា េ់បាូរអាកបបកិរោិជាវជិ្ជម្លនម្លនន័យថា គៅ
គពលផែលគ្គួស្ថរចូ្លរួមាក់ព័នធកនុងការកាត់បនាយគគ្ោះថាន ក់ កាត់បនាយការគគ្បីគ្បាេ់គគ្គឿងគញៀន ឬ
គគ្គឿងគ្េវងឹ និងអាកបបកិរោិហងិា គ្ពមទាាំងការយល់ពីផលប ះាល់ផែលគកីតគច្ញពីការទុ្កដ្ឋក់កុម្លរ
គៅកនុងមណឌ លផថទាាំ។ ជាចុ្ងគគ្កាយបុគគលិកេងគមកិច្ចម្លនអារមមណ៍ថា បានជ្យួផ្លា េ់បាូរស្ថា នភាពរេ់គៅ
របេ់កុម្លរ និងគ្គួស្ថរតាមរយៈការងាររបេ់ពួកគគ។ 
គ្កាហវកិទ្ី១៖ ការេគគ្មច្បានរបេ់បុគគលិកេងគមកចិ្ច 

គ្បភព៖ របាយការណ៍ករណីេិកាបុគគលិកេងគម 

ទ្នទឹមនឹងលទ្ធផលេគគ្មច្បាន ក៏ជ្ួបការលាំបាកកនុងការគធវីការងារជាមួយអតិថិជ្នផែលម្លនតគ្មូវ
ការគេវាគដ្ឋយស្ថរច្ាំនួនបុគគលិកេងគមកិច្ចមិនគ្គបគ់្ោន់ និងកងវះេមតាភាពផែលម្លនលកខណៈេាង់ដ្ឋរ 
គធវីឱ្យប ះាល់ែល់គុណភាពននការផថទាាំកុម្លរ និងគ្គួស្ថរ គហយីទ្ាំហាំបនទុកករណីរបេ់បុគគលិកេងគមកិច្ច 
គឺម្លនទ្ាំហាំធាំជាងទ្ាំហាំបនទុកករណីផែលគ្តូវបានផណនាាំគៅកគ្មិតអនារជាតិ។ ការពគ្ងឹងេមតាភាព និង
បគងាីនច្ាំនួនកម្លា ាំងគេវាេងគមអាច្ជួ្យកាត់បនាយទ្ាំហាំបនទុកករណី និងអាច្ជ្ួយផកលមអគុណភាពនិង
គ្បេិទ្ធផលននគេវាេងគមកិច្ច។ គៅកនុងច្ាំគណ្តមអនុស្ថេន៍ទាាំង៧ ម្លនអនុស្ថេន៍មួយគេនីឱ្យបគងាីត
គ្បព័នធេគ្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈអាជ្ីព រួមម្លនការអប់រ ាំបនាឱ្យគ្គប់លកខខណឌ តគ្មូវេគ្ម្លប់អនកអាជ្ីព
េងគមកិច្ច នងិអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរងកនុងការរកាគ្បេិទ្ធភាពននអាជាា ប័ណណរបេ់ខាួន និងបគងាីនច្ាំនួនអនក
អាជ្ីពេងគមកិច្ច និង/ឬអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរងឱ្យបានច្ាំនួន ២នាក់ បគគ្មីការងារេងគមកិច្ចគៅកនុងមួយ
ឃុាំ េងាា ត់ទូ្ទាាំងគ្បគទ្េគៅចុ្ងឆ្ន ាំននផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាជាតិគនះ។ 
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២.២.រញ្ហា ្រឈម្ 
 

 គៅឆ្ន ាំ២០១៩ ការគ្តួតពិនិតយតាំបន់ននកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅអាេីុបូា៌ និងបា េីុហវកិគ្តូវបានអនុវតា
គដ្ឋយអងគការយូនីគេហវ នងិេមព័នធភាពេងគមកចិ្ចពិភពគលាកបានគូេបញ្ហជ កថ់ា គទាះបមី្លនការរកីច្គគ្មីន
គៅទូ្ទាាំងរែាជាេម្លជ្ិកអាស្ថ៊ា នក៏គដ្ឋយក៏គៅម្លនបញ្ហា គ្បឈមមួយច្ាំនួនផែរែូច្ជា ម្លនភាពខុេោន គួរ
ឱ្យកត់េម្លគ ល់ពីស្ថា នភាពគ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគមផែលបានអភិវឌ្ឍ រគបៀបកាំណត់ នងិទ្ាំហាំការងារេងគម
កិច្ចបានអភិវឌ្ឍជាវជិាជ ជ្ីវៈ រគបៀបកាំណត់គ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ចគៅកនុងគ្បគទ្េនីមួយ។ គម្លា តេាំខាន់ៗ
ផែលបានគូេបញ្ហជ ក់គៅកនុងការពិនិតយគ ីងវញិរួមម្លន គ្បគទ្េមួយច្ាំនួនតូច្ម្លនគ្កបខណឌ គតិយុតា
េគ្ម្លប់វជិាជ ជ្ីវៈននការងារេងគមកិច្ច ម្លនេម្លម្លគ្តទាបននកម្លា ាំងគេវាេងគមគធៀបនឹងច្ាំននួគ្បជាជ្ន គៅ
គ្បគទ្េមួយច្ាំនួនគទ្ៀតេមតាភាពកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅម្លនកគ្មិតគៅគ យី ម្លនគ្គឹះស្ថា នបណាុ ះបណ្តា ល
មិនគ្គប់គ្ោន់េគ្ម្លប់ផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ា និងការវភិាជ្ថវកិាជាតិោាំគ្ទ្ែល់គេវាេងគមកិច្ចគៅម្លនកគ្មិត។ 
 
 

 បច្ចុបបននកមពុជាមិនទាន់ម្លនគោលនគោបាយ និងច្ាប់េគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅគ ីយគទ្គឺ
គ្ោន់ផតម្លនការបញ្ហជ ក់គៅកនុងម្លគ្តា១០ និងម្លគ្តា១១ ននច្ាប់ េាីព ី «យុតាិធម៌អនតីជិ្ន» បានផច្ងពី
ការផតងតាាំង ការទ្ទ្ួល និងការគ្គប់គ្គងភាន ក់ងារេងគមកិច្ច និងបានកាំណត់អាំពីតួនាទ្ី និងភារកិច្ច
របេ់ភាន ក់ងារេងគមកិច្ចផងផែរ។ គ្បកាេ េាីពី «នីតិវធិីអនុវតាគោលនគោបាយេាីពីការផថទាាំជ្ាំនួេ
ច្ាំគាះកុម្លរឆ្ន ាំ២០១១» ជ្ាំពូកទ្ី៣ តនួាទ្ី និងភារកិច្ចរបេ់អងគភាពាក់ព័នធគៅគ្តង់គ្បការ៧ ភារកិច្ចរបេ់
គ្កុមគ្បឹកាឃុាំ េងាា ត់ នងិគណៈកម្លម ធិការទ្ទ្ួលបនទុកកិច្ចការនារ ី និងកុម្លរ ឃុាំ េងាា ត់ (គ.ក.ន.ក) 
គ្បការ៨ ភារកិច្ចរបេ់ការោិល័យេងគមកិច្ច អតិតយុទ្ធជ្ន នងិយុវនីតិេមបទា គ្កុង គ្េុក ខណឌ  
(ការោិល័យេងគមកិច្ច និងេុខុម្លលភាពេងគម)40 គ្បការ៩ គណៈកម្លម ធកិារពិគគ្ោះគោបល់កិច្ចការ
ស្រេាីនិងកុម្លរគៅថាន ក់គ្កុមគ្បឹកាគ្កុង គ្េុក ខណឌ  គ្បការ១០ ភារកិច្ចរបេ់មនទីរេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន 
និងយុវនីតិេមបទា គ្បការ១១ ភារកិច្ចរបេ់គ្កុមគ្បឹការាជ្ធានី-គខតា និងគណៈកម្លម ធិការពិគគ្ោះ
គោបល់កិច្ចការស្រេាីនិងកុម្លររាជ្ធានី-គខតា គ្បការ១២ ភារកិច្ចនាយកដ្ឋា នេុខុម្លលភាពកុម្លររបេ់
គ្កេួងេងគមកិច្ច អតតីយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា។ គោលនគោបាយជាត ិេាីព ី«គ្បព័នធកចិ្ចការារកុម្លរ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៩» គ្ោន់ផតបានកាំណត់គោលគៅកស្ថងធនធានមនុេសទាាំងេមតាភាពការងារកនុងការ
អនុវតាច្ាប់ និងលិខិតបទ្ដ្ឋា នគិតយុតាគៅគ្គប់រច្នាេមព័នធាក់ព័នធកិច្ចការារកុម្លរ គហយីជាពិគេេគៅ
តាមឃុាំ េងាា ត់ និងភូមិ។ គោលនគោបាយជាតិ េាីព ី«មនុេសវយ័ចេឆ់្ន ាំ២០១៧-២០៣០» បានបងាា ញ
ពីការគ្ពួយបារមភអាំពីេុខភាព និងេុខុម្លលភាពរបេ់មនុេសវយ័ចេ់ និងបុគគលិកេងគមគមីលផថទាាំ។ 
គ្កបខណឌ គោលនគោបាយជាតិោាំារេងគមឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ បងាា ញពីស្ថរៈេាំខាន់គលីកិច្ចោាំារេងគម 
គែីមបកីាត់បនាយភាពគ្កីគ្ក ភាពងាយរងគគ្ោះនិងវេិមភាព បានបងាា ញពីតគ្មូវការមស្រនាីេគ្ម្លប់ផាល់គេវា
ទាាំងគៅថាន ក់ជាតិ និងថាន កគ់គ្កាមជាតិ។ 

 
40 អនុគ្កតឹយគលខ ១៨២ ១៨៣ នងិ ១៨៤ េាីពមុីខងារ និងរច្នាេមពន័រែាបាល គ្កុង គ្េុក និងខណឌ  ចុ្ះនថាទ្ី២ ផខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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គោងតាមការពិនិតយរមួោន ផែលគធវីគ ងីគដ្ឋយគ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា 
និងអងគការយូនីគេហវបានបងាា ញថា គៅកមពុជាម្លនអគ្តាកម្លា ាំងគេវាេងគមគធៀបគៅនឹងគ្បជាជ្នគឺ
១/១២ ៥០០នាក់ ជាមធយមនាគពលបច្ចុបបនន គហយីភាគគគ្ច្ីនមិនបានទ្ទ្លួការបណាុ ះបណ្តា លជាផាូវការ
កនុងនាមជាបុគគលិកេងគមកិច្ចគទ្។ អគ្តាបុគគលិកេងគមគនះមិនទាន់គ្ាីយតបគៅនឹងេម្លម្លគ្តរវាង
បុគគលិកេងគមនឹងគ្បជាជ្នផែលម្លនច្ាំនួនគ្បជាជ្នែ៏គ្បគេីរបាំផុតគៅកមពុជាគួរផតម្លនអគ្តាកម្លា ាំង
គេវាេងគម ១នាក់គធៀបគៅនឹងគ្បជាជ្ន ៣ ៥០០នាក់ (១/៣ ៥០០) អាច្គ្បហាក់គ្បផហលជាមួយ
គ្បគទ្េកនុងេម្លគមន៍អាស្ថ៊ា ន និងគ្បគទ្េមួយច្ាំនួនកនុងពិភពគលាក។ ច្ាំផណកឯការកាំណត់គ្បគភទ្ និង
មុខងារមិនទាន់ម្លនេាង់ដ្ឋរនិយមន័យ និងោម នការផាល់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់េគ្ម្លប់មស្រនាីរាជ្ការគដ្ឋយគ្កេួង
មុខងារស្ថធារណៈច្ាំគាះកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាគៅគ យី គឺគ្ោន់ផតម្លនការបញ្ហជ ក់គៅកនុងឯកស្ថរ
មួយច្ាំនួនែូច្ជា របាយការណ៍ននការពិនិតយគ ងីវញិគលីការអនុវតាការងារេងគមកិច្ច ឆ្ន ាំ២០១៤ គោលការណ៍
ផណនាាំ េាីពី «េមតាភាពមូលដ្ឋា នេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ២០១៩» គេច្កាីផណនាាំ េាីពី 
«ការពគ្ងឹងកម្លា ាំងគេវាេងគមគែីមបកីារារកុម្លរឆ្ន ាំ២០១៩» និងគេច្កាីផថាងការណ៍អាស្ថ៊ា ន េាីព ីការគលីក
កមពេ់ការងារេងគមកិច្ច ឆ្ន ាំ២០១៩។  

 

 រាជ្រដ្ឋា ភិបាលច្ាំណ្តយថវកិាគលីគ្បាក់ផខ និងច្ាំណ្តយគ្បតិបតាិេគ្ម្លប់មស្រនាីរាជ្ការផែលគធវីការគៅ
កនុងវេ័ិយេងគមកិច្ច និងម្លនការគកីនគ ងីជាបនាបនាទ ប់គៅតាមតគ្មូវការននការអនុវតាមុខងារ។ បផនាមពី
គនះក៏បានផាល់ការោាំគ្ទ្ែល់ការអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លកគ្មិតឧតាមេិកា និងជ្ាំនាញវជិាជ ជ្ីវៈការងារេងគមកិច្ច។ 
ច្ាំផណកឯការអនុវតាច្ាំណ្តយ និងហរិញ្ាវតាុេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម (អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច និងអនកអាជ្ពី
េងគមកចិ្ចរង) មនិទាន់ម្លនគោលការណ៍ច្ាេ់លាេ់គៅគ យី ជាក់ផេាងគៅឆ្ន ាំ២០១៥ គ្កេួងេងគមកិច្ច 
អតតីយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតេិមបទាបានគគ្ជ្ីេគរេីបុគគលិកេងគមច្ាំនួន ៣០នាក ់ដ្ឋក់ពគ្ងាយឱ្យគធវីការគៅតាម
មនទីរេងគមកចិ្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនតីិេមបទា នងិអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលជានែគូរបេ់អងគការ 3PC 
បាំគពញមុខងារគ្គប់គ្គងករណី និងេម្លហរណកមមកុម្លរពីមណឌ លផថទាាំគៅគ្គួស្ថរ និងេហគមន៍វញិ
គគ្កាមការោាំគ្ទ្ថវកិាពីមូលនិធិអងគការេហគ្បជាជាតិគែីមបីកុម្លរ។ បុគគលិកេងគមផែលគធវីការគៅតាម
អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលជាបនទុកច្ាំណ្តយរបេ់អងគការទាាំងគនាះ។ 
 

 គ្កេួងអប់រ ាំ យុវជ្ន និងកឡីាបានទ្ទ្លួស្ថគ ល់កមមវធិីបរញិ្ហា បគ្តផផនកេងគមវទិ្ាចប់តាាំងពឆី្ន ាំ១៩៩៤ 
និងកមមវធិីថាន ក់អនុបណឌិ តផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាគៅឆ្ន ាំ២០០៧ េគ្ម្លប់េកលវទិ្ាល័យភូមិនទភនាំគពញ។ គៅ
ឆ្ន ាំ២០១១ បានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់កមមវធិីថាន ក់បរញិ្ហា បគ្តេងគមកិច្ច និងកគ្មិតបគច្ចកគទ្េវជិាជ ជ្ីវៈែល់និេិតស 
មស្រនាីរាជ្ការ និងអនកាក់ព័នធឱ្យកាា យជាបុគគលិកេងគមននវទិ្ាស្ថា នជាតិេងគមកិច្ច។ គៅឆ្ន ាំ២០១៣ 
វទិ្ាស្ថា នេនាប ូលបានបគងាីតកមមវធិបីរញិ្ហា បគ្តេងគមកិច្ចផែលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពីគ្កេួងអប់រ ាំ យុវជ្ន និងកឡីា  
គហយីនាគពលថមីៗគនះអាជាា ប័ណណថមីេគ្ម្លប់ការអប់រ ាំ និងបណាុ ះបណ្តា លវជិាជ ជ្ីវៈបគច្ចកគទ្េគ្តូវបានអនុម័ត។ 
គ្កេួងេងគមកិច្ច អតតីយុទ្ធជ្ន នងិយុវនីតិេមបទាគច្ញគ្បកាេ គលខ៤៤៣ េ.អ.យ./គ្ប.ក ចុ្ះនថាទ្២ី៩ 
ផខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ េាីពី ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតាគោលការណ៍េាីពីេមតាភាពមូលដ្ឋា នេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ច
គៅកមពុជា ម្លនគោលបាំណង និងវសិ្ថេភាពកនុងការកាំណត់នូវវធិានេគ្ម្លប់អនកអនុវតាវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច 



20 

និងគគ្បីជាឧបករណ៍គែីមបីជាមូលដ្ឋា នអបបបរម្លេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម ឬអនកអនុវតាការងារេងគម 
អភិវឌ្ឍេមតាភាពនិងការបណាុ ះបណ្តា លផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាែល់កម្លា ាំងគេវាេងគម និងជាគោលការណ៍
ផណនាាំេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមននស្ថា ប័នរាជ្រដ្ឋា ភិបាល អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល និងវេ័ិយឯកជ្ន
ផែលាក់ព័នធកនុងការបណាុ ះបណ្តា ល និងកស្ថងេមតាភាពគ្េបតាមតគ្មូវការននស្ថា ប័នរបេ់ខាួន និង
គគ្បីគ្បាេ់ជាវធិានមូលដ្ឋា នេគ្ម្លប់ផាល់អាជាា ប័ណណែល់កម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ច។ ច្ាំផណកឯយនាការ និងនិតី
វធិីទ្ទួ្លស្ថគ ល់ និងផាល់អាជាា ប័ណណែល់កម្លា ាំងគេវាេងគមរួមម្លន អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច និងអនកអាជ្ីព
េងគមកិច្ចរង មិនទាន់បានគរៀបច្ាំ និងដ្ឋក់ឱ្យែាំគណីរការគៅគ យី។ 
 

 រាជ្រដ្ឋា ភិបាលបានគច្ញគោលនគោបាយធនធានមនុេសកនុងរែាបាលស្ថធារណៈគៅឆ្ន ាំ២០១៣41 
គែីមបេីគ្មបេគ្មួល និងជ្ួយែល់គ្កេួង ស្ថា បន័ េគគ្មច្នូវគោលគៅែូច្ជា៖ ១/.ផកលមអរគបៀបគ្គប់គ្គង
ការចត់ផច្ងការងារគែីមបកីាំណត់ឱ្យបានច្ាេ់លាេ់ពីតួនាទ្ីនងិភារកិច្ច នងិពីតគ្មូវការននធនធានមនុេស
ទាាំងបរមិ្លណ នងិគុណភាពគដ្ឋយផផអកគលីទ្ាំហាំការងារ ២/.ពគ្ងងឹការគ្គប់គ្គងជ្ាំនាញ និងច្ាំនួនមស្រនាីរាជ្ការ
េីុវលិតាមតគ្មូវការ ៣/.គលីកកមពេ់គុណផល និងការទ្ទ្ួលខុេគ្តូវរបេ់មស្រនាីរាជ្ការេីុវលិ ៤/.អភិវឌ្ឍ
េមតាភាពការងាររបេ់មស្រនារីាជ្ការេីុវលិ និង៥/.ពគ្ងឹងេីលធម ៌និងវនិ័យមស្រនាីរាជ្ការេីុវលិ។ គោលនគោបាយ
គនះម្លនវសិ្ថលភាពអនុវតាច្ាំគាះគ្គប់មស្រនាីរាជ្ការេីុវលិផែលេាិតគៅគគ្កាមច្ាប់ េាីពី «េហលកខនាិកៈ
មស្រនាីរាជ្ការេីុវលិននគ្ពះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា»។ គ្កេួងេងគមកចិ្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនតីិេមបទា មិន
ទាន់បានកាំណត់គោលនគោបាយធនធានមនុេសេគ្ម្លប់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច និងអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង 
ទាាំងបរមិ្លណ និងគុណភាពឱ្យម្លនអាគ្តាេម្លម្លគ្តគៅនឹងច្ាំនួនគ្បជាជ្នកមពុជា ផែលអាច្គធៀបគៅនឹង
អគ្តាបុគគលិកេងគមគៅនឹងច្ាំនួនគ្បជាជ្នននគ្បគទ្េគៅកនុងេម្លគមន៍អាស្ថ៊ា នគៅគ យី។ 
  

 បច្ចុបបននគៅកមពុជាម្លនគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំកគ្មិតឧតាមេិកាច្ាំនួនបី គឺស្ថកលវទិ្ាល័យភូមិនទភនាំគពញ 
វទិ្ាស្ថា នជាតិេងគមកិច្ច និងវទិ្ាស្ថា នេនាប ូល ផែលម្លនកមមវធិីថាន ក់បរញិ្ហា បគ្ត និងថាន ក់អនុបណឌិ តផផនក
េងគមកិច្ចវទិ្ាផែលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពីគ្កេួងអប់រ ាំ យុវជ្ន និងកីឡា។ កនាងមកមិនទានប់គងាីតយនាការេគ្មប
េគ្មួលជាលកខណៈពហុវេ័ិយេគ្ម្លប់ការអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លកម្លា ាំងគេវាេងគមម្លនអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច 
អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង អនកេងគមកិច្ចបឋម និងអនកេងគមកិច្ចេមព័នធគៅគ ីយរវាងគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំទាាំងបី 
និងរវាងគ្កេួង ស្ថា ប័ន និងអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលផែលាក់ព័នធនឹងវេ័ិយេងគមកិច្ច។ កមមវធិីអប់រ ាំ
កគ្មិតឧតាមេិកាផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ារបេ់គ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំគ្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គ្េបគៅតាមគុណវុឌ្ឍជិាតិ 
ពីគ្កេួងអប់រ ាំ យុវជ្ន និងកីឡា គដ្ឋយផ កការបណាុ ះបណ្តា លបគច្ចកគទ្េ និងវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចមិនទាន់
បានគ្តឹមគ្តូវគៅគ យីគទ្ ផែលនាាំឱ្យគ្កេួងេងគមកចិ្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតេមបទាេហការជាមួយ
មូលនិធិអងគការេហគ្បជាជាតិគែីមបីកុម្លរ បានគរៀបច្ាំផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគែីមបីបណាុ ះបណ្តា លកម្លា ាំង
គេវាេងគម «គផ្លា តគលីកិច្ចការារកុម្លរ» ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ កនុងគោលបាំណងពគ្ងឹងេមតាភាពកម្លា ាំង

 
41 បានទ្ទ្ួលការឯកភាពពគីណៈរែាមស្រនាកីនុងេម័យគ្បជុ្ាំគពញអងគនានថាទ្១ី៤ ផខមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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គេវាេងគមឱ្យម្លនកគ្មិតច្ាំគណះែឹង នងិកគ្មិតជ្ាំនាញពិតគ្បាកែគ្បកបគដ្ឋយគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ គែីមបី
ផាល់គេវាេងគមកិច្ចជូ្នអតិថិជ្នផែលជាជ្នរងគគ្ោះ និងងាយរងគគ្ោះធានាបាននូវគ្បេិទ្ធភាពខពេ់។42 
 

៣. ទ្សសនៈវសិយ័ បរសកកម្ម និងបោ បៅយទុ្ធសាស្រសត 
៣.១. ទ្សសនៈវសិយ័ 
 

 គលីកកមពេ់េមតាភាព និងបគងាីនច្ាំននួកម្លា ាំងគេវាេងគម គែីមបផីាល់គេវាេុខុម្លលភាពេងគមជូ្ន
ែលគ់្បជាជ្នទូ្គៅ ពិគេេជ្នរងគគ្ោះនិងងាយរងគគ្ោះគៅកមពុជាគ្បកបគដ្ឋយវជិាជ ជ្ីវៈ និងគ្កមេីលធម៌។ 
 

៣.២. បរសកកម្ម 
 

 បគងាីនច្ាំនួនកម្លា ាំងគេវាេងគមឱ្យេម្លម្លគ្តនឹងច្ាំននួគ្បជាជ្ន និងពគ្ងឹងេមតាភាពឱ្យម្លនគុណវុឌ្ឍិ
ពិតគ្បាកែទាាំងច្ាំគណះែឹង ជ្ាំនាញ និងអាកបបកិរោិគ្បកបគដ្ឋយគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ គែីមបកីាា យគៅជា 
«១.អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច ២.អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង ៣.អនកេងគមកិច្ចបឋម និង៤.អនកេងគមកិច្ចេមព័នធ»
ផែលម្លនការចុ្ះគ ម្ ះការទ្ទ្ួលស្ថគ ល ់និងអាជាា ប័ណណពីស្ថា បន័ ឬអងគភាពម្លនេមតាកិច្ច។ 
 

៣.៣. បោ រណំងបោ នបោាយ 
 ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១»ម្លនគោលបាំណង
ចូ្លរមួអនុវតាយុទ្ធស្ថស្រេាច្តុគកាណែាំណ្តក់កាលទ្ី៤ គ្តង់ច្តុគកាណទ្ី១ «ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស»
ផែលរាជ្រដ្ឋា ភិបាលបានចត់ទុ្កជាច្ាំណុច្អាទ្ិភាពមួយ ផែលគ្តូវយកច្ិតាទុ្កដ្ឋក់បាំផុតកនុងការជ្ាំរុញការ
អភិវឌ្ឍគេែាកិច្ចេងគមេាំគៅេគគ្មច្ឱ្យបាននូវគោលគៅរយៈគពលមធយម និងរយៈគពលផវងរបេ់កមពុជា
គាលគឺផគ្បកាា យកមពុជាជាគ្បគទ្េម្លនច្ាំណូលមធយមកគ្មិតខពេ់គៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាគ្បគទ្េម្លន
ច្ាំណូលខពេ់គៅ ឆ្ន ាំ២០៥០។ 
 

៣.៤. បោ បៅយទុ្ធសាស្រសត  
 

 គែីមបគីដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា ខាងគលី គ្កេួងេងគមកចិ្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនតីិេមបទាេហការជាមួយ
អងគការយូនីគេហវ អងគការផភានអនារជាត ិអងគការ Save the Children អងគការមនិផមនរដ្ឋា ភិបាល គ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ 
និងអនកាក់ពន័ធ បានគរៀបច្ាំផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពីកម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ ២០២២-២០៣១កនុង
គោលបាំណងបគងាីនច្ាំនួនកម្លា ាំងគេវាេងគមឱ្យេម្លម្លគ្តនឹងច្ាំននួគ្បជាជ្ន និងពគ្ងឹងេមតាភាពឱ្យម្លន
គុណវុឌ្ឍិពិតគ្បាកែទាាំងច្ាំគណះែឹង ជ្ាំនាញ និងអាកបបកិរោិគ្បកបគដ្ឋយគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈផែល
កាំណត់គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាច្ាំនួន៣៖ ១/.ផផនការកម្លា ាំងគេវាេងគម ២/.ការអភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគម 
និង៣/.ការោាំគ្ទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម។ គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេានីមួយៗោាំគ្ទ្គដ្ឋយច្គងាា មេកមមភាព និង
េកមមភាពផែលគរៀបរាប់លមអិតែូច្ខាងគគ្កាម៖ 
 

 
42 ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគែីមបបីណាុ ះបណ្តា លកម្លា ាំងគេវាេងគម ផែលបានចុ្ះហតាគលខាគដ្ឋយរែាមស្រនាីគៅនថាទ្ី២ ផខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី១៖ផផនការកម្លា ាំងគេវាេងគម 
កម្លា ាំងគេវាេងគមេម្លម្លគ្តនឹងច្ាំនួនគ្បជាជ្នគៅតាមគ្បគទ្េនីមួយៗកនុងពិភពគលាក និងគៅ 

តាំបន់អាស្ថ៊ា នម្លនច្ាំនួនខុេោន គគ្ច្ីន43 ផែលនាាំឱ្យអនុបាតទាបម្លនទ្ាំគនារទាក់ទ្ងគៅនឹងគោនគោបាយ
និងច្ាប់ផែលម្លនកាំណត់កងវះភាពច្ាេ់លាេ់គលីនិយមន័យការងារេងគមកិច្ច កងវះវជិាជ ជ្ីវៈ និងឱ្កាេ
អប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា ល។ គែមីបតីេ៊ាូមតិបគងាីនច្ាំនួនកម្លា ាំងគេវាេងគមឱ្យេម្លម្លគ្តនឹងច្ាំនួនគ្បជាជ្នទាមទារ
ឱ្យម្លនការកាំណត់ច្គងាា មេកមមភាពអនុវតាមួយច្ាំនួនរមួម្លន៖ ១.១.បគងាីតគោលនគោបាយនិងបទ្បបញ្ាតាិ
េគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម ១.២.កាំណត់គ្បគភទ្ មុខងារ និងបគងាីនច្ាំនួន េម្លម្លគ្តននកម្លា ាំងគេវាេងគម 
១.៣.ការច្ាំណ្តយ នងិហរិញ្ាបបទានោាំគ្ទ្ការងារេងគមកចិ្ច ១.៤.បគងាតីគ្បព័នធចុ្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល ់
និងអាជាា ប័ណណ SSW នងិគ្បព័នធព័តម៌្លនធនធានមនុេស SSW (HRIS) នងិ១.៥.កាំណត់គោលនគោបាយ
េាីពី កម្លា ាំងគេវាេងគម44ផែលោាំគ្ទ្គដ្ឋយេកមមភាពមួយច្ាំនួនផងផែរ។ 

 
គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី១៖ ផផនការកម្លា ាំងគេវាេងគម 

គោលបាំណង៖ កាំណត់តគ្មូវការកម្លា ាំងគេវាេងគម និងភាពខវះច្គនាា ះគ្បព័នធេុខុម្លលភាព
េងគម និងធានាថាច្ាប់ គោលនគោបាយ ការចុ្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
នឹងម្លនគ្បពន័ធផាល់អាជាា ប័ណណ ឬលិខិតបញ្ហជ ក់ពីវជិាជ ជ្វៈេគ្ម្លបក់ម្លា ាំងគេវា
េងគមគ្បកបគដ្ឋយគ្បេិទ្ធិភាព។ 

លទ្ធផលរ ាំពឹងទុ្ក៖ កម្លា ាំងគេវាេងគមម្លនការគកីនគ ងីេម្លម្លគ្តគៅនឹងគ្បជាជ្នគ្ាីយតបគៅ
នឹងតគ្មូវការការងារេងគមកិច្ចគៅថាន ក់ជាតិ និងថាន កគ់គ្កាមជាតិ។ 

 
ច្គងាា មេកមមភាព និងេកមមភាពអនុវតា៖ 

ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

១.១ បគងាីតគោល
នគោបាយ
និងបទ្បបញ្ាតាិ
េគ្ម្លប់កម្លា ាំង 
គេវាេងគម 

១.១.១ បគងាីតអនុគ្កតឹយេាីពីគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ
េគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម 

១.គោលនគោបាយនិង
បទ្បបញ្ាតាិេគ្ម្លប់
កម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តូវ
បានគរៀបច្ាំបគងាីតគ ងី 

១.១.២ បគងាីតជ្ាំពូកបញ្ហជ ក់អាំពកីម្លា ាំងគេវាេងគម
ផែលជាផផនកមួយននច្ាបក់ារារកុម្លរ 

១.១.៣ គរៀបច្ាំបទ្ដ្ឋា នេាីពីការងារេងគមកគ្មិតឯក
គទ្េេគ្ម្លប់ថាន ក់ែឹកនាាំ នងិអនកគ្គប់គ្គង
គេវាេងគម 

 
43Global Social Service Workforce Alliance: Multi-Country Review of Social Service Workforce in the East Asia and 
Pacific Region 2019 
44ASEAN three pillars to strengthen the social service workforce 2019 and the Guidelines to strengthen social 
service for child protection 2019(Global Social Service Workforce Alliance & UNICEF) 



23 

ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

១.១.៤ គរៀបច្ាំបទ្ដ្ឋា នការងារេងគមកិច្ចផបបគានីកិ
េគ្ម្លប់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច 

១.២ កាំណត់គ្បគភទ្ 
មុខងារ និង
បគងាីនច្ាំនួន 
េម្លម្លគ្តនន
កម្លា ាំងគេវា
េងគម 

១.២.១ គេនីេុាំឱ្យម្លនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គ្បគភទ្
កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅច្ាំណុច្ ១.៥ ព ី
រាជ្ដ្ឋា ភិបាល 

(២)កម្លា ាំងគេវាេងគម
គ្តូវបានកាំណត់គ្បគភទ្ 
មុខងារ និងបគងាីនច្ាំនួន
េម្លម្លគ្តនឹងគ្បជាជ្ន 
 

១.២.២ គរៀបច្ាំមុខងារតាមគ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម
គៅច្ាំណុច្១.៥ និងគេនីេុាំឱ្យម្លនការទ្ទ្ួល
ស្ថគ ល់ជាគ្កបខណឌ មុខងារស្ថរធារណៈ 

១.២.៣ េិកាពីតគ្មូវការនឹងបគងាីនច្ាំនួនកម្លា ាំង 
គេវាេងគមគែីមបគី្ាីយតបគៅនឹងទ្ាំហាំ
ការងារេងគមកិច្ច នងិេម្លម្លគ្តនឹងគ្បជា
ជ្នតាមតាំបនន់នរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិ 
ជាពិគេេគៅតាមឃុាំ/េងាា ត់ 

១.៣ ការច្ាំណ្តយ  
និងហរិញ្ាបប
ទានោាំគ្ទ្ការ
ងារេងគមកិច្ច 

១.៣.១ គធវីការេិកា និងវភិាគនថាច្ាំណ្តយរបេ់ 
គ.ក.ន.ក បច្ចុបបនននិងគេីនេុាំឱ្យម្លនការវភិាជ្
ថវកិាឱ្យគ្គប់គ្ោន់គ្ាីយតបគៅនឹងតគ្មូវការ
ជាក់ផេាងនិងឱ្យច្ាំផផនកគេវានីមួយៗនន
ការងារេងគមកិច្ចគៅកនុងផែនេមតាកិច្ច 

(៣) ការងារេងគមកិច្ច 
ផែលទ្ទ្ួលបានការវភិាជ្
ថវកិាោាំគ្ទ្គ្គប់គ្ោន់ 

១.៣.២ េិកា និងវភិាគនថាច្ាំណ្តយរបេ់ការោិ 
ល័យេងគមកិច្ច និងេុខុម្លលភាពេងគម 
គ្កុង គ្េុក ខណឌ  និងគេនេុីាំឱ្យម្លនការវភិាជ្
ថវកិាគ្គប់គ្ោន់គ្ាីយតបគៅនឹងតគ្មូវការ
ជាក់ផេាងនិងឱ្យច្ាំផផនកគេវានីមួយៗនន
ការងារេងគមកិច្ចគៅកនុងផែនេមតាកិច្ច 

១.៣.៣ េិកា និងវភិាគនថាច្ាំណ្តយរបេ់មនទីរ េ.អ.យ  
រាជ្ធានី គខតា និងគេនីេុាំឱ្យម្លនការវភិាជ្
ថវកិាគ្គប់គ្ោន់គ្ាីយតបគៅនឹងតគ្មូវការ
ជាក់ផេាងននការងារេងគមកិច្ចគៅកនុងផែន
េមតាកិច្ច 
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ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

១.៣.៤ តេ៊ាូមតិឱ្យម្លនការយល់ែឹងអាំពីតគ្មូវការ
ហរិញ្ាវតាុនិងគេនីេុាំការវភិាជ្ថវកិារែា និង
ថវកិានែគូឱ្យគ្គប់គ្ោនត់ាមតគ្មូវការការងារ
េងគមកិច្ច 

១.៤ បគងាីតគ្បព័នធចុ្ះ
គ ម្ ះ ការទ្ទ្ួល
ស្ថគ ល់ និងអាជាា
ប័ណណ SSW និង
គ្បព័នធព័ត៌ម្លន
ធនធានមនុេស 
SSW(HRIS) 

១.៤.១ េិកាពីគ្បព័នធចុ្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
និងការផាល់អាជាា ប័ណណែល់កម្លា ាំងគេវា
េងគមឱ្យគ្េបគៅនឹងបទ្ដ្ឋា នតាំបន់ នងិ
អនារជាតិ 

(៤) គ្បព័នធចុ្ះគ ម្ ះ 
ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និង
អាជាា ប័ណណ SSW និង
គ្បព័នធព័ត៌ម្លនធនធាន
មនុេស SSW (HRIS) 
គ្តូវបានបគងាីតគ ងី 
 

១.៤.២ បគងាីតនីតិវធិចុី្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
និងការផាល់អាជាា ប័ណណកម្លា ាំងគេវាេងគម 

១.៤.៣ បគងាីតគ្បព័នធព័ត៌ម្លនធនធានមនុេសកម្លា ាំង
គេវាេងគម ផែលម្លនអាជាា ប័ណណពីស្ថា ប័ន
រែាទ្ទ្ួលបនទុកវេ័ិយេងគមកិច្ច 

១.៥ កាំណត់គោល
នគោបាយេាី 
ពីកម្លា ាំងគេវា
េងគម 

១.៥.១ បគងាីតគោលនគោបាយធនធានមនុេស
េគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមម្លន(អនកអាជ្ីព
េងគមកចិ្ច អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង អនក
េងគមកិច្ចបឋម និងអនកេងគមកិច្ចេមព័នធ) 

(៥)គោលនគោបាយ
ធនធានមនុេសេគ្ម្លប់
កម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តូវ
បានគរៀបច្ាំបគងាីតគ ងី 

១.៥.២ ផសពវផាយគោលនគោបាយេាីពីធនធាន
មនុេសេគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ចែល់
អនកាក់ព័នធ 

 
គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី២៖ ការអភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគម 
កមមវធិីអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លការងារេងគមគៅតាមបណ្តា គ្បគទ្េអាស្ថ៊ា នកាំពុងគកីនគ ីងផែលម្លន

បរញិ្ហា បគ្ត នងិអនុបណឌិ តផផនកការងារេងគម។ គទាះជាោ ងណ្ត ការអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លការងារេងគមផែល
ម្លនគឺមិនគ្គប់គ្ោន់គែីមបអីភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគមផែលម្លនជ្ាំនាញវជិាជ ជ្ីវៈរងឹម្លាំគនាះគទ្។ គ្គឹះស្ថា នអបរ់ ាំ
ខាះមិនម្លនគ្គូបគគ្ងៀនផែលម្លនលកខណៈេមបតាិគ្គប់គ្ោន់ នងិម្លនបទ្ពិគស្ថធន៍គគ្ច្ីនគទ្ ពីគគ្ាះវជិាជ ជ្ីវៈ
គនះម្លនលកខណៈថមី។ កមមវធិីអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លេគ្ម្លប់មស្រនាីជ្ាំនាញម្លនគៅបណ្តា គ្បគទ្េអាស្ថ៊ា នទាាំង
អេ់ម្លនលកខណៈខុេោន ៗគៅគលីច្ាំណងគជ្ីងកមមវធិេិីកា យនាការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និងផាល់អាជាា ប័ណណ។45

ការអភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគមទាមទារឱ្យគ្កេួងេងគមកិច្ច អតតីយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា និងអនកាក់

 
45 Global Social Service Workforce Alliance: Multi-Country Review of Social Service Workforce in the East Asia and 
Pacific Region 2019 
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ព័នធកាំណត់ច្គងាា មេកមមភាពមួយយច្ាំននួ៖ ២.១.បគងាីតកមមវធិីឧតាមេិកាេងគមកិច្ចវទិ្ា ២.២.បគងាតី
កិច្ចេហការពហុវេ័ិយេគ្ម្លប់អប់រ ាំ នងិបណាុ ះបណ្តា ល ២.៣.តគ្មូវការអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លឱ្យគ្េបគៅ
តាមេាង់ដ្ឋរជាតិនិងអនារជាតិ នងិ២.៤.ផាល់នូវឱ្កាេបនាការបណាុ ះបណ្តា ល និងការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈផែល
ោាំគ្ទ្គដ្ឋយេកមមភាពមយួច្ាំនួនផងផែរ។ 
 
គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី២៖ ការអភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគម 

គោលបាំណង៖ ផាល់ការអប់រ ាំ និងបណាុ ះបណ្តា លកម្លា ាំងគេវាេងគមគ្បកបគដ្ឋយគ្បេិទ្ធ
ភាពគុណភាពគៅមុន និងកាំ ុងគពលបាំគពញការងារ តគ្មូវការអប់រ ាំ និង
បណាុ ះបណ្តា លតាមតគ្មូវការរបេក់ម្លា ាំងគេវាេងគម បគងាតីគ្បពន័ធទ្ទ្ួល
ស្ថគ លវ់ជិាជ ជ្ីវៈឱ្យគ្េបគៅតាមបទ្ដ្ឋា នអនារជាតិ និងបរបិទ្កមពុជា។ 

លទ្ធផលរ ាំពឹងទុ្ក៖ កម្លា ាំងគេវាេងគមផែលទ្ទ្ួលបានការអភិវឌ្ឍេមតាភាពជ្ាំនាញ ច្ាំគណះ
ែឹងនិងអាកបបកិរោិចាំបាច្់ គ្ពមទាាំងគុណវុឌ្ឍ ិនិងគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ។  

 
ច្គងាា មេកមមភាព និងេកមមភាពអនុវតា៖ 

ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

២.១ បគងាីតកមមវធិ ី
ឧតាមេិកា 
េងគមកិច្ចវទិ្ា 

២.១.១ បគងាីតគ្កុមការងារបគច្ចកគទ្េគែីមបី
អភិវឌ្ឍកមមវធិីេិកាថាន ក់ឧតាមេិកា
េងគមកិច្ចវទិ្ា  

(១)កមមវធិីឧតាមេិកា
េងគមកិច្ចវទិ្ាគ្តូវបាន
បគងាីតគ ងី 
 ២.១.២ គធវីបច្ចុបបននកមមវធិីេញ្ហា បគ្តជាន់ខពេ់

ផផនកេងគមកចិ្ចវទិ្ាឱ្យគ្ាីយតបគៅនឹង
តគ្មូវការទ្ីផារការងារេងគមកិច្ច 

២.១.៣ បគងាីតកមមវធិកីគ្មិតេញ្ហា បគ្តគលី
ការងារេងគមកិច្ចឱ្យគ្េបតាមការ 
អនុវតាអនារជាតិ និងបរបិទ្កមពុជា។ 

២.២ បគងាីតកិច្ច
េហការពហុ 
វេ័ិយេគ្ម្លប់
អប់រ ាំ និងបណាុ ះ
បណ្តា ល 
 

២.២.១ ពគ្ងឹងនិងពគ្ងីកការចុ្ះអនុស្ថរណៈ
កិច្ចេហគ្បតិបតាិការរវាងគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ
ការងារេងគមកិច្ចជាតិ នងិអនារជាតិ 

(២)កិច្ចេហការពហុវ ិ
េ័យេគ្ម្លប់ការអប់រ ាំ និង
បណាុ ះបណ្តា លកម្លា ាំង 
គេវាេងគមគ្តូវបានគរៀបច្ាំ
បគងាីតគ ងី 

២.២.២ បគងាីតកមមវធិពីិភាការរវាងគ្គឹះស្ថា ន
អប់រ ាំកគ្មិតឧតាមេិកា នងិកគ្មិត
ជ្ាំនាញបគច្ចកគទ្េការងារេងគមកិច្ច 
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ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

២.២.៣ ផ្លា េ់បាូរគ្គូ និងស្ថស្រស្ថា ចរយរវាង
គ្គឹះស្ថា នអបរ់ ាំផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាគែីមបី
បគងាីនេមតាភាព និងបទ្ពិគស្ថធន៍
បគគ្ងៀន 

២.២.៤ បគងាីតគ្បព័នធោាំគ្ទ្គៅតាមស្ថា ប័នរែា 
រែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាតិនិងអងគការមិន
ផមនរដ្ឋា ភិបាលគែីមបោីាំគ្ទ្និេសតិ
េងគមកិច្ចចុ្ះកមមេិកា 

២.២.៥ បគងាីនកិច្ចេហការពហុវេ័ិយគលី
ការងារេងគមកិច្ចគែីមបផី្លា េ់បាូរបទ្
ពិគស្ថធន៍ការងារជ្ាំនាញេងគមកិច្ច
របេ់កម្លា ាំងគេវាេងគម 

២.៣ តគ្មូវការអប់រ ាំ 
បណាុ ះបណ្តា ល 
ឱ្យគ្េបគៅ
តាមេាង់ដ្ឋរ
ជាតិ និង 
អនារជាតិ 
 

២.៣.១ ពិនិតយ និងវភិាគគលីការអប់រ ាំបណាុ ះ
បណ្តា លផែលបានកាំណត់គដ្ឋយ 
IFSW IASSW និងគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ 
ASEAN និងអនារជាតិ 

(៣)ការអប់រ ាំបណាុ ះ 
បណ្តា លកម្លា ាំងគេវា 
េងគមគ្តូវបានតគ្មូវឱ្យ
គ្េបតាមេាង់ដ្ឋរជាតិ 
និងអនារជាត ិ
 

២.៣.២ េិកាពីកមមវធិីអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា ល
ផែលបានអនុវតាគដ្ឋយ NISA RUPP 
SPI  នងិអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល
កនាងមក រមួទាាំងកមមវធិីបណាុ ះបណ្តា ល 
BSST PSST MSST 

២.៣.៣ អភិវឌ្ឍកមមវធិីអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា ល
កគ្មិតឧតាម និងេញ្ហា បគ្តវជិាជ ជ្ីវៈ
េងគមកិច្ចវទិ្ាឱ្យគ្េបតាមេាង់ដ្ឋរ
ជាតិ និងអនារជាត ិ

២.៤ ផាល់នូវឱ្កាេ 
បនាការបណាុ ះ
បណ្តា ល និង
ការអភិវឌ្ឍ 
វជិាជ ជ្ីវៈ 

២.៤.១ បគងាីតគ្បព័នធអនឡាញេគ្ម្លប់បណាុ ះ
បណ្តា លមស្រនាីរាជ្ការេីុវលិ និបុគគលិក
អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលផែលម្លន
បាំណងច្ង់បនាការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈេងគម
កិច្ចគ្គប់កគ្មតិ 

(៤)កម្លា ាំងគេវាេងគម
ទ្ទ្ួលបានឱ្កាេបនា
ការបណាុ ះបណ្តា លនិង
ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈ 
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ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

 ២.៤.២ គរៀបច្ាំឱ្យម្លនអាហារូបករណ៍េគ្ម្លប់
មស្រនាីរាជ្ការ បុគគលិកអងគការនិងយុវជ្ន
គ្កីគ្កជ្ួបការលាំបាកអាច្បនាអភិវឌ្ឍវជិាជ
ជ្ីវៈរបេ់ខាួន 

២.៤.៣ បញ្ជូ នមស្រនាីរាជ្ការ អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច 
ឬអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរងឱ្យគៅបនាការ
េិកាកគ្មិតជ្ាំនាញេងគមកិច្ចជាន់ខពេ់
គៅតាមគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំអនារជាតិនានា  

២.៤.៤ បគងាីតឱ្យម្លនការគធវីទ្េសនកិច្ចេិកា
គៅតាមបណ្តា គ្បគទ្េនានាកនុងតាំបន់ 
និងអនារជាតិផែលទ្ទ្ួលគជាគជ្័យគលី
ការងារេងគមកិច្ច  

 

គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី៣៖ ការោាំគ្ទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម 
គ្កុមគ្បឹកាវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ចម្លនស្ថរៈេាំខាន់គែីរតួនាទ្ីកនុងការគ្តួតពិនិតយែល់បុគគលិកេងគម និង

អនកជ្ាំនាញអាជ្ីព និងការរកីច្គគ្មីនេគ្ម្លប់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចម្លនភាពខុេផបាកោន គៅតាំបន់អាស្ថ៊ា ន។ 
កម្លា ាំងគេវាេងគមបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់នូវតួនាទ្ីរបេ់ពួកគគជាវជិាជ ជី្វៈមួយគ្តូវបានរងផលប ះាល់គដ្ឋយការ
យល់ែឹងពីវបបធម ៌នងិគ្បវតាិស្ថស្រេាននការងារេងគមកិច្ចផែលទាកទ់្ងគៅនងឹ «ការគធវីលអគៅកនុងេហគមន៍» 
ែូគច្នះការងារេងគមកិច្ចមិនគ្តូវបានគគចត់ទុ្កថាជាអាជ្ីពគទ្ គហយីគគ្ច្ីនផតទ្ទ្ួលបានគ្បាក់ផខទាប នងិ
ខវះខាតផែលគួរផតម្លនការោាំគ្ទ្បផនាមគលីកម្លា ាំងគេវាេងគមគនះ។46 គែីមបោីាំគ្ទ្កម្លា ាំងគេវាេងគមគឺតគ្មូវ
ឱ្យគ្កេួងេងគមកិច្ច អតតុីទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា និងអនកាក់ព័នធគ្តូវគធវីការកាំណតច់្គងាា មេកមមភាព
មួយច្ាំនួន៖ ៣.១.គធវីឱ្យគ្បគេីរគ ងីនូវការគគ្ជ្ីេគរេីនិងការរកាអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច ៣.២.បគងាីតនិង
ពគ្ងឹងេមតាភាពស្ថា បន័វជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច ៣.៣.វនិគិោគគលីការគ្តួតពិនិតយគុណភាពននកម្លា ាំងគេវាេងគម 
៣.៤.ជ្ាំរុញឱ្យម្លនការអភិវឌ្ឍអាជ្ីពនិងវឌ្ឍនភាព និង៣.៥.ផសពវផាយគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ និងបទ្ដ្ឋា ន
គតិយុតាាក់ព័នធកម្លា ាំងគេវាេងគម។47 
 

 
46 Global Social Service Workforce Alliance: Multi-Country Review of Social Service Workforce in the East Asia and 
Pacific Region 2019 
47 ASEAN three pillars to strengthen the social service workforce 2019 and the Guidelines to strengthen social 
service for child protection 2019(Global Social Service Workforce Alliance & UNICEF) 
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គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី៣៖ ការោាំគ្ទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម 
គោលបាំណង៖ ផកលមអនីតិវធិីគគ្ជ្ីេគរេីនិងរកាកម្លា ាំងគេវាេងគមតាមរយៈការផកលមអការ

គពញច្ិតាការងារនិងឱ្កាេេគ្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍអាជ្ីព ពគ្ងឹងការអនុវតា
ការងាររបេ់កម្លា ាំងគេវាេងគមតាមរយៈការគ្តួតពនិិតយគុណភាព ការោាំគ្ទ្
ែលស់្ថា ប័នផែលគ្តូវបានផាល់អាំណ្តច្ឱ្យកាំណត់េាង់ដ្ឋរ គ្កមេីលធម៌ 
និងគធវីឱ្យអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចម្លនគណគនយយភាព និងគដ្ឋះគ្ស្ថយការ
យល់គឃញីអវជិ្ជម្លនជាស្ថធារណៈច្ាំគាះកម្លា ាំងគេវាេងគម។ 

លទ្ធផលរ ាំពឹងទុ្ក៖ កម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ចម្លនការគពញច្ិតាច្ាំគាះការងារេងគម និងការ
អភិវឌ្ឍអាជ្ីពផែលោាំគ្ទ្ពីស្ថា ប័នរែា គណៈវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច នងិអងគការ
មិនផមនរដ្ឋា ភិបាល។   

 

ច្គងាា មេកមមភាព និងេកមមភាពអនុវតា៖ 

ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

៣.១ គធវីឱ្យគ្បគេីរ
គ ងីគ្បព័នធ
គគ្ជ្ីេគរេីនិង
រកាអនកអាជ្ពី
េងគមកិច្ច 
 

៣.១.១ បគងាីតលកខខណឌ េគ្ម្លប់គគ្ជ្ីេគរេី
មស្រនាីឱ្យចូ្លបគគ្មីការងារេងគមកិច្ច
គៅស្ថា ប័នថាន ក់ជាតិ និងគៅថាន ក់
គគ្កាមជាតិគ្តូវម្លនេញ្ហា បគ្តឧតាម
េិកាផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាឬេញ្ហា បគ្ត
វជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច  

(១)គ្បព័នធគគ្ជ្ីេគរេីនិង
រកាអនកអាជ្ពីេងគមកិច្ច
គ្តូវបានគរៀបច្ាំឱ្យកាន់ផត
គ្បគេីរគ ងី 
 

៣.១.២ ជ្ាំរុញឱ្យអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល 
និងវេ័ិយឯកជ្នបផនាមលកខខ័ណឌ
េញ្ហា បគ្តកគ្មិតឧតាមេិកាផផនក
េងគមកិច្ចវទិ្ា ឬេញ្ហា បគ្តវជិាជ ជ្ីវៈ
េងគមកិច្ចេគ្ម្លប់គគ្ជ្ីេគរេីបុគគលិក 

៣.១.៣ គេនីេុាំឱ្យម្លនកគ្មិតកាាំគ្បាក់គៅតាម
គ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគមអនកអាជ្ីព
េងគមកិច្ច អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង 
និងគលីកទ្ឹកច្ិតាផាល់គ្បាក់ឧបតាមភ
តាមមុខងារវជិាជ ជ្ីវៈឯកគទ្េរមួទាាំង
ផាល់េញ្ហា បគ្ត ឬលិខិតេរគេីរ  

៣.១.៤ គរៀបច្ាំបគងាីតឱ្យម្លនលិខិតបទ្ដ្ឋា ន
គតិយុតាកនុងការគគ្ជ្ីេគរេីអនកអាជ្ីព
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ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

េងគមកិច្ច នងិអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង 
និងការគលីកទ្ឹកច្ិតា 

៣.២ បគងាីតនិង
ពគ្ងឹងេមតា
ភាពស្ថា ប័ន
វជិាជ ជ្ីវៈេងគម
កិច្ច 

៣.២.១ គរៀបច្ាំបគងាីតស្ថា ប័នវជិាជ ជ្ីវៈេងគម
កិច្ចទ្ទ្ួលបនទុកកាំណត់េាងដ់្ឋរ  
គ្កមេីលធម ៌និងទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
គ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម 

(២)ស្ថា ប័នវជិាជ ជ្ីវៈេងគម
កិច្ចគ្តូវបានគរៀបច្ាំបគងាីត
គ ងីនិងពគ្ងឹងេមតាភាព 
 

៣.២.២ បគងាីតនីតិវធិចុី្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្ួល
ស្ថគ ល់ និងការផាល់អាជាា ប័ណណែល់
កម្លា ាំងគេវាេងគមនិងដ្ឋក់ពិន័យ
េគ្ម្លប់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច  
អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង  
អនកេងគមកិច្ចបឋម និងអនកេងគម
កិច្ចេមព័នធ 

៣.២.៣ ពគ្ងឹងេមតាភាពស្ថា ប័នវជិាជ ជ្ីវៈ 
េងគមកិច្ចេគ្ម្លប់គ្គប់គ្គងកម្លា ាំង
គេវាេងគមគ្បកបគដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព 
និងតម្លា ភាព 

៣.២.៤ ទ្េសនកិច្ចេិកាគៅតាមបណ្តា
គ្បគទ្េកនុងតាំបន់ នងិពិភពគលាក 
េាីពីបទ្ពិគស្ថធន៍គលីការគ្គប់គ្គង
កម្លា ាំងគេវាេងគម 

៣.២.៥ ពគ្ងឹងភាពជានែគូររវាងស្ថា ប័នវជិាជ ជ្ីវៈ
េងគមកិច្ច នងិគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ និងអងគ
ការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលាក់ព័នធ 

៣.៣ វនិិគោគគលី
ការគ្តួតពិនិតយ
គុណភាពនន
កម្លា ាំងគេវា 
េងគម 

៣.៣.១ បគងាីតនីតិវធិីគ្តួតពិនិតយគុណភាព
កម្លា ាំងគេវាេងគមគដ្ឋយគផ្លា តគលី
ច្ាំគណះែឹង ជ្ាំនាញ អាកបបកិរោិ 
និងគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈផាល់គេវា
េងគមកិច្ចជូ្នអតិថិជ្ន 

(៣)ការគ្តួតពិនិតយកម្លា ាំង
គេវាេងគមគ្តូវបានវនិិ
គោគបផនាម 
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ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

៣.៣.២ បណាុ ះបណ្តា លអនកគ្តួតពនិិតយឱ្យគគ្បី
ទ្ិននន័យគៅគពលជ្ួបជាមយួអនកកាន់
ករណី 

៣.៣.៣ ផាលឧ់បករណ៍និងធនធានជូ្នែល់
អនកគ្តួតពិនតិយេគ្ម្លប់គគ្បីគ្បាេ់គៅ
គពលជ្ួបជាមួយអនកកាន់ករណី 

៣.៣.៤ ផាលេ់ម្លភ រ ឧបករណ៍ នងិវធិីស្ថស្រេា
េគ្ម្លប់អនកគ្តួតពិនិតយគែមីបោីាំគ្ទ្
ការបណាុ ះបណ្តា លគលីការងារែល់
អនកកាន់ករណី 

៣.៣.៥ គ្តួតពិនិតយ នងិវាយតនមាពកីារគពញ
ច្ិតារបេ់អតថិិជ្នច្ាំគាះគុណភាព
គេវាផែលទ្ទ្ួលបានពីកម្លា ាំងគេវា
េងគម(អនកកាន់ករណី) 

៣.៤ ជ្ាំរុញឱ្យម្លន
ការអភិវឌ្ឍ
អាជ្ីពនិង
វឌ្ឍនភាព 

៣.៤.១ បគងាីនច្ាំនួនគគ្ជ្ីេគរេីកម្លា ាំងគេវា
េងគមផែលម្លនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់វជិាជ
ជ្ីវៈឱ្យចូ្លបគគ្មីការងារកនុងវេ័ិយ
េងគមកិច្ច 

(៤)កម្លា ាំងគេវាេងគម
ផែលទ្ទ្ួលបានការអភិវឌ្ឍ
អាជ្ីព និងវឌ្ឍនភាពគលី
មុខងារ 

៣.៤.២ គលីកទ្ឹកច្ិតាមស្រនាីរាជ្ការ បុគគលិកអងគ
ការ និងអនកេម័គ្គច្ិតាផែលកាំពុងបគគ្មី
ការងារេងគមកិច្ចឱ្យបនាអភវិឌ្ឍ
អាជ្ីពគែីមបផី្លា េ់បាូរមុខតាំផណង និង
ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អាជ្ីព 

៣.៤.៣ គរៀបច្ាំកមមវធិីហវកឹហាត់ការងារ 
បគគ្ងៀនផ្លទ ល់គៅគពលផាល់គេវា
េងគមកិច្ច នងិផាល់ឱ្កាេអភិវឌ្ឍ
ជ្ាំនាញែល់កម្លា ាំងគេវាេងគមជា
មួយនឹងធនធានគផសងៗោន  

៣.៤.៤ គរៀបច្ាំវគគរ ាំលឹកវជិាជ ជ្ីវៈគែីមបឱី្យកម្លា ាំង
គេវាេងគមផ្លា េ់បាូរបទ្ពិគស្ថធន៍
គជាគជ្័យ និងបញ្ហា គ្បឈមកនុង 
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ល.រ 
ច្គងាា ម
េកមមភាព 

េកមមភាពអនុវតា េូច្នាករ 

កាងារេងគមកិច្ច 
៣.៥ ផសពវផាយ

គ្កមេីលធម៌
វជិាជ ជ្ីវៈ និង 
បទ្ដ្ឋា នគតិ
យុតាាក់ព័នធ
កម្លា ាំងគេវា
េងគម 

៣.៥.១ ច្ងគ្កងជាគេៀវគៅ ឬផខសវគីែអូេាីពី
ករណីគជាគជ្័យននការងារេងគមកិច្ច 
និងវឌ្ឍនភាពកម្លា ាំងគេវាេងគម 

(៥)កម្លា ាំងគេវាេងគម
ទ្ទ្ួលបានច្ាំគណះែឹងពី
គ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្ីវៈ
េគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម
និងបទ្ដ្ឋា នគតិយុតា 

៣.៥.២ គរៀបច្ាំទ្ិវាេងគមកិច្ចអនារជាតិនថាទ្ី
១៥ មីនាគ្បចាំឆ្ន ាំគដ្ឋយបគងាីត
គ្បធានបទ្កនុងគោលបាំណងគលីក
កមពេ់ការងារេងគមកិច្ច  

៣.៥.៣ ោាំគ្ទ្ែល់យុទ្ធនាការគលីកកមពេ់
ការងារេងគមកិច្ច នងិកម្លា ាំងគេវា
េងគមគដ្ឋយេហការពីេិេានុេិេស  
គ្កេួងស្ថា ប័ន រដ្ឋា ភិបាល និងអងគ
ការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល  

៣.៥.៤ បគងាីតឱ្យម្លនគវទ្ិកាគែីមបពីិភាកា
ផច្ករ ាំផលកបទ្ពិគស្ថធនក៍ារងារ
េងគមកិច្ចជាគរៀងរាលម់ួយឆ្ន ាំមាង 

៣.៥.៥ គលីកកមពេ់តួនាទ្ីកម្លា ាំងគេវាេងគម
ផែលចូ្លរមួគដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា េងគម
កនុងគោលគៅបគងាីនឋានៈេងគម និង
េុជ្ីវធម៌ 

៣.៥.៦ គរៀបច្ាំបគងាីតឯកេណ្តា ន និងប័ណណ
េម្លគ ល់េគ្ម្លប់អនកអាជ្ពីេងគមកិច្ច 
និងអនកអាជ្ពីេងគមកិច្ចរង 

 

៤. ការបរៀរចំសាា រ័នស្មារ់អនុវតតផែនការយទុ្ធសាស្រសត 
 

 គ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា ផែលម្លនវទិ្ាស្ថា នជាតិេងគមកិច្ចបគងាតីគ ងី
អនុគ្កឹតយគលខ២៣៣ អនគ្ក.បក ចុ្ះនថាទ្ី១៨ ផខតុលា ឆ្ន ាំ២០០៩ េាីពីការបគងាីតវទិ្ាស្ថា នជាតិេងគមកចិ្ច
ម្លនគបេកកមមបណាុ ះបណ្តា លកគ្មិតបរញិ្ហា បគ្តរង បរញិ្ហា បគ្ត គលីមុខជ្ាំនាញេងគមកិច្ច វេិវកមមឧបករណ៍
េិបបនិមមិតនងិរណប នងិវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច រមួទាាំងគធវីការគ្ស្ថវគ្ជាវគលីផផនកេងគមកិច្ច គ្ាីយតបគៅនឹង
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តគ្មូវការគ្បគទ្េជាតិ។48 គ្កេួងនឹងេហការជាមួយគ្គឹះស្ថា នអបរ់ ាំរមួម្លនេកលវទិ្ាល័យភូមិទភនាំគពញ49 
វទិ្ាស្ថា នេនាប ូល50 គែីមបពីគ្ងឹងនិងពគ្ងីកការអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លជ្ាំនាញេងគមកិច្ចវទិ្ាែល់និេសតិកនុង
គោលគៅបគងាីនច្ាំនួនអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច និងអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង។ គ្កេួងនឹងេហការជាមួយ
ស្ថលាជាតិរែាបាលមូលដ្ឋា ន អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល និងនែគូអភិវឌ្ឍគធវីការបណាុ ះបណ្តា ល អនកេងគម
កិច្ចបឋម នងិអនកេងគមកិច្ចេមព័នធគៅតាមតគ្មូវការរបេ់គ្កេួង ស្ថា ប័ន និងរែាបាលថាន ក់គគ្កាមជាត ិផែល
ទ្ទ្ួលខុេគ្តូវកនុងការផាល់គេវាេងគមកិច្ចែល់អតិថិជ្នផែលជាជ្នរងគគ្ោះ និងងាយរងគគ្ោះ។ 
 

 គ្កេួងនឹងគធវកីារជាមួយគ្កេួង ស្ថា បន័ និងអនកាកព់ន័ធគរៀបច្ាំឱ្យម្លនការទ្ទ្ួលេម្លគ លអ់ាជ្ីពេងគម
កិច្ចជាផាូវការពីរាជ្រដ្ឋា ភិបាល និងបគងាីតអងគភាពទ្ទ្ួលស្ថគ ល់និងផាល់អាជាា ប័ណណែល់កម្លា ាំងគេវាេងគម 
និងពគ្ងឹងនិងគលីកទ្ឹកច្ិតាឱ្យម្លនការបគងាីតេម្លគមវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច គែីមបីកាំណត់េាង់ដ្ឋររួមទាាំង
គ្កមេីលធម៌ និងធានាថាេម្លជ្ិកអាជ្ីពម្លនគណគនយយភាព និងគដ្ឋះគ្ស្ថយការយល់គឃញីអវជិ្ជម្លន
ជាស្ថធារណៈច្ាំគាះកម្លា ាំងគេវាេងគម។ បផនាមពីគនះ គ្កេួងនឹងេហការជាមួយអនកាក់ព័នធទាាំងអេ់ 
គែីមបអីនុវតាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាេាីពីកម្លា ាំងគេវាេងគមគនះ ឱ្យទ្ទ្ួលបានគជាគជ្័យគ្បកបគដ្ឋយការទ្ទ្ួល
ខុេគ្តូវខពេ់។ 
 

៥. យទុ្ធសាស្រសតបកៀរគរហរិញ្ញរបទាន និងត្ម្ូវការថវិកា 
៥.១. យទុ្ធសាស្រសតបកៀរគរហរិញ្ញរបទាន 
 

 គ្កេួងេងគមកិច្ច អតតីយុទ្ធជ្ន នងិយុវនីតិេមបទានឹងគលីកគគគ្ម្លងច្ាំណ្តយ និងជ្ាំរុញឱ្យគ្កេួង 
ស្ថា ប័នាក់ព័នធគលីថវកិាច្ាំណ្តយេគ្ម្លប់អនុវតាេកមមភាពដ្ឋក់បញ្ចូ លគៅកនុងផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាថវកិា 
និងថវកិាកមមវធិីគ្បចាំឆ្ន ាំគែីមបគីេនីេុាំថវកិាជាតិោាំគ្ទ្។ គ្កេួងនងឹយកច្ិតាទុ្កដ្ឋក់ខពេគ់លីភាពជានែគូកនុង
កិច្ចេហគ្បតិបតាិការជាមួយអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាល និងនែគូអភិវឌ្ឍាក់ព័នធនានាផែលគធវីេកមមភាព
របេ់ខាួនគលីការពគ្ងឹងេមតាភាព នងិបគងាីនច្ាំនួនកម្លា ាំងគេវាេងគម គែីមបគីេនីេុាំការោាំគ្ទ្ទាាំងថវកិា និង
បគច្ចកគទ្េគែីមបអីនុវតាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគនះទ្ទ្ួលបានគជាគជ្័យ។  

៥.២. ត្ម្ូវការថវិកាស្មារ់អនុវតតផែនការយទុ្ធសាស្រសត 
 

 ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជា២០២២-២០៣២» គនះរួមម្លនការបា ន់
គ្បម្លណនថាច្ាំណ្តយគៅ ឧបេមព័នធទ្ី១នងឹជ្ួយផាល់ជាព័ត៌ម្លនមូលដ្ឋា នេគ្ម្លប់នីតិវធិីគណនានថាច្ាំណ្តយ
គៅកនុងផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាថវកិានិងថវកិាកមមវធិីគ្បចាំឆ្ន ាំ និងគគគ្ម្លងច្ាំណ្តយរបេ់នែគូាក់ព័នធ។ គ្កេួង
នឹងគលីកេកមមភាព នងិគគគ្ម្លងច្ាំណ្តយគៅកនុងថវកិាកមមវធិីេគ្ម្លប់ថវកិាជាតិ និងគេនីេុាំការោាំគ្ទ្ពីអងគការ
មិនផមនរដ្ឋា ភិបាល នែគូអភិវឌ្ឍ និងវេ័ិយឯកជ្ន។ ការបា ន់គ្បម្លណនថាច្ាំណ្តយេគ្ម្លប់េកមមភាពជា

 
48 កមមវធិីបណាុ ះបណ្តា លជ្ាំនាញេងគមកិច្ចចប់គផាមីគៅឆ្ន ាំ២០០៩ 
49 កមមវធិីផផនកេងគមវទិ្ាចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៤ ម្លនថាន កប់រញិ្ហា បគ្ត និងបរញិ្ហា បគ្តជាន់ខពេ់ផផនកេិលបៈកនុងការងារេងគម។ 
50 កមមវធិីបរញិ្ហា បគ្តេងគមកិច្ចគ្តវូបានចប់គផាមីគៅឆ្ន ាំ២០១៣ 
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យុទ្ធស្ថស្រេារយៈគពលផវងែបឆ់្ន ាំ (១០ឆ្ន ាំ) ជ្ួយោាំគ្ទ្ែល់ការអនុវតា តាមរយៈការជ្ួយកាំណត់ពីរគបៀបកនុង
ការវភិាជ្ន៍ថវកិាែ៏គ្បគេីរបាំផុតនិងចតអ់ាទ្ិភាពគៅគលីធនធានផែលម្លនកគ្មិត និងការកាំណត់រកច្គនាា ះ
ខវះខាតធនធានគែីមបគីធវីការច្ងអុលទ្ិេច្ាំគាះេកមមភាពផេវងរកមូលនិធិ។ ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគនះគ្តូវការ
ថវកិាោាំគ្ទ្ច្ាំនួនគ្បម្លណ ៤ ៦៣៩ ០០០.០០ USD ទាាំងថវកិាែា និងថវកិានែគូ គែីមបចី្ាំណ្តយតាមគោល
គៅយុទ្ធស្ថស្រេាកនុងរយៈគពល១០ឆ្ន ាំ (២០២២-២០៣១) ែូច្ម្លនផច្ងគៅកនុងតារាងទ្៣ី ខាងគគ្កាម៖ 
 

តារាងទ្ី៣៖ តារាងតគ្មូវការថវកិាេគ្ម្លប់អនុវតាគោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាឆ្ន ាំ ២០២២-២០៣១ 

ល.រ គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេា 
បា ន់គ្បម្លណតគ្មវូការថវកិា(USD) 
េរុបរមួ ថវកិាែា  ថវកិានែគូ 

១ ផផនការកម្លា ាំងគេវាេងគម ៦១៩ 000.00 ៣0% ៧០% 
២ ការអភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគម ១ ៤១0 000.00 ៣៥% ៦៥% 
៣ ការោាំគ្ទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម ២ ៦១0 000.00 ៣០% ៧០% 

េរុបថវកិាច្ាំណ្តយ ៤ ៦៣៩ 000.00 ៣២% ៦៨% 
 

៦. ការតាម្ដាន្តួតពិនិតយ នងិវាយតនម្ ្
 

 គែីមបីឱ្យការអនុវតាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១»
េគគ្មច្បានតាមគោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេា លទ្ធផលរ ាំពឹងទុ្ក និងច្ាំណុច្គៅននេូច្នាករផែលបានកាំណត់ 
គ្កេួងេងគមកិច្ច អតតីយុទ្ធជ្ន នងិយុវនីតិេមបទានឹងបគងាីតគ្បព័នធតាមដ្ឋនគ្តួតពិនិតយ និងវាយតនមា 
មួយជាក់លាក់េគ្ម្លប់វាេ់ផវងវឌ្ឍនភាពននការអនុវតាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា។ ការតាមដ្ឋនគ្តួតពិនិតយ និង
វាយតនមាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា គឺជាការងារែ៏េាំខាន់តគ្មូវឱ្យគ្កេួងគរៀបច្ាំផផនការេកមមភាពគ្បចាំឆ្ន ាំ 
គដ្ឋយម្លនការពិគគ្ោះគោបល់គ្គប់គ្ជ្ុងគគ្ជាយជាមួយអនកាក់ពន័ធនានាផផអកគលីផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី
កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាគនះ។ 
 

៦.១. ការ្តួតពិនិតយតាម្ដាន 
 

 គ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទានឹងតាមដ្ឋនគ្តួតពិនិតយវឌ្ឍនភាពេគគ្មច្បានកនុង 
ការអនុវតាយុទ្ធស្ថស្រេាគ្បចាំឆ្ន ាំនីមួយៗគធៀបគៅនឹងលទ្ធផលរ ាំពឹងទុ្ក និងច្ាំណុច្គៅននេូច្នាករ និង
ធនធានគ្បចាំឆ្ន ាំ។ ការតាមដ្ឋនគ្តួតពិនិតយគ្តូវផផអកគលីឧបករណ៍ែូច្ជា ផផនការេកមមភាព និងរបាយការណ៍
គ្បចាំឆ្ន ាំ។ អងគភាពទ្ទ្ួលបនទុកគ្តួតពិនតិយតាមដ្ឋននឹងគធវីរបាយការណ៍ពីលទ្ធផលតាមដ្ឋនគ្តួតពិនិតយគ្បចាំ
ឆ្ន ាំជូ្នថាន ក់ែកឹនាាំគ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា គែីមបផីកលមអ និងផាល់អនុស្ថេន៍។ 
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៦.២. ការវាយតនម្ ្
 

 គ្កេួងេងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន នងិយុវនីតិេមបទានឹងវាយតនមាលទ្ធផលេគគ្មច្បានគដ្ឋយផផអក
គលីេូច្នាករផែលបានកាំណត់គៅកនុងផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា។ ការវាយតនមានឹងគធវីច្ាំនួនពីរែង គឺការវាយតនមា
ាក់កណ្តា លអាណ្តតាិគៅ្ម្លេទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០២៦ និងការវាយតនមាបញ្ចប់អាណ្តតាិគៅ្ម្លេទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០៣១។ 
ការវាយតនមាគនះនឹងផផអកគលីឧបករណ៍ែូច្ជា ផផនការេកមមភាពគ្បចាំឆ្ន ាំ និងរបាយការណ៍លទ្ធផលគ្បចាំ
គ្តីម្លេ ្ម្លេ គ្បចាំឆ្ន ាំនីមួយៗ របាយការណ៍វាយតនមាវឌ្ឍនភាពាក់កណ្តា លអាណ្តតា ិនិងរបាយការណ៍
វាយតនមាវឌ្ឍនភាពបញ្ចបអ់ាណ្តតាិ ២០២២-២០៣១។ 
 

៧. បសចកតសីននិដាា ន 
 

 ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ ២០២២-២០៣១» គ្តូវបានគរៀបច្ាំកស្ថង
គ ងីគៅឆ្ន ាំ២០២១ គគ្កាមការែឹកនាាំេគ្មបេគ្មួលពីនាយកដ្ឋា នេុខុម្លលភាពេងគមននអគគនាយកដ្ឋា ន
បគច្ចកគទ្េ គ្កេួងេងគមកិច្ច អតតិយុទ្ធជ្ន នងិយុវនីតិេមបទា ោាំគ្ទ្គដ្ឋយអងគការយូនីគេហវ អងគការផផាន
អនារជាតិកមពុជា និងការចូ្លរួមពីអនកាក់ព័នធនានា គដ្ឋយម្លនការេគ្មបេគ្មួលពិគគ្ោះគោបល់ និង
ពិភាកាគ្គប់គ្ជ្ុងគគ្ជាយជាមួយភាគីាក់ព័នធនានា។ ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគនះ គឺជាផផនទ្ីច្ងអុលផាូវេគ្ម្លប់
ពគ្ងឹងេមតាភាព និងបគងាីនច្ាំនួនកម្លា ាំងគេវាេងគមឱ្យេម្លម្លគ្តនឹងគ្បជាជ្ន។ ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាគនះ
នឹងចូ្លរមួអនុវតាផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាអភិវឌ្ឍជាត ិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេាអភិវឌ្ឍវេ័ិយ
េងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ន និងយុវនីតិេមបទា ២០១៩-២០២៣ គ្កបខណឌ គុណវុឌ្ឍិជាតិ២០១៤ និង
ឯកស្ថរាក់ព័នធជាតិ និងអនារជាតិ។ ទ្នទឹមនឹងការចូ្លរមួអនុវតាយុទ្ធស្ថស្រេាច្តុគកាណែាំណ្តក់កាលទ្ី៤ 
គ្តង់ច្តុគកាណទ្ី១ «ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស» ផែលរាជ្រដ្ឋា ភិបាលបានចត់ទុ្កជាច្ាំណុច្អាទ្ិភាព
មួយផែលគ្តូវយកច្ិតាទុ្កដ្ឋក់បាំផុតកនុងការជ្ាំរុញការអភិវឌ្ឍគេែាកិច្ចេងគម េាំគៅេគគ្មច្ឱ្យបាននូវ
គោលគៅរយៈគពលមធយម និងរយៈគពលផវងរបេ់កមពុជាគាល គឺផគ្បកាា យកមពុជាជាគ្បគទ្េម្លនច្ាំណូល
មធយមកគ្មិតខពេ់គៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាគ្បគទ្េម្លនច្ាំណូលខពេ់គៅឆ្ន ាំ២០៥០។ 
 

 ផផនការយុទ្ធស្ថស្រេា េាីពី «កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅកមពុជាឆ្ន ាំ ២០២២-២០៣១» គនះ ម្លនគោលគៅ
យុទ្ធស្ថស្រេាជាអាទ្ិភាពេាំខាន់ច្ាំនួន៣គឺ៖ ១/.ផផនការកម្លា ាំងគេវាេងគម ២/.ការអភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគម 
និង៣/.ការោាំគ្ទ្កម្លា ាំងគេវាេងគមផែលតគ្មូវឱ្យម្លនការចូ្លរមួអនុវតាពីគ្កេួងេងគមកិច្ច អតតីយុទ្ធជ្ន 
និងយុវនីតិេមបទា គ្កេួង ស្ថា នប័ន គ្គៈឹស្ថា នអប់រ ាំ នងិអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលាក់ព័នធនានាឱ្យទ្ទ្ួល
បានគជាគជ្័យគ្បកបគដ្ឋយការទ្ទ្ួលខុេគ្តូវ។ 
 
ឧរសម្ព័នធ 
ឧបេមព័នធទ្១ី៖ តារាងម្ល គ្ទ្ីច្ ច្គងាា មេកមមភាព និងេកមមភាព  
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ឧបេមព័នធទ្១ី៖ តារាងម្ល គ្ទ្ីច្ ច្គងាា មេកមមភាព និងេកមមភាព  
គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី១៖ ផផនការកម្លា ាំងគេវាេងគម 

ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ថវកិា រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុវតា 

និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

១.១ បគងាីតគោលនគោ
បាយនិងបទ្បបញ្ាតាិ
េគ្ម្លប់កម្លា ាំង 
គេវាេងគម 

១.១.១ បគងាតីអនុគ្កតឹយេាីពីគ្កមេីលធមវ៌ជិាជ ជ្វីៈ
េគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគម 

7,000 x          MoSVY (១)អនុគ្កតឹយេាីពីគ្កមេីលធម៌
េគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមផែល
ទ្ទ្ួលបានការអនុមត័ 

១.១.២ បគងាីតជ្ាំពូកបញ្ហជ ក់អាំពកីម្លា ាំងគេវាេងគម
ផែលជាផផនកមយួននច្ាបក់ារារកុម្លរ 

40,000 x x         MoSVY 
MoJ 
NGOs 

(២)ជ្ាំពូកបញ្ហជ ក់អាំពកីម្លា ាំងគេវា
េងគមផែលជាផផនកមយួននច្ាប់
ការារកុម្លរផែលបានគរៀបច្ាំ 

១.១.៣ គរៀបច្ាំបទ្ដ្ឋា នេាីពីការងារេងគមកគ្មិតឯក
គទ្េេគ្ម្លបថ់ាន ក់ែឹកនាាំ និងអនកគ្គប់គ្គង
គេវាេងគម 

50,000  x x        MoSVY 
NGOs 

(៣)បទ្ដ្ឋា នេាីពីការងារេងគមកចិ្ច
កគ្មតិឯកគទ្េេគ្ម្លប់ថាន ក់ែកឹនាាំ 
និងអនកគ្គប់គ្គងគេវាេងគមកចិ្ចផែល
បានគរៀបច្ាំបគងាតីគ ងី 

១.១.៤ គរៀបច្ាំបទ្ដ្ឋា នការងារេងគមកចិ្ចផបបគាីនកិ
េគ្ម្លប់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច 

45,000    x x      MoSVY 
NGOs 

(៤)បទ្ដ្ឋា នការងារេងគមកចិ្ចផបប
គគីនិកេគ្ម្លប់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច
គ្តូវបានគរៀបច្ាំបគងាតីគ ងី 

១.២ កាំណត់គ្បគភទ្ មុខងារ 
និងបគងាីនច្ាំនួន  
េម្លម្លគ្តននកម្លា ាំងគេ
វាេងគម 

១.២.១ គេនីេុាំឱ្យម្លនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គ្បគភទ្កម្លា ាំង
គេវាេងគមគៅច្ាំណុច្ ១.៥ ព ី
រាជ្ដ្ឋា ភិបាល 

25,000  x x        MoSVY 
MoCS 

(៥)គ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តវូ
បានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពីរដ្ឋា ភិបាល 

១.២.២ គរៀបច្ាំមុខងារតាមគ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគមគៅ
ច្ាំណុច្១.៥ និងគេនីេុាំឱ្យម្លនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
ជាគ្កបខណឌ មុខងារស្ថរធារណៈ 

25,000  x x        MoSVY 
MoCS 

(៦)គ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តវូ
បានកាំណត់មុខងារដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុង
គ្កបខណឌ មុខងារស្ថធារណៈ 
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ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ថវកិា រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុវតា 

និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

១.២.៣ េិកាពីតគ្មូវការនឹងបគងានីច្ាំនួនកម្លា ាំង 
គេវាេងគមគែមីបគី្ាីយតបគៅនឹងទ្ាំហាំ
ការងារេងគមកចិ្ច និងេម្លម្លគ្តនឹងគ្បជា
ជ្នតាមតាំបនន់នរែាបាលថាន កគ់គ្កាមជាតិ ជា
ពិគេេគៅតាមឃុាំ/េងាា ត ់

55,000   x x x      MoSVY 
MoCS 
MoI 

(៧)របាយការណ៍េាីពីតគ្មូវការ
កម្លា ាំងគេវាេងគមគ្ាីយតបគៅនឹង
ទ្ាំហាំការងារគ្តូវបានបញ្ចប់ 

១.៣ ការច្ាំណ្តយ និង 
ហរិញ្ាបបទានោាំគ្ទ្
ការងារេងគមកិច្ច 

១.៣.១ គធវីការេិកា និងវភិាគនថាច្ាំណ្តយរបេ់ គ.
ក.ន.ក បច្ចុបបនននិងគេីនេុាំឱ្យម្លនការវភិាជ្ន៍
ថវកិាឱ្យគ្គប់គ្ោន់គ្ាីយតបគៅនឹងតគ្មូវការ
ជាក់ផេាងនិងឱ្យច្ាំផផនកគេវានមីួយៗននការងារ
េងគមកចិ្ចគៅកនុងផែនេមតាកចិ្ច 

45,000  x x x       MoSVY 
MEF 
MoI 
SNA 

(៨)របាយការណ៍េាីពីការវភិាគ
តគ្មវូការច្ាំណ្តយជាក់ផេាងរបេ់  
គ.ក.ន.ក គ្តវូបានបញ្ចប់ 

១.៣.២ េិកា និងវភិាគនថាច្ាំណ្តយរបេ់ការោិ 
ល័យេងគមកចិ្ច និងេុខុម្លលភាពេងគម គ្កងុ 
គ្េុក ខណឌ  នងិគេនីេុាំឱ្យម្លនការវភិាជ្នថ៍វកិា
គ្គបគ់្ោន់គ្ាីយតបគៅនងឹតគ្មវូការជាក់ផេាង
និងឱ្យច្ាំផផនកគេវានីមួយៗននការងារេងគមកចិ្ច
គៅកនុងផែនេមតាកចិ្ច 

30,000   x x       MoSVY 
MoEF 
SNA 
NGOs 

(៩)របាយការណ៍េាីពីការវភិាគ
តគ្មវូការច្ាំណ្តយជាក់ផេាងរបេ់  
ការោិល័យេងគមកចិ្ច និង
េុខុម្លលភាពេងគម គ្កងុ គ្េុក 
ខណឌ  គ្តូវបានបញ្ចប់ 

១.៣.៣ េិកា និងវភិាគនថាច្ាំណ្តយរបេ់មនទរី 
េ.អ.យ រាជ្ធានី គខតា នងិគេនេុីាំឱ្យម្លនការ
វភិាជ្ន៍ថវកិាគ្គប់គ្ោនគ់្ាីយតបគៅនឹងតគ្មូវ
ការជាក់ផេាងននការងារេងគមកិច្ច 
គៅកនុងផែនេមតាកចិ្ច 

25,000  x x        MoSVY 
MoEF 
NGOs 

(១០)របាយការណ៍េាីពីការវភិាគ
តគ្មវូការច្ាំណ្តយជាក់ផេាងរបេ់ 
មនទីរ េ.អ.យ គ្តូវបានបញ្ចប ់
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ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ថវកិា រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុវតា 

និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

១.៣.៤ តេ៊ាូមតឱិ្យម្លនការយល់ែឹងអាំពតីគ្មូវការ
ហរិញ្ាវតាុនងិគេនីេុាំការវភិាជ្នថ៍វកិារែា និង
ថវកិានែគូឱ្យគ្គប់គ្ោន់តាមតគ្មូវការការងារ
េងគមកចិ្ច 

30,000   x x       MoSVY 
MoEF 
NGOs 

(១១)ការវភិាជ្នថ៍វកិាែា និងថវកិា 
នែគូម្លនការគកនីគ ងីគ្ាីយតបគៅ
នឹងតគ្មូវការការងារេងគមកិច្ច 

១.៤ បគងាតីគ្បព័នធចុ្ះគ ម្ ះ
ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និង
អាជាា ប័ណណ SSW និង
គ្បពន័ធព័ត៌ម្លនធនធាន
មនុេស SSW(HRIS) 

១.៤.១ េិកាពីគ្បព័នធចុ្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់និង
ការផាល់អាជាា បណ័ណែល់កម្លា ាំងគេវាេងគមឱ្យ
គ្េបគៅនឹងបទ្ដ្ឋា នតាំបន់ នងិអនារជាត ិ

25,000  x x        MoSVY 
NGOs 

(១២)របាយការណ៍េាីពីការបគងគីត 
គ្បពន័ធ ចុ្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ 
និងការផាល់អាជាជ ប័ណណគ្តវូបាន
បញ្ចប ់

១.៤.២ បគងាតីនីតវិធិចុី្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្លួស្ថគ ល់និង
ការផាល់អាជាា បណ័ណកម្លា ាំងគេវាេងគម 

80,000   x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(១៣)នីតិវធិេីគ្ម្លប់ចុ្ះគ ម្ ះ  
ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់និងការផាលអ់ាជាា  
ប័ណណគ្តវូបានបគងាីតនិងែាំគណីរការ 

១.៤.៣ បគងាតីគ្បព័នធពត័៌ម្លនធនធានមនុេសកម្លា ាំង
គេវាេងគមផែលម្លនអាជាា បណ័ណពីស្ថា ប័នរែា
ទ្ទ្ួលបនទុកវេិយ័េងគមកិច្ច 

37,000   x        MoSVY 
NGOs 

(១៤)គ្បព័នធពត័៌ម្លនធនធានមនុេស
របេ់កម្លា ាំងគេវាេងគម 
គ្តូវបានបគងាីតគ ងី 

១.៥ កាំណត់គោលនគោ
បាយេាីពីកម្លា ាំង 
គេវាេងគម 

១.៥.១ បគងាតីគោលនគោបាយធនធានមនុេស
េគ្ម្លប់កម្លា ាំងគេវាេងគមម្លន(អនកអាជ្ីព
េងគមកិច្ច អនកអាជ្ីពេងគមកចិ្ចរង អនកេងគម
កិច្ចបឋម និងអនកេងគមកិច្ចេមព័នធ) 

25,000   x x       MoSVY 
MoCS 
NGOs 

(១៥)គោលនគោបាយេាីពកីម្លា ាំង
គេវាេងគមគ្តវូបានអនុមត័ 

១.៥.២ ផសពវផាយគោលនគោបាយេាីពីធនធាន
មនុេសេគ្ម្លបក់ម្លា ាំងគេវាេងគមកចិ្ចែល់
អនកាក់ពន័ធ 

75,000    x x x x x x x MoSVY (១៦)គោលនគោបាយធនធាន
មនុេសេគ្ម្លបក់ម្លា ាំងគេវាេងគម 
គ្តូវបានផសពវផាយ 

េរុបថវកិាច្ាំណ្តយេគ្ម្លប់គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី១ 619,000             
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គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី២៖ ការអភិវឌ្ឍកម្លា ាំងគេវាេងគម 

ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ច្ាំណ្តយ រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុ

វតា និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

២.១ បគងាតីកមមវធិី ឧតាម
េិកា េងគមកចិ្ចវទិ្ា 

២.១.១ បគងាតីគ្កមុការងារបគច្ចកគទ្េគែីមបអីភវិឌ្ឍកមម
វធិីេិកាថាន កឧ់តាមេិកាេងគមកិច្ចវទិ្ា  

60,000 x x         NISA (១)គ្កុមការងារបគច្ចកគទ្េគ្តូវ
បានបគងាតីគ ងី 

២.១.២ គធវីបច្ចុបបននកមមវធិេីញ្ហា បគ្តជាន់ខពេ់ផផនក
េងគមកចិ្ចវទិ្ាឱ្យគ្ាីយតបគៅនឹងតគ្មូវការ 
ទ្ីផារការងារេងគមកចិ្ច។ 

60,000  x x        NISA 
NGOs 
 

(២)កមមវធិីបរញិ្ហា បគ្ត និងេញ្ហា  
បគ្តជានខ់ពេ់ផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ា
គ្តូវបានគធវបីច្ចុបបននភាព 

២.១.៣ បគងាតីកមមវធិកីគ្មិតេញ្ហា បគ្តគលីការងារ
េងគមកចិ្ចឱ្យគ្េបតាមការអនុវតាអនារជាតិ និង
បរបិទ្កមពុជា។ 

45,000  x x   x x    NISA 
RUPP 
SPI 

(៣)កមមវធិីកគ្មិតេញ្ហា បគ្ត  
គលីការងារេងគមកិច្ចគ្តូវបានបគងាីត
គ ងី 

២.២ បគងាតីកិច្ចេហការព
ហុវេិ័យេគ្ម្លប់អបរ់ ាំ
និងបណាុ ះបណ្តា ល 
  

២.២.១ ពគ្ងងឹនិងពគ្ងកីការចុ្ះអនុស្ថរណៈកិច្ចេហ
គ្បតបិតាិការរវាងគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំការងារេងគម
កិច្ចជាតិ និងអនារជាត។ិ 

85,000  x x x x x x x x x NISA (៤) ច្ាំនួនអនុស្ថរណៈរវាងគ្គឹះ
ស្ថា នអប់រ ាំការងារេងគមកិច្ចជាតិ 
និងអនារជាតិម្លនការគកីនគ ងី 

២.២.២ បគងាតីកមមវធិពីភិាការរវាងគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំកគ្មតិ
ឧតាមេកិា នងិកគ្មិតជ្ាំនាញបគច្ចកគទ្េគលី
ការងារេងគមកចិ្ច។ 

50,000  x x x x x x x x x NISA 
RUPP 
SPI 

(៥)កមមវធិពីិភាការរវាងគ្គឹះស្ថា ន
អប់រ ាំកគ្មតិឧតាមេិកា និងកគ្មិត
ជ្ាំនាញបគច្ចកគទ្េគ្តវូបានបគងាីត 

២.២.៣ ផ្លា េ់បាូរគ្គូ និងស្ថស្រស្ថា ចរយរវាងគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ
ផផនកេងគមកចិ្ចវទិ្ាគែមីបបីគងានីេមតាភាព នងិ
បទ្ពគិស្ថធន៍បគគ្ងៀន។ 

75,000  x  x  x  x  x NISA 
RUPP 
SPI 

(៦)គ្គូនិងស្ថស្រស្ថា ចរយទ្ទ្ួលបាន
ច្ាំគណះែឹងនិងបទ្ពគិស្ថធន៍បគគ្ងៀន
ផផនកេងគមកចិ្ចវទិ្ាគកីនគ ងី 

២.២.៤ បគងាតីគ្បព័នធោាំគ្ទ្គៅតាមស្ថា ប័នរែា រែាបាល
ថាន ក់គគ្កាមជាតនិិងអងគការមនិផមនរដ្ឋា ភិបាល
គែីមបោីាំគ្ទ្និេសតិេងគមកិច្ចចុ្ះកមមេិកា 

100,000  x x x x x x x x x MoSVY 
Ministries 
NGOs 

(៧)និេសតិេងគមកចិ្ចចុ្ះកមម
េិកា ជ្ាំនាញេងគមកចិ្ចទ្ទ្លួបាន
ការោាំគ្ទ្ពីស្ថា ប័នាក់ពន័ធ 
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ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ច្ាំណ្តយ រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុ

វតា និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

២.២.៥ បគងានីកិច្ចេហការពហុវេិ័យគលីការងារ
េងគមកចិ្ចគែមីបផី្លា េ់បាូរបទ្ពិគស្ថធន៍ការងារ
ជ្ាំនាញេងគមកចិ្ចរបេក់ម្លា ាំងគេវាេងគម 

40,000  x  x  x  x  x MoSVY (៨)កម្លា ាំងគេវាេងគមកចិ្ចទ្ទ្លួ
បានច្ាំគណះែងឹ និងបទ្ពិគស្ថធន៍
ការងារេងគមកចិ្ច 

២.៣ តគ្មវូការអប់រ ាំបណាុ ះ 
បណ្តា លឱ្យគ្េបគៅ
តាមេាង់ដ្ឋរជាតិ និង 
អនារជាត ិ
 

២.៣.១ ពិនិតយ និងវភិាគគលីការអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា ល
ផែលបានកាំណត់គដ្ឋយ IFSW IASSW និង
គ្គឹះស្ថា នអបរ់ ាំ ASEAN និងអនារជាត ិ

35,000   x x       NISA (៩)របាយការណ៍វភិាគគលីការ
អប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា ល IFSW 
IASSW និងគ្គះឹស្ថា នអប់រ ាំASEAN 
និងអនារជាតគិ្តវូបានបញ្ចប ់

២.៣.២ េិកាពីកមមវធិអីប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លផែលបាន
អនុវតាគដ្ឋយ NISA RUPP SPI  និងអងគការ
មិនផមនរដ្ឋា ភបិាលកនាងមក រមួទាាំងកមមវធិីប
ណាុ ះបណ្តា ល BSST PSST MSST 

45,000  x x        NISA 
RUPP 
SPI 

(១០)របាយការណ៍េាីពីមមវធិីអបរ់ ាំ 
បណាុ ះបណ្តា លការងារេងគមកចិ្ច
ផែលអនុវតាគដ្ឋយគ្គឹះស្ថា នអបរ់ ាំ 
អងគការគ្តូវបានបញ្ចប់  

២.៣.៣ អភិវឌ្ឍកមមវធិីអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា លកគ្មិតឧតាម 
និងេញ្ហា បគ្តវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកចិ្ចវទិ្ាឱ្យគ្េប
តាមេាង់ដ្ឋរជាតិ និងអនារជាត ិ

70,000   x  x  x  x  NISA 
RUPP 
SPI 

(១១)កមមវធិីអប់រ ាំបណាុ ះបណ្តា ល
កគ្មតិឧតាម នងិេញ្ហា បគ្តវជិាជ ជ្ីវៈ
េងគមកចិ្ចវទិ្ាឱ្យគ្េបតាមេាង់ដ្ឋរ
ជាតិ និងអនារជាតិគ្តវូបានអភិវឌ្ឍ 

២.៤ ផាល់នូវឱ្កាេ និងបនា
ការបណាុ ះបណ្តា ល និង
ការអភវិឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈ 
 

២.៤.១ បគងាីតគ្បព័នធអនឡាញេគ្ម្លប់បណាុ ះបណ្តា ល
មស្រនាីរាជ្ការេុីវលិ និងបុគគលកិអងគការមនិផមន
រដ្ឋា ភិបាលផែលម្លនបាំណងច្ង់បនាការអភិវឌ្ឍ
វជិាជ ជ្ីវៈេងគមកចិ្ចគ្គប់កគ្មិត 

75,000  x x x x x x x x x NISA 
RUPP 
SPI 
 

(១២)គ្បព័នធអនឡាញេគ្ម្លប់ 
បណាុ ះបណ្តា លការងារេងគមកចិ្ច  
គ្តូវបានបគងាីតគ ងីនិងែាំគណីរការ 

២.៤.២ គរៀបច្ាំឱ្យម្លនអាហារូបករណ៍េគ្ម្លប់មស្រនាីរាជ្
ការ បុគគលិកអងគការ និងយុវជ្នគ្កគី្កជ្បួការ
លាំបាកអាច្បនាអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈរបេ់ខាួន 

150,000  x x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(១៣)មស្រនាីរាជ្ការ បុគគលិកអងគការ 
និងយុវជ្នគ្កីគ្កជ្ួបការលាំបាក
ទ្ទ្ួលបានអាហារូបករណ៍គែមីបី
អភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្ីវៈរបេ់ខាួន 
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ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ច្ាំណ្តយ រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុ

វតា និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

២.៤.៣ បញ្ជូ នមស្រនាីរាជ្ការ អនកអាជ្ីពេងគមកចិ្ច ឬអនក
អាជ្ីពេងគមកចិ្ចរងឱ្យគៅបនាការេិកាកគ្មតិ
ជ្ាំនាញេងគមកចិ្ចជាន់ខពេគ់ៅតាមគ្គឹះស្ថា ន
អប់រ ាំអនារជាតនិានា  

200,000  x x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(១៤)មស្រនាីរាជ្ការ អនកអាជ្ីព
េងគមកចិ្ច ឬអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង
គ្តូវបានបញ្ជូ នគៅបនាការេិកា
កគ្មតិជ្ាំនាញេងគមកចិ្ចជានខ់ពេ់
គៅតាមគ្គឹះស្ថា នអបរ់ ាំអនារជាតិ
នានា  

២.៤.៤ បគងាតីឱ្យម្លនការគធវទី្េសនកចិ្ចេិកាគៅតាមប
ណ្តា គ្បគទ្េនានាកនុងតាំបន់ នងិអនារជាតិផែល
ទ្ទ្ួលគជាគជ្យ័គលីការងារេងគមកចិ្ច  

320,000  x  x  x  x  x MoSVY 
NGOs 

(១៥)មស្រនាីរាជ្ការ អនកអាជ្ីព
េងគមកចិ្ច ឬអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ចរង
ទ្ទ្ួលបានការគធវីគធវទី្េសនកិច្ច
េិកាគៅតាមបណ្តា គ្បគទ្េនានា
កនុងតាំបន់ និងអនារជាតិ  

េរុបថវកិាច្ាំណ្តយេគ្ម្លប់គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី២ 1,410,000             
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គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទ្ី៣៖ ការោាំគ្ទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម 

ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ច្ាំណ្តយ រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុវតា 

និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

៣.១ គធវីឱ្យគ្បគេរីគ ងី
គ្បពន័ធគគ្ជ្ីេគរេី 
និងរកាអនកអាជ្ីព
េងគមកចិ្ច 
 

៣.១.១ បគងាតីលកខខណឌ េគ្ម្លប់គគ្ជ្េីគរេីមស្រនាឱី្យចូ្ល
បគគ្មីការងារេងគមកចិ្ចគៅស្ថា ប័នថាន ក់ជាតិ នងិ
គៅថាន ក់គគ្កាមជាតិគ្តវូម្លនេញ្ហា បគ្តឧតាម
េិកាផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាឬេញ្ហា បគ្តវជិាជ ជ្ីវៈ
េងគមកចិ្ច 

35,000  x x x       MoSVY 
MoSC 

(១)ច្ាំនួនមស្រនាមី្លនេញ្ហា បគ្ត
ផផនកេងគមកិច្ចវទិ្ាគៅកនុងស្ថា
ប័នរែាវេិ័យេងគមកចិ្ចម្លនការ
គកីនគ ងី 

៣.១.២ ជ្ាំរុញឱ្យអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភបិាល និងវេិយ័ឯក
ជ្នបផនាមលកខខ័ណឌ េញ្ហា បគ្តកគ្មិតឧតាមេិកា
ផផនកេងគមកចិ្ចវទិ្ា ឬេញ្ហា បគ្តវជិាជ ជ្វីៈេងគម
កិច្ចេគ្ម្លប់គគ្ជ្េីគរេីបុគគលិក 

60,000   x x x x x x x  MoSVY 
NGOs 

(២)អងគការមនិផមនរដ្ឋា ភិបាល 
និងវេិ័យឯកជ្នគធវីការងារផផនក
េងគមកចិ្ចបានដ្ឋក់បញ្ចូ លលកខ
ខ័ណឌ កនុងការគគ្ជ្ីេគរេីបុគគលកិ 

៣.១.៣ គេនីេុាំឱ្យម្លនកគ្មិតកាាំគ្បាក់គៅតាមគ្បគភទ្
កម្លា ាំងគេវាេងគមអនកអាជ្ីពេងគមកចិ្ច អនក
អាជ្ីពេងគមកចិ្ចរង នងិគលកីទ្ឹកច្តិាផាល់គ្បាក់
ឧបតាមភតាមមុខងារវជិាជ ជ្ីវៈឯកគទ្េរមួទាាំងផាល់
េញ្ហា បគ្ត ឬលិខិតេរគេីរ 

35,000  x x        MoSVY 
MoCS 
MoEF 

(៣)កគ្មិតកាាំគ្បាក់ និង គ្បាប់
ឧបតាមភតាមមុខងារវជិាជ ជ្ីវៈឯក
គទ្េេគ្ម្លប់គ្បគភទ្កម្លា ាំង 
គេវាេងគម 

៣.១.៤ គរៀបច្ាំបគងាតីឱ្យម្លនលិខិតបទ្ដ្ឋា នគតិយុតាកនុង
ការគគ្ជ្ីេគរេីអនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច នងិអនក
អាជ្ីពេងគមកចិ្ចរង នងិការគលីកទ្ឹកច្ិតា 

50,000  x  x  x  x  x MoSVY (៤)បទ្ដ្ឋា នគតិយុតាកនុងការ
គគ្ជ្ីេគរេីអនកអាជ្ីពេងគមកចិ្ច 
និងអនកអាជ្ីពេងគមកចិ្ចរង នងិ
ការគលីកទ្ឹកច្តិាគ្តវូបានបគងាតី 

៣.២ បគងាតីនិងពគ្ងងឹេមតា
ភាពស្ថា ប័នវជិាជ ជ្ីវៈ
េងគមកចិ្ច 

៣.២.១ គរៀបច្ាំបគងាតីស្ថា ប័នវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកចិ្ចទ្ទ្លួ
បនទុកកាំណត់េាង់ដ្ឋរ គ្កមេលីធម ៌និងទ្ទ្លួ
ស្ថគ ល់គ្បគភទ្កម្លា ាំងគេវាេងគម 

45,000  x x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(៥)គណៈវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច
គ្តូវបានបគងាីត និងែាំគណីរការ 
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ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ច្ាំណ្តយ រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុវតា 

និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

៣.២.២ បគងាតីនីតវិធិចុី្ះគ ម្ ះ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និងការ
ផាល់អាជាា ប័ណណែល់កម្លា ាំងគេវាេងគមនងិដ្ឋក់
ពិន័យេគ្ម្លបអ់នកអាជ្ីពេងគមកិច្ច អនកអាជ្ពី
េងគមកចិ្ចរង អនកេងគមកិច្ចបឋម និង 
អនកេងគមកិច្ចេមព័នធ 

105,000  x x  x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(៦)នីតិវធិេីគ្ម្លប់ការចុ្ះ
គ ម្ ះ ការទ្ទ្លួស្ថគ ល់និងការ
ផាល់អាជាា ប័ណណែល់កម្លា ាំងគេវា
េងគមនងិដ្ឋកព់ិន័យគ្តវូបាន
គរៀបច្ាំបគងាតីគ ងី 

៣.២.៣ ពគ្ងងឹេមតាភាពស្ថា ប័នវជិាជ ជ្វីៈ េងគមកិច្ច
េគ្ម្លប់គ្គប់គ្គងកម្លា ាំងគេវាេងគមគ្បកបគដ្ឋយ
គ្បេិទ្ធភាព នងិតម្លា ភាព 

150,000   x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(៧)គណៈវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច
គ្តូវបានពគ្ងឹងេមតាភាព 

៣.២.៤ ទ្េសនកិច្ចេកិាគៅតាមបណ្តា គ្បគទ្េកនុងតាំបន់ 
និងពភិពគលាកេាីពីបទ្ពិគស្ថធន៍គល ី
ការគ្គប់គ្គងកម្លា ាំងគេវាេងគម 

100,000  x  x  x  x  x MoSVY 
NGOs 

(៨)មស្រនាីាកព់័នធទ្ទ្ួលបាន
ច្ាំគណះែឹង និងបទ្ពគិស្ថធន៍
គ្គបគ់្គងកម្លា ាំងគេវាេងគមកិច្ច
ពីទ្េសនកិច្ចេកិាគៅតាម 
បណ្តា គ្បគទ្េកនុងតាំបន់នងិ
ពិភពគលាក 

៣.២.៥ ពគ្ងឹងភាពជានែគូររវាងស្ថា ប័នវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកចិ្ច 
និងគ្គឹះស្ថា នអប់រ ាំ និងអងគការមិនផមន 
រដ្ឋា ភិបាលាកព់័នធ 

840,000  x x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(៩)គណៈវជិាជ ជ្ីវៈេងគមកិច្ច
ទ្ទ្ួលបានការោាំគ្ទ្ពគី្គឹះស្ថា ន
អប់រ ាំ នងិ NGOs  

៣.៣ វនិិគោគគលីការគ្តតួ
ពិនិតយគុណភាពនន
កម្លា ាំងគេវាេងគម 

៣.៣.១ បគងាតីនីតវិធិគី្តតួពិនតិយគុណភាពកម្លា ាំងគេវា
េងគមគដ្ឋយគផ្លា តគលីច្ាំគណះែឹង ជ្ាំនាញ 
អាកបបករិោិ និងគ្កមេីលធម៌វជិាជ ជ្វីៈផាល់គេ
វាេងគមកចិ្ចជូ្នអតិថជិ្ន 

70,000   x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(១០)នីតិវធិីគ្តួតពនិិតយគុណ
ភាពកម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តូវបាន
គរៀបច្ាំបគងាតីគ ងី 
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ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ច្ាំណ្តយ រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុវតា 

និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

៣.៣.២ បណាុ ះបណ្តា លអនកគ្តួតពនិិតយឱ្យគគ្បទី្ិននន័យ
គៅគពលជ្ួបជាមួយអនកកានក់រណី 

85,000   x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(១១)អនកគ្តួតពិនិតយគច្ះគគ្បី
ទ្ិននន័យគៅគពលជ្ួបជាមួយអនក
កាន់ករណី 

៣.៣.៣ ផាល់ឧបករណ៍និងធនធានជូ្នែល់អនកគ្តួតពនិិ
តយេគ្ម្លប់គគ្បីគ្បាេ់គៅគពលជ្ួបជាមួយអនក
កាន់ករណី 

95,000   x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(១២)អនកកានក់រណីម្លន
ឧបករណ៍និងធនធានគែមីប ី
អនុវតាការងារ 

៣.៣.៤ ផាល់េម្លភ រ ឧបករណ៍ និងវធិសី្ថស្រេាេគ្ម្លបអ់នក
គ្តួតពិនិតយគែីមបោីាំគ្ទ្ការបណាុ ះបណ្តា លគលី
ការងារែល់អនកកាន់ករណី 

150,000   x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(១៣)អនកគ្តួតពិនិតយម្លនេម្លភ រ 
ឧបករណ៍ និងវធិីស្ថស្រេា
េគ្ម្លប់បណាុ ះបណ្តា លអនកកាន់
ករណី 

៣.៣.៥ គ្តួតពិនិតយ និងវាយតនមាពីការគពញច្ិតារបេ់
អតិថជិ្នច្ាំគាះគុណភាពគេវាផែលទ្ទ្ួលបាន
ពីកម្លា ាំងគេវាេងគម(អនកកាន់ករណី) 

70,000   x  x  x  x  MoSVY 
NGOs 

(១៤)អតិថិជ្នម្លនការគពញ
ច្ិតាច្ាំគាះគុណភាពគេវា 

៣.៤ ជ្ាំរុញឱ្យម្លនការ
អភិវឌ្ឍអាជ្ីពនងិវឌ្ឍន
ភាព 

៣.៤.១ បគងានីច្ាំននួគគ្ជ្េីគរេីកម្លា ាំងគេវាេងគមផែល
ម្លនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់វជិាជ ជ្ីវៈឱ្យចូ្លបគគ្មីការងារ
កនុងវេិ័យេងគមកិច្ច 

85,000   x x x x x x x x MoSVY 
MoCS 
NGOs 

(១៥)ច្ាំនួនកម្លា ាំងគេវាេងគម
គ្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់វជិាជ ជ្ីវៈឱ្យ
ចូ្លបគគ្មីការងារ 

៣.៤.២ គលីកទ្កឹច្ិតាមស្រនាីរាជ្ការ បុគគលិកអងគការ នងិអនក
េម័គ្គច្តិាផែលកាំពុងបគគ្មីការងារេងគមកិច្ចឱ្យបនា
អភិវឌ្ឍអាជ្ពីគែីមបផី្លា េប់ាូរមុខតាំផណង និងការ
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អាជ្ីព 

80,000   x x x x x x x x MOSVY 
MoCS 
NGOs 

(១៦)មស្រនាីរាជ្ការ បុគគលិកអងគ
ការ និងអនកេម័គ្គច្ិតាគ្តូវបាន
គលីកទ្កឹច្ិតាអភិវឌ្ឍអាជ្ពីគែមីបី
ផ្លា េ់បាូមុខតាំផណង 

៣.៤.៣ គរៀបច្ាំកមមវធិហីវកឹហាត់ការងារ បគគ្ងៀនផ្លទ ល់គៅ
គពលផាលគ់េវាេងគមកចិ្ច និងផាល់ឱ្កាេ

90,000   x x x x x x x x MoSVY 
NISA 

(១៧)កម្លា ាំងគេវាេងគមទ្ទ្លួ
បានជ្ាំនាញច្ាេ់លាេ់តាមកមម
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ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ច្ាំណ្តយ រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុវតា 

និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

អភិវឌ្ឍជ្ាំនាញែល់កម្លា ាំងគេវាេងគមជាមួយនឹង
ធនធានគផសងៗោន  

វធិីហាត់ការ នងិបគគ្ងៀនផ្លទ ល់ពី
ការងារ 

៣.៤.៤ គរៀបច្ាំវគគរ ាំលឹកវជិាជ ជ្ីវៈគែមីបឱី្យកម្លា ាំងគេវាេងគម
ផ្លា េ់បាូរបទ្ពិគស្ថធន៍គជាគជ្យ័ និងបញ្ហា
គ្បឈមកនុងកាងារេងគមកិច្ច 

75,000   x  x  x  x  MoSVY (១៨)វគគរ ាំលឹកបគច្ចកគទ្េ
ការងារេងគមកចិ្ចគ្តវូបានគរៀបច្ាំ
បគងាតីគ ងី 

៣.៥ ផសពវផាយគ្កមេីលធម៌
វជិាជ ជ្ីវៈ និង 
បទ្ដ្ឋា នគតិយុតាាក់
ព័នធកម្លា ាំងគេវាេងគម 

៣.៥.១ ច្ងគ្កងជាគេៀវគៅ ឬផខសវគីែអូេាីពីករណី
គជាគជ្័យននការងារេងគមកិច្ច និងវឌ្ឍនភាព
កម្លា ាំងគេវាេងគម 

75,000   x  x  x  x  MoSVY (១៩)គេៀវគៅឬផខសវគីែអូេាីពី
ករណីគជាគជ្យ័ននការងារ
េងគមនងិកម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តូវ
បានគរៀបច្ាំបគងាតីគ ងី 

៣.៥.២ គរៀបច្ាំទ្ិវាេងគមកិច្ចអនារជាតិនថាទ្ី១៥ មីនា
គ្បចាំឆ្ន ាំគដ្ឋយបគងាតីគ្បធានបទ្កនុងគោល
បាំណងគលកីកមពេ់ការងារេងគមកចិ្ច  

95,000 x x x x x x x x x x MoSVY 
NGOs 

(២០)ទ្ិវាេងគមកិច្ចអនារជាតិ
នថាទ្ី១៥មីនាគ្បចាំឆ្ន ាំគ្តូវបាន
គរៀបច្ាំ 

៣.៥.៣ ោាំគ្ទ្ែល់យុទ្ធនាការគលីកកមពេក់ារងារេងគម
កិច្ច និងកម្លា ាំងគេវាេងគមគដ្ឋយេហការពី
េិេានុេិេស គ្កេួងស្ថា បន័ រដ្ឋា ភិបាល និង
អងគការមនិផមនរដ្ឋា ភិបាល  

55,000  x  x  x  x  x MoSVY 
 

(២១)យុទ្ធនាការគលីកកមពេ់
ការងារេងគមកចិ្ច និងកម្លា ាំងគេ
វាេងគមទ្ទ្ួលបានការោាំគ្ទ្ 

៣.៥.៤ បគងាតីឱ្យម្លនគវទ្ិកាគែីមបពីិភាកាផច្ករ ាំផលកបទ្
ពិគស្ថធន៍ការងារេងគមកិច្ចជាគរៀងរាលម់យួឆ្ន ាំ
មាង 

50,000   x x x x x x x x MoSVY 
MoIn 
NGOs 

(២២)គវទ្ិកាេគ្ម្លប់ការងារ
េងគមនងិកម្លា ាំងគេវាេងគមគ្តូវ
បានគរៀបច្ាំបគងាតីគ ងី 

៣.៥.៥ គលីកកមពេ់តនួាទ្ីកម្លា ាំងគេវាេងគមផែលចូ្ល
រមួគដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា េងគមកនុងគោលគៅបគងានី
ឋានៈេងគម នងិេុជ្ីវធម ៌

95,000  x x x x x x x x x MoSVY (២៣)តួនាទ្េីាំខាន់ននកម្លា ាំង
គេវាេងគមកិច្ចផែលចូ្លរមួ
គដ្ឋះគ្ស្ថយបញ្ហា េងគមគ្តូវបាន
គលីកកមពេ ់
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ល.រ ច្គងាា មេកមមភាព េកមមភាព 
ច្ាំណ្តយ រយៈគពលពីឆ្ន ាំ២០២២-២០៣១ ស្ថា ប័នអនុវតា 

និងោាំគ្ទ្ 
េូច្នាករ 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

៣.៥.៦ គរៀបច្ាំបគងាតីឯកេណ្តា ន នងិប័ណណេម្លគ ល់
េគ្ម្លប់អនកអាជ្ីពេងគមកិច្ច និងអនកអាជ្ីព
េងគមកចិ្ចរង 

20,000   x x x x x x x x MoSVY (២៤) ឯកេណ្តា ន និងបណ័ណ
េម្លគ ល់េគ្ម្លប់អនកអាជ្ពី
េងគមកចិ្ចគ្តវូបានគរៀបច្ាំបគងាតី
គ ងី 

េរុបថវកិាច្ាំណ្តយេគ្ម្លប់គោលគៅយុទ្ធស្ថស្រេាទី្៣ 2,610,000             
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