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លទ្ធផលសង្ខេបនៃង្េទ្ិកាសាធារណៈថ្នា ក់ជាតិ 
សតពីី 

“ការចូលរមួរបសព់លរដ្ឋ កាខុដ្ំង្ណើ រការនៃការកសាខផផៃការថេិកា 
ៃិខ ការតាមដាៃង្លើការចំណាយថេិកាសាធារណៈ ក្នងុបរបិទក្វូីដ ១៩” 

 
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧ រោច ខែអស្សុជ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័្ក រ.ស្.២៥៦៥ 

ព្តវូនឹង ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ ចាប់រីរ ៉ោ ង ៨:០០ ដល់រ ៉ោ ង ០៥:៣០ ររស្ៀល 
ទីកខនែង: ស្ណ្ឋា គារ សូ្ហវខីតល ភ្នាំររញ ភូ្គីព្ា នងិាមអនឡាញ 

 

ព្កុមការងារងវកិា ខដលស្ព្មបស្ព្មួលរោយ រវទិកាថ្នអងគការមិនខមនរោា ភិ្បាលស្តីរីកមពុជា បានររៀបចាំរវទិកា 
សាធារណៈស្តីរី ការចូលរមួរបស្់រលរដា កនុងដាំរណីរការថ្នការកសាងខែនការងវកិា និងការាមោនរលីការចាំណ្ឋយ
ងវកិាសាធារណៈ កនុងបរបិទកូវដី ១៩ ទាំងរៅកព្មិតថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់រព្កាមជាតិ។ រវទិការនេះបានទទួលការអរ ជ្ ីញ
ចូលរមួរីអនកពាក់រ័នធស្ាំខាន់ៗ នដូចជា៖ តាំណ្ឋងព្កស្ួងសាា ប័នពាក់រ័នធរបស្់ោជរោា ភិ្បាលជាង ១០ រមួ នដូចជា 
អងគភារព្បឆ្ាំងអាំររីរុករលួយ ព្កស្ួងរស្ដាកិចច និងហរិ ញ្វតាុ អគគនាយកោា នរនធោរ ព្កស្ួងមហាថ្ែៃ គណៈក ា ធិការ
ជាតិស្ព្ ប់ការអភិ្វឌ្ឍន៍ាមខបបព្បជាធិបរតយយរៅថ្នន ក់រព្កាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) ព្កស្ួងការងារ និងបណតុ េះបណ្ឋត ល
វជិាជ ជីវៈ របឡាជាតិស្នតិសុ្ែស្ងគម (ប.ស្.ស្) ព្កស្ួងស្ងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិស្មបទ ព្កស្ួងកិចចការនារ ី
ព្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ព្កស្ួងខែនការ ព្កស្ួងរ័ត៌ ន អាជាា ធរមូលោា ន វសិ្័យឯកជន ទីភាន ក់ងារអងគការស្ហ
ព្បជាជាតិ តាំណ្ឋងថ្ដគូរអភិ្វឌ្ឍន៍រមួ នដូចជា ព្បតិភូ្ថ្នស្ហភារ អឺរ ៉ោុប (EU) សាា នទូតស្ ុយខអត (Sweden) ព្បចាាំ
កមពុជា អងគការស្ងគមសុ្ីវលិជាតិ អនតរជាតិ តាំណ្ឋងសាកលវទិាល័យ សាា ប័នស្ិកាព្សាវព្ជាវ និស្សតិ យុវជន ស្ហគម
ន៍ ជនជាតិរដីមភាគតិច បងបអូនព្បជារលរដា និងព្បរ័នធែសរវែាយសាររ័ត៌ ន ខដលបានចូលរមួរោយផ្ទៃ ល់ ៦០ (ស្រស្ត ី
១០នាក់) និងរីច ៃ យាមព្បរ័នធ Zoom ព្ប ណ ជាង ៣០០(បីរយនាក់) អនកទស្សនាាមព្បរ័នធបណ្ឋត ញស្ងគម
រហវស្ប ុក ចាំនួន ៥ ស្រុបចាំនួនព្ប ណ ៦000(ព្បាាំមួយពាន់នាក់) និង នមតិរោបល់ចូលរមួព្ប ណ ៣០០។ 
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វវទិការនេះរធវីរ ងីកនុងរគាលបាំណង៖ 
 
១) បរងកីនការយល់ដឹង និងរលីកកមពស្់ការចូលរមួរបស្់សាធារណជន រៅរលីត ែ ភារ និងគណរនយយភារងវកិា 
រមួទាំងដាំរណីរការថ្នការររៀបចាំខែនការងវកិា និងការអនុវតតខែនការងវកិារៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់រព្កាមជាតិ។ 

២)ែតល់ឱកាស្ដល់អនកបង់រនធរមួទាំងយុវជន ស្ងគមសុ្ីវលិ/អងគការមិនខមនរោា ភិ្បាល បានជួបជខជករិភាកា 
ជាមួយព្កស្ួងពាក់រ័នធ និងអនករធវីរគាលនរោបាយនានា ស្ាំរៅរឆ្ព េះរៅបរងកនីការចូលរមួជាសាធារណៈរៅ
កនុងវដតថ្នដាំរណីរការររៀបចាំខែនការងវកិារៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់រព្កាមជាតិ។ 

៣)ែតល់ឱកាស្ដល់អនកបង់រនធរមួទាំងយុវជន ស្ងគមសុ្ីវលិ/អងគការមិនខមនរោា ភិ្បាល ែតល់នូវធាតុចូលជូនព្កស្ួង 
ពាក់រ័នធនិងអនករធវីរគាលនរោបាយនានា ស្ាំរៅរឆ្ព េះរៅរធវីឲ្យព្បរស្ីររ ងីនូវត ែ ភារ និងគណរនយយភា
ងវកិាជាតិ ការបស្រជជ បរយនឌ័្រ រគាលការណ៍បរោិប័នន និងជរព្មីស្រែសងរទៀតរដីមបរីលីកកមពស្់ព្បស្ិទធភារ
ខែនការងវកិាថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់រព្កាមជាតិ។ 

 

អនកចូលរមួរវទិកា ទាំងអស្់បានបងាា ញនូវអាំណរសាទររោយរ ញីវតត នរីព្គប់តួអងគអភិ្វឌ្ឍន៍ទាំងអស្់ ចូលរមួ
កនុងការរធវីបចចុបបននភារ និងការរិភាកាព្បកបរោយសាា រតីរោគយល់ និងភារជាថ្ដគូទក់ទងនឹងព្បធានបទ។ រយងី
រជឿជាក់ោ៉ោ ងមុត ាំថ្ន ព្បជារលរដាកមពុជានឹង នស្ាំរ ង រៅកនុងររបៀបថ្នការចាំណ្ឋយសាធារណៈក៏ដូចជារៅកនុង
ការស្រព្មចចិតតនានា ខដលប៉ោេះពាល់ដល់ជីវភាររស្់រៅរបស្់រួករគ កនុង ុាំ ព្ស្ុក ព្កុង និងបរសិាា នខដលរួករគរស្់រៅ
ព្បចាាំថ្ងៃ។ 
អងគរវទិការនេះដាំរណីរការរៅរោយ នជាកិចចរិភាកាែែីៗរៅរលីព្បធានបទស្ាំខាន់ៗចាំនួន៥រមួ ន៖ 
១- សារៈស្ាំខាន់ និងកាតរវកិចចរបស្់សាា ប័នព្តួតរិនិតយ 
២- ការបនសុគីាន រវាងការព្គប់ព្គងហរិ ញ្វតាុសាធារណៈ និងកិចចគាាំពារស្ងគម 
៣- ការររៀបចាំងវកិារ ែ្ីយតបរៅនឹងរយនឌ័្រ 
៤- ការវនិិវោគវ ីការអប់រ ំនិងកុមារ 
៥- ការចូលរមួរបស្់សាធារណជន កនុងដាំរណីរការកសាងខែនការររៀបចាំងវកិា និងការត្រួរពិនិរយ តាមដានការ

អនុវរតខែនការងវកិារៅថ្នន ក់រព្កាមជាតិ 
កនុងព្បធានបទនីមួយៗ រយងីបានរិភាកាគាន រលីបីចាំនុចធាំដូចជា៖ 
១. ចាំណុចវជិជ នថ្នយនតការខដល នព្សាប់ និងការអនុវតតកនែងមក 
២. បជា ព្បឈមមួយចាំនួនខដលោ ាំងស្ៃេះដល់ដាំរណីរការអនុវតតកនែងមក 
៣. ស្ាំណូមររ និងអនុសាស្ន៍រលីកទិស្រៅជាអាទិភារខដលព្តូវអនុវតតបនតរោយភាគីពាក់រ័នធនានា 
 
ជាលទធែល រយងីទាំងអស់្គាន សូ្មស្ខមតងនូវអាំណរសាទរចាំរពាេះចាំណុចជាវជិជ នថ្នយនតការខដល នព្សាប់ 

និងការអនុវតតកនែងមកពាក់រ័នធរៅនឹងការចូលរមួរបស់្រលរដា កនុងដាំរណីរការររៀបចាំងវកិានិងការព្តួតរិនិតយាមោន 
ខដល  នចាំននួព្ប ណ៖ ៣៥ ចាំណុចវជិជ ន និងវឌ្ឍនភារ។ បជា ព្បឈមមួយចាំនួនខដលោ ាំងស្ៃេះរៅដល់គុណ
ភារថ្នការរិនិតយាមោន និងវាយតថ្មែការអនុវតតងវកិាដ៏គរួឱយកត់ស្ គ ល់ ខដលបានរលីករ ងីកនុងកិចចរិភាកាថ្ន
រវទិការមួ ន ៣៦ ចាំណុច និងអនុសាស្ន៍ចាំនួន ៤៥ចាំណុច។ 
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ខាងរព្កាមរនេះគឺជាលទធែលស្រងេបថ្នកិចចរិភាកា៖ 
 

១.១. ចាំណុចវជិជ នថ្នយនតការខដល នព្សាប់ និងការអនុវតតកនែងមករបស់្សាា ប័នព្តតួរិនិតយងវកិា 
(៧ចាំណុច)៖ 

១.១.១ ោជរោា ភិ្បាលកមពុជាបានោក់រចញនូវយនតការចាស្់លាស្់កនុងការររៀបចាំងវកិាជាតិរោយ នសាា ប័នទទួល 
ែុស្ព្តូវចាស្់លាស្់ នដូចជាព្កស្ួងសាមី ព្កស្ួងរស្ដាកិចច និងហរិ ញ្វតាុ ស្ភា រដាស្ភា អាជាា ធរស្វន
កមាជាតិ និងរលរដា ព្រមទាំងធានាបាននូវត ែ ភារ និងរលីកកមពស្់ឱយ នការចូលរមួរីព្គប់ភាគីពាក់
រ័នធ។  

១.១.២ ោជរោា ភិ្បាលបានរបីកចាំហរឱយ នការចូលរមួរីថ្ដគូអភិ្វឌ្ឍន៍ដូចជាស្ហភារអឺរ ៉ោុប (EU) ទីភាន ក់ងារ
អភិ្វឌ្ឍន៍អនតរជាតិស្ ុយខអត (Sida) និងអងគការស្ងគមសុ្ីវលិរែសង រៗទៀត រដីមបរីលីកកមពស្់ឱយ នត ែ
ភារនិងគណរនយយភារ រៅកនុងដាំរណីរព្គប់ព្គងហរិ ញ្វតាុសាធារណៈរៅកនុងព្បរទស្កមពុជា។  

 
១.១.៣ ព្កុមព្បឹកាជាតិព្បឆ្ាំងអាំររីរុករលួយបានោក់រចញនូវខែនការយុទធសាស្រស្ត៥ឆ្ន ាំ ស្ព្ ប់ឱយអងគភារព្បឆ្ាំ

ងអាំររីរុករលួយអនុវតត ខដលខែនការយុទធសាស្រស្តរនេះ នលកេណៈព្បកបរោយបរោិបននរោយខែអករលី
បទោា នអនតរជាតិ ដូចជាព្កបែ័ណឌ រគាលរៅអភិ្វឌ្ឍន៍ស្ហព្បជាជាតិ (SDGs)ជារដីម។ កនុងរនាេះែងខដរ 
អងគភារព្បឆ្ាំងអាំររីរុករលួយខតងខតបានចូលរមួកនុងការចូលរមួព្តួតរិនិតយាមោនការអនុវតតរបស្់សាា ប័ន
រែសងៗ។  

១.១.៤ ាមរយៈរបាយការណ៍ការអរងកតរលីការែសរវែាយរ័ត៌ នងវកិា បានបងាា ញថ្នរោា ភិ្បាលកមពជា នលកេ
ណៈលអព្បរស្ីរជាងមុនកនុងការខចករ ាំខលកឯកសារទក់ទងនិងងវកិារៅរលីរគហទាំរ័រ។  

១.១.៥ គណៈកមាការទី១០ថ្នរដាស្ភា បានចូលរមួកនុងការរិនិតយ កនុងការររៀបចាំ និងព្តួតរិនិតយរលីព្កស្ួងសាា ប័ន   
                 រនេះជាចាំណុចមួយខដល នលកេណៈលអព្បរស្ីរ។  
១.១.៦  នការខចករ ាំខលក និងស្ហព្បតិបតតិការលអនាររលកនែងមករវាងគណៈកមាការទី១០ថ្នរដាស្ភា និងអងគ

ភារព្បឆ្ាំងអាំររីរុករលួយ។ 
១.១.៧ ោជរោា ភិ្បាលបានរធវីកាំខណទព្មង់អភិ្បាលកិចចខដលជាស្នូូូលថ្នយុទធសាស្រស្តចតុរកាណ ខដល ន

ធាតុស្ាំខាន់ៗ  នដូចជាការចូលរមួ គណរនយយភារថ្នអនកពាក់រ័នធ ត ែ ភារ និងធាតុស្ាំខាន់រែសងៗ
រទៀតថ្នអភិ្បាលកិចច។   

១.២. បជា ព្បឈមមយួចាំននួខដលោ ាំងស្ៃេះដល់ដាំរណីរការអនុវតតកនែងមករបស់្សាា ប័នព្តួតរិនិតយងវកិា(៦
ចាំណុច)៖ 

១.២.១ អងគនីតិប ញ្តតិមិនទន់បានរលីកកមពស្់និងោក់ប ច្ូ លការចូលរមួរបស្់អនកពាក់រ័នធឱយបានទូលាំទូលាយ  
កនុងចាប់ថ្នការព្គប់ព្គងហរិ ញ្វតាុសាធារណៈរៅរ យី។ 

១.២.២ ាមរបាយការណ៍ការអរងកតរលីការរបីកចាំហររ័ត៌ នងវកិាកមពុជា នការរកីនរ ងីបនតិចខមន ខតរទេះបី 
ជាោ៉ោ ងណ្ឋការរលីកកមពស្់ថ្នការចូលរមួរីសាធារណៈជនរៅ នកព្មិតរៅរ យី។ មាងវញិរទៀត
ត ែ ភារងវកិា និងការព្តួតរិនិតយងវកិាក៏រៅខតជាបជា ព្បឈមរៅរ យីព្បស្ិនរបីរយងីរព្បៀបរធៀប
ជាមួយនិងបណ្ឋត ព្បរទស្កនុងតាំបន់។  

១.២.៣  នការខចករ ាំខលករ័ត៌ នែែេះ ខតការខចករ ាំខលករ័ត៌ ន និងគុណភារថ្នរ័ត៌ នងវកិាខដលែតល់
រោយរដាស្ភារៅ នកព្មិតស្ព្ ប់សាធារណៈជនទូរៅរៅរ យីជារិរស្ស្គឺស្ព្ ប់ស្រស្តី ជនរិការ 
និងជនជាតិរដីមភាគតិច។ាមចាប់រដាធមានុ្ញ ព្ា៣៥ បានខចងថ្នការខចករ ាំខលករ័ត៌ ជាកាតរវ 
កិចចរបស្់ រដាស្ភា។  
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១.២.៤ រដាស្ភាមិនទន់ នយនតការចាស្់លាស្់កនុងការបរងកីតគណៈកមាការកនុងការាមោនការររៀបចាំ និង
ការអនុវតតងវកិា និងការរ ែ្ីយតបណ្ឋមួយរីរដាស្ភាជាែែូវការរៅរ យីរៅររលខដល នស្ាំណួរខដល
រលីករ ងីរោយរលរដា។  

១.២.៥ រុាំទន់ នយនតការសាកលបងណ្ឋមួយរដីមបរីលីកកមពស្់ឱយ នការចូលរមួរីសាធារណៈជនទូរៅកនុង
អាំ ុងររលបរងកីតងវកិា។ 

១.២.៦  រុាំទន់ នរវទិកា ឬយនតការជាព្បចាាំស្ព្ ប់សាធារណៈជន រដីមបចូីលរមួចាំខណកកនុងការ ព្តួតរិនិតយ 
ការអនុវតតងវកិាខដលបានអនុម័ត ខដលរបីកចាំហស្ព្ ប់ ព្បជារលរដាខដល នបាំណងចូលរមួ។ 

 
១.៣. ស្ាំណូមររ និងអនុសាស្ន៍រលីទិស្រៅជាអាទិភារខដលព្តវូអនុវតតបនតរោយភាគីពាក់រ័នធថ្នការព្តួត

រិនិតយងវកិា(១៤ចាំណុច)៖ 
១.៣.១ រស្នីឱយរដាស្ភានិងោជរោា ភិ្បាលចាប់រែតីម រធវីការខកទព្មង់រោយរធវីឱយ នព្កបែណឌ ចាប់និងរគាល

នរោបាយខដលរលីកកមពស្់ការចូលរមួរីសាធារណជនកនុងការព្គប់ព្គងហរិ ញ្វតាុសាធារណៈ ឱយបាន
ជាក់លាក់ាមរយៈការរធវីវរិសាធនកមាចាប់ស្តីរីព្បរ័នធហរិ ញ្វតាុសាធារណៈឆ្ន ាំ២០០៨ រោយោក់
ប ច្ូ លនូវ ព្ាខដលខចងអាំរីការចូលរមួរបស្់សាធារណជន ស្ងគមសុ្ីវលិ ចាប់ាាំងរីដាំណ្ឋក់កាល
ររៀបចាំខែនការងវកិាកព្មិតព្កស្ួងសាា ប័នរបស្់ោជរោា ភិ្បាលរដីមបរីបីកឱកាស្ទទួលយកនូវធាតុចូល។ 

១.៣.២ រស្នីឱយព្កស្ួងរស្ដាកិចច ស្ភា រដាស្ភា អាជាា ធរស្វនកមាជាតិ ជាំរុញនិងរលីកកមពស្់បខនាមរទៀតកនុងការ
បរងកីនរិនៃុទក់ទងនិង ការអរងកតរលីការរបីកចាំហររ័ត៌ នងវកិាខដលកនុងរនាេះកមពុជាគួរខត បរ ច្ញឯក
សារគនែឹេះទាំង៨ ដល់សាធារណៈជនាមកាលកាំណត់។ ស្ាំរណីងវកិារចញរីទីស្តីការគណៈរដាមស្រនតី 
រៅរដាស្ភា គួរខតែសរវែាយជាមុនស្ិន។ 

១.៣.៣ រស្នីឱយរធវីការបរងកីនចាំរណេះដឹងដល់រលរដាបខនាមរទៀតស្តីរីងវកិាជាតិរោយស្ហការជាមួយអងគការ
ស្ងគមសុ្វីលិ និងររៀបចាំងវកិាស្ព្ ប់ព្បជារលរដា ជារិរស្ស្គឺយនតការកនុងការចូលរមួរបស្់ព្បជា
រលរដាទាំងរៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់រព្កាមជាតិ។  

១.៣.៤ រស្នីស្ព្មួលនិតិវធីិថ្នការចូលរមួរបស្់រលរដា កនុងការចូលរមួកនុងដាំរណីរការររៀបចាំងវកិា និងចូលរមួកនុង
ដាំរណីរការាមោនកនុងការចាំណ្ឋយរបស្់សាា ប័នអនុវតតងវកិារែសងៗ។  

១.៣.៥ រស្នីរលីកកមពស្់ឱយ នយនតការ និងបរោិកាស្អាំរណ្ឋយែលដល់ព្បជារលរដា កនុងការទទួលបាន
ទិននន័យស្ព្ ប់សាធារណៈជនទូរៅទក់ទងនិងរ័ត៌ នងវកិាជាតិ និងរបាយការណ៍ស្វនកមាជាតិ។  

១.៣.៦ រស្នីឱយសាា ប័ននីតិបប ញ្តតិ រិភាកាអាំរីរគាលនរោបាយងវកិា និងែតល់អនុសាស្ន៍ស្ព្ ប់ខកស្ព្មួល
ងវកិាមុនររលស្ាំរណីងវកិារព្តូវបានអនុម័ត។ 

១.៣.៧ រស្នីឱយគណៈក ា ធិការនីតិបប ញ្តតិរិនិតយរមីលស្ាំរណីងវកិារបស្់ព្កស្ួងពាក់រ័នារហយីរបាេះរុមភែាយ
របាយការណ៍ជាមួយនឹងការវភិាគរបស្់ែែួនជូនសាធារណៈជនាមរយៈរគហទរ័រឬព្បរ័នាអីុនធឺណិត។ 

១.៣.៨ រស្នីឱយ នការរលីកទឹកចិតតកនុងការបរងកីតឱយ នការចូលរមួាមខបបឌី្ជីងល ជារិរស្ស្រៅកព្មិត
ថ្នន ក់រព្កាមជាតិ។  

១.៣.៩ រស្នីឱយព្កស្ួងរស្ដាកិចចរធវីរស្ចកតីោយការណ៍រលីការចាំណ្ឋយងវកិាជាព្បចាាំខែារយៈរគហទាំរ័ររបស្់
ព្កស្ួង រស្ដាកិចច និងហរិ ញ្វតាុ។  

១.៣.១0 រស្នីឱយ នការខចករ ាំខលករ័ត៌ ន និងគុណភារថ្នរ័ត៌ ន ដល់ព្បជារលរដា ជារិរស្ស្ ដល់ស្រស្តី និង
ព្បជារលរដាខដលជាជនជាតិរដីមភាគតិច។ ឯកសារទក់ទងនិងចាប់ងវកិាគួរស្ព្ យរដីមបឱីយ នលកេ
ណៈ ងាយយល់ខដលព្បជារលរដាទូរៅអាចអាន និងយល់បាន។ រ័ត៌ នស្ាំខាន់ៗគួរខតខចករ ាំខលក
ដល់រលរដាដូចជារ័ត៌ នទក់ទង និងបាំណុល និងចាំណូលរនធ។  
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១.៣.១១ រស្នីឱយស្ភារធវីការាមោនរៅាមមូលោា ន ាមព្កស្ួង និងរធវីការសាកស្ួរនិងែាយផ្ទៃ ល់ាម
ព្បរ័នធែសរវែាយ និងគួរខត នយនតការព្បឹការោបល់ជាមួយព្បជារលរដា មុនររលរិនិតយជខជកនិង
ខកស្ព្មួលរលីរស្ចកតីព្ពាងងវកិាជាតិ។  

១.៣.១២ រស្នីឱយព្កស្ួងរស្ដាកិចច និងហរិ ញ្វតាុ បរងកីតយនតការសាកលបងរដីមបរីលីកកមពស្់ឱយ នការចូលរមួរី 
សាធារណៈជនកនុងអាំ ុងររលបរងកីតងវកិា។ 

១.៣.១៣ រស្នីឱយព្កស្ួងរស្ដាកិចច និងហរិ ញ្វតាុ បរងកីតរវទិកា ឬយនតការជាព្បចាាំស្ព្ ប់សាធារណៈជនរដីមបចូីល
រមួចាំខណកកនុងការព្តួតរិនិតយការអនុវតតងវកិាខដលបានអនុម័តខដលរបីកចាំហស្ព្ ប់ព្បជារលរដា
ខដល នបាំណងចូលរមួ។ 

១.៣.១៤ រស្នីឱយរដាស្ភាកមពុជា អនុជញ តឱយព្បជារលរដា ឬអងគការស្ងគមសុ្ីវលិណ្ឋមួយ ែតល់ស្កេីកមាកនុងអាំ ុង
ររលស្វនាការរបស្់ែែួនរលសី្ាំរណីងវកិា មុនររលងវកិាព្តូវបានអនុម័ត។ 

 
២.១. ចាំណុចវជិជ នថ្នយនតការខដល នព្សាប់ និងការអនុវតតកនែងមកថ្នការបនសុគីាន រវាងការព្គប់ព្គងហរិ ញ្

វតាុសាធារណៈ និងកចិចគាាំពារស្ងគម(១១ចាំណុច)៖ 
២.១.១ កនុងបរបិទកូវដី១៩ ោជរោា ភិ្បាលកមពុជាបានរព្គាងវភិាជងវកិា១១០០ លានដុលាែ រដីមបរី ែ្ីយតបនិងការ

សាត ររស្ដាកិចចកមពុជារ ងីវញិ ។ 
២.១.២ ោជរោា ភិ្បាលបានោក់រចញនូវយនតការកនុងការគាាំព្ទដល់កមាករនិរោជិក កនុងអាំ ុងររលថ្នការោតតាត 

ថ្នជាំងឺកូវដី១៩។  
២.១.៣ ព្កស្ួងការងារបានោក់រចញនូវរស្ចកតីខណនាាំ-រលែ៤៥-២០-ស្ដីរីការរយួរកិចចស្នាការងារ-និងការផ្ទអ ក

បង់ភាគទន-ប-ស្-ស្-ស្ព្ ប់រោងចព្ក-ស្ហព្គាស្-និងព្គឹេះសាា នកនុងវសិ្័យកាត់រដរ-និងរទស្ចរណ៍-
ខដលរងែលប៉ោេះពាល់ធៃន់ធៃររោយសារជាំងឺកូវដី-១៩។ កមាករខដលព្កុមហ ុនោក់ពាកយរយួរ រនាេះកមាកររៅខត
បនតបានរស្វារាបាលខងនិងទាំដខដល។  

២.១.៤ របឡាជាតិ ស្នតិសុ្ែស្ងគម (ប.ស្.ស្) កនែងមកបានអនុវតតគរព្ ង២ គឺហានិភ័្យការងារ និងការខងទាំ
សុ្ែភារ។ ខែនករសាធន៍រព្គាងនឹងោក់ឱយដាំរណីរការរៅឆ្ន ាំ២០២២។   

២.១.៥ កមាករនិរោជិករធវីការរព្ៅព្បរ័នធខដលនិរោជកបានចុេះប ជ្ ីជាមួយ ប.ស្.ស្ រៅខតទទួលបានការខងទាំ
សុ្ែភារនិងងវកិារៅររលស្ព្ លកូន។  

២.១.៦ ស្ហព្គាស្ខាន តតូចខាន តមធយម (SME) បានរធវីាមរគាលការណ៍ខដលោក់រចញរបស្់ោជរោា ភិ្បាល ាម
លទធភារខដលអាចរធវីរៅបានរោយបានគិតគូរដល់និរោជិករបស្់ែែួនដូចជាខចករស្បៀង និងការគាាំព្ទរែស
ង  ៗរបស្់ែែួនកនុងអាំ ុងររលបិទែៃប់។ 

២.១.៧ មិនទន់ នព្កុមហ ុនខដលកាត់ព្បាក់ខែរីបុគគលិកទាំងព្ស្ុងកនុងអាំ ុងររលថ្នការោតតាតថ្នជាំងឺកូវដី
១៩ ។  

២.១.៨ អងគការស្ងគមសុ្ីវលិ បានរធវីការស្ិការលីកមាករខដលរធវីការរព្ៅព្បរ័នធរោយការចងព្កង និងស្ិការីែល
ប៉ោេះពាល់កនុងបរបិទកូវដី១៩។ 

២.១.៩  ព្កស្ួងរស្ដាកិចច និងហរិ ញ្វតាុបានររៀបចាំនូវអនុគណៈកមាការថ្នខែនកជាំនួយខែនកស្ងគមខដលរដីរតួនាទីកនុង
ការព្តួតរិនិតយរលីខែនកជាំនួយស្ងគម។  

២.១.១០ ាម ុាំស្ងាក ត់នីមួយៗបានោក់ព្បរ័នធរោយរព្បីព្បាស្់(Taplet និង Hotline) រដីមបពី្គប់ព្គងទិននន័យទក់ 
ទងនិងជាំនួយស្ងគម ។  

២.១.១១ ោជរោា ភិ្បាលបានែតល់សាច់ព្បាក់ដល់អនកប៉ោេះពាល់រីការរកីោលោលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ ព្ប ណ ៤៧០លាន
ដុលាែ  គិតព្តឹម ២៤ តុលា ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

២.២. បជា ព្បឈមមយួចាំននួខដលោ ាំងស្ៃេះដល់ដាំរណីរការអនុវតតកនែងមកថ្នការបនសុគីាន រវាងការព្គប់ព្គងហរិ ញ្
វតាុសាធារណៈ និងកិចចគាាំពារស្ងគម(៩ចាំណុច)៖ 
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២.២.១ ស្ហជីរ នការរិបាកកនុងការខស្វងរករ័ត៌ នរបស្់ព្កុមហ ុនស្តីរីលាំហូរសាច់ព្បាក់ និងែលចាំរណញ
ព្បចាាំឆ្ន ាំ របស្់ព្កុមហ ុនខដលកាំរុងវនិិរោគរៅកនុងព្បរទស្កមពូជា។     

២.២.២  ច ស្់ព្កុមហ ុនអាជីវកមាែែេះ នបជា ហរិ ញ្វតាុនិងទីែាររោយព្តូវចាំណ្ឋយរលីថ្ងែព្បាក់ខែកមាករ និង
ថ្ងែការោិល័យខដលព្កុមហ ុនែែេះបងេាំចិតតកនុងការកាត់បនាយបុគគលិក និងព្បាក់ខែ។  

២.២.៣ ការគាាំព្ទស្ព្ ប់វសិ្័យរព្ៅព្បរ័នធរៅ នកព្មិតរៅរ យីខដលរធវីឱយរួករគជួបការលាំបាកជារព្ចីន 
  ទក់ទងនិងការចិ ច្ ឹមជីវតិ។  
២.២.៤ ការមិនទទួលបានជាំនួយព្គប់ព្គាន់រីរោា ភិ្បាល៖  នការែតល់ងវកិាដល់កមាករខដលរងែលប៉ោេះពាល់

ការងាររោយសារខតការោតតាតថ្នជាំងឺកូវដី១៩ ខតរទេះបីជាោ៉ោ ងណ្ឋក៏រោយចាំនួនរនេះរៅតិចតួច
រៅរ យីរោយសារខតរួគរគភាគរព្ចីនជាំពាក់បាំណុលធនាគារ និងព្តូវការងវកិារដីមបសី្ង។ រគាល
នរោបាយមិនអាចយកមកអនុវតតបានរៅមូលោា ន ជាក់ខស្តងរស្ចកតីខណនាាំ រលែ 142/20 

២.២.៥ រស្វាកមាសុ្ខាភិ្បាលសាធារណៈកនុងបរបិទកូវដី១៩ រៅ នកព្មិតរៅរ យីរធវីឱយព្បជារលរដា ន
ការលាំបាកកនុងការទទួលបានរស្វារាបាល។ 

២.២.៦ រលរដាជារព្ចីនខដលស្ាិតរៅកនុងសាា នភារព្កីព្កកាន់ខតរងរព្គាេះជាងមុន រោយខ កព្បជាជនមួយ
ចាំនួនរទៀតខដលរីមុនមិនស្ាិតរៅកនុងភារងាយរងរព្គាេះមដល់ររលរនេះក៏បានធាែ ក់ែែួនកនុងភារព្កីព្ក 

  រោយសាខតការបនតរកីោលោលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ខដលកាំរុងអូស្បនាែ យ។  
២.២.៧ បជា សុ្ែភារែែូវចិតតក៏ជាបជា មួយែងខដរស្ព្ ប់ព្បជារលរដាកមពូជាកនុងអាំ ុងររលថ្នការោតតាត

ថ្នជាំងឺកូវដី១៩ែងខដរ។  
២.២.៨ ការយល់រលីកិចចគាាំពារស្ងគមរៅ នកព្មិតរៅរ យីរៅកនុងបរបិទថ្នព្បរទស្កមពូជា។ 
២.២.៩ ការងារស្មរមយមិនទន់ នលកេណៈស្តង់ោរដូចជាែវេះរស្រភីារស្ហជីរ សុ្ែភារសុ្វតតិភារ និងការ

ទទួល កិចចគាាំពារស្ងគម។ កមាករមិន នស្ិទធិកនុងការោក់លកេែ័ណឌ កនុងការជខជកជាមួយនិរោជក 
 

២.៣. ស្ាំណូមររ និងអនុសាស្ន៍រលីទិស្រៅជាអាទិភារខដលព្តវូអនុវតតបនតរោយភាគីពាក់រ័នធថ្នការបនសុី
គាន រវាងការព្គប់ព្គងហរិ ញ្វតាុសាធារណៈ និងកិចចគាាំពារស្ងគម(៧)៖ 

២.៣.១ រស្នីឱយរដាបាលភិ្បាលែតល់ប័ណណ ប.ស្.ស្ដល់អនករធវីការរព្ៅព្បរ័នធែងខដរ។ 
២.៣.២ រស្នីឱយរោា ភិ្បាលែតល់់វគគបណតុ េះបណ្ឋត លអាជីវកមា និង គរព្ ងខាន តតូចដល់ព្បជារលរដាខដលប៉ោេះពាល់

រីោតតាតថ្នជាំងឺកូវដី១៩ ជារិរស្ស្អនករធវីការរព្ៅព្បរ័នធ។ 
២.៣.៣ រោា ភិ្បាលគួរឈប់យកផ្ទសុ្ែីារកនុងអាំ ុងររលថ្នការរកីោតតាតថ្នជាំងឺកូវដី១៩ ែណៈខដលព្បជារល 

រដាកាំរុងខតជួបបជា ។  
២.៣.៤ រស្នីឱយជាំរុញឱយ នភារព្បព្កតីកមាថ្នរស្ដាកិចចរ ងីវញិ ជារិរស្ស្អនករធវីការរព្ៅព្បរ័នធ។ 
២.៣.៥ រស្នីឱយរោា ភិ្បាលជាំរុញ និងររនែឿនកនុងការែតល់ព្បាក់រសាធននិវតតន៍ដល់វសិ្័យឯកជន និងអងគការស្ងគម

សុ្ីវលិ ។  
២.៣.៦ រស្នីឱយ នយនតការបណតុ េះបណ្ឋត លបខនាមរទៀតទក់ទងនិងកិចចគាាំពារស្ងគមដល់អនកពាក់រ័នធរោយសា

កិចចការរនេះជាការងារងាីរៅកនុងបរបិទថ្នព្បរទស្កមពុជា។  
២.៣.៧ រស្នីឱយរោា ភិ្បាលជាំរុញនិងរលីកទឹកចិតតដល់វសិ្័យឯកជនកនុងការបរងកីតធុរកិចចបរោិប័នន ព្រមទាំងែតល់

រងាវ ន់រលីកទឹកចិតតដល់ព្កុមហ ុនខដលបានអនុវតតនូវគាំរូធុរកិចចរនេះ។ 
 
៣.១. ចាំណុចវជិជ នថ្នយនតការខដល នព្សាប់ និងការអនុវតតកនែងមកថ្នងវកិារ ែ្ីយតបរៅនឹងរយនឌ័្រ 

(៧ចាំណុច)៖ 
៣.១.១ ព្កស្ួងកិចចការនារបីានររៀបចាំខែនការយុទធសាស្រស្តនាររីតនៈកនុងការរលីកមពស្់ ស្មភាររយនឌ័្រ និងបរងកីត

ភារអង់អាចដល់ស្រស្តី ខដល ន យុទធសាស្រស្ត២ រផ្ទត ត រលីការជាំរុញ និងស្ព្មបស្ព្មួលការបស្រជជ បរយនឌ័្រ
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រៅកនុងព្កបែណឌ ខែនការយុទធសាស្រស្តាមវសិ្័យ និងកមាវធីិជាតិ រមួទាំងការងារកាំខណទព្មង់រដាបាលសាធារ
ណៈ កមាវធីិវសិ្ហមជឈការ និងកមាវធីិកាំខណទព្មង់ការព្គប់ព្គងហរិ ញ្វតាុសាធារណៈ ាមរយៈការររៀបចាំ
ស្កមាភារជាក់លាក់ ដូចជា៖ 
• ររៀបចាំកមាវធីិអភិ្វឌ្ឍន៍ស្មតាភារ ស្តីរីការររៀបចាំងវកិារ ែ្ីយតបនឹងរយនឌ័្រដល់ព្កុមការងារបស្រជជ ប 
រយនឌ័្រព្កស្ួង សាា ប័នពាក់រ័នធ និងមស្រនតីជាំនាញងវកិា។ 

• ចងព្កងរមររៀនបទរិរសាធន៍ នានា កនុងការររៀបចាំងវកិាខដលរ ែ្ីយតបនឹងរយនឌ័្រ។  
៣.១.២ ាមរយៈកាំខណទព្មង់ការព្គប់ព្គងហរិ ញ្វតាុសាធារណៈ ោល់ការររៀបចាំងវកិាាមកមាវធីិរបស្់ព្កស្ួង សាា ប័

នព្តូវបនសុរីៅនឹងរគាលនរោបាយនានារបស្់ោជរោា ភិ្បាល ដូចរនេះព្កុមការងារបស្រជជ បរយនឌ័្រាមវសិ្័
យ រៅាមព្កស្ួង សាា ប័ន បាន និងកាំរុងររៀបចាំខែនងវកិាឱយការរ ែ្ីយតបនឹងរយនឌ័្ាមវសិ្័យរបស្់ែែួន។ 

៣.១.៣ រដាបាល ុាំស្ងាក ត់បានអរ ជ្ ីញ ស្រស្តីឱយចូលរមួ និងបរ ច្ញ មតិរោបល់កនុងការរធវីខែនការអភិ្វឌ្ឍន៍ ុាំ 
ស្ងាក ត់។   

៣.១.៤ ងវកិារ ែ្ីយតបនិងតព្មូវការរយនឌ័្រ នការរកីនរ ងីជាររៀងោល់ឆ្ន ាំ រលីកខលងខតរយៈររលរីរឆ្ន ាំចុង
រព្កាយរនេះ។  

៣.១.៥  នការរបីកចាំហរែែេះឱយ នដាំរណីរការចូលរមួរបស្់យុវជនរៅ កព្មិត ុាំស្ងាក ត់កនុងបណ្ឋត  ុាំស្ងាក ត់មួយ 
ចាំនួនរៅកនុងព្បរទស្កមពុជា។  

៣.១.៦ ព្កស្ួងកិចចការនារ ីនព្កុមការងារកនុងការរោេះព្សាយនិងរមីលរីតព្មូវការ រៅាមសាា ប័នរដីមបរីរៀបចាំ 
ខែនការរ ែ្ីយតបរៅនិងតព្មូវការ។  

៣.១.៧  ន គណៈក ា ធិការទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុ រ (គ.ក.ន.ក) រៅាម ុាំស្ងាក ត់នីមួយៗ។  
 
៣.២. បជា ព្បឈមមយួចាំននួខដលោ ាំងស្ៃេះដល់ដាំរណីរការអនុវតតកនែងមកថ្នងវកិារ្ែីយតបរៅនឹងរយនឌ័្រ

(៩ចាំណុច)៖ 
៣.២.១ ការចូលរមួរបស្់សាធារណៈជនកនុងការររៀបចាំងវកិារៅ នកព្មិតរៅរ យីជារិរស្ស្ ស្រស្តី ជនរិការ 

កុ រ និងជនជាតិរដីមភាគតិច។  
៣.២.២ ការវភិាជងវកិារ ែ្ីយតបនិងតព្មូវការរយនឌ័្ររៅតិចតួចរៅរ យី រោយសារស្មតាភាររបស្់ព្កុម

ព្បឹកា  ុាំរៅ នកព្មិតរៅរ យីកនុងការែារភាជ ប់ងវកិាជាមួយនិងរយនឌ័្រ។ រៅថ្នន ក់ជាតិក៏រៅ ន
កព្មិតខដរ។ 

៣.២.៣    រយងី នយនតការរលីកកមពស្់ឱយ នការចូលរមួរបស្់ស្រស្តីខតរទេះបីជាោ៉ោ ងណ្ឋក៏រោយការចូលរមួកនុង 
ការកសាងខែនការវនិិរោគ ុាំស្ងាក ត់រៅ នកព្មិត រីស្ាំណ្ឋក់ ស្រស្តី កុ រ ចាស្់ជោ ជនរិការ និងជន
ជាតិរដីមភាគតិច។  

៣.២.៤    លាំហូងវកិារីថ្នន ក់ជាតិរដីមបមីកអនុវតតថ្នន ក់រព្កាមជាតិមិនទន់ព្គប់ព្គាន់រៅរ យីរទ។ ងវកិាមិនទន់ 
 នស្មភារ និងយុតតិធម៌រៅរ យី។ 

៣.២.៥ ែវេះព្បរ័នធងវកិាខដលកាំណត់ជារលែគណនីជាក់លាក់ស្ព្ ប់ងវកិារ ែ្ីយតបនិងរយនឌ័្រ។ កនែងមក
រយងី នព្តឹមខតទិននន័យខបងខចកាមរភ្ទ។រយងីែវេះនូវទិននន័យខដលជាអាំណ្ឋចកនុងការស្រព្មចចិតត។  

៣.២.៦ មិន នទិននន័យចាស្់លាស្់ទក់ទងនិងការែវេះខាតងវកិារយនឌ័្រចាស្់លាស្់    រដីមបរីធវីការស្រព្មច
ចិតតររៀបចាំយនតការបនតរ។ 

៣.២.៧   មិន នសូ្ចនាករចាស្់លាស្់ឬស្តង់ោទក់ទងនិងរយនឌ័្ររៅាមព្កស្ួងសាា ប័ន។ 
៣.២.៨ ការយល់ដឹងរៅរលីងវកិារ ែ្ីយតបនិងរយនឌ័្រចាំរពាេះអនកពាក់រ័នធរៅ នកព្មិតរៅរ យីរោយភាគ

រព្ចីនរគយល់ងវកិារ ែ្ីយតបនិងរយនឌ័្រគឺរផ្ទត តខតរលីស្រស្តី។ 
៣.២.៩ អនកពាក់រ័នធរៅ នការយល់ដឹងអាំរីការវាយតថ្មែអាំរីតព្មូវការរយនឌ័្រ ឬការវភិាគរយនឌ័្រតិចតួចរៅ

រ យី។ 
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៣.៣. ស្ាំណូមររ និងអនុសាស្ន៍រលីទិស្រៅជាអាទិភារខដលព្តវូអនុវតតបនតរោយភាគីពាក់រ័នធថ្នងវកិារ្ែីយ 
តបរៅនឹងរយនឌ័្រ(៨ចាំណុច)៖ 

៣.៣.១ រស្នីឱយអាជាា ធរថ្នន ក់រព្កាមជាតិរលីកកមពស្់ឱយ នការចូលរមួបខនាមរទៀតជារិរស្ស្ ការចូលរមួរីស្រស្ត ី
កុ រ ជនរិការ ចាស្់ជោ ចូលរមួកសាងខែនការវនិិរោគ ុាំស្ងាក ត់   

៣.៣.២ រស្នីឱយ នការវភិាជងវកិាបខនាមរីថ្នន ក់ជាតិបខនាមរទៀតរដីមបរី ែ្ីយតបនិងតព្មូវការរយនឌ័្រ។ 
៣.៣.៣ រស្នីឱយ នការបណតុ េះបណ្ឋត លបខនាមរទៀតទក់ទងនិងការវភិាគរយនឌ័្រដល់សាធារណៈជនទូរៅ និង  
  អនកពាក់រ័នធទាំងរៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់រព្កាមជាតិ 
៣.៣.៤ រស្នីឱយ នការែសរវែាយរីរស្វាកមា ខដលរលរដាទទួលបាន និងែសរវែាយរីវធីិសាស្រស្តខដលរលរដា

អាចចូលរមួកនុងដាំរណីរការររៀបចាំងវកិាបាន។  
៣.៣.៥   រស្នីដល់អាជាា ធរមូលោា ន រលីកទឹកចិតតដល់ព្បជារលរដាកនុងការចូលរមួរធវីខែនការវនិិរោគ ុាំស្ងាក ត់។  
៣.៣.៦ រស្នីឱយរោា ភិ្បាលរិចារណ្ឋកនុងការរព្បីព្បាស្់ឧបករណ៍មួយចាំនួនដូចជាកនុងការវាស្់ខវងរយនឌ័្រ     ស្វនកមា

រយនឌ័្រ ការវភិាគរលីចាំណ្ឋយសាធារណៈរោយយកទស្សនទនស្មភាររយនឌ័្រ និងការវភិាគរលីអតា
ព្បរោជន៍ រោយរផ្ទត តរលីការខបងខចកធនធាន។  

៣.៣.៧.  ងវកិារយនឌ័្រគួចាប់រែតីមជាមួយការវាយតថ្មែ អាំរីតព្មូវការរយនឌ័្រ រផ្ទត តរលីការទទួលែុស្ព្តូវរបស្់បុរស្
និងស្រស្តី និងតព្មូវការ។  

៣.៣.៨.  កសាងស្មតាភារ ស្តីរីការវភិាគរយនឌ័្រ រៅកនុងវសិ្័យ ាមរយៈ ការព្បមូលទិននន័យ ខដល នការខបងខចក
ាមរភ្ទ សាា នភារ អាយុ ការអប់រ ាំ ភារងាយរងរព្គាេះ និងស្កាត នុរលនានាាមវសិ្័យ។  

 
៤.១. ចាំណុចវជិជ នថ្នយនតការខដល នព្សាប់ និងការអនុវតតកនែងមកថ្នការវនិិរោគរលីការអប់រ ាំ និងកុ រ

(៥ចាំណុច)៖ 
៤.១.១ ព្កស្ួងអប់រ ាំយុវជននិងកីឡាបានរព្បីព្បាស្់យនតការខដល នព្សាប់រ ា្ េះថ្ន ព្កុមការងារខែនកអប់រ ាំាមវសិ្័

យ រដីមបពី្បមូល ធាតុចូល រីបណ្ឋត អនកពាក់រ័នធនានារដីមបរីរៀបចាំរធវីខែនការងវកិា។ 
៤.១.២  ព្គឹេះសាា នអប់រ ាំឯកជនបានចូលរមួខចកស្ ភ រៈដល់ បុគគលិក និងអាហារូបករណ៍ដល់អនកខដលែវេះខាតរោយ

ែតល់ទាំងអាហារ និងការសាន ក់រៅរដីមបទីទួលបានចាំរណេះដឹង និងបទរិរសាធន៍។ 
៤.១.៣. កនុងបរបិទថ្នការោតតាតថ្នជាំងឺកូវដី១៩ ព្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បានបរងកីតយនតការរព្ចីនកនុងការ

បរព្ងៀន និងររៀន ដល់ព្គូ និងស្ិស្សរោយខែអកាមតាំបន់ និងលទធភាររបស្់ស្ិស្សកនុងមូលោា នជាក់ខស្តង។ 
៤.១.៤ ព្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាបានររៀបចាំខែនការយុទធសាស្រស្តវសិ្័យអប់រ ាំ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ និងរគាល

នរោបាយរែសង រៗទៀតខដលរផ្ទត តរលីការបរងកីនគុណភារអប់រ ាំ។  កនុងរនាេះព្កស្ួងក៏បានរបតជាា កនុងការវភិា
ជរលីចាំណ្ឋយងវកិាសាធារណៈកនុងកព្មិត២០ភាគរយ។  

៤.១.៥ ព្កស្ួងអប់រ ាំយុវជន និងកីឡា  នព្កុមការងារចព្មុេះ ខដល នស្ ស្ភារមករីថ្នន ក់ព្កស្ួង អងគការស្ងគម
សុ្ីវលិ និងថ្ដគូអភិ្វឌ្ឍន៍ខដលរធវីការរលីវសិ្័យអប់រ ាំ ។ រវទិការនេះមិនព្តឹមខតរផ្ទត តរលីការររៀបចាំងវកិារទខត
ខងមទាំងជាព្កុមការងារមួយខដលខតងខត ែ្ុេះបជច ាំងរីការអនុវតតការងារែងខដរ។  

 
៤.២. បជា ព្បឈមមយួចាំននួខដលោ ាំងស្ៃេះដល់ដាំរណីរការអនុវតតកនែងមកថ្នការវនិិរោគរលីការអប់រ ាំនិង

កុ រ(៦ចាំណុច)៖ 
៤.២.១ កនុងបរបិទថ្នការោតតាតថ្នជាំងឺកូវដី១៩ ការស្ិការបស្់កុ រ មិនបានដិតដល់ជារិរស្ស្គឺកុ ររៅ

ាមជនបទ រោយសារខតរួករគែវេះមរធាបាយ ស្ ភ រៈ កនុងការចូលររៀនាមព្បរ័នធអនឡាញ។ រលីស្
រីរនេះរទៀតកុ រភាគរព្ចីនមិនបានររៀនព្គប់ព្គាន់រោយសារខតជីវភារកុ រ និងែែេះព្តូវរធវីចាំណ្ឋក
ព្ស្ុកាមឳរុក ត យ។ 
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៤.២.២ ការយល់ដឹងរីបរចចករទស្បរព្ងៀន និងររៀនាមព្បរ័នធអនឡាញរៅ នកព្មិតរៅរ យីទាំងរលាក
ព្គូអនកព្គូ និងស្ិស្ានុស្ិស្ស។  

៤.២.៣ ការចូលរមួរីវសិ្័យឯកជនកនុងការរលីកកមពស្់វសិ្័យឯកជនកនុងបរបិទកូវដី១៩កាំរុងជួបបជា ហរិ ញ្វតាុ
ធៃន់ធៃររោយសារមិន នលទធភារបង់ថ្ងែអាគារស្ិកា។ សាលាររៀនឯកជនែែេះ ព្តូវបរងកីនព្គូបរព្ងៀន 
និងទិញស្ ភ រស្ព្ ប់បរព្ងៀនអនឡាញ។  

៤.២.៤ រោយសារការទទួលបានការអប់រ ាំមិនរស្ាីគាន កនុងបរបិទកូវដី១៩ ស្មតាភារស្ិស្សកនុងការបនតឆ្ន ាំស្ិកា
អាចនឹង នកព្មិតរែសងគាន រហយីក៏នឹងរធវីឱយប៉ោេះពាល់ដល់កព្មិតខដលស្ិស្សមួយចាំនួនអាចនឹង
របាេះបង់ការស្ិកាែងខដរ។ 

៤.២.៥ កុ រខដល នរិការភារមិន នលទធភារកនុងការចូលររៀន កនុងបរបិទកូវដី ១៩ 
៤.២.៦ ការយល់ដឹងរបស្់អាណ្ឋរាបាលកនុងការាមោនការស្ិការបស្់កូនរៅ នកព្មិតរៅរ យី។ កនុងប

របិទរនេះកុ រមួយចាំនួនបាន្ក់យកឱកាស្កនុងការររៀនអនឡាញរោយរួករគមិនបានរផ្ទត តរលីកមា
វធីិស្ិការហយី បានរព្បីព្បាស្់នូវព្បរ័នធបរចចកវទិា ខដលមិនលអ ដូចជាការរលងរហគមជារដីម។ 

   
៤.៣. ស្ាំណូមររ និងអនុសាស្ន៍រលីទិស្រៅជាអាទិភារខដលព្តវូអនុវតតបនតរោយភាគីពាក់រ័នធថ្នការវនិិ 

រោគ រលីការអប់រ ាំ និងកុ រ(៨ចាំណុច)៖ 
៤.៣.១ រស្នីឱយ នការអប់រ ាំខែនកែែូវចិតតដល់ព្បជារលរដារៅរៅ និងស្ិស្ានុស្ិស្សកនុងអាំ ុងររល និងរព្កាយ

ររលថ្នការោតតាតថ្នជាំងឺកូវដី ១៩។  
៤.៣.២ រស្នីឱយព្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាជួយបខនាមរទៀតកនុងការបរព្ងៀនបាំប៉ោនដល់កុ រ និងស្ិស្ានុ 

ស្ិស្សរព្កាយររលជាំងឺកូវដី១៩ ប ច្ ប់ និង គួរខតស្ិការលីចាំនុចែវេះខាតជាក់ខស្តង ខដលរកីត នរៅ
ាមមូលោា ន។ 

៤.៣.៣ រស្នីឱយព្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា និងសាា ប័នរែសងៗរទៀត ជួយគិតរីសុ្ែុ លភាររបស្់ស្ិស្សនិង
ព្គូកនុងបរបិទកូវតី១៩ ជារិរស្ស្បជា ែែូវចិតត។   

៤.៣.៤ រស្នីឱយព្កស្ួងអប់រ ាំជួយរព្ងឹងនូវវធីិសាស្រស្តបរព្ងៀនដល់រលាកព្គូ អនកព្គូ និងចាត់ខចងរលាកព្គូអនកព្គូ
រៅបរព្ងៀនរៅាមឯករទស្របស្់ែែួន។  

៤.៣.៥  រស្នីឱយព្គឹេះសាា នអប់រ ាំរផ្ទត តរលីគុណភារឱយបានរព្ចីនជាងបរ ិណខដលបានប ច្ ប់ និងគួរ នការ 
  តព្មង់ទិស្ដល់កុ រ និងស្ិស្ានុស្ិស្សបខនាមរទៀតរដីមបឱីយរួករគកាន់ខត នមនស្ិការជាតិ។  

 ព្កស្ួងគួរ នការរលីកទឹកចិតត ឱយនិស្សតិរផ្ទត តការស្ិកា រៅរលីមុែជាំនាញ របស្់ែែួនឱយ បានចាស្់ 
លាស្់ ជាជាងចាប់យករហុជាំនាញប៉ោុខនតរុាំ នគុណភារ។ 

៤.៣.៦ រស្នីឱយសាលាររៀន អាជាា ធរមូលោា ន និងអាណ្ឋរាបាលរបស្់ស្ិស្សរធវីការជាមួយគាន រដីមបាីមោន
ព្តួតរិនិតយការស្ិការបស្់កុ រ។ 

៤.៣.៧ រស្នីឱយព្កស្ួងអប់រ ាំ ប ច្ូ លវសិ្័យឯកជនខដលរធវីការរលីវសិ្័យអប់រ ាំបានចូលរមួជាមួយព្កុមការងារ
បរចចករទស្ចព្មុេះរបស្់ព្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាកនុងកិចចព្បជុាំនានា។  

៤.៣.៨ ប ច្ូ លកមាវធីិអប់រ ាំស្ព្ ប់កុ រខដល នតព្មូវការអប់រ ាំរិរស្ស្រៅាមសាលាររៀនរដា និងឯកជន 
 បរងកីតឱយ នអនកព្បឹការោបល់ និងមគគុរទស្អាជីរាមសាលា រដីមបឱីយស្ិស្សទទួលបានការតព្មង់

ទិស្ និងរព្ជីស្ររសី្មុែវជិាជ ាមរទររកាស្លយ និងចាំណង់ចាំណូលចិតតរបស្់ែែួន។  
 
៥.១. ចាំណុចវជិជ នថ្នយនតការខដល នព្សាប់ និងការអនុវតតកនែងមកថ្នការចូលរមួរបស់្សាធារណជន 

កនុងដាំរណីរការកសាងខែនការររៀបចាំងវកិា និងការព្តួតរិនិតយ ាមោនការអនុវតតខែនការងវកិារៅ
ថ្នន ក់រព្កាមជាតិ(៥ចាំណុច)៖ 
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៥.១.១  នការបណតុ េះបណ្ឋត លដល់អាជាា ធររៅថ្នន ក់រព្កាមជាតិរលីយនតការ និងដាំរណីរការថ្នការររៀបចាំខែនការ 
ខដល នការគាាំព្ទរីថ្ដគូអភិ្វឌ្ឍន៍ែងខដរ។ នខកស្ព្មួលែែេះនិងស្ព្ យរីដាំរណីរការកនុងការរស្នីសុ្ាំងវកិា 
 ុាំស្ងាក ត់ព្បចាាំឆ្ន ាំ និងបានែសរវែាយដល់ព្បជារលរដារដីមបយីល់រីដាំរណីរការកនុងការរស្នីសុ្ាំ។  

៥.១.២ ព្កស្ួងរស្ដាកិចច និងហរិ ញ្វតាុ បានខកស្ព្មួលរលវីធីិសាស្រស្តបង់រនធាយរយៈការបរងកីតកមាវធីិឌី្ជីងល 
រដីមបបីរងកីនភារងាយព្ស្ួលកនុងការបង់រនធ។ រ័ត៌ នស្តីរីរនធោបានែសរវែាយរៅរលីរគហទាំរ័រ ថ្ន
ព្កស្ួងរស្ដាកិចច និងហរិ ញ្វតាុ។  

៥.១.៣  រោា ភិ្បាលបានព្បមូលរនធរលីស្ខែនការ រោយសារខត នការខកទព្មង់ហរិ ញ្វតាុសាធារណៈបានលអ។ 
៥.១.៤ រដាបាល ព្កុងព្ស្ុក ែណឌ  នខែនការ៥ឆ្ន ាំ និងខតងខតបានរធវី ខែនការវនិិរោគ៣ឆ្ន ាំរ ាំកិលជាររៀងោល់ឆ្ន ាំ 

រោយបានរបីកឱកាស្ឱយ នការចូលរមួរីព្បជារលរដា និងអនកពាក់រ័នធរែសង រៗទៀតែងខដរ។ 
៥.១.៥  នចាប់គតិយុតតិ និងសាោចរណ៍ខណនាាំ រីររបៀបថ្នការអនុវតតការររៀបចាំខែនការងវកិារៅកព្មិតថ្នន ក់

រព្កាមជាតិខដលលកេណៈលអព្បរស្ីរ។ 
៥.២. បជា ព្បឈមមយួចាំននួខដលោ ាំងស្ៃេះដល់ដាំរណីរការអនុវតតកនែងមកថ្នការចូលរមួរបស់្សាធារណជន 

កនុងដាំរណីរការកសាងខែនការររៀបចាំងវកិា និងការព្តួតរិនិតយ ាមោនការអនុវតតខែនការងវកិារៅ
ថ្នន ក់រព្កាមជាតិ(៦ចាំណុច)៖ 

៥.២.១ របីរទេះបីជារយងី នយនតការរលីកកមពស្់ឱយ នការចូលរមួរបស្់ព្បជារលរដាក៏រោយខតការចូលរមួ
របស្់ព្បជារលរដារៅ នកព្មិតកនុងការររៀបចាំងវកិា ុាំស្ងាក ត់។   

៥.២.២ ស្មតតភាររបស្់មស្រនតី ុាំស្ងាក ត់រៅ នកព្មិត ខដលរិបាកកនុងការរែៃរចាំរណេះដឹងដល់ព្បជារលរដារលី
ការររៀបចាំងវកិា ុាំស្ងាក ត់។ 

៥.២.៣   នការរបីកចាំហរឱយ នការរចូលរមួរបស្់រលរដា និងរលីកជាស្ាំរណីែងខដរ ខតរទេះជាោ៉ោ ងណ្ឋក៏
រោយគណៈកមាការស្ហគមន៍បានចូលរមួកនុងការោក់ស្ាំរណីងវកិាកនុងការព្ទព្ទង់រលីវសិ្័យថ្ព្ររឈី
ខតមិន នងវកិាកនុងការគាាំព្ទរនាេះរទ។ 

៥.២.៤ ការែសរវែាយជូនដាំណឹងរីការររៀបចាំងវកិា ុាំ មិនទន់បានទូលាំទូលាយរៅរ យី។ 
៥.២.៥ ព្បជារលរដាមិនសូ្វបានចូលរមួ រោយសារខតគាត់មិនសូ្វបានបរ ច្ញរោបល់ ឬការររៀបចាំរៅឆ្ៃ យ

រីែៃេះរបស្់គាត់។  
៥.២.៦ ការអភិ្វឌ្ឍរៅមូលោា នភាគរព្ចីនរផ្ទត តរលីខែនករូបវនត រព្ចីនជាងអរូបវនតខដលរធវីឱយបជា ខដលជាតព្មូវ

ការអាទិភារស្ព្ ប់ព្បជារលរដាខដលងាយរងរព្គាេះមិនសូ្វបានរ ែ្ីយតប។  
៥.៣. ស្ាំណូមររ និងអនុសាស្ន៍រលីទិស្រៅជាអាទិភារខដលព្តវូអនុវតតបនតរោយភាគីពាក់រ័នធថ្នការចូល

រមួរបស់្សាធារណជន កនុងដាំរណីរការកសាងខែនការររៀប ចាំងវកិា និងការព្តួតរិនិតយ ាមោនការអនុ
វតតខែនការងវកិារៅថ្នន ក់រព្កាមជាតិ(៨ចាំណុច)៖ 

៥.៣.១ រស្នីឱយព្កុមព្បឹកា ុាំស្ងាក ត់រលីក ខែនការអភិ្វឌ្ឃន៍៥ឆ្ន ាំឱយបានចាស្់រហយីធានាបាននូវការចូលរមួ 
ែតល់រោបល់រីព្បជារលរដាព្បកបរោយ គណរនយយ និងត ែ ភារ។ ការររៀបចាំខែនការវនិិរោគ ុាំ
ស្ងាក ត់ព្តូវែតល់អាទិភារែែេះកនុងការព្គប់ព្គងធនធានធមាជាតិកនុងស្ហគមន៍ជារិរស្ស្គឺែតល់ងវកិាព្ទ
ព្ទព្ទង់ស្ហគមន៍ថ្ព្ររឈ។ី 

៥.៣.២ រស្នីឱយបណតុ េះបណ្ឋត លបខនាមរទៀតដល់ព្កុមព្បឹកា ុាំ និងអនកពាក់រ័នធរែសងៗរទៀតរលីររបៀបថ្នការ
ររៀបចាំងវកិារៅថ្នន ក់រព្កាមជាតិ។ 

៥.៣.៣ រស្នីឱយអាជាា ធរ នការែសរវែាយដល់ឱយបានទូលាំទូលាយរលរដារីងវកិាខដលនឹងអនុវតតរៅកនុង ុាំ
ស្ងាក ត់របស្់ែែួននីមួយៗ។ 
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៥.៣.៤ រស្នីឱយអនុវតតចាប់គតិយុតតិ សាោចរណ៍ខណនាាំ រោយធានាបានថ្នព្បជារលរដា នការយល់ដឹងរោយ
រធវីការរមួគាន ជាមួយអងគការស្ងគមសុ្ីវលិ និងថ្ដគូអភិ្វឌ្ឍន៍នានា។  

៥.៣.៥ រស្នីឱយោជរោា ភិ្បាលបនតតរមែីងងវកិាបខនាមរទៀតដល់ថ្នន ក់រព្កាមជាតិោ៉ោ ងរហាចណ្ឋស្់កនុងកព្មិត 
១០% ថ្នងវកិាជាតិ។ 

៥.៣.៦ រស្នីឱយ នការរព្ងឹងការបងវឹកបខនាមរីថ្នន ក់ជាតិដល់ថ្នន ក់រព្កាមជាតិ និងជួយជាំរុញបខនាមដល់ថ្នន ក់មូល
ោា នកនុងការរលីកកមពស្់ឱយ នការចូលរមួររញរលញរីព្បជារលរដា។ 

៥.៣.៧ រស្នីឱយ នការែសពរវែាយបខនាមាមរយៈព្បរ័នធទាំនាក់ទាំនងស្ងគមស្តីរីការព្បកាស្រ័ត៌ នរបស្់ ុាំ
ស្ងាក ត់។ 

៥.៣.៨ រស្នីឱយ នយនតការែារភាជ ប់រវាងព្កស្ួងមហាថ្ែៃ និង ព្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា កនុងការរលីកទឹក
ចិតតឱយយុវជនរៅកព្មិតអនុវទិាល័យ និងវទិាល័យចូលរមួកនុងការអភិ្វឌ្ឍជាមួយ ុាំស្ងាក ត់។  

 
ជាចុងប ច្ ប់ រយងីទាំងអស្់គាន ខដលជាអនកចូលរមួរៅកនុងរវទិការនេះ សូ្មស្ខមតងនូវការរបតជាា ចិតត បនតរធវីការរមួគាន កនុង

ភារជាថ្ដគូព្បកបរោយវជិាជ ជីវ: និងព្បកបរោយបរោិកាស្អាំរណ្ឋយែលរដីមបវី ីកកមពស់រមាល ភាព និងគណវនយ្យ 
ភាពកនុងការវរៀបចំថវកិា និងការត្រួរពិនិរយតាមដាន ជាពិវសសវៅថ្នន ក់វត្កាមជារិ។ 


