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ទំព ័ 2 

ជំពូក្សទី ០១ 
ក្សំណត់ចំណណំែលមានស្ររគោជនស៍ស្រមារស់្ររូរគគោ ល 

 
តមការរពំរងទុក្សថា ជ្រររូគគោ លណែលតជ្រមូវឱយអនុវតតក្សមមវធីិរណតុ ឹះរណត ល នរងែរងពីទិែឋភាព 

សំខ្ន់ៗគទេងៗននការអភិវឌ្ឍររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ កំ្សណត់សមាោ ល់ទំាងគនឹះក៏្សនរងនំាយក្សនូវ 
រទពិគាធន៍ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគៅក្សនុងជ្ររគទសគទេងគទៀតទងណែរ។ មានកំ្សណត់សមាោ ល់មាន
ជ្ររគោជន៍មួយចំនួនសជ្រមារ់គោលការណ៍ណណនំាររស់ជ្រររូគគោ លជ្រតូវបានទតល់ឱយែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

រចនាសមព័នធររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមឈរគលើសរសរសតមភោ ងរ រងមំាចំនួនរួន។ សរសរសតមភទំាង
គនឹះមានែូចា៖ [i] ការចូលរមួ [ii] អភិបាលកិ្សចច [iii] តមាល ភាព និង [iv] គសវាក្សមម។ គោលការណ៍ទំាង
គនឹះក៏្សជ្រតូវបានឆលុឹះរញ្ជច ំងណែរគៅក្សនុងគោលការណ៍ទំាងជ្របំាពីរននសមព័នធសហរមន៍អនតរាតិ ណែលមានការ
ទទួលាោ ល់ាាក្សល។ ខណៈគោលការណ៍ននសមព័នធសហរមន៍អនតរាតិគនឹះសជ្រមារ់ណណនំាអំពី
ចលនារមួររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម គោលការណ៍ចំនួនរួនែូចបានគរៀររារ់ពីខ្ងគលើ ជំរញុសហរមន៍
ក្សសិក្សមមគ ព្ ឹះគៅការកាល យខលួនាាែ រ័នមានជ្ររសិទធភាពក្សនុងការរគជ្រមើគសវាក្សមមែល់សមាជិក្សររស់ខលួន។ 
សជ្រមារ់គោលរំណងរញ្ជា ក់្សឱយកាន់ណតចាស់ និងការយល់ែរងកាន់ណតជ្ររគសើរ ចូរគយើងពិភាក្សាោន គលើ
គោលការណ៍ទំាងរួនគនឹះ៖ 

[i] ការចូលរមួ៖ លក្សខខណឌ ាមូលោឋ នសជ្រមារ់សហរមន៍ក្សសិក្សមមទទួលបានភាពគារជ័យ រឺ
ការចូលរមួពីសមាជិក្សក្សសិក្សរគៅក្សនុងជ្រររ់ជ្ររតិរតតិការាែ រ័ន និងមុខរររ។ ោម នសហរមន៍ក្សសិក្សមមណ
អាចទតល់គសវាក្សមមបានលែរំទុតគោយោម នការចូលរមួពីសមាជិក្សគ ើយ។ ការចូលរមួគៅទីគនឹះមានន័យ
ថា ការចូលរមួរាល់កិ្សចចជ្ររជំុ ការទតល់មុខតំណណងគទេងៗគោយសម័ជ្ររចិតតតមរយៈការគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើស
តំង ការគធវើការរមួោន គែើមបភីាពរកី្សចគជ្រមើនររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមពួក្សគរ ការសួរសំណួរ [អំពីរបាយ
ការណ៍សវនក្សមមជ្ររចំា ន្ ំ និងក្សមមវធីិការគរ ។ល។ អំ ុងគពលកិ្សចចជ្ររជំុ ការគលើក្សាសំណូមពរអំ ុង
គពលកិ្សចចជ្ររជំុ និងគជ្រៅកិ្សចចជ្ររជំុ ការទិញយក្ស ការលក់្សគចញទលិតទលទំាងអស់តមរយៈសហរមន៍
ក្សសិក្សមម គហើយជ្ររសិនគរើអនក្សទទួលយក្សជ្របាក់្សក្សមចីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម វាកាល យាការទទួលខុសជ្រតូវ
ររស់អនក្សក្សនុងសងរមលស់រហូតជ្រររ់ចំនួន និងទាន់គពលគវោគែើមបឱីយសមាជិក្សទំាងអស់គទេងគទៀតអាច
ទាញយក្សអតែជ្ររគោជន៍ពីជ្របាក់្សក្សមចីគនឹះ ការោក់្សជ្របាក់្សរគញ្ញើគោយសម័ជ្ររចិតតក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម ការ
ទិញយក្សរាល់ទិននទលក្សសិោឋ ន និងការអនុវតតររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម ។ល។ ាែ រ័នសហរមន៍
ក្សសិក្សមមទំាងអស់គៅទូទំាងពិភពគោក្សរកី្សចគជ្រមើន និងទទួលបានគារជ័យគោយឈរគលើគោលការណ៍ 
ននការចូលរមួ គហើយការចូលរមួជ្រតវូណតាការសម័ជ្ររចិតត ឥតរិតនលល និងគោយោម នការគជ្រោងទុក្ស។ ការ
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ទំព ័ 5 

សមាជិក្សរួរណតមានទំនុក្សចិតតគលើជ្ររតិរតតិការហិរញ្ញវតែុទំាងអស់ ណែលគធវើគ ើងគោយសហរមន៍
ក្សសិក្សមមទាក់្សទងគៅនរងការទិញទំាងអស់ និងឥណទានណែលសមាជិក្សទទួលបាន និងជ្របាក់្សសងគៅ
សហរមន៍ក្សសិក្សមមវញិ។ សមាជិក្សរួរណតមានគសរភីាពក្សនុងការទទួលបានព័ត៌មានសតីពីការគោឹះែូរទំនិញ 
ាជ្របាក់្សាមួយសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រររ់គពល។ ពួក្សគររួរណតអាចពិនិតយគមើលរណនីររស់ខលួនបានគោយ
ោម នការរារាងំ ជ្រពមទំាងាមួយសមាជិក្សជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល អនក្សជ្រររ់ជ្ររង និងមន្រនតីគទេងៗគទៀតទងណែរ។ 

ឧរក្សរណ៍ហិរញ្ញវតែុែូចាគសៀវគៅជ្របាក់្សរគញ្ញើ គសៀវគៅមូលរបទានរជ្រត និងរ័ណណឥណទានា
គែើម រួរណតគរៀរចំឱយបានទាន់គពលគវោ និងជ្រររល់គៅឱយសមាជិក្សគែើមបីរក្សាទុក្សឱយមានសុវតែិភាព។ 
អនក្សជ្រររ់ជ្ររង ឬគលខ្រួរណតរក្សាទុក្សរណនីឱយបានជ្រតរមជ្រតវូគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម ក៏្សែូចាគៅ
ាមួយាែ រ័នហិរញ្ញវតែុ។ សវនក្សមមរួរណតគធវើគ ើងឱយបានទាន់គពលគវោ គហើយរបាយការណ៍សវនក្សមម
ជ្រតរមជ្រតវូ ចំាបាច់ជ្រតវូោក់្សជូនគៅកិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាត រនាៃ រ់ពីជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល និងរណៈក្សមមការ
ជ្រតតួពិនិតយ ពិនិតយគមើលរចួ។ 

ចំណុចលក់្ស ឃ្ល ំងនិងមគធោបាយែរក្សជញ្ាូ នទំាងអស់ រួរណតមានរគរៀរគរៀររយលែ និងែំគណើ រ
ការគពញគលញជ្រររ់គពល។ ោនយនតទំាងអស់រួរណតមានគសៀវគៅសក្សមមភាពោនយនតររស់វា។ វារួរ
ណតមានការធានាថា ជ្របាក់្សទំាងអស់ណែលសមាជិក្សបានទតល់ឱយគៅសហរមន៍ក្សសិក្សមមគធៀរនរងការទិញ 
និង/  ឬ ការសងឥណទានវញិ ជ្រតវូណតែំគណើ រការតមរយៈធនាោរ គហើយជ្រតូវគចញវកិ្សកយរជ្រតជ្រតរមជ្រតូវគៅ
ឱយសមាជិក្សគោយមានការក្សត់ជ្រតគៅក្សនុងគសៀវគៅជ្របាក់្សរគញ្ញើររស់ពួក្សគរ។ អនក្សជ្រររ់ជ្ររង ឬគរឡាក្សរ
ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម មិនជ្រតូវោយ ំមូលនិធិទលូវការាមួយនរងមូលនិធិតៃ ល់ខលួនររស់ពួក្សគរណែល
អាចនំាឱយមានអំគពើពុក្សរលួយ និងការជ្រររ់ជ្ររងមិនបានលែគ ើយ។ 

ជ្ររសិនគរើមានជ្ររព័នធហិរញ្ញវតែុចាស់ោស់ និងគាម ឹះជ្រតង់ សមាជិក្សនរងមានទំនុក្សចិតតខ្ល ំងគលើ
សហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់ខលួន គហើយពួក្សគរនរងគៅណតមានភាពគាម ឹះជ្រតង់។ ភាពគាម ឹះជ្រតង់ និងទំនុក្សចិតត
ររស់សមាជិក្ស រឺាក្សតត សំខ្ន់ឈានគៅជ្ររតិរតតិការគារជ័យ មានជ្ររសិទធភាព និងជ្រតរមជ្រតវូ។ 

គហតុអវីបានាជ្រតូវរក្សាទុក្សរណនីឱយបានជ្រតរមជ្រតវូ?៖  សមាជិក្សគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសជ្រក្សមុជ្រររក្សា
ភិបាលននជ្រក្សមុក្សសិក្សរ ឬសហរមន៍ក្សសិក្សមម គហើយាធមមត អនក្សទំាងគនាឹះរឺាតំណងររស់ពួក្សគរណែល
ាក្សសិក្សរែូចោន និងមិនណមនាអនក្សជ្រររ់ជ្ររងពាណិជាក្សមមអាជីព។ ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលជ្ររណហលាមិនែរង
ពីការទទួលខុសជ្រតូវររស់ខលួន ឬរគរៀរអាន និងគជ្ររើជ្របាស់របាយការណ៍រណគនយយគ ើយគៅក្សនុងការគធវើ
គសចក្សតីសគជ្រមច។ ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលជ្ររណហលាមិនយល់ចាស់ពីមុខគរទំាងមូលគនាឹះគទ រ ុណនត
ជ្ររណហលាយល់ថាវាាការតជ្រមូវររស់រោឋ ភិបាល គហតុែូគចនឹះគហើយជ្ររណហលាមិនចង់ចំណយជ្របាក់្ស
គែើមបរីគងកើតមុខគរគនឹះគ ើយ។ គហតុអវីបានាសហរមន៍ក្សសិក្សមមមានការចុឹះរញ្ា ីរណគនយយ និងការ
ចុឹះរញ្ា ីាន មជ្រតរមជ្រតូវ? គតើវាាការចំាបាច់? គតើមានគហតុទលអវីខលឹះ? 
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សមាជិក្សរួរណតមានទំនុក្សចិតតគលើជ្ររតិរតតិការហិរញ្ញវតែុទំាងអស់ ណែលគធវើគ ើងគោយសហរមន៍
ក្សសិក្សមមទាក់្សទងគៅនរងការទិញទំាងអស់ និងឥណទានណែលសមាជិក្សទទួលបាន និងជ្របាក់្សសងគៅ
សហរមន៍ក្សសិក្សមមវញិ។ សមាជិក្សរួរណតមានគសរភីាពក្សនុងការទទួលបានព័ត៌មានសតីពីការគោឹះែូរទំនិញ 
ាជ្របាក់្សាមួយសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រររ់គពល។ ពួក្សគររួរណតអាចពិនិតយគមើលរណនីររស់ខលួនបានគោយ
ោម នការរារាងំ ជ្រពមទំាងាមួយសមាជិក្សជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល អនក្សជ្រររ់ជ្ររង និងមន្រនតីគទេងៗគទៀតទងណែរ។ 

ឧរក្សរណ៍ហិរញ្ញវតែុែូចាគសៀវគៅជ្របាក់្សរគញ្ញើ គសៀវគៅមូលរបទានរជ្រត និងរ័ណណឥណទានា
គែើម រួរណតគរៀរចំឱយបានទាន់គពលគវោ និងជ្រររល់គៅឱយសមាជិក្សគែើមបីរក្សាទុក្សឱយមានសុវតែិភាព។ 
អនក្សជ្រររ់ជ្ររង ឬគលខ្រួរណតរក្សាទុក្សរណនីឱយបានជ្រតរមជ្រតវូគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម ក៏្សែូចាគៅ
ាមួយាែ រ័នហិរញ្ញវតែុ។ សវនក្សមមរួរណតគធវើគ ើងឱយបានទាន់គពលគវោ គហើយរបាយការណ៍សវនក្សមម
ជ្រតរមជ្រតវូ ចំាបាច់ជ្រតវូោក់្សជូនគៅកិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាត រនាៃ រ់ពីជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល និងរណៈក្សមមការ
ជ្រតតួពិនិតយ ពិនិតយគមើលរចួ។ 

ចំណុចលក់្ស ឃ្ល ំងនិងមគធោបាយែរក្សជញ្ាូ នទំាងអស់ រួរណតមានរគរៀរគរៀររយលែ និងែំគណើ រ
ការគពញគលញជ្រររ់គពល។ ោនយនតទំាងអស់រួរណតមានគសៀវគៅសក្សមមភាពោនយនតររស់វា។ វារួរ
ណតមានការធានាថា ជ្របាក់្សទំាងអស់ណែលសមាជិក្សបានទតល់ឱយគៅសហរមន៍ក្សសិក្សមមគធៀរនរងការទិញ 
និង/  ឬ ការសងឥណទានវញិ ជ្រតវូណតែំគណើ រការតមរយៈធនាោរ គហើយជ្រតូវគចញវកិ្សកយរជ្រតជ្រតរមជ្រតូវគៅ
ឱយសមាជិក្សគោយមានការក្សត់ជ្រតគៅក្សនុងគសៀវគៅជ្របាក់្សរគញ្ញើររស់ពួក្សគរ។ អនក្សជ្រររ់ជ្ររង ឬគរឡាក្សរ
ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម មិនជ្រតូវោយ ំមូលនិធិទលូវការាមួយនរងមូលនិធិតៃ ល់ខលួនររស់ពួក្សគរណែល
អាចនំាឱយមានអំគពើពុក្សរលួយ និងការជ្រររ់ជ្ររងមិនបានលែគ ើយ។ 

ជ្ររសិនគរើមានជ្ររព័នធហិរញ្ញវតែុចាស់ោស់ និងគាម ឹះជ្រតង់ សមាជិក្សនរងមានទំនុក្សចិតតខ្ល ំងគលើ
សហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់ខលួន គហើយពួក្សគរនរងគៅណតមានភាពគាម ឹះជ្រតង់។ ភាពគាម ឹះជ្រតង់ និងទំនុក្សចិតត
ររស់សមាជិក្ស រឺាក្សតត សំខ្ន់ឈានគៅជ្ររតិរតតិការគារជ័យ មានជ្ររសិទធភាព និងជ្រតរមជ្រតវូ។ 

គហតុអវីបានាជ្រតូវរក្សាទុក្សរណនីឱយបានជ្រតរមជ្រតវូ?៖  សមាជិក្សគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសជ្រក្សមុជ្រររក្សា
ភិបាលននជ្រក្សមុក្សសិក្សរ ឬសហរមន៍ក្សសិក្សមម គហើយាធមមត អនក្សទំាងគនាឹះរឺាតំណងររស់ពួក្សគរណែល
ាក្សសិក្សរែូចោន និងមិនណមនាអនក្សជ្រររ់ជ្ររងពាណិជាក្សមមអាជីព។ ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលជ្ររណហលាមិនែរង
ពីការទទួលខុសជ្រតូវររស់ខលួន ឬរគរៀរអាន និងគជ្ររើជ្របាស់របាយការណ៍រណគនយយគ ើយគៅក្សនុងការគធវើ
គសចក្សតីសគជ្រមច។ ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលជ្ររណហលាមិនយល់ចាស់ពីមុខគរទំាងមូលគនាឹះគទ រ ុណនត
ជ្ររណហលាយល់ថាវាាការតជ្រមូវររស់រោឋ ភិបាល គហតុែូគចនឹះគហើយជ្ររណហលាមិនចង់ចំណយជ្របាក់្ស
គែើមបរីគងកើតមុខគរគនឹះគ ើយ។ គហតុអវីបានាសហរមន៍ក្សសិក្សមមមានការចុឹះរញ្ា ីរណគនយយ និងការ
ចុឹះរញ្ា ីាន មជ្រតរមជ្រតូវ? គតើវាាការចំាបាច់? គតើមានគហតុទលអវីខលឹះ? 
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គហតុទលទី ១ ៖ ការទូទាត់ជ្របាក់្សររស់អនក្សគទេងៗគទៀតជ្រតូវការការគជឿទុក្សចិតត។ សមាជិក្សទំាង
អស់ាមាច ស់ក្សមមសិទធិរមួោន គលើជ្រទពយសមបតតិររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម (អោរ គជ្ររឿងចជ្រក្ស ោនយនត គជ្ររឿង
សគា រមិ សតកុ្ស ជ្របាក់្សគៅក្សនុងរណនីធនាោរ ។ល។)។ ោម នសមាជិក្សណអាចអឹះអាងថាខលួនាមាច ស់ជ្រទពយ
សមបតតិររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមណតមាន ក់្សឯងបានគ ើយ។ ែូគចនឹះ មុខរររររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូមាន
ការជ្រររ់ជ្ររងគៅតមវធិានាក់្សោក់្ស និងការសគជ្រមចណែលសមាជិក្សបានយល់ស្រសររមួោន ។ 

គហតុទលទី ២ ៖ សមាជិក្សវនិិគោរជ្របាក់្សររស់ពួក្សគរគៅគលើសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ពួក្សគរមិនចង់
ខ្តរង់ជ្របាក់្សររស់ខលួនគ ើយ រ ុណនតមានការជ្រពួយបារមភថា ជ្របាក់្សររស់ពួក្សគរនរងបាត់រង់។ គទាឹះាោ ង
ណ សមាជិក្សទំាងអស់មិនអាចចូលរមួពាក់្សព័នធគៅក្សនុងការជ្រតតួពិនិតយ និងការជ្រររ់ជ្ររងជ្ររចំានលៃគលើការ
គជ្ររើជ្របាស់ជ្របាក់្សររស់ពួក្សគរគៅក្សនុងមុខរររររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគ ើយ។ គហតុែូគចនឹះគហើយ ជ្រតូវ 
គបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសសមាជិក្សមួយចំនួនណែលអាចគជឿទុក្សចិតតបានឱយគធវើាតំណងររស់ពួក្សគរ គែើមបី
ជ្រររ់ជ្ររងជ្របាក់្សររស់ពួក្សគរឱយបានជ្រតរមជ្រតូវ។ 

[iv] គសវាក្សមម៖ ចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម ណចងោ ងចាស់អំពីជ្ររតិរតដិការមុខរររជ្ររគភទណ
ខលឹះណែលជ្រតវូអនុវតត។ ាទូគៅ សហរមន៍ក្សសិក្សមមមួយ រឺាសហរមន៍ក្សសិក្សមមពហុគោលរំណងណែល
គធវើមុខគរគទេងៗគែើមបីរគជ្រមើសមាជិក្ស។ 

មុខគរាមូលោឋ នររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមទាក់្សទិននរងសមាជិក្សររស់ខលួន មានរួនែូចា៖  
[i] ឥណទាន [ii] ទោត់ទោង់ធាតុចូលក្សសិក្សមម [iii] ទីទារទលិតទលររស់សមាជិក្ស និង[iv] គសវាក្សមមណណនំា 
និងជ្រររក្សាគោរល់ែល់សមាជិក្ស។ គសវាទំាងគនឹះជ្ររសិនគរើរគជ្រមើបានលែ នរងគធវើឱយសហរមន៍ក្សសិក្សមម
ទទួលបានគារជ័យ។ ឥណទានរឺាក្សតត សំខ្ន់រំទុតសជ្រមារ់សមាជិក្ស ពីគជ្រពាឹះពួក្សគរជ្រតវូការជ្របាក់្ស
គែើមបីអនុវតត មុខគរក្សសិក្សមមខុសៗោន ។ 

ាទូគៅ ឥណទានជ្រតូវបានទតល់គោយសហរមន៍ក្សសិក្សមមគោយរិតអជ្រតការជ្របាក់្សទារសជ្រមារ់
ជ្ររតិរតដិការក្សសិក្សមម និងការគជ្ររើជ្របាស់ក្សនុងរយៈគពលខលី ឬមធយម។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមមួយ ជ្ររណហលា
មិនមានមូលនិធិតៃ ល់ខលួនសជ្រមារ់គរើក្សឱយសមាជិក្សទំាងអស់គៅគពលគវោកំ្សណត់ណមួយគ ើយ។ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូខចីជ្របាក់្សពីជ្រររឹះាែ នហិរញ្ញវតែុ (ឧទាហរណ៍ ធនាោរសហរមន៍) គោយណទែក្សគលើ 
ក្សមាល ំងននការសគជ្រមចចិតតររស់ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល និងាមួយណែនកំ្សណត់ឥណទានណែលជ្រតវូបានរគងកើត
គ ើងសជ្រមារ់សមាជិក្ស។ ាទូគៅ អជ្រតការជ្របាក់្សទារ និងសមរមយ គរើគជ្ររៀរគធៀរនរងអជ្រតការជ្របាក់្សក្សនុង
ទីទារគរើក្សទូោយ។ 

សហរមន៍ក្សសិក្សមមឱយជ្របាក់្សគៅសមាជិក្សររស់ខលួនខចីាលមីមតងគទៀត គោយរិតអជ្រតការជ្របាក់្ស 
សមរមយ ណែលាទូគៅាមួយនរងអរបហារតិចតួច។ ាទូគៅ ឥណទានសជ្រមារ់គោលរំណងក្សសិក្សមម 
រឺទារាងអជ្រតការជ្របាក់្សគៅគលើទីទារគរើក្សទូោយនាគពលរចចុរបនន។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនណមនគធវើ
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ជ្ររតិរតតិការក្សនុងនាមាអនក្សចងការជ្របាក់្ស ឬឈមួញក្សណត ល គហើយរិតអជ្រតការជ្របាក់្សតមទីទារគ ើយ។ 
ជ្ររសិនគរើសហរមន៍ក្សសិក្សមមាអនក្សចងការជ្របាក់្ស រឺមិនចំាបាច់មានសហរមន៍ក្សសិក្សមមគនាឹះគទ ពីគជ្រពាឹះ
ក្សសិក្សរាសមាជិក្ស ក៏្សអាចខចីជ្របាក់្សពីអនក្សចងការជ្របាក់្សគៅខ្ងគជ្រៅបានណែរ។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនគក្សង
ចំគណញពីសមាជិក្សគនាឹះគទ គពាល រឺសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវបានគរៀរចំគែើមបជួីយែល់សមាជិក្សររស់
ខលួន មិនណមនគែើមបគីក្សងចំគណញពីសមាជិក្សគ ើយ។ 

គៅក្សនុងក្សរណីាគជ្រចើន រោឋ ភិបាលមានក្សមមវធីិទតល់ជ្របាក់្សក្សមចីសជ្រមារ់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគោយ
មានគោលរំណងណតមួយរត់ រឺគធវើឱយជ្ររគសើរគ ើងនូវទលិតក្សមមក្សសិក្សមម និងគែើមបទីលជ្ររគោជន៍ររស់
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ រោឋ ភិបាលមិនរិតអជ្រតការជ្របាក់្សតមតនមលទីទារគទ។ 

រួរណតមានការគលើក្សគ ើងថា គៅក្សនុងជ្ររគទសាគជ្រចើន រោឋ ភិបាលទតល់ឥណទានែល់ក្សសិក្សរ
សជ្រមារ់អនុវតតសក្សមមភាពក្សសិក្សមម និងសជ្រមារ់ការចំណយគទេងៗគទៀតររស់ពួក្សគរណែលមិនពាក់្សព័នធ
នរងការគធវើក្សសិក្សមម។ ឥណទានសជ្រមារ់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគនឹះ ជ្រតូវបានទដល់ឱយក្សនុងលក្សខខណឌ អនុគជ្រោឹះ។ 
តមការរពំរងទុក្សថាសហរមន៍ក្សសិក្សមមនរងទតល់ឥណទានែល់សមាជិក្សក្សនុងលក្សខខណឌ អនុគជ្រោឹះ។ គៅ
ជ្រររ់ទីក្សណនលងក្សនុងពិភពគោក្ស និងគៅក្សនុងជ្ររគទសមួយចំនួនធំ អជ្រតការជ្របាក់្សរឺទារខ្ល ំងណស់។ ា
ឧទាហរណ៍ ឥណទានក្សសិក្សមមណែលទដល់គៅឱយក្សសិក្សរគៅក្សនុងជ្ររគទសឥណឌ  រឺជ្រតរមណត ៦% រ ុគណណ ឹះ 
(២% ក្សនុងចំគណមគនាឹះ រោឋ ភិបាលាអនក្សគចញ គហើយការជ្របាក់្សណែលក្សសិក្សរជ្រតូវរង់មានណត ៤% 
រ ុគណណ ឹះ)។ 

គៅរែឋមួយចំនួនក្សនុងជ្ររគទសឥណឌ  អជ្រតការជ្របាក់្សសជ្រមារ់ឥណទានក្សសិក្សមមរឺ ០%។ គោល
រំណងគនឹះ រឺគែើមបីទតល់សនតិសុខែល់ក្សសិក្សរ និងគែើមបីរគងកើនទលិតក្សមមក្សសិក្សមម។ គៅក្សនុងពិភពគោក្ស 
ោម នក្សសិក្សរណអាចគធវើជ្ររតិរតតិការក្សសិក្សមម គោយមិនទទួលបានអតែជ្ររគោជន៍ពីាែ រ័នឥណទាន
គ ើយ។ គហើយវាក៏្សមិនធាល រ់មានណែរ ណែលសហរមន៍ក្សសិក្សមមរិតអជ្រតការជ្របាក់្សែូចោន នរងអជ្រតអជ្រតការ
ជ្របាក់្សគៅក្សនុងទីទារគរើក្សទូោយ។ គោលរំណងទំាងមូលននការទតល់ឥណទានែល់ក្សសិក្សរជ្រតូវបានបាត់
រង់។ ឥណទានណែលទតល់ឱយសជ្រមារ់ការគជ្ររើជ្របាស់ ការាងសង់ទៃឹះ ការទិញររស់រររគជ្ររើជ្របាស់ក្សនុងទៃឹះ 
ាទូគៅមានអជ្រតការជ្របាក់្សខពស់ាងគនឹះតិចតួច។ ក្សនុងក្សរណីខលឹះ សជ្រមារ់គោលរំណងទំាងគនឹះគររិត
អជ្រតការជ្របាក់្សខពស់ាងឥណទានក្សសិក្សមមជ្ររណហល ៥%។ 

គសវាក្សមមគទេងៗគទៀតណែលសហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់ឱយ រឺការទោត់ទោង់វតែុធាតុគែើមក្សសិក្សមមែូចា
ពូជ ជី រីមីក្សសិក្សមម ។ល។ ទំាងគនឹះរួរណតគធវើឱយទាន់គពលគវោសជ្រមារ់សមាជិក្ស។ ការគធវើទីទារសជ្រមារ់
លក់្សទលិតទលររស់សមាជិក្ស រឺាគសវាក្សមមែ៏សំខ្ន់មួយគទៀត។ គៅក្សនុងក្សរណីាគជ្រចើន សហរមន៍
ក្សសិក្សមមទិញទលិតទលររស់សមាជិក្ស និងលក់្សវាគចញគៅកាន់ទីទារគៅែំណក់្សកាលគជ្រកាយ គៅគពល
តនមលទីទារគ ើងខពស់។ គៅក្សនុងក្សរណីខលឹះ សហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់ព័ត៌មានសតីពីតនមលរចចុរបននណែល 
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ទំព ័ 7 

ជ្ររតិរតតិការក្សនុងនាមាអនក្សចងការជ្របាក់្ស ឬឈមួញក្សណត ល គហើយរិតអជ្រតការជ្របាក់្សតមទីទារគ ើយ។ 
ជ្ររសិនគរើសហរមន៍ក្សសិក្សមមាអនក្សចងការជ្របាក់្ស រឺមិនចំាបាច់មានសហរមន៍ក្សសិក្សមមគនាឹះគទ ពីគជ្រពាឹះ
ក្សសិក្សរាសមាជិក្ស ក៏្សអាចខចីជ្របាក់្សពីអនក្សចងការជ្របាក់្សគៅខ្ងគជ្រៅបានណែរ។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនគក្សង
ចំគណញពីសមាជិក្សគនាឹះគទ គពាល រឺសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវបានគរៀរចំគែើមបជួីយែល់សមាជិក្សររស់
ខលួន មិនណមនគែើមបគីក្សងចំគណញពីសមាជិក្សគ ើយ។ 

គៅក្សនុងក្សរណីាគជ្រចើន រោឋ ភិបាលមានក្សមមវធីិទតល់ជ្របាក់្សក្សមចីសជ្រមារ់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគោយ
មានគោលរំណងណតមួយរត់ រឺគធវើឱយជ្ររគសើរគ ើងនូវទលិតក្សមមក្សសិក្សមម និងគែើមបទីលជ្ររគោជន៍ររស់
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ រោឋ ភិបាលមិនរិតអជ្រតការជ្របាក់្សតមតនមលទីទារគទ។ 

រួរណតមានការគលើក្សគ ើងថា គៅក្សនុងជ្ររគទសាគជ្រចើន រោឋ ភិបាលទតល់ឥណទានែល់ក្សសិក្សរ
សជ្រមារ់អនុវតតសក្សមមភាពក្សសិក្សមម និងសជ្រមារ់ការចំណយគទេងៗគទៀតររស់ពួក្សគរណែលមិនពាក់្សព័នធ
នរងការគធវើក្សសិក្សមម។ ឥណទានសជ្រមារ់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគនឹះ ជ្រតូវបានទដល់ឱយក្សនុងលក្សខខណឌ អនុគជ្រោឹះ។ 
តមការរពំរងទុក្សថាសហរមន៍ក្សសិក្សមមនរងទតល់ឥណទានែល់សមាជិក្សក្សនុងលក្សខខណឌ អនុគជ្រោឹះ។ គៅ
ជ្រររ់ទីក្សណនលងក្សនុងពិភពគោក្ស និងគៅក្សនុងជ្ររគទសមួយចំនួនធំ អជ្រតការជ្របាក់្សរឺទារខ្ល ំងណស់។ ា
ឧទាហរណ៍ ឥណទានក្សសិក្សមមណែលទដល់គៅឱយក្សសិក្សរគៅក្សនុងជ្ររគទសឥណឌ  រឺជ្រតរមណត ៦% រ ុគណណ ឹះ 
(២% ក្សនុងចំគណមគនាឹះ រោឋ ភិបាលាអនក្សគចញ គហើយការជ្របាក់្សណែលក្សសិក្សរជ្រតូវរង់មានណត ៤% 
រ ុគណណ ឹះ)។ 

គៅរែឋមួយចំនួនក្សនុងជ្ររគទសឥណឌ  អជ្រតការជ្របាក់្សសជ្រមារ់ឥណទានក្សសិក្សមមរឺ ០%។ គោល
រំណងគនឹះ រឺគែើមបីទតល់សនតិសុខែល់ក្សសិក្សរ និងគែើមបីរគងកើនទលិតក្សមមក្សសិក្សមម។ គៅក្សនុងពិភពគោក្ស 
ោម នក្សសិក្សរណអាចគធវើជ្ររតិរតតិការក្សសិក្សមម គោយមិនទទួលបានអតែជ្ររគោជន៍ពីាែ រ័នឥណទាន
គ ើយ។ គហើយវាក៏្សមិនធាល រ់មានណែរ ណែលសហរមន៍ក្សសិក្សមមរិតអជ្រតការជ្របាក់្សែូចោន នរងអជ្រតអជ្រតការ
ជ្របាក់្សគៅក្សនុងទីទារគរើក្សទូោយ។ គោលរំណងទំាងមូលននការទតល់ឥណទានែល់ក្សសិក្សរជ្រតូវបានបាត់
រង់។ ឥណទានណែលទតល់ឱយសជ្រមារ់ការគជ្ររើជ្របាស់ ការាងសង់ទៃឹះ ការទិញររស់រររគជ្ររើជ្របាស់ក្សនុងទៃឹះ 
ាទូគៅមានអជ្រតការជ្របាក់្សខពស់ាងគនឹះតិចតួច។ ក្សនុងក្សរណីខលឹះ សជ្រមារ់គោលរំណងទំាងគនឹះគររិត
អជ្រតការជ្របាក់្សខពស់ាងឥណទានក្សសិក្សមមជ្ររណហល ៥%។ 

គសវាក្សមមគទេងៗគទៀតណែលសហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់ឱយ រឺការទោត់ទោង់វតែុធាតុគែើមក្សសិក្សមមែូចា
ពូជ ជី រីមីក្សសិក្សមម ។ល។ ទំាងគនឹះរួរណតគធវើឱយទាន់គពលគវោសជ្រមារ់សមាជិក្ស។ ការគធវើទីទារសជ្រមារ់
លក់្សទលិតទលររស់សមាជិក្ស រឺាគសវាក្សមមែ៏សំខ្ន់មួយគទៀត។ គៅក្សនុងក្សរណីាគជ្រចើន សហរមន៍
ក្សសិក្សមមទិញទលិតទលររស់សមាជិក្ស និងលក់្សវាគចញគៅកាន់ទីទារគៅែំណក់្សកាលគជ្រកាយ គៅគពល
តនមលទីទារគ ើងខពស់។ គៅក្សនុងក្សរណីខលឹះ សហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់ព័ត៌មានសតីពីតនមលរចចុរបននណែល 
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ទំព ័ 8 

សមាជិក្សអាចលក់្សទលិតទលររស់ខលួនបាន និងគជ្រតៀមគរៀរចំទីភាន ក់្សគរក្សនជ្រមគជើងាសជ្រមារ់សមាជិក្ស។ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមក៏្សអាចអនុវតតតនមលរណនែមគោយខលួនឯង ឬជួសមុខឱយសមាជិក្សបានទងណែរគែើមបរីគងកើន
ជ្របាក់្សចំណូល។ 

គសវាក្សមមមួយគទៀត រឺគសវាក្សមមទតល់ការណណនំា ឬទេពវទាយគៅសមាជិក្សគែើមបោំីជ្រទជ្ររតិរតតិការ
ក្សសិក្សមមររស់ពួក្សគរ។ គសវាក្សមមទំាងគនឹះមានលក្សខណៈរគចចក្សគទស ែូគចនឹះគហើយសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវ
ការការោំជ្រទពីាែ រ័នជំនាញ ឧទាហរណ៍ែូចានាយក្សោឋ នក្សសិក្សមម ឬាក្សលវទិោល័យក្សសិក្សមមា
គែើម ។ល។ 

គែើមបគីធវើឱយសមាជិក្សសរាយចិតតចំគពាឹះសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងគែើមបជូីនែំណរ ងពួក្សគរអំពីគសវា
ក្សមម និងការពាក់្សព័នធររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម ចំាបាច់ជ្រតូវមានក្សមមវធីិអរ់រសំមាជិក្សណែលមានការគរៀរចំ
បានលែ និងអនុវតតាជ្ររចំា។ គែើមបគីធវើឱយមានវាិា ជីវៈ និងជ្ររសិទធភាព រុរោលគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម
ចំាបាច់ជ្រតវូទទួលបានការរណតុ ឹះរណត ល។ គែើមបពីជ្រងីក្សការទតល់គសវា និងគែើមបរីញ្ចុ ឹះរញ្ចូ លក្សសិក្សរឱយ
ចូលាសមាជិក្សរណនែមគទៀត គសវាក្សមមទេពវទាយសជ្រមារ់ស្តសតី និងយុវជន ក៏្សមានារៈសំខ្ន់ណែលនរង
ជ្រតូវអនុវតដណែរ។ 

ការរមួរញ្ចូ លោន នូវក្សតត ទំាងគនឹះ នំាឱយសហរមន៍ក្សសិក្សមមទទួលបានគារជ័យ។ ជ្ររសិនគរើ 
អនុវតតមុខគរទំាងគនឹះបានលែ និងជ្រតរមជ្រតូវ សមាជិក្សនរងរនតរក្សាភាពគាម ឹះជ្រតង់ររស់ពួក្សគរ គហើយគធវើឱយ
ទំនាក់្សទំនងររស់ពួក្សគរាមួយសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្ររជ្រពរតតគៅោ ងរលូន។ 

 
លក្សខខណឌ សខំាន់ៗសស្រមាររ់នតភាពគារជ័យររសស់ហរមនក៍្សសកិ្សមម 

 
មានលក្សខខណឌ មួយចំនួនណែលមានារៈសំខ្ន់ ជ្ររសិនគរើសហរម៍ក្សសិក្សមមមានគោលរំណង

រនតភាពគារជ័យរនាៃ រ់ពីការចារ់គទតើម។ 
 សហរមន៍ក្សសិក្សមមចំាបាច់ជ្រតូវរគងកើតឱយមានអតែជ្ររគោជន៍ាក់្សណសតងនរងណភនក្ស (ណទនក្សគសែឋកិ្សចច 

និងសងោម) សជ្រមារ់សមាជិក្សគជ្រចើនាងការចំណយពាក់្សព័នធគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ សហរមន៍
ក្សសិក្សមមអាចអភិវឌ្ឍខលួនគៅាអងោការសវយ័តជួយខលួនឯងបាន គៅគពលពួក្សគរមានលទធភាព និងទទួល
បានការអនុញ្ជញ តឱយែំគណើ រការាែ រ័នអាជីវក្សមម ណែលជ្រតូវបានគរៀរចំគ ើងគែើមបឱីយទទួលបានគារជ័យ
គៅក្សនុងការជ្ររកួ្សតជ្ររណជងក្សនុងទីទារ។ 

 សហរមន៍ក្សសិក្សមមបានជំរញុគលើក្សទរក្សចិតតអនក្សជ្រររ់ជ្ររងណែលមានរទពិគាធន៍ និងាវ ហារ់
ណែលមានសមតែភាពអាចគធវើណទនការ និងអនុវតតគោលនគោបាយអាជីវក្សមម។ ពួក្សគរជ្រតូវមានសមតែភាព
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អាចទតល់គសវាក្សមម និងទំនិញណែលសមាជិក្សជ្រតូវការ គោយរិតរូរទំាងចំណរ់អារមមណ៍ និងគសចក្សតីជ្រតូវ
ការររស់សមាជិក្ស ជ្រពមទំាងគោលរំណងសហជ្ររិនភាពររស់សហជ្រោសសហរមន៍ក្សសិក្សមមទងណែរ។ 

 រចនាសមព័នធ និងការជ្រររ់ជ្ររងអងោភាពពាក់្សព័នធជ្រតូវទាក់្សទងនរងសមតែភាពររស់សមាជិក្សររស់ 
ខលួន។ ជ្ររសិនគរើសមាជិក្សខវឹះសមតែភាព និងការគលើក្សទរក្សចិតត ការគលើក្សក្សមពស់គែើមបរីគងកើតសហរមន៍
ក្សសិក្សមមណែលសមុរាម ញ និងាំញំុា មិនអាចគៅរចួគ ើយ។ 

 សមាជិក្សចូលរមួក្សនុងនាមាអនក្សគជ្ររើជ្របាស់ទង និងាមាច ស់ទង 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺាអងោភាពចូលរមួណែលជួយខលួនឯង ណែលក្សនុងគនាឹះសមាជិក្សក៏្សាសហក្សមម

សិទធិណែរ និងមានទំាងសិទធិ ទំាងកាតពវកិ្សចចចូលរមួគៅក្សនុងការកំ្សណត់គោលគៅ ការគធវើគសចក្សតីសគជ្រមចចិតត 
និងការជ្រររ់ជ្ររង ឬការវាយតនមលែំគណើ រការររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមពួក្សគរ។ សមាជិក្សគធវើគសចក្សតីសគជ្រមច
គលើគសវាក្សមមណែលជ្រតូវទតល់ជូន និងអតែជ្ររគោជន៍ណែលសហរមន៍ក្សសិក្សមមបានរគងកើតគ ើង ឬទទួល 
បាន។ វារួរណតមានគជ្ររឿងគលើក្សទរក្សចិតតសជ្រមារ់ពួក្សគរណែលរមួចំណណក្សទតល់ធនធានតៃ ល់ខលួនររស់ពួក្សគរ 
(គែើមទុន   ក្សមាល ំងពលក្សមម ទលិតទល) សជ្រមារ់ការអភិវឌ្ឍសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ មូលគហតុចមបងសជ្រមារ់
ការររាជ័យររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺក្សងវឹះការចូលរមួពីសមាជិក្ស។ 

មានការគសនើគ ើងោ ងមុតមំាឱយជ្រររូគគោ លមានគោលការណ៍សហការណ៍ ឈរគលើមូលោឋ នណត
មួយែូចចលនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមពិភពគោក្ស។ សមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមម មន្រនតី និងជ្ររូរគគោ លទំាង
អស់ចំាបាច់ជ្រតូវែរងពីគោលការណ៍ទំាងគនឹះ។ 

 
គសចក្សតសីននដិ្ឋា ន 
ជ្រររូគគោ ល មានគសរភីាពក្សនុងការគជ្ររើជ្របាស់រទពិគាធន៍ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលមាន

ស្រារ់គៅក្សនុងជ្ររគទសក្សមពុា គហើយពជ្រងរងអំនឹះអំនាងររស់ខលួនគធវើោ ងណគែើមបីគធវើឱយសមាជិក្ស និង 
មន្រនតីសហរមន៍ក្សសិក្សមមយល់ពីចំណុចគលើក្សគ ើងររស់ពួក្សគរ។ មានសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងសហភាព
ក្សសិក្សរណែលទទួលបានគារជ័យមួយចំនួនក្សនុងជ្ររគទស គហើយពួក្សគរមានហតុទលររស់ខលួនសជ្រមារ់
ការទទួលបានគារជ័យ។ 
 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
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គោក្ស រ  រឺូត អូវនិ  ( ន្ ំ១៧៧១-១៨៥៨) ជ្រតវូបានគរចាត់ទុក្សារិតចលនាសហរមន៍។ គោក្ស
គជឿាក់្ស ការោក់្សក្សមមក្សរររស់គោក្សគៅក្សនុងររោិកាសលែណែលអាចទទួលបានការអរ់រសំជ្រមារ់ពួក្សគរ 
និងកូ្សនៗររស់ពួក្សគរ រឺាគរឿងលែ។ រំនិតទំាងគនឹះជ្រតូវបានោក់្សឱយអនុវតតគោយគារជ័យក្សនុងគរាងចជ្រក្ស
ណក្សនចនក្សរាសគៅភូមិញូវ ឡាណក្ស ជ្ររគទសសកុតណលន។ គៅទីគនឹះឯងណែលហាងសហរមន៍ទី១ បាន
គរើក្សែំគណើ រការ។ 
 វគីលៀម  ីង៖ គទាឹះរីាគោក្ស រ  រឺូត អូវនិ បានជំរញុចលនាសហរមន៍ក្សតី ក៏្សអនក្សគទេងគទៀតៗែូច
ារណឌិ ត វគីលៀម  ីង (William King) (១៧៨៦-១៨៦៥) ាគែើម បានទទួលយក្សរំនិតររស់គោក្ស និង
អភិវឌ្ឍរំនិតទំាងគនាឹះឱយកាន់ណតាក់្សណសតង។ គោក្ស វគីលៀម  ីង គជឿគលើការចារ់គទតើមពីតូច គហើយការគធវើ
ឱយវាសគជ្រមចគារជ័យ ចំាបាច់ជ្រតវូរគងកើតសហរមន៍សជ្រមារ់ខលួនពួក្សគរ ែូគចនឹះគហើយគោក្សក៏្សបានសមលរង
គ ើញតួនាទីររស់គោក្សាជ្ររូឧគទៃស។ គោក្ស វគីលៀម  ីង បានទតល់ែំរូនាម នែល់មនុសេកំុ្សឱយ 
តត ច់ខលួនគចញពីសងោម គពាលរឺឱយពួក្សគររគងកើតសងោមមួយគៅក្សនុងសងោមមួយ គហើយចារ់គទតើមាមួយនរង
ការគរើក្សហាង ពីគជ្រពាឹះ “គយើងជ្រតវូចូលហាងរាល់នលៃគែើមបីទិញមាូរអាហារ និងររស់រររណែលចំាបាច់ អ  ចីរង
សួរថា គហតុអវីបានាគយើងមិនរួរគៅហាងតៃ ល់ខលួនររស់គយើង?” គោក្សបានគសនើឱយមានវធិានសមរមយ
ែូចាការគធវើសវនក្សមមរណនីជ្ររចំាសបាត ហ៍ ឱយមានអនក្សជ្រររ់ជ្ររងជ្រទពយសមបតតិចំនួនរីនាក់្ស និងកំុ្សមានកិ្សចច
ជ្ររជំុតមហាងស្រា។ 

ជ្រក្សមុអនក្សជ្រតសួជ្រតយទលូ វរ  ចគែល៖  ជ្រក្សមុអនក្សជ្រតួសជ្រតយទលូវជ្ររក្សរគោយសមធម៌ននសងោមរ  ចគែល 
រឺាជ្រក្សុមមួយណែលមានាងតមាញចំនួន ១០ នាក់្ស និង ២០ នាក់្សគទៀតគៅទីជ្ររជំុជនទាររ  ចគែល 
(Rochdale) ែ៏ធំគៅក្សនុងជ្ររគទសអង់គរលស ណែលជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងក្សនុង ន្ ំ១៨៤៤។ គៅគពលការគធវើ 
យនតក្សមមរែិវតតន៍ឧសាហក្សមម មានការរងខិតរងខំកាន់ណតខ្ល ំង និងគធវើឱយក្សមមក្សរជំនាញកាន់ណតគជ្រចើនធាល ក់្ស
ចូលក្សនុងភាពជ្រកី្សជ្រក្ស ពាណិជាក្សរទំាងគនឹះបានសគជ្រមចចិតតរមួសហការោន គរើក្សហាងតៃ ល់ខលួនលក់្សគជ្ររឿង
ឧរគភារររគិភារ ណែលពួក្សគរោម នលទធភាពទិញ។ គោយមានគមគរៀនទទួលបានពីការពោោមគលើក្សមុន
ណតររាជ័យ ពួក្សគរក៏្សបានគរៀរចំតក់្សណតងគោលការណ៍ណណនំារ  ចគែល ណែលមានគឈាម ឹះលបលីាញែល់
សពវនលៃ គហើយក្សនុងរយៈគពលរួនណខ ពួក្សគរបានខិតខំជ្ររមូលជ្របាក់្សមូលនិធិមួយគតនក្សនុងមនុសេមាន ក់្សឱយ
កាល យគៅាទុនសររុ ២៨ គតន ។ គៅនលៃទី២១ ណខធនូ ន្ ំ១៨៤៤ ពួក្សគរបានគរើក្សហាងររស់ខលួនណែល 
ទតល់នូវជគជ្រមើសតិចតួចក្សនុងគនាឹះរមួមានទំាងណត និងថាន ំជក់្សទង គហើយមិនយូររ ុនាម ន ពួក្សគរក៏្សមានគឈាម ឹះ
លបីលាញខ្ងទតល់ទំនិញណែលមានរុណភាពខពស់  មិនជ្រតរមណតទិញសជ្រមារ់សមាជិក្សររស់ខលួនគនាឹះគទ 
គពាលរឺអនក្សគទេងក៏្សទទួលបានទំនិញលែែូចោន ណែរ។ 

 
 

ទំព ័ 13 

អាលេមឺង៉ ់
ជ្ររគទសអាលលឺម ង់ រឺាក្សណនលងកំ្សគណើ តននចលនាឥណទានសហរមន៍ក្សនុងពិភពគោក្ស។ រនាៃ រ់ពី

ាតិរលំរោយ និងការររាជ័យររស់អាលលឺម ង់ គៅក្សនុង ន្ ំ១៩៤៥ ាគពលណែលជ្ររគទសគនឹះជ្រតូវបានណរង
ណចក្សាាធារណរែឋជ្ររាធិរគតយយអាលលឺម ង់ (German Democratic Republic) និងាធារណរែឋសហព័នធ
អាលលឺម ង់ (Federal Republic of Germany) សហរមន៍ទលិតក្សសិក្សមមទលូវការជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងយក្សរំរូ
តមក្សសិោឋ នសមូហភាពក្សនុងជ្ររគទសរសុេុ។ី គជ្រកាយមក្ស ចលនាសហរមន៍ បានអភិវឌ្ឍខលួនគៅាជ្រក្សមុ
ខុសោន ចំនួនរួនែូចា [i] សងោមជនរទ [ii] សងោមសហរមន៍ទីជ្ររជំុជនណែលជ្រតូវបាន 
រគងកើតគ ើងគៅតមតំរន់ជ្ររជំុជន ជ្ររគភទសហរមន៍ Schulze ណែលជ្រតវូបានអភិវឌ្ឍគោយមានសមាជិក្ស
ភាពាអនក្សលក់្សរាយ មាច ស់គភាជនីយោឋ ន គវជារណឌិ ត ឱសលការ ី និងអនក្សគទេងៗគទៀត។ ការគរៀរចំមាច ស់
ហាងលក់្សរាយគៅាសហរមន៍អនក្សលក់្សគបាឹះែំុ រឺាណទនក្សែ៏សំខ្ន់មួយររស់អាលលឺម ង់ ខ្ងលិច។ ទំាង
ជ្ររគភទសងោម Raiffeisen និងសងោម Schulze សុទធណតបានទតល់ជ្រររ់គសវាទំាងអស់ណែលរណត ធនាោរ
ពាណិជាក្សមមទតល់ឱយ។ ការសនេសំំនច ជ្រតូវបានជំរញុគលើក្សទរក្សចិតតក្សនុងចំគណមសមាជិក្សតមរយៈការទតល់
ជ្របាក់្សរគញ្ញើជ្ររគភទគទេងៗែូចា ការសនេរំយៈគពលណវង ការសនេគំលើគ ន្ ត ការសនេ ំ lottery savings, 

thrift messenger and club savings [iii] សងោមសហរមន៍ទតល់ជជ្រមក្ស- សងោមទំាងគនឹះបានាងសង់ទៃឹះឱយ
សមាជិក្សណែលមានហិរញ្ញវតែុជ្ររមូលបានពីសមាជិក្ស ជ្រពមទំាងបានពីរោឋ ភិបាលទងណែរ គហើយ [iv] រឺ
សងោមសហរមន៍អនក្សគជ្ររើជ្របាស់។ 

 
ជរ៉៉ុន 

ជ្ររភពគែើមននសហរមន៍ជរ ុន៖ ជ្ររភពគែើមននសហរមន៍គៅក្សនុងជ្ររគទសជរ ុន គក្សើតគចញពី 
សហភាពឥណទានែូចា “ហូតុរុា (Hohtoku-sha)” ណែលជ្រតវូបានរគងកើតគ ើងគៅក្សនុង ន្ ំ១៨៤៣ 
គោយសក្សមមជនក្សសិក្សរ ក្សនុងគនាឹះរមួមានទំាង សុនតុរុនីណុមីោ  (SontokuNinomiya) ទង។ សហភាព 
ឥណទានទំាងគនឹះតំណងឱយាម រតីននការជួយោន គៅវញិគៅមក្ស គៅគពលមួយណែលពំុមានអងោការ 
សហរមន៍ទលូវការ។ 

គៅក្សនុង ន្ ំ១៨៦៨ ជ្ររគទសជរ ុន បានគធវើការណក្សណជ្ររោ ងខ្ល ំង។ គជ្រកាយជ្ររកាន់យក្សគោល
នគោបាយឯគកានិយមអស់រយៈគពល ៣០០ ន្ ំ ជ្ររគទសជរ ុន បានគរើក្សទាវ រររស់ខលួនគែើមបចូីលរមួា
មួយជ្ររគទសាជ្ររួារក្សនុងពិភពគោក្ស។  ក្សនុងគពលាមួយោន គនាឹះ ជរ ុន បានចារ់គទតើមការគធវើទំគនើរក្សមម 
និងឧសាហូរនីយក្សមម។ ក្សតត គនឹះបាននំាគៅែល់ាែ នភាពមួយណែលអនក្សទលិតជ្រទង់ជ្រទាយតូចរហូតមក្ស 
រងខំចិតតជ្ររកួ្សតជ្ររណជងាមួយសហជ្រោសលមីៗ និងណែលមានគែើមទុនគជ្រចើន គោយរគងកើតឱយមានតជ្រមូវការ
ារនាៃ ន់នូវការគរៀរចំសហរមន៍ ណែលនរងនំាគសែឋកិ្សចចែល់នែជ្ររតិរតតិក្សរជ្រទង់ជ្រទាយតូច។ 
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អាលេមឺង៉ ់
ជ្ររគទសអាលលឺម ង់ រឺាក្សណនលងកំ្សគណើ តននចលនាឥណទានសហរមន៍ក្សនុងពិភពគោក្ស។ រនាៃ រ់ពី

ាតិរលំរោយ និងការររាជ័យររស់អាលលឺម ង់ គៅក្សនុង ន្ ំ១៩៤៥ ាគពលណែលជ្ររគទសគនឹះជ្រតូវបានណរង
ណចក្សាាធារណរែឋជ្ររាធិរគតយយអាលលឺម ង់ (German Democratic Republic) និងាធារណរែឋសហព័នធ
អាលលឺម ង់ (Federal Republic of Germany) សហរមន៍ទលិតក្សសិក្សមមទលូវការជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងយក្សរំរូ
តមក្សសិោឋ នសមូហភាពក្សនុងជ្ររគទសរសុេុ។ី គជ្រកាយមក្ស ចលនាសហរមន៍ បានអភិវឌ្ឍខលួនគៅាជ្រក្សមុ
ខុសោន ចំនួនរួនែូចា [i] សងោមជនរទ [ii] សងោមសហរមន៍ទីជ្ររជំុជនណែលជ្រតូវបាន 
រគងកើតគ ើងគៅតមតំរន់ជ្ររជំុជន ជ្ររគភទសហរមន៍ Schulze ណែលជ្រតវូបានអភិវឌ្ឍគោយមានសមាជិក្ស
ភាពាអនក្សលក់្សរាយ មាច ស់គភាជនីយោឋ ន គវជារណឌិ ត ឱសលការ ី និងអនក្សគទេងៗគទៀត។ ការគរៀរចំមាច ស់
ហាងលក់្សរាយគៅាសហរមន៍អនក្សលក់្សគបាឹះែំុ រឺាណទនក្សែ៏សំខ្ន់មួយររស់អាលលឺម ង់ ខ្ងលិច។ ទំាង
ជ្ររគភទសងោម Raiffeisen និងសងោម Schulze សុទធណតបានទតល់ជ្រររ់គសវាទំាងអស់ណែលរណត ធនាោរ
ពាណិជាក្សមមទតល់ឱយ។ ការសនេសំំនច ជ្រតូវបានជំរញុគលើក្សទរក្សចិតតក្សនុងចំគណមសមាជិក្សតមរយៈការទតល់
ជ្របាក់្សរគញ្ញើជ្ររគភទគទេងៗែូចា ការសនេរំយៈគពលណវង ការសនេគំលើគ ន្ ត ការសនេ ំ lottery savings, 

thrift messenger and club savings [iii] សងោមសហរមន៍ទតល់ជជ្រមក្ស- សងោមទំាងគនឹះបានាងសង់ទៃឹះឱយ
សមាជិក្សណែលមានហិរញ្ញវតែុជ្ររមូលបានពីសមាជិក្ស ជ្រពមទំាងបានពីរោឋ ភិបាលទងណែរ គហើយ [iv] រឺ
សងោមសហរមន៍អនក្សគជ្ររើជ្របាស់។ 

 
ជរ៉៉ុន 

ជ្ររភពគែើមននសហរមន៍ជរ ុន៖ ជ្ររភពគែើមននសហរមន៍គៅក្សនុងជ្ររគទសជរ ុន គក្សើតគចញពី 
សហភាពឥណទានែូចា “ហូតុរុា (Hohtoku-sha)” ណែលជ្រតវូបានរគងកើតគ ើងគៅក្សនុង ន្ ំ១៨៤៣ 
គោយសក្សមមជនក្សសិក្សរ ក្សនុងគនាឹះរមួមានទំាង សុនតុរុនីណុមីោ  (SontokuNinomiya) ទង។ សហភាព 
ឥណទានទំាងគនឹះតំណងឱយាម រតីននការជួយោន គៅវញិគៅមក្ស គៅគពលមួយណែលពំុមានអងោការ 
សហរមន៍ទលូវការ។ 

គៅក្សនុង ន្ ំ១៨៦៨ ជ្ររគទសជរ ុន បានគធវើការណក្សណជ្ររោ ងខ្ល ំង។ គជ្រកាយជ្ររកាន់យក្សគោល
នគោបាយឯគកានិយមអស់រយៈគពល ៣០០ ន្ ំ ជ្ររគទសជរ ុន បានគរើក្សទាវ រររស់ខលួនគែើមបចូីលរមួា
មួយជ្ររគទសាជ្ររួារក្សនុងពិភពគោក្ស។  ក្សនុងគពលាមួយោន គនាឹះ ជរ ុន បានចារ់គទតើមការគធវើទំគនើរក្សមម 
និងឧសាហូរនីយក្សមម។ ក្សតត គនឹះបាននំាគៅែល់ាែ នភាពមួយណែលអនក្សទលិតជ្រទង់ជ្រទាយតូចរហូតមក្ស 
រងខំចិតតជ្ររកួ្សតជ្ររណជងាមួយសហជ្រោសលមីៗ និងណែលមានគែើមទុនគជ្រចើន គោយរគងកើតឱយមានតជ្រមូវការ
ារនាៃ ន់នូវការគរៀរចំសហរមន៍ ណែលនរងនំាគសែឋកិ្សចចែល់នែជ្ររតិរតតិក្សរជ្រទង់ជ្រទាយតូច។ 
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សហរមន៍ទំគនើរទី១ ររស់ជ្ររគទសជរ ុន រឺសហភាពលក់្សណែលជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងគែើមបី
សជ្រមរសជ្រមួលពាណិជាក្សមមសហរមន៍។ ចគនាល ឹះចុងទសវតេរ ៍្ ន ំ១៨៧០ ែល់ចុងទសវតេរ ៍្ ន ំ១៨៩០ អនក្ស
ទលិតសូជ្រត និងណត បានរគងកើតសហរមន៍គៅតំរន់រែឋបាលមូលោឋ នហោុនមា  (Gunma) និងសីុហេួកា 
(Shizuoka) ណែលាតំរន់ទលិតសូជ្រត និងណតែ៏សំខ្ន់។ រោឋ ភិបាលយល់ថា វាចំាបាច់ខ្ល ំងណស់ក្សនុង
គលើក្សក្សមពស់ការរគងកើតសហរមន៍គែើមបកីារអភិវឌ្ឍឧសាហក្សមម និងជួយែល់អនក្សទលិតជ្រទង់ជ្រទាយតូច។ 
រនាៃ រ់ពីមានាែ នការណ៍សមុជ្ររាម ញាគជ្រចើនតមរយៈកិ្សចចជ្រររងណជ្ររងររស់ ោ ជីរ   ុ សីុណហាោ វា  (Yajiro 

Shinagawa) និង តូស ូគក្ស ហីុរា ត (Tosuke Hirata) និងអនក្សាគជ្រចើនគទៀត ចារ់សតីពីសងោមសហរមន៍ក៏្សជ្រតវូ
បានអនុម័តគៅក្សនុង ន្ ំ១៩០០ ឈានគៅែល់ការរគងកើតសហរមន៍ [ាងយ ូ រូមីនអ (Sangyo Kumiai] គៅ 
ទូទំាងជ្ររគទស។ ចារ់គនឹះបានអនុញ្ជញ តឱយមានសហរមន៍ជ្របំាជ្ររគភទែូចា ឥណទាន ទីទារ ការទិញ 
ការគជ្ររើជ្របាស់utilization [ការទលិត] និង usage ការគជ្ររើជ្របាស់។ 

មិនយូររ ុនាម ន រណត គមែរក្សនំាសហរមន៍ណែលមានគោលរំណងណតមួយទំាងគនឹះបានែរងថា 
សក្សមមភាពទិញ និងសក្សមមភាពគទេងៗគទៀត តជ្រមូវឱយមានការោំជ្រទខ្ល ំងណទនក្សហិរញ្ញវតែុ។ ាលទធទល  
រោឋ ភិបាលបានគធវើវគិាធនក្សមមចារ់គនឹះ គែើមបអីនុញ្ជញ តឱយសហរមន៍ឥណនទានគធវើសក្សមមភាពពាណិជា
ក្សមមគទេងៗគទៀត។ សហរមន៍ណែលមានគោលរំណងគជ្រចើននាគពលរចចុរបននររស់ជ្ររគទសជរ ុន បាន
លូតោស់ហួសពីការអភិវឌ្ឍគនឹះ។ គហើយគជ្រកាយពីសហរមន៍រឋមមានការអភិវឌ្ឍតមរយៈការគធវើ
វគិាធនក្សមមចារ់សតីពីសងោមសហរមន៍គៅក្សនុង ន្ ំ១៩០៩ និង១៩១០ រចួមក្ស សហព័នធគៅថាន ក់្សតំរន់ 
រែឋបាលមូលោឋ ន ជ្រតូវបានចារ់គទតើមគ ើង។ រណនែមពីគលើគនឹះ សហភាពក្សណត លននសហរមន៍ [ាងយ ូ 
រូមីនអជួនក្ស (Sangyo Kumiai Chuokai) ] ជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងគែើមបចីារ់គទតើមយុទធនាការទេពវទាយអំពី
ចលនាសហរមន៍គៅទូទំាងជ្ររគទស។ 

 

ឥណឌ  

 ចលនាសហរមន៍ឥណឌ ជ្រតូវបានរគងកើតគ ើង ក្សនុងគោលរំណងជ្ររ្ំងគៅនរងការគក្សងជ្ររវញ័្ច ពី
សំណក់្សអនក្សទតល់ជ្របាក់្សក្សមចីណែលមិនគាម ឹះជ្រតង់ គែើមបគីធវើឱយសហរមន៍រចួទុតពីភាពជ្រកី្សជ្រក្ស និងការជំពាក់្ស
រំណុល។ រោឋ ភិបាលបានចាត់វធិានការាគជ្រចើនគែើមបីណក្សលមែលក្សខខណឌ ននវស័ិយក្សសិក្សមម និងបានគលើក្ស
ក្សមពស់សងោមឥណទានសហរមន៍ណែលគធវើគ ើងគៅតមការយល់ែរងអំពីរំរសូងោមឥណទាន Raiffeisen 
អំពីគោលរំនិតននអនុាសន៍ររស់ គោក្សSir Fredrick Nicholson ន្ ំ១៨៨៩។ 

 ចលនាសហរមន៍សពវនលៃគៅក្សនុងជ្ររគទសឥណឌ  ជ្រតវូបានរគងកើតគ ើងគោយរោឋ ភិបាលចជ្រក្សភព
អង់គរលសគៅ ន្ ំ ១៩០៤។ គជ្រកាយទទួលបានឯក្សរាជយគៅ ន្ ំ ១៩៤៧ ចលនាសហរមន៍បានកាល យាណទនក្ស
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មួយននណទនការអភិវឌ្ឍគសែឋកិ្សចចាតិ និងជ្រតូវបានគលើក្សក្សមពស់គែើមបីគរៀរចំក្សសិក្សរ និងក្សាងគសបៀង
រជ្រមុងទុក្ស និងជ្រររ់ជ្ររងតនមលទលិតទលក្សសិក្សមម។ សក្សមមភាពសំខ្ន់ររស់សហរមន៍គនាឹះ គែើមបទីល់
ឥណទានក្សសិក្សមម។ រចចុរបននចលនាសហរមន៍ក្សសិក្សរឥណឌ  រឺាសហរមន៍ក្សសិក្សរណែលធំរំទុតគៅ
ក្សនុងពិភពគោក្ស។ 

ការពិនិតយគ ើងវិញចលនាសហរមនក៍្សសកិ្សមមពិភពគោក្ស 

 នាគពលក្សនលងគៅគនឹះ សមព័នធសហរមន៍អនតរាតិ (ICA) បានគធវើការស្រាវជ្រាវមួយអំពីាែ នភាព
ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងបានចូលរមួគោយសហរមន៍ក្សសិក្សមមធំៗចំនួន ៣០០ គៅក្សនុងពិភពគោក្ស។ 
លទធទលចុងគជ្រកាយននការសិក្សាគនឹះ រឺមានអតែជ្ររគោជន៍ចំគពាឹះចលនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែល
រគា ញថាសហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺាក្សមាល ំងែ៏សំខ្ន់សជ្រមារ់ទំនាក់្សទំនងគៅតមមូលោឋ ន និងមុខរររ។ 
សគងខរទិននន័យននការសិក្សាមានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

 ទិននន័យណែលជ្ររមូល បានទតល់ាជ្ររគោជន៍ក្សនុងការកំ្សណត់វស័ិយមួយចំនួនសជ្រមារ់លទធភាព
កិ្សចចជ្ររតិរតតិការ និងជំនួយរគចចក្សគទស។ សជ្រមង់ទិននន័យសំខ្ន់ៗននការសិក្សាមានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

មានជ្របាក់្សចំណូលសររុគលើសពី១ពាន់គកាែិែុោល រអាគមរកិ្ស 

មានគសែឋកិ្សចចធំរំទុតទី ១០ គៅក្សនុងពិភពគោក្ស 

មានអជ្រតកំ្សគណើ ន ១៤% 

សហរមន៍ចំនួន ២០% ននការសិក្សារឺគៅក្សនុងសហរែឋអាគមរកិ្ស 

សហរមន៍ចំនួន ៥០% ននការសិក្សាមក្សពីជ្ររគទសអាគមរកិ្ស បារាងំ អាលលឺម ង់ និងអីុតលី 
សហរមន៍ចំនួន ៣០% ននការសិក្សាសែិតគៅក្សនុងវស័ិយក្សសិក្សមម និងគសបៀង 
សហរមន៍ចំនួន ២៣% គៅក្សនុងវស័ិយលក់្សរាយ ២២% គៅក្សនុងវស័ិយធានារា រ់រង និង     ១៩% គៅ
ក្សនុងវស័ិយធនាោរ 
មានការគរចំនួន ២០% គជ្រចើនាង MNCs ទំាងអស់រមួរញ្ចូ លោន  (ការគរ ១០០ ោន ក្សណនលង) 
ជនាតិអាគមរកិ្ស ៤០% ាសមាជិក្សសហរមន៍ 
៤៥% ននអាជីវក្សមមសហរមន៍នន GDP ជ្ររគទសគក្សនោ  
៦៦% ននសមាភ រណលទំាមនុសេចាស់ និងកុ្សមារគៅជ្ររគទសសវីសរឺទលិតគោយសហជ្រោសសហរមន៍ 
៩០% ននអាជីវក្សមមលក់្សរាយគៅក្សនុងជ្ររគទសសវីសរឺាសហជ្រោសសហរមន៍ 
ធនាោរាជីវក្សមមធំរំទុតររស់ពិភពគោក្សរឺគៅក្សនុងជ្ររគទសបារាងំ។ 

 ការសិក្សាកំ្សណត់បានវស័ិយគសែឋកិ្សចចធំៗចំនួនរីណែលរគងកើតជ្របាក់្សកាស ការគរគធវើ និងការធានា
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មួយននណទនការអភិវឌ្ឍគសែឋកិ្សចចាតិ និងជ្រតូវបានគលើក្សក្សមពស់គែើមបីគរៀរចំក្សសិក្សរ និងក្សាងគសបៀង
រជ្រមុងទុក្ស និងជ្រររ់ជ្ររងតនមលទលិតទលក្សសិក្សមម។ សក្សមមភាពសំខ្ន់ររស់សហរមន៍គនាឹះ គែើមបទីល់
ឥណទានក្សសិក្សមម។ រចចុរបននចលនាសហរមន៍ក្សសិក្សរឥណឌ  រឺាសហរមន៍ក្សសិក្សរណែលធំរំទុតគៅ
ក្សនុងពិភពគោក្ស។ 

ការពិនិតយគ ើងវិញចលនាសហរមនក៍្សសកិ្សមមពិភពគោក្ស 

 នាគពលក្សនលងគៅគនឹះ សមព័នធសហរមន៍អនតរាតិ (ICA) បានគធវើការស្រាវជ្រាវមួយអំពីាែ នភាព
ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងបានចូលរមួគោយសហរមន៍ក្សសិក្សមមធំៗចំនួន ៣០០ គៅក្សនុងពិភពគោក្ស។ 
លទធទលចុងគជ្រកាយននការសិក្សាគនឹះ រឺមានអតែជ្ររគោជន៍ចំគពាឹះចលនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែល
រគា ញថាសហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺាក្សមាល ំងែ៏សំខ្ន់សជ្រមារ់ទំនាក់្សទំនងគៅតមមូលោឋ ន និងមុខរររ។ 
សគងខរទិននន័យននការសិក្សាមានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

 ទិននន័យណែលជ្ររមូល បានទតល់ាជ្ររគោជន៍ក្សនុងការកំ្សណត់វស័ិយមួយចំនួនសជ្រមារ់លទធភាព
កិ្សចចជ្ររតិរតតិការ និងជំនួយរគចចក្សគទស។ សជ្រមង់ទិននន័យសំខ្ន់ៗននការសិក្សាមានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

មានជ្របាក់្សចំណូលសររុគលើសពី១ពាន់គកាែិែុោល រអាគមរកិ្ស 

មានគសែឋកិ្សចចធំរំទុតទី ១០ គៅក្សនុងពិភពគោក្ស 

មានអជ្រតកំ្សគណើ ន ១៤% 

សហរមន៍ចំនួន ២០% ននការសិក្សារឺគៅក្សនុងសហរែឋអាគមរកិ្ស 

សហរមន៍ចំនួន ៥០% ននការសិក្សាមក្សពីជ្ររគទសអាគមរកិ្ស បារាងំ អាលលឺម ង់ និងអីុតលី 
សហរមន៍ចំនួន ៣០% ននការសិក្សាសែិតគៅក្សនុងវស័ិយក្សសិក្សមម និងគសបៀង 
សហរមន៍ចំនួន ២៣% គៅក្សនុងវស័ិយលក់្សរាយ ២២% គៅក្សនុងវស័ិយធានារា រ់រង និង     ១៩% គៅ
ក្សនុងវស័ិយធនាោរ 
មានការគរចំនួន ២០% គជ្រចើនាង MNCs ទំាងអស់រមួរញ្ចូ លោន  (ការគរ ១០០ ោន ក្សណនលង) 
ជនាតិអាគមរកិ្ស ៤០% ាសមាជិក្សសហរមន៍ 
៤៥% ននអាជីវក្សមមសហរមន៍នន GDP ជ្ររគទសគក្សនោ  
៦៦% ននសមាភ រណលទំាមនុសេចាស់ និងកុ្សមារគៅជ្ររគទសសវីសរឺទលិតគោយសហជ្រោសសហរមន៍ 
៩០% ននអាជីវក្សមមលក់្សរាយគៅក្សនុងជ្ររគទសសវីសរឺាសហជ្រោសសហរមន៍ 
ធនាោរាជីវក្សមមធំរំទុតររស់ពិភពគោក្សរឺគៅក្សនុងជ្ររគទសបារាងំ។ 

 ការសិក្សាកំ្សណត់បានវស័ិយគសែឋកិ្សចចធំៗចំនួនរីណែលរគងកើតជ្របាក់្សកាស ការគរគធវើ និងការធានា
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រា រ់រងសងោម៖ [០១] វស័ិយក្សសិក្សមម [តំណងឱយគជ្រចើនាងមួយភាររីននអាជីវក្សមម]។ [០២] ាែ រ័ន 

ហិរញ្ញវតែុ (ធានារា រ់រង ធនាោរ សហព័នធទតល់ឥណទាន និងពិពិធក្សមមាែ រ័នហិរញ្ញវតែុ។ គោយរិតគៅ
គលើជ្រទពយសក្សមម ាែ រ័នហិរញ្ញវតែុមានជ្រទពយសក្សមមគជ្រចើនាងគររងែស់។ ជិតមួយភាររីននសហរមន៍
ធានារា រ់រង និងជ្រក្សមុហ ុនធានារា រ់រងមានទីតំងគៅក្សនុងជ្ររគទសបារាងំ និងចជ្រក្សភពអង់គរលស។ និង 
[០៣] ជ្រក្សុមហ ុនលក់្សរាយ និងគបាឹះែំុ [តំណងឱយសហរមន៍អនក្សគជ្ររើជ្របាស់ណែលមានគក្សរ តិ៍គឈាម ឹះគៅក្សនុង
ជ្ររគទសគទេងៗ ែូចាចជ្រក្សភពអង់គរលស ជ្ររគទសអីុតលី ជ្ររគទសក្សនុងទវីរអឺរ  រុ ជ្ររគទសជរ ុន និងអាគមរកិ្ស
ខ្ងគជើង)។ 
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ជំពូក្សទី ០៤ 
សមព័នធសហរមន៍អនតរាតិ [ICA] 
និង គោលការណ៍ស្រររឹះសហរមន៍ 

 
ពាក្សយថា “សហក្សរណ៍” ណែលាភាាអង់គរលសថា “Cooperative” មានប្រវត្តិល្វីងជូរចត់្ចំព ោះប្រជាជន
ក្នុងរររប្រល័្យពូជសាសន៍រ ុល្ពត្ ពោយសារវា គឺជាសហក្រណ៍ក្ក្ែងក្លែ យ ដូចពនោះពហើយរាជរោា  
ភិបាល្ននប្រពេសក្ម្ពុជាបានក្ណនំឲ្យពប្រើ ក្យថា “សហគម្ន៍” ជំនួសវញិ។ ដូចពនោះ ក្យថា  
“សហគម្ន៍” ក្ដល្ពប្រើក្នុងពោល្ក្លរណ៍ក្ណនំពនោះ និងពៅក្នុងចារ់សតីពីសហគម្ន៍ក្សិក្ម្ម គឺមាន
ន័យដូច “សហក្រណ៍” និងភាសាអង់ពគែស  “Cooperative”។  
[ក្ស] សមព័នធសហរមនអ៍នតរាត ិ[International Cooperative Alliance (ICA)] 

 សមព័នធសហរមន៍អនតរាតិជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងគៅនលៃទី ១៩ ណខសីហា ន្ ំ១៨៩៥ គៅក្សនុងទីជ្រក្សុង
 ុងែ៍។ សមព័នធសហរមន៍អនតរាតិ [ICA] រឺាាែ រ័នឯក្សរាជយអនតរាតិមិនណមនរោឋ ភិបាលណែលររួរមួ
ោន  តំណងឱយសហរមន៍ និងរគជ្រមើសហរមន៍ទំាងអស់គៅជំុវញិពិភពគោក្ស។ សមព័នធសហរមន៍ 

អនតរាតិ រឺាាែ រ័នសហរមន៍មិនណមនរោឋ ភិបាលធំាងគររំទុតគៅក្សនុងពិភពគោក្ស។ សមាជិក្ស ICA 

រឺា សហរមន៍ាតិ និងអនតរាតិគៅជ្រររ់វស័ិយទំាងអស់ននសក្សមមភាព។ នាគពលរចចុរបននគនឹះ ICA 
មានសហរមន៍ាសមាជិក្សចំនួន ២៤០ណែលមក្សពីជ្ររគទសចំនួន ១០០ ណែលតំណងឱយសមាជិក្ស 

សហរមន៍នីមួយៗ ចំនួន ១,៣ ពាន់ោន នាក់្សគៅជំុវញិពិភពគោក្ស។ ICA រឺាាែ រ័នណែលមាន 

មជឈការ និងែរក្សនំាគោយសមាជិក្សររស់ខលួនតមណររជ្ររាធិរគតយយ។ 

វតថ៉ុរណំងសខំាន់ៗររស ់ ICA៖ ICA រគងកើតគ ើងគែើមបគីលើក្សក្សមពស់ និងការពារអតតសញ្ជញ ណ 
សហរមន៍ ធានាថាសហជ្រោសសហរមន៍ រឺាសហជ្រោសមួយណែលមានការទទួលាោ ល់។ គលើក្ស
ក្សមពស់ការយល់ែរងអំពីសហរមន៍។ ធានាថាមានគោលនគោបាយជ្រតរមជ្រតូវណែលធានាថាសហរមន៍
នរងរកី្សចគជ្រមើន និងមានវរុិលភាព។ ទតល់ឱយសមាជិក្សររស់ខលួននូវព័ត៌មានសំខ្ន់ៗ ការអនុវតតលែៗ  និង
មគធោបាយទំនាក់្សទំនង តមរយៈការចុឹះទាយអតែរទ និងសក្សមមភាព PR។ សជ្រមរសជ្រមួលែល់ការ
ទំនាក់្សទំនងោន រវាងសហរមន៍សជ្រមារ់ការគោឹះែូរពាណិជាក្សមម និងព័ត៌មានសមាៃ ត់អំពីទីទារ។ ទតល់នូវ
ជំនួយរគចចក្សគទសែល់សហរមន៍។ គលើក្សក្សមពស់ការក្សាងសមតែភាពនិងការោំជ្រទលវកិា។ 

ស្រក្សុមស្រររក្សាភិបាល ICA៖ រឺទាក់្សទងនរងការអនុវតត និងនីតិវធីិណែលជ្រតូវបានគជ្ររើជ្របាស់គោយ 
ាែ រ័នមួយ គែើមបីធានាថា ICA អាចសគជ្រមចបានវតែុរំណងររស់ខលួន។ ICA អនុវតតនូវគសចក្សតីសគជ្រមច
គោលនគោបាយទំាងអស់ណែលគធវើគ ើងគៅអងោសមាជ។ ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល ICA រមួមានជ្ររធាន ០១ ររូ 
អនុជ្ររធាន ០៤ ររូ និងសមាជិក្សចំនួន ១៨ ររូ។ 
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សមាជ ICA៖ រឺាាែ រ័នគធវើគោលនគោបាយកំ្សពូលររស់ ICA ណែលតំណងឱយាែ រ័នាសមាជិក្ស
គរៀងរាល់ពីរ ន្ ំមតង។ អងោសមាជរគងកើត និងអនុវតតគោលនគោបាយរញ្ជា សំខ្ន់ៗមួយចំនួន។ គជ្រជើស
គរ ើសជ្ររធាន ICA និងសមាជិក្សជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល។ ទតល់សចាច រ័នននការគបាឹះគ ន្ តអនុជ្ររធាន និងគជ្រជើស
គរ ើសអនក្សតំណងាែ រ័នវស័ិយ និងយុវជនគៅក្សនុងជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល។ 

រចនាសមព័នធាថ រន័៖ [i] រចចុរបននគនឹះ ាែ រ័ន ICA មានមូលោឋ នគៅទវីរអឺរ  រុ។ ការោិល័យតំរន់ទំាង
រួនមានតួនាទីាាែ រ័នរគចចក្សគទសជួយែល់ាែ រ័នICA ។ ាែ រ័ន ICA-AP រឺាាែ រ័នចំណស់រំទុត
ក្សនុងចំគណមាែ រ័នទំាងរួន។ [ii]ាែ រ័នវស័ិយគទេងៗ៖ ICA មានាែ រ័នវស័ិយចំនួន ០៨ ណែលចងជ្រក្សង
ជ្រក្សមុលមី ាែ រ័នាសមាជិក្សICAមានទលជ្ររគោជន៍។ [iii] http://www.ica.coop/ica/structure.htmlICA មាន 
រណៈក្សមាម ធិការធំៗចំនួនរួនណែលអនុញ្ជញ តឱយសមាជិក្ស ICA គតត តគៅគលើរញ្ជា ននការស្រាវជ្រាវសហ
រមន៍ ទំនាក់្សទំនង ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ និងសមធម៌គយនឌ័្រ។ រណៈក្សមាម ធិការជ្រតវូបានែរក្សនំា
តមណររជ្ររាធិរគតយយគោយសមាជិក្សររស់សហរមន៍ និងទតល់ហិរញ្ញរបទាន និងោំជ្រទគោយ ICA។ 

សក្សមមភាព ICA៖ អទិភាព និងសក្សមមភាពចមបងររស់ ICA រឺគតត តគៅគលើការគលើក្សក្សមពស់ និងការ
ការពារអតតសញ្ជញ ណសហរមន៍ គោយធានាថាសហជ្រោសសហរមន៍ រឺាសហជ្រោសណែលជ្រតូវបាន
ទទួលាោ ល់ថាអាចជ្ររកួ្សតជ្ររណជងគៅក្សនុងទីទារបាន។ [i] ICA គលើក្សក្សមពស់ការយល់ែរងអំពីសហរមន៍។ 
[ii] ICA រឺាសំគ ងចលនាសហរមន៍។ [iii] ICA ទតល់ឱយសមាជិក្សររស់ខលួននូវព័ត៌មានរុរោលសំខ្ន់ៗ
សជ្រមារ់ទាក់្សទង និងព័ត៌មានអំពីការអនុវតតណែលជ្ររគសើររំទុត។ [iv] ICA ទតល់នូវជំនួយរគចចក្សគទសែល់
សហរមន៍ តមរយៈក្សមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍ររស់ខលួនគៅថាន ក់្សតំរន់ និងាក្សល។ 

ការគបាឹះព៉ុមភផ្សាយអំពសីហរមន៖៍ ឯក្សារទំាងគនឹះទតល់នូវឯក្សារគទេងៗាគជ្រចើនពីការោិល័យ 
ក្សណត ល និងការោិល័យតំរន់ និងពីាែ រ័នតមវស័ិយររស់ខលួនែល់សមាជិក្សររស់ខលួន និងសជ្រមារ់
ាធារណជនទូគៅ។ 

សមាជកិ្សភាព វិធាន នងិរទរញ្ញតតិ ICA៖ សមាជិក្សភាព ICA គរើក្សចំហសជ្រមារ់ាែ រ័នណែលអនុវតត
តមវធិានអតតសញ្ជញ ណសហរមន៍ICA [ICIS] និងគោរពតមគោលរំណងររស់សមព័នធសហរមន៍។ 
សមាជិក្សភាពររស់ ICA ណចក្សគចញាពីរណទនក្ស៖ [ក្ស] សមាជិក្សគពញសិទធិាមួយនរងសិទធិក្សនុងការគបាឹះគ ន្ ត 
និង [ខ] សមាជិក្សសហរមន៍ណែលមិនមានសិទធិគបាឹះគ ន្ ត។ 

 ាែ រ័នណែលមានសមាជិក្សគៅគជ្រចើនជ្ររគទសគៅក្សជ្រមិតាក្សល ឬក្សជ្រមិតតំរន់ (ាែ រ័នអនតរាតិ) 
មានសិទធិក្សនុងការកាល យាសមាជិក្សសហរមន៍ររស់ ICA។ ការចុឹះគឈាម ឹះគធវើាសមាជិក្ស ICA ររស់ 

ាែ រ័នជ្រតវូបានគធវើគ ើងតមរយៈការោិល័យតំរន់នីមួយៗ។ 
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[ខ] គោលការណ៍ននក្សចិចសហស្ររតិរតតិការ 

 ចារ់តំងពីគោលការណ៍សហរមន៍ជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងគៅ ន្ ំ ១៨៩៥ សមព័នធសហរមន៍ 

អនតរាតិ [ICA] រឺាអាាា ធរចុងគជ្រកាយក្សនុងការកំ្សណត់សហរមន៍ និងការរក្សស្រាយគោលការណ៍ណែល
សហរមន៍រួរណតយក្សាមូលោឋ ន។ ក្សនុងគពលក្សនលងគៅ សមព័នធសហរមន៍អនតរាតិបានគចញគសចក្សតីណលលង
ការណ៍ទលូវការចំនួន ០២ សតីពីគោលការណ៍សហរមន៍គលើក្សទី១គៅ ន្ ំ១៩៣៧ និងគលើក្សទី២គៅ 

ន្ ំ១៩៦៦។ ែូចោន គនឹះណែរ ទាក់្សទងនរងការណក្សសជ្រមលួគ ើងវញិគៅ ន្ ំ ១៩៩៥ គោលការណ៍ទំាងពីរគនឹះ 
រឺជ្រតូវបានរគងកើតគ ើង គែើមបពីនយល់អំពីវធីិក្សនុងការរក្សស្រាយគោលការណ៍សហរមន៍គៅគពលរចចុរបនន
គនឹះ។ តមជ្ររវតតិាស្តសត ចលនាសហរមន៍បានណជ្ររជ្ររួលឥតឈរ់ឈរ។ គនឹះរឺគោយារណតការណជ្ររ
ជ្ររួលណែលគក្សើតមានគ ើងគៅក្សនុងរចនាសមព័នធនគោបាយ និងគសែឋកិ្សចចររស់ជ្ររគទសមួយចំនួន និងគៅ
ណតរនតណជ្ររជ្ររួលគទៀតគៅគពលអនារតខ្ងមុខ។ 

និយមន័យននពាក្សយសហរមន៍៖ គសចក្សតីណលលងការណ៍ពីអតតសញ្ជញ ណសហរមន៍ណែលបានអនុម័តគោយ 
សននិបាតសហរមន៍អនតរាតិគៅ ន្ ំ ១៩៩៥ មានសមាសភារចំនួន ០៣៖ និយមន័យ រុណតនមល និង
គោលការណ៍។ គសចក្សតីណលលងការណ៍បានកំ្សណត់អតតសញ្ជញ ណសហរមន៍ែូចខ្ងគជ្រកាម៖ “សហរមន៍ រឺ
ាសមារមសវយ័តររស់រុរោលណែលបានររួរមួោន គោយសម័ជ្ររចិតត ក្សនុងការរំគពញតជ្រមវូការរមួណទនក្សគសែឋ
កិ្សចច សងោម និងវរបធម៌ និងរំណងជ្របាថាន តមរយៈសហជ្រោសណែលមានក្សមមសិទធិរមួោន  និងជ្រររ់ជ្ររងតម
ណររជ្ររាធិរគតយយ។” 

 និយមន័យគនឹះបានសងកត់ធៃន់រណនែមគៅគលើលក្សខណៈររស់សហរមន៍ែូចតគៅ៖ [i] សហរមន៍ 

រឺសវយ័ត - សហរមន៍រឺមានភាពឯក្សរាជយែូចរោឋ ភិបាល និងសហជ្រោសឯក្សជនខពស់រំទុតតមណែល
អាចគធវើគៅបាន។ [ii] គនឹះរឺាសហរមន៍ររស់មនុសេគជ្រចើននាក់្ស។ [iii] រុរោលររួរមួោន រគងកើតាសហរម
ន៍គោយ “សម័ជ្ររចិតត”។ សមាជិក្សភាពមិនរួរជ្រតូវបានតជ្រមូវគោយចារ់គ ើយ។ សមាជិក្សរួរមានគសរភីាព
ក្សនុងការចូលរមួ ឬចាក្សគចញពីសហរមន៍។ [iv] សមាជិក្សសហរមន៍ “រំគពញតជ្រមូវការរមួណទនក្សគសែឋកិ្សចច 
សងោម និងវរបធម៌”។ [v] សហរមន៍រឺាសហជ្រោសណែលមាន “ក្សមមសិទធិរមួោន  និងជ្រររ់ជ្ររងតមណររ

ជ្ររាធិរគតយយ”។ ភាពាមាច ស់ និងការជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយរឺ សំខ្ន់ណស់ក្សនុងការណញក្ស

សហរមន៍គចញពីជ្ររគភទាែ រ័នែនទគទៀត។ 

 រុណតនមលមូលោឋ នររស់សហរមន៍៖ រុណតនមលមូលោឋ នររស់សហរមន៍ រឺមានណចងែូចតគៅ៖ 
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[ខ] គោលការណ៍ននក្សចិចសហស្ររតិរតតិការ 

 ចារ់តំងពីគោលការណ៍សហរមន៍ជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងគៅ ន្ ំ ១៨៩៥ សមព័នធសហរមន៍ 

អនតរាតិ [ICA] រឺាអាាា ធរចុងគជ្រកាយក្សនុងការកំ្សណត់សហរមន៍ និងការរក្សស្រាយគោលការណ៍ណែល
សហរមន៍រួរណតយក្សាមូលោឋ ន។ ក្សនុងគពលក្សនលងគៅ សមព័នធសហរមន៍អនតរាតិបានគចញគសចក្សតីណលលង
ការណ៍ទលូវការចំនួន ០២ សតីពីគោលការណ៍សហរមន៍គលើក្សទី១គៅ ន្ ំ១៩៣៧ និងគលើក្សទី២គៅ 

ន្ ំ១៩៦៦។ ែូចោន គនឹះណែរ ទាក់្សទងនរងការណក្សសជ្រមលួគ ើងវញិគៅ ន្ ំ ១៩៩៥ គោលការណ៍ទំាងពីរគនឹះ 
រឺជ្រតូវបានរគងកើតគ ើង គែើមបពីនយល់អំពីវធីិក្សនុងការរក្សស្រាយគោលការណ៍សហរមន៍គៅគពលរចចុរបនន
គនឹះ។ តមជ្ររវតតិាស្តសត ចលនាសហរមន៍បានណជ្ររជ្ររួលឥតឈរ់ឈរ។ គនឹះរឺគោយារណតការណជ្ររ
ជ្ររួលណែលគក្សើតមានគ ើងគៅក្សនុងរចនាសមព័នធនគោបាយ និងគសែឋកិ្សចចររស់ជ្ររគទសមួយចំនួន និងគៅ
ណតរនតណជ្ររជ្ររួលគទៀតគៅគពលអនារតខ្ងមុខ។ 

និយមន័យននពាក្សយសហរមន៍៖ គសចក្សតីណលលងការណ៍ពីអតតសញ្ជញ ណសហរមន៍ណែលបានអនុម័តគោយ 
សននិបាតសហរមន៍អនតរាតិគៅ ន្ ំ ១៩៩៥ មានសមាសភារចំនួន ០៣៖ និយមន័យ រុណតនមល និង
គោលការណ៍។ គសចក្សតីណលលងការណ៍បានកំ្សណត់អតតសញ្ជញ ណសហរមន៍ែូចខ្ងគជ្រកាម៖ “សហរមន៍ រឺ
ាសមារមសវយ័តររស់រុរោលណែលបានររួរមួោន គោយសម័ជ្ររចិតត ក្សនុងការរំគពញតជ្រមវូការរមួណទនក្សគសែឋ
កិ្សចច សងោម និងវរបធម៌ និងរំណងជ្របាថាន តមរយៈសហជ្រោសណែលមានក្សមមសិទធិរមួោន  និងជ្រររ់ជ្ររងតម
ណររជ្ររាធិរគតយយ។” 

 និយមន័យគនឹះបានសងកត់ធៃន់រណនែមគៅគលើលក្សខណៈររស់សហរមន៍ែូចតគៅ៖ [i] សហរមន៍ 

រឺសវយ័ត - សហរមន៍រឺមានភាពឯក្សរាជយែូចរោឋ ភិបាល និងសហជ្រោសឯក្សជនខពស់រំទុតតមណែល
អាចគធវើគៅបាន។ [ii] គនឹះរឺាសហរមន៍ររស់មនុសេគជ្រចើននាក់្ស។ [iii] រុរោលររួរមួោន រគងកើតាសហរម
ន៍គោយ “សម័ជ្ររចិតត”។ សមាជិក្សភាពមិនរួរជ្រតូវបានតជ្រមូវគោយចារ់គ ើយ។ សមាជិក្សរួរមានគសរភីាព
ក្សនុងការចូលរមួ ឬចាក្សគចញពីសហរមន៍។ [iv] សមាជិក្សសហរមន៍ “រំគពញតជ្រមូវការរមួណទនក្សគសែឋកិ្សចច 
សងោម និងវរបធម៌”។ [v] សហរមន៍រឺាសហជ្រោសណែលមាន “ក្សមមសិទធិរមួោន  និងជ្រររ់ជ្ររងតមណររ

ជ្ររាធិរគតយយ”។ ភាពាមាច ស់ និងការជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយរឺ សំខ្ន់ណស់ក្សនុងការណញក្ស

សហរមន៍គចញពីជ្ររគភទាែ រ័នែនទគទៀត។ 

 រុណតនមលមូលោឋ នររស់សហរមន៍៖ រុណតនមលមូលោឋ នររស់សហរមន៍ រឺមានណចងែូចតគៅ៖ 
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“សហរមន៍ណទែក្សគៅគលើរុណតនមលននការជួយខលួនឯង មានការទទួលខុសជ្រតវូខលួនឯង មានជ្ររាធិរគតយយ 

គសមើភាពោន  សមធម៌ និងាមរោីភាព។ តមជ្ររវតតិននការរគងកើតសហរមន៍ សមាជិក្ស 

សហរមន៍គជឿាក់្សគលើរុណតនមលសីលធម៌ននភាពគាម ឹះជ្រតង់ ការគរើក្សទូោយ ការទទួលខុសជ្រតូវសងោម 

និងការយក្សចិតតទុក្សោក់្សចំគពាឹះអនក្សែនទ។” 

គសចក្សតីណលេងការណ៍ររស ់ICA សតពីអីតតសញ្ញញ ណសហរមន៍ [ISCI]៖ 

 គសចក្សតីណលលងការណ៍សតីពីអតតសញ្ជញ ណសហរមន៍ជ្រតូវបានអនុម័តគោយសននិបាត ន្ ំ ១៩៩៥ និង

សមាជររស់សមព័នធសហរមន៍អនតរាតិ[ICA] ណែលគធវើគ ើងគៅទីជ្រក្សងុ Manchester គែើមបជី្របារពធខួរមួយ

សតវតេរន៍នសមព័នធសហរមន៍អនតរាតិ។ 

គោលការណ៍ Rochdale [1844] (ជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងគោយាែ រនិក្សសមធម៌សងោម Rochdale ចជ្រក្សភព

អង់គរលស (Rochdale Soceity of Equitable Pioneers))៖ ចលនាសហរមន៍មានគែើមកំ្សគណើ តគៅក្សនុងចជ្រក្សភព

អង់គរលសគៅគែើមសតវតេរទី៍១៩។ ចលនាគនឹះជ្រតវូបានជំរញុគោយអនក្សកំ្សណណទជ្រមង់គសែឋកិ្សចចសងោមកិ្សចច 

ណែលមានែូចាគោក្ស Robert Owen។ ចលនាសហរមន៍ែំរូង និងជ្រតវូបានគរាោ ល់គជ្រចើនរំទុតគនាឹះរឺ

ាែ រនិក្សសមធម៌សងោម Rochdale ររស់ចជ្រក្សភពអង់គរលស។ ចលនាគនឹះជ្រតូវបានរគងកើតគ ើង និងបាន

កំ្សណត់គោលការណ៍ណែលណញក្សសហរមន៍ោច់គចញពីមុខរររទូគៅ។ គៅ ន្ ំ១៨៤៤ចលនាសហរមន៍

បានគរើក្សហាងទំនិញររស់ខលួន Toad Lane ណែលមានទំនិញែូចារ ឺរ សករស គមៅមី គមៅធញ្ញាតិ និង 

គទៀន។ គោលការណ៍ររស់ហាងទំនិញគនឹះ រឺាគោលការណ៍ណណនំាសជ្រមារ់សហរមន៍ចារ់តំងពី

គពលគនាឹះមក្ស។ គោលការណ៍ Rochdale សំខ្ន់ៗរមួមាន៖ 

[០១] សមាជិក្សមាន ក់្សមានមួយសំគ ង គោយមិនរិតថាគតើោត់មានភារហ ុនរ ុណណ គ ើយ។ 

[០២] រុរោលជ្រររ់ររូមានសិទធិចូលរមួគៅក្សនុងសហរមន៍គោយមិនជ្ររកាន់ពូជាសន៍ ឬជំគនឿររស់ោត់

គ ើយ។ 

[០៣] ទំនិញ និងគសវាក្សមមណែលជ្រតវូបានលក់្សក្សនុងតនមលទីទារ។ រនាៃ រ់ពីអាជីវក្សមមបានទូទាត់ចំណយរចួ

គហើយ ជ្របាក់្សចំគណញជ្រតូវបានរងវិលគៅសមាជិក្សតមចំណណក្សននការទិញររស់ពួក្សោត់ មិនណមនគៅតម

ភារហ ុនររស់ពួក្សោត់គ ើយ។ 
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[០៤] អតែជ្ររគោជន៍អំពីមូលធនណែលជ្រតូវបានវនិិគោរាភារហ ុនមានកំ្សណត់។ 

[០៥] ការលក់្សជ្រតូវបានគធវើគ ើងាាច់ជ្របាក់្សណតរ ុគណណ ឹះ គែើមបគីចៀសវាងហានិភ័យឥណទាន។ 

 ាការពិត គោលការណ៍ទំាងគនឹះ រឺាមូលនិធិសជ្រមារ់ការរគងកើតគោលការណ៍សហរមន៍ណែល

ជ្រតូវបានគលើក្សក្សមពស់ និងការពារគោយសមព័នធសហរមន៍អនតរាតិ។ 

គោលការណ៍សហរមន៍ណែលស្រតូវបានណក្សសស្រមួលគ ើងវិញ (១៩៣៧)៖ 

[០១] សមាជិក្សភាពទូគៅ 

[០២] ជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយ 

[០៣] ភារោភននការទិញ 

[០៤] អតែជ្ររគោជន៍មានកំ្សណត់គលើមូលធន 

[០៥] អពោជ្រក្សរតនគោបាយ និងាសនា 

[០៦] ការគធវើពាណិជាក្សមមាច់ជ្របាក់្ស 

[០៧] ការគលើក្សក្សមពស់ការអរ់រ។ំ 

គោលការណ៍សហរមន៍ណែលណក្សសស្រមលួគ ើងវិញ (១៩៦៦)៖ 

 គោយសមលរងគមើលការតល ស់រតូររចនាសមព័នធគសែឋកិ្សចចពិភពគោក្ស សហរមន៍ជ្រតវូបានទតល់ទិសគៅ

លមីគៅ ន្ ំ ១៩៦៦។ ICA បានណក្សសជ្រមួលគោលការណ៍ររស់ខលួនែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

[០១] សមាជិក្សភាព៖ សមាជិក្សភាពននសហរមន៍រួរណតគធវើគ ើងគោយសម័ជ្ររចិតត និងអាចគធវើាសមាជិក្ស

ភាពបានគោយមិនមានការកំ្សហិតតមររូភាពគទេងៗ ឬការគរ ើសគអើងសងោម នគោបាយ និងាសនា

ែល់មនុសេជ្រររ់ររូទំាងអស់ណែលគជ្ររើជ្របាស់គសវាក្សមមររស់ខលួន និងសុខចិតតទទួលយក្សការទទួលខុស

ជ្រតូវររស់សមាជិក្ស។ 

[០២] រែាបាលគសែាក្សចិច៖ សហរមន៍ រឺាាែ រ័នជ្ររាធិរគតយយ។ កិ្សចចការររស់ពួក្សគររួរជ្រតូវបាន

ជ្រររ់ជ្ររងគោយមនុសេណែលជ្រតូវបានគជ្រជើសគរ ើស ឬណតងតំងគោយមានការជ្រពមគជ្រពៀងោន គោយសមាជិក្ស 

និងមានរណគនយយភាពែល់សមាជិក្ស។ សមាជិក្សររស់សងោមសហរមន៍រួរមានសិទធិគសមើោន ក្សនុងការ 
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ទំព ័ 22 

គបាឹះគ ន្ ត (មនុសេមាន ក់្សសំគ ងគ ន្ ត១)។ គជ្រៅពីការជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយគនឹះរែឋបាលរួរ

ជ្រតូវបានគធវើគ ើងតមណររជ្ររាធិរគតយយគៅក្សនុងទជ្រមង់មួយណែលសមរមយ។ 

[០៣] ការស្របាក្សព់ីមលូធនភារហ ៉ុន៖ មូលធនភារហ ុនរួរជ្រតូវបានទតល់ជូននូវអជ្រតការជ្របាក់្សណែល

បានកំ្សណត់ោ ងតរងរុ រងមួយគៅគពលណែលមានការទតល់ការជ្របាក់្សទំាងគនឹះ។ 

[០៤] ការរាំយស្របាក្សស់នស៖ំ គៅគពលមានភារហ ុនគលើស ឬជ្របាក់្សសនេណំែលទទួលបានពីជ្ររតិរតតិ

ការររស់សហរមន៍ណែលាររស់សមាជិក្ស និងរួរជ្រតូវបានណរងណចក្សគោយមិនឱយមានសមាជិក្សណមាន ក់្ស

ទទួលបានជ្របាក់្ស គោយារការចំណយជ្របាក់្សររស់សមាជិក្សមាន ក់្សគទៀតគនាឹះគ ើយ។ 

[០៥] ការអរ់រ៖ំ សហរមន៍ទំាងអស់រួរទតល់ការអរ់រែំល់សមាជិក្ស រុរោលិក្ស និគោជិត និង 

ាធារណជនអំពីគោលការណ៍ និងរគចចក្សគទសសហរមន៍ទំាងណទនក្សគសែឋកិ្សចច និងជ្ររាធិរគតយយ។ 

[០៦] សហរមនអ៍នតរសហរមន៖៍ គែើមបីឱយសហរមន៍អាចរគជ្រមើទលជ្ររគោជន៍ខពស់រំទុតែល់

សមាជិក្សររស់ខលួន សហរមន៍ទំាងអស់រួរសហការោ ងសក្សមមគៅជ្រររ់ែំណក់្សកាលអនុវតតទំាងអស់

ាមួយនរងសហរមន៍គទេងៗគទៀតគៅក្សជ្រមិតមូលោឋ ន ាតិ និងអនតរាតិ។ 

ICA សននិបាតឆ្ន  ំ១៩៩៥ ណក្សសស្រមលួគោលការណ៍មួយចនំួន 

 អតតសញ្ជញ ណសហរមន៍គពញគលញជ្រតូវបានរគងកើតគ ើងគៅ ន្ ំ ១៩៩៥។ ការពិពណ៌នា និង 

ការពនយល់សគងខរអំពីគោលការណ៍ទំាងគនឹះមានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

ណផ្សនក្សទី១៖ នយិមនយ័ 

 សហរមន៍ រឺាាែ រ័នសវយ័តររស់សមាជិក្សណែលចូលរមួគោយសម័ជ្ររចិតតក្សនុងការរំគពញតជ្រមវូ
ការរមួណទនក្សគសែឋកិ្សចច សងោម និងវរបធម៌ និងរំណងជ្របាថាន តមរយៈសហជ្រោសមួយណែលជ្រររ់ជ្ររងតម
ណររជ្ររាធិរគតយយ និងមានមាច ស់រមួោន ។ 

ណផ្សនក្សទី២៖ រ៉ុណតនមេ 

 សហរមន៍ រឺណទែក្សគៅគលើរុណតនមលននការជួយខលួនឯង មានការទទួលខុសជ្រតូវខលួនឯង  
ជ្ររាធិរគតយយ ភាពគសមើោន  សមធម៌ និងាមរោីភាព។ តមជ្ររនពណីររស់អនក្សរគងកើត សមាជិក្ស 
សហរមន៍គជឿាក់្សក្សនុងរុណតនមលសីលធម៌ននភាពគាម ឹះជ្រតង់ ការគរើក្សចិតតទូោយ ការទទួលខុសជ្រតវូ
សងោម និងការណលទំាអនក្សែនទ។ 

ទំព ័ 23 

ណផ្សនក្សទី៣៖ គោលការណ៍សហរមន ៍

 គោលការណ៍សហរមន៍ រឺាគោលការណ៍ណណនំាណែលសហរមន៍រញ្ចូ លរុណតនមលររស់ពួក្ស
គរគៅក្សនុងការអនុវតត។ 

គោលការណ៍០១: ភាពាសមាជិក្សគដ្ឋយសមស័្ររចិតត នងិគរើក្សទូោយ 

 សហរមន៍ រឺាអងោការសម័ជ្ររចិតត ណែលគរើក្សចំហែល់មនុសេជ្រររ់ររូក្សនុងការគជ្ររើជ្របាស់គសវាក្សមម
ររស់ពួក្សគរ និងសុខចិតតទទួលយក្សការទទួលខុសជ្រតូវភាពាសមាជិក្សគោយោម នការគរ ើសគអើងគៅគលើ
គយនឌ័្រ សងោម ពូជាសន៍ នគោបាយ និងាសនា។ 

 (សហរមន៍គរើក្សទូោយែល់មនុសេជ្រររ់ររូណែលមានតជ្រមូវការ និងចំណរ់អារមមណ៍ែូចោន  និង
មនុសេណែលចូលរមួាមួយសហរមន៍គោយសម័ជ្ររចិតត តមរយៈការទិញោ ងគហាចណស់ហ ុនមួយរមួ
ោន និងរង់ជ្របាក់្សសជ្រមារ់សមាជិក្ស។ ពួក្សគរមានគសរភីាពក្សនុងការចាក្សគចញ និងគៅគពលណែលពួក្សោត់
មានរំណងចាក្សគចញពីសហរមន៍។ សហរមន៍ាវ រមន៍សមាជិក្សទំាងអស់គោយមិនរិតអំពីសញ្ជា តិ 
និងជំគនឿររស់ពួក្សគរ។) 

គោលការណ៍ ០២៖ ការស្រររ់ស្ររងររសស់មាជិក្សតាមណររស្ររាធិរគតយយ 

 សហរមន៍ រឺាាែ រ័នជ្ររាធិរគតយយណែលជ្រររ់ជ្ររងគោយសមាជិក្សររស់ពួក្សគរ ណែលចូលរមួ
ោ ងសក្សមមក្សនុងការកំ្សណត់គោលនគោបាយ និងការគធវើគសចក្សតីសគជ្រមចចិតតររស់ពួក្សគរ។ រុរស និងស្តសតី
ណែលាអនក្សតំណងណែលារ់គ ន្ តទទួលខុសជ្រតូវចំគពាឹះសមាជិក្សសហរមន៍។ សមាជិក្សសហរមន៍
មានសិទធិគបាឹះគ ន្ តែូចោន  [សមាជិក្សមាន ក់្សសនលរក្សគ ន្ តមួយសនលរក្ស] និងសហរមន៍គៅក្សជ្រមិតគទេងៗក៏្សជ្រតូវ
បានគរៀរចំតមណររជ្ររាធិរគតយយទងណែរ។ 

 [សហរមន៍ឱយតនមលគៅគលើតមាល ភាព និងរគងកើតែំគណើ រការែល់សមាជិក្ស គែើមបឱីយមានការចូលរមួ 
រគងកើតឥទធិពល និងជ្រររ់ជ្ររងសហជ្រោសសហរមន៍ គោយមិនគធវើឱយរ ឹះពាល់ែល់ជ្ររសិទធភាពការ
ជ្រររ់ជ្ររងណែលជ្រតូវការគែើមបីឱយសហជ្រោសមានភាពគារជ័យគ ើយ។ សមាជិក្សណែលាមាច ស់សហរម
ន៍ចូលរមួគៅក្សនុងែំគណើ រការជ្ររាធិរគតយយគោយឈរគលើមូលោឋ ន “សមាជិក្សមាន ក់្សសនលរក្សគ ន្ តមួយ
សនលរក្ស” គោយមិនរិតអំពីចំនួនភារហ ុនណែលពួក្សគរមាន។ ពួក្សគរមានសិទធិក្សនុងការចូលរមួកិ្សចចជ្ររជំុ និង
គបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសតំណងររស់ពួក្សគរគៅក្សនុងជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល/រណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយ និង 

កិ្សចចការសំខ្ន់គទេងៗគទៀតររស់សហរមន៍។] 

គោលការណ៍ ០៣: ការចូលរមួណផ្សនក្សគសែាក្សចិចររសស់មាជកិ្ស 

 សមាជិក្សរមួចំណណក្សគោយគសមើភាព និង ជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយគៅគលើមូលធន 
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ទំព ័ 23 

ណផ្សនក្សទី៣៖ គោលការណ៍សហរមន ៍

 គោលការណ៍សហរមន៍ រឺាគោលការណ៍ណណនំាណែលសហរមន៍រញ្ចូ លរុណតនមលររស់ពួក្ស
គរគៅក្សនុងការអនុវតត។ 

គោលការណ៍០១: ភាពាសមាជិក្សគដ្ឋយសមស័្ររចិតត នងិគរើក្សទូោយ 

 សហរមន៍ រឺាអងោការសម័ជ្ររចិតត ណែលគរើក្សចំហែល់មនុសេជ្រររ់ររូក្សនុងការគជ្ររើជ្របាស់គសវាក្សមម
ររស់ពួក្សគរ និងសុខចិតតទទួលយក្សការទទួលខុសជ្រតូវភាពាសមាជិក្សគោយោម នការគរ ើសគអើងគៅគលើ
គយនឌ័្រ សងោម ពូជាសន៍ នគោបាយ និងាសនា។ 

 (សហរមន៍គរើក្សទូោយែល់មនុសេជ្រររ់ររូណែលមានតជ្រមូវការ និងចំណរ់អារមមណ៍ែូចោន  និង
មនុសេណែលចូលរមួាមួយសហរមន៍គោយសម័ជ្ររចិតត តមរយៈការទិញោ ងគហាចណស់ហ ុនមួយរមួ
ោន និងរង់ជ្របាក់្សសជ្រមារ់សមាជិក្ស។ ពួក្សគរមានគសរភីាពក្សនុងការចាក្សគចញ និងគៅគពលណែលពួក្សោត់
មានរំណងចាក្សគចញពីសហរមន៍។ សហរមន៍ាវ រមន៍សមាជិក្សទំាងអស់គោយមិនរិតអំពីសញ្ជា តិ 
និងជំគនឿររស់ពួក្សគរ។) 

គោលការណ៍ ០២៖ ការស្រររ់ស្ររងររសស់មាជិក្សតាមណររស្ររាធិរគតយយ 

 សហរមន៍ រឺាាែ រ័នជ្ររាធិរគតយយណែលជ្រររ់ជ្ររងគោយសមាជិក្សររស់ពួក្សគរ ណែលចូលរមួ
ោ ងសក្សមមក្សនុងការកំ្សណត់គោលនគោបាយ និងការគធវើគសចក្សតីសគជ្រមចចិតតររស់ពួក្សគរ។ រុរស និងស្តសតី
ណែលាអនក្សតំណងណែលារ់គ ន្ តទទួលខុសជ្រតូវចំគពាឹះសមាជិក្សសហរមន៍។ សមាជិក្សសហរមន៍
មានសិទធិគបាឹះគ ន្ តែូចោន  [សមាជិក្សមាន ក់្សសនលរក្សគ ន្ តមួយសនលរក្ស] និងសហរមន៍គៅក្សជ្រមិតគទេងៗក៏្សជ្រតូវ
បានគរៀរចំតមណររជ្ររាធិរគតយយទងណែរ។ 

 [សហរមន៍ឱយតនមលគៅគលើតមាល ភាព និងរគងកើតែំគណើ រការែល់សមាជិក្ស គែើមបឱីយមានការចូលរមួ 
រគងកើតឥទធិពល និងជ្រររ់ជ្ររងសហជ្រោសសហរមន៍ គោយមិនគធវើឱយរ ឹះពាល់ែល់ជ្ររសិទធភាពការ
ជ្រររ់ជ្ររងណែលជ្រតូវការគែើមបីឱយសហជ្រោសមានភាពគារជ័យគ ើយ។ សមាជិក្សណែលាមាច ស់សហរម
ន៍ចូលរមួគៅក្សនុងែំគណើ រការជ្ររាធិរគតយយគោយឈរគលើមូលោឋ ន “សមាជិក្សមាន ក់្សសនលរក្សគ ន្ តមួយ
សនលរក្ស” គោយមិនរិតអំពីចំនួនភារហ ុនណែលពួក្សគរមាន។ ពួក្សគរមានសិទធិក្សនុងការចូលរមួកិ្សចចជ្ររជំុ និង
គបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសតំណងររស់ពួក្សគរគៅក្សនុងជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល/រណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយ និង 

កិ្សចចការសំខ្ន់គទេងៗគទៀតររស់សហរមន៍។] 

គោលការណ៍ ០៣: ការចូលរមួណផ្សនក្សគសែាក្សចិចររសស់មាជកិ្ស 

 សមាជិក្សរមួចំណណក្សគោយគសមើភាព និង ជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយគៅគលើមូលធន 
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សហរមន៍ររស់ពួក្សគរ។ ោ ងគហាចណស់ ាធមមតណទនក្សមួយននមូលធន រឺាជ្រទពយសមបតតិរមួររស់ 

សហរមន៍។ ាធមមត សមាជិក្សទទួលបានការសងការខូចខ្តមានកំ្សណត់គៅគលើមូលធនណែលជ្រតូវ
បានកំ្សណត់ថាាលក្សខខណឌ សជ្រមារ់ចូលាសមាជិក្ស។ សមាជិក្សណរងណចក្សធនធានណែលគលើសសជ្រមារ់
វតែុរំណងមួយ ឬទំាងអស់ននវតែុរំណងណែលមានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ អភិវឌ្ឍសហរមន៍ររស់ពួក្សគរ រគងកើត 
មូលនិធិរជ្រមងុណែលោ ងគហាចណស់ាណទនក្សមួយ ននមូលនិធិរជ្រមងុមិនអាចណរងណចក្សបានគ ើយទតល់ 

អតែជ្ររគោជន៍ែល់សមាជិក្សគៅតមចំណណក្សណែលោត់បានចំណយាមួយសហរមន៍ និងការោំជ្រទ
សក្សមមភាពគទេងៗគទៀតណែលអនុម័តគោយសមាជិក្ស។ 

 [ការជ្រររ់ជ្ររងររស់សមាជិក្សននមូលធនសហរមន៍ រឺាការឆលុ ឹះរញ្ជច ងំននភាពាមាច ស់រមួោន នន
សហរមន៍គោយសមាជិក្ស។ ចារ់តំងពីសហរមន៍កាល យាសហជ្រោសគសែឋកិ្សចច គសវាក្សមមទំាងអស់ជ្រតូវ
បានភាា រ់គៅនរងហិរញ្ញវតែុ  មិនមានគសវាក្សមមណែលមិនរិតនលលគ ើយ។ សមាជិក្សជ្រតូវរង់គសវាក្សមមទំាងអស់ 
និងមានរំណងចូលរមួក្សនុងែំគណើ រការរគងកើតមូលធនគោយការវនិិគោរ និងជ្របាក់្សតមកល់។ សហរមន៍
មិនណមនាាែ រ័នទតល់ជ្របាក់្សក្សមចី និងរក្សជ្របាក់្សចំគណញពីជ្របាក់្សក្សមចីគនាឹះសុទធាធគទ។ សហរមន៍ជ្រតូវ
បានរគងកើតគ ើងគែើមបីលុររំបាត់ការគក្សងជ្ររវញ័្ច គលើអនក្សជ្រកី្សជ្រក្ស។] 

គោលការណ៍ ០៤: សវយ័ភាព នងិឯក្សរាជយភាព 

 សហរមន៍ រឺសវយ័ត។ សហរមន៍រឺាាែ រ័នណែលជួយខលួនឯងណែលជ្រររ់ជ្ររងគោយសមាជិក្ស
សហរមន៍។ ជ្ររសិនគរើសហរមន៍ចុឹះកិ្សចចជ្រពមគជ្រពៀងាមួយាែ រ័នគទេងៗគទៀត ណែលរមួមាន 
រោឋ ភិបាល ឬគក្សៀងររមូលធនពីជ្ររភពខ្ងគជ្រៅ សហរមន៍នរងចុឹះហតែគលខ្គៅក្សនុងលក្សខខណឌ ណែល
ធានាពីការជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយគោយសមាជិក្សររស់សហរមន៍ និង រក្សាសវ័យភាព 

សហរមន៍ររស់ពួក្សគរ។ 

 (សហរមន៍នរងមិនរគងកើតសមព័នធភាពាមួយាែ រ័នគទេង ណែលអាចគធវើឱយរ ឹះពាល់ែល់ការ
ជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយ/សមាជិក្សសហរមន៍គ ើយ។ ការវនិិគោរណែលគរគលើក្សទរក្សចិតតគែើមបី
រគងកើតធនធានគៅក្សនុងសហជ្រោសសហរមន៍នរងមិនជ្រតូវបានអនុវតតគ ើយ ក្សនុងររូភាពណែលអនក្សវនិិគោរ
ភារហ ុនជ្រររ់ជ្ររងគៅគលើជ្ររតិរតតិការសហរមន៍ គៅតមចំណណក្សភារហ ុនណែលខលួនបានវនិិគោរគ ើ
យ។ គនឹះរឺាការរញ្ជា ក់្សរណនែមគទៀតននធមមាតិននការគជ្ររើជ្របាស់មូលធនររស់សហជ្រោសសហរមន៍។ 
សមាជិក្សសហរមន៍រឺាអនក្សសគជ្រមចចិតតចុងគជ្រកាយ និងមានអាចគធវើគសចក្សតីសគជ្រមចចិតតណទនក្សគសែឋកិ្សចច 
និងសងោមបាន។ សមាជិក្សមានសិទធិក្សនុងការគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល និងគទៃរអំណច
ជ្ររតិរតតិររស់ខលួនែល់ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល។) 
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គោលការណ៍ ០៥៖ ការអរ់រ ំការរណត៉ុ ឹះរណត ល និងពត័៌មាន 

 សហរមន៍ទតល់ការអរ់រ ំ និងការរណតុ ឹះរណត លសជ្រមារ់សមាជិក្សររស់ខលួន អនក្សតំណងារ់
គ ន្ ត អនក្សជ្រររ់ជ្ររង និងនិគោជិត ែូគចនឹះពួក្សគរអាចចូលរមួគោយមានជ្ររសិទធភាពែល់ការអភិវឌ្ឍ 
សហរមន៍ររស់ពួក្សគរ។ និគោជិតជូនែំណរ ងែល់ាធារណៈជន ាពិគសសយុវជន និងអនក្សទាយ
ព័ត៌មានអំពីធមមាតិ និងអតែជ្ររគោជន៍ររស់សហរមន៍។ 

 [សហរមន៍រួរទតល់ការអរ់រែំល់សមាជិក្ស សហរមន៍ និងមន្រនតីរោឋ ភិបាលមូលោឋ ន។ គោយមិន
មានការអរ់រគំនឹះ សហរមន៍នរងមិនជ្រតូវបានគជ្ររើជ្របាស់គសមើៗោន  និងមិនទទួលបានការោំជ្រទលែគ ើយ 
គហើយជ្ររាធិរគតយយគៅក្សនុងសហរមន៍នរងមិនមានែំគណើ រការលែគ ើយ។ គនឹះាការគរររស់ 

សហរមន៍ក្សនុងការណរងណចក្សលវកិាសជ្រមារ់ការអរ់រ ំ និងរណតុ ឹះរណត ល និងអនុវតតក្សមមវធីិអរ់រសំជ្រមារ់
សមាជិក្ស ជ្រពមទំាងការរណតុ ឹះរណត លសជ្រមារ់និគោជិត ក្សនុងការពជ្រងរងទំនាក់្សទំនងសមាជិក្ស 
សហរមន៍ និងវាិា ជីវៈអាជីវក្សមមររស់ខលួនននការជ្រររ់ជ្ររងណែលគនឹះាកូ្សនគារនលរឹះននភាពគារជ័យ
ររស់សហជ្រោសសហរមន៍។] 

គោលការណ៍ ០៦៖ ក្សចិចសហស្ររតិរតតិការក្សន៉ុងចំគណមសហរមន ៍

 សហរមន៍រគជ្រមើសមាជិក្សររស់ខលួនឲ្យមានជ្ររសិទធភាពរំទុត និងពជ្រងរងចលនាសហរមន៍គោយ
ការគធវើការរមួោន តមរយៈគហោឋ រចនាសមព័នធមូលោឋ ន ាតិ ក្សនុងតំរន់ និងអនតរាតិ។ 

 [សហរមន៍ោំជ្រទោន គៅវញិគៅមក្ស គធវើាអតិលិជន និងអនក្សទោត់ទោង់ឱយោន គៅវញិគៅមក្ស និងជួយ
ធានាពីការទតល់ហិរញ្ញរបទានែល់ោន គៅវញិគៅមក្ស និងគៅគពលណែលអាចគធវើគៅបានរគងកើតធនធាន 
ជំនាញ និងធនធានមនុសេរមួោន សជ្រមារ់ការអភិវឌ្ឍសហរមន៍រណនែមគទៀត។ សមព័នធ/សហព័នធណែលខពស់
ាងគនឹះរួរោំជ្រទសហរមន៍សមព័នធររស់ពួក្សគរ និងមិនជ្រតូវជ្ររកួ្សតជ្ររណជងាមួយពួក្សគរគ ើយ។] 

គោលការណ៍ ០៧៖ ការរិតរូរែលស់ហរមន ៍

 សហរមន៍គធវើការគែើមបកីារអភិវឌ្ឍណែលមាននិរនតរភាព តមរយៈគោលនគោបាយណែលអនុម័ត
គោយសមាជិក្សររស់ពួក្សគរ។ 

 (សហរមន៍ចាត់ទុក្សតជ្រមូវការររាិែ ន និងសងោមររស់សហរមន៍រឺាការសំខ្ន់។ សហរមន៍
មានក្សងវល់គៅគលើភាពយុតតិធម៌ និងជ្ររ្ំងគៅនរងការោរសងោរ់ជ្រររ់ទីក្សណនលង និងជ្រររ់គពលគវោ សូមបី
ណតការគធវើណររគនឹះអាចគធវើឱយបាត់រង់ទលជ្ររគោជន៍គសែឋកិ្សចចរយៈគពលខលីក៏្សគោយ។ សហរមន៍គធវើការ
គែើមបណីលទំាសុខុមាលភាពមនុសេចាស់ ស្តសតី និងកុ្សមារ និងណក្សសជ្រមួលលក្សខខណឌ រស់គៅគោយការគជ្ររើ
ជ្របាស់វធីិាស្តសត និងមគធោបាយសមរមយ។) 
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 គោលការណ៍សហរមន៍ខុសោន ពីគោលការណ៍ណែលគជ្ររើជ្របាស់គោយមុខរររឯក្សជនែូចា
ាជីវក្សមម/ជ្រក្សុមហ ុន ែូចណែលមានរគា ញគៅក្សនុងតរាងែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

លក្សខណៈ សហជ្រោសសហរមន៍ សហជ្រោសឯក្សជន 

វតែុរំណងាជីវក្សមម   ទតល់គសវាក្សមមែល់សមាជិក្ស ការគលើក្ស
ក្សមពស់សក្សមមភាពរមួោន  ការចូលរមួររស់
សមាជិក្ស តមរយៈែំគណើ រការជ្ររាធិរ
គតយយ ការទតល់អំណច 

   ជ្របាក់្សចំគណញ អំណច
ជ្ររកួ្សតជ្ររណជង និងការរនត
ជ្ររតិរតតិការររស់សហជ្រោស 

ភាពាមាច ស់ សមាជិក្សណែលចូលរមួចមបងក្សនុងការគជ្ររើ
ជ្របាស់គសវាក្សមមសហរមន៍ 

   អនក្សវនិិគោរអាចនរង ឬមិន
អាចនរងចូលរមួគៅក្សនុងជ្ររតិរតតិ
ការសហជ្រោស 

ការជ្រររ់ជ្ររង    “សមាជិក្សមាន ក់្សមានសំគ ងមួយ” 
គោយមិនរិតថាោត់មានភារហ ុនរ ុណណ
គ ើយ។ មន្រនតី ឬជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលណែល
ារ់គ ន្ ត។ អនតរារមន៍គោយអាាា ធរ 
រោឋ ភិបាលគៅក្សនុងជ្ររគទសាគជ្រចើន។ 

   “ភារហ ុនមួយមានសំគ ង
មួយ” មន្រនតី ឬជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល
ណែលារ់គ ន្ ត។ ជ្រក្សមុជ្រររក្សា 

ភិបាល និងការជ្រររ់ជ្ររង 

ធមមាតិននមូលនិធិ
សមាជិក្ស 

   ភារហ ុនជ្រតវូបានទិញ និងទូទាត់វញិនូវ
នលលគែើម។ ការទូទាត់វញិអាចនរងគជ្ររើ
ជ្របាស់គពលគវោគជ្រចើន។ មូលធនរងវិល
គៅគពលណែលសមាជិក្សលមីចូលរមួ និង
សមាជិក្សចាស់ចាក្សគចញពីសហរមន៍។  
ភារហ ុនអាចជ្រតូវបានគរគបាឹះទាយ
ជំនួសឱយការទូទាត់ាាច់ជ្របាក់្សែល់
សមាជិក្ស ឬពីការកាត់ទុក្សការទូទាត់
ចំណយពីសមាជិក្ស ឬពីការែក្សគចញនូវ
ការទូទាត់ាាច់ជ្របាក់្សគោយសមាជិក្ស
សជ្រមារ់គសវាក្សមមណែលជ្រតូវខលួនបានគជ្ររើ 
ជ្របាស់។ ជ្រតូវបានចាត់ទុក្សថាាជ្ររគភទ

   ភារហ ុនរឺអាចចរចាបាន 
[ឧ. ភារហ ុនអាចជ្រតវូបានទិញ 
និងលក់្សបានគោយគសរ ីគលើក្ស
ណលងក្សរណីណែលមានការជ្រពម
គជ្រពៀងោន គោយមាច ស់ភារហ ុន] 
រ ុណនតភារហ ុនមិនអាចរតូរា
ាច់ជ្របាក់្សបានគទ។ តនមលភារ
ហ ុនជ្រតូវបានកំ្សណត់គោយការ
ចរចារោន រវាងអនក្សទិញ និងអនក្ស
លក់្ស ឬតមរយៈជ្ររតិរតតិការ
ោក់្សគែញនលល/គសនើគ ើង។ គនឹះ 
ជ្រតូវបានចាត់ទុក្សថាាមូលធន 
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ណែលមានតនមលទាររំទុតននមូលធន ឬ
ធនធានហិរញ្ញវតែុ។ 

ឬជ្ររភពធនធានហិរញ្ញវតែុណែល
មាននលលខពស់រំទុត។ 

រចនាសមព័នធហិរញ្ញវតែុ    ាគរឿយៗ ជ្រររ់ជ្ររងគោយភារហ ុន
ររស់សមាជិក្សណែលឥណទានពិបាក្សក្សនុង
ការទទួលបាន។ ជ្រររ់ជ្ររងគោយរំណុល
គៅគពលណែលមានជំនួយអនតរាតិ ឬ 

រោឋ ភិបាល។ ខុសោន គៅតមជ្ររគភទ
ឧសាហក្សមម ឬសក្សមមភាព។ 

   ខុសោន គៅតមជ្ររគភទ
ឧសាហក្សមម និងសហជ្រោស។ 

តនមលការវនិិគោរ
គោយមាច ស់ 

   តនមលភារហ ុនណែលអាចរងវិលវញិបាន
រូក្សទេនំរងជ្របាក់្សសនេំណែលមានតនមលសម
រមយណែលទតល់គោយសហរមន៍គលើគសវា
ក្សមមណែលគជ្ររើជ្របាស់គោយសមាជិក្ស។ 

តនមលភារហ ុនគៅគលើទីទារ 

ការណរងណចក្សជ្របាក់្ស
ចំគណញសុទធ 

   ចំណណក្សននជ្របាក់្សវភិារទាន ឧ. ក្សជ្រមិតនន
ការគជ្ររើជ្របាស់គសវាក្សមមណែលទតល់គោយ
សហរមន៍ណែលវាស់ណវងគោយលក្សខខណឌ
ហិរញ្ញវតែុ។ 

ចំណណក្សននការកាន់ការ់ 

ភារហ ុន 

ភាររយននចំណូល
ទទួលបានពីការវ ិ
និគោរ 

ចំណូលទទួលបានពីភារហ ុនមាន
កំ្សណត់ ណែលកំ្សណត់គោយចារ់ ការរិត
ពនធ ឬរយ។ អតែជ្ររគោជន៍ណែលទទួល
បានពីការគជ្ររើជ្របាស់គសវា 

ភារោភណែលណរងណចក្សគោយ
ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល រូក្សទេនំរង
ការគក្សើនគ ើង ឬការធាល ក់្សចុឹះ
តនមលភារហ ុន អាស្រស័យគៅ
តមការរំគពញការគរ និង
លក្សខខណឌ ទីទារហិរញ្ញវតែុ។ 

ជ្ររភព៖ ការជ្ររមូលមូលធនគៅក្សនុងសហរមន៍គសវាក្សមមក្សសិក្សមម FAO គៅទីជ្រក្សុងរ  មូ។ គៅ ន្ ំ ១៩៩៧ 
ពីគជ្រពាឹះណតភាពខុសោន ទំាងគនឹះរវាងសហរមន៍ និងអាជីវក្សមមគទេងៗគទៀត មានជ្ររគទសាគជ្រចើនបាន
ទទួលាោ ល់ាែ រ័នមុខរររសហរមន៍ថាាជ្ររគភទមុខរររមួយណែលពិគសស និងចាត់ចំណត់ថាន ក់្ស 

ាែ រ័នទំាងគនាឹះគៅតមលក្សខខណឌ ចារ់ និងគសែឋកិ្សចចែូចោន ណែរ។ 

 ារៈសំខ្ន់ននគោលការណ៍សហរមន៍៖ គោលការណ៍សហរមន៍រឺាគោលការណ៍មូលោឋ ន 
ឬចំណុចជ្រររឹះររស់សហរមន៍។ គោលការណ៍សហរមន៍អាចអនុវតតបានគៅគលើជ្រររ់ជ្ររគភទទំាងអស់នន

TMB½r 27



ទំព ័ 28 

សហរមន៍គៅជ្រររ់លក្សខខណឌ គសែឋកិ្សចច និងនគោបាយគៅទូទំាងពិភពគោក្ស។ 

  

សននដិ្ឋា ន 

 សងោមសហរមន៍ រឺានីតិរុរោលគោយារណតមានសមាជិក្សចូលរមួក្សនុងការរគងកើតសហរមន៍ 
និងគោយរោឋ ភិបាលទទួលាោ ល់សហរមន៍ស្រសរចារ់ តមរយៈការចុឹះរញ្ា ីលក្សខនតិក្សៈននសហរមន៍។ 
លក្សខនតិក្សៈសហរមន៍ជ្រតវូបានអនុម័តគោយមហាសននិបាត។ លក្សខនតិក្សៈសហរមន៍គនឹះអាចជ្រតវូបានគធវើ
វគិាធន៍ក្សមមគោយមហាសននិបាតគៅគពលណែលមានតជ្រមូវការក្សនុងការគធវើវគិាធន៍ក្សមមលក្សខនតិក្សៈ។  
លក្សខនតិក្សៈសហរមន៍ាលមីមតងគទៀតនរងជ្រតូវបានចុឹះរញ្ា ីគោយរោឋ ភិបាល។ គហតុគនឹះលក្សខនតិក្សៈគនឹះអាច
អនុវតតបានគៅក្សជ្រមិតខុសោន ននគសចក្សតីពិាត រននជ្ររគភទខុសោន  ននសហរមន៍គៅក្សនុងាែ នភាពគទេងៗ 
ោន ។ គលើសពីគនឹះគៅគទៀត សហរមន៍តជ្រមូវឱយសមាជិក្សគធវើគសចក្សតីសគជ្រមចចិតតគទេងៗ ែូចា 

ធមមាតិជ្ររាធិរគតយយររស់ាែ រ័នពួក្សគរ តួនាទីាែ រ័នពាក់្សព័នធគទេងៗ និងការណរងណចក្សធនធានណែល
គៅសល់ណែលសហរមន៍រក្សបាន។ ទំាងគនឹះរឺាលក្សខណៈសំខ្ន់ណែលគធវើឱយសហរមន៍មានជ្ររសិទធភាព 
មានអតតសញ្ជញ ណសហរមន៍ និងរុណតនមលននចលនាសហរមន៍។ 

 

 
ជំពូក្សទី៥ 

ទស្រមង់សហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
 
សហរមន៍ រឺាអងោភាពសងោមគសែឋកិ្សចចជ្ររាធិរគតយយពលរែឋសម័ជ្ររចិតត។ ពួក្សគរែរក្សនំាមុខគរ

អាជីវក្សមម និងសងោម គហើយាសហជ្រោសអាជីវក្សមម។ ពួក្សោត់ោម នការគក្សងជ្ររវញ័្ច  គហើយគធវើអាជីវក្សមមគលើ
មូលោឋ នននការចូលរមួពីសមាជិក្សតមរគរៀរជ្ររាធិរគតយយ និងសែិតក្សនុងជ្រក្សរខណឌ ចារ់ជ្ររគទស។ វតែុ
រំណងចមបងររស់ពួក្សគរ រឺទតល់គសវាក្សមមសមរមយជ្ររក្សរគោយភាពស័ក្សតិសិទធិែល់សមាជិក្សររស់ពួក្ស
គរ។  

សហរមន៍ជ្រតូវបានគរគ ើញមានជ្រររ់ស្រសទារ់វណណៈក្សនុងជ្រររ់ជ្ររគទសទំាងអស់។ រុរោលមាន ក់្សៗ
អាចចូលរមួក្សនុងសហរមន៍គោយការសម័ជ្ររចិតតគហើយអាចចាក្សគចញតមការសគជ្រមចររស់ខលួន។  
សហរមន៍មានទជ្រមង់ាគជ្រចើនែូចក្សនុងឧទាហរណ៍មួយចំនួនខ្ងគជ្រកាមគនឹះ៖ 

សហរមន៍ក្សសិក្សមម៖ ាក្សណនលងណែលក្សសិក្សរាសមាជិក្ស។ សហរមន៍ទំាងគនឹះទតល់ឥណទាន 
(សជ្រមារ់ទលិតក្សមម និងការគជ្ររើជ្របាស់) ការគធវើទីទារទលិតទលររស់សមាជិក្ស ការទតល់វតែុធាតុគែើម

TMB½r 28



ទំព ័ 29 

ក្សសិក្សមមែូចាជី និងរីមីក្សសិក្សមម និងជ្រោរ់ពូជ និងគសចក្សតីណណនំាាទជ្រមង់ពជ្រងីក្សក្សសិក្សមម និងគធវើឱយ
ជីវភាពរស់គៅមានភាពជ្ររគសើរគ ើង។ ចំនួនសហរមន៏ក្សសិក្សមមក្សនុងពិភពគោក្សមានខពស់ាងគររំទុត
ណែលមាន៦៥%ននជ្ររគភទទំាងអស់ននសហរមន៍ក្សនុងចំគណមរគជ្រមាងសររុននរចនាសមព័នធសហរមន៍។ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងគនឹះរគងកើតសមព័នធអាជីវក្សមមតៃ ល់ខលួនណែល ណក្សនចន និងគធវើទីទារទលិតទលក្សសិក្សមម
រមួរញ្ចូ លទំាង ការទតល់ការោំជ្រទការទាយអាជីវក្សមម។  
 សហរមន៍ាជ្ររគភទសហរមន៍មានគោលរំណងណតមួយ និងគោលរំណងគជ្រចើនទងណែរ។ 
សហរមន៍ណែលមានគោលរំណងណតមួយមានែូចាសហរមន៍ទលិតទរក្សគោឹះគោ សហរមន៍ 
ទលិតជី សហរមន៍ោរទរក្សអំគៅលក់្ស សហរមន៍គនាទ ឧទាហរណ៍៖គរាងចជ្រក្សទលិតសករស 
សហរមន៍អនក្សរណតុ ឹះជ្រោរ់ពូជ សហរមន៍ែរក្សជញ្ាូ ន។ សហរមន៍ណែលមានគោលរំណងគជ្រចើន រឺ 
សហរមន៍ណែលែំគណើ រការមុខគរទំាងអស់គែើមបីរគជ្រមើសមាជិក្សររស់ពួក្សគរ ឧទាហរណ៍៖ ការគធវើទីទារ
ទលិតទលររស់សមាជិក្ស ឃ្ល ំងទំនិញ ការណក្សនចនទលិតទលក្សសិក្សមម ការណក្សលមែែី សហរមន៍ជ្ររព័នធ 
ធារាាស្តសត សហរមន៍ទោត់ទោង់អរោិសនីជនរទ ទារទំគនើរ ការទិញទលិតទលក្សសិក្សមមសជ្រមារ់សតុក្ស
គសបៀងាតិររស់រោឋ ភិបាល។ល។និង។ល។ 
 សហរមន៍អនក្សគជ្ររើជ្របាស់ណែលរគងកើតគ ើង គោយពលរែឋគែើមបីរគជ្រមើពួក្សគរតៃ ល់នូវគសវាក្សមមនិង
ទំនិញសជ្រមារ់អនក្សគជ្ររើជ្របាស់។ សហរមន៍ណររគនឹះែំគណើ រការាមជឈមណឌ លលទធក្សមម ទារទំគនើរ ហាង
តូចៗ គសវាគវចខចរ់ និងសក្សមមភាពសុខុមាលភាពសមាជិក្សពួក្សគរតៃ ល់ រមួរញ្ចូ លទំាងគសវាក្សមមសុខភាព
មួយចំនួន។  
 សហរមន៍ទលិតសករស រឺាសហរមន៍ណែលមានសមាជិក្សោំគែើមអំគៅ។ សហរមន៍ទំាងគនឹះ
គធវើការទាក់្សទងនរងទលិតក្សមមអំគៅ ជ្ររមូលទលិតទលពីចមាក រគហើយយក្សគៅនចនក្សនុងគរាងចជ្រក្សសករស។ គរាង
ចជ្រក្សសករសទលិតសករសថាល  និងអនុទលគទេងគទៀត។ 
 សហរមន៍ទលិតជី៖ ក្សសិក្សររឺាសមាជិក្សននសហរមន៍ទំាងគនឹះ គជ្រពាឹះពួក្សគរាអនក្សគជ្ររើជ្របាស់ជី
តៃ ល់។  សហរមន៍ទលិតជីទទួលបានវតែុធាតុគែើមពីជ្ររភពគទេងៗ រគងកើតគរាងចជ្រក្សទលិតក្សមម និងទលិត
រីមីក្សសិក្សមមគែើមបីណចក្សចាយក្សនុងចំគណមក្សសិក្សរតមរយៈរណត ញសហភាព និងសមព័នធទីទារ។  
សហរមន៍ណររគនឹះទតល់គសវាទេពវទាយក្សសិក្សមមរណនែម។ 
 សហរមន៍គនាទចូលរមួក្សនុងការគជ្ររើជ្របាស់ទូក្ស និងធនធានគនាទក្សនុងស្រសុក្ស គហើយគរៀរចំ 
ទីទារ និងការណក្សនចនររស់ពួក្សគរ។  
 ទជ្រមង់គទេងៗគទៀតននសហរមន៍រឺ៖ ធនាោរសហរមន៍ (ជនរទ និងទីជ្រក្សងុ) សហរមន៍ាង
សង់ទៃឹះ សហរមន៍ទតល់គសវាគវជាាស្តសត សហរមន៍សិសេ សហរមន៍ទីទារ និងអនក្សោំរណនលណទលគឈើ 
សហរមន៍ទុក្សវតែុជ្រតាក់្ស សហរមន៍ណក្សលមែែី សហរមន៍ែរក្សជញ្ាូ ន សហរមន៍គទសចរណ៍ សហរមន៍
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ឧសាហក្សមមស្តសតី សហរមន៍រញ្ចុ ឹះសព សហរមន៍វចិិជ្រតក្សរ សហរមន៍ជ្រររូគជ្រងៀន សហរមន៍ជំនួយណទនក្ស
ចារ់។ល។និង។ល។ 
 សហរមន៍ទំាងអស់គនឹះជ្ររតិរតតិគលើមូលោឋ នននគោលការណ៍កិ្សចចសហជ្ររតិរតតិការ និងស្រសរ
តមចារ់សហជ្ររតិរតតិការាតិ និងក្សនុងជ្រក្សរខណឌ ចារ់ជ្ររគទស។ សហរមន៍ទំាងគនឹះមានសមព័នធអាជីវ
ក្សមមតៃ ល់ខលួន។ គៅជ្ររគទសគទេងៗ មានចារ់ពិគសសសជ្រមារ់ណទនក្សគទេងៗននសក្សមមភាពសហរមន៍ែូច
ាចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមក្សមពុា។ 
 សហរមន៍ទំាងអស់រគងកើតសមព័នធអាជីវក្សមមថាន ក់្សគខតត និងថាន ក់្សាតិររស់ពួក្សគរ។ សហរមន៍ទំាង
អស់ក៏្សរគងកើតអនក្សែរក្សនំាថាន ក់្សាតិណែលគមើលការខុសជ្រតូវគលើការអភិវឌ្ឍាែ រ័នសហរមន៍និងធានាសុវតែិ
ភាពននគោលការណ៍កិ្សចចសហជ្ររតិរតតិការ។ 

------------------------------------------------------------ 
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ជំពូក្សទី៦ 
រចនាសមព័នធចាត់តាងំននសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

 ចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលមានស្រារ់ ឬតមរយៈការឯក្សភាពថាន ក់្សាតិសហរមន៍
ក្សសិក្សមមបានគធវើតមរចនាសមព័នធណែលសមគហតុទលាក់្សោក់្សមួយ ណែលយក្សចិតតទុក្សោក់្សគលើតជ្រមូវការ
មុខរររ និងជ្ររាធិរគតយយ។ គៅក្សនុងជំពូក្សគនឹះ និងជំពូក្សរនាៃ រ់ៗគទៀត មានការណចងពីការ 
អនុវតតណែលគធវើគ ើងក្សនុងជ្ររគទសាគជ្រចើនគលើាក្សលគោក្ស។ ក្សនុងក្សរណីភារគជ្រចើន ាែ រ័នសហរមន៍
បានយក្សតមរចនា    សមព័នធចាត់តំងែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 
 រចនាសមព័នធចាត់តំងសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលលែមានររូរាងែូចខ្ងគជ្រកាមគនឹះ៖ 
 មនុសេទំាងគនាឹះណែលបានរង់នលលសមាជិក្ស គហើយោក់្សហ ុន និងអនក្សណែលទទួលាសមាជិក្សទលូវ
ការននសហរមន៍ក្សសិក្សមម រគងកើតមហាសននិបាត។ ជ្ររតិរតតិការ និងមុខគរទំាងអស់ននសហរមន៍
ជ្រររ់ជ្ររងគោយមហាសននិបាត ស្រសរតមគោលនគោបាយណែលរគងកើតគោយសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ា
ទូគៅមានកិ្សចចជ្ររជំុគរៀងរាល់មួយ ន្ ំមតងគែើមបកី្សត់ជ្រតពីវឌ្ឍនភាព និងពិចារណនិងអនុម័តរបាយការណ៍
សវនក្សមម និងរបាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំ និងគែើមបគីបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសតំងមន្រនតីការោិល័យ។ 
 សហរមន៍ក្សសិក្សមមគបាឹះគ ន្ ត គជ្រជើសតំងជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល/រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយស្រសរ
តមលក្សខនតិក្សៈ។ សមាជិក្ស (ាទូគៅចារ់ពី៥-៧នាក់្ស) ជ្រតូវបានណតងតំងឱយគធវើកិ្សចចការគទេងោន ណែលពួក្សគរ
ជ្រតូវគធវើឱយស្រសរតមគោលនគោបាយណែលបានកំ្សណត់គោយមហាសននិបាត និងលក្សខនតិក្សៈសហរមន៍។ 
រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសតំងជ្ររធានមួយររូ។ មានមន្រនតីការោិល័យគទេងគទៀតែូច
ា ៖ អនុជ្ររធាន គហរញ្ញិក្ស និងសមាជិក្សគទេងគទៀត។ មហាសននិបាតក៏្សគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសតំងរណៈក្សមាម  
ធិការជ្រតួតពិនិតយទងណែរ។ 
 រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ រតូរគោលនគោបាយណែលតក់្សណតងគោយាែ រ័នែរក្សនំាគៅា
រគជ្រមាងណទនការណែលអាចអនុវតតបានសជ្រមារ់ជ្ររតិរតតិការណតងតំងអនក្សជ្រររ់ជ្ររង និងនិគោជិត។ 
និគោជិតណែលទទួលជ្របាក់្សណខ គធវើការគជ្រកាមការជ្រតតួជ្រត និងការណណនំាពីរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយ។ 
រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយក៏្សអាចណតងតំងរណៈក្សមាម ធិការជ្ររតិរតតិ និង/ឬ អនុរណៈក្សមាម ធិការគទេងៗ
គទៀតណែលអាចគឆលើយតរគៅនរងរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ។ ក្សនុងក្សរណីខលឹះ មហាសននិបាតគជ្រជើសតំង/
ណតងតំងអនុរណៈក្សមាម ធិការណររគនឹះណែលអាចគឆលើយតរគៅនរងមហាសននិបាត។ 
 ការអាស្រស័យគលើជ្ររគភទ និងទំហំននាែ រ័នសហរមន៍ និងស្រសរតមលក្សខខណឌ តជ្រមូវននចារ់សតី
ពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងស្រសរតមធមមនុញ្ញសហរមន៍ រចនាសមព័នធចាត់តំងអាចនរងមានការណក្សសជ្រមួល
ាគជ្រចើនគលើក្សគជ្រចើនា។ មហាសននិបាត ឬជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាលអាចណតងតំងរណៈក្សមាម ធិការរណនែមគទៀត
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ែូចា រណៈក្សមាម ធិការអាជីវក្សមម  រណៈក្សមាម ធិការអចលនជ្រទពយ រណៈក្សមាម ធិការរែឋបាល រណៈក្សមាម  
ធិការលទធក្សមមទំនិញ ។ល។និង។ល។ ចំនួននាយក្សោឋ នអាជីវក្សមមក៏្សអាចគក្សើនគ ើងបានគោយអាស្រស័យ
គលើទំហំននអាជីវក្សមមនិងតំរន់ជ្ររតិរតតិការននសងោមសហរមន៍។ 
 រែឋធមមនុញ្ញននសហរមន៍ក្សសិក្សមមកំ្សណត់សិទធិ និងភារកិ្សចចររស់មហាសននិបាត ជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល  
រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ សវនក្សរ និងរណៈក្សមាម ធិការគទេងៗគទៀតគជ្រៅពីភាពញរក្សញារ់ននកិ្សចចជ្ររជំុ
ររស់ពួក្សគរ និងវធីិាស្តសតននការគកាឹះជ្ររជំុ និងនីតិវធីិននការគរៀរចំការគបាឹះគ ន្ ត។  
 គៅទូទំាងពិភពគោក្ស  គររក្សគ ើញថាសហរមន៍មានកិ្សចចជ្ររតិរតតិការលែជ្ររគសើរគៅគពលគសវា
ក្សមមររស់ពួក្សគរជ្រតូវបានគជ្ររើជ្របាស់ោ ងគជ្រចើន និងទូលំទូោយ គហើយគៅគពលលុយគៅណតចរាចរ។ ពួក្ស
គរអំពាវនាវឱយសមាជិក្សចូលរមួោ ងគមាឹះមុតក្សនុងជ្ររតិរតតិការអាជីវក្សមម និងការគរៀរចំ។ 

 
រចនាសមព័នធចាត់តាងំនន 
សហរមនក៍្សសកិ្សមម 

“សហរមន៍ រឺែូចារាងកាយមនុសេអ  ចីរង” 
 សមាជសមាជិក្ស 
 ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល/រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ 
 សវនក្សរ 
 អនក្សគមើលការខុសជ្រតូវ/ទីជ្រររក្សា 
 អនក្សជ្រររ់ជ្ររង/នាយក្សជ្ររតិរតតិ 
 នាយក្សោឋ នអាជីវក្សមម 

------------------------------------------------------------ 
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ជំពូក្សទី៧ 
ការគរៀរចំសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

 
 វធីិាស្តសតននការគរៀរចំសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូបានកំ្សណត់គៅក្សនុងចារ់សតីពី សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 
នាយក្សោឋ នសហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់ជំនួយក្សនុងការរគងកើតសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ជំហានមួយចំនួនណែល
យក្សមក្សគជ្ររើគៅក្សនុងការគរៀរចំសហរមន៍ក្សសិក្សមមរមួមាន៖  

- ជ្ររាពលរែឋននជ្ររគទសណែលសគជ្រមចចិតតចាស់ោស់គហើយមានអាយុចារ់ពី ១៨ ន្ ំគ ើងគៅ
អាចចូលាសមាជិក្សបាន។ 

- ជនជ្រររ់ររូណែលជ្របាថាន ចង់ចូលាសមាជិក្សជ្រតវូរំគពញទជ្រមង់ គសនើសំុាសមាជិក្ស រង់ជ្របាក់្សភារ
ហ ុន និងនលលចូលាសមាជិក្សតមការកំ្សណត់  

- ជ្រររ់សមាជិក្សណររគនឹះទំាងអស់ ណែលមិនតិចាង១៥នាក់្ស រគងកើតបានាកិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាត
កំ្សគណើ តែំរូង 

- សងោមមានតំរន់ជ្ររតិរតតិការណែលាភូមិឬក្សជ្រមងភូមិ ស្រសកុ្ស ឬរែឋទំាងមូល 
- កិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាតកំ្សគណើ តែំរូងអនុវតតតមរទរញ្ជា នទៃក្សនុង [រែឋធមមនុញ្ញ] និងយល់ជ្រពម
កំ្សណត់ឱយខលួនគធវើតមចារ់ទំាងគនឹះ គហើយគចញគសចក្សតីសគជ្រមចគែើមបរីគងកើតសហរមន៍ក្សសិក្សមម
មួយគ ើង 

- កិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាតកំ្សគណើ តែំរូងក៏្សគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសតំងរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ/ជ្រក្សមុ
ជ្រររក្សាភិបាល (ជ្ររធាន អនុជ្ររធាន គហរញ្ញិក្ស និងសមាជិក្សពីរនាក់្សគទៀត) ណែលជ្រតូវបានរពំរងថា
ជ្រររ់ជ្ររងសហរមន៍ក្សសិក្សមមគជ្រកាយគពលចុឹះរញ្ា ីរចួ។  

- គរៀរចំឯក្សារ និងលិខិតាន មគទេងៗគែើមបីោក់្សជូនអនក្សកាន់រញ្ា ី 
- គរើក្សរណនីគោយគជ្ររើគឈាម ឹះសងោមនិងរគា ញគឈាម ឹះហតែគលខី 
- ពាក្សយសំុទលូវការជ្រតូវគធវើជូនអនក្សកាន់រញ្ា ីសហរមន៍តមរយៈអនក្សអធិការកិ្សចច  
សហរមន៍ននតំរន់គនាឹះ ណែលភាា រ់ាមួយនិងលិខិតចមលងននការអនុវតតតមរទរញ្ជា នទៃក្សនុង 
រញ្ា ីសមាជិក្សាែ រនិក្ស សមាជិក្សភាព និងភារហ ុនណែលបានរង់រចួ និងែំគណឹះស្រាយ គរៀរចំ
ារីចារ់។ 

- ពាក្សយសំុគនឹះនរងជ្រតូវពិនិតយ គហើយវាយតនមល 
- គជ្រកាយការរំគពញលិខិតរទោឋ នទំាងគនឹះចរ់សពវជ្រររ់ គរើគ ើញថាមានលំោរ់លំគោយលែ
គហើយ នរងជ្រតវូគចញ “វញិ្ជញ រនរជ្រតចុឹះរញ្ា ី” គៅឱយសហរមន៍ក្សសិក្សមម  
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- រនាៃ រ់មក្សរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយណតងតំងអនក្សជ្រររ់ជ្ររង និងនិគោជិតគទេងគទៀតនន 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- រនាៃ រ់មក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមអាចចារ់គទតើមគធវើអាជីវក្សមមររស់ខលួនធមមត 
- គរអាចរគងកើតជ្ររគភទគទេងៗននសហរមន៍ែូចាសហរមន៍ក្សសិក្សមមមូលោឋ ន សហរមន៍ទីទារ 

សហរមន៍គសវាក្សមម សហរមន៍អនក្សគជ្ររើជ្របាស់ សហរមន៍ជ្ររព័នធធារាាស្តសត សហរមន៍ោំតក  
សហរមន៍ទលិតទរក្សគោឹះគោ សហរមន៍តមាញ សហរមន៍នជ្រពគឈើ សហរមន៍ចារែំណំ
សហរមន៍និគោជិត សហរមន៍ាងសង់ទៃឹះ សហរមន៍ការគរ សហរមន៍គរាងចជ្រក្សទលិ
តណសបក្សគជើង សហរមន៍គនាទ សហរមន៍ទលិត និងណចក្សចាយអរោិសនី ។ល។និង។ល។ 

- ចំគពាឹះការរគងកើតសហរមន៍ គយើងអាចទទួលជំនួយពីអនក្សកាន់រញ្ា ីសហរមន៍ សហភាព 
សហរមន៍ស្រសកុ្ស ធនាោរសហរមន៍ ។ល។ គហើយគសវាគនឹះមិនរិតនលលគទ។ 

 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 
គតើអវីខលឹះារុណសមបតតិននការគរៀរចំសហរមន៍ក្សសិក្សមម? 
គតើនរណខលឹះណែលអាចចូលាសមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមបាន? 
គតើវាាទីភាន ក់្សគររោឋ ភិបាល ឬទីភាន ក់្សគរណែលជ្រររ់ជ្ររងគោយសមាជិក្ស? 

------------------------------------------------------------ 
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ជំពូក្សទី៨ 
ចារ់ វិធាន រទរញ្ញា នផ្សៃក្សន៉ុង/ និងលក្សខនតិក្សៈ សស្រមារ់សហរមនក៍្សសកិ្សមម 

 
[ក្ស] ចារស់តពីសីហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
 ចារ់សតីពី សហរមន៍ក្សសិក្សមមរឺាចារ់ណែលអនុម័តគោយរែឋសភា។ វាទតល់នីតិរុរោលគៅឱយ
ណទនក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងមូល និងាពិគសសសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលរគងកើតគ ើងគជ្រកាមចារ់គនឹះ។ 
ចារ់គនឹះជំនួយែល់ែំគណើ រការ ននការចុឹះរញ្ា ីណែលគមើលការខុសជ្រតូវគោយនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហ
រមន៍ក្សសិក្សមម និងមានអនក្សកាន់រញ្ា ីសហរមន៍ក្សសិក្សមមាជ្ររធាន។ នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍
ក្សសិក្សមមគឆលើយតរគៅនរងរែឋមន្រនតីជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម។ អនក្សកាន់រញ្ា ីមាននាយក្សោឋ នពាក់្សព័នធណែលគធវើការគរ
ពីថាន ក់្សាតិកំ្សពូលគៅរចនាសមព័នធរែឋបាលថាន ក់្សទាររំទុតគៅក្សនុងភូមិ ឬអនុាខ្។ ចារ់ទតល់ជំនួយែល់
ក្សតត ស្រសរចារ់ទំាងអស់ែូចា ការគធវើសវនក្សមម ការជ្រតតួពិនិតយ ការជ្រររ់ជ្ររងរចនាសមព័នធសហរមន៍
ក្សសិក្សមម និងមានរណត ញសជ្រមរសជ្រមួលាមួយនរងនាយក្សោឋ នរោឋ ភិបាល។ វារឺាចារ់ណែលចុឹះរញ្ា ី
សហរមន៍ក្សសិក្សមម គហើយក៏្សសជ្រមារ់រោំយសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែរ។ ជ្រររ់សហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងអស់រឺ
តជ្រមូវឱយគោរពចារ់ និងគធវើរបាយការណ៍ឱយបានគទៀងទាត់ោក់្សជូននាយក្សោឋ នែូចណែលតជ្រមូវឱយគធវើគៅ
ក្សនុង 
ចារ់។  
 
[ខ] វិធានសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

គែើមបីអនុវតតចារ់និងជ្រររ់ជ្ររងសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងគែើមបីធានាកិ្សចចជ្ររតិរតតិការណែលជ្ររក្សរ
គោយជ្ររសិទធភាព និងនំាមក្សនូវការជ្រតួតពិនិតយជ្ររក្សរគោយជ្ររសិទធភាពគោយនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍
សហរមន៍ក្សសិក្សមម នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមគរៀរចំវធិាន រទរញ្ជា  និងគោលការណ៍
ណណនំា។ វធិាន និងរទរញ្ជា ទំាងគនឹះោក់្សឱយអនុវតតពីគពលមួយគៅគពលមួយ និងគពលណែលចំាបាច់និង
តជ្រមូវគោយរោឋ ភិបាល។ វធិានទំាងគនឹះអាចអនុវតតបានចំគពាឹះសហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងអស់ គហើយពួក្សគរ
ជ្រតូវគោរពតមវធិានទំាងគនឹះ។ វធិាន និងរទរញ្ជា មិនណមនាឧរក្សរណ៍ជ្រតតួពិនិតយចំាបាច់គនាឹះគទ ណត
ជ្រតូវចាត់ទុក្សាឧរក្សរណ៍សជ្រមារ់សជ្រមរសជ្រមួលកិ្សចចជ្ររតិរតតិការជ្ររក្សរគោយជ្ររសិទធភាព និងភាព
ស័ក្សតិសិទធិននសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 
 
[រ] លក្សខនតិក្សៈរសស់ហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
 វាាលក្សខនតិក្សៈររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលសមាជិក្សអនុម័តសជ្រមារ់អភិបាលកិ្សចចននការចូលរមួ
គៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ាទូគៅរោឋ ភិបាលគរៀរចំ និងគជ្រតៀមគសចក្សតីជ្រពាងចារ់ាគស្រសច  
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(ឬលក្សខនតិក្សៈ) ណែលមហាសននិបាតកំ្សគណើ តែំរូងននសហរមន៍ក្សសិក្សមមចាត់ទុក្ស និងអនុម័តសជ្រមារ់កិ្សចច
ជ្ររតិរតតិការទលូវការររស់ខលួន។ សមាជិក្សមានសិទធិគធវើការតល ស់រតូរគសចក្សតីជ្រពាងលក្សខនតិក្សៈណណែលចំាបាច់
គែើមបីជ្រតូវនរងលក្សខខណឌ តជ្រមូវ តំរន់កិ្សចចជ្ររតិរតតិការ និងណែនអាជីវក្សមមននសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលបាន 
គសនើ។ ក្សនុងក្សរណីលក្សខនតិក្សៈទំាងគនឹះបានឯក្សភាព និងអនុម័តគហើយ ពួក្សវាកាល យាវធិានទលូវការ ឬលក្សខនតិក្សៈ
ននសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ សមាជិក្សទំាងអស់ជ្រតូវរពំរងថាជ្រតវូគោរពតមមាជ្រតទំាងអស់ននលក្សខនតិក្សៈ។ 
គោយអាស្រស័យគលើជ្ររគភទននទំហំអាជីវក្សមម ការរគងកើនសមាជិក្សភាពននសហរមន៍  វធិាន និងរទរញ្ជា រ
ោឋ ភិបាលណែលជ្រតូវអនុវតត សមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមអាចគធវើវគិាធនក្សមមលក្សខនតិក្សៈបាន។ ការគធវើ
វគិាធនក្សមមជ្រតវូចុឹះរញ្ា ីាមួយនរងនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមគែើមបីោក់្សាធរមាន។  
 ឧទាហរណ៍ខ្ងគជ្រកាមារទរបញ្ញតតិណែលទាក់្សទងនរង ចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម វធិាន  
រទរញ្ជា  និងលក្សខនតិក្សៈននសហរមន៍ក្សសិក្សមម៖ 

- សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូបានគរៀរចំស្រសរគៅតមរទរញ្ញតតិននចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែល
ជ្រតូវអនុវតត  

- គែើមបីគចញចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម រោឋ ភិបាលណតងតំងអាាា ធរនិយតក្សមម នាយក្សោឋ ន
អភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមម អនក្សកាន់រញ្ា ីសហរមន៍ក្សសិក្សមម(RCS)ាជ្ររធានណែលរណត ញ
ររស់គរជ្រតូវបានពជ្រងីក្សែល់ក្សជ្រមិតស្រសកុ្ស ឬស្រសកុ្សរង 

- RCSាអនក្សកាន់រញ្ា ីសហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងអស់គែើមបទីតល់ឱយពួក្សគរនូវឋានៈនីតិរុរោល 
- ចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមមានវធីិាស្តសត រគចចក្សគទស និងនីតិវធីិណែលជ្រតូវគធវើតមក្សនុងការ

គរៀរចំ និងចាត់ណចងសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
- នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមគរៀរចំ និងគចញទាយគសចក្សតីជ្រពាងលក្សខនតិក្សៈរំរសូជ្រមារ់

សហរមន៍ជ្ររគភទគទេងៗក្សនុងការណណនំាននអនារតសមាជិក្ស។ គសចក្សតីជ្រពាងលក្សខនតិក្សៈរំរជូ្រតូវបាន
ពិភាក្សាគោយអនារតសមាជិក្សក្សនុងមហាសននិបាត និងគជ្រកាយពីគធវើវគិាធនក្សមមសមស្រសរ ជ្រតូវ
បានអនុម័ត 

- លក្សខនតិក្សៈណែលបានអនុម័ត រឺជ្រតូវោក់្សជូនអនក្សកាន់រញ្ា ីសហរមន៍គជ្រកាយគពលពិនិតយរចួនរងចុឹះ
រញ្ា ីគហើយគចញវញិ្ជញ រនរជ្រតចុឹះរញ្ា ីគែើមបីគធវើឱយសហរមន៍ក្សសិក្សមមកាល យាទលូវការ 

- នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមអនុវតតអធិការកិ្សចចសហរមន៍ និងគចញគសចក្សតីណណនំា 
និងគោលការណ៍ណណនំាពីមួយគពលគៅមួយគពល 

- ការគធវើសវនក្សមមរណគនយយ ននសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវគធវើគោយសវនក្សរនននាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ នាយក្សោឋ នគរៀរចំរបាយការណ៍សវនក្សមម និងគជ្រតៀមាគស្រសចសជ្រមារ់
សហរមន៍ក្សសិក្សមមគធវើាព័ត៌មាន និងជ្ររជ្រពរតតតម 
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- របាយការណ៍សវនក្សមមជ្រតូវោក់្សជូនមហាសននិបាតសជ្រមារ់ការោំជ្រទ និងការអនុម័ត។ វាាភារ
កិ្សចចររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមក្សនុងការអនុវតតតមគសចក្សតីជំទាស់ និងសំគណើ ណែលតក់្សណតងគៅក្សនុង 
របាយការណ៍សវនក្សមម និងគទាើជូនអនក្សកាន់រញ្ា ីវញិគែើមបីជ្រារាព័ត៌មាន 

- សវនក្សរនទៃក្សនុងជ្រតូវបានគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើស ក្សនុងចំគណមសមាជិក្សននមហាសននិបាតគែើមបីរក្សា
ទុក្សមូលរបទានរជ្រតសតីអំពីកិ្សចចការអាជីវក្សមមននសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងគែើមបីជួយសវនក្សរទលូវការ។ 
ក្សនុងក្សរណីខលឹះ មហាសននិបាតអាចគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ ឬសវនក្សមម/
អធិការកិ្សចច។ សវនក្សរ ឬរណៈក្សមាម ធិការសវនក្សមម និងអធិការកិ្សចចនទៃក្សនុងគឆលើយតរគៅនរង 
មហាសននិបាតណតមួយរ ុគណណ ឹះ  

- នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនណមនានិយតក្សរ អនក្សជ្រតួតពិនិតយ ឬមាច ស់នន 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមគទ។ ការគរចមបងររស់ខលួនរឺទតល់សំគណើ  និងគសចក្សតីណណនំាែល់សហរមន៍
ក្សសិក្សមមក្សនុងនាមាមិតត ទសេនវទូិ និងមរោុគទៃសក៍្ស 

- សហរមន៍ក្សសិក្សមមគធវើវគិាធនក្សមមគលើរទរញ្ជា នទៃក្សនុងររស់ខលួនពីមួយគពលគៅមួយគពលោក់្ស
ជូននូវលក្សខនតិក្សៈក្សនុងណែលគធវើវគិាធនក្សមមរចួគែើមបីចុឹះរញ្ា ីគៅនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍
ក្សសិក្សមម 

- សមាសធាតុសំខ្ន់ៗមួយចំនួនននលក្សខនតិក្សៈសហរមន៍ក្សសិក្សមមរមួមាន៖ 
គឈាម ឹះ  អាសយោឋ ន និងតំរន់ននកិ្សចចជ្ររតិរតតិការ ក្សមមវតែុននសហរមន៍ សមាជិក្សភាពនន
សហរមន៍ក្សសិក្សមម ណចងអំពីការទទួលខុសជ្រតូវននសងោម មូលនិធិសងោម ណែនកំ្សណត់
ឥណទានអតិររមាននសងោម ាែ រ័នសងោម-ាែ រ័នែរក្សនំាសងោម រណៈក្សមាម ធិការជ្រតួត
ពិនិតយ មន្រនតីការោិល័យសហរមន៍ក្សសិក្សមម គលខ្សហរមន៍ក្សសិក្សមម គហរញ្ញិក្ស 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម ការចុឹះគឈាម ឹះគែើមបីណលរក្សា  ជ្ររគភទ និងជំនួយជ្របាក់្សក្សមចី ការណរងណចក្ស
ជ្របាក់្សចំគណញ វគិាធនក្សមមលក្សខនតិក្សៈនិងគទេងៗ 

- សមាជិក្សទំាងអស់ននសហរមន៍ក្សសិក្សមមរគងកើតមហាសននិបាតណែលាាែ រ័នកំ្សពូល។ វាា 
ាែ រ័នណែលមានអំណចរំទុត និងខពស់រំទុតននសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- សមាជិក្សរឺអនក្សណណែលបានអនុញ្ជញ តឱយចូលាសមាជិក្សតមទលូវចារ់ គហើយាអនក្សណែលបាន
រង់ភារហ ុនរមួទំាងនលលសមាជិក្សភាពទងណែរ 

- សមាជិក្សណែលបានចុឹះក្សនុងរញ្ា ីទំាងអស់ជ្រតូវបានទទួលសិទធិគបាឹះគ ន្ តណទែក្សគលើគោលការណ៍ 
“សមាជិក្សមាន ក់្ស-សំគ ងមួយ” គោយមិនរិតពីចំនួនភារហ ុនណែលពួក្សគរកាន់ការ់ 

- នីតិវធីិននការអនុញ្ជញ តឱយចូល និងការរគណត ញគចញ/ការែក្សគចញននសមាជិក្ស និងសមាជិក្ស 
រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយជ្រតវូបានតក់្សណតងចូលក្សនុងលក្សខនតិក្សៈ 
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- របាយការណ៍សវនក្សមមជ្រតូវោក់្សជូនមហាសននិបាតសជ្រមារ់ការោំជ្រទ និងការអនុម័ត។ វាាភារ
កិ្សចចររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមក្សនុងការអនុវតតតមគសចក្សតីជំទាស់ និងសំគណើ ណែលតក់្សណតងគៅក្សនុង 
របាយការណ៍សវនក្សមម និងគទាើជូនអនក្សកាន់រញ្ា ីវញិគែើមបីជ្រារាព័ត៌មាន 

- សវនក្សរនទៃក្សនុងជ្រតូវបានគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើស ក្សនុងចំគណមសមាជិក្សននមហាសននិបាតគែើមបីរក្សា
ទុក្សមូលរបទានរជ្រតសតីអំពីកិ្សចចការអាជីវក្សមមននសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងគែើមបីជួយសវនក្សរទលូវការ។ 
ក្សនុងក្សរណីខលឹះ មហាសននិបាតអាចគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ ឬសវនក្សមម/
អធិការកិ្សចច។ សវនក្សរ ឬរណៈក្សមាម ធិការសវនក្សមម និងអធិការកិ្សចចនទៃក្សនុងគឆលើយតរគៅនរង 
មហាសននិបាតណតមួយរ ុគណណ ឹះ  

- នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនណមនានិយតក្សរ អនក្សជ្រតួតពិនិតយ ឬមាច ស់នន 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមគទ។ ការគរចមបងររស់ខលួនរឺទតល់សំគណើ  និងគសចក្សតីណណនំាែល់សហរមន៍
ក្សសិក្សមមក្សនុងនាមាមិតត ទសេនវទូិ និងមរោុគទៃសក៍្ស 

- សហរមន៍ក្សសិក្សមមគធវើវគិាធនក្សមមគលើរទរញ្ជា នទៃក្សនុងររស់ខលួនពីមួយគពលគៅមួយគពលោក់្ស
ជូននូវលក្សខនតិក្សៈក្សនុងណែលគធវើវគិាធនក្សមមរចួគែើមបីចុឹះរញ្ា ីគៅនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍
ក្សសិក្សមម 

- សមាសធាតុសំខ្ន់ៗមួយចំនួនននលក្សខនតិក្សៈសហរមន៍ក្សសិក្សមមរមួមាន៖ 
គឈាម ឹះ  អាសយោឋ ន និងតំរន់ននកិ្សចចជ្ររតិរតតិការ ក្សមមវតែុននសហរមន៍ សមាជិក្សភាពនន
សហរមន៍ក្សសិក្សមម ណចងអំពីការទទួលខុសជ្រតូវននសងោម មូលនិធិសងោម ណែនកំ្សណត់
ឥណទានអតិររមាននសងោម ាែ រ័នសងោម-ាែ រ័នែរក្សនំាសងោម រណៈក្សមាម ធិការជ្រតួត
ពិនិតយ មន្រនតីការោិល័យសហរមន៍ក្សសិក្សមម គលខ្សហរមន៍ក្សសិក្សមម គហរញ្ញិក្ស 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម ការចុឹះគឈាម ឹះគែើមបីណលរក្សា  ជ្ររគភទ និងជំនួយជ្របាក់្សក្សមចី ការណរងណចក្ស
ជ្របាក់្សចំគណញ វគិាធនក្សមមលក្សខនតិក្សៈនិងគទេងៗ 

- សមាជិក្សទំាងអស់ននសហរមន៍ក្សសិក្សមមរគងកើតមហាសននិបាតណែលាាែ រ័នកំ្សពូល។ វាា 
ាែ រ័នណែលមានអំណចរំទុត និងខពស់រំទុតននសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- សមាជិក្សរឺអនក្សណណែលបានអនុញ្ជញ តឱយចូលាសមាជិក្សតមទលូវចារ់ គហើយាអនក្សណែលបាន
រង់ភារហ ុនរមួទំាងនលលសមាជិក្សភាពទងណែរ 

- សមាជិក្សណែលបានចុឹះក្សនុងរញ្ា ីទំាងអស់ជ្រតូវបានទទួលសិទធិគបាឹះគ ន្ តណទែក្សគលើគោលការណ៍ 
“សមាជិក្សមាន ក់្ស-សំគ ងមួយ” គោយមិនរិតពីចំនួនភារហ ុនណែលពួក្សគរកាន់ការ់ 

- នីតិវធីិននការអនុញ្ជញ តឱយចូល និងការរគណត ញគចញ/ការែក្សគចញននសមាជិក្ស និងសមាជិក្ស 
រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយជ្រតវូបានតក់្សណតងចូលក្សនុងលក្សខនតិក្សៈ 
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- សមាជិក្សភាពននសហរមន៍រឺគរើក្សចំហគោយោម នការោក់្សកំ្សហិតគលើវណណៈ ាសនានិងគភទ
គ ើយ។ សមាជិក្សមានសិទធិគសរភីាពក្សនុងការចូលរមួរនត និងរញ្ច រ់សមាជិក្សភាពគោយខលួនឯង
លុឹះជ្រតណតមាន ក់្សគនាឹះជ្រតូវបានជ្ររកាសថាមិនសម/ោម នរុណសមបតតិរនតាសមាជិក្សភាពតគៅ
គទៀតបាន 

- សមាជិក្សមានសិទធិគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ/ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលតមការ
គជ្រជើសគរ ើសររស់ពួក្សគរគោយគជ្ររើសិទធិក្សនុងការគបាឹះគ ន្ ត 

- អាណតតិកាន់អំណចារណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយបានតក់្សណតងគៅក្សនុងលក្សខនតិក្សៈ 
(ាទូគៅមានរយៈគពល២ ន្ ំ) 

- ាទូគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមមតូចមួយមានរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយចំនួន៥ររូ។ ណទែក្សគលើការ
ពជ្រងីក្សអាជីវក្សមមររស់ខលួន សហរមន៍ក្សសិក្សមមអាចរគងកើនចំនួនសមាជិក្សរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួត 
ពិនិតយបាន 

- ភាពញរក្សញារ់និងជ្ររគភទននមហាសននិបាតរមួរញ្ចូ លទំាងកូ្សរ  មុជ្រតូវបានតក់្សណតងក្សនុងលក្សខនតិក្សៈ 
- ភាពញរក្សញារ់ និងជ្ររគភទននកិ្សចចជ្ររជំុរណៈក្សមមធិការជ្រតតួពិនិតយរមួរញ្ចូ លទំាងកូ្សរ  មុជ្រតវូបានណចង
ក្សនុងលក្សខនតិក្សៈ 

- លក្សខនតិក្សៈតក់្សណតងវធីិាស្តសតនិងនីតិវធីិននការគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសរណៈក្សមាម ធិការគទេងៗនន
សហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- រទរញ្ជា នទៃក្សនុងមានណចងវធីិាស្តសតននការទទួល និងរមាល យភារហ ុន 
- សិទធិ និងភារកិ្សចចសមាជិក្ស ាែ រ័នែរក្សនំា សមាជិក្សរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ ជ្ររធាន  
អនុជ្ររធាន ហិរញ្ញិក្ស និងអនក្សជ្រររ់ជ្ររង/គលខ្ មានណចងក្សនុងលក្សខនតិក្សៈ 

- វធីិាស្តសតទទួលជ្របាក់្សក្សមចី និងការទូទាត់ជ្របាក់្សមានណចងគៅក្សនុងលក្សខនតិក្សៈ 
- លក្សខនតិក្សៈក៏្សទតល់វធីិាស្តសត រគចចក្សគទសននការជ្រររ់ជ្ររងមូលនិធិសហរមន៍ក្សសិក្សមម រញ្ា ីការ
រណគនយយ រញ្ា ីគឈាម ឹះសមាជិក្ស ការជ្រររ់ជ្ររងជ្រទពយសក្សមម និងរំណុល ការគរៀរចំជ្ររគភទគទេងៗ
ននរបាយការណ៍។ល។ 

- លក្សខនតិក្សៈក៏្សមានគសចក្សតីពិាត រននការណរងណចក្ស/ការទុក្សរជ្រមងុននជ្របាក់្សចំគណញររស់ 
សហរមន៍ និងវធីិាស្តសតននការជ្រររ់ជ្ររងការខ្តរង់ 

- លក្សខនតិក្សៈក៏្សតក់្សណតងគោលការណ៍ណណនំាពីរគរៀររមាល យសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែរ។ 
ាទូគៅរំណុលររស់សមាជិក្ស សជ្រមារ់ឱនភាពជ្រទពយសក្សមមររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមក្សនុងគពល

ណែលរញ្ច រ់ កំ្សណត់ជ្រតរមជ្របំាែងននតនមលភារហ ុនណែលបានចូលគោយសមាជិក្ស។ ខណចងអំពីជ្របាក់្ស
រំណុលអាចណជ្ររជ្ររួលាលក្សខណៈឆនាៃ នុសិទធិននមហាសននិបាត។ 
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សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺាាែ រ័នជ្ររាធិរគតយយ។ សមាជិក្សមហាសននិបាតគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសតំង 
(មិនណមនណតងតំង) រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ/ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល និងរណៈក្សមាម ធិការគទេងៗគទៀត។ 
គោយវាាាែ រ័នជ្ររាធិរគតយយ ការសគជ្រមចចិតតគធវើគ ើងគោយ “ការគបាឹះគ ន្ តសំគ ងភារគជ្រចើន”។ 
គទាឹះោ ងណក៏្សគោយសមាជិក្សណែលមានចំគណឹះែរងគជ្រៅជ្រជឹះគពញចិតតនរងការសជ្រមចចិតតគោយ “មតិ
ឯក្សចឆនៃ” ណែលរគងកើតភាពសែិតរមួត និងគក្សរ តិ៍គឈាម ឹះលែក្សនុងចំគណមសមាជិក្ស។ គទាឹះោ ងគនឹះក្សតីនិគោជិត
ទំាងអស់ជ្រតូវបានណតងតំងគោយរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ គហើយពួក្សគរគឆលើយតរចំគពាឹះវាណតមួយមុខ
រ ុគណណ ឹះ។ 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 
- គតើអនក្សធាល រ់គ ើញ អាន ឬមានលក្សខនតិក្សៈសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្សណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សចូលរមួមហាសននិបាតសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្សណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សធាល រ់គ ើញ អាន ឬមានរបាយការណ៍សវនក្សមម និងរបាយការណ៍ជ្ររចំាររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម
អនក្សណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សធាល រ់ជ្ររកួ្សតជ្ររណជងសជ្រមារ់ការគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសារណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយសហរមន៍
ក្សសិក្សមមររស់អនក្សណែរឬគទ? 
- គតើមួយណលែាង “សំគ ងភារគជ្រចើន” ឬ “ការសគជ្រមចចិតតគោយឯក្សចឆនៃ”? 
- គតើអនក្សមានគោរល់អវីខលឹះគែើមបីណក្សលមែសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្ស? 

------------------------------------------------------------ 
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ជំពូក្សទី៩ 
គហត៉ុអវីស្រតូវចូលាសមាជិក្សសហរមន៍ក្សសកិ្សមម? 

 
 សមាជិក្ស រឺាមាច ស់ពិតជ្របាក្សែននសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ គោងតមគោលការណ៍ណែលគរទទួល
ាោ ល់ទូទំាងាក្សលគោក្ស ការចូលាសមាជិក្សភាពក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺគរើក្សចំហ និងគោយសម័ជ្ររ
ចិតត។ សមាជិក្សមានសិទធិគសរភីាពក្សនុងការចូល និងគចញពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ អនក្សណែលសម័ជ្ររចិតតគហើយ
មានរុណសមបតតិគជ្ររើគសវាក្សមមសហរមន៍អាចចូលាសមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមបាន។ សមាជិក្សភាព
ទតល់អំណចសមាជិក្សឱយមានាែ នភាពគសែឋកិ្សចច និងសងោមជ្ររគសើរាងមុន។  
 ែូចគនឹះគហើយ ខាុំជ្របាថាន ចូលាសមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមគោយារមូលគហតុខ្ងគជ្រកាមគនឹះ៖ 

- សមាជិក្សភាពសហរមន៍ក្សសិក្សមមរគងកើតឱយមានអារមមណ៍ាមាច ស់ក្សមមសិទធិ និងសនតិសុខសជ្រមារ់
ជ្ររួារខាុំ និងខាុំ 

- ការចូលាសមាជិក្ស ខាុំអាចទទួលបានការទោត់ទោង់ជី ជ្រោរ់ពូជ វតែុធាតុគែើមក្សសិក្សមមគទេងគទៀត 
និងសមាភ រក្សសិក្សមមរមួរញ្ចូ លទំាងការគធវើទីទារទលិតទល និងឧរក្សរណ៍ឥណទានទាន់គពល
គវោ និងមានរុណភាពលែជ្ររគសើរ 

- ការចូលាសមាជិក្ស ខាុំអាចទទួលបានព័ត៌មានពិត និងចុងគជ្រកាយអំពីាែ នភាពទូគៅននក្សសិក្សមម
ណែលជួយខាុំឱយទទួលបានទលិតភាព និងទលិតក្សមមខពស់។ 

- គធវើទីទារទលិតទលក្សសិក្សមមររស់ខាុំោ ង្រ់រហ័ស និងក្សនុងអជ្រតសមរមយ 
- ទទួលសតកុ្សទលិតទលគលើសររស់ខាុំទុក្សគៅក្សនុងឃ្ល ងំសហរមន៍ 
ខាុំាសមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមម គហើយទទួលបានកិ្សចចជ្ររតិរតតិការ និងការរមួសហការពីសមាជិក្ស

គទេងគទៀតននសហរមន៍។ 
សមាជិក្សភាពសហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់អំណចននការតនលលាក់្សណសតង និងធំាងក្សនុងការទទួលការ

ទោត់ទោង់ ការទុក្សចិតត និងការគធវើទីទារទលិតទល។ សមាជិក្សភាពជួយការពារសមាជិក្សពីឈមួញក្សណត ល
អនក្សទតល់ជ្របាក់្សក្សមចី និងអនក្សគក្សងជ្ររវញ័្ច ។ សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺារណត ញណែលទតល់ការការពារ និងសុវតែិ
ភាពជ្រររ់ជ្រោន់ែល់សមាជិក្ស និងជ្ររួារររស់ពួក្សគរ។ 

សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺណទែក្សគលើតនមលសីលធម៌ និងជ្រក្សមសីលធម៌ណែលាមូលោឋ នននគោលការណ៍ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ សមាជិក្ស រឺាាែ រនិក្ស អនក្សជ្រររ់ជ្ររង និងមាច ស់ននសហជ្រោសអាជីវក្សមមសហរមន៍ 
ក្សសិក្សមម គហើយពួក្សគរមានសិទធិគសរភីាពគធវើការសគជ្រមចចិតតគលើមុខរររររស់ពួក្សគរតៃ ល់។ សហរមន៍
ក្សសិក្សមមរឺាសសរែ៏រ រងមំាននក្សមាល ំងររស់សមាជិក្សគៅតំរន់ោច់ស្រសោល។ 
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ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 
- ពិភាក្សាពីរគរៀរកាល យាសមាជិក្សគពញសិទធិទទួលបានទលជ្ររគោជន៍ននសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 
- គតើទលជ្ររគោជន៍ននការចូលាសមាជិក្សមានអវីខលឹះ? 

------------------------------------------------------------ 
ជំពូក្សទី១០ 

សទិធិ និងកាតពវក្សិចចររសស់ហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូមានសិទធិ និងកាតពវកិ្សចចែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 
[១] អនុវតតកិ្សចចការអាជីវក្សមមក្សនុងជ្រក្សរខណឌ ននទលិតក្សមមក្សសិក្សមម ក្សសិឧសាហក្សមម 
 ក្សសិពាណិជាក្សមម និងគសវាពាក់្សព័នធគទេងៗគទៀតគែើមបទីតល់អតែជ្ររគោជន៍ែល់សមាជិក្ស 
[២] ានីតិរុរោលណែលតំណងឱយសមាជិក្សក្សនុងការចូលែល់ការចុឹះកិ្សចចសនោ និងអនុវតតកិ្សចច
សនោាមួយវស័ិយឯក្សជនឬាមួយនែរូអភិវឌ្ឍន៍គទេងៗ 
[៣] ធានាសិទធិសមាជិក្សក្សនុងការចូលរមួសគជ្រមចបាននូវគោលគៅវរបធម៌ និងសងោមគសែឋកិ្សចចនន
សហរមន៍ក្សសិក្សមម 
[៤] ទតល់ជំនួយរគចចក្សគទស និងហវរក្សហវឺនគែើមបរីគងកើនសមតែភាពសមាជិក្សររស់ខលួន និងទតល់
ព័ត៌មានែល់សមាជិក្សគែើមបីជំរញុការចូលរមួររស់ពួក្សគរក្សនុងកិ្សចចជ្ររតិរតតិការសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
[៥] ោក់្សពាក្សយសំុ ឬទទួលជំនួយហិរញ្ញវតែុ ឬរគចចក្សគទសពីរោឋ ភិបាល និងពីជ្ររភពចារ់គទេងៗ 
[៦] ទទួលខុសជ្រតូវក្សនុងការជ្រររ់ជ្ររងហិរញ្ញវតែុ រណគនយយ សវនក្សមម ការរក្សាទុក្ស និងការរណនែម
គែើមទុន ជ្រពមទំាងធនធានសហរមន៍ក្សសិក្សមមគទេងគទៀតស្រសរនរងចារ់ និងរទរញ្ជា មាន 
សមតែកិ្សចច 
[៧] រង់ពនធ និងរំគពញកាតពវកិ្សចចហិរញ្ញវតែុគទេងៗស្រសរនរងចារ់ និងរទរញ្ជា មានសមតែកិ្សចច 
[៨] អនុវតតកិ្សចចការពាក់្សព័នធនរងវតែុរំណងសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
[៩] សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវរក្សាឯក្សារ ឬកំ្សណត់ជ្រតទុក្សគៅការោិល័យក្សណត លររស់ខលួន 
និងក្សណនលងណមួយណែលកំ្សណត់គោយចារ់។ ឯក្សារ ឬកំ្សណត់ជ្រតណែលជ្រតវូរក្សាទុក្សមានែូច
ខ្ងគជ្រកាម៖ 
[១០] លក្សខនតិក្សៈសហរមន៍ក្សសិក្សមម រទរញ្ជា នទៃក្សនុង និងវញិ្ជញ រនរជ្រតចុឹះរញ្ា ី រញ្ា ីសមាជិក្ស 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម ណែលក្សនុងគនាឹះរមួមាន៖ 
 [ក្ស] គឈាម ឹះ និងអាសយោឋ នការោិល័យសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

TMB½r 41



ទំព ័ 42 

 [ខ] គឈាម ឹះ សញ្ជា តិ នលៃណខ ន្ ំកំ្សគណើ ត និងអាសយោឋ នររស់សមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
 [រ] កាលររគិចឆទននការចូលាសមាជិក្ស 
[១១] រញ្ា ីភារហ ុនសមាជិក្ស ណែលក្សនុងគនាឹះមាន៖ [ក្ស] គឈាម ឹះ និងអាសយោឋ នការោិល័យ 

សហរមន៍ក្សសិក្សមម [ខ] គឈាម ឹះសមាជិក្សណែលមានភារហ ុន តនមលភារហ ុន ចំនួនភារហ ុន និងហ ុនណែល
បានរង់រចួ។ 

[១២] តរាងតុលយការជ្ររចំា ន្ ំររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម 
[១៣] របាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលរូសរញ្ជា ក់្សលទធទលននកិ្សចចជ្ររតិរតតិការ

សហរមន៍ក្សសិក្សមម 
[១៤] របាយការណ៍សវនក្សមមសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
[១៥] ជ្ររគភទទំាងអស់ននកំ្សណត់គហតុ និងរបាយការណ៍ 
[១៦] ឯក្សារសហរមន៍ក្សសិក្សមមគទេងៗណែលតជ្រមូវគោយរោឋ ភិបាល ឬគសនើគោយសមាជិក្ស 

ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 
- គតើសហរមន៍ក្សសិក្សមមោំជ្រទសមាជិក្សររស់ខលួនរណនែមោ ងែូចគមតច? 
- គតើសងោមអាចជួយអភិវឌ្ឍគហោឋ រចនាសមព័នធភូមិ/ជនរទបានណែរឬគទ? 
- គតើសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូទតល់លិខិតចមលងឯក្សារចារ់ររស់ខលួនឱយគៅសមាជិក្សររស់ខលួនទំាងអស់
ណែរឬគទ? 

------------------------------------------------------------ 

  

TMB½r 42



ទំព ័ 43 

ជំពូក្សទី១១ 
សទិធិ និងភារក្សិចចររសស់មាជិក្សសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

 លក្សខនតិក្សៈ មានរញ្ា ីពិាត រននសិទធិ និងភារកិ្សចចសមាជិក្ស និងាែ រ័ន និងមុខគរសហរមន៍ក្សសិក្សមម
គទេងគទៀត។ ខណៈណែលលក្សខនតិក្សៈោក់្សរញ្ញតតិអំពីសិទធិ សមាជិក្សជ្រតូវបានរពំរងថាជ្រតូវអនុវតតភារកិ្សចចររស់
ពួក្សគរ។ សិទធិនរងមិនមានន័យអវីគ ើយគរើោម នការអនុវតតភារកិ្សចច។ 
 សិទធិ និងភារកិ្សចចររស់សមាជិក្សមួយចំនួនណែលបានណចងក្សនុងលក្សខនតិក្សៈមានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 
ភារកិ្សចចសមាជិក្ស 
- ចូលរមួជ្រររ់មហាសននិបាតទំាងអស់ 
- ជ្ររតិរតតិការជ្រររ់ការទោត់ទោង់ និងការគធវើទីទារអាជីវក្សមមាមួយ/តមរយៈសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
- ការពារអតែជ្ររគោជន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមពីរូជ្ររណជង/អនក្សរឹិះរន់ 
- មិនជ្រតវូទុក្សគសៀវគៅជ្របាក់្សរគញ្ញើ ឬគសៀវគៅមូលរបទានរជ្រត ណែលបានចុឹះហតែគលខ្រចួ និងមានមុខ
គរសហរមន៍ក្សសិក្សមមគចាលគនាឹះគទ 
- រក្សារ័ណណ និងរគក ន់នែទទួលជ្របាក់្សទំាងអស់ណែលគចញគោយសហរមន៍ក្សសិក្សមមគៅក្សណនលងមាន 
សុវតែិភាព 
- ទទួលរគក ន់នែទទួលជ្របាក់្សពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមភាល មៗរាល់ការទូទាត់ជ្របាក់្ស 
- គបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសសមាជិក្សណែលគាម ឹះជ្រតង់ លឹះរង់ និងឧសាហ៍ពោោមឱយគធវើារណៈក្សមាម ធិការ
ជ្រតតួពិនិតយ 
សិទធិសមាជិក្ស 
- ជួយជ្រររ់គសវាក្សមមណែលទតល់គោយសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
- សិក្សា និងសគងកតគមើលវធិាន រទរញ្ជា  និងរទរបញ្ញតតិទំាងអស់ននលក្សខនតិក្សៈ 
- សិក្សារបាយការណ៍សវនក្សមម និងរបាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម 
- សួរសំណួរ និងសំុឱយមន្រនតីការោិល័យរញ្ជា ក់្សឱយចាស់ 
- គជ្ររើសិទធិគបាឹះគ ន្ តគោយគសរ ីនិងោម នការរងខិតរងខំ ឬទំគនារគលើនរណមាន ក់្ស 
- ទទួលបានការគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសតំងារណៈក្សមមធិការជ្រតតួពិនិតយគរើមិនមានការខក្សខ្ន 
- យក្សរគក ន់នែរង់ជ្របាក់្សសជ្រមារ់ការទូទាត់ជ្របាក់្សឱយសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
- ទទួលបានឯក្សារចមលងណែលរញ្ជា ក់្សពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមគោយមិនរិតនលល 
- រគញ្ចញគោរល់ និងទសេនៈគោយគសរ ីនិងគាម ឹះជ្រតង់ 
 មិនជ្រតូវភ័យខ្ល ចនរណមាន ក់្ស ឬាៃ ក់្សគសៃើរក្សនុ ងការសួរសំណួរ និងណសវងរក្សការរញ្ជា ក់្សពីមន្រនតី
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ការោិល័យសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្ស។ សូមចំាថា អនក្សាមាច ស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគជ្រពាឹះអនក្សបាន
ោក់្សឥណទានគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមមគនឹះ។ អនក្សានិគោជក្សគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ វាាសិទធិ
ររស់អនក្សក្សនុងការទតល់គោរល់។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនណមនាក្សលររសងោម ឬាែ រ័នសរបុរសធម៌គទ។ 
អនក្សជ្រតូវរង់នលលជ្រររ់គសវាទំាងអស់។ វាាសហជ្រោសអាជីវក្សមម។ 
 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិចារណ 
- គតើវាមានារៈសំខ្ន់ែូចគមតចក្សនុងការមានតុលយភាពរវាងសិទធិ និងភារកិ្សចច? 
- គតើអនក្សធាល រ់អាន ឬមានគរធាល រ់អានលក្សខនតិក្សៈទាក់្សទងនរងសិទធិសមាជិក្សណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សធាល រ់អាន ឬមានគរធាល រ់អានលក្សខនតិក្សៈទាក់្សទងនរងភារកិ្សចចសមាជិក្សណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សធាល រ់ទទួលបានរគក ន់នែរង់ជ្របាក់្សសជ្រមារ់ការទូទាត់ជ្របាក់្សឱយគៅសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សធាល រ់គបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសសមាជិក្សរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពីនិតយគោយជគជ្រមើស និងការគពញចិតត
ររស់អនក្សណែរឬគទ? 

------------------------------------------------------------ 
 

ជំពូក្ស ១២ 
មហាសននិបាតសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

  
គៅក្សនុងរចនាសមព័នធសហរមន៍ក្សសិក្សមម មហាសននិបាតររស់សមាជិក្ស រឺាអងោភាពមួយែ៏ 

សំខ្ន់។ មហាសននិបាតគនឹះរមួមាន រុរោលទំាងអស់ណែលជ្រតូវបានទទួលាោ ល់ាទលូវការ រនាៃ រ់ពីគធវើការ
រង់នលលគសវាសមាជិក្សភាពររស់ខលួនរចួ និងបានចូលភារហ ុន។ រុរោលទំាងគនឹះ ជ្រតូវបានគាថាសមាជិក្ស 
និង មានសិទធិ “គបាឹះគ ន្ ត” គោយណទែក្សគលើគោលការណ៍ “សមាជិក្ស១ សនលរក្សគ ន្ ត១” គោងតមគោល
ការណ៍សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ សហរមន៍មានសវ័យភាព និងឯក្សរាជភាពមិនពាក់្សព័នធជួររោឋ ភិបាល។ 

មហាសននិបាត រឺាាែ រ័នាន់ខពស់ ណែលោក់្សគចញនូវគោលការណ៍ និងក្សមមវធីិសជ្រមារ់ 
ាែ រ័នសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ គែើមបីអនុវតតគោលការណ៍គនឹះ ាែ រ័នែរក្សនំាគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសរណៈ 
ក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ/ជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល  និងរណៈក្សមាម ធិការគទេងគទៀត។ ពួក្សគរជ្រតូវគឆលើយសំណួរគៅ
កាន់មហាសននិបាត។ រនាៃ រ់មក្ស រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយជ្រតូវបានជ្រររល់សិទធិ ឱយគជ្រជើសគរ ើស 
រុរោលិក្ស។ កិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាត 
 កិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាតមានគជ្រចើនទជ្រមង់ែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 
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- កិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាតាមញ្ញជ្ររចំា ន្ ំ ក្សត់សមាោ ល់អំពីវវិឌ្ឍនភាពការគរ ណែលសគជ្រមចបាន 

និងោក់្សគចញនូវគោលការណ៍សជ្រមារ់អនុវតត 

- កិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាតពិគសស រណនែមពីគលើការគរររស់កិ្សចចជ្ររជំុាែ រ័នែរក្សនំាាមញ្ញ  

គបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសមន្រនតីទទួលរនៃុក្ស 

- កិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាតវាិមញ្ញ គធវើវគិាធនក្សមមលក្សខនតិក្សៈ និង 

- កិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាតតមការគសនើសំុ ជ្រតូវបានគសនើគោយសមាជិក្ស ឬ អនក្សចុឹះរញ្ា ី 

សហរមន៍ក្សសិក្សមម គែើមបគីធវើការគរដាា ចិតតគលើរញ្ជា ាក់្សោក់្ស។ 

មុខគរសំខ្ន់ររស់មហាសននិបាត 
- ក្សនុងនាមាាែ រ័នាន់ខពស់គៅក្សនុងរចនាសមព័នធសហរមន៍ក្សសិក្សមម មហាសននិបាតទូគៅោក់្ស

គចញនូវគោលនគោបាយ អនុម័តគលើក្សមមវធីិ និងគជ្រជើសគរ ើសរណៈក្សមាម ធិការ 

- ការជ្ររជំុគនឹះ ជ្រតូវបានែរក្សនំាគោយជ្ររធានមហាសននិបាត គហើយជ្ររសិនគរើជ្ររធានមហាសននិបាត

អវតតមាន ជ្រតូវែរក្សនំាគោយអនុជ្ររធានមហាសននិបាត 

- ជ្ររធានមហាសននិបាត ឬ រុរោលណែលែរក្សនំាកិ្សចចជ្ររជំុ មានសំគ ងគ ន្ តមួយ ក្សនុងក្សរណី ណែល

មានទំនាក់្សទំនង។ 

សិទធិអំណចររស់មហាសននិបាត 
- គបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើស ពយួរការគរ និងែក្សសមាជិក្សារ់គ ន្ តគចញពីរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយ 

- ពិចារណគលើរបាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំ និងរបាយការណ៍សវនក្សមម រណគនយយចំគណញនិងខ្ត 

និងកំ្សណត់សមាោ ល់អធិការកិ្សចច 

- កំ្សណត់ក្សជ្រមិតឥណទានាអតិររមា [MCL] ររស់សមាជិក្សមាន ក់្សៗ 

- គធវើវគិាធនក្សមមលក្សខនតិក្សៈ 

រាល់អាជីវក្សមមទំាងអស់ ណែលបានពិភាក្សា ឬ ជ្រតូវបានសគជ្រមច គៅក្សនុងកិ្សចចមហាសននិបាត ជ្រតូវក្សត់
ជ្រតគៅក្សនុងរញ្ា ីនីតិវធីិ ណែលនរងជ្រតូវចុឹះហតែគលខ្គោយជ្ររធានអងោជ្ររជំុ។ រាល់គសចក្សតីសគជ្រមច
ទំាងអស់ររស់មហាសននិបាត ជ្រតូវភាា រ់កាតពវកិ្សចចគៅឱយសមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងអស់ 
មិនថាគ ើយពួក្សរបានបានគបាឹះគ ន្ តោំជ្រទ  ឬ មិនោំជ្រទគនាឹះគទ។ 

ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 
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- គតើគយើងចំាបាច់ជ្រតូវចូលរមួក្សនុងកិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាតឬគទ? 

- គហតុអវីជ្ររធានអងោជ្ររជំុរួរណតមានសំគ ងគ ន្ តមួយ? 

- គតើមហាសននិបាតអាចរញ្ឈរ់ ឬ ពយួរការគរររស់រណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយណែលារ់គ ន្ ត

គោយរគរៀរណ? 

        
 

ជំពូក្សទី ១៣ 
សទិធិ និងភារក្សិចចស្រក្សុមស្រររក្សាភិបាល 

 
រាល់កិ្សចចការទំាងអស់ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម ជ្រតូវអនុវតតគោយរណៈក្សមមធិការជ្រតតួពិនិតយ/ជ្រក្សមុ

ជ្រររក្សាភិបាល តងនាមឱយសមាជិក្ស និងអនុគោមតមគោលការណ៍ទូគៅ ណែលបានោក់្សគចញគោយ 
មហាសននិបាត។ រណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយ ជ្រតូវបានគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសគោយសមាជិក្សក្សនុងចំគណម
សមាជិក្សររស់មហាសននិបាត។ ភារកិ្សចចែ៏សំខ្ន់ររស់រណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយ រឺគែើមបកីារពារទល
ជ្ររគោជន៍ររស់សមាជិក្ស និងសហរមន៍ក្សសិក្សមមតៃ ល់។ រណៈក្សមាម ធិការគនឹះ មានសិទធិ និងសមតែភាព 
ក្សនុងការសគជ្រមចចិតតទំាងអស់ ជំនួសមុខឱយសមាជិក្ស។ ចំនួនសមាជិក្សរណៈក្សមាម ធិការជ្រតូវបានគរៀររារ់
គៅក្សនុងលក្សខនតិក្សៈររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 

រណៈក្សមាម ធិការ គធវើការសគជ្រមចចិតតទំាងអស់គៅគលើគោលការណ៍ទូគៅណែលបានោក់្សគចញ
គោយមហាសននិបាត និងគរៀរចំកិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាត និងរគងកើតរគរៀរវារៈសជ្រមារ់កិ្សចចពិភាក្សា។  
រណៈក្សមាម ធិការគនឹះ គជ្រជើសគរ ើសអនក្សជ្រររ់ជ្ររងទូគៅនិងរុរោលិក្សគទេងគទៀតគែើមបអីនុវតតគសចក្សតីសគជ្រមច
ររស់ខលួន គធវើការទិញលក់្សតងនាមឱយសហរមន៍ក្សសិក្សមម គរៀរចំរបាយការណ៍សវនក្សមម របាយការណ៍
អធិការកិ្សចចនិងរបាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំសជ្រមារ់ាព័ត៌មាន និងោក់្សជូនមហាសននិបាតគែើមបអីនុម័តគៅក្សនុង
កិ្សចចជ្ររជំុជ្ររចំា ន្ ំររស់ខលួន។ រណៈក្សមាម ធិការគនឹះ ក៏្សគជ្រជើសតំងរណៈក្សមាម ធិការគទេងៗ ឬ ជ្រក្សុមជ្រររក្សា
គោរល់គែើមបោំីជ្រទែល់ែំគណើ រការអនុវតតគសចក្សតីសគជ្រមច និងទទួលរបាយការណ៍ពីពួក្សគរវញិ។ 

លក្សខនតិក្សៈររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគនឹះ ពនយល់អំពីសិទធិនិងភារកិ្សចចររស់រណៈក្សមាម ធិការជ្រតួត 
ពិនិតយ/ជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាល និងរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ។ សិទធនិងភារកិ្សចចមួយចំនួនររស់រណៈ 
ក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ មានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 
ភារកិ្សចចររស់រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ/ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល 

- អនុវតតគោលការណ៍ ណែលបានោក់្សគចញគោយមហាសននិបាត 
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- ធានាថា សហរមន៍ក្សសិក្សមមគនឹះ មិនខក្សខ្នក្សនុងការសងរំណុល ឬ មិនកាល យារុរោលារ់

រំណុល 

- ធានាថា សមាជិក្សរណៈក្សមាម ធិការ មិនជ្ររក្សរអាជីវក្សមមែូចោន គៅនរងសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- ធានាថា សមាជិក្សចូលរមួក្សនុងកិ្សចចជ្ររជំុទំាងអស់ររស់រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ 

- ទទួល សិក្សា និងវភិាររបាយការណ៍សវនក្សមម និងរបាយការណ៍អធិការកិ្សចចឱយបានជ្រររ់ជ្រជងុ

គជ្រាយ 

- ចាត់វធិានការគលើការជំទាស់ណមួយណែលបានគលើក្សគ ើង និងការទដល់មតិគោរល់/ការគសនើសំុ

ររស់សមាជិក្ស 

- យល់ែរងអំពីរាល់ការតល ស់រដូរ និងការអភិវឌ្ឍន៍លមីៗ គៅក្សនុងចារ់ វធិាន រទរបញ្ញតតិ និង 

គោលការណ៍ណណនំាសដីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- យល់ែរងអំពីគសៀវគៅ ណទនការរគងកើតអាជីវក្សមម រគជ្រមាង និង លវកិាររស់សហរមន៍ 

- ទទួល វភិារ និងអនុម័ត/រែិគសធការអនុវតតឥណទានររស់សមាជិក្ស 

- គរើក្សកិ្សចចជ្ររជំុទំាងអស់ឱយបានទាន់គពលគវោ និងគរៀរចំការគបាឹះគ ន្ ត 

- ជ្រពមាន ឬ ចាត់វធិានការគលើសមាជិក្សណែលបានខចីឥណទាន រ ុណនតសងវញិមិនបានទាន់ 

គពលគវោ 

- ធានាថា រាល់ការសគជ្រមចចិតតណទនក្សធុរកិ្សចចទំាងអស់ ណែលជ្រតវូរក្សាការសមាៃ ត់ មិនជ្រតូវបាន

ទេពវទាយាាធារណៈ 

- ទទួលការគសនើសំុពីសមាជិក្ស និងគោឹះស្រាយរញ្ជា ររស់ពួក្សគរ 

- រក្សាទំនាក់្សទំនងជិតសនិទធាមួយនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងធនាោរសហរម

ន៍ ក៏្សែូចាាែ រ័នពាក់្សព័នធគៅក្សនុងតំរន់ 

- ទរ់ាក ត់ការទាញយក្សជ្ររគោជន៍តៃ ល់ខលួន និងធានាថា រនៃុក្សចំណយតៃ ល់ខលួន មិនជ្រតូវឱយ

ោយ ំាមួយសហរមន៍ក្សសិក្សមមគ ើយ។ 

សិទធិររស់រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ/ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល 

- ទទួលព័ត៌មានធុរកិ្សចចររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងអស់ពីអនក្សជ្រររ់ជ្ររង/គលខ្ធិការ 

- ណសវងរក្សការគសនើសំុ និងែំរូនាម នពីអនក្សជ្រររ់ជ្ររង/គលខ្ធិការ មុនគពលគធវើការសគជ្រមចចិតត 
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- ទទួលនិងសិក្សាអំពីរគរៀរវារៈននកិ្សចចជ្ររជំុររស់រណៈក្សមាម ធិការ ោ ងគហាចណស់មួយនលៃគៅ

មុនគពលចារ់គទដើម 

- រគា ញទសេនៈ និងការគសនើសំុតៃ ល់ខលួនឱយបានចាស់ោស់គៅក្សនុងកិ្សចចជ្ររជំុរណៈក្សមាម ធិការ 

- ជ្រតតួពិនិតយរបាយការណ៍ជ្ររចំាណខ ឬ ជ្ររចំាជ្រតីមាស ររស់អនក្សជ្រររ់ជ្ររង ណែលពាក់្សព័នធនរងរាល់

ជ្រររ់ទិែឋភាពទំាងអស់ 

- ធានាថា ចំណយររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនគលើសពីរគជ្រមាងលវកិា និងជ្រតូវមានការរញ្ជា ក់្ស 

និងការគសនើសំុ ជ្រពមទំាងជ្រតវូទដល់អនុាសន៍អំពីវធិានការសមរមយ 

- ជ្រតតួពិនិតយគសៀវគៅរណគនយយ ាច់ជ្របាក់្ស និងសននិធិ ឱយបានគទៀងទាត់ តមរយៈការជ្រតតួ 

ពិនិតយណែលជូនែំណរ ងាមុន ឬ មិនជូនែំណរ ងាមុន 

- គោរពតមការជំទាស់គៅក្សនុងរបាយការណ៍សវនក្សមម និងគរៀរចំរបាយការណ៍អនុគោមភាព 

- គរៀរចំវធិាននិងរទរញ្ញតតិននការជ្រររ់ជ្ររង លក្សខខណឌ ការគរររស់រុរោលិក្សគទេងៗ ការជ្រររ់ជ្ររង 

អចនជ្រទពយ និងទដល់ការគសនើសំុសជ្រមារ់ណក្សលមែ 

- ចាត់វធិានការគលើសមាជិក្សទំាងឡាយណែលខចីឥណទានពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម រ ុណនតមិនសងវញិ

ទាន់គពលគវោ និងមិនជ្ររក្សរអាជីវក្សមមាមួយសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងអនក្សណែលរឹិះរន់ការ

ជ្ររជ្រពរតតគៅររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងមន្រនតីទទួលរនៃុក្ស។ 

ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 
- គតើអនក្សណទទួលពាក្សយគសនើសំុឥណទាន ពិចារណ សគជ្រមច ឬ រែិគសធឥណទាន? 

- គតើអនក្សណជ្រតូវរងការខូចខ្ត ជ្ររសិនគរើឥណទានមិនជ្រតូវបានសងទាន់គពលគវោ? 

- គតើគយើងចំាបាច់ជ្រតូវទដល់គហតុទលគៅឱយអនក្សគសនើសំុ សជ្រមារ់ការរែិគសធពាក្សយគសនើសំុឥណទាន

ណែរឬគទ? 

- គតើអនក្សណគជ្រជើសតំងជ្ររធានសហរមន៍ក្សសិក្សមម? 

- គតើរុរោលិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមម ឬ ក៏្សនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមម ណែលា

គលខ្ធិការ? 

- គតើអនក្សធាល រ់បានទទួល និងសិក្សាអំពីរបាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំ/របាយការណ៍សវនក្សមម ររស់ 

សហរមន៍ក្សសិក្សមមអនក្សណែរឬគទ? 
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ជំពូក្សទី ១៤ 
រណៈក្សមាម ធិការស្រតួតពិនិតយររសស់ហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

 
 រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ ជ្រតូវបានគជ្រជើសគរ ើសគោយតៃ ល់តមរយៈកិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាត។  
រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយជ្រតវូគរើក្សកិ្សចចជ្ររជំុ ណែលែរក្សនំាគោយជ្ររធានរណៈក្សមាម ធិការ ឬ ការគសនើសំុ
សំគ ង២/៣ ររស់សមាជិក្ស ។ ក្សនុងក្សរណីមានសំគ ងគសមើោន  សំគ ងររស់ជ្ររធានរណៈក្សមាម ធិការជ្រតូវ
យក្សគៅអនុតត។ សមាជិក្សរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយអាចចូលរមួកិ្សចចជ្ររជំុជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលក្សនុង 
សមតែកិ្សចចាអនក្សទដល់ជ្រររក្សាគោរល់។ 
 រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ ជ្រតវូមានសិទធិ និងរំគពញភារកិ្សចចែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 

 ជ្រតតួពិនិតយ ឬ រញ្ជា ឱយជ្រតួតពិនិតយគសៀវគៅធំរណគនយយ និងគសៀវគៅរណគនយយគទេងគទៀត

ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម 

 ជ្រតតួពិនិតយ ឬ រញ្ជា ឱយជ្រតតួពិនិតយរាល់ជ្រទពយសក្សមម និងរំណុលររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម 

 ជ្រតតួពិនិតយរញ្ា ីារគពើភណឌ  និងតរាងតុលយការ តមការចំាបាច់ 

 រញ្ាូ នលទធទលណែលរក្សគ ើញគៅជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល និងរញ្ចូ លលទធទលទំាងគនាឹះចូលគៅក្សនុង

របាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំ គែើមបីោក់្សជូនអងោមហាសននិបាត។ 

ក្សនុងក្សរណីណែលមានរញ្ជា រនាៃ ន់ ឬ សមាជិក្សភារគជ្រចើនននជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល យល់គ ើញថា ខលួន
ឯងោម នសមតែភាពអនុវតតភារកិ្សចច និងការទទួលខុសជ្រតូវររស់ខលួនគទគនាឹះ រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ
ជ្រតូវគសនើគៅជ្ររធានជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល គែើមបីគកាឹះជ្ររជំុវាិមញ្ញគោឹះស្រាយរញ្ជា គនឹះ។ 

សមាជិក្សជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល និងរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ មិនជ្រតវូមានជ្របាក់្សគរៀវតេរគ៍ទ។ 
គទាឹះាោ ងណ មហាសននិបាតគនឹះ អាចណរងណចក្សលវកិាណទនក្សណមួយ គែើមបទូីទាត់ចំណយគរសក្សក្សមម 
និង ជ្របាក់្សឧរតែមភ/ជ្របាក់្សគលើក្សទរក្សចិតតសជ្រមារ់សមាជិក្ស។ 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 

- គតើអនក្សណគជ្រជើសគរ ើសរណៈក្សមាម ធិោរជ្រតួតពិនិតយ? 

- គតើរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយសែិតគៅគជ្រកាមជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលណែរឬគទ? 

- គតើរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយមានមុខគរែូចជ្រក្សុមជ្រររក្សាភិបាលណែរឬគទ? 

- គតើអនក្សណអាចែក្សសមាជិក្សរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយ? 
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ជំពូក្សទី ១៥ 
សទិធិ និងភារក្សិចចររសអ់នក្សស្រររ់ស្ររង/នាយក្សស្ររតិរតត ិនិងរ៉ុរោលកិ្សគផ្សសងគទៀត 

 
 មហាសននិបាតសហរមន៍ក្សសិក្សមម គបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយណែលអនុវតត
គោលការណ៍ែូចបានកំ្សណត់គៅក្សនុងកិ្សចចជ្ររជំុមហាសននិបាត។ គោលការណ៍ទូគៅជ្រតូវបានោក់្សរញ្ចូ ល
គៅក្សនុងណទនការសក្សមមភាព ណែលអាចអនុវតតបាន និងជ្រតូវអនុវតតតមរយៈរុរោលិក្សណែលបានគជ្រជើសតំង
គោយរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ។ រណៈក្សមាម ធិការគនឹះ ជួលអនក្សជ្រររ់ជ្ររងទូគៅមាន ក់្ស គែើមបីគធវើា
រណដ ញទំនាក់្សទំនងែ៏សំខ្ន់រវាងសមាជិក្ស និងសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ អនក្សជ្រររ់ជ្ររងទូគៅមានភារកិ្សចចែូច
ខ្ងគជ្រកាម៖ គរៀរចំណទនការសក្សមមភាព ណលរក្សាគសៀវគៅរណគនយយ និងគសៀវគៅគទេងគទៀត ក៏្សែូចា
ជ្រទពយសក្សមមររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម រក្សាទំនាក់្សទំនងាមួយសមាជិក្ស គធវើការគរាមួយមន្រនតីទទួល
រនៃុក្សណែលបានគជ្រជើសគរ ើស រក្សាទំនាក់្សទំនងាមួយនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងធនាោរ
សហរមន៍ ជ្រររ់ជ្ររងែំគណើ រការកិ្សចចជ្ររជំុ។ល។ អនក្សជ្រររ់ជ្ររងជ្រតូវបានគជ្រជើសគរ ើសគចញពីទីទារគរើក្សចំហរ
គោយរណៈក្សមាម ធិការ។ 
 
ភារកិ្សចចររស់អនក្សជ្រររ់ជ្ររង/នាយក្សជ្ររតិរតតិ 

- រគជ្រមើសហរមន៍ក្សសិក្សមម ក្សនុងនាមារុរោលិក្សឧសាហ៍ពោោម គាម ឹះជ្រតង់ និងមានការតំង 

ចិតតខពស់ 

- ទដល់ការណណនំា ែំរូនាម ន និងការោំជ្រទគៅែលរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ 

- យល់ែរង និងអាចទដល់ព័ត៌មានអំពីចារ់ វធិាន និងរទរញ្ញតតិសដីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមឱយបានជ្រររ់

ជ្រជងុគជ្រាយ និងរទរញ្ញតតិអំពីលក្សខនតិក្សៈគៅឱយមន្រនតីទទួលរនៃុក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- ណលរក្សា និងទុក្សោក់្សគសៀវគៅរណគនយយ ាច់ជ្របាក់្ស និងសននិធិ ជ្រពមទំាងគសវាក្សមមនិងមុខរររ 

គទេងៗទំាងអស់ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- គរៀរចំណទនការរគងកើតអាជីវក្សមម រគជ្រមាងលវកិា និងរបាយការណ៍ចំណូលនិងចំណយររស់ 

សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងោក់្សជូនរបាយការណ៍ជ្ររចំាណខ របាយការណ៍ជ្ររចំាជ្រតីមាស និង 

របាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំ  

- រក្សា និងគធវើរចចុរបននភាពគសៀវគៅជ្របាក់្សរគញ្ញើ និងរណនីតៃ ល់ខលួនទំាងអស់ររស់សមាជិក្ស 

TMB½r 50



ទំព ័ 51 

- កំ្សណត់ក្សជ្រមិតឥណទានអតិររមា [MCL] ររស់សមាជិក្ស ែូចមានណចងក្សនុងរទរបញ្ញតតិររស់

ធនាោរសហរមន៍ និងោក់្សឱយរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយ និងមហាសននិបាតគធវើការអនុម័ត 

- គរៀរចំរញ្ា ីសមាជិក្សណែលខក្សខ្នក្សនុងការសងរំណុល និងអនុវតតតមណរររទសជ្រមារ់ការទារ

រំណុល 

- ចូលរមួក្សនុងកិ្សចចជ្ររជំុរណៈក្សមាម ធិការទំាងអស់ គលើក្សណលងណតក្សរណីពិចារណគលើតនមល និង 

គសវាក្សមមររស់រុរោលមួយចំនួន  

- ធានាថា អនក្សជ្រររ់ជ្ររងមិនទុក្សគសៀវគៅរញ្ា ីជ្របាក់្សរគញ្ញើ និងចុឹះហតែគលខ្គលើគសៀវគៅ 

មូលរបទានរជ្រតររស់សមាជិក្ស 

- គចញរគក ន់នែរង់ជ្របាក់្សគៅឱយសមាជិក្សសជ្រមារ់ចំណយទំាងអស់ររស់សមាជិក្ស 

- គធវើការជ្រតតួពិនិតយគលើជ្រទពយសក្សមម និងរំណុលទំាងអស់ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- គធវើការគទៃៀងតៃ ត់ាក់្សណសដងគលើរញ្ា ីារគពើភណឌ ទំាងអស់ ែូចា អចនជ្រទពយ ឃ្ល ំងសដុក្សទំនិញ 

មា សីុន និងឧរក្សរណ៍ការោិល័យ 

- សំុការឯក្សភាពគលើការរក្សា “ាច់ជ្របាក់្សក្សនុងនែ” និងាច់ជ្របាក់្សគលើស គែើមបយីក្សគៅគទាើគៅ

ធនាោរ 

- ជ្រររ់ជ្ររងជ្រតររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងឧរក្សរណ៍/សមាភ រគទេងគទៀត សជ្រមារ់ការទូទាត់ 

- សរគសររញ្ា ីជ្របាក់្សគចញចូល និងគសៀវគៅធំគរៀងរាល់នលៃច័នៃ 

- តមកល់មូលរបទានរជ្រតទំាងអស់ររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម គៅធនាោរ និងរក្សារណនីទំាងគនាឹះ

ឱយបានជ្រតរមជ្រតូវ 

- គរៀរចំគទៃៀងតៃ ត់រណនីររស់សហរមន៍ាមួយធនាោរសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- ធានាថា រាល់ការទូទាត់គៅឱយអនក្សលក់្ស និងសមាជិក្ស ជ្រតូវបានគធវើគ ើងទាន់គពលគវោ 

- គរៀរចំរញ្ា ីសមាជិក្ស និងសជ្រមរសជ្រមួលែំគណើ រការគបាឹះគ ន្ តគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- គរៀរចំរគរៀរវារៈ កំ្សណត់គហតុរគរៀរវារៈ កំ្សណត់គហតុកិ្សចចជ្ររជំុ និងគរៀរចំការណចក្សចាយររស់ខលួន

ឱយបានជ្រតរមជ្រតូវ 

- គរៀរចំរបាយការណ៍សវនក្សមម និងោក់្សជូនអនក្សចុឹះរញ្ា ី RCS រនាៃ រ់ពីទទួលបានការអនុម័តពី 

រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ 
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- គរៀរចំតរាងតុលយការររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងោក់្សជូនរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយគធវើការ

អនុម័ត 

- គរៀរចំរញ្ា ីសមាជិក្សណែលខក្សខ្នក្សនុងការសងជ្របាក់្ស និងគចញគសចក្សតីជូនែំណរ ងអំពីការទារ

រំណុល 

- គរៀរចំលក្សខខណឌ ការគរ សជ្រមារ់និគោជិតទំាងអស់ 

- ជួយរគងកើតទំនាក់្សទំនងជិតសនិទធរាក់្សទាក់្សរួរសមរវាងសមាជិក្ស និងរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ 

សិទធិររស់អនក្សជ្រររ់ជ្ររង 
- គជ្ររើជ្របាស់សមាភ រទំាងអស់ ណែលទដល់ឱយគោយសហរមន៍ណែលអាចជួយឱយអនក្សជ្រររ់ជ្ររងរំគពញ

មុខគរររស់ខលួនគោយជ្រតរមជ្រតូវ 

- គសនើសំុការណក្សលមែជ្ររតិរតតិការររស់សហរមន៍និងលក្សខខណឌ ការគរររស់និគោជិត 

ចំណុចសជ្រមារ់ការពិចារណ 
- គតើអនក្សជ្រររ់ជ្ររងអាចចូលរមួក្សនុងកិ្សចចជ្ររជំុទំាងអស់ររស់រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយណែរឬគទ? 

- គតើអនក្សជ្រររ់ជ្ររងអាចអនុម័ត/រែិគសធពាក្សយគសនើសំុខចីជ្របាក់្សររស់សមាជិក្ស គោយខលួនឯងបានណែរ

ឬគទ? 

- គតើអនក្សជ្រររ់ជ្ររងរួររក្សាទុក្សគសៀវគៅជ្របាក់្សរគញ្ញើ ឬគសៀវគៅមូលរបទានរជ្រតររស់រុរោលិក្សគោយ

ខលួនឯង? 

 
ជំពូក្សទី១៦ 

គសៀវគៅសតពីីសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
 

តមការចុឹះរញ្ា ីគៅគជ្រកាមចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមគែើមបីកាល យានីតិរុរោលស្រសរចារ់ រឺតជ្រមូវតជ្រមវូ
ឱយសហរមន៍ក្សសិក្សមមរក្សាទុក្សគសៀវគៅនិងឯក្សារចុឹះរញ្ា ីទំាងអស់គនាឹះ។ 

 
គោយារសហរមន៍ក្សសិក្សមមាសហជ្រោសពាណិជាក្សមម មានជ្ររតិរតតិការអាជីវក្សមមោ ងគជ្រចើន

មិនជ្រតរមណតាមួយសមាជិក្ស និងនិគោជិតរ ុគណណ ឹះគទ ណលមទំាងាមួយអនក្សគទេងៗគទៀតែូចា ធនាោរ 
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មិនរួរមានែំគណើ រការ ឬនីតិវធីិតមណររការោិល័យជ្ររាធិរគតយយ។ សមាជិក្សរឺាមាច ស់ពិត
ជ្របាក្សែ ែូគចនឹះគហើយពួក្សគរណសវងរក្សគសវាក្សមមណែលមានជ្ររសិទធភាពពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 

គសៀវគៅរណនីនិងជ្ររតិរតតិការហិរញ្ញវតែុទំាងអស់ជ្រតវូគធវើរចចុរបននភាព។ 
គៅគពលទូទាត់ជ្របាក់្សឱយសហរមន៍ក្សសិក្សមម សមាជិក្សជ្រតូវទទួលបានរគក ន់នែរង់ជ្របាក់្ស។ 
និគោជិតជ្រតវូធានាថាលុយតៃ ល់ខលូន និងលុយររស់មន្រនតីជ្រតវូបានទុក្សោក់្សគទេងោន ។ 
ឯក្សារ និងរញ្ា ីទំាងអស់ចំាបាច់ជ្រតវូរក្សាទុក្សឱយមានសណត រ់ធាន រ់ អាចរក្សបាន និងមានរចចុរបនន

ភាព។ ឯក្សារទំាងគនឹះជួយឱយគយើងគរៀរចំរបាយការណ៍ជ្រររ់ជ្រជងុគជ្រាយសជ្រមារ់ោក់្សជូន និងអនុម័ត
គោយជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល គហើយរណៈក្សមាម ធិការជ្រតួតពិនិតយក៏្សជ្រតូវការឯក្សារទំាងគនឹះណែរ។ ឯក្សារ
ទំាងគនឹះជ្រតវូគរៀរចំឱយគហើយមុនគពលអនក្សកាន់រញ្ា ីទាមទារយក្ស។  
 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 
- គតើអនក្សទទួលបានរគក ន់នែរង់ជ្របាក់្សភាល មៗគៅគពលទូទាត់ជ្របាក់្សាមួយសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែរឬគទ? 
- គតើការទុក្សទូរក្សាាច់ជ្របាក់្សគៅការោិល័យសហរមន៍ក្សសិក្សមម ឬគៅទៃឹះជ្ររធាន/គលខ្មានសុវតែិភាព
ណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សយល់ពីាែ នភាពមុខរររររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្សតមរយៈតរាងតុលយការណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សកាន់ការ់គសៀវគៅរគញ្ញើជ្របាក់្ស/រ័ណណឥណទាន/គសៀវគៅមូលរបទានរជ្រតណែលគចញគោយ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែរឬគទ? 
- គតើអនក្សធាល រ់ចុឹះហតែគលខ្ក្សនុងរញ្ា ីចុឹះគឈាម ឹះសមាជិក្សណែលរក្សាទុក្សគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែរឬគទ? 
 

      ជំពូក្សទី ១៧ 

ការរគងកើតគែើមទ៉ុន 
គៅក្សន៉ុងសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺាសហជ្រោសអាជីវក្សមមមួយណែលមានភាពខុសោន ពីសហជ្រោស់ឯក្សជន

ជ្រតង់សមាជិក្សទំាងអស់ាមាច ស់ក្សមមសិទធិ មានការែរក្សនំា និងជ្រររ់ជ្ររងតមណររជ្ររាធិរគតយយ។ 
សមាជិក្ស រឺាអនក្សគធវើការសគជ្រមចចិតតែូចនរងនិគោជក្សអ   ីចរងណែរ។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមទូទំាងពិភពគោក្ស
ទតល់ការគរែល់មនុសេបានគជ្រចើនាងជ្រក្សមុហ ុនពហុាតិ [MNC] ទំាងអស់ណែលរញ្ចូ លោន គៅក្សនុងពិភព
គោក្ស។ ពួក្សគររឺាមាច ស់អចលនជ្រទពយធំរំទុត និងមានវតតមានគៅជ្រររ់ជ្រចក្សលាក្សទំាងអស់ននពិភព
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ក្សសិក្សមមអាចទតល់គសវាគទេងៗែល់សមាជិក្សររស់ខលួន។ តមពិត រឺសមាជិក្សាអនក្សណែលជ្រតូវគសនើសំុឱយស
ហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់គសវា។ 

គសវាក្សមមមួយចំនួនណែលទតល់គោយសហរមន៍មានែូចខ្ងគជ្រកាម៖ 
- គសវាក្សមមហិរញ្ញវតែុ៖ គសវាជ្របាក់្សរគញ្ញើ ជ្របាក់្សក្សមចី និងធានារា រ់រង 
- គសវាក្សមមទលិតក្សមមក្សសិក្សមម និងតនមលរណនែម៖ ទោត់ទោង់ជី ពូជណែលមានរុណភាពលែ ថាន ំរីមី

ក្សសិក្សមម ឧរក្សរណ៍ក្សសិក្សមម រគចចក្សវទិោក្សសិក្សមម ។ល។ 
- គសវាក្សមមទីទារ និងការណក្សនចន៖ សមាជិក្សលក់្សទលិតទលក្សសិក្សមម និងាក្សវរបក្សមមណែលគលើស

ររស់ខលួនតមរយៈសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមក៏្សជ្រតវូគធវើសក្សមមភាពណក្សនចនជួសមុខឱយ
សមាជិក្សររស់ខលួនទងណែរ។ 

- គសវាគជ្ររើជ្របាស់៖ ការទោត់ទោង់សំភារៈក្សសិក្សមម ទំនិញគជ្ររើជ្របាស់ក្សនុងជ្ររួារ ។ល។ 
- គសវាក្សមមសុខុមាលភាពសហរមន៍ក្សសិក្សមម៖ ាគសវាក្សមមពាក់្សព័នធនរងសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

ឧទាហរណ៍ការទោត់ទោង់ទរក្សាែ តសជ្រមារ់ទទួលទាន អំពូលគភលើងរំភលឺទលូវ ទលូវគៅជនរទ ការណលទំា
សតវ ទារក្សោឋ ន ជ្ររព័នធលូ និងសនតិសុខក្សនុងមូលោឋ ន។ល។ 
 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺាាែ រ័នទតល់គសវាក្សមមសជ្រមារ់ក្សសិក្សរ។ មុខគរសំខ្ន់ររស់ពួក្សគរក្សនុង

នាមាសហជ្រោសអាជីវក្សមមសហរមន៍ក្សសិក្សមមពហុគោលរំណងមានែូចា៖ ការទតល់ឥណទាន 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម / មិនណមនក្សសិក្សមមែល់ក្សសិក្សរ ការទេពវទាយលក់្សទលិតទលររស់សមាជិក្សរមួទំាង
តនមលរណនែមទង ការទោត់ទោង់ធនធានក្សសិក្សមមែូចាជី ជ្រោរ់ពូជលែ គជ្ររឿងចជ្រក្ស និងឧរក្សរណ៍ក្សសិក្សមម និង
គោលការណ៍ណណនំារមួទំាងគសវាក្សមមទេពវទាយ គសវាក្សមមទតល់ជ្រររក្សាអំពីការរស់គៅលែជ្ររគសើរ ការគធវើ
ណទនការទលិតក្សមម និងការធានារា រ់រងទងណែរ។ ណទែក្សគលើទំហំសមាជិក្សភាព និងតំរន់គធវើជ្ររតិរតតិការ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមអាចពជ្រងីក្សគសវាររស់ខលួនតមរយៈការគរើក្សាខ្ និងការទតល់គសវាក្សមមរណនែមគទៀត 
ណែលសមាជិក្សជ្រតូវការ។ 

ណទែក្សគលើតជ្រមវូការទូគៅ និងាក់្សោក់្សររស់សមាជិក្ស និងសហរមន៍ សហរមន៍ក្សសិក្សមមក៏្សអាច 
ទតល់គសវាគៅតមមូលោឋ ន និងគសវាសុខុមាលភាពគទេងៗគទៀតណែរ។ សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺា 
សហជ្រោសអាជីវក្សមម គហតុែូគចនឹះគហើយគសវាទំាងអស់ណែលទតល់ ជ្រតូវរិតនលល រ ុណនតាតនមលសមរមយ។ វាជ្រតូវ
បានចងចំាថា សហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនណមនាាែ រ័នសរបុរសធម៌គនាឹះគទ។ 
 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 

- គតើអនក្សែរងអំពីគសវាក្សមមណែលទតល់គោយសហរមន៍ក្សសិក្សមមអនក្សណែរគទ? 
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- គតើគសវាក្សមមជ្ររគភទណណែលអនក្សអាចទទួលបានពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្ស? 
- គតើគសវាក្សមមជ្ររគភទណណែលចង់គអាយសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្សទតល់ជូន? 
- គតើអនក្សសុខចិតតរង់នលលគសវាក្សមមណែរគទ? 

  ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

ជំពូក្សទី ១៩ 
គសវាក្សមមឥណនទានផ្សតលគ់ដ្ឋយ 

សហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

 
មនុសេាគជ្រចើនគៅមិនទាន់ែរងអំពីគសវាក្សមម និង អតែជ្ររគោជន៍ណែលខលួនអាចទទួលពីសហរមន៍ 

ក្សសិក្សមម។ ាលទធទល សមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមាគជ្រចើន ឬអនក្សណែលជ្របាថាន ចង់កាល យាសមាជិក្ស មិនអាច
ទទួលបានអតែជ្ររគោជន៍ពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមគ ើយ។ គហតុែូគចនឹះគហើយ វាាក្សតត ពាក់្សព័នធសំខ្ន់ និងពាក់្ស
ព័នធណែលជ្រតូវជ្របារ់ពួក្សគរអំពីអតែជ្ររគោជន៍ ននការគធវើអាជីវក្សមមាមួយសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងគសវាក្សមមណែល
ពួក្សគរអាចទតល់ជូន។ សមាជិក្សណែលមានការយល់ែរង និងទទួលបានព័ត៌មានជ្រររ់ជ្រោន់ អាចគជ្ររើជ្របាស់ 
គសវាក្សមមររស់សហរមន៍បានលែ។ រនាៃ រ់មក្ស វារឺាគរឿងសំខ្ន់ណែលសមាជិក្សទទួលបានព័ត៌មាន និងការ
អរ់រអំំពីទសេនវាិា សតីពីកិ្សចចសហជ្ររតិរតតិការ ជ្រពមទំាងគសវាក្សមមណែលអាចទតល់ជូនបាន គែើមបឱីយពួក្សគរមាន
ជីវភាពរស់គៅកាន់ណត 
ជ្ររគសើរ។ 

សហរមន៍ក្សសិក្សមមមានសមតែភាពទតល់ឥណទានណែលជួយគធវើឱយជ្ររគសើរគ ើងណទនក្សទលិតភាព និងទ
លិតក្សមម ការទោត់ទោង់ធនធានក្សសិក្សមមលែៗ ែូចា ជី ពូជ និងរីមីក្សសិក្សមម ការោំជ្រទណទនក្សទីទារគៅក្សនុងការលក់្ស
ទលិតទលររស់ពួក្សគរក្សនុងតនមលលែសមរមយ និងការទេពវទាយអំពីរគចចក្សវទិោក្សសិក្សមម។ ឥណទានរឺាគសវា
ក្សមមែ៏សំខ្ន់ណែលសហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់ជូនសមាជិក្សររស់ខលួន។ គៅក្សនុងពិភពគោក្ស ោម នក្សសិក្សរណ
ណែលថាមិនទទួលយក្សឥណទានសជ្រមារ់គោលរំណងក្សសិក្សមមគ ើយ។ ឥណនទានក្សនុងទីទារគសរ ី រឺមាន
អជ្រតការជ្របាក់្សខពស់ និងមានការយឺតោ វ រ ុណនតការគជ្ររើជ្របាស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមាឧរក្សរណ៍គែើមបទីទួល
បានឥណទាន មានអតែជ្ររគោជន៍ជ្រតង់គររិតអជ្រតការជ្របាក់្សទារ និងការជ្របាក់្សសងរណត ក់្សក្សនុងក្សរណីមាន
គជ្រោឹះធមមាតិគក្សើតគ ើង។ 
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- គតើគសវាក្សមមជ្ររគភទណណែលអនក្សអាចទទួលបានពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្ស? 
- គតើគសវាក្សមមជ្ររគភទណណែលចង់គអាយសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្សទតល់ជូន? 
- គតើអនក្សសុខចិតតរង់នលលគសវាក្សមមណែរគទ? 

  ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

ជំពូក្សទី ១៩ 
គសវាក្សមមឥណនទានផ្សតលគ់ដ្ឋយ 

សហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

 
មនុសេាគជ្រចើនគៅមិនទាន់ែរងអំពីគសវាក្សមម និង អតែជ្ររគោជន៍ណែលខលួនអាចទទួលពីសហរមន៍ 

ក្សសិក្សមម។ ាលទធទល សមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមាគជ្រចើន ឬអនក្សណែលជ្របាថាន ចង់កាល យាសមាជិក្ស មិនអាច
ទទួលបានអតែជ្ររគោជន៍ពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមគ ើយ។ គហតុែូគចនឹះគហើយ វាាក្សតត ពាក់្សព័នធសំខ្ន់ និងពាក់្ស
ព័នធណែលជ្រតូវជ្របារ់ពួក្សគរអំពីអតែជ្ររគោជន៍ ននការគធវើអាជីវក្សមមាមួយសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងគសវាក្សមមណែល
ពួក្សគរអាចទតល់ជូន។ សមាជិក្សណែលមានការយល់ែរង និងទទួលបានព័ត៌មានជ្រររ់ជ្រោន់ អាចគជ្ររើជ្របាស់ 
គសវាក្សមមររស់សហរមន៍បានលែ។ រនាៃ រ់មក្ស វារឺាគរឿងសំខ្ន់ណែលសមាជិក្សទទួលបានព័ត៌មាន និងការ
អរ់រអំំពីទសេនវាិា សតីពីកិ្សចចសហជ្ររតិរតតិការ ជ្រពមទំាងគសវាក្សមមណែលអាចទតល់ជូនបាន គែើមបឱីយពួក្សគរមាន
ជីវភាពរស់គៅកាន់ណត 
ជ្ររគសើរ។ 

សហរមន៍ក្សសិក្សមមមានសមតែភាពទតល់ឥណទានណែលជួយគធវើឱយជ្ររគសើរគ ើងណទនក្សទលិតភាព និងទ
លិតក្សមម ការទោត់ទោង់ធនធានក្សសិក្សមមលែៗ ែូចា ជី ពូជ និងរីមីក្សសិក្សមម ការោំជ្រទណទនក្សទីទារគៅក្សនុងការលក់្ស
ទលិតទលររស់ពួក្សគរក្សនុងតនមលលែសមរមយ និងការទេពវទាយអំពីរគចចក្សវទិោក្សសិក្សមម។ ឥណទានរឺាគសវា
ក្សមមែ៏សំខ្ន់ណែលសហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់ជូនសមាជិក្សររស់ខលួន។ គៅក្សនុងពិភពគោក្ស ោម នក្សសិក្សរណ
ណែលថាមិនទទួលយក្សឥណទានសជ្រមារ់គោលរំណងក្សសិក្សមមគ ើយ។ ឥណនទានក្សនុងទីទារគសរ ី រឺមាន
អជ្រតការជ្របាក់្សខពស់ និងមានការយឺតោ វ រ ុណនតការគជ្ររើជ្របាស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមាឧរក្សរណ៍គែើមបទីទួល
បានឥណទាន មានអតែជ្ររគោជន៍ជ្រតង់គររិតអជ្រតការជ្របាក់្សទារ និងការជ្របាក់្សសងរណត ក់្សក្សនុងក្សរណីមាន
គជ្រោឹះធមមាតិគក្សើតគ ើង។ 
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គសវាឥណនទានទតល់គោយសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
[ក្ស] ឥណទានរយៈគពលខលី៖ គជ្រតៀមសជ្រមារ់ក្សសិក្សរោំែុឹះណែលជ្រតវូការជ្របាក់្ស គែើមបីឱយពួក្សគរមានលទធភាព
ទិញឧរក្សរណ៍ក្សសិក្សមម ជីរីមីក្សសិក្សមម និងពូជណែលមានរុណភាពលែ។ គសវាក្សមមទំាងគនឹះទតល់គោយ
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ឥណនទានណែលទតល់ឱយសជ្រមារ់រយៈគពលោំែុឹះមួយរែូវ ឱយគឈាម ឹះថា ឥណទានរ
យៈគពលខលី។ ាធមមត សហរមន៍ក្សសិក្សមមរឋម ទតល់ឥណទានរយៈគពលខលី ឬឥណទានសជ្រមារ់ 
ការោំែុឹះ។ ឥណទានជ្រតូវជ្ររមូលយក្សវញិ រនាៃ រ់ពីែំណំជ្ររមូលទលរចួ។ 
 
[ខ] ឥណទានរយៈគពលមធយម៖  ឥណទានជ្ររគភទគនឹះទតល់ជូនសមាជិក្សសជ្រមារ់រយៈគពលពី ៣ ន្ ំគៅ 
៥ ន្ ំគែើមបឱីយពួក្សគរមានលទធភាពទិញគោជ្រក្សរីសជ្រមារ់អូសទាញ រគទឹះ សង់ ជីវឧសម័ន ទិញ 
ឧរក្សរណ៍ក្សសិក្សមមតូចៗ រគងកើតក្សណនលងចិញ្ច រមជ្រតី ទិញមាន់ទាាគែើម ។ល។ គររក្សគ ើញថា ភាល មៗរនាៃ រ់ពី
ោំែុឹះ និងគៅគពលជ្ររមូលទល រនៃុក្សការគរជ្រតវូបានកាត់រនែយ។ ជ្ររសិនគរើក្សសិក្សរអាចទទួលបាន
ការគរមួយចំនួនគទេងគទៀត គពលគនាឹះវានរងាការជ្ររគសើរ ពីគជ្រពាឹះពួក្សគរអាចរក្សជ្របាក់្សចំណូលបាន 
រណនែម។ ឥណទានណររគនឹះអាចទទួលបានតមរយៈការកាល យាសមាជិក្សររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 
ការសងវញិចំគពាឹះឥណទានណររគនឹះ ាទូគៅសងគោយរង់រមលស់។ ាធមមត ឥណទានរយៈគពល
មធយម និងរយៈគពលណវង ទតល់គោយធនាោរក្សណត លសហរមន៍ ឬធានាោរអភិវឌ្ឍន៍ែីធលី ឬសូមបី
នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 

[រ] ឥណទានរយៈគពលណវង៖ ឥណទានជ្ររគភទគនឹះទតល់ជូនសជ្រមារ់រយៈគពលពី ៥ ន្ ំគៅ ១០ ន្ ំ។ 
ឥណទានទំាងគនឹះជ្រតូវបានទតល់ជូនតមរយៈធនាោរអភិវឌ្ឍន៍ែីធលី។ គោលរំណងននឥណនទានណររ 
គនឹះ រឺគែើមបណីក្សលមែជ្ររព័នធធារាាស្តសត និងការអភិវឌ្ឍជនរទរមួមានទំាងលំគៅោឋ នគៅជនរទទងណែរ។ 
ឥណទានគនឹះទតល់ជូនណទែក្សគលើររមិាណែីណែលសមាជិក្សមាន គហើយជ្រតូវសងវញិគោយការរង់រមលស់។ 

 
[ ] ឥណទានគជ្ររើជ្របាស់៖  សហរមន៍ក្សសិក្សមមទតល់ឥណទានណររគនឹះគៅែល់សមាជិក្សណែលទន់គខាយ
ខ្ងហិរញ្ញវតែុ។ ឥណទានណររគនឹះជ្រតូវបានទតល់ជូនសជ្រមារ់គោលរំណងគទេងៗ ឧទាហរណ៍ពិធីក្សនុង
សងោមាលក្សខណៈជ្ររួារែូចាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការអរ់រ ំ មរណភាពាគែើម។ល។ ឥណទានណររគនឹះ
មានរយៈគពលខុសៗោន  គហើយអាចសងវញិគោយការរមលស់បានតមការសគជ្រមចររស់រណៈក្សមមការ
ជ្រតតួពិនិតយររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 
នីតិវធីិក្សនុងការទទួលឥណនទាន 

សមាជិក្សរំគពញទជ្រមង់ណរររទគឈាម ឹះថា ‘pronote’  ណែលចាត់ទុក្សាកិ្សចចសនោរវាងសមាជិក្ស និង
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ‘pronote’  មានហតែគលខ្ររស់សមាជិក្ស ចំនួនឥណនទានណែលជ្រតវូគសនើសំុ កាល
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ររគិចឆទ ហតែគលខ្ររស់អនក្សជ្រររ់ជ្ររង និងហតែគលខ្ររស់ាក្សេពីីរនាក់្ស។ ឥណទានគនឹះជ្រតវូសងគៅ
សហរមន៍ក្សសិក្សមមវញិ គជ្រកាយពីលក់្សទលិតទលរចួ។ 
ការសងវញិទាន់គពលកំ្សណត់ 
 សមាជិក្សមានកាតពវកិ្សចចជ្រតវូសងឥណទានវញិរមួ ាមួយការជ្របាក់្សឱយបានទាន់គពលគវោែូច
មានណចងគៅក្សនុងកិ្សចចសនោ។ ការសងវញិទាន់គពលគវោ មានអតែជ្ររគោជន៍ែូចខ្ងគជ្រកាមសជ្រមារ់
សមាជិក្ស៖ អាចចូលរមួ / ជ្ររកួ្សតជ្ររណជងគៅក្សនុងែំគណើ រការគបាឹះគ ន្ តបាន អាចគបាឹះគ ន្ តបានគៅក្សនុង
ែំគណើ រការគបាឹះគ ន្ ត អាចខចីឥណទានគ ើងវញិបានពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម អាចគចៀសទុតពីការពិន័យ
គោយារការសងយឺតោ វ និងនលលជ្ររមូល អាចគចៀសទុតពីែំគណើ រការមជឈតតក្សមម និងរទរបញ្ញតិគទេងៗ
គទៀតណែលមានណចងគៅក្សនុងចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម អាចគចៀសទុតពីការឈឺចារ់ខ្ងទលូវចិតត និង
ឧរសរោណទនក្សហិរញ្ញវតែុ មានគក្សរ តិ៍គឈាម ឹះលែក្សនុងសងោម និងកាល យារំរគូរសជ្រមារ់សមាជិក្សគទេងៗគទៀត
សជ្រមារ់ការសងទាន់គពលគវោ។ 
ការកំ្សណត់ឥណទានមានក្សជ្រមិត 

អនក្សជ្រររ់ជ្ររងជ្រតវូគជ្រតៀមរញ្ា ីឥណទានមានក្សជ្រមិតររស់សមាជិក្សទំាងអស់ារីចារ់។ សមាជិក្ស
ទំាងអស់ចំាបាច់ជ្រតូវណតគធវើកិ្សចចសនោ មិនថាពួក្សគរធាល រ់សងមិនទាន់គពលគវោ ឬក៏្សអត់គ ើយ។ ែូចោន
ណែរ គៅគពលសហរមន៍កំ្សណត់ឥណទានមានក្សជ្រមិតអតិររមាររស់សមាជិក្សខលួន ឥណទានមានក្សជ្រមិត
ររស់ខលួនក៏្សជ្រតូវកំ្សណត់គោយធនាោរក្សណត លសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ សជ្រមារ់ឥណនទានែំណំ ចំនួន
ឥណទានជ្រតវូកំ្សណត់ធនាោរក្សណត លសហរមន៍ គោយមានការពិគជ្រោឹះាមួយនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ឥណទានមានក្សជ្រមិតអតិររមាររស់ធនាោរសហរមន៍ ក៏្សជ្រតវូកំ្សណត់គោយ
ធនាោរសហរមន៍រែឋទងណែរ។ 
 
ការទទួលបានឥណទានមក្សវញិ 

ជ្ររសិទធភាពននជ្ររតិរតតិការមុខរររសហរមន៍ក្សសិក្សមម ពរងណទែក្សគលើការទទួលបានឥណទានមក្ស
វញិ។ ជ្ររសិនគរើឥណទានណែលទទួលបានមក្សវញិលែោម នរញ្ជា  ឆនៃៈររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមក៏្សជ្រតូវបាន
ចាត់ទុក្សថាលែ គហើយាែ នភាពហិរញ្ញវតែុររស់ខលួនក៏្សរ រងមំា។ ក្សនុងក្សរណីទទួលបានឥណនទានមក្សវញិទារ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមនរងកាល យាអនក្សខក្សខ្នក្សនុងការសងររស់ធនាោរសហរមន៍ គហើយជ្ររឈមរញ្ជា
ក្សនុងការនរអគោ សមូលនិធិរណនែមគទៀត។ ែូគចនឹះគហើយវាាក្សតត សំខ្ន់ណែលមិនថាឥណនទានជ្ររគភទណ
គទឱយណតទទួលបានពីសមាជិក្សរួរណតរងវិលសងគៅធនាោរវញិភាល មៗ គែើមបឱីយគសវាររស់ធនាោរអាច
រនតែំគណើ រការសជ្រមារ់រគជ្រមើសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ក្សនុងក្សរណីណែលសហរមន៍ក្សសិក្សមមខក្សខ្នក្សនុងការ
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សងសហរមន៍ជ្រតូវរង់ការជ្របាក់្សពិន័យ គហើយវាមិនជ្រតរមណតកាល យារនៃុក្សររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម
រ ុគណណ ឹះគទ ណតវាក៏្សារនៃុក្សររស់សមាជិក្សខលួនទងណែរ។ 
ារៈសំខ្ន់៖  ជ្ររសិនគរើអនក្សមានសិទធិទទួលបានឥណទានពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម គពលគនាឹះអនក្សក៏្សមាន
កាតពវកិ្សចចជ្រតវូសងឥណនទានគៅសហរមន៍ក្សសិក្សមមវញិាមួយនរងការជ្របាក់្សឱយទាន់គពលគវោណែរ។ 
ែំគណើ រការគនឹះរឺគែើមបអីតែជ្ររគោជន៍ររស់សមាជិក្សទំាងអស់ ជ្រពមទំាងសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់ពួក្សគរ
ទងណែរ។ គនឹះរឺាវធីិលែរំទុតក្សនុងការគជ្ររើជ្របាស់គសវាក្សមមររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិចារណ 

- រយៈគពលរី ន្ ំចុងគជ្រកាយគនឹះ គតើក្សមចីចំនួនរ ុនាម នណែលអនក្សបានខចីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្ស? 
- គតើអនក្សបានសងជ្របាក់្សក្សមចីររស់អនក្សាមួយនរងការជ្របាក់្សបានទាន់គពលគវោណែរគទ? 
- គតើអនក្សយល់ស្រសរថា ឥណទានរួរណតសងវញិឱយបានទាន់គពលណែរគទ? 
- គតើអនក្សធាល រ់ជ្ររឈមនរងែំគណើ រការននការទទួលបានឥណទានមក្សវញិណែរគទ? 
- គតើអនក្សមានសំគណើ គលើក្សគ ើងអំពីនីតិវធីិ ននការសងឥណទានណែរគទ? 

   
 

ជំពូក្សទី ២០ 
ការគធវើសវនក្សមមគលើ 
សហរមន៍ក្សសកិ្សមម 

 
រាល់សហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងអស់ជ្រតូវគធវើសវនក្សមមមតងក្សនុងមួយ ន្ ំតមចារ់សតីពីសហរមន៍ 

ក្សសិក្សមម។ 
សវនក្សមមជ្រតូវគធវើគ ើងគោយសវនក្សរមក្សពីនាយក្សោឋ ន/មន្រនតីចុឹះរញ្ា ីទទួលរនៃុក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

ឬគោយរណគនយយក្សរណែលគរជួលពីទីទារ គោយមានការអនុម័តពីនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ 
ក្សសិក្សមម។ 

ជ្ររសិនគរើមានណចងគៅក្សនុងលក្សខនតិក្សៈ មហាសននិបាតក៏្សអាចណតងតំង / គជ្រជើសតំងសវនក្សរ ឬរណៈ
ក្សមមការសវនក្សមមណែលអាចពនយល់រក្សស្រាយជ្របារ់មហាសននិបាតបាន។ 

របាយការណ៍សវនក្សមម អាចោក់្សជូនបានតមរយៈជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាលសជ្រមារ់ការពិភាក្សា និង 
អនុម័ត។ 

លទធទលននការពិភាក្សា និងការសគជ្រមចគោយមហាសននិបាត ជ្រតវូគធវើគ ើងាណទនក្សមួយនន 

ទំព ័ 61 

របាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំ។ 
គៅក្សនុងក្សរណីាគជ្រចើន សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលគធវើអាជីវក្សមមតូចតច ាទូគៅជ្រតូវបានគលើក្សណលងពី

ការគធវើសវនក្សមមទលូវការ។ គៅក្សនុងក្សរណីណែលរបាយការណ៍ររស់រណៈក្សមមការរណគនយយ ឬរណៈក្សមមការ
ជ្រតតួពិនិតយលែជ្រររ់ជ្រោន់សជ្រមារ់ោក់្សជូនគៅមហាសននិបាត និងមន្រនតីចុឹះរញ្ា ី។ 

អនក្សជ្រររ់ជ្ររងជ្រតវូទទួលខុសជ្រតូវទំាងស្រសុងចំគពាឹះការគជ្រតៀមរាល់ឯក្សារ និង facilities សជ្រមារ់សវន
ក្សរគែើមបឱីយែំគណើ រការគធវើសវនក្សមមជ្ររជ្រពរតតគៅោ ងរលូន។ 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 

- គហតុអវីបានាការគធវើសវនក្សមមមានារៈសំខ្ន់សជ្រមារ់សហរមន៍ក្សសិក្សមម? 
- គហតុអវីបានារបាយការណ៍សវនក្សមម រួរណតោក់្សជូនគៅមហាសននិបាត? 
- គហតុអវីបានសមាជិក្សររស់រណៈក្សមមការជ្រររ់ជ្ររងមិនអាចគធវើសវនក្សមមបាន? 

------------------------------------------------------------------------- 
 

ជំពូក្សទី ២១ 
ការគរៀរចំរចនាសមព័នធគ ើងវិញររស ់

សហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
 

[ក្ស] ការរោំយសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម អាចរោំយបានគោយារមូលគហតុែូចខ្ងគជ្រកាម៖ [i] ការសគជ្រមចររស់

មហាសននិបាត [ii] ការែល់គពលជ្រតូវរោំយគចាលែូចបានពណ៌នាគៅក្សនុងលក្សខនតិក្សៈររស់ខលួន [iii] គៅ
គពលសមាជិក្សោឈរ់ សល់ណតសមាជិក្សតិចាង ៦ នាក់្ស [iv] គៅគពលក្សេ័យធន ឬជំពាក់្សរំណុលគជ្រចើន 
[v] គៅគពលមានែីការគោ រ់ពីតុោការ [vi] គៅគពលែក្សវញិ្ជញ រនរ័ជ្រតចុឹះរញ្ា ីទលូវការ។ 

[ខ] ការរមួរញ្ចូលសហរមនក៍្សសកិ្សមម 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមពីរ ឬគជ្រចើនាងគនឹះគៅក្សនុងជ្រពំជ្ររទល់ភូមិាស្តសតណតមួយ អាចរមួរញ្ចូ លោន

តមការសគជ្រមចចិតតររស់មហាសននិបាត ននសហរមន៍ក្សសិក្សមមនីមួយៗ។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលជ្រតវូ
បានរមួរញ្ចូ លោន  ជ្រតូវណតចុឹះរញ្ា ីាលមីមតងគទៀតែូចសហរមន៍ក្សសិក្សមមលមីណែរគោយអនុគោមតម 
រទរញ្ញតតិ ននចារ់ាធរមាន។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលជ្រតូវរមួរញ្ចូ លោន  ជ្រតូវទូទាត់រំណុលររស់ខលួន
ាមួយមាច ស់រំណុលរចួរាល់ មុនគពលការរមួរញ្ចូ លោន ចូលាធរមាន។ 
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ទំព ័ 61 

របាយការណ៍ជ្ររចំា ន្ ំ។ 
គៅក្សនុងក្សរណីាគជ្រចើន សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលគធវើអាជីវក្សមមតូចតច ាទូគៅជ្រតូវបានគលើក្សណលងពី

ការគធវើសវនក្សមមទលូវការ។ គៅក្សនុងក្សរណីណែលរបាយការណ៍ររស់រណៈក្សមមការរណគនយយ ឬរណៈក្សមមការ
ជ្រតតួពិនិតយលែជ្រររ់ជ្រោន់សជ្រមារ់ោក់្សជូនគៅមហាសននិបាត និងមន្រនតីចុឹះរញ្ា ី។ 

អនក្សជ្រររ់ជ្ររងជ្រតវូទទួលខុសជ្រតូវទំាងស្រសុងចំគពាឹះការគជ្រតៀមរាល់ឯក្សារ និង facilities សជ្រមារ់សវន
ក្សរគែើមបឱីយែំគណើ រការគធវើសវនក្សមមជ្ររជ្រពរតតគៅោ ងរលូន។ 
ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 

- គហតុអវីបានាការគធវើសវនក្សមមមានារៈសំខ្ន់សជ្រមារ់សហរមន៍ក្សសិក្សមម? 
- គហតុអវីបានារបាយការណ៍សវនក្សមម រួរណតោក់្សជូនគៅមហាសននិបាត? 
- គហតុអវីបានសមាជិក្សររស់រណៈក្សមមការជ្រររ់ជ្ររងមិនអាចគធវើសវនក្សមមបាន? 

------------------------------------------------------------------------- 
 

ជំពូក្សទី ២១ 
ការគរៀរចំរចនាសមព័នធគ ើងវិញររស ់

សហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
 

[ក្ស] ការរោំយសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម អាចរោំយបានគោយារមូលគហតុែូចខ្ងគជ្រកាម៖ [i] ការសគជ្រមចររស់

មហាសននិបាត [ii] ការែល់គពលជ្រតូវរោំយគចាលែូចបានពណ៌នាគៅក្សនុងលក្សខនតិក្សៈររស់ខលួន [iii] គៅ
គពលសមាជិក្សោឈរ់ សល់ណតសមាជិក្សតិចាង ៦ នាក់្ស [iv] គៅគពលក្សេ័យធន ឬជំពាក់្សរំណុលគជ្រចើន 
[v] គៅគពលមានែីការគោ រ់ពីតុោការ [vi] គៅគពលែក្សវញិ្ជញ រនរ័ជ្រតចុឹះរញ្ា ីទលូវការ។ 

[ខ] ការរមួរញ្ចូលសហរមនក៍្សសកិ្សមម 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមពីរ ឬគជ្រចើនាងគនឹះគៅក្សនុងជ្រពំជ្ររទល់ភូមិាស្តសតណតមួយ អាចរមួរញ្ចូ លោន

តមការសគជ្រមចចិតតររស់មហាសននិបាត ននសហរមន៍ក្សសិក្សមមនីមួយៗ។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលជ្រតវូ
បានរមួរញ្ចូ លោន  ជ្រតូវណតចុឹះរញ្ា ីាលមីមតងគទៀតែូចសហរមន៍ក្សសិក្សមមលមីណែរគោយអនុគោមតម 
រទរញ្ញតតិ ននចារ់ាធរមាន។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលជ្រតូវរមួរញ្ចូ លោន  ជ្រតូវទូទាត់រំណុលររស់ខលួន
ាមួយមាច ស់រំណុលរចួរាល់ មុនគពលការរមួរញ្ចូ លោន ចូលាធរមាន។ 
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ទំព ័ 62 

[រ] ការរំណរក្សខេនួសហរមនក៍្សសកិ្សមម 
 

សហរមន៍ក្សសិក្សមមអាចជ្រតវូរំណរក្សខលួនក្សនុងក្សរណីមានការតល ស់រតូរណែនសមតែកិ្សចច ឬជ្រពំណែន 
រែឋបាលឬការណរងណចក្សការជ្រររ់ជ្ររងអាជីវក្សមម។ ការរំណរក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមអាចពិចារណបានឱយណត
មានសំគណើ ពីសមាជិក្សជ្រតរមពាក់្សក្សណត ល [១/២] ។ 

រនាៃ រ់ពីកាលររគិចឆទននែំគណឹះស្រាយរំណរក្សខលួន សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូទូទាត់រំណុល។ វា
ជ្រតូវចុឹះរញ្ា ីាមួយមន្រនតីចុឹះរញ្ា ី។ 

ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា 
- គតើមានអតែជ្ររគោជន៍អវីខលឹះសជ្រមារ់សមាជិក្ស គៅគពលរោំយសហរមន៍ក្សសិក្សមម? 
- គតើមានអតែជ្ររគោជន៍អវីខលឹះ គៅគពលសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវបានរមួរញ្ចូ លោន ? 
- គតើគហតុអវីបានាសហរមន៍ក្សសិក្សមមរួររំណរក្សខលួនាពីរ ឬរី? 

------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ជំពូក្សទី ២២ 
ការគលើក្សក្សមពសក់ារស្រររ់ស្ររងម៉ុខរររររស ់

សហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
 

គៅក្សនុងជ្ររគទសភារគជ្រចើន សហព័នធថាន ក់្សាតិ និងថាន ក់្សគខតតជ្រតូវបានគរៀរចំគ ើងគោយ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមរឋមគែើមបអីនុវតតមុខរររគសែឋកិ្សចចឱយកាន់ណតមានជ្ររសិទធភាព។ រណនែមពីគលើគនឹះ 
សហភាពាតិននសហរន៍ក្សសិក្សមម ឬសហរមន៍ក្សសិក្សមម ជ្រតូវបានគរៀរចំគ ើងគែើមបតំីណងចលនា 
សហរមន៍ររស់ជ្ររគទស គហើយទតល់គោលការណ៍ណណនំា គសវាក្សមមសវនក្សមម និងគសវាក្សមមអរ់រ។ំ 

ចំណុចសជ្រមារ់ការពិភាក្សា៖ 
- គហតុអវីសហភាពមានារៈសំខ្ន់សជ្រមារ់វស័ិយគនឹះ? 
- អវីាអតែជ្ររគោជន៍ ននការរគងកើតសមព័នធភាពសជ្រមារ់សហរមន៍ក្សសិក្សមម? 

 
  ------------------------------------------------------------------------- 
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 ជំពូក្សទី២៣ 
ចំណ៉ុ ចពិគសសសស្រមារ់ការពិចារណ 

សូមចំាថា..... 
- សហរមន៍ក្សសិក្សមមរឺាាែ រ័នររស់អនក្សតៃ ល់។ អនក្សរឺាមាច ស់ររស់វា។ អនក្សចាត់ណចង 

ជ្រររ់ជ្ររងតមណររលទធិជ្ររាធិរគតយយ។ អនក្សាអនក្សតក់្សណតង និងអនុវតតក្សមមវធីិ និងគោល

នគោបាយគោយខលួនឯង  

- គោយទិញភារហ ុនសហរមន៍ក្សសិក្សមម អនក្សអាចកាល យាសមាជិក្សគោយសម័ជ្ររចិតត គហើយអាច

ោឈរ់គៅគពលណណែលអនក្សចង់គចញ 

- គរើគទាឹះាសហរមន៍ក្សសិក្សមមចុឹះរញ្ា ីគោយអនក្សកាន់រញ្ា ីសហរមន៍ក្សសិក្សមមក៏្សគោយ ក៏្ស 

រោឋ ភិបាលមិនអាចកាល យាមាច ស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគ ើយ។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមក៏្សមិនណមនា

ទីភាន ក់្សគរ ឬនាយក្សោឋ នរោឋ ភិបាលណែរ 

- អនក្សាអនក្សរគងកើតលក្សខនតិក្សៈ គហើយគធវើវគិាធនក្សមមគលើលក្សខនតិក្សៈគហើយគរតាា គោរពលក្សខនតិក្សៈគនឹះ 

- អនក្សអាចគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសគរ ើសរណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ/ជ្រក្សមុជ្រររក្សាភិបាល និងអនក្សទទួល

រនៃុក្សតមការោិល័យ ែូចា ជ្ររធាន អនុជ្ររធាន ហិរញ្ញិក្ស និងសមាជិក្សគទេងៗ។  

- អនក្សមានសិទធិក្សនុងការឈរគឈាម ឹះក្សនុងតំណណងណមួយក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមមអាចា  

រណៈក្សមាម ធិការជ្រតតួពិនិតយ ឬរណៈក្សមាម ធិការគទេងគទៀត 

- អនក្សជ្រតូវបានអនុញ្ជញ តឱយគជ្រជើសតំងអនក្សជ្រររ់ជ្ររងររស់អនក្ស និងនិគោជិតគទេងគទៀត 

- គនឹះាសិទធិររស់អនក្សក្សនុងការទទួល និងអានរបាយការណ៍សវនក្សមមជ្ររចំា ន្ ំ ឬរបាយការណ៍

គទេងគទៀតររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម និងគលើក្សសំណួរគែើមបីសួររញ្ជា ក់្ស 

- ក្សនុងក្សរណីមហាសននិបាតមិនបានគធវើគ ើងទាន់គពល ឬអនក្សមិនបានទទួលរបាយការណ៍សវន

ក្សមមជ្ររចំា ន្ ំទាន់គពល អនក្សមានសិទធិក្សនុងការសួរគហតុទលពីមន្រនតីការោិល័យសហរមន៍

ក្សសិក្សមម ឬោក់្សពាក្សយរណតរ ងគៅអនក្សកាន់រញ្ា ីសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 

- វាមានារៈសំខ្ន់រំទុតសជ្រមារ់ការទូទាត់ជ្របាក់្សទំាងអស់ក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ អនក្សជ្រតូវសំុ

យក្សរគក ន់នែរង់ជ្របាក់្សទលូវការ គហើយអនក្សជ្រតូវរក្សាវាទុក្សគៅក្សណនលងណែលមានសុវតែិភាពររស់អនក្ស 
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- អនក្សមានសិទធិោ ងគពញគលញក្សនុងការពិនិតយរណនីសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់គោក្សអនក្សគៅ

គពលណក៏្សបាន គហើយគរើចំាបាច់អនក្សអាចសំុយក្សលិខិតចមលងរណនីណែលបានរញ្ជា ក់្សាទលូវ

ការ ឬឯក្សារគទេងគទៀតគោយមិនមានការរង់ជ្របាក់្ស 

- មិនជ្រតូវរងកឱយមានអំគពើពុក្សរលួយគោយឱយសំណូក្សែល់មន្រនតីការោិល័យ ឬនិគោជិត 

សហរមន៍ក្សសិក្សមមណមួយគ ើយ 

- អនក្សអាចទតល់ការណណនំា និងរំនិតគោរល់ែល់សហរមន៍ក្សសិក្សមមសជ្រមារ់ការគរ

ជ្ររក្សរគោយភាពស័ក្សតិសិទធិររស់ខលួន 

- វាាសិទធិររស់អនក្សក្សនុងការែក្សនិគោជិតសហរមន៍ក្សសិក្សមមណមួយគជ្រកាយពីការោក់្សគសនើ 

សមស្រសរ គោយគជ្រពាឹះរុរោលគនាឹះមិនមានភាពស័ក្សតិសិទធិក្សនុងការគរ អាក្សរបកិ្សរោិមិនលែ ឬមិន

មានភាពសមរមយ 

- វតែុរំណងចមបងររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺគែើមបធីានាការពារអតែជ្ររគោជន៍សមាជិក្សររស់

ខលួន និងពជ្រងរងមុខតំណណងគសែឋកិ្សចច និងសងោមររស់ពួក្សគរគៅក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- ោម នសហរមន៍ក្សសិក្សមមណអាចទទួលបានគារជ័យជ្រតចឹះជ្រតចង់ និងទតល់ជ្ររគភទគសវាក្សមមែ៏

ជ្រតរមជ្រតវូបានគោយោម នការចូលរមួោ ងសក្សមមររស់អនក្សក្សនុងសក្សមមភាពអងោភាព និងគសែឋកិ្សចច

ររស់ខលួនគ ើយ  

- សមាជិក្សជ្រតូវយល់ែរងពីលំហូរចូល និងលំហូរគចញននមូលនិធិក្សនុងសហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- សមាជិក្សជ្រតូវយល់ែរងពីារៈសំខ្ន់ននទំនាក់្សទំនងលែរវាងសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងធនាោរ

សហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- ជួយអនក្សក្សនុងជ្ររតិរតតិការក្សសិក្សមមែូចាអនក្សខចីលុយពីសហរមន៍ក្សសិក្សមម សហរមន៍ក្សសិក្សមមខចី

លុយពីធនាោរសហរមន៍។ ែូគចនឹះ វាាភារកិ្សចចររស់អនក្សក្សនុងការសងជ្របាក់្សវញិឱយទាន់គពល

គែើមបីឱយសហរមន៍គៅណតអាចមានសិទធិខចីលុយពីធនាោរសហរមន៍មតងគទៀត គហើយឱយ

សមាជិក្សណែលជ្រតូវការលុយខចីរនត 

- គរើជ្របាក់្សក្សមចីមិនបានសងទាន់គពលគវោ សមាជិក្សសហរមន៍ក្សសិក្សមមគទេងគទៀតមិនអាច

ទទួល 
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ឥណទានពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមបានគ ើយ។ វាាភារកិ្សចចររស់អនក្សក្សនុងការជួយមិតតររស់អនក្ស 

[គនឹះាអតែន័យននសហរមន៍ក្សសិក្សមម] 

- គរើអនក្សមានអារមមណ៍ថារទរញ្ញតតិមួយចំនួនននចារ់ វធិាន និងរទរញ្ជា សហរមន៍ក្សសិក្សមម

ណែលរគងកើតគ ើងគោយនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍រងកឱយមានការរាងំសៃឹះភាពរលូននន

មុខគរសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់អនក្ស អនក្សមានសិទធិក្សនុងការពិភាក្សារញ្ជា គនឹះាមួយមន្រនតី

ការោិល័យ ឬក៏្សយក្សរញ្ជា គនឹះគៅពិភាក្សាាមួយថាន ក់្សែរក្សនំានគោបាយមូលោឋ នែូចា 

ជ្ររធានរណៈក្សមាម ធិការភូមិ ឬអនក្សតំណងរាស្តសត។ អនក្សបានគបាឹះគ ន្ តជូនពួក្សគរ ែូចគនឹះគហើយ

វាាភារកិ្សចចររស់ពួក្សោត់ក្សនុងការគោឹះស្រាយរញ្ជា ាមួយរោឋ ភិបាល 

- ចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមគធវើគ ើងសជ្រមារ់ណណនំា និងជ្រររ់ជ្ររងអាជីវក្សមមសហរមន៍

ក្សសិក្សមមគោយសមស្រសរ មិនណមនគែើមបីជ្រតួតជ្រត ឬែរក្សនំាគ ើយ 

- អនក្សជ្រតូវែរងថាអនក្សបានអនុម័តលក្សខនតិក្សៈសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ អនក្សបានយល់ជ្រពមគោរពតមគៅ

គពលគសនើសំុចូលាសមាជិក្សភាព។ ក្សនុងក្សរណីណែលអនក្សមិនយល់រទរញ្ញតតិមួយនន 

លក្សខនតិក្សៈ ឬមានចមៃល់ពីអតែន័យពិតររស់វា អនក្សមានសិទធិក្សនុងការពិភាក្សារញ្ជា ាមួយជ្ររធាន 

ឬមន្រនតីការោិល័យសហរមន៍ក្សសិក្សមម ឬនាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមម 

- វាាសិទធិររស់អនក្សក្សនុងការទទួលបានព័ត៌មានគពញគលញសតីពីមុខគរសហរមន៍ក្សសិក្សមមររស់

អនក្ស។ អនក្សអាចទទួលព័ត៌មានពីអនក្សជ្រររ់ជ្ររងណែលធាល រ់ានិគោជិតររស់អនក្ស។ វាាភារកិ្សចច

ររស់ោត់ក្សនុងការរគជ្រមើសហរមន៍ក្សសិក្សមម និងសមាជិក្សររស់ខលួន និងទតល់ឱយសមាជិក្សនូវ

ចគមលើយពិត និងសមស្រសរចំគពាឹះសំណួរររស់ពួក្សគរ។ 

------------------------------------------------------------ 
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ចិញ្ច រម មុំ ការអភិវឌ្ឍសតវពាហនៈ ការចិញ្ច រមគោយក្សទរក្សគោឹះ គនាទ ។ល។ 
១៧. សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវមានគសវាក្សមមណែលទាក់្សទងនរងសហរមន៍ក្សសិក្សមម ែូចា  

សុខ្ភិបាល អនាម័យ អំពូលគភលើងគៅតមទលូវ ទូរទូរស័ពៃាធារណៈ ការទូទាត់នលលអរោិសនី ទរក្ស និង 
ពនធទៃឹះ ការអរ់រមំនុសេគពញវយ័ មជឈមណឌ លណលទំាកុ្សមារគពលនលៃ ការទតល់អាហាររូក្សរណ៍កូ្សនៗររស់ 
សមាជិក្ស។ល។ 

១៨. ាមួយទសេនៈពជ្រងីក្សអាជីវក្សមម និងទំនាក់្សទំនងសងោម សហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលជ្ររតិរតតិការ
គៅក្សនុងតំរន់ជិតខ្ងជ្រតូវរមួោន គធវើការទាក់្សទងនរងពិធីរុណយក្សនុងមូលោឋ ន។ ការចុឹះទសេនកិ្សចចតល ស់រតូររទ
ពិគាធន៍ជួយឱយសមាជិក្សគរៀនពីោន គៅវញិគៅមក្ស 

១៩. ាក់្សណសតងសហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនណមនាាែ រ័នសរបុរសធម៌គទ។ ពួក្សគរមិនអាចមាន 
លទធភាពទតល់គសវាក្សមមគោយឥតរិតនលលគ ើយ។ សមាជិក្សជ្រតូវរង់នលលគសវាក្សមម គហើយសមាជិក្សជ្រតូវរង់
ជ្របាក់្សគពលទទួលបានគសវាក្សមម។ ការទតល់គសវាក្សមមគោយឥតរិតនលល ឬគចារក្សមម ឬការខូចខ្តធនធាន រឺ
ាការខ្តរង់។ មន្រនតីការោិល័យជ្រតូវធានាថា នលលគជ្ររើជ្របាស់តៃ ល់ខលួនររស់ពួក្សគរមិនជ្រតូវរិតថាាការ
ចំណយររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមគ ើយ។ 

២០. ចលនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមមិនណមនជ្រតរមណតាចលនាគសែឋកិ្សចច និងសងោមគទណលមទំាងគែើរតួ
ាចលនាាែ រនាសីលធម៌ទងណែរ។    សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្ររក្សរគោយភាពស័ក្សតិសិទធិគែើរតួារំរសូជ្រមារ់
មនុសេ។  

សហរមន៍ក្សសិក្សមម រឺាអងោការជ្ររមូលទតុំ ាាងអងោការជ្ររមូលទតុំគែើមទុន។ សហរមន៍ក្សសិក្សមម 
រឺាសមព័នធភាន ក់្សគរសហរមន៍ពិត។ ពួក្សវានំាគ ព្ ឹះគៅរក្សាមរោីភាពសងោមែ៏រ រងមំា។ ែូគចនឹះការទតល់ការ 
រណតុ ឹះរណត ល និងការទេពវទាយ រឺាវធីិាស្តសតែ៏សមរមយរំទុតសជ្រមារ់អភិវឌ្ឍជ្រទពយសក្សមមណែលមាន
តនមលរំទុតររស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមែូចាសមាជិក្សររស់ខលួន។ 
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ឧរសមព័នធ ១ 
ចលនាសហរមន៍ក្សសកិ្សមមគៅក្សមព៉ុា 

គសចក្សតីគផ្សតើម 
 ភាពជ្រកី្សជ្រក្សគៅក្សនុងជ្ររគទសក្សមពុា រឺបានគក្សើតគ ើងចមបងគៅជនរទ។ ចំនួនភារគជ្រចើនែ៏គលើស
លរ់ននអនក្សជ្រក្ស ចិញ្ច រមជីវតិពួក្សគរគោយណទែក្សគលើក្សសិក្សមម គហើយអំាងតង់សីុគតននភាពជ្រកី្សជ្រក្សក៏្សមានខពស់ក្សនុង
ចំគណមក្សសិក្សរាងក្សនុងចំគណមជ្រក្សមុជ្ររក្សរមុខរររគទេងគទៀត។ ជ្ររណហល៨៤%ននចំនួនជ្ររាជន និង
៩០%ននអនក្សជ្រក្ស រស់គៅតំរន់ោច់ស្រសោល គហើយការជ្ររក្សររររក្សសិក្សមមរឺាជ្ររភពសំខ្ន់ននជ្របាក់្ស
ចំណូលររស់ពួក្សោត់។ ាមួយោន គនឹះណែរ ក្សសិក្សមមទតល់ទលាង២៦%ននទលិតទលសររុក្សនុងស្រសុក្សក្សនុង
ន្ ំ២០១៣។ ែូគចនឹះយុទធាស្តសតរោឋ ភិបាលគែើមបអីភិវឌ្ឍគសែឋកិ្សចច និងកាត់រនែយភាពជ្រកី្សជ្រក្សទាមទារឱយ

មានការគតត តគលើការអភិវឌ្ឍវស័ិយក្សសិក្សមមឱយបានខ្ល ំងាងមុន ណែលាវធីិាស្តសតែ៏មានជ្ររសិទធភាព
គែើមបីរគងកើតការគររណនែម។ រ ុណនតទលិតក្សមមែំណំ សតវពាហនៈ រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទ អាចគលើក្សសៃួយ
ជ្ររាជនឱយរចួទុតពីភាពជ្រកី្សជ្រក្សបានលុឹះជ្រតណតមានវធិានការចាស់ោស់ក្សនុងការការពារ និងជួយអនក្សជ្រក្ស 
គហើយលុឹះជ្រតណតធនធានធមមាតិររស់ជ្ររគទសជ្រតូវបានជ្រររ់ជ្ររងឱយមាននិរនតភាព។  
 ការរមួចំណណក្សណទនក្សក្សសិក្សមម ទលិតទលក្សនុងស្រសុក្សសររុបានលយចុឹះពីជ្ររមាណ ៥២% ក្សនុង ន្ ំ
១៩៩០ គៅ២៦%ក្សនុង ន្ ំ២០១៣ ខណៈណែលការរកី្សចគជ្រមើនននវស័ិយក្សសិក្សមមមានលក្សខណៈយឺតាង 
វស័ិយឧសាហក្សមម។ គទាឹះាោ ងណក៏្សគោយ ក្សសិក្សមមគៅណតាវស័ិយសំខ្ន់រំទុតក្សនុងគសែឋកិ្សចច 
ក្សមពុា គហើយគៅណតណររគនឹះរហូតតគៅ។ ក្សនុងវស័ិយក្សសិក្សមម ែំណំ និងសតវពាហនៈមានចំនួនជ្ររណហល
៦៨% ននតនមលសររុរណនែម ជលទលមាន២៦% និងរកុាខ ជ្ររមាញ់ជ្ររណហល៥%ក្សនុង ន្ ំ២០១៣។  
 នទៃែីសររុននជ្ររគទសក្សមពុាមានជ្ររមាណ១៨,១ោនហិក្សត ណែលក្សនុងគនាឹះ១ភារ៣ ឬ ៦,៤
ោនហិក្សតានទៃែីណែលអាចគធវើក្សសិក្សមមបាន (ការគធវើជំគរឿនណទនក្សក្សសិក្សមម គហើយនរងទទួលបានទិននន័យ
ពីរោឋ ភិបាលគៅគពល្រ់ៗគនឹះ ែូគចនឹះគយើងជ្រតូវរង់ចំាទិននន័យណែលបានគធវើរចចុរបននភាព)។ នាគពល
រចចុរបននគនឹះ ែីណែលគរៀរចំជ្ររក្សរគោយជ្ររសិទធភាពគែើមបីគធវើក្សសិក្សមមមានជ្ររណហល ២,៧ោនហិក្សត
ណែលរគា ញថាមានែី៣,៧ោនហិក្សតគទៀតណែលអាចយក្សមក្សគធវើក្សសិក្សមមបាន។ 
 ជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទ (ក្សរន) ទទួលខុសជ្រតូវក្សនុងការគលើក្សក្សមពស់ ការអភិវឌ្ឍ 
និងពជ្រងរងសហរមន៍ក្សសិក្សមម។ ចំណណក្សឯគោលនគោបាយវញិ រោឋ ភិបាលពជ្រងរងអងោការក្សសិក្សរណែល
មានស្រារ់ គហើយទតល់ជគជ្រមើសឱយពួក្សគរថាគតើជ្រតវូរនតែូចទជ្រមង់រចចុរបននឬរតូរគៅាសហរមន៍ក្សសិក្សមម។   
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ស្ររវតតចិលនាសហរមន៍ក្សសកិ្សមម 
មុនសម័យសន្រគោ មសីុវលិ រាជរោឋ ភិបាលក្សមពុាបានគលើក្សក្សមពស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមក្សនុងជ្ររគទស 

ក្សមពុា។ គៅ ន្ ំ១៩៥៦ ការោិល័យរាជសហរមន៍[OROC] ជ្រតូវបានរគងកើតគជ្រកាមជ្រក្សសួងក្សសិក្សមមក្សនុងការ
ទតួចគទតើម និងអភិវឌ្ឍសហរមន៍ក្សសិក្សមមគែើមបជំីនួសការោិល័យឥណទានជ្ររាជនណែលគក្សើតមានជិត
ពីរទសវតេរ។៍ OROC បានទោត់ទោង់សហរមន៍នូវក្សសិក្សមមមូលនិធិ និងជ្របាក់្សក្សមចីគែើមបីទិញ និងលក់្ស 
ទិននទលក្សសិក្សមមជនរទ រគងកើតាែ នីយពិគាធន៍សជ្រមារ់ទលិតជ្រោរ់ពូជលែ ចញ្ច រមគោ ជ្រក្សរី ជ្រជូក្ស និង
រក្សេីណែលគជ្រជើសគរ ើសោ ងសជ្រមិតសជ្រមំាង និងគរៀរចំហាងលក់្សធំៗគៅតំរន់ោច់ស្រសោលគែើមបីទោត់ទោង់
គសចក្សតីជ្រតវូការគៅជនរទ និងគែើមបទិីញយក្សទិននទលក្សសិក្សមមររស់ពួក្សគរ។ គោយារោម នអាជីវក្សមមឯក្ស
ជនគៅតំរន់ជនរទ ជ្ររាជនជ្រតូវណទែក្សគលើសហរមន៍ក្សសិក្សមមគែើមបរំីគពញគសចក្សតីជ្រតវូការររស់ខលូន។ 
OROC ក៏្សបានជួយសហរមន៍ទលិតគែើមបណីក្សលមែការអនុវតតតមណររធមមាតិ។  

គៅពាក់្សក្សណត ល ន្ ំ១៩៦៦ មានសហរមន៍ក្សសិក្សមមសររុចំនួន៥១២បានែំគណើ រការគៅក្សនុង
តំរន់ោច់ស្រសោល។ សហរមន៍ក្សសិក្សមមទំាងគនឹះណរងណចក្សាសហរមន៍ឥណទានគខតតចំនួន១៣ណែល
ទតល់ជ្របាក់្សក្សមចីែល់សមាជិក្សររស់ខលូន។ អនក្សទទួលទលពីឥណទានភារគជ្រចើនមិនណមនាអនក្សគៅក្សនុងវណណៈ
អនក្សជ្រក្សគទ។ គលើសពីគនឹះគៅគទៀត មានសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលមានគោលរំណងគជ្រចើន ចំនួន៣៩០ 
សហរមន៍អនក្សគជ្ររើជ្របាស់ចំនួន៥៥ សហរមន៍ឯក្សគទសទលិតចំនួន១៤ និងសហរមន៍ាោគរៀនចំនួន
៤០។ អជ្រតចំណូលររស់ពួក្សគរក្សនុង ន្ ំ១៩៦៥មានចំនួន១៣ោនែុោល រសហរែឋអាគមរកិ្ស។ ចលនា 
សហរមន៍ក្សសិក្សមមបានគលចគចញាររូរាង និងមានភាពរ រងមំាលែ គហើយមានលទធទលរួរឱយសៃរ់ណសៃង។ 
OROC ណែលបានគបាឹះពុមពគសៀវគៅមួយក្សាលសតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមសជ្រមារ់ាោរឋមសិក្សាគៅ 
ក្សមពុា។  

ជ្រពរតតិការណ៍កាលជ្ររវតតិសំខ្ន់ៗខ្ងគជ្រកាមគនឹះជួយរគា ញររូភាពោ ងចាស់ននការណជ្ររជ្ររួល
តមគពលគវោគោយសហរមន៍ក្សសិក្សមម៖ 

១៩៥៦ គសចក្សតីលមែិតពីលក្សខនតិក្សៈររស់ OROC 
១៩៥៨ ការរគងកើតសហរមន៍អនក្សគជ្ររើជ្របាស់ក្សនុងគខតតចំនួន១៣ 
១៩៦០ ការរគងកើតសហរមន៍ក្សសិក្សមមណែលមានគោលរំណងគជ្រចើនក្សនុងគខតតចំនួន១៣ 
១៩៦១ ការរតូរសហរមន៍ក្សសិក្សមមឱយសែិតគៅគជ្រកាមរណៈរែឋមន្រនតី 
១៩៦៤ ការរគងកើតសហរមន៍ក្សសិក្សមមឱយឈានែល់លំោរ់ថាន ក់្សគខតត 
១៩៦៦ ការាែ រនាមហាវទិោល័យសហរមន៍ក្សសិក្សមម 
១៩៦៧ ការាែ រនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមចំនួន១៤ណែលមានឯក្សគទសគលើស្រសូវ ក្សរាស 

 ថាន ំជក់្ស ។ល។ 
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១៩៧០ ការចារ់គទតើមននរររ លន់ នល់ ៖ គឈាម ឹះOROCបានរតូរគៅាការោិល័យសហរមន៍
ាតិ [NCO] 

១៩៧៤ ការរតូរសហរមន៍ក្សសិក្សមមឱយសែិតគៅគជ្រកាមជ្រក្សសួងពាណិជាក្សមម 
១៩៧៥ រររ រ ុល ពត ៖ សហក្សរណ៍បានរតូរគៅា “មនុសេរមួ” តមរំរចិូន។ ែីសមូហភាព 

ការគរសមូហភាព គរាងបាយរមួ ក្សណនលងហូរអាហាររួម ជ្រតវូបានាែ រនាគ ើងទៃុយពីឆ
នៃៈជ្ររាជន។  

១៩៧៩ រររគវៀតណម៖ “ជ្រក្សមុាមរោី” ណែលមានជ្ររួារគៅជិតោន ពី១៥-៣០ជ្ររួារ សជ្រមារ់
ការជ្ររមូលទលរមួរ ុណនតភាពាមាច ស់ែីគៅមានក្សជ្រមិត ការណចក្សរណំលក្សសមាភ រៈ និងសតវ
ណែលគៅសល់គៅមានក្សជ្រមិត។ ការគរៀរចំគនឹះបានជួយស្តសតីគមមា យាគជ្រចើនណែលមាន
កូ្សនបានជ្រតរមណតមួយជ្រររ់។ 

១៩៨៩ កិ្សចចពិភាក្សាគៅក្សជ្រមិតជ្រក្សសួងក្សសិក្សមមសតីពីគសចក្សតីជ្រតូវការក្សនុងការរគងកើត “អងោការ
ក្សសិក្សរ”។ ជ្ររធាននាយក្សោឋ នគក្សេជ្រតាស្តសតបានគទៃរការគរាមួយនរងការទទួលខុស
ជ្រតូវននការគរៀរចំលក្សខនតិក្សៈ។ រ ុណនតឯក្សារណែលចំាបាច់គនឹះមិនណែលបានសរគសរា 
ោយលក្សខណ៍អក្សេរគទ។  

១៩៩៩ សិកាខ ាោសតីពីការាែ រនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមគធវើគ ើងគោយជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម  
រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទជ្ររគទសក្សមពុា។ 

២០០១ ជ្រពឹះរាជជ្រក្សរតយសតីពីការាែ រនា និងមុខគរសហរមន៍ក្សសិក្សមមបានជ្ររកាសឱយគជ្ររើជ្របាស់
គែើមបីោំជ្រទការាែ រនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមគោយស្រសរចារ់។ ការោិល័យអងោការ
ក្សសិក្សរណែលទទួលរនៃុក្សាែ រនា និងគលើក្សក្សមពស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូបានរគងកើត
គ ើងក្សនុងនាយក្សោឋ នទេពវទាយក្សសិក្សមមននជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទ 
ជ្ររគទសក្សមពុា។ 

២០០៣ ជ្ររកាសសតីពីការាែ រនា និងការចុឹះរញ្ា ីសហរមន៍ក្សសិក្សមមបានជ្ររកាសគែើមបរំីគពញ
តមជ្រពឹះរាជជ្រក្សរតយ។ 

២០១៣ ចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវបានអនុម័តាសនតតិក្សមមននជ្រពឹះរាជជ្រក្សរតយ 
២០១៤ នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវបានាែ រនាគ ើងក្សនុងជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម  

រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទជ្ររគទសក្សមពុា ានាយក្សោឋ នឯក្សគទសទទួលរនៃុក្សអភិវឌ្ឍន៍ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 

ខ្ងគជ្រកាមគនឹះាែំណក់្សកាលសំខ្ន់ៗននការអភិវឌ្ឍសហរមន៍ក្សសិក្សមមគៅក្សមពុា៖ 
១៩៥៦-១៩៦៩  រាជសហក្សរណ៍ 
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១៩៧០ ការចារ់គទតើមននរររ លន់ នល់ ៖ គឈាម ឹះOROCបានរតូរគៅាការោិល័យសហរមន៍
ាតិ [NCO] 

១៩៧៤ ការរតូរសហរមន៍ក្សសិក្សមមឱយសែិតគៅគជ្រកាមជ្រក្សសួងពាណិជាក្សមម 
១៩៧៥ រររ រ ុល ពត ៖ សហក្សរណ៍បានរតូរគៅា “មនុសេរមួ” តមរំរចិូន។ ែីសមូហភាព 

ការគរសមូហភាព គរាងបាយរមួ ក្សណនលងហូរអាហាររួម ជ្រតវូបានាែ រនាគ ើងទៃុយពីឆ
នៃៈជ្ររាជន។  

១៩៧៩ រររគវៀតណម៖ “ជ្រក្សមុាមរោី” ណែលមានជ្ររួារគៅជិតោន ពី១៥-៣០ជ្ររួារ សជ្រមារ់
ការជ្ររមូលទលរមួរ ុណនតភាពាមាច ស់ែីគៅមានក្សជ្រមិត ការណចក្សរណំលក្សសមាភ រៈ និងសតវ
ណែលគៅសល់គៅមានក្សជ្រមិត។ ការគរៀរចំគនឹះបានជួយស្តសតីគមមា យាគជ្រចើនណែលមាន
កូ្សនបានជ្រតរមណតមួយជ្រររ់។ 

១៩៨៩ កិ្សចចពិភាក្សាគៅក្សជ្រមិតជ្រក្សសួងក្សសិក្សមមសតីពីគសចក្សតីជ្រតូវការក្សនុងការរគងកើត “អងោការ
ក្សសិក្សរ”។ ជ្ររធាននាយក្សោឋ នគក្សេជ្រតាស្តសតបានគទៃរការគរាមួយនរងការទទួលខុស
ជ្រតូវននការគរៀរចំលក្សខនតិក្សៈ។ រ ុណនតឯក្សារណែលចំាបាច់គនឹះមិនណែលបានសរគសរា 
ោយលក្សខណ៍អក្សេរគទ។  

១៩៩៩ សិកាខ ាោសតីពីការាែ រនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមគធវើគ ើងគោយជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម  
រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទជ្ររគទសក្សមពុា។ 

២០០១ ជ្រពឹះរាជជ្រក្សរតយសតីពីការាែ រនា និងមុខគរសហរមន៍ក្សសិក្សមមបានជ្ររកាសឱយគជ្ររើជ្របាស់
គែើមបីោំជ្រទការាែ រនាសហរមន៍ក្សសិក្សមមគោយស្រសរចារ់។ ការោិល័យអងោការ
ក្សសិក្សរណែលទទួលរនៃុក្សាែ រនា និងគលើក្សក្សមពស់សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតវូបានរគងកើត
គ ើងក្សនុងនាយក្សោឋ នទេពវទាយក្សសិក្សមមននជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទ 
ជ្ររគទសក្សមពុា។ 

២០០៣ ជ្ររកាសសតីពីការាែ រនា និងការចុឹះរញ្ា ីសហរមន៍ក្សសិក្សមមបានជ្ររកាសគែើមបរំីគពញ
តមជ្រពឹះរាជជ្រក្សរតយ។ 

២០១៣ ចារ់សតីពីសហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវបានអនុម័តាសនតតិក្សមមននជ្រពឹះរាជជ្រក្សរតយ 
២០១៤ នាយក្សោឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមជ្រតូវបានាែ រនាគ ើងក្សនុងជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម  

រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទជ្ររគទសក្សមពុា ានាយក្សោឋ នឯក្សគទសទទួលរនៃុក្សអភិវឌ្ឍន៍ 
សហរមន៍ក្សសិក្សមម។ 

ខ្ងគជ្រកាមគនឹះាែំណក់្សកាលសំខ្ន់ៗននការអភិវឌ្ឍសហរមន៍ក្សសិក្សមមគៅក្សមពុា៖ 
១៩៥៦-១៩៦៩  រាជសហក្សរណ៍ 
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១៩៧៥-១៩៧៩ សហរមន៍ជ្ររមូលទតុំ 
១៩៧៩-១៩៨៩ ជ្រក្សុមាមរោីរងករគងកើនទល 
២០០១-២០១២ សហរមន៍អភិវឌ្ឍន៍ក្សសិក្សមម 
២០១៣- ែល់រចចុរបនន សហរមន៍ក្សសិក្សមម 
គជ្រកាយពី ន្ ំ១៩៧៩ ក្សសិក្សមមក្សមពុាជ្រតវូបានគរៀរចំាលក្សខណៈមូលោឋ នជ្ររមូលទតុំណែលមាន១២-

១៥ជ្ររួាររគងកើតបានាជ្រក្សុមាមរោីមួយ ណែលក្សនុងគពលគនាឹះវាាអងោការក្សសិក្សរណតមួយជ្ររគភទរ ុគណណ ឹះ
គៅក្សមពុា។ សមាជិក្សជ្រក្សុមាមរោីរងករគងកើនទលគលើនទៃែីចគនាល ឹះពី១៥គៅ២០ហិក្សតគោយគជ្ររើក្សមាល ំង
ពលក្សមម ឧរក្សរណ៍ក្សសិក្សមម និងសតវណែលាក្សមាល ំងអូសទាញរមួោន ។ ជ្ររព័នធជ្រក្សុមាមរោីជ្រតូវរពំរងថា ធានា
ការណចក្សចាយែី សតវណែលាក្សមាល ំងអូសទាញ ឧរក្សរណ៍ក្សសិក្សមម ក្សមាល ំងពលក្សមមរុរស [ក្សមាល ំងពលក្សមម 
ស្តសតីមានរហូតែល់៧០%] ឱយបានគសមើ និងយុតតិធម៌។ សមាជិក្សជ្រក្សុមាមរោីនីមួយៗជ្រតវូបានទតល់ែីតៃ ល់
ខលួនមួយរលង់ណែលមាននទៃជ្រក្សឡាជ្ររមាណ ៦០០-២.០០០ម២ សជ្រមារ់សង់លំគៅោឋ ន និងគធវើក្សសិក្សមមតៃ ល់
ខលួន។ ក្សនុងការទតល់ែីតៃ ល់ខលួនគនឹះ សមាជិក្សអាចអនុញ្ជញ តឱយោំែំណំឬរណនល គែើមបីរគងកើនទលិតក្សមម ណែល
អាចយក្សមក្សគជ្ររើក្សនុងជ្ររួារ ឬលក់្សតៃ ល់ខលួនបាន។ គៅក្សនុង ន្ ំ១៩៨៧ ជ្ររគទសក្សមពុាមានជ្រក្សុមាមរោី
ចំនួន ១២៤.៣៧៧ជ្រក្សមុ។  

ជ្រក្សមុាមរោីជ្រតូវបានចាត់ទុក្សាជ្រក្សមុជ្ររមូលទតុំែ៏មានជ្ររគោជន៍ក្សនុងន័យណែលពួក្សគររគជ្រមើាជ្រក្សមុ
ទលិតក្សមមណែលទតល់ការគរ និងសនតិសុខក្សនុងការចិញ្ច រមជីវតិចំគពាឹះស្តសតី [គជ្រពាឹះរុរសភារគជ្រចើនជ្រតូវបាន
សមាល រ់]។ ជ្រក្សមុទំាងគនឹះ ក៏្សបានទតល់គសបៀងសជ្រមារ់គជ្ររើជ្របាស់ក្សនុងជ្ររគទសជ្រពមទំាងរណត ញណចក្សចាយ 
សមាភ រៈក្សសិក្សមមែូចា ជ្រោរ់ពូជ ឧរក្សរណ៍ ជី ។ល។  គៅគពលគនាឹះ ែីក្សសិក្សមមាក្សមមសិទធិររស់រែឋ។ 
ទលិតក្សមមជ្រតវូបានណចក្សរណំលក្សក្សនុងចំគណមសមាជិក្ស គហើយទលិតទលណែលគៅសល់ជ្រតូវទុក្សគៅភូមិ
គជ្រកាមការគមើលការខុសជ្រតវូ និងជ្រតតួពិនិតយពីគម ំុ/គមភូមិ។ ពួក្សគរគធវើការតមរគរៀរក្សសិក្សមមរមួោន ។ 
ការោិល័យក្សសិក្សមម រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទ[MAFF] បានជួយសជ្រមរសជ្រមួលការរងករគងកើនទល 
ទលិតក្សមម និងការសតកុ្សទុក្ស។ គៅគពលគនាឹះមិនមានជ្ររព័នធទីទារក្សសិក្សមមគទ។  

គជ្រកាយពីការគបាឹះគ ន្ តគជ្រជើសតំងតំណងរាស្តសតគៅ ន្ ំ១៩៩៣ មានការគរៀរចំែី គហើយទតល់ 
រ័ណណក្សមមសិទធិកាន់ការ់ែីធលីជូនក្សសិក្សរ គហើយអនុញ្ជញ តឱយមានការគធវើទីទារទេពវទាយទិននទលក្សសិក្សមម
ររស់ពួក្សគរ គហើយមិនមានការរង់ពនធក្សសិក្សមមគ ើយ។ 

គោយារទិននទលក្សសិក្សមមមានការលយចុឹះ គហើយជ្រក្សុមាមរោីបានចារ់គទតើមរោំយខលួន ក្សសិក្សរ
ជ្រតូវការការទោត់ទោង់សមាភ រៈក្សសិក្សមមាលក្សខណៈជ្ររព័នធ គហើយរោឋ ភិបាលក៏្សជ្រតវូការរក្សាទុក្សគសបៀងមួយ
ចំនួនណែរ។ រនាៃ រ់មក្សរោឋ ភិបាលបានាែ រនាជ្រក្សុមហ ុនរែឋណែលមានគឈាម ឹះថា COCMA។ ក្សនុងការគធវើឱយ
ស្រសរតមការគលើក្សក្សមពស់ និងណក្សទជ្រមង់គសែឋកិ្សចចាែ រ័នអាជីវក្សមមរែឋ COCMA ជ្រតវូបានគរៀរចំរចនា 
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សមព័នធគ ើងវញិគៅា ាជីវក្សមមធនធានក្សសិក្សមម [AIC] ាាជីវក្សមមរែឋក្សនុង ន្ ំ១៩៩៩ គជ្រកាមការទទួល
ខុសជ្រតវូររស់ជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទ។ វតែុរំណងររស់វារឺ៖ ទទួលរា រ់រងការគរពាក់្ស
ព័នធជំនួញ និងគសវាគទេងគទៀតក្សនុងណទនក្សសមាភ រៈក្សសិក្សមម និងការទោត់ទោង់ គែើមបនំីាគចញ និងលក់្សសមាភ រៈ
ក្សសិក្សមមែូចាជី ជ្រោរ់ពូជ ថាន ំសមាល រ់សតវលែិត និងឧរក្សរណ៍ និងសមាភ រៈណែលរគជ្រមើឱយទលិតក្សមម
ក្សសិក្សមមគែើមបីឱយស្រសរនរងគោលនគោបាយជ្រក្សសួងក្សសិក្សមម រកុាខ ជ្ររមាញ់ និងគនាទគរើគធៀរនរងជីរីមី 
សមាភ រៈក្សសិក្សមម និងការណចក្សចាយររស់ពួក្សគរ គែើមបជី្រររ់ជ្ររងព័ត៌មានសែិតិ និងទិននន័យនំាគចញ និងនំា
ចូល គែើមបីចូលរមួក្សនុងសននិសីទរណតុ ឹះរណត ល និងសិកាខ ាោទាក់្សទងនរងជីរីមី គែើមបចូីលរមួ និង
សជ្រមរសជ្រមួលក្សនុងការសិក្សាគែើមបីការអភិវឌ្ឍ និងគលើក្សក្សមពស់សមាភ រៈក្សសិក្សមម ាពិគសសជីរីមី។  
  

TMB½r 73



ទំព ័ 74 

អំពីអនក្សនិពនធ ....  
គវជារណឌិ ត Daman Prakash ជនាតិឥណឌ  រឺាអតីតនាយក្សការោិល័យតំរន់សមព័នធសហរមន៍  អនតរ
ាតិននអាសីុបា សីុហវិក្ស ាអតីតជ្ររធានណទនក្សទីជ្រររក្សារគចចក្សគទសសតីពីការជ្រររ់ជ្ររងសហរមន៍គៅអងោការ
ពលក្សមមអនតរាតិននអងោការសហជ្ររាាតិគៅជ្ររគទសឥណឌូ គនសីុ ាអតីតទីជ្រររក្សារគជ្រមាង FAO គៅ
ជ្ររគទសមីោ ន់មា  ាអតីតទីជ្រររក្សារគចចក្សគទសរគជ្រមាងICA/SCC សតីពីវរោហវរក្សហវឺនជ្ររ ូ
សហរមន៍គៅជ្ររគទសស្រសីលគក  ាទីជ្រររក្សាាន់ខពស់គៅរណត ញអភិវឌ្ឍន៍សហរមន៍ក្សសិក្សមមក្សនុងអាសីុ
បា សីុហវិក្ស [NEDAC] និងាទីជ្រររក្សាមូលនិធិIFFCO។ លមីៗគនឹះានាយក្សមជឈមណឌ លជ្រររ់ជ្ររង និង
អភិវឌ្ឍន៍ជនរទគៅទីជ្រក្សងុញូវគែលីជ្ររគទសឥណឌ  ណែលមានរទពិគាធន៍៥៥ ន្ ំក្សនុងវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍
សហរមន៍គៅក្សនុងជ្ររគទសឥណឌ  និងគជ្រៅជ្ររគទស។ គោក្សមានការគបាឹះពុមពគសៀវគៅ និងការស្រាវជ្រាវ
រគចចក្សគទសមួយចំនួនណែលគធវើឱយោត់ទទួលបានការគជឿទុក្សចិតត។ គោក្សអនក្សអាចទំនាក់្សទំនងគៅកាន់
គោក្សតមរយៈ <damanprakash@yahoo.co.in>។ 
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