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ស�ៀវសៅព័ត៌មាន�ម្មាប់ម្បជាពលរដ្ឋ

�ិទ្ិ និង�្តង់ដា     ការបំសពញមុខងារ     ថវកិា



ក្រុមក រ្ឹ្សាដែលជា្ឆ់ ន្ោ តឆៅឃុំ
អ្នកម្តរូវ សៅ ចូលរមួសោះស ្្ន តសម្រើ�សរ ើ�ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុ �ងាកា ត់ 

សៅ សរៀង រាល់៥ ្្ន ំម្តង សដើម្បីស្វើជាតំណាង ក្នុង ឃំុរប�់អ្នក

អ្នកអាចរពំរឹងថាម្ករុមម្បរឹកសាឃំុដដលជាតំណាងរប�់អ្នកនរឹង 

ស្្ត ប់នូវសោបល់រប�់អ្នក។

• ម្ករុមម្បរឹកសានរឹងធានាសអាយមានការម្បរំុជាមួយភូមិជា

សរៀង  រាល់ដខ និង ម្បចំា ្្ន ំ សដើម្បីស្ដា ប់មតិសោបល់អ្នក អំពបី 

ការ   សម្បើម្ោ�់  ថវកិាឃំុ និងអស ជ្ ើញអ្នកចូលរមួ កិច្ច ម្បរំុ 

ម្ករុមម្បរឹកសា   សរៀងរាល់ដខ។
• ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុ ម្តរូវដតរូនដំណរឹ ង និងបិទផ្សាយ ជា 
ស្ធារណៈ អំពបីកាលបរសិច្ចទកិច្ចម្បរំុ  រសបៀបវារៈ ម្បធានបទ 
និង កំណត់សេតុកិច្ចម្បរំុ សៅ សលើ កា្ត រ ព័ត៌មាន ឃំុ។

សៅក្នុងកិច្ចម្បរំុសនះ ម្ករុមម្បរឹកសានរឹងស្វើការ�សម្មចចិត្តអំពបី៖
- បញ្ហា សៅ ក្នុងឃំុរប�់អ្នក  និងវ ិ្ បីសដាះស្ស្យបញ្ហា  ទំាង សនាះ
- ថវកិាម្តរូវចំណាយោ៉ាងដូចសម្តច សដើម្បីអនុវត្តដផ្នការឃំុ។
• អ្នកអាចចូលរមួម្បរំុជាមួយម្ករុមម្បរឹកសាឃំុ មាន �ិទ្ិផ្្តល់ 
សោបល់ និង�ួរ�ំណួរ អំពបីការ ផ្្តល់ស�វា និង គសម្មាង នានា
• អ្នកអាច�ួរនំាម្ករុមម្បរឹកសាសដើម្បីឲ្យម្ោកដអំពបីម្បធានបទ
ដដល ម្តរូវពិភាកសាសៅក្នុងកិច្ចម្បរំុ។

អ្នកអាចរពំរឹងថាម្ករុមម្បរឹកសានរឹង ស្លើយតបនូវកងវល់រប�់អ្នក 
និង ផ្្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកអំពបីអវបីដដលោន�សម្មចចិត្ត
• អ្នកអាចស្វើការ ទំនាក់ទំនង ជាមួយម្ករុមម្បរឹកសា ឃំុឲ្យ រួយ 

សដាះស្ស្យ បញ្ហា  តម្មរូវការ  ស្លើយតបចំសោះបណ្តរឹ ងតវា៉ា 
ស្លើយតប សៅនរឹង�ំណួរនានា អំពបីស�វាកម្មឃំុ និង 
គសម្មាង  អភិវឌ្ឍន៍ឃំុ

• អ្នកអាចរកោននូវព័ត៌មានដដលម្ករុមម្បរឹកសាឃំុ  រប�់  អ្នក 
ោន�សម្មចសៅក្នុងកិច្ចម្បរំុ។ ម្ប�ិន   សបើ អ្នក មិនអាច  
ចូលរមួកិច្ចម្បរំុសនះោន ម្បធាន ភូមិ រប�់ អ្នក គួរ ដត ផ្្តល់ 
ព័ត៌ មាន  ដល់ អ្នក អំពបី អវបី ដដល ោន សកើត  ស�ើង សៅ ក្នុង កិច្ច 
ម្បរំុ។

• ស�ចក្តបី�សម្មចរប�់ម្ករុមម្បរឹកសាសៅក្នុងកិច្ចម្បរំុ ម្តរូវោន 
បិទសៅក្នុងភូមិរប�់អ្នក និង សលើ កា្ត រ ព័ត៌មាន សៅ ស្លា 
ឃំុ។

១

សិទ្ិរ្ស់ក្ជាពលរែ្ឋ



ឆសវាអករានុ្ូលដ្្ឋ ន
ឃំុម្តរូវសចញ�ំបុម្តកំសណើ ត �ំបុម្តមរណភាព និង�ំបុម្តអាោេ៍ពិោេ៍ និងស�ចក្តបីចមលង�ំបុម្តអម្រានុកូលដា្ឋ នម្គប់ម្បសភទក្នុង ្្ន ំ។ សមឃំុជាមនន្តបីអម្រានុកូលដា្ឋ ន 

ដដល  អាចពន្យល់ស�វាទំាងសនះដល់អ្នក។ អ្នកអាច�ួរនំាព័ត៌មានពបីគាត់ម្ប�ិនសបើម្តរូវការ។

សិទ្ិរ្ស់ក្ជាពលរែ្ឋ

សំ្ុកត្ំឆ�ើ ត
ម្ប�ិនសបើអ្នកផ្្តល់នូវឯកស្រម្គប់ម្គាន់សៅកាន់រដ្ឋោលឃំុ អ្នកនរឹងទទួលោន 

�ំបុម្ត កំសណើ ត ក្នុងរយៈសពល៣ថថងៃ ថន ថថងៃស្វើការ។

• ការសចញ�ំបុម្តកំសណើ តសនះម្តរូវស្វើស�ើងសដាយឥតគិតថថល។ 

�ូមកំុចំណាយលុយឲ្យសស្ះ!

• សោងរាមចបាប់ អ្នកម្តរូវស្វើ�ំបុម្តកំសណើ តកូនរប�់អ្នកក្នុងអំ�ុងសពល៣០ថថងៃ

គិតចាប់ពបីថថងៃទារកសកើត។

សំ្ុកតមរ�ភាព
ម្ប�ិនសបើអ្នកផ្្តល់ឯកស្រម្គប់ម្គាន់សៅឲ្យរដ្ឋោលឃំុ អ្នកនរឹងទទួលោន�ំបុម្ត 

មរណភាពក្នុងរយៈសពល៣ថថងៃ ថនថថងៃស្វើការ។

• ការសចញ�ំបុម្តមរណភាពសនះម្តរូវស្វើស�ើងសដាយឥតគិតថថល។ 

�ូមកំុចំណាយលុយឲ្យសស្ះ!

• សោងរាមចបាប់អ្នកម្តរូវស្វើ�ំបុម្តមរណភាពក្នុងរយៈសពល១៥ថថងៃ គិត ចាប់ពបី ថថងៃ 

ទទួល មរណភាព។

សំ្ុកតអាពាហ៍ពិពាហ៍
ម្ប�ិនសបើអ្នកផ្្តល់ឯកស្រម្គប់ម្គាន់សៅឲ្យរដ្ឋោលឃំុ អ្នកនរឹងទទួលោន�ំបុម្ត 

អាោេ៍ពិោេ៍ ក្នុងរយៈសពល៣ថថងៃ ថនថថងៃស្វើការ។

• �ំបុម្តអាោេ៍ពិោេ៍មានតថមល ១៥.០០០ សរៀល។ អ្នកមិនម្តរូវចំណាយសលើ�ពបី

តថមលស�វាដដលោនកំណត់សដាយចបាប់។

• សោងរាមចបាប់ អ្នកម្តរូវស្វើ�ំបុម្តអាោេ៍ពិោេ៍ បនាទា ប់ពបី ថថងៃ បិទ ប័ណ្ណ ម្បកា�  

សរៀបអាោេ៍ពិោេ៍ រយៈសពល១០ថថងៃ

ការ្ិទ្ង្ហា ញពត័ម៌ានជាសាធារ�ៈ
អ្នកអាចរពំរឹងថា ឃំុនរឹងបិទផ្សាយនូវព័ត៌មានជាស្ធារណៈអំពបី�កម្មភាព និង 

េិរ ្្ញវត្ុ ឃំុ រមួមាន៖

• ដផ្នការឃំុ ថវកិាឃំុ និងព័ត៌មានអំពបីគសម្មាងអភិវឌ្ឍន៍

• សមា៉ា ងស្វើការរប�់ឃំុ 

•  រារាងតថមលស�វា និង រោយការណ៍នានា

ឆតើអនោ្មានឆោ្ល់អ្វីដែរឬឆទ?មានជឆកមើសចំនួន៣សកមា្អ់នោ្៖
• អ្នកអាចនិោយសៅកាន់ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុរប�់អ្នក

• អ្នកអាចសលើកសោបល់ក្នុងកិច្ចម្បរំុរាមដានរប�់�េគមន៍ជាមួយនរឹង

អ្នក�ម្មប�ម្មរួលគណសនយ្យភាព�េគមន៍ សេើយបញ្ហា ទំាងសនះនរឹងម្តរូវ

ោនប ្្ចូ លសៅក្នុងប័ណ្ណដាក់ពិនទាុ�េគមន៍

• អ្នកអាចសម្បើម្ោ�់ម្បអប់គណសនយ្យភាពសៅក្នុងឃំុរប�់អ្នក។            

ឯ្សារដែលអនោ្កតរូវមានឆៅឆពលឆ្្ើសំ្ុកត្ំឆ�ើ ត៖
• �ំបុម្តពបីមនទាបីរសពទ្យ មណ្ឌ ល�ុខភាព ឬម្បធានភូមិ

• ស�ៀវសៅម្គរួស្រដដលមានស ្្ម ះឪពុកមា្ត យរប�់ទារក

• �ំបុម្តអាោេ៍ពិោេ៍រប�់ឪពុកមា្ត យទារក ម្ប�ិនសបើពួកសគោនសរៀបអាោេ៍ពិោេ៍

• ម្ប�ិនសបើអ្នកមិនោនស្វើ�ំបុម្តកំសណើ តក្នុងរយៈសពល៣០ថថងៃ គិតចាប់ពបីថថងៃទារកសកើត 

អ្នកម្តរូវបង់ថថល ១០.០០០សរៀល �ម្មាប់ស្វើ�ំបុម្តបញ្ជ ក់កំសណើ ត

    • ការស្វើស�ចក្តបីចមលង�ំបុម្តកំសណើ ត ឬ�ំបុម្តបញ្ជ ក់កំសណើ ត មានតថមល ៣.០០០ សរៀល 

    ក្នុង ០១�នលរឹក

ឯ្សារដែលអនោ្កតរូវមានឆៅឆពលឆ្្ើសំ្ុកតមរ�ភាព៖
• លិខិតបញ្ជ ក់មរណភាពពបីមនទាបីរសពទ្យ ឬលិខិតព័ត៌មានអំពបីមរណភាពបញ្ជ ក់សដាយ 

អាជាញា ្រោក់ព័ន្ដូចជា៖ ម្បធានភូមិ ឬប៉ាុ�្តិ៍នគរោលរដ្ឋោលជាសដើម

• ម្ប�ិនសបើអ្នកមិនោនស្វើ�ំបុម្តមរណភាពក្នុងរយៈសពល៣០ថថងៃគិតចាប់ពបីថថងៃស្ល ប់ 

អ្នកម្តរូវបង់ថថល ៣.០០០ សរៀល។ ម្ប�ិនសបើអ្នកមិនោនស្វើ�ំបុម្តមរណភាពក្នុងរយៈសពល 

មួយ ្្ន ំ គិតចាប់ពបីថថងៃស្ល ប់ អ្នកម្តរូវដតមានស្លម្កមបញ្ជ ក់ពបីតុលាការ។

• ស�ចក្តបីចមលង�ំបុម្តមរណភាព ឬ�ំបុម្តបញ្ជ ក់ មរណភាព  មានតថមល ៣.០០០ សរៀល 

ក្នុង ០១�នលរឹក

ឯ្សារដែលអនោ្កតរូវមានឆៅឆពលឆ្្ើសំ្ុកតអាពាហ៍ពិពាហ៍៖
• �ំបុម្តកំសណើ តរប�់ប្តបី និង�ំបុម្តកំសណើ តរប�់ម្បពន្

• ស�ៀវសៅម្គរួស្រ 

• ម្ប�ិនសបើធាល ប់ដលងលះ ម្តរូវមានស្លម្កមពបីតុលាការ។ ម្ប�ិនសបើសោះមា៉ា យ 

ឬសម៉ាមា៉ា យ ម្តរូវមាន�ំបុម្តបញ្ជ ក់មរណភាពប្តបី ឬម្បពន្ដដលស្ល ប់។

២



របូភាពផ្ទា ំង្ំសនះនរឹងផ្្តល់ព័ត៌មានដល់ម្បជាពលរដ្ឋអំពបីការបំសពញភារកិច្ចរប�់ 
ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុ។
អ្នកអាចពិនិត្យសមើលថាសតើឃំុរប�់អ្នកកំពុងស្វើអវបី? សតើសគស្វើោ៉ាងដូចសម្តច? 
សេើយអ្នកអាចផ្្តល់សោបល់ សដើម្បីរួយឃំុរប�់អ្នកក្នុងការដកលម្អស�វាដដល ផ្្តល់ 
សដាយពួកសគ និងមុខងារដដលសគបំសពញ។

ការ្ំឆពញការង្ររ្ស់ឃុំ

ការទទួលខុសកតរូវរ្ស់ឃុំ
ឃំុរប�់អ្នកមានការទទួលខុ�ម្តរូវចម្ងចំនួន៣៖

ជាតំណាងនិងការឆ្្ើឆសច្្វីសឆកមចចិត្
• អ្នកអាចរពំរឹងថាម្ករុមម្បរឹកសាឃំុដដលជាប់ស ្្ន តនរឹងកាល យ ជា 

តំណាង រប�់ម្បជាពលរដ្ឋទំាងអ�់ក្នុងឃំុ និង ស្វើការស្លើយតប 

នូវ តម្មរូវការ និងក្តបីកងវល់រប�់ម្បជាពលរដ្ឋ។

អករានុ្ូលដ្្ឋ ន
• អ្នកអាចរពំរឹងថាម្ករុមម្បរឹកសាឃំុនរឹងចុះប ជ្ បី�ំបុម្តកំសណើ ត 

�ំបុម្តមរណភាព និង�ំបុម្តអាោេ៍ពិោេ៍។

ការឆរៀ្ចំចាតដ់ចងថវកិាអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ
• អ្នកអាចរពំរឹងថាម្ករុមម្បរឹកសាឃំុនរឹងពិសម្គាះសោបល់ជាមួយអ្នក

• អ្នកអាចរពំរឹងថាម្ករុមម្បរឹកសាឃំុនរឹងសរៀបចំ ចាត់ដចងថវកិា ឃំុ 

សដាយការស្វើដផ្នការ�កម្មភាព ដផ្នការថវកិា និង ចំណាយ 

សលើ គសម្មាង និងស�វាដដលោនម្ពមសម្ពៀង។

ឆតើអនោ្មានឆោ្ល់អ្វីដែរឬឆទ?មានជឆកមើស៣សកមា្់
អនោ្៖

• អ្នកអាចនិោយសៅកាន់ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុរប�់អ្នក។

• អ្នកអាចពន្យល់អំពបីបញ្ហា សៅក្នុងកិច្ចម្បរំុរាមដានរប�់ 

�េគមន៍ជាមួយនិងអ្នក�ម្មប�ម្មរួលគណសនយ្យភាព 

�េគមន៍ សេើយបញ្ហា ទំាងសនះនរឹងម្តរូវោនប ្្ចូ លសៅក្នុង 

ប័ណ្ណដាក់ពិនទាុ�េគមន៍

• អ្នកអាចសម្បើម្ោ�់ម្បអប់គណសនយ្យភាពសៅក្នុងឃំុរប�់អ្នក

៣



ការ្ំឆពញការង្ររ្ស់ឃុំ

ឆតើអ្វីឆៅជាស្ងដ់្រននការ្ំឆពញការង្ររ្ស់ឃុំ?
ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុោន�សម្មចចិត្តក្នុងការម្តរួតពិនិត្យថាសតើខលួនោនបំសពញមុខងារ

 
�ំខាន់ ចំនួន៥ ោ៉ាងដូចសម្តច?

សដើម្បីយល់អំពបី�្តង់ដារសនះ អ្នកម្តរូវដរឹងអំពបីអវបី ដដលម្ករុមម្បរឹកសាម្តរូវបំសពញភារកិច្ច 

សដើម្បី ម្បជាពលរដ្ឋ។

• ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុម្តរូវធានាថាកិច្ចម្បរំុម្តរូវោនសរៀបចំស�ើងសៅរាមភូមិនបីមួយៗ  

សដើម្បីពិសម្គាះសោបល់ ជាមួយម្បជាពលរដ្ឋជាសរៀងរាល់ ្្ន ំក្នុងដំសណើ រការសរៀបចំ 

ដផ្នការឃំុ។

• ម្ករុមម្បរឹកសាម្តរូវម្បរំុម្បចំាដខចំនួន១២ដងក្នុង១ ្្ន ំ និងបិទបងាហា ញនូវកាលបរសិចឆេទ 

ម្បរំុ សមា៉ា ងម្បរំុ និងម្បធានបទថនកិច្ចម្បរំុ ដដលស្វើសអាយអ្នកអាចចូលរមួកិច្ច 

ម្បរំុោន។

• ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុនរឹងសចញ�ំបុម្តកំសណើ ត �ំបុម្តមរណភាព និង�ំបុម្តអាោេ៍ 

ពិោេ៍ក្នុងរយៈសពល៣ ថថងៃ ោ៉ាងសោចណា�់ោន៨០% ថនចំនួន�របុ ម្ប�ិន 

សបើអ្នកោនផ្្តល់នូវឯកស្រម្តរឹមម្តរូវ និងបង់ថថល�ំបុម្តអាោេ៍ពិោេ៍រាម តថមល 

ស�វា ដដល ោន កំណត់។

• ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុនរឹងបិទបងាហា ញព័ត៌មានជាស្ធារណៈចំនួន៦  (ដផ្នការវនិិសោគ 

ថវកិាម្បចំា ្្ន ំ ព័ត៌មានគសម្មាងដដលោនអនុម័ត សមា៉ា ងស្វើការ ស�វា និងតថមល)

• ម្ករុមម្បរឹកសានរឹងបសងកាើគណៈកម្មការម្គប់ម្គងគសម្មាង�ម្មាប់ម្គប់ម្គង គសម្មាង 

រប�់ ឃំុ។ គណៈកម្មការសនាះរមួមានសមឃំុ �មារិកគណៈកម្មការលទ្កម្ម 

និងតំណាង១របូមកពបីភូមិនបីមួយៗ ដដលទទួលផ្លពបីគសម្មាងសនាះ។ 

គណៈកម្មការ សនះមានតួនាទបីផ្្តល់សោបល់រូនសមឃំុ ចូលរមួក្នុងការសរៀបចំ 

គសម្មាង យល់ដរឹងពបីលទ្ផ្លរពំរឹងទុករប�់គសម្មាង និងរួយរាមដានការ 

រ បីក ចសម្មើន ថនគសម្មាងឃំុ និងសដាះស្ស្យបញ្ហា នានាដដលអាចសកើតស�ើង ។ 

ពួកសគនរឹងផ្្តល់ព័ត៌មាន និងព័ត៌មានម្ត�ប់ដល់ម្បជាពលរដ្ឋ ម្ប�ិនសបើពួកសគ 

មាន�ំណូមពរ។ 

• ម្ករុមម្បរឹកសា នរឹង គំាម្ទ ការ ចូលរមួ រប�់ ម្បជាពលរដ្ឋ និង គណសនយ្យ ភាព �ង្គម 

សៅ ក្នុង ឃំុ 

អ្នកអាចពិនិត្យសមើលថាសតើឃំុរប�់អ្នកកំពុងស្វើអវបី? សតើពួកសគោនបំសពញនូវ�្តង់ដារ 

ទំាងសនះឬសទ? សេើយអ្នកអាចផ្្តល់សោបល់សដើម្បីរួយឃំុដកលម្អសលើស�វាដដលឃំុ

ផ្្តល់ និងមុខងារដដលឃំុោនអនុវត្ត។

ពិនិត្យឆមើលការ្ំឆពញការង្រឃុំរ្ស់អនោ្
សតើម្ករុមម្បរឹកសាឃំុរប�់អ្នកបំសពញការងារោនល្អឬសទ?

ទំាងសនះគឺជាឧទាេរណ៍ខលះ សដាយ សម្បៀបស្ៀបការបំសពញការងារឃំុរប�់អ្នកដដល

ោន ស្វើកាលពបី ្្ន ំមុន។

សតើម្ករុមម្បរឹកសា ឃំុអ្នកោនសរៀបចំកិច្ចម្បរំុម្បចំាដខដដរឬសទ?

ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុរប�់អ្នកម្តរូវសរៀបចំ 

កិច្ច ម្បរំុចំនួន១២ដងក្នុង១ ្្ន ំ សដើម្បី 

ស្វើស�ចក្តបី�សម្មច

សៅ ្្ន ំ២០១៤ ម្ករុមម្បរឹកសា ឃំុ ោន 

សរៀបចំ កិច្ចម្បរំុ ចំនួន១០ ថន កិច្ចម្បរំុ 

�របុចំនួន១២ ស�្មើនរឹង៨៣%

សតើឃំុរប�់អ្នកោន ពិសម្គាះសោបល់ជាមួយម្បជាពលរដ្ឋដដរឬសទ?

សតើឃំុរប�់អ្នកោនបសងកាើតគណៈកម្មការម្គប់ម្គងគសម្មាងដដរឬសទ?

ម្ករុមម្បរឹកសា ឃំុ រប�់ អ្នក ម្តរូវ  ធានាថា 

កិច្ច ម្បរំុ ម្តរូវ ោន សរៀបចំ ស�ើង សៅ 

ម្គប់ភូមិ សដើម្បីពិសម្គាះ  សោបល់ អំពបី 

ថរកិា ឃំុ ម្តរូវចំណាយសលើអវបីខលះ។

ឃំុរប�់អ្នកម្តរូវបសងកាើតគណៈកម្មការ

ម្គប់ម្គងគសម្មាងដដលមានតំណាង 

�េគមន៏រួយក្នុងការសរៀបចំ 

នរឹងម្តរួតពិនិត្យគសម្មាង

សៅ ្្ន ំ២០១៤ ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុោន 

សរៀបចំកិច្ចម្បរំុពិសម្គាះសោបល់សៅ 

ភូមិចំនួន៩ក្នុងចំសណាមភូមិចំនួន៩ 

ស�្មើនរឹង១០០%

សៅ ្្ន ំ២០១៤ មានគសម្មាងចំនួន៣ 

ថនចំនួនគសម្មាង�របុ៣ោនបសងកាើត 

គណៈកម្មការម្គប់ម្គងគសម្មាងស�្មើ 

នរឹង១០០%

៤

X 
មិនទាន់ទេ

 
បាេ/ចាស

 
បាេ/ចាស



របូភាពផ្ទា ំង្ំខាងសម្កាម សនះ នរឹង ផ្្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកអំពបីថវកិាដដលឃំុចាត់

ដចង។ ព័ត៌មានសនះ ម្តរូវោនសរៀបចំស�ើងសដាយឃំុរប�់អ្នក។ អ្នកអាចពិនិត្យសមើល

ថាសតើឃំុរប�់អ្នកចំណាយោ៉ាងដូចសម្តចសលើថវកិាឃំុសនះ។

ថវកិាឃុំ

ថវកិាឃុំរ្ស់អនោ្

ឆតើឃុំអនោ្ទទួលបានថវកិាម្ពវីក្ភពណាខ្លះ?

ព័ត៌មានសនះបងាហា ញថវកិាមានម្បភពមកពបីណា ដដលរមួមាន៖

• ការសផ្ទារថវកិាពបីថា្ន ក់ជាតិ (មូលនិ្ិឃំុ �ងាកា ត់)

• ថថលផ្្តល់ស�វា សោលគឺថវកិាដដលឃំុទទួលោនពបីកិច្ចការ 

អម្រានុកូលដា្ឋ ន និងស�វាកម្មសផ្សេងៗ។

• រំនួយ និងការបរចិា្ច គ ដដលរមួមានថវកិាដដលោនទទួល 

សៅក្នុងគណនបីរប�់ឃំុពបីមា្ច �់រំនួយ អង្គការមិនដមន 

រដា្ឋ ភិោល ការ បរចិា្ច គជាឯករន និងថវកិា�ម្មាប់ការងារ 

�សនងា្គ ះ បនាទា ន់

• ការរមួចំដណកពបី�េគមន៍ ដដលជាថវកិាដដលោនមកពបី         

�េគមន៍�ម្មាប់សគាលបំណងជាក់លាក់មួយ។ 

ឆតើការឆក្ើផ្ល់មូលនិ្ិែល់ឃុំរ្ស់អនោ្មានការ
ឆ្ើនឆ�ើងដែរឬឆទ?

សដាយសម្បៀបស្ៀបមូលនិ្ិ�របុដដលឃំុអ្នកទទួលោនរយៈសពល 

២ ្្ន ំកនលងមក ជាមួួយនរឹងមូលនិ្ិ�របុដដលទទួលោនក្នុង ្្ន ំ

មុន។ អ្នកអាចសមើលសឃើញថា មូលនិ្ិឃំុរប�់អ្នកទទួលោន 

សម្ចើន ឬតិចជាងមុន។

៥



ថវកិាឃុំ

ព័ត៌មានសនះនរឹងបងាហា ញអំពបីថវកិាដដលោនចំណាយដដលរមួមាន៖

• ចំណាយសលើសេដា្ឋ រចនា�ម័្ពន្

• ចំណាយសលើស�វា�ង្គម

• ចំណាយសលើម្ោក់សបៀវតសេ និងការឧបត្ម្ភសផ្សេងៗ

• ចំណាយម្បតិបត្តិការ

�របុៈ បូក�របុថវកិា ដដលោនសម្គាងកាលពបី ្្ន ំមុនស្ៀបសៅនរឹងថវកិាដដលោនចំណាយសដាយបងាហា ញនូវភាគរយដដលោន ចំណាយ។

ការចំណាយ
សតើឃំុអ្នក ោនសម្បើម្ោ�់ថវកិាោ៉ាងដូចសម្តចកាលពបី ្្ន ំមុន ?

សដាយស្វើការសម្បៀបស្ៀបថវកិាដដលោនអនុម័តសដាយឃំុ កាលពបី ្្ន ំកនលងមក និង ចំណាយជាក់ដ�្តងស្ៀបសៅនរឹងចំណាយជាក់ដ�្តងសលើ៤ដផ្្នក

៦



ថវកិាឃុំ
ពិនិត្យគសម្មាងអភិវឌ្ឍន៍ឃំុរប�់អ្នក
អ្នក អាចចូលរមួ និងដ�វងយល់អំពបីការស្វើកម្មវ ិ្ បីវនិិ សោគឃំុ ក្នុង   ្ ្ន ំ 

នបីមួយៗ។ កម្មវ ិ្ បីវនិិសោគឃំុសម្បើម្ោ�់ថវកិារប�់រដ្ឋ សដើម្បី  សដាះស្ស្យ 

តម្មរូវ  ការ អាទិភាពរប�់ឃំុ សេើយ ក្នុង នាម ជា ម្បជា ពលរដ្ឋ ថន �េគមន៍ 

ក្នុង ឃំុ អ្នក មាន �ិទ្ិ ចូលរមួ  ក្នុង ការ ស្វើ  ដផ្នការឃំុ និង ម្តរួត ពិនិត្យ 
 

ការ អនុវត្ត  ដផ្នការ និង កម្មវ ិ្ បី វនិិ សោគឃំុ។

ដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃំុរប�់អ្នក 
ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុនរឹងបងាហា ញនូវស�ចក្តបីម្ោងកម្មវ ិ្ បីវនិិសោគ និងថវកិា 

ដល់ម្បជាពលរដ្ឋសៅក្នុងការម្បរំុពិភាកសាជា ស្ធារណៈ។

• ស�ចក្តបីម្ោងដផ្នការនរឹងចាត់នូវបញ្ហា អាទិភាពរប�់ភូមិណា 

ខលះ ដដលម្តរូវទទួលោនថវកិា សដើម្បី សដាះស្ស្យ សៅ ្្ន ំ បនាទា ប់។

• រារាងចាត់អាទិភាពសនះនរឹងបិទសៅសលើកា្ត រព័ត៌មានឃំុ ដដល  ម្បជា 

ពលរដ្ឋ អាចសមើលសឃើញ បញ្ហា អាទិភាពទំាងសនាះ និង ការ �សម្មចចិត្ត ។

គសម្មាងឃំុ
• សតើគសម្មាង អវបីខលះ ដដល ម្ករុមម្បរឹកសា ឃំុ ោន អនុម័តក្នុង ការ ផ្្តល់ ថវកិា?

ជា សរៀង រាល់ ្ ្ន ំ ឃំុ រប�់ អ្នក ោន �សម្មច ថា សតើ គសម្មាង ណា ដដលម្តរូវ  

វភិារន៍  �ម្មាប់ ការ អភិវឌ្ឍសដាយ មូលនិ្ិឃំុ ដដល រមួមាន៖ គសម្មាង 

សេដា្ឋ រចនា�ម្ព័ន្ (ផ្លូវលំ ស្្ព ន លូ។ល។)  អ្នក ម្តរូវដត ដរឹងថា ឃំុ ដតងដត 

ទទួលោន  ថវកិា មិន ទាន់សពលសវលា សេើយ  គសម្មាង មួយ ចំនួន អាច ម្តរូវ 

ប ្្ច ប់ សៅ ្ ្ន ំ បនាទា ប់។ 

• រារាង  សនះ រសំលច ឲ្យ សឃើញ នូវ ប ជ្ បី គសម្មាង  ដដល ម្តរូវ ោន សម្រើ�សរ ើ� 

ស�ើង  សដាយ ម្ករុមម្បរឹកសា ឃំុ ដដល ោន អនុវត្ត រយៈ សពល ២ ្ ្ន ំ កនលង មក។ 

គសម្មាង  នបីមួយៗមាន ការ សរៀបរាប់ ខលបីៗពបីលទ្ផ្ល រពំរឹង ទុក  និង បងាហា ញ នូវ 

ស្្នភាព ថន ការ អនុវត្ត ថា សតើ គសម្មាង ម្តរូវ ោន ប ្្ច ប់ ឬ កំពុង អនុវត្ត ឬ  

ក៏ មិន ទាន់ ោន សម្រើ�សរ ើ� ោន សៅ ស�ើយ។ 

ការសម្រើ�សរ ើ�គសម្មាង

ការសដញថថល
អ្នកអាចដ�វងយល់ថា សតើម្ករុមម្បរឹកសាឃំុអ្នកសម្រើ�សរ ើ�អ្នកទទួលការក្នុង 

ការ អនុវត្តគសម្មាងោ៉ាងដូចសម្តច? ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ជាមូលដា្ឋ នមួយ ចំនួន ដូចជា៖   

• រាល់ការសដញថថលគសម្មាងទំាងអ�់ម្តរូវដតផ្សេពវផ្សាយជា ស្ធារណៈ 

សេើយអ្នកទទួលការម្តរូវចូលរមួសដញថថលគសម្មាង  អភិវឌ្ឍន៍ សនះ។

• ដំសណើ រការ សម្រើ�សរ ើ�អ្នកទទួលការម្តរូវអនុវត្តរាម ស�ៀវសៅ ដណនំា 

�្តបីពបី ការអនុវត្តគសម្មាងមូលនិ្ិ ឃំុ �ងាកា ត់ (PIM)។

• ព័ត៌មាន (ម្ករុមេុ៊ន ឬអ្នកឈ្នះក្នុងការសដញថថល សពលសវលា ការ 

ចាប់សផ្្តើម  អនុវត្ត សពលសវលាប ្្ច ប់ និង តថមលគសម្មាង) ម្តរូវដត ផ្សេពវផ្សាយ 

ជាស្ធារណៈសៅកា្ត រព័ត៌មានឃំុ និងសលើសគេទំព័រ គ.រ.អ.ប។

៧



ថវកិាឃុំ

សៅទបីរំាងអនុវត្តគសម្មាង អ្នកអាចដ�វងយល់អំពបី៖

• អ្នកណាជា�មារិកគណៈកម្មការម្គប់ម្គងគសម្មាង?

• សតើកិច្ចការអវបីខលះដដលគណៈកម្មការ ម្តរូវស្វើ?

• សតើការចំណាយម្តរូវស្វើស�ើងោ៉ាងដូចសម្តច?

• សតើ គសម្មាង ម្តរូវ ោន ប ្្ច ប់សៅសពលណា?

• ស ្្ម ះ និងទំនាក់ទំនងរប�់ម្ករុមេុ៊នទទួលការ?

សៅសពលគសម្មាងម្តរូវោនប ្្ច ប់ អ្នកម្តរូវ  ស្វើ កិច្ចការ មួយ ចំនួន សដើម្បី ម្ោកដថា 

គសម្មាង ម្តរូវោនអនុវត្ត  ម្តរឹមម្តរូវ រាម បទដា្ឋ ន បសច្ចកសទ�៖

• មុនសពលដដលអ្នកទទួលការ ទទួលថវកិាចុងសម្កាយ គណៈកម្មការម្គប់ 

ម្គង គសម្មាងម្តរូវ ពិនិត្យថា សតើកិច្ចការម្តរូវោនអនុវត្តម្បកបសដាយគុណភាព 

ល្អ ម្តរឹមម្តរូវរាមកិច្ច�នយា និងថវកិាដដលោនសម្គាងដដរឬសទ។

•ម្ប�ិនសបើអ្នកមិនសពញចិត្តនរឹងលទ្ផ្ល   គសម្មាង  អ្នក អាច ទាក់ទង សៅ 

�មារិក គណៈកម្មការ ម្គប់ម្គងគសម្មាង ដដល  នរឹងទ ទួល នូវមតិ  សោបល់ 

ម្តលប់ រប�់ អ្នក  សដាយ ក្តបីរ បីករាយ ។

សតើអ្នកមានសោបល់អវបីដដរឬសទ? មានរសម្មើ�៣ �ម្មាប់អ្នក៖

• អ្នកអាចនិោយសៅកាន់ម្ករុមម្បរឹកសាឃំុរប�់អ្នក

• អ្នកអាចពន្យល់អំពបីបញ្ហា សៅកាន់អ្នក�ម្មប�ម្មរួល 

គណសនយ្យភាព �េគមន៍ រប�់អ្នក សេើយ ប ្្ចូ ល បញ្ហា  

ទំាងសនះ សៅ ក្នុង  ប័ណ្ណដាក់ពិនទាុ�េគមន៍

• អ្នកអាចសម្បើម្ោ�់ម្បអប់គណសនយ្យភាពសៅក្នុងឃំុរប�់អ្នក។

៨

ការម្តរួតពិនិត្យគសម្មាង



របូភាព ផ្ទា ំង ្ ំ សនះ គឺជាប័ណ្ណព័ត៌មានដដលបរោិយអំពបី�ិទ្ិរប�់�ិ�សេ សៅ 

ស្លា  បឋម�ិកសា ដដល ដកស្�ង់សចញ ពបីដផ្នការយុទ្ស្ស�្តជាតិ�ម្មាប់វ�័ិយ 

អប់រ ំ្ ្ន ំ ២០១៤-២០១៨។

សិទ្ិរ្ស់ក្ជាពលរែ្ឋ

សិទ្ិរ្ស់អនោ្ឆៅសាលា្ ឋមសិ្សា
អ្នកមាន�ិទ្ិ សៅស្លា បឋម�ិកសាដូចតសៅ៖

កុមារម្គប់របូមានអាយុចាប់ពបី៦ ្្ន ំស�ើងសៅ ម្តរូវទទួល ោន ការ 

�ិកសាសដាយ មិនបង់ថថលរេូតដល់ចប់ ថា្ន ក់ទបី៩

• ម្តរូវនំាកូន សៅ ចុះស ្្ម ះ ចូលសរៀន ចាប់ពបី អាយុ ៦ ្្ន ំ ឬ៧០ដខ

• ការ�ិកសាម្តរូវោនផ្្តល់សដាយមិនគិតថថល ចាប់ពបីថា្ន ក់ទបី១

ដល់ចប់ ថា្ន ក់ទបី៩

�ិទ្ិទទួលោនម្គរូ១នាក់ដដល ទទួលបនទាុក១ថា្ន ក់ មាន 
�ិ�សេ ៤២នាក់

• �ិទ្ិសនះ នរឹង  ធានាថា �ិ�សេម្គប់របូម្តរូវ ទទួលោនការយកចិត្ត 

ទុក ដាក់ �មស្�ប  ពបីម្គរូ ក្នុង ការ �ិកសា។ សៅ សពល មាន  �ិ�សេ 

សលើល  ពបី ៤២ នាក់ ក្នុង ១ ថា្ន ក់ ថា្ន ក់ សនះ សលើ� ចំនួន កំណត់ ។

�ិទ្ិទទួលោនការបសម្ងៀនពបីម្គរូរយៈសពល២២៨ថថងៃក្នុងមួយ ្្ន ំ

• �ិ�សេមាន�ិទ្ិទទួលោនការ�ិកសាសពញ២២៨ថថងៃ សដើម្បីធានា

ថាពួកសគមានសពលសវលា�ិកសាម្គប់ម្គាន់សៅក្នុងថា្ន ក់

• សរៀងរាល់ ្្ន ំ ម្គរូម្តរូវបសម្ងៀន ១៩០ថថងៃ សៅ  រាម កម្មវ ិ្ បី �ិកសា ជាតិ 

និង៣៨ថថងៃ �ម្មាប់ កម្មវ ិ្ បីបំណិនរបីវតិ

• ម្គរូម្គប់របូម្តរូវមានវត្តមានសៅស្លាសរៀនជាសរៀងរាល់ថថងៃ និង 

ម្តរូវ បសម្ងៀន សពញ មួយថថងៃ

�ិ�សេម្គប់របូមាន�ិទ្ិខ្ចបី ស�ៀវសៅពុម្ពចំនួន៣កបាល ឬ៤កបាល 

សដាយមិនបង់ថថល 

• ស�ៀវសៅពុម្ពផ្្តល់ម្បសោរន៍ឲ្យ�ិ�សេអាចសរៀន�ូម្ត 

ទំាងសៅក្នុងថា្ន ក់ និងសៅផ្ទាះ

• ស្លាសរៀននរឹងឲ្យ�ិ�សេ ខ្ចបីស�ៀវសៅពុម្ពចំនួន ៣កបាល 

�ម្មាប់ �ិ�សេថា្ន ក់ទបី១ ដល់ថា្ន ក់ទបី៣ និងចំនួន៤កបាល�ម្មាប់ 

�ិ�សេថា្ន ក់ទបី៤ ដល់ថា្ន ក់ទបី៦

៩



សិទ្ិរ្ស់ក្ជាពលរែ្ឋ

�ិទ្ិ សម្បើម្ោ�់បង្គន់អនាម័យសដាយដ�កពបីគា្ន �ម្មាប់�ិ�សេស្�បី និង�ិ�សេម្បរុ�

• ស្លាសរៀនម្តរូវផ្្តល់ដល់�ិ�សេនូវបរស្ិ្នស្្អ ត និងអនាម័យដដលបងកា 

លក្ខណៈឲ្យ�ិ�សេោនសរៀន�ូម្ត និងមិនរខំានដល់ការ�ិកសា

• ស្លាសរៀនម្តរូវមានបង្គន់អនាម័យសផ្សេងគា្ន �ម្មាប់�ិ�សេស្�បី និង�ិ�សេម្បរុ� 

ម្បព័ន្ម្គប់ម្គងកាក�ំណល់ �មា្ភ រៈ�សនងា្គ ះបឋម និងការទទួលោនទរឹក 

អនាម័យម្បកបសដាយ�ុវត្ិភាព

ម្គរូម្តរូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកម្មិតខ្ព�់ សដើម្បីរួយ�ិ�សេក្នុងការ�ិកសា

• ម្គរូម្តរូវយកចិត្តទុកដាក់បសម្ងៀន�ិ�សេម្គប់ៗគា្ន  គា្ម ន ការសរ ើ�សអើង សភទ 

សដើមកំសណើ តជាតិស្�ន៍ ពណ៌�ម្ុរ ស្្នភាពរបីវភាព ភាពអ�មត្ភាព 

ដផ្្នកផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត រំងឺ អាយុ ភាស្ ស្�នា និងនិនា្ន ការនសោោយ 

• ម្គរូម្តរូវយកចិត្តទុកដាក់បសម្ងៀន�ិ�សេម្គប់ៗគា្ន សដាយសរៀ�វាងការដាក់ 

ទណ្ឌ កម្មសលើរបូរាងកាយ

• ម្គរូម្តរូវសរៀ�វាង មិនឲ្យ�ិ�សេបង់ ឬទទួលកថម្មសម្រៅផ្លូវការសទ (ដូចជា 

កថម្មសលើស�ៀវសៅ�ិកា្ខ គារកិ ឬសដើម្បីប ្្ច ប់ការ�ិកសាជាសដើម)

• ម្គរូស្វើទំនាក់ទំនងជាម្បចំារាមរយៈផ្ទា ល់មាត់ ឬរាមរយៈស�ៀវសៅរាមដាន 

�ិ�សេ ជាមួយមារាបិរា អាណាពយាោល�ិ�សេ សដើម្បីរូនដំណរឹ ង និងចូលរមួ 

រំរញុការ�ិកសារប�់�ិ�សេ។

អ្នកមានភារកិច្ចចំសោះស្លាសរៀន

• ម្តរូវខិតខំ�ិកសា និងសម្បើម្ោ�់�ិទ្ិរប�់ខលួន សបើចំាោច់ម្តរូវោ៊នស្ក�ួរឲ្យ

មានការបំភលឺ

• មានភារកិច្ចក្នុងការផ្្តល់មតិសោបល់ សដើម្បីភាពរ បីកចសម្មើនរប�់ស្លាសរៀន

ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬរាមរយៈតំណាងសដាយសលើកស�ើងពបីបញ្ហា  និង 

ផ្លម្បសោរន៍

មារាបិរា ឬអ្នកអាណាពយាោលម្តរូវរមួចំដណកក្នុងការសរៀន�ូម្តរប�់កូនៗ

• មារាបិរា ឬអ្នក អាណាពយាោលម្តរូវធានាថា កូន ោន ចុះស ្្ម ះ ចូល សរៀន ចាប់ 

ពបី  អាយុ៦ ្្ន ំ មិនម្តរូវខកខាន ឬពនយារសពលស�ើយ

• មារាបិរា ឬ អ្នក អាណាពយាោលម្តរូវធានា ឲ្យកូនោន ចូល សរៀន រយៈ៩ ្្ន ំសពញ 

ថន  កម្មិត  អប់រជំាមូលដា្ឋ ន

• មារាបិរា ឬអ្នក អាណាពយាោលម្តរូវ រាមដានការ សរៀន�ូម្ត រប�់កូន ម្គរូ និង  

ម្តរូវ តដម្មតម្មង់ពួកសគឲ្យមានគណសនយ្យភាពចំសោះ�ិទ្ិ �្តង់ដារនានា និង ក្នុង 

ករណបី  ចំាោច់ ម្តរូវចូលរមួចំដណកដកលម្អឲ្យកាន់ដតម្បស�ើរស�ើង

• មារាបិរា ឬអ្នក អាណាពយាោលម្តរូវសគារព រាប់អានម្គរូរប�់កូនៗ ខលួន ឲ្យ ោន 

ស�្មើៗ គា្ន

ក្នុងនាមជា�ិ�សេម្តរូវ៖

• ស្វើខលួនជាអ្នក�ិកសាម្បកបសដាយម្ប�ិទ្ភាព មកសរៀនឲ្យោន សទៀងទាត់  ទាន់ 

សពលសវលា ស្វើកិច្ចការ ដដល ម្គរូ ដាក់ឲ្យ  និង �ំុឲ្យ ម្គរូ រួយ សៅ សពល ចំាោច់

• សគារព ម្គរូឲ្យ ោន ស�្នើៗគា្ន

• ចូលរមួដថរកសាទបីធាល ស្លាសរៀន ថា្ន ក់សរៀន និង �មា្ភ រ រប�់ ស្លា ឲ្យ ោន ស្្អ ត 

ជា ម្បចំា

ការទទួលខុសកតរូវរ្ស់មារា្ិរាអាណាពយាបាលនិងសិស្ស្ក៏តរូវមានការ
ទទួលខុសកតរូវឆែើម្ វីធានាថាពួ្ឆេទទួលបានការអ្រ់កំ្្្ឆដ្យេុ�ភាព

១០



របូភាព ផ្ទា ំង្ំសនះ នរឹង ផ្្តល់ ព័ត៌មានអំពបីថវកិារប�់ស្លា និងការ�សម្មចោន។ 

ព័ត៌មានទំាងសនះទទួលោនពបីស្លាសរៀន។

សលាកអ្នកអាចពិនិត្យសមើលពបីការសម្បើម្ោ�់ថវកិារប�់ស្លាបឋម�ិកសា។

 

ថវកិាែំឆ�ើ រការសាលាឆរៀន

ស្រៈ�ំខាន់ថនការយល់ដរឹងពបីថវកិាដំសណើ រការ ស្លាសរៀន 

ចំណូល
សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមកស្លាសរៀនទទួលោនថវកិាចំនួនប៉ាុនា្ម ន?
ព័ត៌មានសនះនរឹងឲ្យអ្នកយល់ថា ថវកិាម្បសភទណាដដល 

ស្លាសរៀនទទួលោនជាចំណូល�របុ

សតើថវកិាទំាងសនះោនមកពបីម្បភព ណា?

• ថវកិាជាតិ ជាថវកិាដដលោនសផ្ទារពបីរាររដា្ឋ ភិោល

• ថវកិារំនួយដកលម្អស្លាសរៀន ជាថវកិាដដលផ្្តល់សដាយមា្ច �់ 

រំនួយអន្តរជាតិ

• រំនួយ និង ការ បរចិា្ច ក ជាថវកិាដដលទទួលោន ពបី មា្ច �់រំនួយ  

អង្គការ មិនដមន រដា្ឋ ភិោល និង ការ បរចិា្ច កពបី �ប្រ� រនដដល  

ម្បមូលពបី�មារិក�េគមន៍

 សតើ ថវកិា ដដល ស្លា សរៀន ទទួល ោន មាន ការ សកើន ស�ើង ដដរ ឬសទ? 

ព័ត៌មាន សនះ នរឹង បងាហា ញ អ្នក អំពបី ថវកិា �របុ ដដល ទទួល ោន  កាលពបី  ២ 

្្ន ំ កនលង មក សេើយ នរឹង ឲ្យ អ្នកដរឹងថា ចំណូល មាន ការ សកើន ស�ើង ពបី មួយ 

្្ន ំ សៅ មួយ ្ ្ន ំ គិត ជា ភាគរយ

សតើ ស្លា សរៀន អ្នក ោន ទទួល ថវកិាដូចការ រពំរឹង ទុក ដដរ ឬសទ? 

ព័ត៌មាន សនះ នរឹង បងាហា ញអ្នក អំពបី ថវកិា �របុ ដដល រពំរឹង ថា ោន ទទួល  

កាល ពបី ្ ្ន ំ មុន និង ថវកិា ជាក់ដ�្តង ដដល ោន ទទួល។ ព័ត៌មាន  

ក៏ បងាហា ញ អ្នក ផ្ងដដរ  ថាសតើ មូលនិ្ិ ដដល ទទួល ោន សម្ចើន ជាង   

ឬ តិច ជាង ការ រពំរឹង ទុក។

១១

ុុ

ុុ



ថវកិាែំឆ�ើ រការសាលាឆរៀន
ចំណាយ
សតើ ស្លាសរៀនអ្នក សម្បើម្ោ�់ថវកិាោ៉ាងដូចសម្តច?
ព័ត៌មានទំាងសនាះនរឹងម្ោប់ ឲ្យ អ្នកដរឹងអំពបី ថវកិា�របុ ដដល  ោនចំណាយ 
�ម្មាប់ ស្លា សរៀន អ្នក កាល ពបី ្្ន ំកនលងមក។ វា ក៏ បងាហា ញ ម្ោប់ អ្នក ផ្ងដដរ អំពបី ថា 
សតើស្លាសរៀន និង ម្ក�ួង ោន ចំណាយ  ថវកិា  សលើ អវបីខលះ។

ចំណាយ សដាយ ស្លាសរៀន
• ម្ោក់ឧបត្ម្ភ �ម្មាប់ ម្គរូបសម្ងៀន៖ កិច្ចម្បរំុ  និង ម្ោក់ ឧបត្ម្ភ ស្វើការ បដន្ម សមា៉ា ង 
• រងាវ ន់  និង អំសណាយ �ម្មាប់ �ិ�សេ៖ �មា្ភ រៈ �ម្មាប់ សមសរៀន �ិល្ៈ �ង្គម 
េិរ ្្ញវត្ុ ។ល។
• ការ ដថទំា និង ទរឹកសភលើង �ម្មាប់ ស្លា៖ អគ្គិ�នបី ទរឹក កដនលង សក្មង សលង 
សដើមសឈើ  អនាម័យ
• តុបដតង និង ស្ង�ង់៖ អនាម័យ ស្លា

ចំណាយ សដាយ ម្ក�ួង
• ម្ោក់ដខ៖ នាយកស្លា ម្គរូបសម្ងៀន ការឧបត្ម្ភ និងបុគ្គលិកសផ្សេងៗ
• ស�ៀវសៅ និង�មា្ភ រៈមូលដា្ឋ ន៖ ស�ៀវសៅ �មា្ភ រៈ�ម្មាប់ម្បលង 
�មា្ភ រៈការោិល័យ

សតើចំណាយ �ម្មាប់ ស្លា រប�់ អ្នក មាន ការ សកើន ស�ើង ដដរ ឬសទ?
ព័ត៌មាន សនះ នរឹង បងាហា ញ ពបីថវកិា ចំនួនប៉ាុនា្ម ន សដាយ ស្លាសរៀន រប�់ អ្នក កាលពបី ២ 

្្ន ំកនលង មក។ វា ក៏ បងាហា ញ អ្នក ផ្ងដដរ ថាសតើ ចំណាយ មាន ការ សកើន ស�ើង  ឬក៏ ថយ 
ចុះគិត ជា ភាគរយ។

សតើ ការ ចំណាយ ថវកិា សដាយ ស្លាសរៀន  អ្នក រាមដផ្នការ   ឬសទ?
ព័ត៌មាន សនះ នរឹង បងាហា ញ អ្នក អំពបី ថវកិា ដដល រពំរឹងទុក  ក្នុង ការចំណាយ �ម្មាប់ 
ស្លាសរៀន អ្នក  និង ចំណាយ ជាក់ដ�្តងកាលពបី ្ ្ន ំ មុន។ វា ក៏បងាហា ញ ម្ោប់ អ្នក 
ផ្ង ដដរ ថា សតើ ចំនួន ដដល ោន ចំណាយសម្ចើន ជាង  ឬតិច ជាង ការ រពំរឹង ទុក គិត 
ជាភាគរយ។ 

១. សតើស្លាបឋម�ិកសាអ្នក ទទួលោនថវកិាដូចការរពំរឹងទុកឬសទ?

មានសពលខលះស្លាសរៀនមិនោនទទួលថវកិាដូចការរពំរឹងទុកសទ។ 

ម្បការសនះនំាឲ្យមានការប៉ាះោល់ដល់ ការ �ិកសារប�់�ិ�សេ។

២.សតើចំណូល និងចំណាយរប�់ស្លាសរៀនោនសកើនស�ើងសរៀងរាល់ ្្ន ំដដរឬសទ?

ការទទួលោន ព័ត៌មានសនះ នរឹង រួយឲ្យ អ្នកដរឹង ថាសតើស្លាសរៀនមានលទ្ភាពស្វើឲ្យ         

ម្បស�ើរស�ើងក្នុងការស្លើយតបរាមតម្មរូវការរប�់�េគមន៍ដដរឬសទ។ ដូសច្នះ ជាការ 

�ំខាន់ ដដល អ្ន ក ម្តរូវ សម្បៀបស្ៀបរវាងចំណូល និង ចំណាយ ក្នុង ្ ្ន ំសនះ និង ្្ន ំមុន។

ឧទាេរណ៍៖ 

 ្ ្ន ំ២០១៤ ចំណូលមាន  ៣៤.០០០.០០០សរៀល។ ្្ន ំ២០១៥ ចំណូលមាន 

៣៦.០០០.០០០សរៀល។

្្ន ំ២០១៤ ចំណាយមាន  ៣៣.០០០.០០០សរៀល។ ្្ន ំ២០១៥ ចំណាយ មាន 

៣៦.០០០.០០០សរៀល

៣. សតើស្លាសរៀនោនចំណាយសៅរាមដផ្នការថវកិាដដរឬសទ?

ព័ត៌មានសនះ នរឹង រួយ ឲ្យអ្នកដរឹងថាសតើស្លាសរៀនោនអនុវត្តរាមដផ្នការដដរឬសទ?

• ចំនួនថវកិាដដលស្លាសរៀនសម្គាងចំណាយ

• ចំនួនថវកិាដដលស្លាសរៀនោនចំណាយជាក់ដ�្តង

• ភាគរយថន ថវកិាដដល ោនចំណាយ

ឧទាេរណ៍៖ 

សនះមានន័យថាស្លាសរៀនោនស្វើការចំណាយថវកិាក្នុងចំនួនដូចគា្ន សៅនរឹងចំនួន

ថវកិាដដលោនសម្គាងទុកក្នុងដផ្នការ។

សនះមានន័យថាស្លាមិនោនស្វើការចំណាយថវកិាក្នុងចំនួនដូចគា្ន សៅនរឹងចំនួន 

ថវកិាដដលោនសម្គាងទុកក្នុងដផ្នការសទ

ឧទាេរណ៍៖ ស្លាសរៀនរពំរឹងថាទទួលោន ៣៥.០០០.០០០សរៀល។  
ផ្ទាុយសៅវញិស្លាសរៀនោនទទួលដត ៣០.000.000 សរៀល

១២

អ្នក ចំាោច់ម្តរូវដរឹង ៣ចំណុចសផ្សេងសទៀតោក់ព័ន្នរឹងថវកិារប�់ស្លា 
បឋម �ិកសា

ុុ

ុុ



របូភាពផ្ទា ំង្ំសនះបងាហា ញអំពបីការបំសពញការងាររប�់ស្លាបឋម�ិកសា។ 
ម្គប់ព័ត៌មានទំាងសនះម្តរូវ ោន ម្បមូលពបីស្លាបឋម�ិកសារប�់អ្នក។ អ្នកអាច 
ស្វើការពិនិត្យសមើលពបីការបំសពញការងាររប�់ស្លាសរៀន សេើយ អ្នកអាចផ្្តល់នូវ 
មតិ សោបល់សដើម្បីស្វើឲ្យការផ្្តល់ស�វា រប�់ស្លាសរៀនកាន់ដតម្បស�ើរស�ើង។

លទ្ផលននការ្ំឆពញការង្ររ្ស់សាលាឆរៀន
សតើអ្នកអាចដ�វងយល់ពបីលទ្ផ្លថនការបំសពញការងាររប�់ស្លាសរៀនសដាយ

រសបៀបណា?

ម្គប់ស្លាបឋម�ិកសានរឹងបងាហា ញជាស្ធារណៈនូវលទ្ផ្ល ថនការ

បំសពញការងាររប�់ខលួនោក់ព័ន្នរឹង�្តង់ដារ និងចំណុចសៅអប់រជំាតិ។ 
ក្នុងរបូភាពផ្ទា ំង្ំ�ម្មាប់ម្បជាពលរដ្ឋនរឹងផ្្តល់ព័ត៌មានដល់ម្បជាពលរដ្ឋសលើ�

កម្មភាព�្តង់ដារ�ំខាន់ៗ ៦ចំណុច។ ការយល់ដរឹងរប�់អ្នកអំពបីព័ត៌មានទំាង 

សនះ មានស្រៈម្បសោរន៍ណា�់ សេើយអ្នក�ម្មប�ម្មរួលគណសនយ្យភាព 

�េគមន៍  និងម្ករុមម្បរឹកសាឃំុអាចរួយអ្នកោន។

សតើ�្តង់ដារលទ្ផ្លថនការបំសពញការងាររប�់ស្លាសរៀនមានអវបីខលះ?

ស្លាបឋម�ិកសាម្តរូវផ្្តល់នូវស�វារាម�្តង់ដារជាតិអប់រ�ំម្មាប់  

ម្គប់ស្លាសរៀន ដដលដាក់សចញសដាយម្ក�ួងអប់រ ំយុវរន និងកបីឡា។  

�្តង់ដារជាតិ�ំខាន់៤ចំណុចមានដូចខាងសម្កាម៖

១. កុមារម្គប់របូចាប់ពបីអាយុ៦ ្្ន ំស�ើងសៅម្តរូវទទួលោនការ�ិកសាសដាយ 

     ឥតបង់ថថលរេូតដល់ចប់ថា្ន ក់ទបី៩

២. ម្គរូ១នាក់ទទួលបនទាុក ១ថា្ន ក់ ដដលមាន�ិ�សេមិនសលើ�ពបី ៤២នាក់

៣. ម្គរូម្តរូវបសម្ងៀនរយៈសពល ២២៨ថថងៃ ក្នុងមួយ ្្ន ំ

៤.  �ិ�សេម្គប់របូម្តរូវទទួលោនស�ៀវសៅពុម្ពចំនួន  ៣កបាល ឬ៤កបាល 

ពបីស្លាសរៀន សដាយឥតបង់ ថថល 

ការសម្បៀបស្ៀបលទ្ផ្លថនការបំសពញការងាររប�់ស្លាសរៀន

ជាមួយ�្តង់ដារអប់រជំាតិ 

សតើស្លាសរៀនរប�់អ្នកោនផ្្តល់ស�វារាមតម្មរូវការដដរឬសទ?

សតើស្លាសរៀនមានម្គរូម្គប់ម្គាន់ដដរឬសទ?

ស្លាសរៀនរប�់អ្នកម្តរូវមានម្គរូសពញសមា៉ា ង ១នាក់ �ម្មាប់បសម្ងៀន�ិ�សេ 

៤២នាក់

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើស្លាសរៀនអ្នកមានម្គរូ ១នាក់ �ម្មាប់បសម្ងៀន    

   �ិ�សេ៤២នាក់ឬទ?

• សតើមានថា្ន ក់សរៀនប៉ាុនា្ម ន សៅក្នុងស្លាសរៀនអ្នក?

• សតើមានថា្ន ក់សរៀនប៉ាុនា្ម ន ដដលមានម្គរូមួយនាក់បសម្ងៀនសពញសមា៉ា ង?

• សតើភាគរយថនថា្ន ក់សរៀន ដដលមានម្គរូមួយនាក់បសម្ងៀនសពញសមា៉ា ង 

   មានប៉ាុនា្ម ន?

• សតើមានថា្ន ក់សរៀនប៉ាុនា្ម ន ដដលមាន�ិ�សេ ៤២នាក់ (ឬតិចជាង ៤២នាក់)?

• សតើភាគរយថនថា្ន ក់សរៀន ដដលមាន�ិ�សេ៤២នាក់ (ឬតិចជាង ៤២នាក់) 

មានប៉ាុនា្ម ន?

ឧទាេរណ៍៖ សៅក្នុងស្លាសរៀន ក្នុងចំសណាមថា្ន ក់សរៀន�របុ ២០ថា្ន ក់ 

មាន ១០ថា្ន ក់ ដដល មានម្គរូមួយនាក់បសម្ងៀនសពញសមា៉ា ង (៥០%) និង១៥ថា្ន ក់ 

មាន�ិ�សេ ៤២នាក់ (ឬតិចជាង ៤២នាក់) (៧៥%)។

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក ស្លាបឋម�ិកសារប�់អ្នកោនបំសពញរាម

�្តង់ដារ អប់រជំាតិ ដដលោនកំណត់ថា រាល់ថា្ន ក់សរៀនទំាងអ�់ម្តរូវ 

មានម្គរូបសម្ងៀនសពញសមា៉ា ងមួយនាក់ និងបសម្ងៀន�ិ�សេ៤២នាក់ ឲ្យ ោន  

១០០%។  

ោទ ចា� / សទ

១៣



លទ្ផលននការ្ំឆពញការង្ររ្ស់សាលាឆរៀន
សតើស្លាបឋម�ិកសារប�់អ្នកោនផ្្តល់ការបសម្ងៀនម្គប់ថថងៃរាមការកំណត់ដដរឬសទ?

ស្លាបឋម�ិកសារប�់អ្នកម្តរូវផ្្តល់ការបសម្ងៀន២២៨ថថងៃក្នុងមួយ ្្ន ំ។ ករណបី ម្គរូខកខាន 

មិនោនបសម្ងៀនរាមចំនួនថថងៃសនះសទ វា នរឹងប៉ាះោល់ដល់គុណភាពថនការ�ិកសារប�់�ិ�សេ៖

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើម្គរូសៅស្លាសរៀនរប�់អ្នកមានោនបសម្ងៀនម្គប់២២៨ថថងៃក្នុងមួយ

្្ន ំឬសទ? ោទ ចា�/សទ

• សតើសៅស្លាសរៀនរប�់អ្នក មានប៉ាុនា្ម នថា្ន ក់?

• សតើមានថា្ន ក់សរៀនប៉ាុនា្ម នដដលទទួលោនការបសម្ងៀនម្គប់ ២២៨ថថងៃក្នុងមួយ ្្ន ំ?

ឧទាេរណ៍៖ កាលពបី ្្ន ំកនលងមក មានថា្ន ក់ចំនួន ៧ក្នុងចំសណាម ១៤ថា្ន ក់ 

មានម្គរូមកបសម្ងៀនសពញ ២២៨ថថងៃ (៥០%)។ សនះមានន័យថា មានថា្ន ក់សរៀនោក់កណា្ត ល 

មានម្គរូមកបសម្ងៀនមិនម្គប់ចំនួន ២២៨ថថងៃ។

សតើស្លាបឋម�ិកសារប�់អ្នកោនផ្្តល់ស�ៀវសៅពុម្ព រាមការកំណត់ដដរឬសទ?

�ិ�សេសៅក្នុងស្លាបឋម�ិកសារប�់អ្នក ចាប់ពបីថា្ន ក់ទបី១ ដល់ទបី៣ ម្តរូវ ោន ផ្្តល់  ឬ ឲ្យ ខ្ចបី 

ស�ៀវសៅពុម្ពចំនួន ៣កបាល និង�ិ�សេថា្ន ក់ទបី៤ ដល់ ថា្ន ក់ ទបី៦ ម្តរូវ ោន ផ្្តល់ ឬ ឲ្យ ខ្ចបី ស�ៀវសៅ ពុម្ព 

ចំនួន  ៤កបាល

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើមាន�ិ�សេថា្ន ក់ទបី១ដល់ទបី៣ និង�ិ�សេថា្ន ក់ទបី៤ ដល់ ទបី៦ 

ប៉ាុនា្ម ននាក់ ម្តរូវ ោន ផ្្តល់ ឬ ឲ្យ ខ្ចបី ស�ៀវសៅពុម្ព? ោទ ចា�/សទ

• សតើស្លាបឋម�ិកសារប�់អ្នកោន ផ្្តល់ ឬ ឲ្យ ខ្ចបី ស�ៀវសៅពុម្ពដល់�ិ�សេរាមការ 

កំណត់ដដរឬសទ? ោទ ចា�/សទ

ឧទាេរណ៍៖ កាលពបី ្្ន ំកនលងមក មាន�ិ�សេថា្ន ក់ទបី១ដល់ទបី៣ទំាងអ�់ ម្តរូវ ោន ផ្្តល់ ឬ ឲ្យ ខ្ចបី 

ស�ៀវសៅពុម្ពចំនួន  ៣កបាល និង�ិ�សេ២០០នាក់ ក្នុងចំសណាម�ិ�សេ៣០០នាក់  ថន ថា្ន ក់ទបី៤ 

ដល់ថា្ន ក់ទបី៦ ម្តរូវ ោន ផ្្តល់ ឬ ឲ្យ ខ្ចបី ស�ៀវសៅពុម្ព (៦៦%)។

សតើអវបីខលះជាចំណុចសៅអប់រជំាតិ?

ស្លាបឋម�ិកសារប�់អ្នកខិតខំ�សម្មចឲ្យ ោនរាម “ចំណុចសៅ” អប់រជំាតិ 

សដើម្បីសលើកកម្ព�់គុណភាព និងការពម្ងបីកវសិ្លភាពថនការអប់រ។ំ ចំណុចសៅចំនួន៣ ដដល 

ស្លារប�់អ្នកខិតខំ�សម្មច ឲ្យ ោនមានដូចខាងសម្កាមសនះ៖

• ោ៉ាងសោច ណា�់ មាន កុមារ ា និង កុមារ បី ចំនួន ៩០% មាន អាយុ៦ ្្ន ំ ោនចូលសរៀន សៅ 

ស្លា បឋម �ិកសា

• អម្រា�ិ�សេសរៀនម្តរួតថា្ន ក់មិនម្តរូវ  សលើល ពបី ១០%ថន�ិ�សេ�របុ

• កុមារ ចំនួន៨០% ម្តរូវ ោនចូលសរៀនចាប់ ពបី ថា្ន ក់ទបី១ រេូតដល់ចប់ថា្ន ក់ទបី៦

សដាយ  សម្បៀបស្ៀបលទ្ផ្លថនការបំសពញការងាររប�់ស្លាសរៀនអ្នកជាមួយនរឹងចំណុចសៅ 

អប់រជំាតិ សតើលទ្ផ្លថនការបំសពញការងាររប�់ស្លាសរៀនអ្នកល្អដដរឬសទ?

សតើស្លាសរៀនរប�់អ្នក�សម្មចោនរាមអម្រាចុះស ្្ម ះចូលសរៀនរាមការកំណត់ដដរឬសទ?

កុមារ ា កុមារ បី ៩០% ដដល មាន អាយុ៦ ្្ន ំ ម្តរូវ ោនចុះស ្្ម ះចូលសរៀនសៅ ស្លា បឋម�ិកសា

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើកុមារអាយុ៦ ្្ន ំ ោនចុះស ្្ម ះចូលសរៀនប៉ាុនា្ម នភាគរយ?

(ដ�វងរកទិន្នន័យ  សតើកុមារអាយុ៦ ្្ន ំមានប៉ាុនា្ម ននាក់? និងោនចុះស ្្ម ះចូលសរៀនមាន ប៉ាុនា្ម ន 

នាក់? និងប៉ាុនា្ម ននាក់ មិនោនចុះស ្្ម ះចូលសរៀន)

ឧទាេរណ៍៖ កាលពបី ្្ន ំកនលងមក កុមារចំនួន ១៨៥នាក់ ក្នុងចំសណាម ២០០នាក់ ោន ចុះ ស ្្ម ះ 

ចូល សរៀន សៅ ស្លាបឋម�ិកសា  (៩៣%) ។

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក ស្លាសរៀនរប�់អ្នក�សម្មចោន ចំណុច សៅ៩០% ក្នុងការ 

ចុះស ្្ម ះកុមារ  អាយុ៦ ្្ន ំឲ្យ ចូលសរៀន ដដរឬសទ? ោទ ចា�/សទ

សតើ�ិ�សេ ោនស�ើងថា្ន ក់ឬសទ? សតើមានម្តរួតថា្ន ក់ឬសទ?

មាន�ិ�សេតិចជាង១០%សរៀនម្តរួតថា្ន ក់។ ម្គរូម្តរូវធានាថា�ិ�សេោនសរៀន ម្គប់សមសរៀន និង រំនាញ 

ដូច ោនសម្គាងទុក ក្នុង កម្មិត �ិកសារប�់ពួកសគ។

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើមាន�ិ�សេប៉ាុនា្ម នភាគរយោនស�ើងថា្ន ក់? 

និងប៉ាុនា្ម នភាគរយសរៀនម្តរួតថា្ន ក់? (ដ�វងរក ព័ត៌មាន សតើកុមារប៉ាុនា្ម ននាក់ោនចុះស ្្ម ះចូល

សរៀន? និងប៉ាុនា្ម ននាក់សរៀនម្តរួតថា្ន ក់?)

ឧទាេរណ៍១៖ កាលពបី ្្ន ំកនលងមក កុមារ៦០០នាក់ ោនចុះស ្្ម ះចូលសរៀន  និងមិនមានកុមារ 

សរៀនម្តរួតថា្ន ក់សទ (០%) ។ 

ឧទាេរណ៍២៖ កាលពបី ្្ន ំកនលងមក កុមារ៥០០នាក់ ោនចុះស ្្ម ះចូលសរៀន និងមានកុមារ 

១០០នាក់សរៀនម្តរួតថា្ន ក់ (២០%)។

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើមាន�ិ�សេសលើលពបី ១០% ោនសរៀនម្តរួតថា្ន ក់ឬសទ?  ោទ ចា�/សទ

សតើស្លាសរៀនរប�់អ្នក�សម្មចោនរាមចំណុចសៅអប់រជំាតិដដល តម្មរូវ ឲ្យ សរៀន ចប់ 

ថា្ន ក់ទបី៦ដដរឬសទ?

ចំណុចសៅអប់រជំាតិកំណត់ ថា កុមារ ោ៉ាងតិច៨០% ោន ចុះស ្្ម ះចូលសរៀនចាប់ ពបី ថា្ន ក់ទបី១ 

រេូត ចប់ថា្ន ក់ទបី៦

• សតើមាន�ិ�សេដដលចាប់សផ្្តើមសរៀនពបីថា្ន ក់ទបី១សៅស្លាសរៀន មានប៉ាុនា្ម ននាក់ រេូត ដល់  

ចប់ ថា្ន ក់ទបី៦? (ដ�វងរក ព័ត៌មាន សតើ មានកុមារប៉ាុនា្ម ននាក់ោនចូលសរៀនថា្ន ក់ទបី១? សតើ 

មានប៉ាុនា្ម ននាក់ោនសោះបង់ ការ�ិកសា? សតើ មាន  ប៉ាុនា្ម ននាក់ ោន សរៀន ចប់ ថា្ន ក់ ទបី៦?) 

ឧទាេរណ៍៖ កាលពបី ្្ន ំកនលងមក ក្នុង ចំសណាម  កុមារ ១០០នាក់ ដដល ោន ចុះ ស ្្ម ះ ចូល សរៀន 

សៅ  ថា្ន ក់ទបី១ មាន ១០នាក់ ោនសោះបង់ការ�ិកសា និង ៩០ នាក់ សទៀត ោន សរៀន ចប់  ថា្ន ក់ទបី៦ 

(៩០%)។ កាលពបី ្្ន ំកនលងមក ក្នុងចំសណាមកុមារ ១២០នាក់ ដដលោនចុះ ស ្្ម ះ ចូល សរៀន សៅ  

ថា្ន ក់ទបី១ មាន៣០នាក់ ោនសោះបង់ការ�ិកសា  និង១២០នាក់ោនសរៀន ចប់  ថា្ន ក់ទបី៦ (៧៥%)។

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើស្លាសរៀនរប�់អ្នក�សម្មចោនរាមចំណុចសៅអប់រជំាតិ ដដល 

តម្មរូវ ឲ្យ សរៀន ចប់ ថា្ន ក់ទបី៦ដដរឬសទ? ោទ ចា�/សទ

សៅមាន�ូចនាករសផ្សេងសទៀត ដដលបងាហា ញពបីលទ្ផ្លថនការបំសពញការងាររប�់ស្លាបឋម 

�ិកសារប�់អ្នក ដដលអ្នកអាចយកមកសម្បើម្ោ�់ោន។

សោបល់ និង�ំណូមពរ
សតើអ្នកមានសោបល់ និង�ំណូមពរឬសទ? មានរសម្មើ�៤�ម្មាប់អ្នក៖

• អ្នកអាចនិោយសដាយផ្ទា ល់ជាមួយម្គរូ ឬនាយកស្លា
• អ្នកអាចនិោយសដាយផ្ទា ល់ជាមួយ�មារិកគណៈកម្មការម្ទម្ទង់ស្លាសរៀន
• អ្នកអាចនិោយសដាយផ្ទា ល់ជាមួយម្ករុមម្បរឹកសាឃំុ
• អ្នកអាចម្ោប់ ពបី បញ្ហា  ដល់ អ្នក�ម្មប�ម្មរួលគណសនយ្យភាព�េគមន៍  សេើយ មតិ 
សោបល់ ឬ�ំណូមពររប�់អ្នក នរឹងម្តរូវោនដាក់ប ្្ចូ លសៅក្នុងប័ណ្ណដាក់ពិនទាុ�េគមន៍

ការបងាហា ញជាស្ធារណៈអំពបីព័ត៌មានរប�់ស្លាបឋម�ិកសា

• ស្លាសរៀននរឹងបងាហា ញជាស្ធារណៈនូវ ព័ត៌មានោក់ព័ន្សៅនរឹងថថងៃសបើកបសវ�នកាល 

សមា៉ា ងបសម្ងៀន ថថងៃឈប់�ម្មាក �ិទ្ិ �្តង់ដារអប់រ ំថវកិាម្បចំា ្្ន ំ ការ បំសពញការងារ 

ដផ្នការអភិវឌ្ឍន៍វ�័ិយអប់រ ំនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនាក់ជាមួយ ស្លាសរៀន។

១៤



របូភាពផ្ទា ំង្ំសនះបរោិយអំពបី�ិទ្ិរប�់អ្នកសៅមណ្ឌ ល�ុខភាព �ិទ្ិសនះសរៀបចំ

ស�ើងសដាយដកស្�ង់ពបីសគាលកាណ៍ដណនំាជាតិ �ិទ្ិរប�់អតិថិរន និង�ិទ្ិ 

រប�់អ្នកផ្្តល់ស�វា�ុខាភិោល។

សិទ្ិរ្ស់ក្ជាពលរែ្ឋ

�ិទ្ិរប�់អ្នកសៅមណ្ឌ ល �ុខភាព 
អ្នកមាន�ិទ្ិទទួលោនការយកចិត្តទុកដាក់ និង  សគារព ពបី បុគ្គលិក 

មណ្ឌ ល �ុខភាពសដាយស�្មើភាព

• បុគ្គលិកមណ្ឌ ល�ុខភាពផ្្តល់រូនអ្នកនូវការគំាោរ�ុខភាព 

និងស�វា រាមតម្មរូវការរប�់អ្នក

• អ្នកមាន�ិទ្ិទទួលោនការពិសម្គាះ ពិនិត្យ និង ពយាោល ម្បកប 

សដាយ ស�ចក្តបីថថលថ្នូរ និងរ�ួរាយរាក់ទាក់ ពបីបុគ្គលិក មណ្ឌ ល 

�ុខភាព

• សៅសពលទទួលស�វាដថទំា�ុខភាព មិនមាននរណា 

មា្ន ក់ ទទួលការសរ ើ�សអើងសដាយស្រដតសភទ ជាតិ ស្�ន៍ 

ពណ៌�ម្ុរ ស្្នភាពរបីវភាព ស្្នភាពសៅលបីវ ឬសរៀបការសេើយ 

ការ អ�មត្ភាព ផ្លូវកាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត រំងឺ អាយុ ភាស្ ស្�នា 

និង និនា្ន ការនសោោយ

មណ្ឌ ល�ុខភាពម្តរូវបងាហា ញជាស្ធារណៈនូវព័ត៌មានោក់ព័ន្នរឹង

ស�វាដដល មាន សៅ មណ្ឌ ល

• អ្នកមាន�ិទ្ិ ទទួលោនព័ត៌មានអំពបីម្បសភទថន ស�វា 

�ុខភាព ដដល មាន សៅ មណ្ឌ ល�ុខភាព សមា៉ា ងបំសពញការងារ 

ដបបបទដដលអតិថិរនម្តរូវពិសម្គាះរំងឺ រារាងតថមល និង ករណបី  មិន 

បង់ ថថល រមួទំាងរសបៀបរបប បង់ថថលស�វា

• អ្នកអាចស្ក�ួរព័ត៌មាន បដន្ម សដើម្បីឲ្យ យល់ កាន់ដត  ចបា�់

បុគ្គលិកសៅមណ្ឌ ល�ុខភាពម្តរូវរួយអ្នក សដើម្បីឲ្យអ្នកោនយល់ ពបី  

បញ្ហា  �ុខភាព ស្ច់ញាតិ និង មិត្តរប�់អ្នក និង ម្តរូវ រ កសាការ �មាងៃ ត់

• អ្នកមាន�ិទ្ិទទួលនូវការពន្យល់ដណនំាឲ្យយល់អំពបី ស្្នភាព  

រំងឺ និងបញ្ហា �ុខភាពរប�់អ្នក សដាយការយកចិត្តទុកដាក់ និង 

សម្បើ ភាស្ ស្ម ្្ញៗងាយយល់

• ម្គប់ព័ត៌មានអំពបី បញ្ហា  �ុខភាពអ្នក  ការពយាោល និង  ការ �មាងៃ ត់ 

នរឹងម្តរូវោនរកសាទុកសៅកដនលងមាន�ុវត្ិភាព។

១៥



សិទ្ិរ្ស់ក្ជាពលរែ្ឋ
បុគ្គលិកសៅមណ្ឌ ល�ុខភាពម្តរូវ គិតថថលស�វាពយាោលសៅរាមរារាងតថមល

• អ្នកនរឹងម្តរូវោនម្ោប់អំពបីតថមលស�វា និងរសបៀបបង់ថថលស�វា

• អ្នកនរឹងមិនតម្មរូវ ឲ្យបង់ថថលស�វាសលើ�ពបី  រារាងតថមលដដល ោន កំណត់

• បុគ្គលិកមណ្ឌ ល�ុខភាពមិនមាន�ិទ្ិ ទទួលយកថថល ស�វាសម្រៅផ្លូវការ  
ក្នុង ការ ការផ្្តល់ស�វានានា

អ្នកទទួលោនការរកសាការ�មាងៃ ត់ ជា ពិស��ស�្តបី

• អ្នកនរឹងទទួលោនការកសាការ�មាងៃ ត់ ដដលធានាសដាយបុគ្គលិកមណ្ឌ ល 

�ុខភាព ក្នុងសពលអ្នកទទួលការពយាោល ជា ពិស��សៅ សពល ពិនិត្យ �ុខភាព 

និងពយាោលរំងឺ ជាពិស�� ស�្តបី

•  ស�្តបីគួរ មានកដនលងដាច់ សដាយដ�ក�ម្មាប់ពយាោល

• អ្នកអាចសម្បើម្ោ�់បង្គន់អនាម័យដាច់ សដាយដ�ក ដដល ដំសណើ រ ការ  ោន 

�ំុ ការយល់ម្ពម និងមតិសោបល់

• បុគ្គលិកមណ្ឌ ល�ុខភាពម្តរូវផ្្តល់ ព័ត៌មានអំពបី រសម្មើ �ថន ការ  ដថរកសា និង 

ពយាោល  �ុខភាព និងសលើកជារសម្មើ� នានាសដើម្បីឲ្យ អ្នកស្វើ ការ �សម្មច ចិត្ត 

�មស្�ប � ម្មាប់�ុខភាពអ្នក

• មុនសពលពយាោល បុគ្គលិកមណ្ឌ ល�ុខភាព នរឹង�ួរអ្នកថា សតើអ្នកយល់ម្ពម 

ចំសោះ វ ិ្ បីស្ស�្តពយាោល ដដរ ឬសទ។ សម្កាយពបី ទទួលោន ស�វា  បុគ្គលិក មណ្ឌ ល 

�ុខភាព  នរឹង�ួរ មតិសោបល់ម្តលប់ រប�់ អ្នកអំពបីស�វាដដលោន ផ្្តល់រូន។

ការទទួលខុ�ម្តរូវរប�់អតិថិរន

ក្នុងនាមអតិថិរនដដលសៅរកស�វាសៅមណ្ឌ ល�ុខភាព អ្នកម្តរូវធានាថា 

អ្នកទទួលោនស�វាដថទំា និងពយាោល�ុខភាពម្បកបសដាយគុណភាពល្អ។

មុននរឹងសៅកាន់មណ្ឌ ល�ុខភាព៖

• អ្នក គួរ ដត ដ�វងយល់អំពបី�ិទ្ិរប�់ខលួនឯង និងស្ក�ួរ អំពបី �ិទ្ិ ដដល អ្នក 

ម្តរូវ ទទួល ោន

• អ្នក គួរដត ចូលរមួជាម្បចំាក្នុង�កម្មភាពសលើកកម្ព�់�ុខភាព និងដថរកសា 

�ុខភាព រាមការដណនំារប�់បុគ្គលិកមណ្ឌ ល�ុខភាព។

សពលអ្នកសៅ មណ្ឌ ល�ុខភាព៖

• អ្នកម្តរូវផ្្តល់ឯកស្រ និងព័ត៌មានអំពបីស្្នភាព�ុខភាពរប�់អ្នកឲ្យ ោន 

ចបា�់លា�់

• អ្នកម្តរូវ បង់ថថលស�វាផ្លូវការ សេើយ អ្នក មិនម្តរូវបង់ថថលស�វា សម្រៅផ្លូវការសទ

• អ្នកម្តរូវ និោយ រាក់ទាក់ និង �ដម្តង ការ គួរ�ម ជាមួយ បុគ្គលិក មណ្ឌ ល 

�ុខ ភាព សដាយ �ុភាពរាបស្រ និងការសគារព។

១៦



របូភាពផ្ទា ំង្ំសនះនរឹង សរៀបរាប់អំពបី�្តង់ដារស�វា�ុខភាពដដល មាន សៅ មណ្ឌ ល 

�ុខភាព។ �ិទ្ិទំាងសនះគឺដផ្្អកសលើ សគាលការណ៍ដណនំាថា្ន ក់ ជាតិ និង ក ្្ច ប់ 

អប្បរមា ថន�កម្មភាព (Minimal Package Activities)។

ស្ងដ់្រម�្ឌ លសុខភាព

១៧

អ្នកអាច រពំរឹងថា មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកបំសពញរាម

�្តង់ដារដូចតសៅ៖

អ្នកអាច រពំរឹងថា មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកម្តរូវមានបុគ្គលិកពបី 

៨ សៅ១១នាក់ ក្នុងអំ�ុងសមា៉ា ងស្វើការ។

• មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកម្តរូវមានបុគ្គលិកពបី៨សៅ១១នាក់ 

ម្បចំាការ សដើម្បីផ្្តល់ស�វា�ុខភាព�មស្�ប និងចំាោច់ដល់អ្នក

• មណ្ឌ ល�ុខភាពនរឹងបិទផ្សាយអំពបីចំនួនបុគ្គលិកដដលម្តរូវ មាន 

វត្តមាន ក្នុងមណ្ឌ ល�ុខភាព

អ្នកអាច រពំរឹងថា មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នក មានអ្នកម្បចំាការ 

២៤សមា៉ា ង �ម្មាប់�សនងា្គ ះបនាទា ន់ 

• ក្នុងករណបី �សនងា្គ ះ  បនាទា ន់ អ្នកអាចទទួលោនការផ្្តល់ស�វា 
២៤សមា៉ា ង ក្នុង១ថថងៃ

• ម្ប�ិនសបើមិនមានវត្តមានបុគ្គលិកមណ្ឌ ល�ុខ ភាព សទ អ្នក  

អាច ទំនាក់ទំនង សៅ កាន់  ពួកសគ ោន រាម រយៈ ស ្្ម ះ ទំនាក់ ទំនង 

សលខ ទូរ�័ពទា និង អា�យដា្ឋ ន ដដល ោន បិទ បងាហា ញ។



ស្ងដ់្រម�្ឌ លសុខភាព
អ្នកអាច រពំរឹងថា មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នក ទទួលោនការផ្្គត់ផ្្គង់ឱ�ថ 

១២ដងក្នុង១ ្្ន ំ សដើម្បីធានាឲ្យមានឱ�ថម្គប់ម្គាន់សៅក្នុងមណ្ឌ ល�ុខភាព

សដើម្បីទទួលោនការដថទំា�ុខភាព និងការពយាលោលម្គប់ម្គាន់ មណ្ឌ ល 

�ុខភាពរប�់អ្នកម្តរូវមានឱ�ថ�ម្មាប់ពយាោលអ្នក។ ការោិល័យម្បតិបត្តិ 

ស្�រុក ម្តរូវផ្្គត់ផ្្គង់ឱ�ថ១២ដងក្នុងមួយ ្្ន ំ។

អ្នកអាច រពំរឹងថា មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នក មានកិច្ចម្បរំុម្បចំាដខរប�់

គណៈកម្មការម្ទម្ទង់�ុខភាព ១២ដង ក្នុង១ ្្ន ំ។

• សដើម្បីសដាះស្ស្យបញ្ហា  និងសលើកកម្ព�់ មណ្ឌ ល�ុខភាព មណ្ឌ ល�ុខភាព  

រប�់អ្នកម្តរូវមានកិច្ចម្បរំុគណៈកម្មការម្ទម្ទង់មណ្ឌ ល�ុខភាពជាសរៀងរាល់

ដខ។

អ្នកអាច រពំរឹងថា មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នក ម្តរូវ បិទផ្សាយព័ត៌មាន

• ព័ត៌មានអំពបីស�វាទំាងអ�់ ស�វាដដលឥតបង់ ថថល សមា៉ា ងស្វើការ តថមល ស�វា 

រារាង សមា៉ា ង ម្បចំាការ២៤សមា៉ា ង និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង សេើយព័ត៌មាន អំពបីថវកិា 

ដដល ម្តរូវបិទផ្សាយជាស្ធារណៈ។ 

ការទទួលខុ�ម្តរូវរប�់អ្នក

អ្នកម្តរូវ ទទួលខុ�ម្តរូវក្នុងនាមជាអតិថិរន ដដលសៅរកស�វាសៅ 

មណ្ឌ ល�ុខភាព សដើម្បីធានាថា អ្នកទទួលោនស�វាដថរកសា និងពយាោល 

�ុខភាព ម្បកបសដាយគុណភាពល្អ

មុននរឹងសៅកាន់មណ្ឌ ល�ុខភាព

• អ្នកម្តរូវសគារពសមា៉ា ងការងារ និងរសបៀបរបបទាក់ទងសៅសពល ម្តរូវការ 

�សនងា្គ ះ បនាទា ន់

• អ្នកម្តរូវស្វើការទំនាក់ទំនងអំពបី ស�វាម្បចំាការ២៤សមា៉ា ង សៅសពលណា 

ម្តរូវការ ស�វា�សនងា្គ ះបនាទា ន់ដតបុ៉ាសណា្ណ ះ។  �ម្មាប់ស�វាមិន�សនងា្គ ះបនាទា ន់ 

អ្នកម្តរូវសៅពិនិត្យ ពិសម្គាះរំងឺសៅមណ្ឌ ល�ុខភាពក្នុងសមា៉ា ងការងារ 

សៅសពលអ្នកសៅ មណ្ឌ ល�ុខភាព

• ក្នុងសពលពិសម្គាះជាមួយបុគ្គលិកមណ្ឌ ល�ុខភាព អ្នកម្តរូវ�ួរ�ំណួរ   

ទំាងឡាយសដើម្បីធានាថាអ្នកោនយល់អំពបីការដថរទំា ការពយាោល ការ 

សចញ សវរជបញ្ជ  និងការដណនំាអំពបី ការ រាមដាន រំងឺ

• ម្ប�ិនជាអាចស្វើោន អ្នករំងឺម្តរូវមកកាន់មណ្ឌ ល�ុខភាពឲ្យោនសទៀង 

ទាត់ សដើម្បីជាវ ឬទទួលឱ�ថ សរៀ�វាងមិនម្តរូវឲ្យបងប្អូន ឬអ្នករិតខាង 

មកទទួលឱ�ថរំនួ�។

• អ្នកម្តរូវចូលរមួដថរកសាអនាម័យបង្គន់ឲ្យ ោន ស្្អ ត

បនាទា ប់ពបីោនទទួលស�វា

• អ្នកគួរ ផ្្តល់មតិសោបល់ និងរូនដំណរឹ ងដល់តំណាងរប�់អ្នកអំពបីកងវល់ 

នានា ដដលអ្នកមាន បនាទា ប់ពបីោនទទួលស�វា

• អ្នកម្តរូវរូនដំណរឹ ងអំពបីការ�សម្មចចិត្ត និង�កម្មភាពនានារប�់ 

មណ្ឌ ល�ុខភាព គណៈកម្មការម្ទម្ទង់មណ្ឌ ល�ុខភាព និងម្ករុមម្បរឹកសាឃំុ

១៨



របូភាពផ្ទា ំង្ំសនះបរោិយអំពបីព័ត៌មានោក់ព័ន្នរឹងថវកិារប�់មណ្ឌ ល�ុខភាព 

រប�់អ្នក និងលទ្ផ្លថនការបំសពញការងារ។

អ្នកអាច ពិនិត្យ  សមើល ថាសតើមណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកចំណាយថវកិាសលើ អវបី ខលះ?

ថវកិារ្ស់ម�្ឌ លសុខភាព

វាពិតជាមានស្រៈ�ំខាន់ក្នុងការដរឹងអំពបីថវកិាមណ្ឌ ល 

�ុខភាពរប�់អ្នក
ចំណូល

សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមកមណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកទទួលោនថវកិា 

ប៉ាុនា្ម ន? ខាងសម្កាមសនះនរឹងបងាហា ញអ្នកអំពបីម្បភពថវកិា�របុដដល 

មណ្ឌ ល�ុខភាពោនទទួល។

សតើចំណូលមានម្បភពមកពបីណា?

• ថវកិាជាតិ ៖ ទទួលោនពបីម្ក�ួង�ុខាភិោល

• មូលនិ្ិ�ម្ម៌�ុខាភិោល៖ ចំណូល ោនពបីថថលស�វា  ដដល 

ផ្្តល់ ចំសោះ អ្នកទទួលោន មូលនិ្ិ�ម្ម៌�ុខាភិោល

• រំនួយ និងការ បរចិា្ច ក៖ ម្បភព ថន អំសណាយ ឬការ បរចិា្ច គ

• ថថលសម្បើម្ោ�់៖ ដដល ោន បង់ ចំណូល សដាយ អ្នក រំងឺ ដដល មក  

មណ្ឌ ល �ុខភាព 

១៩



ថវកិារ្ស់ម�្ឌ លសុខភាព
ចំណាយ

សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកោន ចំណាយប៉ាុនា្ម ន?

សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកសម្បើម្ោ�់ថវកិាសលើអវបីខលះ?

ខាងសម្កាមសនះនរឹងបងាហា ញអ្នកអំពបីការចំណាយថវកិា�របុរប�់មណ្ឌ ល�ុខភាព  

កាលពបី ្្ន ំកនលងមក

ខាងសម្កាមសនះបងាហា ញពបីទំេំចំណាយ និងមុខចំណាយ៖

• ម្ោក់ដខ និងម្ោក់សលើកទរឹកចិត្តរប�់បុគ្គលិក ជាចំណាយសលើម្ោក់ដខសគាល 

ោម សវនយប់ និងម្ោក់សលើកទរឹកចិត្ត

• ការទិញឱ�ថ និងការផ្្គត់ផ្្គង់បដន្ម ចំណាយសលើការទិញឱ�ថ និង�ំភារៈ 

ផ្្គត់ផ្្គង់ នានាដដលមិនោនផ្្តល់សដាយម្ក�ួង

• អាោរ�ម្មាប់អ្នករំងឺ និង ការ ចុះ រាម ផ្ទាះ៖ថថល ស្វើ ដំសណើ  រ �ម្មាប់ បុគ្គលិក 

មណ្ឌ ល  �ុខភាព អ្នក រំងឺ និង  អាោរ �ម្មាប់  អ្នករំងឺ

• ចំណាយម្បតិបត្តិការ ចំណាយចំាោច់នានា (អគ្គិ�នបី ទរឹក �ំរាម) 

�ំភារៈការោិល័យ ឥន្នៈ ការរួ�រុល និងការដថទំា

• ពន្រតនាគារសខត្ត ដដលស�្មើនរឹង១%ថនកថម្មដដលទទួលោនពបីស�វាម្តរូវបង់ 

ពន្សៅ រតនាគារសខត្ត

សតើការចំណាយរប�់មណ្ឌ ល�ុខភាពមានការសកើនស�ើងដដរឬសទ?

ព័ត៌មានសនះនរឹងបងាហា ញអំពបីថវកិាដដលោនចំណាយសៅមណ្ឌ ល�ុខភាព 

�ម្មាប់រយៈសពល២ ្្ន ំកនលងមក។ សេើយវាក៏បងាហា ញនូវព័ត៌មានថាសតើចំណាយ  

�ម្មាប់មណ្ឌ ល�ុខភាពមានការសកើនស�ើង ឬក៏ថយចុះ សដាយគិតជាភាគរយ។

សតើមណ្ឌ ល�ុខភាពចំណាយរាមដផ្នការថវកិាដដរឬសទ?

ព័ត៌មានសនះនរឹងបងាហា ញអ្នកនូវអវបីដដលមណ្ឌ ល�ុខភាពោនរពំរឹងថានរឹង ចំណាយ    

កាល ពបី ្្ន ំកនលងមក នរឹងចំណាយជាក់ដ�្តង។  វាក៏បងាហា ញផ្ងដដរថាសតើ ចំនួន ដដល 

ោន ចំណាយ សម្ចើនជាង ឬក៏តិចជាងការរពំរឹងទុក សដាយ គិតជាភាគរយ។

២០ 



របូភាពផ្ទា ំង្ំសនះ បរោិយអំពបីព័ត៌មានោក់ព័ន្នរឹងលទ្ផ្ល បំសពញការងារ 

    រប�់មណ្ឌ ល�ុខភាព។  អ្នកអាចស្វើការម្តរួតពិនិត្យថាសតើមណ្ឌ ល �ុខភាព     

រប�់អ្នក បំសពញការងារោ៉ាងដូចសម្តច និង អ្នក អាច ផ្្តល់ ជា មតិ សោបល់ សដើម្បី  

ស្វើឲ្យ ការផ្្តល់ស�វារប�់មណ្ឌ ល�ុខភាពកាន់ដតម្បស�ើរស�ើង។

លទ្ផល្ ំឆពញការង្ររ្ស់ម�្ឌ លសុខភាព

សតើអ្នកអាចយល់ដរឹងអំពបីលទ្ផ្លបំសពញការងាររប�់ 

មណ្ឌ ល�ុខភាពោ៉ាងដូចសម្តច? 
សៅរាមមណ្ឌ ល�ុខភាពនបីមួយៗមានបិទផ្សាយជាស្ធារណៈនូវព័ត៌មាន 

អំពបីលទ្ផ្លថនការផ្្តល់ស�វា�ុខភាពសដាយសម្បៀបស្ៀបសៅនរឹង�្តង់ដា និង 

ចំណុច សៅជាតិ�ុខភាព។ ក្នុងរបូភាពផ្ទា ំង្ំ�ម្មាប់ម្បជាពលរដ្ឋនរឹង ផ្្តល់ 
ព័ត៌មានដល់ម្បជាពលរដ្ឋសលើ�កម្មភាព�្តង់ដារ�ំខាន់ៗ ៦ចំណុច

សតើអវបីខលះជា�្តង់ដារប�់លទ្ផ្លបំសពញការងាររប�់មណ្ឌ ល�ុខភាព?

មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកម្តរូវអនុវត្តរាម�្តង់ដារជាតិ�ុខភាពដដលសចញ   

សដាយម្ក�ួង�ុខាភិោល�ម្មាប់ម្គប់មណ្ឌ ល�ុខភាពទំាងអ�់។ ខាង       

សម្កាមសនះនរឹង បងាហា ញ ៣ចំណុចរប�់�្តង់ដារជាតិ�ុខភាព៖

១. មានបុគ្គលិកពបី៨នាក់សៅ១១នាក់ម្បចំាការក្នុងសមា៉ា ងការងារ សដើម្បីផ្្តល់ 
ស�វាដថទំា�ុខភាពដល់អ្នក រាមតម្មរូវការរប�់អ្នក។

២. មានអ្នកម្បចំាការ២៤សមា៉ា ង�ម្មាប់ស�វា�សនងា្គ ះបនាទា ន់រមួជាមួយ 

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង និងរារាងកាលវភិាគ

៣. ការផ្្គត់ផ្្គង់ឱ�ថ១២ដងក្នុង១ ្្ន ំដល់មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកសដើម្បី 

ធានាថា អ្នកមានឱ�ថម្គប់ម្គាន់�ម្មាប់បសម្មើការពយាោល។

សម្បៀបស្ៀបលទ្ផ្លបំសពញការងាររប�់មណ្ឌ ល�ុខភាពអ្នកជាមួយនរឹង 

�្តង់ដា�ុខភាពជាតិ

សតើមណ្ឌ ល�ុភាពរប�់អ្នកផ្្តល់នូវស�វាដដលម្តរូវការឬសទ?

សតើមណ្ឌ ល�ុភាពរប�់អ្នកមានបុគ្គលិកម្បចំាការម្គប់ម្គាន់ឬសទ?

• សតើមណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកម្តរូវការបុគ្គលិកប៉ាុនា្ម ននាក់? (៨ នាក់ ៩នាក់ 

១០នាក់ ឬ១១នាក់)? (ចំនួនបុគ្គលិកសនះម្តរូវបិទផ្សាយជាស្ធារណៈ)

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើមណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកមានបុគ្គលិកប៉ាុនា្ម ននាក់ 

បំសពញការងារក្នុងសមា៉ា ងស្វើការ?

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើមណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកមានបុគ្គលិកស្វើការរាម 

តម្មរូវការឬសទ? ោទ ចា�/សទ

• សតើបុគ្គលិកទំាងសនាះមានវត្តមានសរៀងរាល់សមា៉ា ងស្វើការឬសទ? ោទ ចា�/សទ  

(ព័ត៌មានសនះរកសាទុកសៅក្នុងប ជ្ បីវត្តមាន)

សតើមណ្ឌ ល�ុភាពរប�់អ្នកមានបុគ្គលិកម្បចំាការ២៤សមា៉ា ងឬសទ?

• មណ្ឌ ល�ុភាពរប�់អ្នកម្តរូវមានបុគ្គលិកម្បចំាការ២៤សមា៉ា ង �ម្មាប់ 

ស�វា�សនងា្គ ះបនាទា ន់ រមួជាមួយការបិទផ្សាយព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 

និងរារាងកាលវភិាគ

• កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើមណ្ឌ ល�ុភាពរប�់អ្នកមានបុគ្គលិកម្បចំាការ 

�ម្មាប់ការសៅទូរ�័ពទាសដើម្បីផ្្តល់ការដថទំា�ុខភាពឬសទ?

•កាលពបី ្្ន ំកនលងមក សតើមណ្ឌ ល�ុភាពរប�់អ្នកមានបុគ្គលិកម្បចំាការ 

២៤សមា៉ា ងឬសទ? ោទ ចា�/សទ

ដ

២១



ដ

លទ្ផល្ំឆពញការង្ររ្ស់ម�្ឌ លសុខភាព
សតើមណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកមានឱ�ថម្គប់ម្គាន់ឬសទ?

• មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកម្តរូវទទួលោនការផ្្គត់ផ្្គង់ឱ�ថ១២ដងក្នុង១ ្្ន ំ 

សោលគឺម្បមាណមួយដងក្នុង១ដខ ពបីការោិល័យម្បតិបត្តិស្�រុក

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកទទួលោនការផ្្គត់ផ្្គង់ឱ�ថប៉ាុនា្ម នដង?

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកទទួលោនការផ្្គត់ផ្្គង់ឱ�ថរាម 

ដផ្នការឬសទ? ោទ ចា�/សទ

អវបីសៅជាចំណុចសៅ�ុខភាពជាតិ?

មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកម្តរូវ�សម្មចឲ្យោនរាមចំណុចសៅ�ុខភាពជាតិ សដើម្បីស្វើឲ្យម្បស�ើរ 

ស�ើងនូវគុណភាពស�វា និងវសិ្លភាពម្គបដណដា ប់ថនការដថទំា�ុខភាព។

ខាងសម្កាមសនះគឺជាចំណុចសៅ�ុខភាពជាតិចំនួន៣ ដដលមណ្ឌ ល �ុខភាពរប�់អ្នកម្តរូវ 

�សម្មចឲ្យោន៖

១. ស�្តបីមានថផ្ទាសោះមកម្តរូវមកពិនិត្យថផ្ទាសោះោ៉ាងសោចណា�់៤ដង មុនសពល�ម្មាលកូន 

សដើម្បីធានាការលូតលា�់ និងរាមដាន�ុខភាពរប�់ទារក

២. ការ�ម្មាលកូន សដាយ�ុវត្ិភាពសៅក្នុងមណ្ឌ ល�ុខភាពសដាយ្្មបរំនាញ សម្ោះ 

មណ្ឌ ល �ុខភាពម្តរូវោនបំោក់ និងមានបុគ្គលិកម្បកបសដាយរំនាញក្នុងការរា៉ា ប់រងស្្ន

ភាព �្មុម្គស្្ម ញដដលមិនអាចោ៉ា ន់ស្្ម នមុន។

៣. ទារកម្តរូវោនការោរពបីរំងឺទំាងឡាយរាមរយៈ ការផ្្តល់វា៉ាក់ស្ំងដល់ទារក អាយុ សម្កាម 

១ ្្ន ំដូចជា រំងឺ ខាន់ស្ល ក់ ក្អក និង សតរាណូ� (DPT3)។  

សម្បៀបស្ៀបលទ្ផ្លបំសពញការងាររប�់មណ្ឌ ល�ុខភាពអ្នកជាមួយនរឹងចំណុចសៅ

�ុខភាពជាតិ

សតើមណ្ឌ ល�ុភាពរប�់អ្នកបំសពញការងារោនល្អឬសទ?

សតើមណ្ឌ ល�ុខភាព រប�់អ្នកោនផ្្តល់នូវស�វាដថទំាថផ្ទាសោះមុនសពល �ម្មាលកូន រាម 

តម្មរូវការ ដដរ ឬសទ?

• សដើម្បីធានាោនការលូតលា�់ និងការរាមដាន�ុខភាពទារក ោ៉ាងសោចណា�់ ៨០% 

ថនស�្តបីមានថផ្ទាសោះ គួរទទួលោនការពិនិត្យថផ្ទាសោះចំនួន៤ដងសៅមណ្ឌ ល�ុខភាព។

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក មានស�្តបីមានថផ្ទាសោះប៉ាុនា្ម នភាគរយទទួលោនការពិនិត្យថផ្ទាសោះ 

ចំនួន៤ដង? (ដ�វង រកទិន្នន័យចំនួនស�្តបីមានថផ្ទាសោះដដលោនសៅទទួលការពិនិត្យថផ្ទាសោះ  

និងក្នុងចំសណាមសនាះសតើមានប៉ាុនា្ម ននាក់ទទួលោនការដថទំាថផ្ទាសោះ ៤ដងពបីម្គរូ សទព្យ  រំនាញ)

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នក�សម្មចោនរាមចំណុចសៅ៨០%ឬសទ?   

ោទ ចា�/សទ

សតើមណ្ឌ ល�ុខភាពអ្នក ផ្្តល់នូវស�វា�ម្មាលកូនម្បកបសដាយ�ុវត្ិភាពដដរឬសទ?

• ស�្តបីមានថផ្ទាសោះម្តរូវ�ម្មាលកូនសៅក្នុងមណ្ឌ ល�ុខភាព ពបីសម្ោះមណ្ឌ ល�ុខភាពមាន 
�មា្ភ រៈបរកិា្ខ  និងបុគ្គលិក រំនាញក្នុងការរា៉ា ប់រងស្្នភាព�្មុម្គស្្ម ញដដលមិនអាចោ៉ា ន់ស្្ម ន

មុន។ ការ�ម្មាលកូន សៅមណ្ឌ ល�ុខភាព មាន�ុវត្ិភាពជាងការ�ម្មាលសៅផ្ទាះ។

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក ស�្តបីមានថផ្ទាសោះប៉ាុនា្ម នភាគរយ�ម្មាលកូនសៅក្នុងមណ្ឌ ល�ុខភាព?

(ដ�វងរកទិន្នន័យចំនួនស�្តបីមានថផ្ទាសោះសៅក្នុងតំបន់ និងក្នុងចំសណាមសនាះសតើមានប៉ាុនា្ម ននាក់ 

ទទួល ោនការ�ម្មាលសៅក្នុងមណ្ឌ ល�ុខភាព និងសៅកដនលងផ្្តល់ស�វា�ុខភាពដថទសទៀត)

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នក�សម្មចោនចំណុចសៅ៦៦%ដដលស�្តបីមាន

ថផ្ទាសោះ�ម្មាលកូនសៅក្នុងមណ្ឌ ល�ុខភាពឬសទ? ោទ ចា�/សទ

សតើមណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកោនផ្្តល់វា៉ាក់ស្ំងចំាោច់�ម្មាប់ទារក ដដរឬសទ?

• ទារកអាយុសម្កាម១ ្្ន ំម្តរូវទទួលវា៉ាក់ស្ំង ខាន់ស្ល ក់ ក្អក និងសតរាណូ� (DPT3) 

សដើម្បីការោររំងឺ។ រាមវ ិ្ បីសនះសគរពំរឹងថា ោ៉ាងសោច ណា�់៩៧%ថនទារកនរឹងទទួលោន 

វា៉ាក់ស្ំងការោរនរឹងរំងឺទំាងសនះ។

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក ទារកប៉ាុនា្ម ននាក់ោនទទួលោនវា៉ាក់ស្ំងពបីមណ្ឌ ល�ុខភាព 

រប�់អ្នក?

(ដ�វងរកទិន្នន័យចំនួនទារក�របុដដលមានអាយុសម្កាម១ ្្ន ំ សេើយសតើប៉ាុនា្ម ននាក់ទទួលោន 

វា៉ាក់ ស្ំង?)

• សតើកាលពបី ្្ន ំកនលងមក មណ្ឌ ល�ុខភាពរប�់អ្នកផ្្តល់វា៉ាក់ស្ំងដល់ទារក៩៧% 

ថនទារកទំាងអ�់ដដរឬសទ? ោទ ចា�/សទ

សតើអ្នកមានសោបល់ និង�ំណូមពរោក់ព័ន្នរឹងការបំសពញការងារ ឬថវកិាឬសទ?

មានរសម្មើ�៤�ម្មាប់អ្នកក្នុងការផ្្តល់ជាមតិសោបល់៖

• អ្នកអាចពិភាកសាជាមួយអ្នក�ម្មប�ម្មរួលគណសនយ្យភាព�េគមន៍ និង

ការដាក់ប ្្ចូ លសៅក្នុងប័ណ្ណដាក់ពិនទាុ�េគមន៍

• អ្នកអាចនិោយជាមួយគណៈកម្មការម្ទម្ទង់មណ្ឌ ល�ុខភាព 

ម្ករុមគំាម្ទ�ុខភាពភូមិ ឬបុគ្គលិករប�់មណ្ឌ ល�ុខភាព

• អ្នកអាចនិោយជាមួយម្ករុមម្បរឹកសាឃំុ

• អ្នកអាចប្តរឹង ឬសលើកជា�ំណូមពរ �ំសណើ ដាក់ក្នុងម្បអប់�ំបុម្តមតិ 

សោបល់រប�់មណ្ឌ ល�ុខភាព

២២

ការ ផ្្តល់  ព័ត៌មានជា ស្ធារណៈ ពបី ស�វា�ុខភាព សដើម្បីឲ្យអ្នកោនដរឹង អំពបី ស�វា 

ទំាងឡាយ  ស�វា ដដលមិនបង់ ថថល សមា៉ា ងការងារ រារាងតថមល ស�វា កាលវភិាគ ម្បចំា 

ការ ២៤សមា៉ា ង ម្ពមទំាង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនាក់ និងថវកិា។



ព័ត៌មានបដន្ម �ូមទាក់ទងអ្នក�ម្មប�ម្មរួលគណសនយ្យភាព�េគមន៍ 

ម្បធានមណ្ឌ ល�ុខភាព នាយកស្លា ឬ សមឃំុ។

ព័ត៌មាន�ម្មាប់ម្បជាពលរដ្ឋសនះម្តរូវោនផ្លិតស�ើងសម្កាមកិច្ចគំាម្ទ េិរ ្្ញប្ទាន 

�ម្មាប់ភាព ជា ថដគូក្នុងវ�័ិយអភិោលកិច្ច ថន្នាគារពិភពសលាក។


