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សេចក្តីថ្លែងអណំរគណុ 

ក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះ ទ្តូវបានបំសេញទងំទ្េងុតាមរយៈ ភាេជាដៃគូជាមយួក្មមវធិទី្បឹក្ាសោបល់ 
និងទ្ាវទ្ជាវេហគមន៍របេ់អងគការ ជ្វិតិសៅក្មពុជា នងិបណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប 

(SEST) ។ អនក្និេនធេូមសោរេថ្លែងអណំរគុណចំស ោះបុគគលមួយចំនួន សដ្ឋយោម នបុគគលទងំសនោះសរ ក្ិចចការ 
ទ្ាវទ្ជាវសនោះមនិអាចសក្តីោនស យី ។ ជាបឋម សយងីេូមសធវោីរវក្ិចចៃឹងគុណចំស ោះថ្នន ក់្ៃឹក្នាបំណ្តត ញ 
អងគការអភិវឌ្ឍន៍សេតតសេៀមរាប (SEST) ោនៃូចជា សលាក្ រមិ ចទិ្តា សលាក្ ឈនិ ថ្េ នងិ សលាក្ ជា ារនិ 
េទ្ោប់ភាេជាដៃគូររបេ់េកួ្ោត់ ក្នុងៃំសណីរការក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវទងំមូល និងេទ្ោប់ការេទ្មបេទ្មលួ 
ទ្បឹក្ាសោបល់ជាមួយ បណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប។ េោជ្ិក្បណ្តត ញអងគការ
អភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប បានថ្ចក្រថំ្លក្ការយល់ៃឹងថ្្នក្អប់រសំៅក្នុងសេតតសេៀមរាប ចំស ោះេំសណី 
ការទ្បមូលរិននន័យ នងិការបំសេញរបាយការណ៍បញ្ច ប់ ។ រីេីរ សយងីេូមសោរេអរគុណចំស ោះ ភាេជាដៃគូរ 
អប់រដំនអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភបិាល(NEP)ចំស ោះការជ្ួយឧបតថមភក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះ ការ្តល់នូវជ្ំនយួបសចចក្សរេ 
និងការថ្ចក្រថំ្លក្នូវេ័ត៌ោនទ្ត ប់វញិ ថ្ៃលមនិអាចកាត់ដលែបានចំស ោះ េំសណីគសទ្ោងទ្ាវទ្ជាវ ឧបក្រណ៍
ទ្បមូលរនិនន័យ នងិសេចក្តទី្ ងរបាយការណ៍ ។ ជាេិសេេសយងីេូមសធវីោរវក្ិចចេិសេេចំស ោះ សៅ វចិឆកិា 
ាននន់ សមហាន់ និង ឈុ ំេុរី  ុម ថ្ៃលបានលោះបង់សេលសវលានិង្តល់ជ្ំនាញ េទ្ោប់ការថ្ណនាគំសទ្ោងទ្ាវ
ទ្ជាវសនោះ ។ 

 
រីបី សយងីេូមេថ្មតងនូវការសោរេអរគុណចំស ោះ ទ្ក្េងួអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡា ការោិល័យអប់រ ំ

យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េុក្ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត ចំស ោះការចណំ្តយនូវសេលសវលា នងិចំសណោះៃងឹ 
ៃល់ការទ្ាវទ្ជាវ។ សយងីេូមអរគុណេិសេេចំស ោះការោិល័យបឋម និងការោិល័យមធយម ដនមនទីរអប់រ ំ
យុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត និងការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ទ្បាារបាគង ទ្េកុ្េួក្ នងិទ្េុក្ជ្ីថ្ទ្ក្ង។ 
រីបួន សយងីេិតជារកី្រាយោ ងដទ្ក្ថ្លងចំស ោះការចូលរមួរបេ់នាយក្ាលា និងេោជ្ិក្គណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលាសៅចំបក់្ថ្ហ ាលាបឋមេកិ្ាសវេសវណ័ និងអនុវរិាល័យខ្នន ត ទ្ក្បីសរៀល នងិាមគគ។ី 
បំណងរបេ់េួក្សគសៃមីបលីោះបង់សេលសវលា និងការថ្ចក្រថំ្លក្ភាេសជាគជ័្យសដ្ឋយចហំរ និងបញ្ហា ទ្បឈម 
នានា បានអនុញ្ហា តឲ្យទ្ក្ុមការងារទ្ាវទ្ជាវសៃីមបបីសងកីតបាននូវរបក្គំសហញីៃ៏សទ្ចីន និង អនុាេន៍ថ្ណ
នាមំួយចំនួន ។ 

អនក្និេនធក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវ 
អាលីេា ខ្នេី (Alyssa Casey), អងគការជ្ីវតិសៅក្មពុជា 
ងា ម គិមេន (Kimsorn Ngam), អងគការជ្ីវតិសៅក្មពុជា 
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អក្សរកាត ់

CCWC  គណៈក្មមការររួលបនទុក្កុ្ោរ និងស្រេតថី្នន ក់្ឃុ ំ
CFS  ាលាកុ្ោរសមទ្ត ី
D&D  វមិជ្ឈការ និងវេិហមជ្ឈការ 
DOE  ការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ 
DTMT  ទ្ក្ុមទ្តួតេនិិតយ និងបណតុ ោះបណ្តត លទ្េកុ្ 
ESP  គសទ្ោងយុរធាស្រេតអប់រ ំ
MOEYS  ទ្ក្េួងអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡា 
NGO  អងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភបិាល 
POE  មនទីរអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាសេតតសេៀមរាប 
P-ESWG ទ្ក្ុមការងារថ្្នក្អប់រសំេតត 
SBM  គណៈទ្គប់ទ្គងាលា 
SEST  បណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប 
SSC  គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា 
TPAP  ថ្្នការេក្មមភាេសោលនសោបាយទ្គូបសទ្ងៀន 
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សេចក្តេីសងេប 
ក្នុងប ុនាម នរេសវតសលមីៗសនោះ េមតថក្ចិច និងការេសទ្មចចតិតក្នុងវេ័ិយអប់រ ំ សៅក្នុងទ្េោះរាជាណ្តចទ្ក្

ក្មពុជាបានស្ទរសៅៃល់ក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន ។ សៅក្នុងរេសវតសរី៩០ សោលនសោបាយាលាក្ទ្មងទ្តូវបានបសងកតី 
ជាទ្ក្ុមាលា រមួោន ឈរសលកី្កាត តំបន់ភូមាិស្រេត សៃមីបទី្បមូលធនធានថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះៃឹង នងិ្តល់ការ 
ោទំ្រៃល់ោន សៅវញិសៅមក្ ។ សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០២ ការបសងកីតគណៈក្មមការាលា (គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលា) ថ្ៃលជាទ្ក្ុមោនេោជ្ិក្េហគមន៍ចាប់េ៦ី ៃល់១២នាក់្ ទ្តូវបានបសងកីតស ងីក្នុងសោលបណំង 
សៃីមបបីសងកនីការចូលរមួេហគមន៍ក្នុងវេ័ិយអប់រ ំ និងោទំ្រនាយក្ាលា នងិទ្គូបសទ្ងៀន សៃីមបទី្តតួេិនតិយការ 
េិក្ារបេ់េិេស និងការអភវិឌ្ឍាលាសរៀន ។ 

គណៈទ្គប់ទ្គងាលាក្ំថ្ណរទ្មង់ ទ្តូវបានអនុវតតសដ្ឋយទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន នងិ ក្ឡីា ោនសោល
បំណងសៃីមបបីនតវមិជ្ឈការការេសទ្មចចតិតក្នុងវេ័ិយអប់រ ំ ស្ទរតួនារ ី និងការររលួេុេទ្តូវសៅៃល់ទ្េកុ្ និង 
ៃល់ក្ទ្មតិាលាសរៀន ។ ៃូចថ្ៃលការស្ទរេមតថក្ិចចសៅៃល់ក្ទ្មតិមូលដ្ឋា នកាន់ថ្តសទ្ចីនស ងី វាោនារៈ 
េំខ្នន់សៃមីបសីធវីការេកិ្ាឲ្យសឃញីថ្ន សតអីនក្េសទ្មចចតិតសៅមូលដ្ឋា ន នងិអនក្េសទ្មចចតិតថ្នន ក់្ជាត ិអាចេទ្មប 
េទ្មួលលអបំ្ុតជាមួយោន ោ ងណ្ត។ 

ទ្បធានបររបេ់ការទ្ាវទ្ជាវសនោះ បានសេនីស ងីសដ្ឋយេោជ្ិក្បណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយអប់រ ំ
សេតតសេៀមរាប (SEST) ថ្ៃលជាទ្ក្ុមការងារសធវីការរមួោន ក្នុងសេតត រមួទងំអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល្ង ថ្ៃលក្ំេុង 
សធវីការសលីវេ័ិយអប់រសំៅក្នុងសេតតសេៀមរាប សៃីមបេីទ្មបេទ្មួល ថ្ចក្រថំ្លក្េ័ត៌ោន ថ្េវងរក្ការោទំ្រ និង 
ការោទំ្រដនេោជ្ិក្ក្មមវធិី ។ េោជ្ិក្បណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប(SEST) បាន
សលីក្ស ងីេីការចាប់អារមមណ៍ អំេីនាយក្ាលាេែោះ នងិេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ថ្ៃលក្ំេុង 
ររួលបានការោទំ្របនតិចបនតួច ឬក៏្ោម នការោទំ្រសាោះ សៅសេលចូលររលួកាន់តនួារីរបេ់សគ ៃូចជាការ 
េនយល់អេំីតួនារីរបេ់េួក្ោត់ ឬការបណតុ ោះបណ្តត លសលីរសបៀបបំសេញការររលួេុេទ្តូវរបេ់េួក្សគ ។ សទ្កាយ 
េីការេិភាក្ាជាមួយេោជ្ិក្បណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប SEST រចួមក្ សោលបំណង
ធំបីក្នុងការទ្ាវទ្ជាវ បានសចញជារូបរាងស ងី (ក្) សៃមីបរីក្ឲ្យសឃញីថ្ន ោនការោទំ្រអវីេែោះអាច្តល់ៃល់ 
នាយក្ាលាលមីៗ ឬេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា (េ) សៃីមបរីក្ឲ្យសឃញីថ្ន ការោទំ្រអវីេែោះថ្ៃល 
នាយក្ាលា និងេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាអាចររលួបាន សៃមីបយីក្សៅអនុវតត នងិ(គ) សៃីមប ី
គូេបញ្ហា ក់្ការអនុវតតក្ិចចេហការលអរវាងនាយក្ាលា េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា េោជ្កិ្ 
េហគមន៍ នងិការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ (DOE) និងមស្រនតីមនទីរអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ឡីាសេតត ។  

ការទ្ាវទ្ជាវក្នែងបានមក្រក្សឃញីថ្ន ក្ងវោះខ្នត ឬក្ិចចេហទ្បតបិតតិការថ្ៃលោម នទ្បេិរធភិាេរវាង 
េហគមន៍ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន (នាយក្ាលា និង េោជ្ិក្គណៈ ក្មមការទ្រទ្រង់ាលា) និងមស្រនត ី
របេ់ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ និងមស្រនតមីនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីាសេតត គឺជាេញ្ហា រារាងំ 
ចំស ោះការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន (Fata និង Kreng ២០១៥ ធីតា និង Joy ២០១២) ។ ការេិក្ាទ្ាវទ្ជាវ 
លមីសនោះ សទ្បកីាររក្សឃញីទងំសនាោះជាមូលដ្ឋា ន សដ្ឋយការលាតទ្តដ្ឋងឲ្យសឃញី នូវការអនុវតតន៍ក្ិចចេហការថ្ៃល 
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ោនទ្បេរិធិភាេ និង្តល់អនុាេន៍ថ្ណនាចំាេ់លាេ់ អំេីរសបៀបសៃមីបេីទ្ងឹងការចូលរមួរវាងាលាសរៀន 
សៅក្ទ្មិតទ្េកុ្ នងិក្ទ្មិតសេតត ។ 

ការេិក្ាេិនតិយសលីការអនុវតតក្ិចចេហការលអសៅក្នុងសេតតសេៀមរាប តាមរយៈការេោភ េន៍ជាមយួនា-
យក្ាលាចំនួន៥រូប និងមស្រនតីមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាចំនួន២របូ និងការេោភ េន៍ជាទ្ក្ុម ជាមួយេោ- 
ជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាចំននួ៥រូប និងមស្រនតីការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ចនំួន ៣រូបសរៀត។ 
ការទ្ាវទ្ជាវក៏្បញ្ចូលការក្ត់ទ្តាចំស ោះការចុោះសៅអសងកតសៅក្ថ្នែង និងក្រណីេិក្ាដនការអនុវតតក្ិចចេហការ
លអចំនួនេីរ ។ រិននន័យថ្ៃលទ្បមូល ភាគសទ្ចនីជាបរោិណវេ័ិយ ថ្ៃលសបីក្ឱកាេឲ្យទ្បធានបរេទ្ោប់
េោភ េន៍ បានេនយល់ាថ នភាេជាក់្លាក់្ ឬការេសទ្មចចិតតថ្ៃលោនឥរធិេលសលីការអនុវតតន៍ក្ិចចការលអ របេ់ 
េួក្សគ ។ 

ោនការអនុវតតន៍ក្ចិចេហទ្បតបិតតិការលអៗ ជាសទ្ចីនរបេ់នាយក្ាលា េោជ្កិ្គណៈក្មមការាលា 
និងមស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េកុ្ នងិមស្រនតីមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីាសេតត  បានបញ្ចេញឲ្យ 
ញ្ ើញសៅក្នុងក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះ ។ ការចុោះទ្តួតេិនិតយាលាសរៀនពើថ្នា ក់សេតតនិងទ្េកុ្ ជ្ួយមស្រនតីការោិល័យ 
អប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ និងមស្រនតីមនទីរអប់រយុំវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត ៃឹងេីការរកី្ចសទ្មីនដនាលាសរៀន នងិ 
បញ្ហា ទ្បឈមនានា នងិឲ្យតដមែញ្ ើការោទំ្រអវីេែោះ ថ្ៃលទ្តូវការជាចាបំាច់សៅតាមាលាសរៀននីមួយៗ ។ ក្ិចច 
ទ្បជុ្សំរៀងទត់របេ់មន្ត្រើការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ ជាមួយនាយក្ាលាទងំអេ់សៅកាុងស្រកុ្ 
និងក្ិចចទ្បជុ្ំរបេ់មន្ត្រើមនទីរអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត ជាមួយមស្រនតីការយិា ័យអប់រ ំយុវជ្ន នងិក្ីឡាទាំងអរ់ 
ញ្ៅកាុងសេតត េទ្មលួៃល់ភាេេុីចងាវ ក់្ោន ក្នុងការទ្បាទ្េ័យទក់្រងេីថ្នន ក់្មូលដ្ឋា នមក្ថ្នន ក់្សេតត ។ បថ្នថមសល ី
សនាោះសរៀត នាយក្ាលាភាគសទ្ចីនបា្រាយការណ៍ថ្ន បានទទ ួការបណតុ ោះបណ្តត លជាសទ្ចនី កាុងខណៈ
ដែ អាកទាំងញ្ ោះ ររួលមុខងារជា យកលម ី រាប់បញ្ចូលទងំវគគបណតុ ោះបណ្តត  សលកីារងារទ្គប់ទ្គងចាត់ដែង 
ភាពជាអាកៃឹក្នា ំ ថ្យនឌ័្រ ការងារហរិញ្ាវតថុ នងិរញ្បៀបញ្្វើរបាយការណ៍ ។ េណៈសេលវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
ថ្ៃលបានររួលទងំសនាោះោនារទ្បសោជ្ន៍ នាយក្ាលាទងំសនាោះ ក៏្សេនីេុឲំ្យោនវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
បថ្នថមសរៀត សលីវេ័ិយទ្គប់ទ្គងហរិញ្ាវតថុ កុ្េំយូរ័រ រនំាក់្រនំង និងភាាអង់សគែេ ។ 

សៅឯក្ទ្មិតាលាសរៀន ក្ិចចទ្បជុ្ំសរៀងទត់របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សធវឲី្យងាយទ្េួលរនំាក់្ 
រំនងរវាងនាយក្ាលា និងេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ។ ការទ្ ងគសទ្ោងអភិវឌ្ឍន៍ាលាទ្បចាឆំ្ន ំ
រមួោន  សដ្ឋយោនការេិសទ្ោោះសោបល់ជាមួយេហគមន៍ ក៏្ជាការជ្យួេទ្ងងឹការចូលរមួរវាងគណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលា នាយក្ាលា និងេោជ្កិ្េហគមន៍្ងថ្ៃរ ។ ការទ្បកាន់ខ្នា ប់នូវការេិសទ្ោោះសោបល់
េហគមន៍បថ្នថមក្នុងឆ្ន នំីមួយៗ សហយីនិង ឬក៏្រាយការណ៍សលីការរកី្ចសទ្មនីរបេ់ាលាសៅក្នុងក្ិចចទ្បជុ្ំឃុ ំ ក៏្ 
ជាការ្តល់េ័ត៌ោនជាទ្បចាៃំល់េហគមន៍ សលកី្ក្មពេ់តោែ ភាេ និងសលីក្រកឹ្ចិតតដនការចូលរមួរបេ់េហ- 
គមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ ភាពស្តឹមស្តូវញ្ ើការចាត់ដែងហរិញ្ាវតថុ គឺជាគនែឹោះចមបងកាុងការបសងកីតទា្ំ ុក 
ចិតត រវាងនាយក្ាលា េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងេោជ្កិ្េហគមន៍ ។ នាយក្ាលា
មួយចំននួធំ និងេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សរៀបចុោះបចជ ើរាល់ចណូំល ចំណ្តយ និងសធវីឲ្យក្ំណត់ទ្តា
ឯក្ារទងំសនាោះងាយទ្េួលែ ់េោជ្ិក្េហគមន៍រកញ្មើ  ។ 
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ការទ្ាវទ្ជាវញ្្ោះក៏្បានបងាា ញបញ្ហា ទ្បឈមចំបងៗថ្ៃរចំស ោះក្ិចចេហការលអ ។ េោជ្ិក្គណៈក្មម-
ការទ្រទ្រង់ាលា ក្ទ្មររួលបានវគគបណតុ ោះបណ្តត លពើរាជ្រដ្ឋា ភិបាល ដែ យា៉ា ងញ្ ោះញ្ ើយញ្្វើឲ្យញ្េោន 
អារមមណ៍ថ្ន ជ្នំាញរបេ់េួក្សគសៅោនក្ទ្មិតកាុងការោទំ្រាលាសរៀន។ េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា 
ថ្ៃលបានទទួ បណតុ ោះបណ្តត លញ្ ោះរាយការណ៍ថ្ន វគគបណតុ ោះបណ្តត លថ្ៃលបាន្តល់ឲ្យសដ្ឋយអងគការសទ្ៅ
រដ្ឋា ភិបាល ឬអងគការជាដៃគូរជាមួយរាជ្រដ្ឋា ភិបាល សធវឲី្យការបណតុ ោះបណ្តត លសនាោះ ោនភាេមតងោក ល និងមនិ 
ោនភាេសេមីោន រវាងាលាៃដរសរៀត ។ ក្ងវោះខ្នតដនសេលសវលារបេ់បុគគលិក្នងិលវកិា ក៏្ៃូចជាការសធវ ី
ៃំសណីរ្ែូវឆ្ា យ សៅក្នុងេហគមន៍តាមជ្នបរដ្ឋច់ទ្េោល គជឺាចណុំចរារាងំមស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡាទ្េុក្ និងមស្រនតីមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត ក្នុងការចុោះទ្តួតេនិិតយនិងបណតុ ោះបណ្តត ល ។ សេល 
សវលាោនក្ំហតិនិងក្ងវោះខ្នតថវកិា  គឺជាបញ្ហា ទ្បឈមចំស ោះនាយក្ាលា និងេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលា សៃីមបចូីលរមួក្ចិចទ្បជុ្ំ និងការេិសទ្ោោះសោបល់ជាមួយេហគមន៍ ឬសធវរីេសនក្ិចចេិក្ាេីោន សៅវញិ 
សៅមក្ជាមយួាលាសៅជ្ិតខ្នង ។ ក្នុងចំសណ្តមនាយក្ាលា និងេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ការ 
យល់ៃឹងេីការស្ទររតួនារីនិងការររួលេុេទ្តូវថ្ៃលនឹងទ្តវូសធវី សទ្កាមក្មមវធិីការទ្គប់ទ្គងផ្ទទ ល់សៅតាមាលា 
សៅោនក្ទ្មតិ ។ សៃមីបឲី្យការស្ទរសនោះោនៃំសណីរការសៅសដ្ឋយសជាគជ័្យ សគទ្តូវការការបណតុ ោះបណ្តត លបថ្នថម 
សរៀតអំេីរសបៀបដនការទ្គប់ទ្គង ការររលួេុេទ្តូវ លមីៗសនោះ ។ 

ឈរសលីរបក្គំសហញីនូវបញ្ហា ទ្បឈមនងិការអនុវតតន៍លអ ក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះសធវកីារេននដិ្ឋា នអមសដ្ឋយ 
អនុាេន៍ថ្ណនាមំួយចំនួន សៃីមបសីធវីឲ្យការោទំ្រកាន់ថ្តទ្បសេីរចំស ោះក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន និងបសងកនីក្ិចចេហការ 
រវាងថ្នន ក់្សេតត ទ្េកុ្ និងថ្នន ក់្មូលដ្ឋា ន ។ សៅថ្នន ក់្ទ្េុក្និងថ្នន ក់្សេតត អនុាេន៍ទងំសនាោះសផ្ទត តសៅសលីការ 
សធវីឲ្យទ្បសេីរស ងី ចំស ោះការយល់ៃងឹអំេីវគគបណតុ ោះបណ្តត លៃល់នាយក្ាលា និងេោជ្ិក្គណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលា េទ្មលួការេិក្ានិងរេសនក្ិចចេកិ្ាថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះៃឹង រវាងាលាសរៀននិងាលាសរៀន 
និងធានានូវការចាប់ស្តមីការងាររបេ់ការទ្គប់ទ្គងាលាសដ្ឋយផ្ទទ ល់(SBM)រាប់បញ្ចូ លទងំវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
សលីរសបៀបទ្គប់ទ្គងតួនារីថ្ៃលបានស្ទរមក្ ញ្ ើយស្បញ្កៀកជាមួយេោជ្កិ្េហគមន៍ថ្ៃល សៃីរតនួារីោ ង 
េំខ្នន់ក្នុងការោទំ្រៃល់ាលាសរៀន ។ ក្នុងក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន អនុាេន៍រាប់បញ្ចូលទងំ ការទក់ទងញ្ទៀងទត់េី
នាយក្ាលាសៅ ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េុក្ បណតុ ោះបណ្តត លេោជ្ិក្គណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលា និង្តល់ៃបូំនាម នៃល់េិេានុេិេសអំេីបណិំនជ្ីវតិ ជ្ំនាញការងារ នងិចាប់ដៃគូខាងទ្គប់ទ្គង 
ាលាសរៀនជាមួយាថ ប័នេហគមន៍ ៃូចជាទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុ ំ សៃីមបរីក្ាឲ្យការផ្រ ់ព័ត៌មា្ៃល់េហគមន៍ អំេ ី
តទ្មូវការ និងេក្មមភាេរបេ់ាលាសរៀនទាំងឡាយ ។ 
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សេចក្តីស្តើម 

េីរេសវតសរី៩០មក្ អងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលជាញ្ស្ែើ្នងិរាជ្រដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បានសលីក្ក្មពេ់កមមវ ិ្ ើ
វមិជ្ឈការអប់រកំ្នុងទ្បសរេក្មពុជា ដែ ោនន័យថ្ន ជាការស្ទរនូវការេសទ្មចចិតត នងិអណំ្តចជាញ្ស្ែើ្  ឲ្យៃល់
ថ្នន ក់្មូលដ្ឋា ន ។ ៃូចទ្បសរេៃ៏ដរសរៀតសៅក្នុងអាេុីអាសគនយ ៍ វ ិ្ ើថ្ៃលញ្េបានសទ្ជ្េីសរេីេទ្ោប់កមមវ ិ្ ើវមិជ្ឈការ
អប់រសំៅក្នុងទ្បសរេក្មពុជា គកឺមមវ ិ្ ើការទ្គប់ទ្គងាលាសដ្ឋយផ្ទទ ល់ SBM (Thida និង Joy ២០១២) ។ 
កមមវ ិ្ ើការទ្គប់ទ្គងាលាសដ្ឋយផ្ទទ ល់ គជឺា្ិយម្័យែ៏ទូ ាំទូលាយ ប៉ាុថ្នតនិយមន័យដែ ញ្េដតងយកមកញ្ស្បើ 
េឺជា “វមិជ្ឈការជាទ្បេ័នធនិងៃូចៗោន  ចំស ោះអណំ្តច ្ិងការររលួេុេទ្តូវែ ់ថ្នា ក់ាលាសរៀន សៃីមបសីធវីការ 
េសទ្មចចតិតសលីការងារេំខ្នន់ៗ ទក់្រងសៅនឹងការទ្បតិបតតិការៃឹក្នាាំលាសៅក្នុងក្ទ្មិតថ្ៃនក្ំណត់ដនរេិ 
សៅសោលនសោបាយក្មមវធិេីិក្ាេតង់ដ្ឋរ (ោទ្តដ្ឋា ន) និងការររួលេុេទ្តូវខពរ់ (Caldwell, ២០០៩)។ 

េ្្ឹោះេភិាក្ាមួយ ថ្ៃលោទំ្រៃល់កមមវ ិ្ ើវមិជ្ឈការ គឺថ្នទ្បជាេលរៃាសៅមូលដ្ឋា នោនការយល់ៃឹងអំេី
រេសនៈមូលដ្ឋា នសដ្ឋយផ្ទទ ល់ ។ សហតុៃូសចនោះញ្ ើយ សៅសេលថ្ៃលធនធាន នងិអណំ្តចទ្តូវបានបញ្ាូ នៃល់ 
ក្ទ្មិតមូលដ្ឋា នញ្ ោះ ការេសទ្មចចិតត និងការចាត់ដែងញ្ ើធនធាន អាចស្ែីយតបកាន់ថ្តសទ្ចីនស ងីចំស ោះ
តទ្មូវការមូលដ្ឋា ន (Thida និង Joy ២០១២) ។ សៃីមបសីៃីរតួនារីក្នុងការអនុវតតន៍ វមិជ្ឈការតទ្មូវអនក្សៅតាម 
មូលដ្ឋា ន ថ្ៃលយល់អេំីរចនាេមព័នធេសទ្មចចិតតធំសធងជាង ក៏្ៃូចជាតអួងគថ្នន ក់្ជាតិនងិថ្នន ក់្សទ្កាមជាត ិ ថ្ៃល 
ជ្ួយេទ្មបេទ្មលួការេសទ្មចចិតតសៅថ្នន ក់្មូលដ្ឋា ន ជាមយួនឹងសោលនសោបាយរូលរូំលាយ និងេក្មមភាេ 
ទងំឡាយរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភបិាល (Pellini ២០០៥) ។ 

ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីា បសងកីតសោលនសោបាយ និងការេសទ្មចចិតតសៅថ្នន ក់្ជាតិ ។ សៅក្នុង
ទ្ក្បេណឌ ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡា មនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិ ក្ីឡាសេតត និងការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡាទ្េុក្ ររលួេុេទ្តវូចំស ោះការោទំ្រ នងិទ្តួតេិនតិយាលាសរៀន ។ ជារូសៅ មនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិ 
ក្ីឡាសេតត ររួលេុេទ្តូវសលីការទ្តួតេិនិតយតាមដា្ និងការររលួបនទុក្តនួារី េណៈសេលថ្ៃលការោិ- 
ល័យអប់រ ំយុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េុក្ ោទំ្រេក្មមភាេតួនារីទ្បចាដំលារបេ់ាលា និងចាត់ថ្ចងលវកិាេទ្ោប់ក្មមវធិ ី
(UNESCO ២០១១)។ សដ្ឋយសហតុថ្នមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត នងិ ការោិល័យ អប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡាទ្េុក្ សៃីរតួនារជីាអនក្ភាា ប់រំនាក់្រនំងរវាងរដ្ឋា ភបិាល នងិាលាសរៀនសៅមូលដ្ឋា ន មនទីរអប់រសំេតត 
និងការោិល័យអប់រទំ្េុក្ សៃីរតួនារីោ ងេំខ្នន់ក្នុងការធានាការររលួេុេទ្តូវខពរ់ កាុងទិរញ្ៅទងំេីរញ្្ោះ ។ 
មនទីរអប់រសំេតត នងិការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ ្សេវ្ាយសោលនសោបាយជាតិសៅថ្នន ក់្មូលដ្ឋា ន និងធានាឲ្យបាន 
ថ្ន តស្មូវការចាាំបាែ់ទាំងឡាយញ្ៅថ្នន ក់្មូលដ្ឋា ន ទ្តូវបានបញ្ាូ នសៅែ ់ថ្នន ក់្ជាត ិ ។ មនទីរអប់រសំេតត នងិ 
ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ររលួេុេទ្តូវកាុងការ្តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត ល និងការោទំ្រជាប់ជាទ្បចាៃំល់នាយក្ 
ាលា នងិគណៈក្មមកាទ្រទ្រងាលាញ្ទៀតផ្ង (MOEYS ២០១៥) ។ 

គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាសរៀនដែ ទ្តូវបានបសងកតីស ងីសដ្ឋយទ្ក្េងួអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡា សៅឆ្ន ំ
២០០២  សៃីមបបីសងកនីការោទំ្រចំស ោះការអភិវឌ្ឍាលាសរៀនសៅថ្នន ក់្មូលដ្ឋា នញ្ ោះ គជឺាគណៈក្មមការមួយដន 
តួអងគស្សងៗោន ញ្ៅកាុងេហគមន៍ ៃូចជា ទ្គបូសទ្ងៀន ឪេុក្ោត យ ស្ពោះរងឃ អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន និងទ្បជាេលរៃា 
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្មមតាញ្ៅក្នុងេហគមន៍ ។ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាសរៀនដែ រកមមមួយ អាែេទ្មលួរំនាក់្រ ំ នង 
រវាងេោជ្ិក្េហគមន៍ ទ្គូបសទ្ងៀន និងនាយក្ាលា ។ ៃូចោន ញ្្ោះថ្ៃរ នាយក្ាលាញ្ែើរតួជាបណ្តត ញ 
រំនាក់្ទាំនងរវាង េហគមន៍ ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត ពាំ ាំអាទិភាេនិង 
ការអភិវឌ្ឍរវាងតអួងគទក់ទងទាំងអេ់ ។ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាមួយថ្ៃលរកមម និងផ្រ ់កិែេគាំស្ទស្េប់ទ្ោន់ 
ែ ់ស្កុមចាត់ដែងសាលា (នាយក្ាលា និងគណៈក្មមការាលាសរៀន)1 អាចជួយោទំ្ររកមមភាពន្កមមវ ិ្ ើ 
ការែឹក ាំសាលាញ្ដាយផ្ទា  ់ សៅកស្មិតមូលដ្ឋា ន សៃីមបសីលីក្ក្មពល់គុណភាេអប់រ ំ និងបរាិថ នេិក្ាជាវជិ្ាោន
េទ្ោប់េិេានុេិេស នងិបុគគលិក្ ។ 

ក្នុងក្រណីេែោះ សៅក្នុងេណៈថ្ៃលសោលនសោបាយរបេ់ការទ្គប់ទ្គងាលាសដ្ឋយផ្ទទ ល់ នងិការបសងកតី
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាបានបសងកីនការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ក្នុងវេ័ិយអប់រសំនាោះ ការទ្ាវទ្ជាវក្នែងមក្ 
និងការវាយតដមែបងាា ញថ្ន ការោទំ្ររបេ់េហគមន៍ និងការទ្គប់ទ្គងាលាមិនបានេមរមយ គឺជាបញ្ហា  
ទ្បឈមចមបង ចំស ោះការសលីក្ក្មពេ់គុណភាេអប់រ ំ ។ នាយក្ាលា និងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ជា 
សរឿយៗ ររួលបានវគគបណតុ ោះបណ្តត លបនតិចបនតូច ក្ងវោះខ្នតក្នុងការយល់ៃឹងចាេ់លាេ់អេំីតួនារ ី និងការ 
ររួលេុេទ្តូវរបេ់សគ ។ លរធ្លដនក្រណីថ្បបសនោះគភឺាេអេក្មម និងសធវីឲ្យេមតថភាេរបេ់សគោនក្ទ្មិត 
ក្នុងការសធវីឲ្យវេ័ិយអប់រសំៅក្នុងេហគមន៍បានទ្បសេីរស ងី (Thida និង Joy ២០១២) ។ សដ្ឋយសហតុថ្ត 
ក្ិចចេហការ និងរំនាក់្រំនងរវាងតួអងគេំខ្នន់ៗ នាយក្ាលា នងិគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ជាញឹក្ញយ  
មិនៃឹងឬក៏្មនិអាចរក្ជ្ំនួយថ្ៃលោនៃល់េួក្សគ (Fata និង Kreng ២០១៥ NEP ២០១១) ។ 
ការទ្ាវទ្ជាវលមីមយួសៅសលីទ្ក្មុាលា នងិតួអងគេហគមន៍ស្សងៗោន  បានៃក្ទ្េង់បញ្ហា ទ្បឈមចបំងៗចំនួន 
ទ្បា ំទក់្រងសៅនិងការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ក្នុងវេ័ិយអប់រ ំ។ ក្នុងចំសណ្តមបញ្ហា ទ្បឈមទងំទ្បាសំនាោះ បញ្ហា  
ទ្បឈមបនួ ក់្េ័នធសៅនឹងការេវោះខ្នតការយល់ៃងឹអំេតីួនារីរបេ់នាយក្ាលា នងិគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលាសរៀន ឬេវោះក្ចិចេហទ្បតិបតតិការរវាងមូលដ្ឋា ន និងអនក្សៅសទ្ៅមូលដ្ឋា ន (Feta និង Kreng ២០១៥) ។ 

េណៈថ្ៃលការទ្ាវទ្ជាវលមីជាសទ្ចីនរក្សឃញីថ្ន ក្ិចចេហការសេាយជាបញ្ហា ទ្បឈមចមបង និង្តល់
អនុាេន៍ ថ្ណនាចំំស ោះភាគីទងំអេ់  “សៃីមបបីសងកីនក្ចិចេហទ្បតិបតតកិារ” វាោនការទ្ាវទ្ជាវបនតិចបនតូច
ចំស ោះការទ្គប់ទ្គងចាត់ថ្ចងាលាសរៀន សហយីចំស ោះការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ នងិមនទីរអប់រ ំ
យុវជ្ន និងក្ឡីាសេតត អំេីរវធិីសធវីោ ងណ្តសៃីមបទី្បសក្ៀក្ោន សធវីការ េីោន ក់្សៅោន ក់្សរៀត ។ ការទ្ាវទ្ជាវលមសីនោះ
នឹងេឹងសៅសលីរបក្គំសហញីនងិអនុាេន៍ថ្ណនាកំ្នែងមក្ សដ្ឋយបងាា ញឲ្យសឃញីការអនុវតតោនទ្បេរិធភិាេ 
និងការ្តល់អនុាេន៍ថ្ណនាចំាេ់លាេ់ អេំីរសបៀបសធវីោ ងណ្តសៃីមបសីលកី្រឹក្ចិតតការចូលរមួ រវាងាលា 
សរៀន ក្ទ្មិតទ្េុក្ នងិ ក្ទ្មិតសេតត ។ វានឹង្តល់ឱកាេេទ្ោប់ាលាសរៀនជាមួយការអនុវតត ក្ិចចេហការរងឹោ ំ
សៃីមបថី្ចក្រថំ្លក្សមសរៀន និងការអនុវតតរបេ់េួក្សគជាមួយាលាសរៀនស្សងសរៀត ថ្ៃលក្ំេុងទ្បឈមនឹង
បញ្ហា ៃូចោន ។ ការចងទ្ក្ងបរេិសាធន៍ស្សងៗេីោន ថ្ៃលររួលបាន នឹងអនុញ្ហា តឲ្យេហគមន៍នីមយួៗ និង 
ាលាសរៀនសៃីមបសីទ្ជ្ីេសរេីអនុាេន៍ ថ្ៃលេមទ្េបសៅនិងាថ នភាេជាក់្ថ្េតងរបេ់េួក្សគយក្មក្អនុវតត។ 

                                                           
1 ក្នុងក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះ គណៈទ្គប់ទ្គងាលា នឹងេំសៅសៅ នាយក្ាលា និងគណៈក្មមការោទំ្រាលា 
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ការេិក្ាទ្ាវទ្ជាវសនោះនឹងសផ្ទត តសលីទ្បសភរដនក្ចិចេហទ្បតិបតតិការៃូចតសៅ៖ 
1) រំនាក់្រនំងសរៀងទត់ោនទ្បេិរធិភាេរវាងភាគីទងំឡាយ (គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា នាយក្

ាលា ការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េកុ្ និងមនទីរអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត)។ 
2) ការផ្ទែ េ់បតូរេ័ត៌ោន ក់្េ័នធរវាងោន សៅវញិសៅមក្ ។ ការធានាសោលនសោបាយលមី នងិរិេសៅ 

របេ់ ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត ទ្តវូបានសធវី 
រំនាក់្រនំង ចាេ់លាេ់េថី្នន ក់្ជាតិសៅៃល់ថ្នន ក់្មូលដ្ឋា ន និងគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ធានាការ 
អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា ន បញ្ហា ទ្បឈម និងេំសណីេុំជ្នំួយទ្តូវបានសធវីរំនាក់្រំនងសៅថ្នន ក់្ការោិល័យ 
អប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េកុ្  មនទីរអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត ។ 

3) ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្ នងិមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត ្តល់ការោទំ្រ 
សៅសលីរំនាក់្រំនងក្នុងការបណតុ ោះបណ្តត ល សៃីមបបីសងកនីេមតថភាេក្នុងការទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន ។ 
វគគបណតុ ោះបណ្តត លថ្ៃលឈានៃល់ការទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន និងឱកាេក្នុងការោទំ្រតំបន់ទ្តូវ
បញ្ាូ ន គឺជាការោទំ្រជាចាបំាច់ចំស ោះការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ និងមនទីរអប់រ ំ
យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត ។ 

4) រំនាក់្រនំងចាេ់លាេ់ សលកីារទ្គប់ទ្គងាលាសរៀននងិ បងាា ញបញ្ហា ទ្បឈមៃល់ការោិល័យ 
អប់រទំ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតត (និងេហគមន៍ស្សងៗ)  សហយីការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡា 
ទ្េុក្ មនទីរអប់រយុំវជ្ន និងក្ឡីាសេតត ជ្ួយចងអុលបងាា ញៃល់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា អំេីការ 
ោទំ្រថ្ៃលអាចយក្មក្សទ្បីទ្បាេ់បាន និងការអនុវតតលអសៃមីបកី្ំណត់បញ្ហា ទ្បឈមទងំអេ់សនោះ ។ 

5) នាយក្ាលាបញ្ហា ក់្េីការយល់ៃឹងដនតួនារ ី និងភារក្ចិចរបេ់គណៈក្មមការោទំ្រាលា បសងកីត 
រំនាក់្រនំងសបីក្ចំហរនងិោនតោែ ភាេជាមួយគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងសធវីឲ្យោនការ 
ជាប់ទក់្រងរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សៅនឹងសរឿងរា វថ្ៃលោនជាប់ជាប់ ក់្េ័នធក្នុងការ 
អភិវឌ្ឍាលា និងការទ្គប់ទ្គង ។ 

6) គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ថ្េវងរក្េា្ំ ិតបដ្ែមជាញឹកញយពើេហគមន៍ និងបងាា ញចំណុច 
អារិភាេ របេ់េហគមន៍ៃល់នាយក្ាលា ។ គណៈក្មមការស្ទស្ទង់ាលា ជ្យួញ្រៀបែាំដផ្្ការ 
ការងារ ថ្េវងរក្ថវកិា ការចុោះសឈាម ោះចូលសរៀន និងការងារស្សងៗសរៀត ជ្ួយៃល់នាយក្ាលា 
ញ្្វើឲ្យមា្ការញ្ជឿ្ញ្ ឿ្ ែ ់កិែេការរាំខា្់របរ់សាលា ្ិងរ េម្៍ ។ 

សោលបណំងរបេ់ក្ចិចការទ្ាវទ្ជាវសនោះមនិថ្មនទ្តឹមថ្ត សៃីមបបីញ្ហា ក់្ថ្ន ក្ងវោះខ្នតដនក្ិចចេហការ គ ឺ
ជាបញ្ហា ទ្បឈមមួយចំស ោះការទ្គប់ទ្គងាលា ឬការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិ ក្ឡីាទ្េុក្ និងមនទីរអប់រ ំ
យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត ថ្ៃលៃូចោន ទងំទ្េុងសៅនឹងការទ្ាវទ្ជាវេីសេលមុនថ្តប ុសណ្តណ ោះសរ ។ សោលបណំងដន
ការទ្ាវទ្ជាវសនោះ មិនថ្មនទ្តមឹថ្តសៃីមបអីនុវតតការវភិាគសៅសលីបរោិណនូវអវីថ្ៃលបសងកីតជាក្ិចចេហទ្បតិបតតិការ
ខ្នែ ងំកាែ  ឬអវីថ្ៃលបសងកីតជាក្ិចចេហទ្បតិបតតិការលអ សដ្ឋយក្ិចចការសនោះនិងមិន្តល់នូវជ្ំហានបនាទ ប់ជាក់្លាក់្ 
សៃីមបកីារទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន។ សោលបណំងរបេ់ការទ្ាវទ្ជាវសនោះ គឺសៃីមបទី្បមូលនូវបរេិសាធន៍េាីលា 
សរៀន ជាមួយការអនុវតតក្ិចចេហការថ្ៃលរងឹោ ំៃូសចនោះបរេិសាធន៍ទងំសនោះ ាលាសរៀនស្សងៗសរៀតសៅក្នុងទ្េោះ
រាជាណ្តចទ្ក្ក្មពុជា អាចយក្សៅសទ្បីទ្បាេបាន ។  
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សោលបណំងជាក់្លាក់្របេ់ការទ្ាវទ្ជាវសនោះគ៖ឺ 
1) សៃីមបបីងាា ញការោទំ្រនាសេលបចចុបបននថ្ៃលោនចំស ោះនាយក្ាលា និងេោជ្ិក្គណៈក្មម- 

ការាលាសរៀន ។ 
2) សៃីមបេីិនិតយេីអវីថ្ៃលនាយក្ាលា និងេោជ្កិ្គណៈក្មមការោទំ្រាលា ឲ្យយល់ៃងឹ និងអាច

ឈានៃល់ការអនុវតតន៍ ។ 
3) សៃីមបេីិនិតយាលាសរៀនថ្ៃលោនក្ិចចេហទ្បតិបតតិការរងឹោរំវាងគណៈទ្គប់ទ្គង នងិការោិល័យ

អប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េកុ្ / មនទីរអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ឡីាសេតត ។ 
សៃីមបចីងទ្ក្ងបរេិសាធន៍េកីារសធវីឲ្យក្ិចចេហទ្បតិបតតិការទ្បសេីរស ងី រវាងគណៈទ្គប់ទ្គងាលា 

និងការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ / មនទីរអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត សៃីមបបីញ្ហា ក់្ទ្បាប់នូវវធិីាស្រេត
ការោទំ្រោ ងចាេ់លាេ់ រមាា ររស្មាប់ការដរវងរកមតិគាំស្ទ រស្មាប់ញ្ស្បើជាមួយទ្ក្ុមការងារថ្្នក្អប់រ ំ
សេតត(P-ESWG) ាលាសរៀន េហគមន៍ នងិអនក្ភូមិ ។ 

េណួំរស្រាវស្រាវ 

ក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះោនសោលបណំងសៃមីបសី្ែីយតបសៅនងឹេណួំរៃូចខ្នងសទ្កាម៖ 
1) សតីការោទំ្រអវេីែោះ ោនេទ្ោប់នាយក្ាលា និងេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា? 
2) សតីវធិានការអវេីែោះថ្ៃលមស្រនតកីារោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតតសទ្ប ី សៃីមបី្ តល់េ័ត៌ោនៃល់

នាយក្ាលានិងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា នូវការោទំ្រថ្ៃលអាចសធវីសៅបាន និងរសបៀបសៃីមប ី
ឈានសៅៃល់ការោទំ្រសនាោះ? 

3) សតីការោទំ្រអវេីែោះថ្ៃលនាយក្ាលា និងេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាយល់ៃងឹ និង
ររួលេ័ត៌ោន េីការោិល័យអប់រទំ្េុក្ មនទីរអប់រសំេតត និងទ្បភេស្សងៗ សរៀត? 

4) សដ្ឋយញ្យាងញ្ៅញ្ ើសាលា ្ងិការអនុវតតក្ិចចេហការរងឹងោ៖ំ 
ក្. សតីនាយក្ាលាសធវីោ ងណ្ត ញ្ែើមបើបងាា ញពើរ េម្៍ ្ិងអារិភាេរបេ់គណៈក្មមការស្ទ 
ស្ទង់ាលា ចំស ោះការោិល័យអប់រយុំវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ នងិ មនទីរអប់រយុំវជ្ន និង 
ក្ីឡាសេតត ? 

េ. សតីនាយក្ាលា និងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ញ្្វើយា៉ា ងណាញ្ែើមបើសទ្បីទ្បាេ់ការោទំ្រថ្ៃល 
ោនចំស ោះេួក្សគ? 

គ. សតីយុរធាស្រេតអវីេែោះថ្ៃលនាយក្ាលាសទ្បីទ្បាេ់ កាុងការររួលបានសជាគជ័្យេទ្ោប់ក្ិចច 
េហទ្បតបិតតិការ ជាមួយការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងៃំសណីរការោទំ្រថ្ៃលេួក្សគទ្តូវការ? 

ឃ. សតីយុរធាស្រេតអវីេែោះថ្ៃលគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាសទ្បីទ្បាេ់ សៃីមបធីានាបានថ្នអារិភាេ 
េហគមន៍ទ្តូវបានៃឹងឮសដ្ឋយនាយក្ាលា ការោិល័យអប់រយុំវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្ និង 
មនទីរអប់រយុំវជ្ន នងិ ក្ីឡាសេតត ? 
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5) សតីការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ និងមនទីរអប់រ ាំសេតត ោនរេសនវេ័ិយអវេីែោះសលកី្ិចចេហទ្បតិបតតិការ 
ជាមួយាលា? សតសីោបល់ថ្ៃលអនុវតតបានអវីេែោះ ថ្ៃលការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ 
និងមនទីរ អប់រ ំយុវជ្ន នងិក្ឡីាសេតតោន េទ្ោប់ការទ្គប់ទ្គងាលា ? 
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រលំកឹ្ស្ររេឹត ី

 ក្ិចចេហស្របតិបតតិការនៅក្នងុសោលៃសោបាយ 

សៅក្នុងប ុនាម នរេសវតសលមីសនោះ សោលនសោបាយអប់រសំៅក្នុងទ្បសរេក្មពុជាទ្តូវបានស្ទរការេសទ្មចចិតត
សៅឲ្យក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន រតឹថ្តសក្ីនស ងី ។ តាមរយៈដនការបសងកីតគណៈក្មមការដនេោជ្កិ្េហគមន៍ នងិការ 
សលីក្រឹក្ចិតត សអាយោនវគគបណតុ ោះបណ្តត លដនតណំ្តងមូលដ្ឋា ន (រាប់បញ្ចូលទងំនាយក្ាលា ទ្គូបសទ្ងៀន នងិ 
េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា) សោលនសោបាយទងំសនោះបានសលកី្រឹក្ចិតតឲ្យោនក្ិចចេហទ្បតិបតត-ិ 
ការលអជាងមុនរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល និងេហគមន៍មូលដ្ឋា ន ។ ក្នុងអំ ុងរេសវតសរី៩០ ការស្ទរសនោះសផ្ទត តសៅ 
សល ី “ាលាក្ទ្មង” គឺជាការទ្បមូលាលាសរៀនជាទ្ក្មុជាមួយោន  សដ្ឋយអនុសលាមសៅតាមក្តាត ភូមិាស្រេត ។ 
ាលាក្ទ្មងទងំសនោះបានបសទ្មីការងារ ៃូចជាបណ្តត ញោទំ្រ ថ្ៃលាលាអាចថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះៃងឹ ទ្បមូល្តុ ំ
ធនធាន សហយីនងិសធវកីារជាមួយោន  សៃមីបសីលីក្ក្មពេ់គុណភាេអប់រសំៅក្នុងក្ទ្មិតេហគមន៍ឲ្យរូលរូំលាយ 
ជាងមុន (Pellini និង Brendeberg ២០១៥) ។ 

ការបសងកីតឲ្យោនគណៈក្មមការោទំ្រាលាសរៀន សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០២ បាន្តល់ឲ្យេហគមន៍នូវចរនត
សដ្ឋយផ្ទទ ល់ចំស ោះការេសទ្មចចិតតរបេ់ាលាសរៀន ។ “ជាទ្រឹេតី គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាបានបសងកីតៃំសណីរ
ការរមួបញ្ចូ លោន តាមថ្េសរបសណ្តត យដនវមិជ្ឈការអប់រ៖ំ ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីា មនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡាសេតត ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ រៃាបាលាលា គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា 
និងេហគមន៍” (TLC ២០១២) ។ េោជ្កិ្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាទ្តូវបានសបាោះសឆ្ន តសទ្ជ្ីេសរេី 
និងស្កុមស្សងៗែូ រមួ មា្ែូែជា សមភូមិ និងសមឃុ ំ ទ្គបូសទ្ងៀន នាយក្ាលា អាណ្តេាបាល និងេោជ្កិ្ 
េហគមន៍ស្សងៗសរៀត ។ សោងសៅតាមសេចក្តថី្ណនារំបរ់ទ្ក្េួងអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡា ឆ្ន ២ំ០១២  ររើពើ 
តួនារី្ងិភារក្ិចចចំបងរបរ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា មានៃូចជា៖ 

1. ការបសងកីត ការអនុវតតន៍ និងការទ្តួតេិនិតយថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន 
2. ការចុោះសឈាម ោះេេិសឲ្យចូលសរៀន 
3. ការទ្តួតេិនតិយការេកិ្ារបេ់េិេានុេិេស 
4. ការបសងកីតទ្បាក់្ចណូំល និងការទ្បមូលមូលនធិ ិ
5. សមីលការេុេទ្តូវការាងេង់សហដ្ឋា រចនាេមព័នធាលាសរៀន និងការជ្ួេជុ្ល 
6. ថ្ចក្រថំ្លក្បរេិសាធន៍ និងបំណិនជ្ីវតិ 
7. រប់ាក ត់ភាេមនិទ្បទ្ក្តទីងំសៅក្នុង នងិសៅខាងសទ្ៅាលាសរៀន 
8. ការបសងកីនការយល់ៃងឹអំេីវេ័ិយអប់រ ំនងិការបសងកតីេមតថភាេ 

ចាប់តាងំេកីារបសងកតីគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ជារូសៅសោ នសោបាយអប់រ ំ រ ាំពឹងញ្ៅញ្ ើការចូល 
រមួរបេ់េហគមន៍ សក្ីតស ងីេីរោ ង៖ តាមរយៈការោទំ្រេក្មមភាេនានារបេ់ាលាសដ្ឋយផ្ទទ ល់ និងតាម 
រយៈគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា (Save the Children ២០១៥) ។ 
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កាុងឆ្ន  ំ ២០០៧ សោលនសោបាយាលាកុ្ោរសមទ្ត ី (CFS) របេ់ទ្ក្េងួអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីា 
បានដ្ឋក់្សចញនូវទ្ក្បេណឌ ការងារ សៃីមបធីានាការររលួាគ ល់ាលាសរៀន និងការអប់រេំិរធមូិលដ្ឋា នរបេ់ 
កុ្ោរ និងបសងកីនគុណភាេ និងទ្បេរិធិភាេដនមូលដ្ឋា នទ្គោឹះអប់រ ំ ។ សោលនសោបាយញ្្ោះ្តល់ឲ្យាលាសរៀន
ទងំអេ់នូវសោលសៅជាក់្ថ្េតង សៃីមបទី្បឹងថ្ទ្បងថ្ក្លំអរ បរោិកាេេិក្ារបេ់េួក្សគេទ្ោប់េិេានុេិេស 
និងទ្គូបសទ្ងៀន ។ ញ្គ ្ញ្យាបាយញ្្ោះរាប់បញ្ចូលទងំ វសិា ភាពទងំទ្បាមំយួយា៉ា ង របេ់ាលាកុ្ោរសមទ្ត ី
ក្នុងចំសណ្តមសនាោះ វសិា ភាពេីរ សផ្ទត តសៅសលកីារចូលរមួ នងិក្ិចចេហការរបេ់េហគមន៍៖ 

វសិា ភាពទើ៥ :  ការចូលរមួរបេ់កុមារ ទ្គួារ និងេហគមន៍ ក្នុងៃំសណីរការរបរ់ាលា ញ្ៅតាម
មូលដ្ឋា ន របេ់េួក្សគ ។ 

វសិា ភាពទើ៦: ទ្បេ័នធអប់រជំាតិោទំ្រនងិសលីក្រឹក្ចតិតាលា ឲ្យកាែ យញ្ៅជាាលាកុ្ោរសមទ្តកីាន់ថ្ត 
សទ្ចីនញ្ ើង ។ 

សោលការណ៍ាលាកុ្ោរសមទ្តីក្ត់េោគ ល់នូវតទ្មូវការវគគបណតុ ោះបណ្តត ល ភាេជាអនក្ៃឹក្នារំបេ់ 
នាយក្ាលា និងញ្គ ការណ៍មួយ កាុងែាំញ្ណាមញ្គ ការណ៍អនុវតតរាំខា្់ៗ ញ្ ោះគឺសៃីមប ី “សលីក្ក្មពេ់ 
េហទ្បតបិតតិការ និងក្ចិចេហការជាមួយអនក្អនុវតតន៍ៃូចជា េហគមន៍ អងគការជាត ិ អនតរជាតិ នងិអងគការ
សទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល សៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក្មមវធិាីលាកុ្ោរសមទ្ត ី ជាមួយការធានាេុេទ្តូវក្ទ្មិតេពេ់” (MOEYS 
២០០១៧) ។ 

ថ្្នការយុរធាស្រេតអប់រឆំ្ន  ំ ២០១៤-២០១៨ (ESP) របេ់ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡា ទ្តូវបាន
ក្ំណត់ក្នុងអារិភាេជាតិ សៃីមបសី្ទរតួនារី នងិការររលួេុេទ្តូវ កាន់ថ្តសទ្ចីនសៅឲ្យថ្នន ក់្សទ្កាមជាត ិ(េូមសមលី 
រលឹំក្ទ្រឹេតី៖ វមិជ្ឈការ និងវេិហមជ្ឈការ) ។ ការសរៀបចចំំស ោះការស្ទរថ្្នការយុរធាស្រេតញ្្ោះ (ESP) រាប់ 
បញ្ចូ លទាំងយុរធាស្រេតស្សងៗោន មួយចនំួន សៃីមបសីលីក្ក្មពេ់ក្ចិចេហការសៅក្ទ្មិតេហគមន៍ និងបសងកតី 
ជ្ំនាញដនការទ្គប់ទ្គងាលា តាមរយៈការថ្ណនាថំ្ៃលោនទ្បេិរធភិាេកាន់ថ្តសទ្ចីន នងិវគគបណតុ ោះបណ្តត ល ។ 
គសទ្ោងយុរធាស្រេតអប់របំញ្ហា ក់្ថ្ន DOE ោនតួនារេីំខ្នន់ ក្នុងការញ្្វើឲ្យតួ ទើរបេ់េហគមន៍ អាណ្តេា- 
បាល ែូ កា្់ដតញ្ស្ៅញ្ៅ សៃីមបសីលីក្ស ងីេីបញ្ហា េងគម នងិបញ្ហា សេៃាក្ិចចដែ ក្ំេុងប ោះ ល់វេ័ិយអប់រ ំការ 
សលីក្ក្មពេ់ភាេជាអនក្ៃឹក្នា ំ និងជ្នំាញក្នុងការទ្គប់ទ្គងចាត់ថ្ចង ក្នុងក្ទ្មិតាលាសរៀន សៃីមបធីានាររលួ 
េុេទ្តូវសលកី្ិចចទ្បតិបតតិការដន ាលាសរៀន (MOEYS ២០១៤) ។ 

ឈរសលីថ្្នការយុរធាស្រេតអប់រជំាមូលដ្ឋា ន ថ្្នការេក្មមភាេសោលនសោបាយទ្គូបសទ្ងៀនរបេ់ 
ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ឡីា ្តល់នូវចណុំចេំខ្នន់ៗចំស ោះរេិសៅសោលនសោបាយ និងយុរធាស្រេត សៃមីប ី
សលីក្ក្មពេ់ការសទ្ជ្េីសរេី នងិការថ្លរក្ារុក្ទ្គបូសទ្ងៀនថ្ៃលោនគុណភាពខពរ់ ។ សោលនសោបាយសនោះរមួ
បញ្ចូ លទងំចណុំចរាំខា្់ៗញ្ ើយែារ់លារ់ សលីការបសងកីនេមតថភាេទ្គូបសទ្ងៀន នាយក្ាលា និងទ្ក្េួង 
អប់រ ំយុវជ្ន និងក្ឡីា មនទីរអប់រសំេតត និងមស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ (MOEYS ២០១៥) ។ យុរធាស្រេតមួយ 
ក្នុងចំសណ្តមយុរធាស្រេតចបំងៗទងំ៩ របេ់ថ្្នការេក្មមភាេសោលនសោបាយទ្គូបសទ្ងៀន គឺ “ការេទ្ងឹង 
ទ្បេិរធភិាេ របេ់នាយក្ាលា” ។ ក្ិចចការទងំឡាយ ថ្ៃលបានេូរបញ្ជជ ក់សៅក្នុងយុរធាស្រេតសនោះ រមួទងំ 
ការេិក្ាអសងកតរិននន័យមូលដ្ឋា នរបេ់នាយក្ាលា សៃមីបវីាយតនម្ញ្ៅញ្ ើេមតថភាេ និងតទ្មូវការបសងកីត 
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សេៀវសៅទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន និងបណតុ ោះបណ្តត លនាយក្ាលាទងំអេ់ ។ យុរធាស្រេតបនាទ ប់បនសរំបេ់ 
ថ្្នការេក្មមភាេសោលនសោបាយទ្គូបសទ្ងៀនរមួោន ការចូលរមួរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា កាន់ថ្ត
ទ្បសេីរស ងី សៅក្នុងការទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន េទ្ងងឹតួនារ ី និងការររួលេុេទ្តូវរបេ់គណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលា និងការបណតុ ោះបណ្តត ល មស្រនតីទ្ក្េងួអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡា (រាប់បញ្ចូលទងំសៅក្ទ្មតិមនទីរអប់រ ំ
សេតត នងិការោិល័យអប់រទំ្េុក្) ។ អនុវតតេក្មមភាេរបេ់ TPAP ទ្តូវបានញ្្វើញ្ដាយតតិបតតុបកាុងរវាងឆ្ន  ំ
២០១៥ - ២០២០ ។ (MOEYS ២០១៥) 

ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីា ចងទ្ក្ងរបាយការណ៍ការងារសទ្កាយេីបូកសារុបការងារ ញ្ៅញ្ស្កាយ
ែាំណាែ់ឆ្ា ាំេិក្ានីមួយៗ ។ សោងសៅតាមការវភិាគសៅសលីឆ្ន េំកិ្ា ២០១៤-២០១៥ ទ្ក្េងួ អប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡា បាន្តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លបសងកនីេមតថភាេៃល់េោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ចំនួន 
១.៦១៦រូប(មួយព្់ ស្បាាំមួយរយែប់មយួ) ។ របាយការណ៍ក៏្បានក្ត់េំោល់ថ្ៃរថ្ន ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡា បានអភិវឌ្ឍសេៀវសៅថ្ណនាេំទ្ោប់ទ្គបូសទ្ងៀន និង បានបណតុ ោះបណ្តត លនាយក្ាលា អាំពើការចាត់
ដែងទ្គប់ទ្គង ភាពជាអាកៃឹក្នា ំ និងអភិបាលក្ិចច ។ នាយក្ាលា មស្រនតមីនទីរអប់រសំេតត និងការោិល័យទ្េុក្ 
ក៏្ទ្តូវបានបណតុ ោះបណ្តត លសលកីារងារទ្តួតេនិិតយ នងិវាយតដមែ (MOEYS ២០១៦b)ផ្ងដែរ ។ 

 ក្ិចចេហការក្នងុការស្រាវស្រាវ 

ការទ្ាវទ្ជាវបានបងាា ញោ ងទ្បាក្ៃថ្ន ការចូលរមួនិងក្ិចចេហការរបេ់េហគមន៍ េិតជាចាបំាច់
ណ្តេ់ចំស ោះការធានាគុណភាេអប់រសំៅក្នុងទ្េោះរាជាណ្តចទ្ក្ក្មពុជា ។ “េហគមន៍ក្មពុជាទាំងឡាយ បាន
បងាា ញការយល់យា៉ា ងស្ជា ញ្ស្ៅ្ូវារេំខ្នន់ដនការអប់រ ំ និងតាមរយៈការវនិិសោគរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល សៅ
សលីវេ័ិយអប់រកំាន់ថ្តសក្ីនស ងី េួក្សគបាន្តល់នូវការថ្ចក្រថំ្លក្ ឧបក្រណ៍េទ្ោប់សធវីឲ្យសាលាញ្រៀ្កា្់ដត
ទ្បសេីរស ងី” (Pellini ២០០៥) ។ ជាទ្បវតតិាស្រេត វាកាែ យជាសរឿងធមមតាសៅសហយីដែ លវកិាោទំ្រាលា 
សរៀនជាង ក់្ក្ណ្តត ល បានមក្េីេហគមន៍ ជាជាងថវកិារបេ់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល (Bray ២០០៥) ។ វតតអារាម 
ក៏្ជាថ្្នក្ៃ៏េខំ្នន់ចំស ោះការអប់រ ំ ពើញ្ស្ពោះវតតអារា មទ្តូវបានសទ្បជីាាលាសរៀន ជាេសិេេេទ្ោប់កុមារថ្ៃល 
មក្េីទ្គាួរទ្ក្ីទ្ក្ ឬទ្គួារថ្ៃលងាយរងញ្ស្គោះ (Pellini ២០០៧) ។ 

ការទ្ាវទ្ជាវមួយសៅឆ្ន ២ំ០១១ បានរក្សឃញីថ្ន កាុងែាំញ្ណាមក្តាត ទាំងៃប់ថ្ៃលជ្ោះឥរធេិលសលី
វេ័ិយអប់រ ំ អនក្ស្ែីយចំស ោះការាក្េួរបានសទ្ជ្ីេសរេីយក្ការោទំ្ររបេ់េហគមន៍ ជាក្កាត េំខ្នន់បំ្ុត 
ថ្ៃលែូ រមួកាុងការញ្ ើកក្មពេ់គុណភាេអប់រ ំ ។ ការេកិ្ាទ្ាវទ្ជាវសនោះបានេងកត់ធាន់ថ្ន ការចូលរមួរបេ់ 
េហគមន៍ និងការចូលរមួរបេ់ឪពុកមារ យ អាណ្តេាបាល ោនេកាត នុេលសៃីមបេីទ្ងឹងការអប់រ ំ សបីសទោះប ី
ជាកាុងសេលថ្ៃលរំនុក្ចិតតរបេ់ទ្បជាេលរៃា សៅសលីាលារៃាក្ំេុងថ្តចុោះលយបនតចិមតងៗក៏្សដ្ឋយ (NEP 
២០១១) ។ 

ការវាយតដមែជាសទ្ចីនរបេ់អងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលញ្ ើក្មមវធិអីប់រ ំ គូេបញ្ហា ក់្ក្ិចចេហការរវាងអនក្ ក់្
េ័នធទងំឡាយ េឺជាធាតុ្សោំ ងេំខ្នន់ដនការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន (Save the Children ២០១៥; TLC 
២០១៤) ។ រេសនៈគនែឹោះដនក្ិចចេហការគតឺទ្មូវឲ្យភាគនីីមួយៗ ែកឃ្្លសៅក្នុងតួនារីជាអាកអភិវឌ្ឍ្៍សាលា 
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សៃីមបាីត ប់និងសធវីការជាមួយអនក្ ក់្េ័នធៃដរស្សងសរៀត ។ មិនថ្មនទ្តឹមថ្តការតទ្មូវឲ្យេោជ្េិហគមន៍ ឲ្យ
ជាប់ ក់្េ័នធក្នុងេក្មមភាេទាំងឡាយរបេ់ាលាប៉ាុញ្ណាណ ោះសរ ប ុថ្នតនាយក្ាលា ការោិល័យ អប់រទំ្េកុ្ នងិ 
មនទីរអប់រសំេតត ក៏ទ្តូវសោរេតួនារីរបេ់េោជ្កិ្េហគមន៍ និងមិនទ្តូវសទ្ជ្ៀតថ្ទ្ជ្ក្កាុងការររួលេុេទ្តូវ ញ្ ើការ 
អភិវឌ្ឍាលាសរៀនមូលដ្ឋា នសនាោះសរ ។ 

ការទ្ ងរមួោន ញ្ ើគសទ្ោងអភវិឌ្ឍន៍ាលាសរៀន គឺជាមសធាបាយដតមួយថ្ៃលេហគមន៍ ាលាសរៀន 
និងរាជ្រដ្ឋា ភិបាល អាចេហការគា ក្នុងការអនុវតត ។ ជាសរឿយៗ ក្រណីសនោះ ក់្េ័នធញ្ៅនងឹគណៈចាត់ដែងទ្គប់
ទ្គងាលា ែឹក ាំទ្បឹក្ាសោបល់ សៃមីបរីរលួបានមតិរបេ់េោជ្ិក្េហគមន៍ អាំពើែាំណុែរាំខា្់ៗរបរ់ញ្េ 
េទ្ោប់ការអប់រ ំ។ ប ា ប់មក គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាជាមួយនាយក្ាលា ស្ពងគសទ្ោងអភិវឌ្ឍន៍ាលា 
សៃីមបដី្ឋក់្ជូ្នសៅមស្រនតីរាជ្រដ្ឋា ភិបាល ។ មស្រនតកីារោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ ក៏អាចចូលរមួកាុង 
ការទ្បឹក្ាញ្្ោះ ញ្ ើយ្តល់េ័ត៌ោនទ្ត ប់វញិសៅសលីសេចក្តីទ្ ងែាំបូងដនគសទ្ោងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ញ្ៅញ្ព ដែ  
េញ្ស្មាងញ្ ោះ បា្ស្ពងរែួញ្ ើយ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាអាចសធវីការជាមួយការោិល័យអប់រទំ្េុក្ មនទីរអប់រ ំ
យុវជ្ន និងក្ឡីាសេតត នងិេហគមន៍ សៃីមបកី្ណំត់ថវកិាពើរាជ្រដ្ឋា ភិបាល ឬថវកិាមកពើខាងសទ្ៅ េទ្ោប់េក្មម- 
ភាេអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀន (Fata និង Kreng ២០១៥; TLC ២០១៤) ។ 

ជាការេិត ថ្ៃលការចូលរមួនិងការេហការទ្តូវបានររលួាគ ល់ថ្នោនារេំខ្នន់ សដ្ឋយទ្គប់ភាគ ី
 ក់្េ័នធទងំអេ់សៅក្នុងវេ័ិយអប់រ ំវាមិនថ្មនជាចណុំចថ្ៃលទ្តូវលាក់្បាងំសនាោះសរ ។ េណៈថ្ៃលក្ចិចេហការ 
អាចេវោះខ្នតសៅក្នុងការអនុវតតន៍(េូមសមលីក្ិចចេហការសៅក្នុងការអនុវតតន៍) ការថ្ណនាណំ្តមួយ សៃមីបបីសងកនី 
ក្ិចចេហការ អាចចាប់ស្តមីេី្ លទ្បសោជ្ន៍រមួ ថ្ៃលទ្គប់ភាគ ីក់្េ័នធទងំអេ់ររួលាគ ល់ថ្ន ក្ិចចេហការ 
រងឹោគំ ឺជាគនែឹោះធាតុ្សដំនគុណភាេអប់រ ំ។ 

ក្ិចចេហការសៅក្នងុការអៃុវតត 

ការចូលរមួរបេ់េហគមន៍សៅក្នុងវេ័ិយអប់រកំ្នុងទ្បសរេក្មពុជា ោនទ្បវតតិរងឹោ ំ ប ុថ្នតទ្តូវបានេ័ណឌ
ថ្ចក្ជាថ្្នក្ៗ។ េណៈថ្ៃលសោលនសោបាយក្នែងមក្ បានសធវីការផ្ទែ េ់បតូរជាវជិ្ាោន ារទ្បសោជ្ន៍ទងំសនោះ
ហាក់្ៃូចជាសផ្ទត តថ្តសៅសលីក្ទ្មិតមួយដនឋានានុទ្ក្មអប់រ ំជាជាងបសងកីនក្ិចចេហការរវាងាថ ប័ននានា ។ 

ឧទហរណ៍ ការវាយតដមែដនាលាក្ទ្មងបានបងាា ញេលីរធ្លចទ្មុោះ ។ ការទ្ាវទ្ជាវេែោះៗ បានរក្
សឃញីថ្ន ាលាក្ទ្មង “ជារូសៅេវោះធនធាន សហយីេកាត នុេលសេញសលញរបេ់េួក្សគមិនជាក់្លាក់្” ។ 
េណៈថ្ៃលាលាក្ទ្មងជ្ួយថ្ចក្រថំ្លក្ធនធាននិងសរៀនេូទ្តេីោន សៅវញិសៅមក្ សៅោនក្ិចចេហការតចិតចួ 
រវាងក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ននិងក្ទ្មិតរាជ្រដ្ឋា ភិបាល ជាេិសេេក្នុងលក្េេណឌ ដនការបណតុ ោះបណ្តត ល នងិការក្ាង 
េមតថភាេ ។ េណៈសេលថ្ៃលគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាទ្តូវបានបសងកីតស ងីសៅក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន ទ្េុក្ នងិ 
ក្ទ្មិតសេតត េួក្សគក្ទ្មបានជ្បួជុ្ំោន  សហយីៃឹងមនិចាេ់អេំីតួនារីរបេ់េកួ្សគ (Pellini និង Brendenberg 
២០១៥) ។ 
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ការវាយតដមែរបេ់អងគការ UNICEF សលីាលាក្ទ្មងក្មពុជាសៅឆ្ន ២ំ០០២ បានរក្សឃញីថ្ន មា្ 
ទ្បេ័នធេីរជា្់មួយបា្ញ្ ែញ្ ើង េឺស្កុមាលាក្ទ្មងដែ បា្ររួលការឧបតែមាោទំ្រេីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភ-ិ 
បាល ញ្្វើបានលអទ្បសេីរជាជាងស្កុមាលាក្ទ្មង ថ្ៃលមិនបានររួលការោទំ្រេីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ។ 
ស្កុមាលាក្ទ្មងថ្ៃលមនិបា្ររួលការឧបតែមាោទំ្រ ទ្តូវបានរក្សឃញីថ្ន ោនការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ 
ោនក្ទ្មិតទប (Pellini និង Brendenberg ២០១៥) ។ ការសនោះេនមតថ្ន ោនការេវោះខ្នតការោទំ្រថ្្នក្ធន 
ធានមនុេស ៃូចជាការបណតុ ោះបណ្តត ល ការោទំ្រថ្្នក្បសចចក្សរេជាបនតបនាទ ប់ ឬក៏្ជ្ំនួយេទ្ោប់បុគគលិក្បថ្នថម 
គឺជាក្កាត រារាងំចមបង ចំស ោះការចូលរមួរបេ់អាកស្រុក ក្នុងការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ ស្កុមាលាក្ទ្មងេិតជា 
បានបងាា ញនូវភាេសជាគជ័្យេែោះៗ ញ្ ើសោលសៅរបេ់េកួ្សគ កាុងការេទ្មួល្ូវការថ្ចក្រថំ្លក្ធនធាន្ិង 
ចំសណោះៃឹង ញ្ ើយពស្ងឹងរំនាក់្រំនងសៅក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន ។ ប ុថ្នតយា៉ា ងណាក៏ញ្ដាយ េួក្សគបានបសងកតីឥរធេិល 
តិចតួច សលីការបសងកីនក្ចិចេហការរវាងទ្គប់ភាគីថ្នន ក់្មូលដ្ឋា ន ថ្នន ក់្ទ្េុក្ ថ្នន ក់្សេតត និងថ្នន ក់្ជាតិ ។ 

ៃូចគា សៅនងឹាលាក្ទ្មង គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាបានបងាា ញលរធ្ លជាវជិ្ាោន េណៈគូេ 
បញ្ហា ក់្្ងថ្ៃរេីគោែ តក្នុងការអនុវតតនាសេលលមីៗសនោះ ។ ចាប់តាាំងេេីោជ្កិ្គណៈក្មមការាលាជាសរឿយ មា្ 
រាប់បញ្ចូ លនាយក្ាលា ទ្គបូសទ្ងៀន និងេោជ្កិ្េហគមន៍ផ្ងញ្ ោះ ជារូសៅ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា 
បានបសងកនីក្ិចចេហការសៅក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន ។ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាបានបសងកីនការចូលរមួរបេ់េហ- 
គមន៍ សដ្ឋយបាន្តល់យនតការផ្ទទ ល់សៅអាណ្តេាបាលនិងេោជ្ិក្េហគមន៍  សៃីមបចូីលរមួកាុងការអភិវឌ្ឍ 
ាលាសរៀន។ សទោះជាោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ ការចូលរមួសនោះជាសរឿយៗ បា្ស្តឹមដតការថ្េវងរក្ជ្នំួយ និងសហដ្ឋា  
រចនាេមព័នធ ញ្ ើយេហគមន៍មា្ការចូលរមួតិចតួច ក្នុងការទ្តួតេិនតិយការេកិ្ារបេ់េិេស ឬញ្ ើវធិីាស្រេត 
បសទ្ងៀន (Fata និង Kreng ២០១៥; Thida និង Joy ២០១២; NEP ២០១១) ។ 

បថ្នថមសលីសនោះសៅសរៀត គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាេែោះ ទ្បឹងថ្ទ្បងសទ្ជ្ីេសរេីនិងថ្លរក្ាេោជ្កិ្ 
និងបញ្ែេកទរស្សងសរៀតដែ ោនបញ្ា ី ប ុថ្នតមិនោនេក្មមភាេក្នុងការជ្ួយោទំ្រការអភិវឌ្ឍន៍ាលាញ្ទ ។ 
សបីសទោះបីជាការថ្ណ នារំបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ក្ំណត់ថ្ន េោជ្ិក្គួរទ្តូវបានសបាោះសឆ្ន តសទ្ជ្ីេសររី 
ទ្បចាឆំ្ន កំ្នុងការអនុវតតក៏ញ្ដាយ ក៏េោជ្ិក្មួយចំនួន សេលេែោះ ទ្តូវបានថ្តងតាងំសដ្ឋយនាយក្ាលា ញ្ ើយសៅ 
ក្នុងការសបាោះសឆ្ន តេហគមន៍ចំនួនធ ំ ទ្ោន់ថ្តសក្តីស ងីសៅសេលថ្ៃលេោជ្ិក្របេ់ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលាណាមាា ក់ លាដ ងជាជាងសធវីស ងីទ្បចាឆំ្ន  ំ(TLC ២០១២) ។ 

គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាជ្បួទ្បរោះបញ្ហា ទ្បឈមៃូចជាាលាក្ទ្មងថ្ៃរ ែូែជាការេវោះខ្នតធនធាន 
មនុេស និងការោទំ្រចំស ោះការក្ាងេមតថភាេជាញ្ែើម ។ េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ជា 
េិសេេសៅក្នុងេហគមន៍ថ្ៃលងាយរងសទ្ោោះ ដតងដតោនការអប់រទំប ការសចោះអាននិងេរសេរសៅោនក្ទ្មតិ 
និងររលួបានការបណតុ ោះបណ្តត លបនតិចបនតួចអេំីតួនារី និងការររលួេុេទ្តូវរបេ់េួក្សគ (Fata និង Kreng 
២០១៥) ។ ៃូសចនោះេួក្សគោនអារមមណ៍ថ្នមិនោនលក្េណៈេមបតតទិ្គប់ទ្ោន់ក្នុងការេសទ្មចចិតត សហយីជា 
សរឿយៗរុក្ការេសទ្មចចិតតថ្ៃលោនភាពរមុកសាម ញសៅឲ្យនាយក្ាលា ។ ៃូចោន ញ្្ោះថ្ៃរ នាយក្ាលា 
ររួលបនទុក្ររួលេុេទ្តូវការងារសទ្ចីនេទ្ោប់ាលាសរៀន ប ុថ្នតោនភាេមិនេុចីងាវ ក់្ក្នុងការបណតុ ោះបណ្តត ល 
និងការោទំ្រថ្ៃលនាយក្ាលាទងំសនាោះររលួបាន ។ នាយក្ាលាមួយចំននួធំសធវីការហួេេីេមតថភាេ 
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សដ្ឋយការររលួប្ាុកលមីៗ ញ្ដាយមិ្បា្ទទ ួការគាំស្ទរមរមយ ញ្ ើយេិតថ្ន ភាេញ្ស្ែើ្េួក្សគសរៀនេូទ្ត
តាមរយៈការាក្លបង និងសរៀនេីក្ំហុេ (Thida និង Joy ២០១២) ។ 

អទ្តាភាេទ្ក្ីទ្ក្េពេ់សៅក្នុងេហគមន៍ជាសទ្ចីន កាន់ថ្តសធវីឲ្យក្ងវោះខ្នតដនការចូលរមួនងិក្ិចចេហការ
របេ់េហគមន៍កាន់ថ្តធាន់ធារញ្ ើង ។ សដ្ឋយារថ្តអាណ្តេាបាល និងេោជ្កិ្គណៈក្មមការាលាចូលរមួ 
ក្នុងការងារមូលដ្ឋា នេម័ទ្គចតិតមិនមានក្ដទ្ម េួក្សគជាសរឿយៗ្តល់អារិភាេសៅសលកីារងារស្សងៗ និងកែិេការ 
ញ្ៅ្ទោះ ថ្ៃលទមទរញ្ព ញ្វលាចាាំបាែ់របរ់ញ្េ ។ ក្ងវោះខ្នតមសធាបាយកាុងការសធវីៃំសណីរ សៃមីបសីៅសមីល 
ាលាសរៀន ឬចូលរមួទ្បជុ្ំជាមួយេហគមន៍ ក៏្ជាក្កាត មួយថ្ៃរេទ្ោប់មនុេសជាសទ្ចីន (TLC ២០១៤) ។ ៃូច 
ជាាលាក្ទ្មងថ្ៃរ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ថ្ៃលររលួបានការោទំ្រេី អងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភបិាល (សបីញ្ទោះ
បីជាបសណ្តត ោះអាេនន) ចូលរមួសទ្ចីនសៅក្នុងការអភិវឌ្ឍាលា ញ្ ើយបងាា ញលរធ្លលអទ្បសេីរជាង គណៈក្មម- 
ការទ្រទ្រង់ាលា ថ្ៃលោម នការោទំ្រេីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល (Fata និង Kreng ២០១៥; TLC ២០១៤) ។ 

មស្រនតីរបេ់ទ្ក្េួងអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡា សមភូមិនិងសមឃុបំានសលីក្ស ងីថ្ន បនទុក្ការងាររបេ់សគ រារាងំ 
េួក្សគេីការសធវីឲ្យោនអារិភាេ េហការជាមួយគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ។ ការេិក្ាលមីមួយបានគូេបញ្ហា ក់្ថ្ន 
“េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ហាក់្បីៃូចជាោនការោទំ្រតិចតចួេីអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ។ ក្ចិច 
េោភ េន៍បានោទំ្រគំនតិសនាោះ ថ្ៃលថ្នអាជាា ធរមូលដ្ឋា នមនិបានេវល់ សលកី្ិចចការរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលាសនាោះសរ អាជាា ធរទងំសនាោះទ្ោន់ថ្តយក្ចតិតរុក្ចំស ោះការងារេនូលរបេ់េួក្សគ សៅក្ថ្នែងការងាររបេ់ 
េួក្សគថ្តប ុសណ្តណ ោះ” (Fata និង Kreng ២០១៥) ។ 

ការក្ាងេមតថភាេទ្តូវការសេលសវលា និងការពាយាម វាមិ្ដម្ញ្កើតញ្ ើងញ្ៅកាុងញ្ព មួយយប់ 
ញ្ ោះញ្ទ ។ មស្រនតីមនទីរអប់រសំេតត និងការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ ជាមួយ្ិងកាលវភិាគតទ្មូវ ស្បដ  ជាអាចរក្សឃញី
ថ្នវាជាការងាយទ្េលួ កាុងការសធវីឲ្យោនអារិភាេកាុងរយៈសេលេែ ី ដនការេសទ្មចចិតតសដ្ឋយខ្ួ្សគផ្ទទ ល់ ជាជាង 
ក្ាងេមតថភាេេទ្ោប់ការេសទ្មចចតិតសនោះសៅក្ទ្មិតាលា នងិក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន ។ សៅសេលថ្ៃលរាជ្រដ្ឋា - 
ភិបាលជាប់ ក់្េ័នធសេទីររាល់ការេសទ្មចចតិតរបេ់ាលា េោជ្ិក្េហគមន៍ េោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលា និងអាណ្តេាបាល ជាសរឿយៗមិនសឃញីោនឱកាេ សៃីមបចូីលរមួក្នុងការអភិវឌ្ឍាលាសរៀនសនាោះសរ 
(NEP ២០១១) ។ 

ការទ្ាវទ្ជាវបងាា ញថ្ន េហគមន៍ោទំ្រាលាសរៀនតាមមសធាបាយេីរោ ង៖ តាមមសធាបាយេោភ រៈ 
ៃូចជាការ្តល់វភិាគទនជាមូលនិធិ ឬេោភ រៈេទ្ោប់ការអភិវឌ្ឍាលា ឬតាមរយៈមសធាបាយមិនថ្មនេោភ រៈ 
ៃូចជាការ្តល់ជាគនំិតសោបល់ និងឲ្យអារិភាេចំស ោះគសទ្ោងអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀន លវកិា ឬក្មមវធិេីិក្ា ។ 
គួរឲ្យាត យ ការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ក្នុងការអនុវតតន៍ ភាគសទ្ចីនសក្ីតស ងីថ្តតាមរយៈការ្តល់វភិាគទនជា 
េោភ រៈ ។ សនោះជាចំថ្ណក្ថ្ៃលបណ្តត លមក្េីការេវោះខ្នត ដនការេិសទ្ោោះសោបល់េភីាគនីាយក្ាលា ឬមស្រនតី
រាជ្រដ្ឋា ភិបាល និងសដ្ឋយថ្្នក្េែោះបណ្តត លមក្េីេមតថភាេទប នងិរំនុក្ចិតតរបេ់គណៈក្មមការាលា និង 
េោជ្កិ្េហគមន៍ ។ េណៈសេលថ្ៃលសោលនសោបាយអប់រ ំ ជាសរឿយៗរាប់បញ្ចូលទងំវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
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និងេក្មមភាេក្ាងេមតថភាេ ក្នុងការអនុវតតជាក់្ថ្េតង សរឿងសនោះសក្ីតស ងីមតងោក ល មិនថ្មនជាលរធ្ល
ថ្ៃលសក្ីតសចញេីការទ្បងឹថ្ទ្បងេុីេងាវ ក់្ោន  សនាោះស យី។ 

 វិមជ្ឈការ ៃិងវិេហមជ្ឈការ 
បចចុបបននរាជ្រដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា ក្ំេុងេថិតសៅក្ណ្តត លដនការអនុវតតគំនតិ្តួចស្តីមវមិជ្ឈការ និងវេិហ- 

មជ្ឈការ ដែ ទ្គប់ថ្្នក្ទងំអេ់ ផ្ទែ េ់បតូរអំណ្តច នងិការធានាេុេទ្តូវញ្ៅកទ្មតិមូលដ្ឋា ន ។ សៅក្នុងវេ័ិយ 
អប់រ ំ ការផ្្ទរ់បរូរញ្្ោះសផ្ទត តសលីការឲ្យអណំ្តចផ្ទា  ់សៅគណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន ។ សោលសៅន្ការ្តល់ 
អំណ្តចឲ្យសៅគណៈទ្គប់ទ្គងាលា SBM គឺសៃីមបសីលកី្ក្មពេ់គុណភាេអប់រ ំ ញ្ដាយបាំបាត់ញ្ចា ការរាងំេទោះ 
ដែ បណារ  មកពើឋានានុទ្ក្ម និងការោិល័យធិបសតយយ ញ្ដាយអនុញ្ហា តឲ្យមា្ៃំសណ្តោះទ្ាយតាមសាលា 
មួយៗ សដ្ឋយឈរសលីកម្ាាំង ្ិងញ្រែករើស្តូវការជាក់លាក់របេ់េហគមន៍ ។ 

សោលនសោបាយថមើៗរបេ់ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡា សលីការថ្ក្រទ្មង់វមិជ្ឈការនិងវេិហមជ្ឈការ 
ក្នុងវេ័ិយអប់រ ំសរៀបរាប់ពើសោលសៅចំបងៗ បនួ (MOEYS ២០១៦) េឺ៖ 

1. អភិវឌ្ឍទ្ក្បេ័ណឌ ចាប់េទ្ោប់ការទ្គប់ទ្គងការអប់រ ំ ក្នុងដខែប ា ត់ជាមួយការថ្ក្រទ្មង់វមិជ្ឈការ 
និង វរិ មជ្ឈការ របេ់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល 

2. ស្ទរតួនារី និងធនធានសៅៃល់ក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន 
3. បសងកីនេមតថភាេែ ់ាថ ប័នមូលដ្ឋា ននិងភាគីទងំអេ់ សៃីមបចីាប់ស្តីមការររលួេុេទ្តូវបថ្នថម 
4. ធានាការចូលរមួ ្ិងរម្ម៌  

ការថ្ក្រទ្មង់វមិជ្ឈការ និងវេិហមជ្ឈការលមីៗរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា ក្ំេុងសក្ីតស ងីសៅក្នុងចលនា
ៃ៏ធំមួយ សឆ្ព ោះសៅរក្ការ្តល់ការេសទ្មចចតិតសៅញ្ ើការទ្គប់ទ្គងាលាក្ទ្មតិមូលដ្ឋា ន SBM ក្ំេុងសក្តីស ងីរូ 
ទងំអាេុីបា េុីហវកិ្ (Thiada និង Joy ២០១២) ។ ចាប់តាងំេរីទ្មង់ស្សងៗដនការទ្គប់ទ្គងាលាក្ទ្មតិ 
មូលដ្ឋា ន SBM ទ្តូវបានសទ្បីទ្បាេ់ាក្លបង សៅក្នុងប ុនាម នរេសវតសលមីៗសនោះរចួមក្ សោលនសោបាយវមិជ្ឈការ 
និងវេិហមជ្ឈការលមីៗ  អាច្តល់ទ្បសោជ្ន៍េីការទ្បមូលបរេិសាធន៍ថ្ៃលក្ំេុងសក្ីតោន ។ សៅសេលថ្ៃល 
ភាេរមបូរ ូរញ្ ៀរដនការទ្ាវទ្ជាវោនញ្ៅសលីទ្បេិរធភិាេដន SBM ការេិនតិយញ្រើញ្រ ើស ងីវញិញ្ៅញ្ ើការទ្គប់ 
ទ្គងាលាក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន SBM េថិតសៅសទ្ៅរមតែភាពការទ្ាវទ្ជាវសនោះ ។ អវីថ្ៃលការទ្ាវទ្ជាវសនោះ
នឹងេិក្ាលំអិត គឺជាចណុំចទ្បេេវដន SBM និងក្ិចចទ្បងឹថ្ទ្បង សៃីមបសីលីក្ក្មពេ់ក្ចិចេហការក្នុងចំសណ្តម
ក្ទ្មិតស្សងៗោន ដនតអួងគអប់រ ំ។ 

សមសរៀនគនែឹោះថ្ៃលសលចស ងីេចីំណុចទ្បេេវសនាោះគឺថ្ន SBM ោនេកាត នុេលសៃីមបសីធវឲី្យភាេមិ្ញ្រមើ
គា  ថ្ៃលក្ំេុងថ្តោនកាន់ថ្តធាន់ធារក្នុងការផ្រ ់ការអប់រ ំ (TLC ២០១២; Shoarku ២០០៨) ។ ការស្ទរ 
អំណ្តច និងការររួលេុេទ្តូវសៅៃល់ក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន ោន្លទ្បសោជ្ន៍ជាសទ្ចីន ៃូចជាការលុបបាំបាត់ការ
រារាងំញ្កើតញ្ែញពើការោិល័យធិបសតយយ និងការអនុញ្ហា តញ្ ើរស្មបរស្ម ួៃំសណ្តោះទ្ាយ ញ្ដាយញ្យាង 
ញ្ៅញ្ ើបរបិទមូ ដាា ្ ។ សទោះជាោ ងក្តីៃូចថ្ៃលទ្តូវបានបងាា ញខ្នងសលីជាមួយាលាក្ទ្មង និងគណៈទ្គប់ 
ទ្គងាលា ទ្បជាេលរៃាេហគមន៍ស្តូវការយល់ៃឹងជាមូលដ្ឋា នដនតួនារ ីនិងការររលួេុេទ្តូវ និងេមតថភាេ 
បុគគលមូលដ្ឋា ន កាុងការបំសេញការររលួេុេទ្តូវទងំសនាោះ ។ 
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ជាឧទហរណ៍ការទ្ាវទ្ជាវក្នែងមក្សលី SBM បានរក្សឃញីថ្ន “ការថ្ណនាេំវ័យភាេទ្គូបសទ្ងៀន
ោ ងឆ្ប់រ ័រ សដ្ឋយោម នវគគបណតុ ោះបណ្តត លទ្គប់ទ្ោន់ ជាសរឿយៗនាសំៅការថ្ក្រទ្មង់ថ្ៃលមិនោនទ្បេរិធ ិ
ភាេ” និង “ការសធវីវមិជ្ឈការការទ្គប់ទ្គងសៅក្ទ្មិតាលាសរៀន បសងកីនការថ្ទ្បទ្បួលសៅក្នុងទ្បសរេសដ្ឋយ  សធវីឲ្យ 
ោនគោែ តកាន់ថ្តខ្នែ ងំរវាង តបំន់អនក្ោន នងិតំបន់ទ្ក្ីទ្ក្” (TLC ២០១២) ។ 

ការថ្ក្រទ្មង់របេ់ MOEYS SBM េថិតសៅៃំណ្តក់្កាលៃបូំងដនការចាប់ញ្ផ្រើមញ្ែញែាំញ្ណើ រ ។ វាចាេ់
ណ្តេ់ដែ ថ្ន ក្ិចចេហការថ្ៃលោនទ្បេិរធភិាេក្នុងចំសណ្តមភាគទីងំអេ់ នងិទ្គប់ក្ទ្មិតដនការេសទ្មចចិតត
េំខ្នន់រស្មាប់ភាេសជាគជ័្យរបេ់ SBM ។ សហតុៃូសចនោះអនក្ទ្ាវទ្ជាវសជ្ឿជាក់្ថ្ន បរេិសាធន៍អនុវតតបា្មក
េីការេិក្ាសនោះ នងឹោនតដមែក្នុងការជូ្នៃណឹំង ន្ការបសងកនីការថ្ក្រទ្មង់ SBM រូទងំទ្បសរេ។ 
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គសស្រមាង ៃងិវធិីាស្រេតស្រាវស្រាវ 
 គសស្រមាងស្រាវស្រាវ 

ការទ្ាវទ្ជាវសនោះញ្្វើញ្ៅសលាីលាសរៀនចំននួ ៥ សៅក្នុងសេតតសេៀមរាប ។ ទ្បធានបរដនការេិក្ាទ្ាវ 
ទ្ជាវទ្តូវបានសេនីស ងី សដ្ឋយេោជ្កិ្ដនបណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍសេតតសេៀមរាប (SEST) ទ្ក្ុមការងារថ្្នក្ 
អប់រសំេតត (P-ESWG) រមួជាមួយអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលសធវីការសលីវេ័ិយអប់រកំ្នុងសេតតសេៀមរាប សៃីមបេីទ្មប 
េទ្មួលការថ្ចក្រថំ្លក្េ័ត៌ោន ទ្បឹក្ាសោបល់ នងិោទំ្រចំស ោះេោជ្ិក្ក្មមវធិី ។ េោជ្ិក្របេ់ SEST បាន 
សលីក្ស ងីពើការទ្េួយបារមមណ៍ែាំញ្ពោះនាយក្ាលាេែោះៗ និងេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ថ្ៃល 
ររួលបានការោទំ្រតិចតចួបំ្ ុត សលីការររលួកាន់កាប់តនួារីរបេ់េួក្សគ ៃូចជាការេនយល់ដនតួនារី ឬការ 
បណតុ ោះបណ្តត លសលីរសបៀបបំសេញការររលួេុេទ្តូវរបេ់េួក្សគ ។ សទ្កាយេីទ្បឹក្ាសោបល់ជាមួយេោជ្ិក្ 
របេ់បណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍវេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប SEST ោនសោលសៅធំ៣សលចសចញេីការ ទ្ាវទ្ជាវ 
សនោះ (ក្) សៃមីបបីងាា ញអវីថ្ៃលោទំ្រេទ្ោប់នាយក្ាលាលមី នងិេោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា  
(េ) សៃីមបថី្េវងរក្ឲ្យសឃញីថ្ន ញ្តើមា្ជា្ំ ួយែ ់ការទ្គប់ទ្គងាលាសរៀនថ្ៃលអាចយកមកញ្ស្បើកាុងការអ្ុវតរ 
ឬញ្ទ នងិ (គ) សៃមីបគូីេបញ្ហា ក់្ការអនុវតតលអៗ ដនក្ិចចេហការរវាងគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ការោិល័យ អប់រ ំ
ទ្េុក្ មនទីរអប់រសំេតត នងិេហគមន៍ សៃីមបឈីា្សៅរក្ការោទំ្រក្នុងតួនារីរបេ់េកួ្សគ និងោទំ្រចំស ោះការ 
អភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ 

ចាប់តាងំេីទ្បធានបរទ្តូវបានសេនីស ងីសដ្ឋយទ្ក្មុោទំ្រការអប់រសំេតត ការញ្ ោះទ្តូវបានញ្េរសទ្មច 
សផ្ទត តសលីការេកិ្ាកាុងសេតតសេៀមរាប ដែ ញ្េអាចេនិិតយសដ្ឋយផ្ទទ ល់នូវសោលសៅទ្ាវទ្ជាវ ថ្ៃលសលីក្ស ងី
សដ្ឋយបណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍវេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប ។ សេតតសេៀមរាបោនតំបន់ស្បជុាំជ្រីទ្ក្ុងដនទ្ក្ុង 
សេៀមរាប ញ្ ើយ្ងិរ េម្៍ជ្នបរឆ្ា យៗជាញ្ស្ែើ្សៅក្នុងសេតត ។ ទងំសនោះញ្បើកឱការឲ្យកមមវ ិ្ ើន្ការ 
អនុវតតន៍លអ ៃក្ទ្េង់សចញេាីលាញ្ៅរីទ្ក្ុង ាលាជ្នបរ ្ិងាលាសរៀនថ្ៃលសៅឆ្ា យៗេី ការោិល័យ 
អប់រទំ្េុក្ នងិមនទីរអប់រសំេតត ។ សមសរៀនទងំសនោះអាច្តល់នូវការយល់ៃឹងសទ្ៅទ្ជ្ោះ សៅក្នុងបញ្ហា ទ្បឈមជា
មូលដ្ឋា ន នងិភាេសជាគជ័្យេទ្ោប់ការងារទងំសនាោះក្នុងការអប់រសំៅក្នុងសេតតស្សងៗសរៀត នងិសៅក្នុងក្ទ្មតិ 
ជាតិ រាប់បញ្ចូលទងំគណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន រីទ្បកឹ្ា នងិទ្ក្ុមអនក្បសងកីតសោលនសោបាយ ។ 

េោជ្ិក្របេ់បណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍវេ័ិយអប់រសំេតតសេៀមរាប SEST ៃក្ទ្េង់បរេិសាធន៍របេ់
េួក្សគ ថ្ៃលបានសធវីការងារជាមួយាលាសរៀនសៅរូទងំសេតតសេៀមរាប បានថ្ណនាាំលាសរៀនេរបុទងំអេ់
ចំនួន៧ សៃមីបដី្ឋក់្ចូលក្នុងការទ្ាវទ្ជាវ ។ ាលាសរៀនទងំសនាោះទ្តូវសទ្ជ្ីេសរេីសដ្ឋយឈរសលីលក្េណៈវនិិចឆ័យ 
ៃូចតសៅ៖ 

1. ាលាបានររួលបនតការអភិវឌ្ឍរងឹោ ំ សដ្ឋយការសលីក្ក្មពេ់សហដ្ឋា រចនាេមព័នធបសងកីតរនំាក់្រំនង 
េហគមន៍ នងិឬក៏្ការបសងកីតបរយិាការសរៀនជាវជិ្ាោនេទ្ោប់ េេិានុេេិស និងទ្គូបសទ្ងៀន ។ 
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2. គណៈទ្គប់ទ្គងាលាបំសេញតួនារីលអ និងចូលរមួោ ងេក្មមក្នុងការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន រាប់ 
បញ្ចូ លទងំការទ្ ងថ្្នការអភិវឌ្ឍាលា ការថ្េវងរក្មូលនិធិេីរាជ្រដ្ឋា ភបិាល នងិធនធានេ ី
ខ្នងសទ្ៅ និងការអនុវតតៃំសណ្តោះទ្ាយ សដ្ឋយោនការដចនទ្បឌ្ិតចំស ោះបញ្ហា ទ្បឈមរបេ់ាលា ។ 

3. គណៈទ្គប់ទ្គងាលាបសងកីតរំនាក់្រនំងជ្តិេនិតរវាងនាយក្ាលា គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា 
េហគមន៍ ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ មនទីរអប់រសំេតត និងអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ។ 

តាមរយៈលក្េណៈវនិិចឆ័យថ្ៃលទ្តូវបានសលីក្ស ងីខ្នងសល ី គឺជាការៃក្ទ្េង់េែីៗេែោះ វាអនុសលាមសៅ
តាមបរេិសាធន៍ដនេោជ្ិក្បណ្តត ញអងគការអភិវឌ្ឍវេ័ិយអប់រ ំ សេតតសេៀមរាប SEST និងការសធវីការជា 
លក្េណៈបុគគលជាមួយាលាសរៀន ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមស្រនតមីនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតតសៅរូទងំ 
សេតតសេៀមរាប ជាសទ្ចនីឆ្ន មំក្សហយី ។ សោលបំណងរបេ់ក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះគឺ សៃីមបយីក្ភ័េតុតាងសៃីម 
ថ្ៃលោនទ្ាប់ សហយីទ្ាវទ្ជាវឲ្យេុីជ្សទ្ៅបថ្នថមសរៀតអំេអីវីថ្ៃលភាេសជាគជ័្យ និងបញ្ហា ទ្បឈមដនក្ចិច 
េហការរបេ់ាលា ទងំសនោះបងាា ញសចញស ងី។ ាលាចុងសទ្កាយទ្តូវបានសទ្ជ្េីសរេីសៃីមបធីានានូវភាេ
ស្សងោន សៅក្នុងលក្េេណឌ ភូមាិស្រេតក្ទ្មតិាលា (បឋមេិក្ាឬអនុវរិាល័យ) នងិរែិតញ្ៅជ្តិៗ សៅមស្រនត ី
ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមស្រនតីមនទីរអប់រសំេតត។ 

 

សឈាម ោះាលា ឃុ ំ ទ្េុក្ បឋមេកិ្ា ឬ
អនុវរិាល័យ 

ចោា យសៅ 
DOE 

ចោា យសៅ 
សេតតសេៀមរាប 

   ១. ខ្នន ត ខ្នន ត េួក្ អនុវរិាល័យ ៧ គ.ម ៧ គ.ម 

២. ចបំក់្ថ្ហ ចំបក់្ថ្ហ សេៀមរាប បឋមេកិ្ា ៥ គ.ម ១៨ គ.ម 

៣. ទ្ក្បីសរៀល ទ្ក្បីសរៀល សេៀមរាប អនុវរិាល័យ ៦ គ.ម ១៣ គ.ម 

៤. សវេសវណ័ បាគង ទ្បាារបាគង បឋមេកិ្ា ៤ គ.ម ១៤ គ.ម 

  ៥. ាមគគ ី អនែង់េណំរ ជ្ីថ្ទ្ក្ង អនុវរិាល័យ ១២ គ.ម ៧៦ គ.ម 

សៅាលានមីួយៗ បរេោភ េន៍១ ទ្តូវបានសធវីស ងីជាមយួនាយក្ាលា និងការេោភ េន៍ជាទ្ក្ុម
ដ្ឋច់សដ្ឋយថ្ ក្មួយសរៀត ទ្តូវបានសធវីស ងីជាមួយគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ។ េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រ 
ទ្រង់ាលាទងំអេ់ ទ្តូវបានអសញ្ា ីញឲ្យចូលរមួសៅក្នុងការេោភ េន៍ជាទ្ក្ុម ។ ការោិល័យអប់រយុំវជ្ន នងិ 
ក្ីឡាទ្េុក្ ទ្តូវបានសទ្ជ្ីេសរេីេទ្ោប់េោភ េន៍ក្នុងចំសណ្តមទ្េុក្ទងំ៣ ចូលរមួជាមួយាលា ។ សដ្ឋយារ 
ការទ្ាវទ្ជាវសផ្ទត តសៅសលីសេតតសេៀមរាប សហយីទ្តឹមក្ទ្មតិថ្នន ក់្បឋមេកិ្ា និងអនុវរិាល័យ ាលាបឋម 
េិក្ាសៅតាមទ្េុក្ និងអនុវរិាល័យសៅតាមទ្េកុ្ក៏្ទ្តវូបានេោភ េន៍ថ្ៃរ ។ ការេោភ េន៍ទងំអេ់ 
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និងការរមាា រ្៍ជាទ្ក្ុម ទ្តូវបានទ្បទ្េឹតតិសៅឯាលាថ្ៃលជាប់ ក់្េ័នធ (នាយក្ាលា នងិគណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលា) ការោិល័យថ្ៃល ក់្េ័នធ (េទ្ោប់ DOE ឬ POE) ឬរីតាងំថ្ក្បរ ស្សងសរៀតទ្តូវបានសេនីេុំ
សដ្ឋយអនក្ចូលរមួ ។ 

 ការស្របមលូរិៃនៃយ័ 
សដ្ឋយារថ្តទ្បធានរដនក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវ និងសផ្ទត តសៅសលីការថ្ចក្រថំ្លក្បរេិសាធន៍ រិននន័យថ្ៃល

ទ្តូវបានទ្បមូលគជឺារិននន័យចបំងថ្ៃលទក់្រងនឹងគុណភាេ ។ ការសនោះអនុញ្ហា តឲ្យក្ចិចេោភ េន៍ នងិការ 
េោភ េន៍ជាទ្ក្ុមសផ្ទត តសលីការេនយល់គទ្មូដនការអនុវតតន៍ក្ិចចេហការរងឹោ ំ និងរសបៀបថ្ៃលបរាិថ នឬជ្នំាញ 
ថ្ៃលថ្បែក្ ក្ណំត់ភាេេុេោន រវាងភាគីទងំអេ់ បានជ្ោះឥរធិេលសលេីក្មមភាេថ្ៃលទ្តូវបានចាប់ស្តីម សៃីមប ី
សធវីឲ្យក្ិចចេហការទ្បសេីរស ងី ។ វធិានដនការទ្បមូលរនិនន័យរមួោន ការេិភាក្ាទ្ក្ុម ការេោភ េន៍បុគគល 
ការអសងគតសៅនងឹក្ថ្នែង និងរលំឹក្ទ្រឹេត ី ។ ការេភិាក្ាជាទ្ក្ុមោនអនក្ចូលរមួរវាងេ៣ីសៅ៧នាក់្ សហយី 
ការេោភ េន៍េំសៅសលីបុគគលោន ក់្ៗ ។ ការតក់្ទ្តាការអសងកតសៅនឹងក្ថ្នែងទ្តូវបានក្ត់ទ្តាសដ្ឋយទ្ក្ុមការងារ 
ទ្ាវទ្ជាវ រិននន័យថ្ៃលបានទ្តូវយក្សៅវភិាគជាមួយរិននន័យបានមក្េីការេិភាក្ាជាទ្ក្ុម នងិក្ំណត់សហតុ 
បានមក្េីការេោភ េន៍ ។ េីរិននន័យថ្ៃលទ្បមូលបាន ាលាចំនួនេីរទ្តូវបានសទ្ជ្ីេសរេីសធវីជាែាំណុែក្រណី 
េិក្ា សៃីមបគូីេបញ្ហា ក់្េីយុរធាស្រេតដនក្ិចចេហការជាក់្លាក់្ នងិលរធ្ ល ។ 

 

វ ិ្ ើទ្បមូលរិននន័យ សោលសៅេោភ េន៍ ចំនួនេោភ េន៍ េរុបអនក្ចូលរមួ 

េោភ េបុគគល    

 នាយក្ាលា ៥ ៥ 

 មស្រនតីមនទីរអប់រ ំយុវជ្ន 
និងក្ីឡាសេតត 

២ ២ 

េោភ េជាទ្ក្ុម    

 គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ៥ ២៥ 

 មស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ
យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្ 

៣ ១២ 

 

ការទ្បមូលរិននន័យបានបចេ ប់ញ្ពញញ្ ញក្នុងថ្េវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ ។ រាល់ក្ិចចេោភ េន៍នងិការ
េិភាក្ាជាទ្ក្មុ សធវីស ងីជាភាាថ្េមរ ។ ទ្ក្ុមទ្ាវទ្ជាវបានអានកិែេទ្េមសទ្េៀង(េូមអានឧបេមព័នធ)ខ្ាាំងៗ 
ញ្ ើយបា្ទទួ ការស្ពមញ្ស្ពៀងសដ្ឋយផ្ទទ ល់ោត់េអីនក្ចូលរមួនីមួយៗ ។ ោតិការេោភ េន៍ជាបុគគល នងិការ 
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េិភាក្ាជាទ្ក្មុ ស្តូវបានញ្េកត់ស្តាកាុងញ្រៀវញ្ៅកាំណត់ញ្ តុ និងញ្ដាយញ្ស្បើឧបក្រណ៍លតេសមែង និង សទ្កាយ 
មក្សរៀតររញ្ររជាភាាអង់សគែេ េទ្ោប់ញ្្វើវភិាគ និងសទ្បីសៅក្នុងរបាយការណ៍បញ្ច ប់ ។ 

 ថ្ែៃក្ណំត់នៃការស្រាវស្រាវ 

ញ្ដាយអនុសលាមសៅញ្ ើលវកិា និងការក្ណំត់សេលសវលា ការទ្បមូលរនិនន័យបានសផ្ទត តសៅសលាីលា
សរៀន ចំនួន៥ ។ វាិលភាេតូចសនោះ ក្ំណត់ការយល់ៃងឹចំស ោះការេិក្ាទ្ាវទ្ជាវ ញ្ ើយទ្ក្ុមទ្ាវទ្ជាវស្បងុ 
ស្បយត័ា កាុងការញ្ ើកយកសេចក្តេីននិដ្ឋា នញ្្ោះសៅសទ្បីទ្បាេ់ក្នុងក្ទ្មិតជាតិ ឬក្ទ្មិតអនតរជាតិសដ្ឋយោម នការ 
ទ្ាវទ្ជាវបថ្នថមសរៀតញ្ ោះញ្ ើយ ។ សបីសទោះជាោ ងណ្ត ការទ្ាវទ្ជាវសនោះបងាា ញឲ្យសឃញីបញ្ហា ទ្បឈមជា
ចមបង នងិការអនុវតតលអបំ្ ុត ទក់្រងនឹងក្ចិចេហការលអ ទ្បសេរីថ្ៃលអាចទ្តូវបានបងាា ញបថ្នថមសរៀតសៅក្នុង
ការទ្ាវទ្ជាវសៅដលាអនាគត ។ សដ្ឋយារការទ្ាវទ្ជាវញ្្ោះ សេនីរញ្ ើងសដ្ឋយ SEST សធវីស ងីក្នុងសោលបណំង 
្តល់្លទ្បសោជ្ន៍ឲ្យសៅគណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន នងិាលាសរៀនតាមមូលដ្ឋា ន សដ្ឋយការ្តល់ឲ្យនូវការ 
សរៀបចំដនការអនុវតតលអៗ ស្សងៗោន  និងអនុាេន៍ថ្ណនាេំទ្ោប់សលីក្ក្មពេ់ក្ិចចេហការ រវាងេហគមន៍ 
ជាមួយនិងការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ញ្ ើយ្ិងមនទីរអប់រសំេតត ។ ការទ្ាវទ្ជាវសនោះ ក៏្្តល់ថ្ៃរនូវអនុាេន៍ 
េទ្ោប់ការោិល័យ អប់រទំ្េុក្ មនទីរអប់រសំេតតថ្ៃលអាចទ្តូវបានសទ្បទី្បាេ់សដ្ឋយគណៈទ្គប់ទ្គងាលា នងិ 
អងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភបិាល សៃីមបថី្េវងរក្មតោិទំ្រេីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េុក្ មនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡាសេតត នងិទ្ក្េងួអប់រ ំយុវជ្ន នងិក្ីឡា ។ 

ក្តារ េែោះៗ ថ្ៃលបណ្តត លឲ្យោនក្ិចចេហការរងឹោ ំ ស្បដ  ជា ួរពើការទ្គប់ទ្គងរបេ់គណៈទ្គប់ 
ទ្គងាលា ។ ឧទហរណ៍ ាលាេែោះអាចបាន្លទ្បសោជ្ន៍េកីារោទំ្រថ្្នក្ហរិញ្ាវតថុថ្ៃល ញ្្វើឲ្យេួក្សគងាយ 
ទ្េួលក្នុងការសធវីៃំសណីរសៅចូលរមួទ្បជុ្ំ ឬសទ្បីទ្បាេ់ធនធានបា្យា៉ា ងទូ ាំទូលាយ ។ ាលាេហគមន៍េែោះ 
អាចោនរតីាងំសៅជ្ិតសៅនងឹការោិល័យអប់រទំ្េុក្  ឬមនទីរអប់រសំេតត ថ្ៃលសធវឲី្យការទក់ទងមា្ភាពងាយ 
ស្រួ ជាង ។ េណៈថ្ៃលក្ិចចទ្បឹងថ្ទ្បងទ្តូវបានសធវីស ងី សៃមីបសីទ្ជ្ីេសរេីទ្ក្ុមាលាសរៀនស្សងៗោន  សេតតសេៀម 
រាបោនអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលជាញ្ស្ែើ្ និងែមាា យមិ្ ឆ្ា យពើទើស្កងុសេៀមរាប ោនន័យថ្នោនេកាត នុេល 
ឈានសៅរក្ោច េ់ជ្ំនយួអនតរជាតិជាសទ្ចីន ។ ោនរិននន័យលំបាក្បនតិចបនតូចសៅក្នុងទ្បធានបរសនោះ ប ុថ្នតវាទ្ោន់ 
ជាបរេិសាធន៍របេ់ SEST និងេោជ្ិក្ទ្ក្ុមទ្ាវទ្ជាវ ថ្ៃលចំននួសទ្ចីនដនាលាសរៀនសៅក្នុង សេតតសេៀមរាប 
បា្ររលួជ្ំនយួមកេីខ្នងសទ្ៅ សទោះបីជាធំឬតូចក៏ញ្ដាយ ។ ក្កាត ទងំសនោះទ្តូវបានទ្តួតេនិិតយ េទ្ោប់លរធភាេ 
ក្នុងការ្តល់និយមន័យ ការអនុវតតក្ិចចេហការរងឹោ ំនិងការសទ្ជ្ីេសរេីាលាសរៀនចូលរមួ ។ យា៉ា ងណាក៏ញ្ដាយ 
វាមិនអាចបំថ្បក្ឲ្យដ្ឋច់សចញេីោន ទងំទ្េុង នូវក្ិចចេហការរងឹោ ំ េីក្តារ ជ្ោះឥរធិេលថ្ៃលោនេកាត នុភាព ។ 
ៃូសចនោះសហយីការេិក្ាទ្ាវទ្ជាវអាចញ្ទរទ្់ញ្ៅរកាលាសរៀនណាដែ មា្ ថវកិា  ធនធាននិងគុណេមបតត ិ
ស្សងៗសរៀត ។ 

េាំ្ិតញ្យាប ់របេ់ SEST ោនារៈេំខ្នន់ក្នុងការសទ្ជ្េីសរេីាលាចូលរមួ នងិយល់អំេីបរបិរញ្ៅ
មូលដ្ឋា ន ។ ោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ េោជ្កិ្របេ់ SEST ោនរំនាក់្រនំងជាមួយាលាសរៀនជាសទ្ចីនសៅក្នុង 
សេតតសេៀមរាប ។ ការសទ្ជ្ីេសរេីយកាលាចូលរមួសៅក្នុងការទ្បឹក្ាសោបល់ជាមួយ SEST ទ្តូវបាន សធវីស ងី 
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ជាយុរធាស្រេត សៃីមបធីានាថ្ន ាលាសរៀនដែ ទ្តូវបានញ្េសទ្ជ្ីេសរេី  េឺជាសាលាដែ មា្រំនាក់្រំនងការងារ 
លអ ថ្ៃលបសងកីតលរធ្ លជាវជិ្ាោនេទ្ោប់ាលាសរៀន ។ ាលាទាំងញ្ ោះ សរៀនមិ្ដម្ស្តូវញ្េញ្ស្ជើរញ្រ ើរសដ្ឋយ 
ឈរសលីរំនាក់្រំនងផ្ទា  ់ខ្ួ្របេ់ SEST គណៈទ្គប់ទ្គងាលា ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ្ិងមនទីរអប់រសំេតត 
ញ្ ោះញ្ ើយ ។ 

ជាចុងសទ្កាយ ការសផ្ទត តសលគុីណភាេដនការទ្ាវទ្ជាវសនោះ ោន្័យថ្ន រិននន័យដែ យកបា្មកេីការ
ញ្្វើេោភ េន៍ជាទ្ក្ុម នងិការេោភ េន៍ជាបុគគល គឺឈរសលីរេសនបុគគលផ្ទា  ់ខ្ួ្ ។ ការទ្បមូលរិននន័យ ស្តូវ 
បា្ញ្រៀបែាំញ្ ើង ញ្ែើមបើដ្ឋក់្បញ្ចូ លគំនិតស្សងៗ បា្មកពើេោជ្កិ្ស្សងៗោន របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលា នាយក្ាលា មស្រនតកីារោិល័យអប់រទំ្េុក្ មស្រនតមីនទីរអប់រសំេតត នងិការេោភ េន៍មួយទ ់មួយដនទ្ក្មុ 
ទងំសនោះ ទ្តូវបានញ្េសរៀបចំញ្ព ដ្ឋច់សដ្ឋយថ្ ក្េីោន  ៃូសចនោះេួក្សគមិនញ្្្ើយតាមែញ្ម្ើយដែ ឮ ឬញ្្្ើយសទ្កាម 
ឥរធិេលចសមែីយរបរ់អាកែនទញ្ ោះញ្ទ ។ ប ុថ្នត រាំណួរែាំបូងជារាំណួរញ្ ើការយ ់ញ្ ើញផ្ទទ ល់េែួន ្ិងភាព 
អតតសនាម័ត ិ ។ េណួំរទងំសនាោះមិនេថិតសៅក្នុងទ្េំថ្ៃនដនការទ្ាវទ្ជាវ សៃីមបបីញ្ហា ក់្ទ្គប់រាល់ចណុំចទងំអេ់ 
តាមរយៈការក្ត់ទ្តា ឬក៏្ការចងទ្ក្ងជាឯក្ារសនាោះស យី ។ ការសនោះវានឹងចណំ្តយសេលសវលាៃ៏សទ្ចីនសលេី 
លុប  និងការេាោម សហយីវាក៏្មិនអាចសក្ីតស ងីទល់ថ្តសាោះ ថ្ៃលថ្នរាល់រំនាក់្រំនង ការបណតុ ោះបណ្តត ល 
ឬក៏្ទ្េឹតតិការថ្ៃលទ្តូវបានសលកី្ស ងីក្នុងក្ិចចេោភ េន៍ទងំសនោះ និងការេោភ េន៍ជាទ្ក្ុម ទ្តូវបានសគចងទ្ក្ងសធវ ី
ជាឯក្ារ្ែូវការសនាោះស យី ។ 
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លរធ្ លស្រាវស្រាវ 

 ក្ិចចេហការរវាងមៃទីរអប់រ ំយវុជ្ៃ ៃងិក្ឡីាសេតត ការោិលយ័អប់រ ំយវុជ្ៃ 
ៃិងក្ឡីាស្រេុក្ ៃិងគណៈស្រគបស់្រគងាលាសរៀៃ 

មស្រនតីមនទីរអប់រសំេតតសេៀមរាប និងការោិល័យអប់រទំ្េុក្ សរៀបចំក្ិចចទ្បជុ្ំោ ងសរៀងទត់ជាមួយតំណ្តង 
េំខ្នន់ៗដនាលាសរៀន សៃមីបេីទ្មួលរំនាក់្រនំងនងិការោទំ្រ ។ ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ អញ្ចជ ើញរាល់នាយក្ 
ាលាទងំអេ់សៅក្នុងទ្េកុ្ជួបទ្បជុ្ទំ្បចាថំ្េ សៃីមបថី្ចក្រថំ្លក្េ័ត៌ោនលមីៗេីទ្ក្េួងអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡា និង 
្តល់ឱកាេឲ្យនាយក្ាលាសាករួរញ្យាប ់ សលីបញ្ហា ទ្បឈមរបេ់ាលា ថ្ចក្រថំ្លក្បរេិសាធន៍ និង 
ញ្ដាោះទ្ាយជាមួយោន សៅវញិសៅមក្ ។ សៅក្នុងក្ិចចទ្បជុ្ំកស្មតិការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ នាយក្ាលា៖ 

 ថ្ចក្រថំ្លក្វធិានបសទ្ងៀនថ្ៃលោនទ្បេរិធិភាេ និងរញ្បៀបដណ ាំស្េបូញ្ស្ងៀ្ ញ្ែើមបបីសងកីនជ្ំនាញ 
 បតូរយុរធាស្រេតញ្ៅវញិញ្ៅមក សៃីមបេីសទ្មចញ្ ើការអភិវឌ្ឍាលា ៃូចជាគសទ្ោងសហដ្ឋា រចនា

េមព័នធ ឬបសងកនីការសរៀនេូទ្តរបេ់េេិស 
 ឲ្យមន្ត្រើមកពើការោិល័យអប់រទំ្េុក្ បញ្ជជ ក់អំេីសោលនសោបាយនិងការថ្ណនារំបេ់ទ្ក្េួងអប់រ ំ

យុវជ្ន នងិក្ីឡា 
 ថ្ចក្រថំ្លក្បរេិសាធន៍អេំីរសបៀបញ្្វើឲ្យមា្ការចូលរមួោ ងោនទ្បេិរធិភាេ ជាមួយគណៈក្មម-

ការទ្រទ្រង់ាលា ឬក៏្ជាមួយនិងេហគមន៍ ។ 

មនទីរអប់រសំេតតសរៀបចំក្ចិចទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េៃូចោន  រវាងអនក្តំណ្តងមក្េកីារោិល័យអប់រទំ្េកុ្នីមួយៗសៃមីប ី
ររួលយក្េ័ត៌ោនលមីៗ អំេកីារអភិវឌ្ឍាលាសៅក្នុងទ្េកុ្នីមួយៗ សហយី្សេវ្ាយសោលនសោបាយនិង 
េ័ត៌ោនេីទ្ក្េងួអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡា សៅថ្នន ក់្សទ្កាម ។ ការទ្បជុ្ោំ ងសរៀងទត់ោ ងសនោះ េទ្មួលេងាវ ក់្ 
រំនាក់្រនំងេីថ្នន ក់្ជាតចុិោះសៅៃល់ថ្នន ក់្មូលដ្ឋា ន នងិៃូចោន ថ្ៃរ េីថ្នន ក់្មូលដ្ឋា នស ងីសៅថ្នន ក់្ជាតិ ។ 

នាយក្ាលា និងតំណ្តងការោិល័យអប់រទំ្េុក្ េំអាងសលីក្ិចចទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េរបេ់ការោិល័យអប់រ ំ
យុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ ថ្នោនទ្បសោជ្ន៍ សៃីមបៃីឹងអេំីេក្មមភាេមូលដ្ឋា ន និងេក្មមភាេជាតិជាទ្បចា ំ នងិ 
សដ្ឋោះទ្ាយបញ្ហា ទ្បឈមជារមួោន  ជាមួយនាយក្ាលាស្សងៗសរៀត នងិមស្រនតកីារោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិ 
ក្ីឡាទ្េុក្ ។ តំណ្តងរបេ់ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េកុ្យល់ថ្ន ក្ចិចទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េោនារៈ 
េំខ្នន់ ក្នុងការបញ្ហា ក់្សោលនសោបាយេទ្ោប់នាយក្ាលា និងសៅថ្តៃឹងេ័ត៌ោន អំេីេក្មមភាេរបេ់ 
ាលាសរៀននីមយួៗ ។ ទ្បេិនសបបីញ្ហា ទ្បឈមណ្តមយួរបេ់ាលាសរៀនមិនអាចសដ្ឋោះទ្ាយបានទងំទ្េុង 
សដ្ឋយមស្រនតីរបេ់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្សនាោះសរ េួក្សគនាយំក្បញ្ហា ទ្បឈមសនាោះសៅដ្ឋក់្ក្នុងក្ិចចទ្បជុ្ទំ្បចាថំ្េ 
របេ់មនទីរអប់រសំេតត សៃីមបសីេនីេុំការោទំ្រ ឬការដណ ាំបថ្នថមសរៀត ។ 

បថ្នថមសលកី្ិចចទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េ ទងំការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិ 
ក្ីឡាសេតត ែកឹ ាំសធវីការទ្តួតេិនិតយតាមដា្ សៃីមបវីាយតដមែញ្ ើការស្បតបិតរិរបរ់ាលា ។ តណំ្តងមាា ក់របេ់
ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិ ក្ីឡាទ្េកុ្ ្ិយាយេសងេបពើសោលបណំងដនការទ្តួតេនិិតយជាប៖ី (១) សមីល
រសបៀបសធវីការរបេ់នាយក្ាលា និងរៃាបាល (២) េិនតិយរសបៀបចាយវាយថវកិារបរ់គណៈទ្គប់ទ្គងាលា 
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ញ្ ើយនិង (៣) រញ្ងេតញ្មើ ថ្នសតីការររលួេុេទ្តូវបសចចក្សរេទាំងឡាយ ៃូចជាការបសទ្ងៀន ការងាររៃាបាល
ស្បស្ពឹតរញ្ៅោ ងៃូចសមតច ។ នាយក្ាលាេែោះយ ់សឃញីថ្ន ការទ្តួតេនិិតយតាមដា្សនោះោនារៈទ្បសោជ្ន៍
េីសទ្ ោះថ្ន េួក្សគអាចសេនេុីកំារោទំ្ររបេ់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ក្នុងការទ្ ងថ្្នការអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀន 
ឬផ្រ ់ការដណ ាំ ញ្ៅសលីមញ្្ាបាយពស្ងឹងកិែេស្បតបិតរិការ៤បរ់ញ្េ ក្នុងឋា្ជានាយក្ាលា ។ សទោះជាោ ង 
ណ្តក៏្សដ្ឋយ ក៏មា្នាយក្ាលាស្សងៗសរៀតេិតថ្ន ការទ្តួតេិនតិយទងំសនោះមនិជយួែ ់ការអភិវឌ្ឍាលា 
ញ្ទ សទ្ៅដតេីការញ្្វើឲ្យស្បាកែថ្ន មា្ការសោរេតាមចាប់ និងលវកិាដតប៉ាុញ្ណាណ ោះ ។  

បថ្នថមសលកីារងារវាយតដមែ នាយក្ាលា និងេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ចង់ឲ្យមស្រនត ី
ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េកុ្ និងមស្រនតីមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត ញ្ស្បើការចុោះទ្តួតេនិិតយតាម 
ដា្ សៃីមបី្ តល់ការដណ ាំសលីបញ្ហា ទ្បឈមកាុងការទ្តួតេនិិតយតាមដា្ាលាសរៀន ។ ចាប់តាាំងេមីស្រនតីការោិ-
ល័យ អប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ នងិមស្រនតីមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត វាយតនមច្ំណុចខ្នែ ងំ និងចណុំច
សេាយរបេ់ាលាសរៀន ក្នុងអំ ុងដនការចុោះស្តតួេិនតិយទងំសនោះ មន្ត្រើទាំងញ្ ោះក៏្អាច្តល់អនុាេន៍ចំស ោះ
វគគបណតុ ោះបណ្តត ល និងការក្ាងេមតថភាេ ថ្ៃលមស្រនតកីារោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េុក្ ឬមស្រនតីមនទីរ
អប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាសេតតអាច្តល់ែ ់គណៈទ្គប់ទ្គងាលាក្នុងអ ុំងសេលចុោះទ្តួតេិនិតយញ្ ោះដែរ ។ 

មស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ និងមស្រនតីមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត សលីក្ស ងីថ្ន
ថវកិានិងេមតថភាេរបេ់បុគគលិក្ ជាបញ្ហា ទ្បឈមចំស ោះការសធវីការទ្តួតេនិិតយ ។ េួក្សគមិនោនថវកិា ទ្គប់ 
ទ្ោន់ឬបុគគលិក្ទ្គប់ទ្ោន់ សៃីមបសីធវីៃំសណីរសៅាលាសរៀនឲ្យបា្ញឹក្ញយ តាមេញ្ស្មាងរបរ់ទ្ក្េួងអប់រ ំ
យុវជ្ន និង ក្ីឡាបា្បញ្ហា ក់ញ្ ោះញ្ទ។ តំណ្តងមនទីរអប់រសំេតតស្បាប់ឲ្យែឹងថ្ន គសទ្ោងទ្តតួេិនតិយរបេ់េួក្សគ 
េឺទ្តូវចុោះញ្ៅេិនិតយាលាសរៀននីមួយៗ េីរឬបីៃងជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំប ុថ្នតបីឆ្ន កំ្នែងមក្សនោះ េួក្សគមិនោនបុគគលកិ្ 
ទ្គប់ទ្ោន់ សៃមីបវីាយតដមែាលាសរៀនសៅកាុងសេតតសនាោះសរ ។ 

សបីសទោះបេីមតថភាេោនក្ទ្មតិក៏ញ្ដាយ មស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមស្រនតីមនទីរអប់រសំេតត រក្សឃញី 
ថ្នការចុោះទ្តួតេិនតិយោនារៈទ្បសោជ្ន៍ សៃីមបឈីានសៅៃល់តទ្មូវការ និងចសនាែ ោះទ្បសហាងថ្ៃលេួក្សគអាច
ោទំ្រ ាលាសរៀន សៃីមបសីដ្ឋោះទ្ាយ ។ តំណ្តងការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ោន ក់្បាន្តល់ឧទហរណ៍ដនាលាសរៀន
មួយ ថ្ៃលមា្វតតោនទ្គូបសទ្ងៀនមិនសរៀងទត់ នងិេេិសទ្ប ងធាែ ក់្កាន់ថ្តសទ្ចីនស ងី ។ បុគគលិក្របេ់ 
ការោិល័យអប់រទំ្េុក្បានញ្ៅេិនិតយាលាសរៀនញ្ ោះ និងបាន្តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លៃល់ទ្គូបសទ្ងៀន អំេ ី
សោលនសោបាយាលាកុ្ោរសមទ្តី យុរធាស្រេតបសទ្ងៀន និងការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ ។ បុគគលកិ្របេ់ 
ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ បានសលីក្រឹក្ចិតតេោជ្កិ្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សៃមីបចុីោះេិនិតយាលាសរៀន 
ឲ្យបា្ញឹក្ញ ប់ នងិសរៀបចវំគគបណតុ ោះបណ្តត លេទ្ោប់េេិស សលីទ្បធានបរៃូចជាជ្នំាញធុរក្ិចច និងទ្ក្ម 
េីលធម៌ជាញ្ែើម ។ ការញ្្ោះ បា្បសងកនីការកសាងេមតថភាេ និងការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ជ្ួយផ្ទែ េ់បតូរ
ឥរយិាបទទ្គបូសទ្ងៀន នងិសលកី្ក្មពេ់វតតោនបសទ្ងៀន ។ 

មសធាបាយលអបំ្ុតថ្ៃលការោិល័យអប់រទំ្េុក្ថ្ចក្រថំ្លក្ជាមួយគណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន គឺការ
្សេវ្ាយថ្ចក្រថំ្លក្ឯក្ារសោលនសោបាយៃល់នាយក្ាលា ជាមួយនងឹតណំ្តងការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ 
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េែោះសេនឲី្យនាយក្ាលា អានសោលនសោបាយខ្ាាំងៗៃល់ទ្គូបសទ្ងៀន ។ រំរងដនរនំាក់្រំនងស្សងសរៀតថ្ៃល 
ទ្តូវបានសទ្បទី្បាេ់សដ្ឋយការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតត រមួោនទងំការសៅតាមរូរេ័េទ ទ្បេ័នធ 
រំនាក់្រនំងេងគម និងការចូលរមួទ្េតឹតិការណ៍របេ់ាលាសរៀនសៅសេលថ្ៃលអាច ។ សៃមីបសីទ្បីទ្បាេ់្ល 
ទ្បសោជ្ន៍បសចចក្វរិា មនទីរអប់រសំេតតសេៀមរាបបានបសងកីតទ្ក្ុមសហវេប ុគ េទ្ោប់នាយក្ាលាទងំអេ់ នងិ 
បុគគលិក្ការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ថ្ៃល ក់្េ័នធ ។ នាយក្ាលាសទ្បីទ្បាេ់ទ្ក្ុមសហវេប ុគសនោះ សៃីមបសីេនេុីំការោំ
ទ្រ េីការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ឬេីនាយក្ាលាស្សងសរៀតៃូចោន ថ្ៃរ សៃីមបរីរួលបានេ័ត៌ោនអំេីការអភិវឌ្ឍ 
ទ្េុក្ នងិសេតត ។ 

សហវេប ុគគឺជាឧបក្រណ៍ថ្ៃលោនារៈទ្បសោជ្ន៍េទ្ោប់ាលាសរៀនេែោះៗ សៃមីបទីក់្រងជាមួយការ-ិ
ោល័យអប់រទំ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតត ប ុថ្នតាលាសរៀនេែោះសៅជ្នបរមិនោនសេវាអុិនធ័រថ្ណត សហតុៃូចសនោះ 
ញ្ ើយ ទ្តូវេឹងថ្្អក្សលីរូរេ័េទ ឬការចុោះសៅេនិិតយសដ្ឋយផ្ទទ ល់ ។ ក្ងវោះខ្នតអគគិេន ី និងសេវាអុិនធ័រថ្ណត រមួ 
ទងំថវកិាោនក្ណំត់របេ់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតត និងក្ងវោះខ្នត សេលញ្វលារបរ់បុគគលិក្ 
ៃូចថ្ៃលបានសលកី្ស ងីខ្នងសលី ញុាំងឲ្យោនការលំបាក្ែ ់ាលាសរៀនសៅតាមជ្នបរ កាុងការទក់ទង 
ជាមួយការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ឬមនទីរអប់រសំេតតឲ្យបា្ជាប់លាប់ ។ 

បចចុបបនន វគគបណតុ ោះបណ្តត លនិងការោទំ្រចំស ោះនាយក្ាលា និង SCCs ទ្តូវបានសធវីរមួោន រវាងរាជ្ 
រដ្ឋា ភិបាល និងអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ។ នាយក្ាលាភាគសទ្ចីនបានរាយការណ៍ថ្ន សគបានររួលវគគបណតុ ោះ 
បណ្តត លេីការោិល័យអប់រទំ្េុក្ មនទីរអប់រសំេតត ឬទ្ក្េងួអប់រយុំវជ្ន និងក្ីឡា សៅសេលថ្ៃលសគ ស ងីកាន់ 
នារីជានាយក្ាលាលមីៗ  សទោះបីោននាយក្ាលាោន ក់្ថ្ៃល្តល់បរេោភ េន៍បាននោិយថ្ន ញ្លាកមិនបាន
ររួលវគគបណតុ ោះបណ្តត លសនាោះក៏្សដ្ឋយ ។ នាយក្ាលាបានររលួវគគបណតុ ោះបណ្តត ល សលីការងារ ទ្គប់ទ្គង 
ការងារៃឹក្នា ំ ថ្យនៃ័រ ហរិញ្ាវតថុនិងរបាយការណ៍ ។ តណំ្តងរបេ់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ក៏្បាននិោយថ្ៃរថ្ន 
វគគបណតុ ោះបណ្តត លថ្ៃលទ្តូវបាន្តល់ជូ្នសលីការសធវីឲ្យោនការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ ការថ្េវងរក្លវកិា ការងារ 
ទ្គប់ទ្គងរៃាបាល សោលនសោបាយាលាកុ្ោរសមទ្តី និងការបសងកតីថ្្នការអភិវឌ្ឍាលា ។ (ថ្្នការ 
អភិវឌ្ឍន៍ាលា គឺជាឯក្ារថ្ៃលទ្តូវទ្ ងជាទ្បចាឆំ្ន សំដ្ឋយនាយក្ាលា ឬគណៈទ្គប់ទ្គងាលា និងដ្ឋក់្ 
ជូ្នសៅការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ថ្ៃលជួយបរោិយេរីិេសៅេទ្ោប់សធវ ីឲ្យាលាកាន់ថ្តទ្បសេីរស ងី និងសោល 
បំណងរបេ់គណៈទ្គប់ទ្គងាលា សៃីមបអីនុវតតសោលសៅទងំសនាោះ)។ 

េណៈវគគបណតុ ោះបណ្តត លថ្ៃលទ្តូវបាន្តល់ជូ្ន អាចមិនសេមីភាេោន រវាងទ្េុក្ទងំអេ់ នាយក្ាលា
រាយការណ៍ថ្ន វគគបណតុ ោះបណ្តត លថ្ៃលេួក្សគបានររួលគឺោនារៈទ្បសោជ្ន៍ ។ ឧទហរណ៍ នាយក្ាលា 
មួយរូបបានក្ត់េំោល់ថ្ន  ការបណតុ ោះបណ្តត លគណៈទ្គប់ទ្គង ថ្ៃលបានររលួេទី្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និង 
ក្ីឡា បានជ្ួយលាតទ្តដ្ឋងនូវមូលដ្ឋា ន េទ្ោប់សដ្ឋោះទ្ាយបញ្ហា  រំនាក់្រំនង នងិសធវីការជាមួយអនក្ៃដរ 
សៃីមបកី្ណំត់បញ្ហា ទ្បឈម ។ ការបណតុ ោះបណ្តត លបានជ្ួយោត់ឲ្យបានយល់អំេ ី អាក្បបក្ិរោិរបេ់ទ្គូមនិ 
េក្មម នងិទ្គូថ្ៃលោនអវតតោនសទ្ចីន សហយីេសទ្មចចិតតថ្ន សតីទ្តូវសធវីោ ងណ្តសៃីមបសីធវីការជាមួយទ្គូបសទ្ងៀន
ទងំសនាោះ សឆ្ព ោះសៅរក្ៃំសណ្តោះទ្ាយ ។ នាយក្ាលាភាគសទ្ចនីគិតថ្ន សគោនរំនុក្ចិតតសៅក្នុងជ្នំាញ 
បសទ្ងៀនរបេ់េួក្សគ ប ុថ្នតចង់បានវគគបណតុ ោះបណ្តត លបថ្នថមសរៀតសលីការទ្គប់ទ្គង នងិភាេជាអនក្ៃឹក្នា ំ សៃមីប ី
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បសងកីនការយល់ៃឹងដនយុរធវធិីទ្គប់ទ្គង និងរសបៀបសលីក្រកឹ្ចិតតទ្គូបសទ្ងៀននិងបុគគលកិ្ ។ នាយក្ាលាជាសទ្ចនី 
ក៏្បានសេនេុីំវគគបណតុ ោះបណ្តត លអំេហីរិញ្ាវតថុ កុ្េំយូរ័រ រំនាក់្រំនង និងភាាអង់សគែេ សៃីមបជី្ួយេកួ្សគតាមដ្ឋន 
សលីក្ិចចការហរិញ្ាវតថុឲ្យបានទ្បសេីរជាងមុន នងិសធវីការទក់្រងអេំីការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន សៅការោិល័អប់រ ំ
ទ្េុក្ នងិេហគមន៍ ។ 

ទ្ក្ុមទ្តួតេនិិតយ នងិបណតុ ោះបណ្តត លទ្េកុ្ (DTMT) ទ្តូវបានបសងកីតស ងីសដ្ឋយ ោនេោជ្ិក្បុគគលិក្ 
ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ្តល់ជ្ំនួយបសចចក្សរេសលីការទ្តតួេិនិតយវាយតដមែ នងិការសធវីរបាយការណ៍ក្នុងអំ ុង 
សេលសធវកីារចុោះទ្តួតេិនិតយាលាសរៀន ។ េួក្សគក៏្ររលួេុេទ្តូវថ្ៃរសលីការក្ាងេមតថភាេ និងជ្ំនាញ របេ់ 
នាយក្ាលា និងទ្គូបសទ្ងៀនតាមរយៈវគគបណតុ ោះបណ្តត ល ។ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាេែោះរាយការណ៍ថ្ន 
DTMT បាន្តល់ៃំបូនាម នៃល់េួក្សគ អំេីរសបៀបបសងកីតថ្្នការទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន នងិក្ណំត់សៅសលជី្ំហាន 
ណ្តមួយទ្តូវចាប់ស្តីមសធវី សៃមីបេីសទ្មចសោលសៅអភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ នាយក្ាលាជាសទ្ចីនរាយការណ៍ថ្ន 
DTMT្តល់ ឲ្យនូវការោទំ្របសចចក្សរេៃល់េួក្សគ អំេកីារសធវីសេចក្តីទ្ ងហរិញ្ាវតថុ នងិរបាយការណ៍ៃំសណីរការ 
េទ្ោប់ទ្បគល់ជូ្នសៅការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ក៏្ៃូចជា្តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លអំេីវធិាីស្រេត បសទ្ងៀនៃល់ទ្គ ូ
បសទ្ងៀន ។ សទោះជាោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ អនុសលាមតាមមស្រនតកីារោិល័យអប់រទំ្េុក្េែោះៗ េមតថភាេ DTMT សៅ 
ោនក្ទ្មិត សៃមីបជី្ួយទ្គបូសទ្ងៀនថ្ៃលក្ំេុងបសទ្ងៀនថ្នន ក់្េពេ់ (ថ្នន ក់្រី ៩ - ១២) ។ មស្រនតីរបេ់ DTMT ភាគ 
សទ្ចីន មនិោនចំសណោះៃឹងទ្គប់ទ្ោន់ ឬការយល់ៃឹងដនេោភ រៈបសទ្ងៀនៃល់ថ្នន ក់្ក្ទ្មតិេពេ់ ៃូសចនោះសហយី 
សគមិនអាច្តល់សោបល់ៃល់ទ្គូបសទ្ងៀន អំេីវធិីាស្រេតថ្ៃលោនទ្បេរិធិភាេសៃមីបបីសទ្ងៀនេោភ រៈទងំសនោះសរ ។ 

សបីសទោះបីជាោនសោលនសោបាយៃូចជា ថ្្នការយុរធាស្រេតអប់រ ំ (ESP) និងសោលនសោបាយ 
េតីេីទ្គូបសទ្ងៀនថ្្នការេក្មមភាេ (TPAP) អំ វនាវឲ្យោនការេទ្ងឹងតួនារីរបេ់ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលាក៏្សដ្ឋយ ក៏្ោម នសោលនសោបាយណ្តក្ណំត់េីវគគបណតុ ោះបណ្តត ល ថ្ៃលតទ្មូវៃល់េោជ្ិក្គណៈ 
ក្មមការទ្រទ្រង់ាលាសនាោះសរ ។ េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ថ្ៃលទ្តូវបានេោភ េន៍រាយការណ៍ 
េីការររលួបានវគគបណតុ ោះបណ្តត លេីរាជ្រដ្ឋា ភិបាលោ ងតិចតួចឬក៏្ោម ន្ង ។ តណំ្តងរបេ់ការោិល័យអប់រ ំ
ទ្េុក្ នងិមនទីរអប់រសំេតត ថ្ៃលទ្តូវបានេោភ េន៍បាននិោយថ្ន នាយក្ាលាររលួេុេទ្តូវថ្ចក្ចាយបនត 
នូវវគគបណតុ ោះបណ្តត ល ថ្ៃលោត់បានររួលេរីាជ្រដ្ឋា ភិបាលឲ្យៃល់េោជ្ិក្របេ់ SCC ។ ប ុថ្នតសរឿងសនោះក្ទ្ម 
សក្ីតោនណ្តេ់ក្នុងការអនុវតតន៍ ។ វគគបណតុ ោះបណ្តត លថ្ៃល គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាបានចូលរមួសនាោះ គ ឺ
បានមក្េីការ្តល់ឲ្យសដ្ឋយអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ឬតាមរយៈដៃគូរវាងអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភបិាល នងិការោិល័យ 
អប់រទំ្េុក្ ឬមនទីរអប់រសំេតតថ្តប ុសណ្តណ ោះ ។ ឧទហរណ៍ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាមយួបានររលួវគគបណតុ ោះ 
បណ្តត លអំេីការទ្គប់ទ្គង នងិការទ្តួតេនិិតយតាមដា្ នងិវាយតដមែ េីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ថ្ៃលក្េុំងជា 
ដៃគូជាមួយរាជ្រដ្ឋា ភិបាល ។ េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ដែ បា្ទទ ួវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
្តល់ឲ្យសដ្ឋយអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលញ្ ោះ រាយការណ៍ថ្ន វេគបណរុ ោះបណារ  ដែ ញ្េបា្ទទួ ញ្ ោះ គ ឺ
ការេរសេរគសទ្ោងថ្េវងរក្ថវកិា រញ្បៀបរកថវកិា ការចាត់ដែងទ្គប់ទ្គង រំនាក់្រំនង និងការទ្តួតេិនិតយ 
ញ្ ើគសទ្ោងាងេង់ាលាសរៀន ។ 
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នាយក្ាលាជាសទ្ចីនចង់ឲ្យេោជ្ិក្របេ់ SCC ររលួបានវគគបណតុ ោះបណ្តត លសទ្ចនីជាងសនោះ អំេ ី
ភាពជាអាកៃឹក្នា ំ ការចាត់ដែងទ្គប់ទ្គង និងការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ ៃូសចនោះរមាជកិ SCC ជាញ្ស្ែើ្អាច 
ចូលរមួកាន់ថ្តសទ្ចីនក្នុងការទ្តួតទ្តា ការបំសេញការងាររបេ់ទ្គូបសទ្ងៀន និងការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ នាយក្ 
ាលាោន ក់្បានេិភាក្ាអំេីរសបៀប ថ្ៃលញ្លាកចង់្តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លៃល់ាលា និងេោជ្ិក្គណៈ 
ក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ប ុថ្នតញ្លាកមិនបា្ររួលថវកិារស្មាប់បណតុ ោះបណ្តត ល ែូែដែ មា្ដែងញ្ៅកាុងការ 
ថ្ណនារំបេ់ទ្ក្េងួអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាញ្ ោះញ្ទ ។ កាលេី េីរបីឆ្ន កំ្នែងសៅ ញ្លាកបា្ររលួថវកិាេទ្ោប់ 
វគគបណតុ ោះបណ្តត ល ទងំយតឺយា៉ា វជាងការកាំណត់របរ់ស្ករួង ឬក៏្មិនបានររួលថវកិាញ្ ោះទងំទ្េុង ។  

តំណ្តងរបេ់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ នងិមនទីរអប់រសំេតត សបីក្ចំហរចំស ោះការ្តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត ល
បថ្នថមសរៀតៃល់គណៈទ្គប់ទ្គងាលា ប ុថ្នតក៏្បានរាយការណ៍ថ្ៃរថ្នមិនោនលវកិាចាបំាច់ ។ ៃូចថ្ៃលបាន 
សលីក្ស ងីខ្នងសលី DTMT បាន្តល់ជ្ំនួយបសចចក្សរេេែោះៗ ក្នុងអំ ុងសេលរេសនក្ចិចទ្តួតេនិិតយាលា ប ុថ្នត 
ោនអារមមណ៍ថ្នោនក្ទ្មតិ សដ្ឋយេមតថភាេរបេ់បុគគលិក្ និងលវកិា ។ សហតុៃូសចនោះ ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ នងិ 
មនទីរអប់រសំេតត េឹងថ្្អក្ទងំទ្េុងសលអីងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលេទ្ោប់វគគបណតុ ោះបណ្តត ល និងការាត រេមតថភាេ។ 
ការសរៀបចំថ្ៃលញឹក្ញយទ្តូវបានសលីក្យក្មក្និោយ គឺេទ្ោប់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ឬមនទីរអប់រ ំ សេតត 
សៃីមបសីបីក្វគគបណតុ ោះបណ្តត ល សហយីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភបិាលររលួេុេទ្តូវ សលកីារចំណ្តយរបេ់វគគបណតុ ោះ 
បណ្តត លសនាោះ ។ សគអាចនោិយបានមា ងសរៀតថ្ន អងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលបាន្តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត ល សដ្ឋយ 
ោម នការជាប់ ក់្េ័នធេីរាជ្រដ្ឋា ភិបាលទល់ថ្តសាោះ ។  

ក្ិចចបសទ្មីដែ ្តល់ឲ្យសដ្ឋយអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលគឺមនិសរៀងទត់ និងមនិបានទ្គប់ៃល់ាលាទងំ 
អេ់សនាោះសរ ។ វាជាការលំបាក្េទ្ោប់គណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន សៃីមបាីក្សធវជី្ំនាញលមីក្នុៗងការអនុវតត 
និងថ្ក្ដចនសៅតាមសេលសវលា ទ្បេិនសបេីួក្សគទ្ោន់ថ្តររលួបានវគគបណតុ ោះបណ្តត ល ថ្តមតងអេំីទ្បធានបរណ្ត 
មួយ ។  េួមបថី្តវគគបណតុ ោះបណ្តត លសនាោះ សគបានបសទ្ងៀនសមសរៀនទងំមូល ឬ មួយរយៈសេលមក្សហយីក៏្សដ្ឋយ 
ក៏្វាសៅថ្តបសងកីតភាេមនិសេមភីាេោន  រវាងាលាថ្ៃលររលួបានការោទំ្រេអីងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល និងាលា 
ថ្ៃលមិនបានការជ្យួោទំ្រៃថ្ៃល ។ 

បថ្នថមសលីវគគបណតុ ោះបណ្តត លសនោះ ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងគណៈទ្គប់ទ្គងាលាេហការសលីការ
ថ្េវងរក្លវកិា ការជ្ួលបុគគលកិ្ ធនធានមនុេស នងិគសទ្ោងអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀន ។ បុគគលិក្របេ់ការោិល័យ 
អប់រទំ្េុក្មិនេូវេក្មមក្នុងការជ្ួយការថ្េវងរក្លវកិាេទ្ោប់ាលាសរៀន ប ុថ្នតេួក្សគ្តល់ៃំបូនាម នសៅគណៈទ្គប់ 
ទ្គងាលាអំេីសោលសៅេបបុរេជ្ន និងអងគការ សៃមីបថី្េវងរក្ជ្នំួយ និង្តល់ជ្ំនួយបសចចក្សរេ អំេីៃំសណីរ 
ការថ្េវងរក្លវកិាៃូចជាការេរេរគសទ្ោងជាសៃមី ។ មស្រនតីរបេ់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ក៏្្តល់ៃបូំនាម នៃល់ 
ាលា អេំីរសបៀបេទ្ងឹងការចូលរមួរបេ់េហគមន៍្ងថ្ៃរ ។ ឧទហរណ៍ ោនាលាមួយសៅការោិល័យ
អប់រទំ្េុក្ ជាមួយ្ិងតទ្មូវការសៃីមបថី្េវងរក្ថវកិា េទ្ោប់កាងេង់ាលាសរៀនបថ្នថមសរៀត ។ ការោិល័យ 
អប់រទំ្េុក្បានថ្ណនាឲំ្យគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ញ្ៅជ្ួបជាមួយសៅអធកិារវតត និងបានេនយល់អេំីារៈេំខ្នន់ 
ដនការកាងាលាលមីសៅៃល់កូ្នៗរបេ់េហគមន៍ េាោមរក្មសធាបាយសៃីមបថី្េវងរក្ថវកិាជាមួយវតត។ 
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នាយក្ាលាេែោះសរៀតក៏្បានរាយការណ៍ថ្ន ការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ ជួយសដ្ឋោះទ្ាយជ្សោែ ោះក្នុង
ចំសណ្តមទ្គូបសទ្ងៀន ឬបុគគលកិ្ាលាសរៀនស្សងសរៀត ។ ទ្បេិនសបីវវិារញ្ ោះតូចតាច នាយក្ាលាទ្បឹងថ្ទ្បង
សដ្ឋោះទ្ាយសដ្ឋយេែួនឯង ប ុថ្នតទ្បេនិសបីវវិារសៅដតបនត ឬសលីេេេីមតថភាេរបេ់នាយក្សៃីមបសីដ្ឋោះទ្ាយ 
ោត់ សេនេុីំជ្ំនួយេីការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ ។  

ទក់ទងញ្ៅ្ិងគសទ្ោងអភិវឌ្ឍាលា នាយក្ាលាេែោះដ្ឋក់្ថ្្នការសៅការោិល័យអប់រទំ្េុក្ថ្ៃល 
ជាអនក្េនិិតយសមីលនិង្តល់សោបល់ នងិសេនីសៃមីបសីធវីឲ្យគសទ្ោងញ្ ោះទ្បសេីរស ងី ។ មស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ 
សទ្កាយមក្សរៀតសធវីការជាមយួនាយក្ាលា សៃីមបសីធវបីចចុបបននភាេញ្ ើញ្ ោះគសទ្ោងមុន្ឹងបញ្ច ប់ និងស្ាីសៅ
មនទីរអប់រសំេតត ។ 

មស្រនតីការោិល័យអប់រសំ្រុក និងមនទីរអប់រសំេតត ចង់បានេ័ត៌ោនលមអីំេីអវីថ្ៃលក្េុំងសក្តីស ងីសៅតាម
ាលានីមួយៗ ប ុថ្នតជាសរឿយៗ េិតថ្នែាំណង់ញ្ ោះមិ្អាែញ្្វើញ្ៅបា្ញ្ដាយសារញ្ព សវលា លវកិា នងិេមតថ- 
ភាេរបរ់បុគគលកិ្ ។ េណៈសេលថ្ៃលកិែេទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េ ការចុោះមក្ទ្តួតេនិិតយតាមដា្មរងមាេ   សហយី 
សហវេប ុគជាទ្ក្ុមរបេ់មនទីរអប់រសំេតត ្តល់មូលដ្ឋា នការថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះៃឹងនិងការោទំ្រ មស្រនតីការោិល័យ 
ទ្េុក្ បាន្តល់អនុាេន៍ថ្ន នាយក្ាលា្តល់េ័ត៌ោនលមីៗ ៃល់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ អំេីការអភិវឌ្ឍាលា  
និងបញ្ហា ទ្បឈម។ ការទក់្រងសរៀងទត់សបីសទោះបីជាតាមរយៈរូរេ័េទក្តី ក៏្រក្ាបាននូវការជូ្នៃណឹំងៃល់
ការោិល័យអប់រទំ្េុក្អំេីាលា និងអនុញ្ហា តឲ្យេួក្សគ ជ្ួយសៅសេលោនបញ្ហា ទ្បឈមសក្តីស ងី ។ 
មនទីរអប់រសំេតត និងការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ក៏្បានរូនាម នឲ្យាលា សធវីការជ្តិេនិតជាមយួអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន និង 
េហគមន៍ រមួទងំទ្ក្ុមទ្បកឹ្ាឃុ ំនិងវតតអារា ម្ង។ 

ក្ិចចេហការរវាងនាយក្ាលា ៃងិ គណៈក្មមការស្ររស្ររងា់លា 
គណៈក្មមការស្ររស្ររងា់លា 

ៃំសណីរសរឿងថ្ៃលសលចសធាែ ក្នុងចំសណ្តមគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលាជាមួយក្ចិច 
េហការលអគឺ រនំាក់្រនំងេុីចងាវ ក់្ោន  មនិថ្នតាមរយៈការទ្បជុ្ំ ការចុោះក្មមេកិ្ា ឬក៏្តាមរយៈរូរេ័េទថ្ត 
ប ុសណ្តណ ោះសរ។ សៃីមបឲី្យគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សៅថ្តបនតចូលរមួជាមយួការអភិវឌ្ឍាលា សគទ្តូវថ្ត្តល់ 
េ័ត៌ោនអំេេីក្មមភាេាលាសរៀន និងតទ្មូវការ ។ នាយក្ាលាភាគសទ្ចីន នងិគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា 
គូេបញ្ហា ក់្ការេិតថ្ន នាយក្ាលានងិទ្គូបសទ្ងៀនសធវីការសៅាលាសរៀនសេទីរថ្តជាសរៀងរាល់ដលា េណៈដែ  
េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ចំណ្តយសេលសវលាសទ្ចីនសៅឯេហគមន៍ ។ ទ្បេនិសបីនាយក្ាលាេែោះ 
ឬទ្គូបសទ្ងៀនេែោះ សធវជីាេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា្ង អាចរក្ាការ្តល់េ័ត៌ោនសៅគណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលា អំេីាថ នភាេរបេ់ាលាសរៀនទ្បចាដំលា ប ុថ្នតសៃីមបធីានាថ្នេក្មមភាេសនោះសក្ីតស ងី េោជ្កិ្ 
SCC និងនាយក្ាលា ទ្តូវទ្េមសទ្េៀងោន សលីថ្្នការ េទ្ោប់ការទក់្រងសរៀងទត់មយួ ។ 

គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាទងំអេ់ រាយការណ៍េីក្ិចចទ្បជុ្ំទ្បចាឆំ្ន ជំាមួយនាយក្ាលា សៃីមបេីិភា- 
ក្ាអំេីអារភិាេ នងិស្ពងថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន ជាសរឿយៗទ្តូវអសញ្ា ីញេហគមន៍សៃីមបចូីលរមួ ។ េែោះសរៀត 
ជ្ួបោន ញឹក្ញប់ក្នុងឆ្ន  ំ នងិចុោះេិនតិយាលាយូរៗមតង ។ ការចុោះេិនិតយាលាសរៀនោ ងសរៀតទត់ ជួយឲ្យ 
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គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ោនរេសនឬសោបល់សទ្ចីន សៃីមបចូីលរមួក្នុងការសរៀបចំថ្្នការថ្េវងរក្ថវកិា និង
សលីក្មពេ់អប់រសំៅក្នុងេហគមន៍ ។ វាក៏្្តល់មូ ដាា ្ស្េោឹះឲ្យេួក្សគខ្នែ ងំជាងមុន កាុងការ្តល់មតិ សោបល់ 
និងចណុំចអារិភាេែ ់ថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាសរៀនទ្បចាឆំ្ន  ំ។ 

ថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាសរៀនអាចជាគនែោឹះេទ្ោប់សលីក្ក្មពេ់ ក្ិចចេហការរវាងនាយក្ាលា នងិ 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ។ សៅក្នុងេហគមន៍ទាំងឡាយថ្ៃលក្ចិចេហការសេាយ នាយក្ាលាែូ  
ែិតរបសងកតីថ្្នការអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀនសដ្ឋយេែួនឯង ឬជាមួយញ្យាប ់បានមក្ដតេីទ្គូបសទ្ងៀន ។ ការចូលរមួ
របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ក្នុងការបសងកីតថ្្នការអភវិឌ្ឍាលាសរៀន សលីក្រកឹ្ចិតតេោជ្ិក្ សៃីមបសីធវកីារ 
ោ ងេក្មម ឈានសៅរក្ការេសទ្មចសលីសោលសៅអភិវឌ្ឍាលា ។ េណៈថ្ៃលចំសណោះៃឹងដនការអប់រ ំ នងិការ
បសទ្ងៀនោនតដមែ សទោះបីជាេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ថ្ៃលេិតថ្នេួក្សគោនជ្ំនាញតិែតែួ ក៏ 
ញ្ៅដតអាចថ្ចក្រថំ្លក្បរេិសាធន៍នងិគំនតិសោបល់ ញ្ ើអវីថ្ៃលេកួ្សគចង់ឲ្យាលាសរៀនបា្ញ្ជាេជ័យ ។ 

នាយក្ាលាភាគសទ្ចនីបងាា ញគំនិតថ្ន ការសបាោះសឆ្ន តរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាទ្បចាឆំ្ន  ំ េ ឺ
ជួយឲ្យមា្រមាជកិគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលារងឹបុឹងជាងមុ្ និងេក្មមជាងមុន ។ ការសបាោះសឆ្ន តសទ្ជ្េី 
សរេីេឺជាមញ្្ាបាយរស្មាប់ជ្ំនួេេោជ្កិ្របេ់គណៈក្មមការថ្ៃលមិនេក្មម និងបសទ្ងៀនេហគមន៍ អំេី 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងតួនារីរបេ់ញ្េ ។ នាយក្ាលា ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ នងិមនទីរអប់រសំេតត 
ររួលាគ ល់ពើការលំបាក្ ក្នុងការសទ្ជ្ីេសរេីេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាថ្ៃលេូថ្ក្ េីសទ្ ោះថ្នេោជ្ិក្ 
របេ់គណៈកមមការទ្រទ្រង់ាលាមិនោនទ្បាក់្ញ្បៀវតែរ ៍ ញ្ ើយេោជ្កិ្េហគមន៍ភាគសទ្ចីនោនការងារចាាំ- 
បាែ់ស្សងៗទ្តូវសធវីៃូចជាការងារ និងការសមីលថ្លទទំ្គួារជាសៃីម។ នាយក្ាលាមួយរូបបានចងអុលបងាា ញថ្ន 
ការោននាយក្ាលាោន ក់្ ឬេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាណ្តោន ក់្ ោនជ្ំនាញខ្នងសោេនា ឬខ្នង
រំនាក់្រនំងជ្ួយបានសទ្ចនី េសីទ្ ោះថ្នបុគគលសនាោះអាចនោិយសៅក្នុងបុណយទនក្នុងភូមិ សហយីនិងចុោះាក្េួរ
េោជ្ិក្សៅក្នុងេហគមន៍ សៃីមបសីលីក្រឹក្ចតិតឲ្យោនការចូលរមួសៅក្នុង គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ។  

នាយក្ាលានិងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាជាសទ្ចីនបានថ្ចក្រថំ្លក្ថ្ន េួក្សគសធវកីាររមួោន សលីទ្គប់ 
បញ្ហា ថ្ៃល ក់្េ័នធជាមួយាលាសរៀន និងសធវីការេសទ្មចចតិតរមួោន  ។ ទ្បេិនសបនីាយក្ាលាណ្តមួយ ឬ 
េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការណ្តមួយ រក្សឃញីបញ្ហា ទ្បឈម សគអាចយក្បញ្ហា ទ្បឈមសនាោះ សៅេិភាក្ាជា 
ទ្ក្ុមរមួោន  និងសធវកីារេសទ្មចចិតតសលីៃំសណ្តោះទ្ាយទ្បសេីរបំ្ុត សៃីមបសីដ្ឋោះទ្ាយនឹងបញ្ហា សនាោះ ។ 
ឧទហរណ៍ ទ្បេិនសបាីលាទ្តូវសធវសីហដ្ឋា រចនាេមព័នធឲ្យទ្បសេីរស ងី េួក្សគេិភាក្ាអំេីការសធវីឲ្យទ្បសេីរស ងី
មួយណ្តថ្ៃនោនការចាបំាច់េពេ់ និងរោិះរក្មសធាបាយក្នុងការថ្េវងរក្ជ្ំនួយ ។ ទ្បេិនសបីោនវវិាររវាងទ្គ ូ
បសទ្ងៀននិងអាណ្តេាបាល គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាអាចជ្ួបជាមួយអាណ្តចេាបាល សៃីមបបីនធូរបនថយ 
ភាេតានតឹង នងិរោិះរក្ៃំសណ្តោះទ្ាយ។ ឧទហរណ៍ដនការសដ្ឋោះទ្ាយរមួោន ទងំអេ់សនោះ រលំឹក្ស ងីវញិអំេ ី
ារេំខ្នន់ដនរំនាក់្រំនងេុចីងាវ ក់្ោន  តាមរយៈយុរធាស្រេតថ្ៃលអាចរុក្ចិតតបាន ៃូចថ្ៃលបានសលកី្ស ងី
ខ្នងសលី ។ 
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នាយក្ាលា នងិគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ជាញឹក្ញយ ជាដៃគូោន ថ្ៃរសលីថ្្នក្ហរិញ្ាវតថុ នងិ 
សរៀបចំលវកិា ។ ក្រណីសនោះទ្តូវបានរតឹចណំងចំស ោះក្ិចចេហការសៅសលីថ្្នការអភិវឌ្ឍាលា ៃូចថ្ៃលនាយក្
ាលា និងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាបានក្ណំត់សោលសៅ និងេក្មមភាេទ្បចាឆំ្ន  ំ និងបនាទ ប់មក្សរៀត 
ក្ំណត់លវកិាថ្ៃលេួក្សគទ្តូវសទ្បីទ្បាេ់ សៃីមបេីសទ្មចសោលសៅទងំសនាោះ ។  េីសទ្ ោះថ្នតនួារីរបេ់េួក្សគៃូចជា 
ាព នចមែង រវាងាលានងិេហគមន៍ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាជាសរឿយៗ សធវីការជាមួយនាយក្ាលា សលី
ការថ្េវងរក្ជ្ំនួយេទ្ោប់េក្មមភាេអភិវឌ្ឍាលា ។ នាយក្ាលាថ្ៃលសធវកីារបានលអជាមួយ គណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលា ររលួាគ ល់ថ្ន (១) េោជ្កិ្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា នឹងោនរកឹ្ចិតតថ្លមសរៀត 
និងសរៀបចំេែួនបានទ្តឹមទ្តូវ ក្នុងការថ្េវងរក្លវកិា ទ្បេិនសបអីនក្ទងំសនាោះ ោនសោបល់សៅសលីសោលសៅអភិវឌ្ឍ
ាលា ថ្ៃលសគក្ំេុងថ្េវងរក្លវកិាសនាោះ នងិ(២) េោជ្កិ្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា នឹងសៅបនតចូល 
រមួក្នុងការថ្េវងរក្លវកិា ទ្បេនិសបីេួក្សគសឃញីលរធ្លជាវជិ្ាោនចំស ោះការងាររបេ់េកួ្សគ ។ 

ភាេទ្តឹមទ្តូវសៅសលីការចាត់ថ្ចងហរិញ្ាវតថុ គឺជាគនែឹោះដនការសជ្ឿរុក្ចិតត រវាងនាយក្ាលានិងគណៈ 
ក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ។ ជាមួយាលា ជាសរឿយៗេុីសេលយូរសៃីមបរីក្លវកិា ការចាត់ថ្ចងហរិញ្ាវតថុ អាចកាែ យជា 
បញ្ហា ចំរូងចំរាេ់។ េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាមយួរូបបាន ទ្បាប់ឲ្យៃឹងថ្ន  នាយក្ាលារាយការណ៍ 
រាល់ចណូំលសៅគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សហយីសគតាមដ្ឋនហរិញ្ាវតថុរមួោន  ថ្ៃលេួក្សគោនអារមមណ៍ថ្ន 
សគចសវេេឧីបេគគចំស ោះការសធវីក្ិចចការរមួោន  ។ តោែ ភាេក៏្បានបសងកតីនូវបរោិកាេ ដនភាេសេមីភាេោន ថ្ៃរ 
ថ្ៃលអនក្ចូលរមួេហការទងំអេ់ោនអារមមណ៍ថ្ន េួក្សគររួលបានេ័ត៌ោនៃូចោន  និងចូលរមួៃល់ៃំសណីរ
ការរកី្ចសទ្មីន ។ បថ្នថមសលីសនោះសរៀត សដ្ឋយថ្្នក្ហរិញ្ាវតថុគឺជាទ្បធានបរថ្ៃលេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលាភាគ និងនាយក្ាលាជាសទ្ចីន សេនីេុំឲ្យោនវគគបណតុ ោះបណ្តត លបថ្នថម ភាេទ្តឹមទ្តូវអនុញ្ហា តឲ្យនាយក្ 
ាលានិងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា បណតុ ំ ជ្ំនាញហរិញ្ាវតថុរបេ់េួក្សគរមួោន  និងសធវីការសលីលវកិា និងការ 
លំបាក្ថ្្នក្ហរិញ្ាវតថុរមួោន  ។ 

បញ្ហា ទ្បឈមេំខ្នន់ៗេទ្ោប់េោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា គឺជាអារមមណ៍ថ្ៃលសគោនទក់ 
ទងញ្ៅ្ិងចំសណោះៃងឹ និងជ្នំាញោនក្ទ្មិត សៃីមបចូីលរមួោ ងេក្មមក្នុងការអភិវឌ្ឍាលា ។ េោជ្ិក្គណៈ 
ក្មមការទ្រទ្រង់ាលាភាគសទ្ចនីយល់ថ្ន េួក្សគទ្ោន់ថ្តជាក្េិក្រ ឬជាអាណ្តេាបាល ថ្ៃលោនការបណតុ ោះ 
បណ្តត លតិចតចួេភីាពជាអាកៃឹក្នា ំ ហរិញ្ាវតថុ ឬអប់រដំតប៉ាុញ្ណាណ ោះ ។ សបីសទោះបជីាវគគបណតុ ោះបណ្តត លបថ្នថម 
សរៀតេទ្ោប់េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សៅថ្តទ្តូវការជាចាបំាច់ សៃីមបបីសងកីនជ្ំនាញនិងការយល់ 
ៃឹងក៏ញ្ដាយ (េូមអាន កិ្ចចេហការរវាងមនទីរអប់រសំេតត ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងគណៈទ្គប់ទ្គងាលា) ក៏ 
ក្ងវោះខ្នតកាុងបណតុ ោះបណ្តត ល្ែូវការ មិនអាចរា ាំរា ាំងឲ្យេណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាទាំងញ្ ោះ ពើការសទ្បសី្បារ់
ជ្ំនាញតិែតួែរបរ់ញ្េ កាុងការែូ រមួញ្្វើការអភិវឌ្ឍាលាញ្ ោះស យី ។ 

រមាជិកេណៈកមមការស្ទស្ទង់សាលាជាញ្ស្ែើ្យ ់ញ្ ើញថ្ន ពកយថ្ន “ជាំ ញ” េឺជាអវើដែ ញ្េបា្ 
ទទួ តាមរយៈការញ្រៀ្រូស្តផ្្ូវការ ឬ វកឹហាត់តាមផ្្ូវការ ែូញ្ែាោះញ្ ើយ ញ្េមិ្ញ្ពញែតិរញ្ៅ្ិងជាំ ញ ដែ  
ញ្េមា្រែួញ្ៅញ្ ើយញ្ ោះញ្ទ ។ ឧទ រណ៍ សាលាជាញ្ស្ែើ្មា្ស្កមុស្បឹការិរែ ប៉ាុដ្រស្កុមស្បឹកាទាំងញ្ ោះ 
ញ្េកស្មដាក់បចេូ  ញ្ៅកាុងការញ្្វើញ្រករើរញ្ស្មែែតិរណាមយួ ឬកាុងញ្ព ញ្ស្គងដផ្្ការអភិវឌ្ឍសាលាណាមយួ 
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ញ្ ោះញ្ទ ។ រមាជិកេណៈកមមការខ្ោះដែ ជាឪពុកមារ យ ឬអាណាពាបា ររិែ អាែពាំ ាំយករេសនវេ័ិយ 
សលីអនាគតរបេ់េិេស ដ្ឋក់្សៅក្នុងការអភិវឌ្ឍាលា ។ េោជ្ិក្គណៈក្មមការ ថ្ៃលោនរំនាក់្រំនងសទ្ចីន
សៅក្នុងេហគមន៍ អាចជ្យួជ្ទ្មុញឲ្យេោជ្ិក្េហគមន៍ ចូលរមួជាមួយក្មមវធិីស្សងៗសៅក្នុងាលា និងការ
ទ្បជុ្ំេិសទ្ោោះសោបល់េីេហគមន៍ ។ បថ្នថមសៅសរៀត មស្រនតកីារោិល័យអប់រ ំយុវជ្ននិងក្ីឡាទ្េុក្ ជាញឹក្ញយ 
សេនីឲ្យេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សៅាលាសៃមីបី្ តល់ការហវកឹ្ហាត់ ឬថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះ ជាមយួ 
េេិានុេិេស អេំីការងាររក្េុី ឬបណិំនជ្ីវតិ ។ 

មសធាបាយស្សងសរៀត ថ្ៃលនាយក្ាលាអាចបសងកនីជ្នំាញសដ្ឋយោម នវគគបណតុ ោះបណ្តត ល គឺតាម
រយៈការថ្ណនាបំងាា ត់បងាា ញ និងការថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះៃឹងរវាងេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ។ 
នាយក្ាលាមួយរូបបានេណ៌នាពើការទ្បឹងសធវកីារ ជាមួយេោជ្កិ្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ថ្ៃលមិន
ោនជ្ំនាញ ។ សៃមីបសីដ្ឋោះទ្ាយបញ្ហា សនោះ នាយក្ាលាបានដ្ឋក់្ការងារលបំាក្ៗ ជាសទ្ចីនៃល់េោជ្ិក្របេ់ 
េណៈកមមការ ឬទ្គបូសទ្ងៀនថ្ៃលោនបរេិសាធន៍សទ្ចនី ឲ្យសធវីការជាដៃគូជាមួយ េោជ្ិក្គណៈក្មមការ 
ឬទ្គូបសទ្ងៀនថ្ៃលោនបរេិសាធន៍តចិតួច ។ មសធាបាយសនោះេោជ្ិក្ថ្ៃលោនបរេិសាធន៍ បានជ្យួោទំ្រ 
ក្នុងការងាររបេ់ោត់ និងេោជ្ិក្ថ្ៃលោនបរេិសាធន៍តិចតួច អាចសរៀនេូទ្តេីការសធវីការងារជ្តិេនិត
ជាមួយេោជ្ិក្ថ្ៃលោនបរេិសាធន៍សទ្ចនីជាង ។ 

តាមរយៈ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាភាគសទ្ចីន និងនាយក្ាលារាយការណ៍េីការសធវីការោ ងជ្តិ
េនិតសលីការបសងកីតគសទ្ោងលវកិារ និងថ្្នការអភិវឌ្ឍន៍ សៅក្នុងាលាមួយ នាយក្ាលានិងទ្គបូសទ្ងៀន
េហការោន សលកីារសធវីសេចក្តីទ្ ងៃំសណីរការ សហយីគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាចូលរមួថ្តក្នុង ការេិនតិយថ្្ន 
ការនិងលវកិារចុងសទ្កាយថ្តប ុសណ្តណ ោះ ។ សទោះជាោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ នាយក្ាលាសៅថ្តឲ្យតដមែ ចំស ោះការចូល 
រមួរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងេាោមឲ្យោនការចូលរមួេីេោជ្ិក្គណៈក្មមការសរៀត សដ្ឋយ 
អសញ្ា ីញេួក្សគសៅក្នុងេក្មមភាេសរៀបចំថ្្នការ ប ុថ្នតនាយក្ាលានិោយថ្ន េួក្សគមិនេូវជាជ្ួយ្តល់សោ-
បល់ប ុនាម នសរ ។ សរឿងរា វថ្បបសនោះ មិនថ្មនថ្បែក្សរសៅក្នុងេហគមន៍ ថ្ៃលេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលា គិតថ្នេួក្សគមិនោនជ្ំនាញទ្គប់ទ្ោន់ េវោះការអប់រ ំ ឬការយល់ៃឹងអេំតីួនារីរបេ់េួក្សគ សៃីមបចូីលរមួ 
ជាមួយការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ 

លវីសបីគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា មិនជាប់ទក់្រិនសទ្ចីនជាមួយការសរៀបចំថ្្នការអភិវឌ្ឍាលា ឬ 
ការេសទ្មចចិតតធំៗក្តី េួក្សគៃឹក្នាសំធវីជ្ំសរឿនសទ្ៅ្ែូវការអេំេីិេសទ្ក្ីទ្ក្ ឬេិេសថ្ៃលងាយរងសទ្ោោះ សៅក្នុង 
េហគមន៍ សៃីមបកី្ណំត់អតតេញ្ហា ណថ្ន េិេសណ្តេែោះថ្ៃលអាចទ្តូវការជ្ំនយួបថ្នថម ។ គណៈទ្គប់ទ្គង 
ាលាអាចថ្ចក្រថំ្លក្េ័ត៌ោនសនោះសៅទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុ ំ ឬគណៈក្មមការររលួបនទុក្កុ្ោរ និងស្រេតីទ្បចាឃុំ ំ
(CCWC) ឬ ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្ សៃីមបថី្េវងរក្អាហារូបក្រណ៍ ឬការោទំ្រស្សងៗ 
សរៀតេទ្ោប់េិេស ឬទ្គាួរទងំសនាោះ ។ ឧទហរណ៍ខ្នងសលីបងាា ញថ្ន មនិថ្មនោនមសធាបាយថ្តមយួសរ 
សៃីមបសីធវឲី្យេសទ្មចក្ចិចេហការលអសនោះ ប ុថ្នតោនមសធាបាយសទ្ចីន ថ្ៃលគណៈទ្គប់ទ្គងាលាអាចសធវីការរមួោន  
សៃីមបសីទ្បីទ្បាេ់ជ្ំនាញផ្ទទ ល់េែួន និងជ្នំាញជាទ្ក្មុ ឲ្យបានទ្បសេីបំ្ុត ។ 
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 ក្ិចចេហការរវាងគណៈស្រគប់ស្រគងាលា ៃិងេហគមៃ៍ 

យុរធាស្រេតេែោះ សៃីមបសីលីក្ក្មពេ់ក្ិចចេហការរវាងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលា ក៏្ 
អាចយក្មក្សទ្បទី្បាេ់បានថ្ៃរ ក្នុងការបសងកីតក្ិចចេហការរវាងគណៈទ្គប់ទ្គងាលា និងេហគមន៍ ។ 
ឧទហរណ៍ ការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ក្នុងការសរៀបចំសេចក្តីទ្ ងថ្្នការអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀន បញ្ហា ក់្បងាា ញ
េីការទ្បមូល្តុ ំក្មមេិរធិសលីការអប់ររំបេ់កុ្ោរ និងសលីក្រកឹ្ចិតតឲ្យេោជ្ិក្េហគមន៍ ឲ្យចូលរមួកាន់ ថ្តសទ្ចីន 
ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀន ។ ថ្លមេីសលីសនាោះសរៀតវាជាឱកាេ សៃីមបី្ តល់េ័ត៌ោនលមីទ្បចាឆំ្ន អំំេី េហគមន៍សល ី
ការសជាគជ័្យ និងបញ្ហា ទ្បឈមរបេ់ាលាសរៀន ។ 

ការចូលរមួរបេ់េោជ្ិក្េហគមន៍ក្នុងការសរៀបចំទ្ ងថ្្នការអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀន ក៏្្តល់សវរកិាឲ្យ
េួក្សគបសញ្ចញេសមែងអំេភីាេចាបំាច់នានា និងក្តបីារមភ ក់្េ័នធសៅនងឹការអប់រ ំ និងេភិាក្ាសរឿងទងំសនោះជា 
មួយគណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន ។ បនាទ ប់មក្សរៀត េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាមួយចនំួន តាមដ្ឋន 
ជាមួយេោជ្ិក្េហគមន៍សេញមួយឆ្ន  ំ សដ្ឋយការចុោះសៅេួរេុេរុក្េអាណ្តេាបាលសដ្ឋយផ្ទទ ល់ ចូលរមួ 
ក្ិចចទ្បជុ្ំទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុ ំឬចូលរមួក្នុងសវរិការេហគមន៍ស្សងៗសរៀត ។ 

ជាក់្ថ្េតង នាយក្ាលាភាគសទ្ចីន និងេោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សដ្ឋយោនក្ចិច 
េហការរងឹោ ំ សទ្បីទ្បាេ់សវរិការេហគមន៍ សៃីមបថី្ចក្រថំ្លក្ការអភិវឌ្ឍន៍ាលានិងថ្្នការ ររលួយក្
សោបល់ នងិរុាំឲ្យមា្ការោទំ្រេីេហគមន៍ ។ ជាជាងរុាំឲ្យេោជ្ិក្េហគមន៍ដែ មា្្ុរៈកាុងការទទួ  
ខុរស្តូវញ្ស្ែើ្រែួញ្ៅញ្ ើយ មកែូ រមួជាមយួរកមមភាពរបរ់សាលា វាមា្ភាពងាយស្រួ ជាងញ្ដាយឲ្យ 
តាំណាងសាលា ញ្ៅែូ រមួជាមួយញ្វទិការញ្ផ្ែងៗញ្ៅកាុងរ េម្៍ញ្ៅវញិ ។ ការចូលរមួទ្បជុ្ជំាមួយទ្ក្ុម 
ទ្បឹក្ាឃុ ំ គឺជាមសធាបាយមួយដែ ញ្េដតងដតញ្ ើកញ្ ើង ក្នុងចំសណ្តមសធាបាយ   កាុងការទក់ទញ 
ឲ្យមា្ការែូ រមួពើរ េម្៍ ។ 

នាយក្ាលាមួយរូបនិោយថ្ន សលាក្ចូលរមួរាល់ក្ិចចទ្បជុ្ំទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុ ំ េណៈនាយក្ាលា និង 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាញ្ផ្ែងញ្ទៀត បញ្ាូ នតំណ្តងាលា ឬតណំ្តងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាឲ្យសៅ 
ចូលរមួក្ចិចទ្បជុ្ជំាសទ្ចីនថ្ៃលអាចសធវីសៅបាន ។ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាេែោះថ្ចក្រថំ្លក្របាយការណ៍ទ្បចាថំ្េ
របេ់េួក្សគសៅឲ្យការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ ្ិងទ្ក្ុមទ្បកឹ្ាឃុដំែរ ញ្ែើមបើរកាការ្តល់េ័ត៌ោនសៅទ្ក្ុមទ្បឹក្ា ុាំ 
និងញ្ែើមបើទក់ទញញ្យាប ់ស្ត ប់មកវញិ ។ េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលា 
ក៏្ោនអារមមណ៍ថ្ន វាោនារៈេំខ្នន់េទ្ោប់បសងកីតរនំាក់្រំនងកាន់ថ្តរងឹោជំាមួយសមភូមិ និងសមឃុថំ្ៃលេកួ្ 
សគជាបណ្តត ញថ្ៃលោនារៈេំខ្នន់សៅេហគមន៍ទងំមូល ។ សវរិការស្សងសរៀតៃូចជា គណៈក្មមការររួល 
បនទុកុ្ោរ និងស្រេតថី្នា ក់ឃុ ំអាចជាដៃគូរៃ៏ោនទ្បេិរធិភាេក្នុងការជ្ទ្មុញេហគមន៍សៅក្នុងការអភិវឌ្ឍាលា ។ 

ៃូចក្ិចចេហការរបេ់នាយក្ាលា និងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា តោែ ភាេហរិញ្ាវតថុោនារៈ 
េំខ្នន់ចំស ោះការបសងកីនរំនុក្ចិតត នងិក្មមេិរធិរមួោន ជាមយួេហគមន៍ ។ នាយក្ាលាភាគសទ្ចនី នងិ 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា អសញ្ា ីញអាណ្តេាបាល និងេោជ្ិក្េហគមន៍សៅចូលេក្មមភាេាលា និង 
ែូ រមួកាុងញ្វទិកាេិញ្ររកាុងញ្គ បាំណង បងាា ញការអភិវឌ្ឍសាលាែ ់រ េម្៍ ។ េោជ្ិក្របេ់គណៈ 
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ក្មមការទ្រទ្រង់ាលាមួយរូបបានក្ត់េោគ ល់ថ្ន េោជ្ិក្េហគមន៍ជាសទ្ចីនមិនចូលរមួជាមួយេក្មមភាេ
ាលាសរៀន សហយីមា្សោបល់តិចតួចណារ់ ចំស ោះការអភិវឌ្ឍន៍ាលា ។ សទោះជាោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ 
ក៏គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាសៅថ្តមិនសបាោះបង់ ក្នុងការបបួលេហគមន៍ឲ្យចូលរមួ ក្នុងការថ្េវងរក្លវកិា 
សហយីសទ្កាយេីការាងេង់សហដ្ឋា រចនាេមព័នធឲ្យបានទ្បសេីស ងី េីលវកិាថ្ៃលរក្បានសនាោះមក្ គណៈទ្គប់ 
ទ្គងាលា បានអសញ្ា ីញេហគមន៍សៅាលាសរៀន ។ េោជ្ិក្េហគមន៍ភាគសទ្ចីនភាា ក់្ស្អីលថ្ៃលសឃញីថ្ន 
ាលាោនការអភិវឌ្ឍ និងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាបានបញ្ហា ក់្សៅកាន់េហគមន៍ថ្ន ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋយ 
វជិ្ាោនសនោះគឺជាលរធ្លដនការចូលរមួរបេ់េួក្សគ ។  

ការថ្ៃលសធវីឲ្យេោជ្កិ្េហគមន៍សធវៃីំសណីរសៅកាន់ាលាសរៀនជាសរឿងលំបាក្ សៅក្នុងតំបន់ជ្នបរ 
ៃូសចនោះចាំបំាច់ណ្តេ់េទ្ោប់គណៈទ្គប់ទ្គងាលាក្នុងការសទ្បីវធិីាស្រេតរំនាក់្នងជាសទ្ចីនោ ង ។ េោជ្ិក្ 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលាេែោះសធវីៃំសណីរតាមភូម ិ សៃីមបេីិភាក្ាការងារទ្គប់ទ្គងាលា
ជាមួយអាណ្តេាបាល នងិេោជ្ិក្េហគមន៍ ។ ទ្បេិនសបីសក្មងោនបញ្ហា ទ្បឈមសៅាលាសរៀន នាយក្ 
ាលា្តល់េ័ត៌ោនសៅគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សហយីេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាមួយរបូ សៅជ្បួ
អាណ្តេាបាល សៃីមបេីិភាក្ាេីរសបៀបសធវីោ ងណ្តសៃីមបសីលីក្ក្មពេ់េក្មមភាេរបេ់េេិសសៅាលា ។ ោន 
នាយក្ាលាមួយរូប បសងាា ោះរូបលតេក្មមភាេរបេ់ាលាសរៀននិងៃំសណីរការាលាសៅសលីសហវេប ុគោ ង
សរៀងទត់ សៃីមបថី្ចក្រថំ្លក្េ័ត៌ោនទងំសនោះជាមួយេហគមន៍ ។ 

នាយក្ាលាភាគសទ្ចនី និងេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា្តល់តដមែរនំាក់្រនំងរបេ់េួក្សគជា 
មួយវតតអារា ម ។ ទ្េោះេងឃអាចសទ្បីទ្បាេ់តួនារធីំៃុំសៅក្នុងេហគមន៍ សៃីមបបីសងកីនការយល់ៃឹង នងិការោទំ្រ
ចំស ោះការអប់រ ំ ឧទហរណ៍ សេលថ្ៃលទ្េោះេងឃសធវីសេចក្តីថ្លែងការណ៍សៅក្នុងេិធបុីណយស្សងៗ ។ វាជាធមមតា 
ថ្ៃលទ្េោះេងឃសធវីេិធីរក្លវកិាេីេហគមន៍ សៃីមបោីទំ្រវតតអារា ម ។ េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា 
និងនាយក្ាលាេែោះៗបាននមិនតទ្េោះេងឃ សៃីមបចូីលរមួក្នុងក្មមវធិទី្បមូលបចច័យ សដ្ឋយយក្បចច័យមយួថ្្នក្ 
ចូលសៅវតត និងមយួថ្្នក្សរៀត េទ្ោប់ឧបតថមភោទំ្រាលាសរៀន ។ 

បញ្ហា ទ្បឈមមួយចំស ោះការសទ្បីទ្បាេ់រចនាេមព័នធេហគមន៍ថ្ៃលោន ៃូចជាវតតអារា ម និងទ្ក្ុមទ្បឹក្ា 
ឃុ ំ សៃីមបសីលីក្ក្មពេ់ការអភិវឌ្ឍាលា ក៏្វាសៅថ្តមនិបាននាេំោជ្ិក្េហគមន៍ សៅសមីលសឃញីាលា 
សរៀនសដ្ឋយផ្ទទ ល់សៅស យី ។ សទោះជាោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ ទ្បេិនសបកីារសទ្បីទ្បាេ់រចនាេមព័នធេហគមន៍ថ្ៃល 
ោនទ្ាប់ សៃីមបេីទ្ងឹងការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ វាទ្បថ្ហលជាោនភាេទ្េលួជាង សដ្ឋយទក់្ទញេោជ្ិក្ 
េហគមន៍ ចូលរមួក្នុងសវរកិារាលាសៅដលាអនាគត សៅសេលថ្ៃលការចូលរមួជាមួយការអភិវឌ្ឍាលា ោន 
ការសក្ីនស ងី ។ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាមួយរូបថ្ៃលទ្តូវបានេោភ េន៍ បានសទ្បីទ្បាេ់យនតការមួយ ចំស ោះ 
បញ្ហា ទ្បឈមសនោះ នងិបានបសងកីតរីធាែ មួយសៅាលាសរៀន សៃីមបជី្ួលឲ្យសគេទ្ោប់សធវកី្មមវធិីសៅដលាេទ្ោក្ 
និងទ្បារេធក្មមវធិីេហគមន៍ស្សងៗ ។ េក្មមភាេសនោះមនិថ្មនទ្តមឹថ្តថ្េវងរក្លវកិាេទ្ោប់ាលាថ្តប ុសណ្តណ ោះ 
សរ ប ុថ្នតបានជ្ួយធានាឲ្យេោជ្ិក្េហគមន៍មក្េិនិតយាលាសរៀន នងិសឃញីការអភវិឌ្ឍសដ្ឋយផ្ទទ ល់ ។ 
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 វិមជ្ឈការ ៃិងវិេហមជ្ឈការ 

ការៃឹងយល់ចំស ោះការនឹងមក្ៃល់ដនការស្ទរតួនារីវមិជ្ឈការ និងវេិហមជ្ឈការ (D&D) សៅោន 
ក្ទ្មិតក្នុងចំសណ្តមនាយក្ាលា និងេោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ថ្ៃលចូលរមួក្នុងក្ចិច 
េោភ េន៍សនោះ ។ អនក្ទងំសនាោះភាគសទ្ចនីេំោល់ D&D ថ្នជាការបតូរការេសទ្មចចិតត េីថ្នន ក់្សលីសៅថ្នន ក់្សទ្កាម 
និងេថី្នន ក់្សទ្កាមសៅថ្នន ក់្សលី ។ នាយក្ាលានិងេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាជាសទ្ចីនបានៃឹងថ្ន  សគ 
ក្ំេុងអនុវតតាក្លបង D&D ក្នុងវេ័ិយអប់រ ំសៅក្នុងសេតតបាត់ៃំបង ។ សទោះជាោ ងសនោះក្ត ីេួក្សគោនការយល់ 
ៃឹងសេាយេថី្ន សតីការររួលេុេទ្តូវសលតីួនារ ី នឹងទ្តូវស្ទរោ ងៃូចសមតច សហយីជាលរធ្ ល ថ្នសតីតួនារីរបេ់ 
គណៈទ្គប់ទ្គងាលានឹងទ្តូវផ្ទែ េ់បតូរោ ងណ្ត ។ 

េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការររួលបនទុកុ្ោរ និងស្រេតីថ្នន ក់្ឃុ ំនិងនាយក្ាលាជាសទ្ចនីបានសលីក្ស ងី 
ទ្េសៃៀងៗោន  អំេផី្ ស្បញ្យាជ្៍ ្ិងេុណវបិតរិន្ D&D ។ ្លទ្បសោជ្ន៍ថ្ៃលសគថ្តងសលីក្ស ងី គជឺាការ
ស្ទរការេសទ្មចចតិតសៅថ្នន ក់្សទ្កាមជាត ិ  ាំឲ្យមា្ការញ្កើ្ បនទុក្សៅសលីការចាត់ថ្ចងលវកិា នងិធនធានសៅថ្នន ក់្
មូលដ្ឋា ន ។ នាយក្ាលា នងិេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាជាសទ្ចនី បានសលីក្អេំីឧទហរណ៍ញ្ផ្ែងៗ 
ដនការចាត់ដែងទ្គប់ទ្គងាលា សដ្ឋយផ្រ ់អារភិាេញ្ៅញ្ ើការចំណ្តយមួយចំនួន ប ុថ្នតការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ 
ឬមនទីរអប់រសំេតតេសទ្មចចតិតែូរការែាំណាយញ្ ោះញ្ៅសលកីារងារអារិភាេស្សងញ្ទៀត ថ្ៃលគណៈទ្គប់ទ្គងាលា 
យល់ថ្នមិនេូវេំខ្នន់ ។ សៅក្នុងសរឿងមួយនាយក្ាលាមួយរូបបាននិោយថ្ន ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និង 
មនទីរអប់រសំេតតបានថ្ណនាឲំ្យយកថវកិាមយួដផ្ាក ែាំណាយញ្ ើការដ្ឋសំៃីមសឈនីិងចាក់ៃ ី សបីសទោះបីជាគណៈទ្គប់ 
ទ្គងាលាបានបញ្ហា ក់្ោ ងររូចថ្ន សរឿងស្សងៗសរៀតទ្តូវការចាបំាច់ជាង សហយីមនិយល់ថ្នាលាទ្តូវការ 
សៃីមសឈសីរៀត ឬ ចាក់្ៃីបថ្នថមសរៀតសនាោះក៏ញ្ដាយ ។ 

េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាស្សងសរៀតទ្បាប់ឲ្យៃឹងពើ បញ្ហា ទ្បឈមក្នុងការររួលឯក្ 
ារមួយចំននួៃូចជាេញ្ហា បទ្តេិេសជាញ្ែើម េីទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាកាុងញ្ព កាំណត់មួយ ។ ទ្បេិន 
ញ្បើោនឯក្ារណ្តថ្ៃលគណៈទ្គប់ទ្គងាលាបានររលួតទ្មូវឲ្យបតូរ សបីសទោះបជីាស្តូវថ្ក្ដតប្រែិក៏្សដ្ឋយ ក៏្ 
ទ្តូវចំណ្តយលុយញ្ស្ែើ្ និងរុើសេលោ ងតិចក៏្បីថ្េថ្ៃរ ។ សបីសទោះបីជាភារក្ចិចជាក់្ែារ់សនោះ មនិបានស្ទរ 
សៅក្ទ្មិតថ្នន ក់្សទ្កាមជាតិ ថ្ៃលជាថ្្នក្ដន D&D ក៏ញ្ដាយ ក៏ការស្ទរកិែេការហរិញ្ាវតថនងិរៃាបាលស្សងៗ អាច 
ជ្ួយរស្មា បនទុក្ខ្ោះៗរបេ់ទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ឡីា និងញ្្វើ ទធផ្ ន្ការងារបានសលឿនជាង ថ្ៃល 
ទ្ោន់ថ្ត្ែងកាត់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ជាជាងទ្តូវបញ្ាូ នរហូតៃល់ថ្នន ក់្ជាតិ ។ 

ចំណ្តប់អារមមណ៍ចំបងថ្ៃលនាយក្ាលា និងេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាទាំងឡាយបាន 
បងាា ញអំេ ី D&D គឺក្ងវោះខ្នតដនការយល់ៃឹងថ្នអវីសៅជាការររួលេុេទ្តូវ ទ្តូវបានសគស្ទរ និងភាេមនិទ្បាក្ៃ
ទ្បជាអំេេីមតថភាេ ការររលួេុេទ្តូវកាន់ថ្តសទ្ចនីសៅក្ទ្មិតគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ។ នាយក្ាលានិង 
េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាជាសទ្ចីនារភាេថ្ន បែេុបប្ាសៅក្ទ្មិតគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ធនធាន 
មនុេសគបឺញ្ហា ទ្បឈម និងទ្េួយបារមមណ៍ថ្ន D&D នឹងសធវីឲ្យបញ្ហា សនោះកា្់ដតធាន់ធារ ទ្បេិនសបមីិនោនការ
បណតុ ោះបណ្តត លណ្តមួយញ្ទញ្ ោះ ។ ទ្បធានបរថ្ៃលទ្តូវបានសេនីេុេំទ្ោប់ការបណតុ ោះបណ្តត លគឺ ការបណតុ ោះ 
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បណ្តត លវគគកុ្ំេយូររ័រ ការបណតុ ោះបណ្តត លថ្្នក្ធនធានមនុេស ៃូចជាការសទ្ជ្ីេសរេីបុគគលិក្ និងការបណតុ ោះ 
បណ្តត លបុគគលិក្លមីៗ  និងការទ្តួតេិនតិយតាមដា្កិែេការរបេ់បុគគលិក្ ។ 

មស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ និងមស្រនតីមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត ោនការយល់ 
ៃឹងចាេ់ជាងដនការផ្ទែ េ់បតូរសោលនសោបាន D&D ថ្ៃលនឹងមក្ៃល់ ។ េួក្សគៃងឹអេំីតួនារថី្ៃលក្េុំងទ្តវូ 
ស្ទរសៅក្នុងសេតតបាត់ៃំបង សហយីក៏្ៃឹងថ្ន ការស្ទរទងំសនោះនឹងសក្តីស ងីសៅក្នុងសេតតសេៀមរាបក្នុងឆ្ន បំនាទ ប់ ។ 
េួក្សគេណ៌នាសោលបំណងរូសៅដនការស្ទរសនោះេីសលចុីោះសទ្កាមេសីទ្កាមស ងីសលី ប ុថ្នតទ្តូវការបញ្ហា ក់្កាន់ថ្ត 
ចាេ់បថ្នថមសរៀតថ្ន សតីការងារជាក់្លាក់្មួយចនំួនណ្តេែោះនិងទ្តូវបានស្ទរ ។ េកួ្សគសជ្ឿជាក់្ថ្ន ការទ្តួតេនិិតយ
របេ់មូលដ្ឋា នសៅសលីគសទ្ោងលវកិាាលា នងឹការចណំ្តយទ្តឹមទ្តូវ ទ្តូវស្ែីយតបសៅនឹងតទ្មូវការ របេ់
មូលដ្ឋា ន ។ ៃូចោន សៅនងឹគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលានងិនាយក្ាលាថ្ៃរ មស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡាទ្េុក្ និងមនទីរអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត សលីក្ស ងីេីឧទហរណ៍ក្នែងមក្សៅសេលថ្ៃលាលាសរៀន 
េែោះថ្េវងរក្ការជ្នំួយោ ងខ្នែ ងំ ចំស ោះការចំណ្តយលវកិាសលីេក្មមភាេអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀនមួយចំននួ ប ុថ្នត 
ទ្ក្េួងអប់រយុំវជ្ន និងក្ឡីា មិនបានឯក្ភាេ ។ ឥ ូវសនោះាលានងឹោនអណំ្តចកាន់ថ្តសទ្ចីន សៃីមបសីធវ ី
ចំណ្តត់ថ្នន ក់្អារភិាេថ្ៃលេួក្សគទ្តូវការជាចាបំាច់ ។ 

ការចាប់អារមមណ៍របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលាជាបនតបនាទ ប់មស្រនតីការោិល័យ 
អប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត សមីលសឃញីតទ្មវូការេទ្ោប់ការបណតុ ោះ 
បណ្តត លសៅឯក្ទ្មតិសេតត ទ្េុក្ នងិក្ទ្មតិមូលដ្ឋា ន សលីតួនារីថ្ៃលទ្តូវបានស្ទរ អនុសលាមសៅតាមការអនុវតត 
D&D ។ មស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាសេតត សជ្ឿជាក់្ថ្ន
ការបណតុ ោះបណ្តត លធនធានមនុេសទ្តូវការជាចំបាច់ ជាេិសេេថ្នសតីទ្គប់ទ្គងការជ្លួ ការបសណត ញសចញ នងិ 

ការលាឈប់របេ់បុគគលិក្រសបៀបណ្ត។ េកួ្សគក៏្បានសលីក្នូវចំណ្តប់អារមមណ៍ថ្ៃលនាយក្ាលាេែោះៗ នងិ 
បុគគលិក្ាលាក្ំេុងមិនសៃីរតាមការររលួេុេទ្តូវ សលីការទ្គប់ទ្គងរបេ់េួក្សគនាសេលលមីៗសនោះៃូសចនោះការ 
បថ្នថមការររួលេុេទ្តូវអាចនឹងោនការលំបាក្ ។ 

មស្រនតីការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ សលីក្ស ងីអេំីតទ្មូវការជាចំបាច់ េទ្ោប់បុគគលិក្បថ្នថម 
សៃីមបបីំសេញការររលួេុេទ្តវូថ្ៃលទ្តូវបានស្ទរមក្លមីៗ  ។ ទងំមស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ 
និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ឡីាសេតត េងឃមឹសរៀនេូទ្តេកីារអនុវតតាក្លបងសៅសេតតបាត់ៃំបង ជាេិសេេ 
សដ្ឋយការយក្ចតិតរុក្ដ្ឋក់្សៅសលីថ្ន សតកីារោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡាសេតត បានោទំ្រោ ងណ្តៃល់នាយក្ាលា នងិបុគកលកិ្ាលាថ្ៃលមិនោនជ្ំនាញចាេ់លាេ់ ឬ 
អនក្ថ្ៃលមិនទន់សទ្តៀមរចួរាល់ សៃីមបរីរួលយក្នូវតួនារបីថ្នថមលមីសនោះ ។ ៃូចថ្ៃលបានគូេបញ្ហា ក់្េខី្នងសៃីម 
(េូមអាន រលឹំក្ទ្រឹេតី៖ វមិជ្ឈការ និងវេិហមជ្ឈការ) ក្ំថ្ណរទ្មង់របេ់ D&D ទ្តូវលែឹងថ្លែងរវាងេកាត នុេល 
ជាវជិ្ាោនក្នុងមូលដ្ឋា ន ថ្ៃលោនេមតថក្ិចចជាមួយនឹងេកាត នុេលជាអវជិាា ោន ថ្ៃលអាចសក្ីតស ងីសហយីសធវី
ឲ្យភាេមិនសេមីភាេោន តាមតំបន់ោនេភាេកាន់ថ្តធាន់ធារ ។ អណំ្តចថ្ៃលសក្ីនស ងីសៅក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ននិង
ោម នទ្បេិរធភិាេសដ្ឋយោម នការោទំ្រ ឬចំសណោះៃឹងដនការបំសេញការងារសលីអំណ្តចសនាោះ ។ 
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នាយក្ាលានិងេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាភាគសទ្ចីនក្នុងការទ្ាវទ្ជាវសនោះ បានគូេ 
បញ្ហា ក់្ថ្នលវកិា និងហរិញ្ាវតថុជាចណុំចខ្នែ ងំដនក្ចិចេហការរវាងគណៈទ្គប់ទ្គងាលា និងេហគមន៍ ។ 
សៅក្នុងបរបិរសនោះ វានឹងោនារៈេំខ្នន់េទ្ោប់មស្រនតីរាជ្រដ្ឋា ភិបាល សៃីមបសីធវកីារជាមួយគណៈទ្គប់ទ្គងាលា  
និងទ្បឹក្ាសោបល់សលីរសបៀប សៃីមបសីធវីេោហរណក្មមការររួលេុេទ្តូវហរិញ្ាវតថុលម ី សៅនិងៃំសណីរោនទ្ាប់ 
ៃូសចនោះមនិចាបំាច់សៅរខំ្ននក្ចិចេហការលអថ្ៃលោនទ្ាប់សនោះសរ ។ 

ជាេិសេេក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះ េិក្ាអេំីាលាមួយចំនួនតូចជាមួយនឹងការអនុវតតន៍ក្ិចចេហការ
រងឹោ ំ ាលាៃ៏ដរស្សងសរៀតអាចៃំសណីរការហរិញ្ាវតថុតិចតួចជាង និងសហតុៃូសចនោះទ្បឈមនឹងបញ្ហា ទ្បឈម 
ខ្នែ ងំជាងក្នុងការររួលយក្ការររួលេុេទ្តូវលមីៗសនោះ ។ វានឹងោនារៈេំខ្នន់ណ្តេ់ចំស ោះការោិល័យអប់រ ំ
ទ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតត សៃមីបឈីានសៅៃល់េមតថភាេស្សងៗោន  ក្នុងចំសណ្តមាលាទងំឡាយ និងធានា 
ចំស ោះតនួារីថ្ៃលនឹងទ្តូវបានស្ទរមក្ រមួទងំភាេបត់ថ្បន សៃីមបតីទ្មូវតាមបរបិរដនការទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន 
ស្សងៗេីោន  និងក្ទ្មិតជ្ំនាញ ។ 

ភាគសទ្ចីន នាយក្ាលាគជឺាមនុេសថ្ៃលលអជាងសគ ក្នុងការររលួេុេទ្តូវអភិវឌ្ឍន៍ាលាសរៀន ។ 
តំណ្តងរបេ់មនទីរអប់រសំេតតមយួរូបបាននោិយអំេកីារស្ទរការររួលេុេទ្តូវដន D&D ថ្ន៖ “ទ្បេិនសបនីាយក្ 
ាលាេូថ្ក្ និងសទ្តៀមេែួនជាសទ្េចសនាោះ ោម នបញ្ហា សរ ប ុថ្នតទ្បេិនសបីនាយក្ាលាមនិេូថ្ក្ វានងឹកាែ យជា 
បញ្ហា សហយី” ។  ក់្េ័នធនងឹគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ទ្គូបសទ្ងៀន ឬេហគមន៍ស្សងៗសៅក្នុងរយៈសេល
ទ្បកាេ D&D នឹងេខំ្នន់ចំស ោះការធានាថ្ន នាយក្ាលាមិនហួេេមតថភាេជាមួយការបថ្នថមលមចីំស ោះ 
បនទុក្ការងាររបេ់ោត់ ។ សនោះជាក្រណីមតងសហយីមតងសរៀតថ្ៃលភាេបត់ថ្បនោនារៈេំខ្នន់ ។ ទ្បេិនសប ី
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា របេ់ាលាមួយេក្មមនងិសធវីការបានលអជាមយួនាយក្ាលា វាេិតជាគុណ 
ទ្បសោជ្ន៍សៃមីបបីញ្ចូ លគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាសនាោះ សៅក្នុងៃំសណីរការរបេ់D&Dនិងការបណតុ ោះបណ្តត ល។ 
សទោះជាោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ ទ្បេិនសបីសៅាលាសរៀនៃ៏ដរសរៀត នាយក្ាលាោនក្ិចចេហការសេាយជាមយួ 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ប ុថ្នតោនក្ិចចេហការលអជាមួយទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុ ំ ឬជាមួយេោជ្ិក្េហគមន៍
ថ្ៃលោនឥរធិេលមួយចំនួន វាអាចលអទ្បសេីរសៃមីបបីញ្ចូ លភាគីទងំសនាោះ ថ្ៃលអាចោទំ្រនាយក្ាលាោ ង
លអបំ្ុតក្នុងអ ុំងសេលចាប់ស្តីមរបេ់ D&D ។ 

 

ក្រណីេកិ្ាចំស ោះក្ចិចេហការលអស្របសេើរ 

 ក្រណីេកិ្ា #១ : ាលាបឋមេកិ្ា សវេសវ័ណ 

ាលាបឋមេកិ្ា សវេសវណ័បងាា ញនូវការអនុវតតក្ចិចេហការែ៏រងឹោ ំ រវាងការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្
និង ក្ីឡាទ្េុក្ មនទីរអប់រយុំវជ្ន និងក្ីឡាសេតត ក៏ែូែជារវាងគណៈទ្គប់ទ្គងាលា និងេហគមន៍ ។ រហូតមក្
ៃល់លមីៗសនោះ េហគមន៍មនិោនាលាបឋមេិក្ាសនាោះសរ ។ ទ្គូបសទ្ងៀនេីរបនីាក់្ និងេោជ្ិក្េហគមន៍ 
ចូលរមួោន សៃីមប ីផ្ទែ េ់បតូរសរឿងសនោះ េីសទ្ ោះេិេសទ្តូវសធវៃីំសណីរ្ែូវឆ្ា យសៃីមបសីៅសាលាសរៀន ។ ទ្ក្ុមថ្ៃលបានេិត
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េំទ្បឹងថ្ទ្បង បានសធវតុីនិងសៅអី សហយីសមសរៀនទ្តូវបានបសទ្ងៀនសៅសទ្កាមសរាងេែឹក្ ។ ខណៈញ្ព ញ្ ោះ 
ស្េូបញ្ស្ងៀ្  យកសាលា អាណាពាបា បា្ស្ពងរាំញ្ណើ រុាំសាងរង់អគររិកាថមើ ញ្ៅការោិល័យអប់រ ំ
ទ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតត ញ្ែើមបើញ្រៀបែាំរាំញ្ណើ ដាក់ជូ្ញ្ៅស្ករួងអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡា ។ ទ្ក្េងួអប់រយុំវជ្ន 
និងក្ីឡា បានររួលយក្េំសណីរ និងបាន្តល់ថវកិាាងេង់ថ្នន ក់្សរៀនេទ្ោប់ ាលាបឋមេកិ្ាសវេសវណ័។ 
គណៈទ្គប់ទ្គងាលា និងអាណ្តេាបាលបានសធវីការទ្បមូលមូលនិធ ិបថ្នថមេីេហគមន៍ សៃីមបេីង់របងជុ្ំវញិ
ាលាសរៀន នងិចាក់ៃបីថ្នថម ។ ការាងេង់ថ្នន ក់្សរៀនបាន បញ្ច ប់ សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១២ ។ 

ចំណុចេំខ្នន់ន្ក្ចិចេហការសនោះគឺជារំនាក់្រំនងរងឹោ ំ និងយូរអថ្ងវង ។ នាយក្ាលាទក់្រង
ជាមួយការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្ោ ងសរៀងទត់ សដ្ឋយការចូលរមួក្ិចចទ្បជុ្ទំ្បចាថំ្េរបេ់ ការ-ិ 
ោល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ឡីាទ្េុក្ និងតាមរយៈការអសញ្ា ីញមស្រនតកីារោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ 
សៅេិនិតយសៅាលាសរៀន ។ តាមរយៈការទក់្រងជាប់ជាទ្បចា ំ នាយក្ាលាមនិទ្តឹមថ្តរក្ាបាននូវការ្តល់ 
េ័ត៌ោនអំេីាថ នភាេសៅការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េុក្ប ុសណ្តណ ោះសរ ប ុថ្នតថ្លមទងំអាចថ្េវងរក្ការ 
្តល់សោបល់ និងការថ្ណនាសំេលថ្ៃលបញ្ហា សក្ីតោនស ងី ។ ការទ្បាទ្េ័យទក់្រងជាប់លាប់ ក៏្បងាា ញ 
ចំស ោះការោិល័យអប់រយុំវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ថ្ន គណៈទ្គប់ទ្គងាលាចូលរមួោ ងរងឹោ ំ និងទ្បងឹថ្ទ្បង 
ចំស ោះការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ 

សៅសេលថ្ៃលនាយក្ាលាជ្ួបទ្បរោះនូវបញ្ហា ទ្បឈម និងមិនអាចសដ្ឋោះទ្ាយបានសៅទ្តឹមក្ទ្មិត
ាលា ឬក្ទ្មិតេហគមន៍ នាយក្ាលារូរេ័េទសៅការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងអំ វនាវេុំការោទំ្រ និងការ 
្តល់សោបល់ ។ ឧទហរណ៍ សៅសេលថ្ៃលការចុោះសឈាម ោះចូលសរៀនសៅាលាសក្ីនស ងីោ ងរហ័េ ាលាេវោះ 
ទ្គូបសទ្ងៀន តុ និងេោភ រៈស្សងសរៀត ។ នាយក្ាលាបានទក់្រង ការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េកុ្ 
និងមនទីរអប់រសំេតតេទ្ោប់ជ្ំនយួ ញ្ ើយការោិល័យអប់រ ំយុវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េុក្ នងិមនទីរអប់រ ំយុវជ្ន នងិក្ីឡា 
សេតតបានសធវកីារជាមួយគណៈទ្គប់ទ្គងាលា សៃមីបី្ គត់្គង់តុលមី និងថ្េវងរក្ទ្គូបសទ្ងៀនបថ្នថមសរៀត ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ាលាបឋមេកិ្ា សវេសវណ័ 



39 

 

  

ក្នុងអំ ុងសេលចុោះេនិិតយាលា របេ់ការោិល័យអប់រយុំវជ្ននិងក្ឡីាទ្េុក្សៅសេលក្នែងមក្      
នាយក្ាលានិងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ោនវតតោននិងបានអំ វនាវេទ្ោប់ការ្តល់សោបល់ សលីការ
អភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ មស្រនតកីារោិល័យអប់រយុំវជ្ន នងិក្ីឡាទ្េកុ្បាន្តល់សោបល់ឲ្យេួក្សគសលីការបសងកីត
ថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាទ្បចាឆំ្ន ឲំ្យបានរងឹោ ំ សៃីមបសីធវីឲ្យោនការចូលរមួេីេហគមន៍ និងោច េ់ជ្ំនួយថ្ៃល 
ោនេកាត នុេល ។ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ក៏្បានសេនេុីំវគគបណតុ ោះបណ្តត លបសចចក្សរេ េទ្ោប់ទ្គូបសទ្ងៀន 
និងេោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ញ្ ើយការោិល័យអប់រយុំវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ បានចាប់ដៃគូ 
ជាមួយអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល សៃីមបី្ តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លសលីការទ្គប់ទ្គងទ្តួតេិនិតយនិងវាយតដមែ ។ 

ឧទហរណ៍ស្សងសរៀត ាលាទ្តូវការអោរលមមីួយសៃមីបសីធវីជាបណ្តណ ល័យ ប ុថ្នតគណៈទ្គប់ទ្គងាលា 
ោនលរធភាេទ្តមឹថ្តទ្បមូលលវកិា សៃីមបចីណំ្តយសលតីដមែការាងេង់មួយថ្្នក្ថ្តប ុសណ្តណ ោះ ។ សគបានសៅជ្បួ 
មស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងទ្ក្ុមទ្បកឹ្ាឃុ ំ េនយល់អំេបីញ្ហា ទ្បឈម និងអេំីបណ្តត ល័យលមី ថ្ៃលអាចថ្ចក្ 
រថំ្លក្ជាវជិ្ាោនៃល់ការអប់ររំបេ់េេិសសៅក្នុងេហគមន៍ ។ មស្រនតកីារោិល័យអប់រទំ្េុក្បានសធវីការជាមយួ 
គណៈទ្គប់ទ្គងាលា សៃីមបទី្បមូលគនំិតសោបល់សលីការថ្េវងរក្លវកិាថ្ៃលសៅេវោះខ្នត និងបានភាា ប់ាលា 

សៅនឹងអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុងតំបន់ ថ្ៃលអាចជ្ួយ្តល់លវកិា ចំស ោះការក្ាងបណ្តណ ល័យ ។ 

សរៀងរាល់សេលថ្ៃលមស្រនតកីារោិល័យអប់រយុំវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្្តល់សោលនសោបាយ ឬ្តល់េ័ត៌ោន 
ៃល់នាយក្ាលា ោត់បញ្ាូ នេ័ត៌ោនសនោះោ ងរហ័េសៅគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ។ ក្រណីសនោះ ជ្យួឲ្យ 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលាសធវកីារោ ងជ្ិតេនិត ក្នុងការោទំ្រោន សៅវញិសៅមក្ នងិជ្ួយឲ្យ 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ្តល់េ័ត៌ោនសៅេហគមន៍ សលីការងារអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រសំៅក្នុងេហគមន៍ របេ់ 
េួក្សគរូទងំទ្េកុ្ និងសេតត ។ នាយក្ាលា នងិគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ក៏្បានបងាា ញអំេីតោែ ភាេ 
ហរិញ្ាវតថុ្ងថ្ៃរ ។ សោងសៅតាមេោជ្ិក្មយួរូបរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា “រាល់ទ្បាក់្ចណូំលនាយក្   
ាលារាយការណ៍សៅគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សហយីសយងីតាមដ្ឋន [ការែាំណាយ] ទងំអេ់ោន  ។ ៃូសចនោះ
សយងីោម នអវលីាក់្សលៀម នងិោនតោែ ភាេ ៃូសចនោះសហយីោម នឧបេគគក្នុងការសធវីការរមួោន សនាោះសរ ។” 

សបីសទោះបីជាគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ោនេោជ្ិក្េក្មមតិចតចួ េួក្សគបានសធវៃីំសណីរសៅទ្គប់ភូម ិ
ទងំអេ់ សៃីមបេីិភាក្ាជាមួយអាណ្តេាបាលអេំីការអភវិឌ្ឍាលា នងិសធវីការទ្បមូលមូលលវកិា ។ េោជ្កិ្
របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាមួយរូបបាននិោយថ្ន សបីសទោះបជីាសេលអាណ្តេាបាល រអ ូរទអំំេីការសេន ី
េុំឲ្យឧបតថមភ  ឬជ្ួនកាលេងសយ័ថ្នលវកិាសនោះសៅណ្តក៏្សដ្ឋយ សលាក្បានេនយល់ថ្ន ោម នលវកិាណ្តទ្តូវបាន 
យក្សៅសទ្បទី្បាេ់ជាលក្េណៈបុគគលសនាោះសរ សហយីសលាក្ទ្បាប់សរៀតថ្ន រាល់មូលនធិិទងំអេ់ទ្តូវបានសទ្បី 
ទ្បាេ់ជាទ្បសោជ្ន៍របេ់ាលា ថ្ៃលបសទ្មីទ្បសោជ្ន៍ៃល់សក្មងៗក្នុងេហគមន៍ទងំមូល ។ 

ក្នុងការបសងកតីសេចក្តីរុក្ចិតតឲ្យបានរងឹោ ំ នាយក្ាលានោិយថ្ន គណៈទ្គប់ទ្គងាលាជ្ួបេិភា- 
ក្ាជាមួយេហគមន៍ោ ងសហាចណ្តេ់េីរៃងក្នុងមយួឆ្ន  ំ ។ សៅក្នុងក្ចិចទ្បជុ្ំសនោះ គណៈទ្គប់ទ្គងាលា 
្តល់នូវេ័ត៌ោនលមីៗសលីការងារអភិវឌ្ឍន៍ាលា និងាត ប់រាល់ចណុំចអារភិាេរបេ់េហគមន៍ និងររលួ 
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សោបល់ទ្ត ប់េីេហគមន៍វញិ ។ េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា មួយរូបបានេនយល់ថ្ន េោជ្កិ្ 
របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា “រូរេ័េទសៅអាណ្តេាបាលជាសទ្ចីនក្នុងេហគមន៍ សៃីមបជូី្នេ័ត៌ោនអេំ ី
ក្ិចចទ្បជុ្ ំ [ការអភិវឌ្ឍាលា] ។ សយងីជ្ថ្ជ្ក្សលីបញ្ហា ទ្បឈមរបេ់ាលាសៅក្នុងអងគទ្បជុ្ំ សហយីសទ្កាយមក្
សយងីក្ណំត់អារិភាេសៅជ្ហំានបនាទ ប់ទងំអេ់ោន  ” ។ 
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ក្រណីេកិ្ា #២ : អៃុវរិាលយ័ាមគគ ី

 

សៅអនុវរិាល័យាមគគី ការអភិវឌ្ឍាលាទ្តូវបានសធវីស ងីជាទ្ក្មុ ោនគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ទ្គ ូ
បសទ្ងៀន នងិេោជ្ិក្េហគមន៍ ។ នាយក្ាលាទ្បឹក្ាសោបល់ជាមួយគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សលីរាល់ 
ការេសទ្មចចតិត សហយីក្ទ្មនងឹោន ឬមិនោនទល់ថ្តសាោះ ថ្ៃលការេសទ្មចចតិតសលីការអភិវឌ្ឍាលាសនាោះ 
សដ្ឋយោម នការចូលរមួរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ។ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលា 
អសញ្ា ីញេហគមន៍សៃីមបជី្បួជុ្ ំ និងេិភាក្ាគសទ្ោងអភិវឌ្ឍាលាសរៀនេីរៃងក្នុងមួយឆ្ន  ំ សហយីតាមរយៈការ 
បា ន់ាម នរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ោនទ្បថ្ហលជា ៤០ ភាគរយដនេហគមន៍ ចូលរមួក្ិចចទ្បជុ្ ំ
េិភាក្ាសនាោះ ។ មុនក្ិចចទ្បឹក្ាសោបល់របេ់េហគមន៍ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលា 
ទ្ ងរសបៀបវារៈ និងថ្្នការទ្បជុ្ំសៃីមបធីានាថ្នក្ចិចទ្បជុ្ ំ សធវីស ងីតាមកាលវភិាគ និងោនសេលសវលា ទ្គប់ទ្ោន់ 
េទ្ោប់ការេភិាក្ានិងការ្តល់សោបល់េីេហគមន៍ទ្ត ប់សៅវញិ ។ 

សៅសេលថ្ៃលថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាសរៀនបានទ្ ងរចួ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលានិងនាយក្ាលា 
េិភាក្ាជាមួយេហគមន៍ អំេីវធិីាស្រេតសៃីមបសីធវីឲ្យេសទ្មចសោលសៅរបេ់ថ្្នការ ។ ឧទហរណ៍ ទ្បេិនសបី
ថ្្នការអភិវឌ្ឍាលា ក់្េ័នធការងារាងេង់ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាអសញ្ា ីញេហគមន៍មក្កាន់ាលាសរៀន 
េិនិតយសមលីការដ្ឋា ន និង្តល់េ័ត៌ោនេិាត រដនគសទ្ោងាងេង់ និង្តល់មតិសោបល់ ឬ្តល់ការឯក្ភាេ ។ 
គណៈទ្គប់ទ្គងាលាសទ្កាយមក្សរៀត តាមដ្ឋនជាមួយេហគមន៍ សដ្ឋយ្តល់េ័ត៌ោនបចចុបបននភាេអំេីការ 
ចំណ្តយសលីគសទ្ោងាងេង់សនាោះ ។ ឧទហរណ៍មួយសរៀត សៅសេលថ្ៃលដ្ទៃីរីធាែ ាលាលិចរឹក្ នាយក្ 
ាលានិងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ជ្ួបជុ្ំោន សៃីមបសីលីក្ថ្្នការរក្ៃំសណ្តោះទ្ាយ ។ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលា បានថ្េវងរក្ោច េ់ជ្នំយួេទ្ោប់ជ្ួយៃល់ការចាក់្ៃ ីសៃីមបកីារ រកុ្ឲំ្យរឹក្លិចសៅដលាមុេសរៀត ។ 

េោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ក៏្មក្េិនិតយសមីលាលាោ ងសរៀងទត់ សៃីមបអីសងកត 
េក្មមភាេ នងិាថ នភាេសហដ្ឋា រចនាេមព័នធរបេ់ាលាសរៀន ។ សទ្កាយសេលេិនិតយាលា េួក្សគរាយការណ៍
បញ្ហា ទងំអេ់ នងិសេនីេុកំារោទំ្រសៅនាយក្ាលា និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ។ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និង 
នាយក្ាលាសធវីការជាមួយទ្គូបសទ្ងៀន សៃីមបី្ តល់េ័ត៌ោនៃល់េហគមន៍អំេីការអភិវឌ្ឍាលា ។ េួក្សគរាយ- 
ការណ៍អេំកីារអភិវឌ្ឍាលា និងេក្មមភាេស្សងៗសរៀងរាល់ថ្េសៅក្នុងក្ិចចទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុ។ំ 
ទ្បេិនសបេីិេសោន ក់្សបាោះបង់ការេិក្ាឬការេិក្ាមនិបានលអ េោជ្ិក្របេ់ SCC ជ្ួបជាមួយអាណ្តេាបាល 
េិេស ទ្បាប់សគអេំីបញ្ហា របេ់េិេស នងិេិភាក្ារក្ៃំសណ្តោះទ្ាយសៃីមបជី្យួេិេសឲ្យបានទ្បសេីរជាងមុន ។ 
សេលេែោះ សេលថ្ៃលអាណ្តេាបាលមិនបានសមលីសឃញីអំេីតដមែដនការអប់រ ំ េោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលា េនយល់អេំីកាលានុវតតភាេសេៃាក្ិចចថ្ៃលោនចំស ោះសក្មងៗថ្ៃលោនការអប់រលំអ។  

 
ក្នុងការសធវីការងារជ្ិតេនតិជាមយួេហគមន៍ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាាមគគី គបឺានស្ែយីតបោ ងរហ័េ

និងទ្តឹមទ្តូវចំស ោះបញ្ហា ទ្បឈម និងការេននិដ្ឋា នរបេ់េហគមន៍ ។ សៅសេលថ្ៃលេោជ្ិក្េហគមន៍ោន 
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អារមមណ៍សនឿយហត់ចំស ោះការទ្បមូលលវកិាេទ្ោប់ាលាសរៀន េួក្សគជ្ទ្មញុឲ្យគណៈទ្គប់ទ្គងាលាផ្ទែ េ់បតូរ 
វធិីេីការទ្បមូលលវកិាក្នុងេហគមន៍ សៅជាការសធវកីារដរអងាគ េជ្ំនួយេីោច េ់ជ្ំនួយសៅវញិ ។ គណៈទ្គប់ទ្គង 
ាលាបានេរសេរគសទ្ោងសេនីេុំលវកិា និងសធវីការជាមួយសមឃុសំៃីមបេុីឯំក្ភាេ ។ សទ្កាយមក្សរៀត នាយក្ 
ាលាទក់្រងសៅាលាស្សងៗ ថ្ៃលបានររួលជ្ំនួយសៃីមបសីធវីការាងេង់ក្នែងមក្ សៃីមបេុីំជ្ួបជាមយួ 
អនក្ៃឹក្នាាំលាសនាោះ ។ សៅក្នុងក្ចិចទ្បជុ្ ំ នាយក្ាលាាមគគបីានសេនេុីំ [អាកែកឹ ាំសាលាញ្ ោះ] ឲ្យជ្ួយ 
ភាា ប់រំនាក់្រំនងជាមួយោច េ់ជ្ំនួយ ។ នាយក្ាលា នងិគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សទ្កាយមក្បានដ្ឋក់្ 
េំសណីរសៅោច េ់ជ្នំួយ ក៏្ៃូចជាអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន និងការោិល័យអប់រយុំវជ្ន និងក្ឡីាទ្េុក្ និងចុងសទ្កាយ 
បានររលួជ្ំនយួេទ្ោប់តទ្មវូការេែោះ ក្នុងគសទ្ោងដនអភិវឌ្ឍាលារបេ់េួក្សគ ។ សដ្ឋយសោងសៅសលកីារ 
េិសាធន៍សនោះ នាយក្ាលាបានក្ត់េំោល់ថ្ន រំនាក់្រំនងគឺេិតជាោនារៈេខំ្នន់ណ្តេ់ ចំស ោះភាេ 
សជាគជ័្យសនោះ ។ 

នាយក្ាលា និងគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ក៏្បានសធវកីារោ ងជ្ិតេនិតជាមួយសមឃុនំិងសមភូមិ ជ្ួប 
ជុ្ំោន សៅតាមកាលក្ណំត់ សៃីមបេីិភាក្ាេីតទ្មូវការរបេ់ាលាសរៀន និងរាយការណ៍អំេីេេិសណ្តថ្ៃលទ្តវូ 
ការជ្ំនួយបថ្នថម ។ គណៈទ្គប់ទ្គងាលា សមភូម ិ នងិសមឃុ ំ ចងទ្ក្ងបញ្ា ីសឈាម ោះទ្ក្មុេិេសងាយរងសទ្ោោះ 
ថ្ៃលបានទ្បឹងសរៀនោ ងទ្តដ្ឋបទ្តៃួេសៅក្នុងាលាសរៀន និងបាននា ំ [បញ្ា ី] សៅការោិល័យអប់រយុំវជ្ន និង 
ក្ីឡាទ្េុក្ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន នងិក្ីឡាសេតត ។ មនទីរអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាសេតតក៏្បានជ្ួយថ្េវងរក្ជា្ំ ួយ
ៃល់េិេសទងំសនោះ ៃូចជាអារូបក្រណ៍ ឯក្េណ្តា ន និងក្ង់សៃីមបជី្ោិះសៅនងិមក្េាីលាជាញ្ែើម ។ តាមរយៈ
ក្ិចចេហការសនោះ គណៈទ្គប់ទ្គងាលា ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ មនទីរអប់រសំេតត ទ្បធានភូមិ និងសមឃុ ំបានជ្ួយ 
េទ្ោលបនទុក្ហរិញ្ាវតថុែ ់ទ្គួាទ្ក្ីទ្ក្ថ្ៃលកាំពុងទ្បឈម កាុងការបចជូ ្កូ្ញ្ៅសរៀន ។ មនទីរអប់រសំេតត ក៏្បាន 
សេនីឲ្យនាយក្ាលាាមគគកីាលេីឆ្ន មុំន សៃីមបដី្ឋក់្េំសណីសបីក្វរិាល័យ សទ្ ោះថ្នេហគមន៍សនោះោន ាលា
បឋមេិក្ាដតមួយ និងអនុវរិាល័យដតមួយ ។ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាបានដ្ឋក់្េំសណីកាលេីឆ្ន មុំន សហយីសៅ
ថ្តបនតសធវីការជាមួយេហគមន៍ ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ នងិមនទីរអប់រសំេតត កាុងៃំសណីរការញ្ ើកថ្្នការេទ្ោប់
ការបសងកីតវរិាល័យ សៅសេលខ្នងមុេ ។ 
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សេចក្តេីៃនដិ្ឋា ៃ 

េណៈថ្ៃលការទ្ាវទ្ជាវេីសេលមុនបានរក្សឃញីក្ិចចេហការ និងរនំាក់្រនំងជាឧបេគគចំបងចំស ោះ
ការអភិវឌ្ឍាលា គណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀនមួយចំនួន ក្ំេុងស្បដមស្បមូ កម្ាាំងរបេ់សគ អ្ុវតរ្៍កាុងការ 
ពស្ងឹងក្ចិចេហការ និងរំនាក់្រំនង ។  ក្ិចចការទ្ាវទ្ជាវសនោះ េិក្ាសលីការអនុវតតោនទ្បេិរធ ភាេ សៅក្នុងសេតត
សេៀមរាប សៃីមបី្ តល់គនំិតនងិអនុាេន៍ ចំស ោះគណៈទ្គប់ទ្គងាលា នងិមស្រនតកីារោិល័យអប់រទំ្េុក្ និង 
មនទីរអប់រសំេតត ។ 

ោម នការអនុវតតណ្តមួយលអឥតសខ្នច ោះ ឬវធិីាស្រេតណាមួយែ៏ អ សៃីមបេីទ្ងងឹក្ិចចេហការសនាោះសរ ពើញ្ស្ពោះ
េហគមន៍ាលានីមួយៗ ោនធនធាន ជ្ំនាញ និងបញ្ហា ទ្បឈមេុេៗោន  ។ សទោះជាោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ 
ការទក់ទញភាគីស្េប់ស្រទប់ ឲ្យែូ រមួក្នុងៃំសណីរការអភិវឌ្ឍាលា នាមំក្នូវគំនិតសោបល់បថ្នថម សៃមីបី
រិកាញ្ ើថ្្នការអភិវឌ្ឍ នងិោនកម្ាាំងញ្ស្ែើ្ញ្ទៀតសៃីមបថី្ចក្រថំ្លក្ការងារ ។ សៅក្នុងាលាសរៀនេែោះ សរឿងសនោះ
អាចរាប់បញ្ចូលទងំេោជ្កិ្េក្មមរបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ញ្ ើយញ្ៅាលាស្សងសរៀត វាអាចជាដៃ 
គូរងឹោជំាមួយទ្ក្ុមទ្បកឹ្ាឃុ ំ និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ឬសាលាស្សងេីសនោះ វាស្គ្់ដតជាបណ្តត ញមិន្ែូវការ 
ន្ឪពុកមារ យ ឬអាណ្តេាបាល ឬេោជ្ិក្េហគមន៍ ។ ការទក់ទញេោជ្កិ្េហគមន៍ ថ្ៃលោនកិែេការ  
ជាញ្ស្ែើ្រែួញ្ៅញ្ ើយវាជាការពិបាក ប ុថ្នតចាប់ស្តមីសដ្ឋយស្គ្់ដតទក់ទញេោជ្ិក្េីរបីនាក់្ បចេ ប់េញ្ស្មាង 
ថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាមួយឬេីរ ញ្ ើយថ្ចក្រថំ្លក្េ័ត៌ោនន្ការរកី្ចសទ្មីនញ្ ោះ ឲ្យបានរូលំរូលាយ តាមរយៈ 
សវរិការក្នុងេហគមន៍ថ្ៃលោនទ្ាប់ អាចបសងកនីការយល់ៃឹង និងទក់ទញែាំណាប់អារមមណ៍ក្នុងេហគមន៍
ទងំមូល ។ 

តោែ ភាេក្នុងការសធវីការេសទ្មចចិតតសដ្ឋយគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ជ្ួយបសងកីតការសជ្ឿរុក្ចិតតេាីលា 
និងេហគមន៍ ។ សនោះជាការេិតណ្តេ់ក្នុងក្រណីេសទ្មចចិតតថ្្នក្ហរិញ្ាវតថុ ៃូចជាាលាសរៀនមួយចនំួន  ជ្បួ 
ទ្បរោះក្ងវោះខ្នតលវកិា និងេសទ្មចបញ្ងេើ្លវកិាសាលា តាមរយៈការដរអងាគ េេេីហគមន៍ ឬោច េ់ជ្នំួយេ ី
ខ្នងសទ្ៅ ។ ការទក់្រង់សរៀងទត់រវាងភាគីស្សងៗ តាមរយៈវធិីាស្រេតថ្ៃលេមរមយេិតជាេំខ្នន់្ងថ្ៃរ 
ក្នុងក្ិចចេហការថ្ៃលោនទ្បេិរធភិាេ ។ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាគួរអសញ្ា ីញេហគម្៍សៅចូលរមួេក្មមភាេ 
និងទ្េឹតតិការរបេ់ាលាសរៀន និង្តល់េ័ត៌ោនៃល់េហគមន៍ តាមរយៈសវរិកាថ្ៃលោនទ្ាប់ ៃូចជាក្ិចច 
ទ្បជុ្ំរបេ់ទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុ ំឬតាមេិធីបុណយទនាធារណៈស្សងៗ ។ 

គណៈទ្គប់ទ្គងាលាគួរទក់្រងសៅការោិល័យអប់រទំ្េុក្ោ ងសរៀតទត់ តាមរយៈការចូលរមួទ្បជុ្ ំ
នាយក្ាលាទ្បចាថំ្េ ការអសញ្ា ីញមស្រនតីការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េកុ្ សៅេិនិតយាលា និង្តល់
េ័ត៌ោនលមីៗ តាមរូរេ័េទ អុីថ្ម ល បណ្តត ញរំនាក់្រំនងេងគម ឬតាមវធិីាស្រេតងាយទ្េួលស្សងៗសរៀត ។ 
គណៈទ្គប់ទ្គងគួរថ្ចក្រថំ្លក្ៃំសណីរការរកី្ចសទ្មីន និងវធិាីស្រេតលមីៗថ្ៃលេកួ្សគក្ំេុងាក្លបង សៃីមបសីដ្ឋោះ 
ទ្ាយបញ្ហា  ក៏្ៃូចជាថ្ចក្រថំ្លក្បញ្ហា ទ្បឈម ថ្ៃលសគេតិថ្នមិនអាចសដ្ឋោះទ្ាយសៅក្ទ្មិតេហគមន៍បាន ។ 
សៅក្នុងឧទហរណ៍ជាសទ្ចីនថ្ៃលទ្តូវបានសលីក្ស ងីសៅក្នុងរបាយការណ៍សនោះ ការោិល័យអប់រ ំ ទ្េុក្ និងមនទីរ 
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អប់រសំេតតមនិអាច្តល់ថវកិាឬជ្ំនួយផ្ទទ ល់ញ្ែញពើការយិា ័យឬម្ាើរបា្ ប ុថ្នតអាច្តល់ជាញ្យាប ់ ឬបសងកីត 
រំនាក់្រនំងសៅភាគ ីថ្ៃលអាច្តល់ជាថវកិា ការបណតុ ោះបណ្តត ល ឬការឧបតែមាោទំ្រស្សងៗសរៀតបា្ ។ 

សទោះជាោ ងណ្តក៏្សដ្ឋយ សេចក្តីរុក្ចិតតសៅសលីោច េ់ជ្ំនយួេីខ្នងសទ្ៅ នងិអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលសៅ
បនតជាបញ្ហា ថ្ៃលេបិាក្សដ្ឋោះទ្ាយ ។ ៃូចបានសលីក្ស ងីតាមរយៈរបាយការណ៍ញ្្ោះ បសងកីតឲ្យោនភាេមិន 
សេមីភាេោន ក្នុងចំសណ្តមាលាសរៀន ជាជាងវ ិ្ ើសាន្តរររូបរមួោន ន្ការសលីក្ក្មពេ់វរ័ិយអប់រ ំ ។ ៃូចថ្ៃលបាន 
បងាា ញសៅក្នុងក្រណីេកិ្ាទងំេីរ សបីសទោះបីជាាលាថ្ៃលេហការោ ងសជាគជ័្យជាមួយរាជ្រដ្ឋា ភបិាល 
សៃីមបរីរលួបានជ្ំនួយ ៃូចជាជ្ំនួយសហដ្ឋា រចនាេមព័នធ  ទ្គូបសទ្ងៀន និងជ្ំនួយេទ្ោប់ររិែ ដែ ងាយ 
រងញ្ស្គោះ បនតេងឹថ្្អក្សលីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល េទ្ោប់ការជ្ួយសទ្ជាមថ្ទ្ជ្ងស្សងៗសរៀត ៃូចជាជ្នំួយ 
សហដ្ឋា រចនាេមព័នធ នងិការ្តល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លទ្គបូញ្ស្ងៀ្ និងគណៈទ្គប់ទ្គងសាលា ។ ទងំសនោះគូេ 
បញ្ជជ ក់េីែាំណុែខវោះខាតដនការអនុវតតន៍លអ ។ ជាញ្គ ការណ៍ េណៈថ្ៃលរាជ្រដ្ឋា ភិបាល្តល់ថវកិាខាងអប់រ ំ
សដ្ឋយមិនទ្តូវការេីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលសៃីមបបីថ្នថមថវកិាសនាោះ វាមិនថ្មនជាការេតិញ្ទញ្ៅសេលបចចុបបននញ្្ោះ ។ 
សទោះជាោ ងណ្ត សបីសទោះបជីាគណៈទ្គប់ទ្គងាលា សៅបនតថ្េវងរក្ការោទំ្រេីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ពួក 
សគក៏គួរបនតថ្េវងរក្ការោទំ្រេទី្ក្េួងអប់រយុំវជ្ន និងក្ីឡា ញ្ែើមបើរុាំថវកិា ្ិងជាំ្យួញ្ផ្ែងៗ ញ្ែើមបើបងាា ញេ ី
ញ្រែករើការ និងជ្ទ្មុញឲ្យទ្ក្េួងអប់រយុំវជ្ន និងក្ីឡា បញ្ងេើ្ថវកិា និងការោទំ្រែ ់ែាំណុែទាំងឡាយ 
ដែ មា្ភាពចាាំបាែ់  ។ 

ការចាប់ស្តីមអនុវតតន៍ការទ្គប់ទ្គងសៅតាមាលាសដ្ឋយផ្ទទ ល់សទ្កាមសោលនសោបាយរបេ់ទ្ក្េងួអប់រ ំ
យុវជ្ន នងិក្ីឡា អាច្តល់កាលានុវតតភាេៃល់ាលាសរៀនេហគមន៍ សៃមីបវីាយតដមែចំណុចខ្នែ ងំ និងចំណុច 
សេាយរបេ់េកួ្សគ និងេចិារណ្តេីការផ្ទែ េ់បតូរអវេីែោះថ្ៃលេួក្សគគួរសធវី សៃីមបោីទំ្រការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន 
ឲ្យកាន់ថ្តោនទ្បេរិធិភាេ ។ គណៈទ្គប់ទ្គងាលា ថ្នន ក់្ៃឹក្នាេំហគមន៍ នងិការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ 
និងមនទីរអប់រសំេតត គួរេភិាក្ាអំេីថ្ន សតចីសនាែ ោះេវោះខ្នតអវីេែោះសក្ីតស ងីែាំញ្ពោះេមតថភាេរបរ់ពកួញ្េ និងការ 
បណតុ ោះបណ្តត លអវេីែោះ ញ្ ើយនិងការោទំ្រអវីេែោះអាចសដ្ឋោះទ្ាយភាេចសនាែ ោះទ្បសហាងទាំងសនោះបា្ ។ ៃូចថ្ៃល 
បានសលីក្ស ងី ខ្នងសលី (េូមអាន ការេិភាក្ាអេីំបរេិសាធន៍ : វមិជ្ឈការ និង វេិហមជ្ឈការ) ទ្ក្េួង
អប់រយុំវជ្ន និងក្ីឡា គួរញ្្វើឲ្យស្បាកែថ្នការេិភាក្ា និងេក្មមភាេសទ្កាម D&D រមួទងំដៃគូេហគមន៍ 
ចមបងៗ សៅក្នុងការអភិវឌ្ឍាលាសរៀន ។ 

វាិលភាេរបេ់ក្ចិចការទ្ាវទ្ជាវសនោះទ្តូវបានក្ណំត់ទ្តមឹមួយសេតត និងសាលាមួយចំននួតូច ញ្ៅកាុង
ទ្េុក្មួយែាំ្ួ្ ។ េិតណ្តេ់ោនឧទហរណ៍ដនការអនុវតតក្ិចចេហការរងឹោជំាសទ្ចីនសរៀតរវាងគណៈទ្គប់ទ្គង
ាលា និងការោិល័យអប់រទំ្េុក្ ឬមនទីរអប់រសំេតត សៅរូទងំទ្េោះរាជាណ្តចទ្ក្ក្មពុជា ។ សោលបាំណងន្
ការទ្ាវទ្ជាវសនោះ គឺសៃីមបី្ តល់ជាេាំរូមយួ សហយីគំរូសនោះអាចយក្សៅសទ្បកី្នុងការបនតការេិភាក្ា ថ្ចក្រថំ្លក្ 
ចំសណោះៃឹង និងសលកី្ក្មពេ់ាលាេហគមន៍ សៃីមបេីទ្ងងឹក្ិចចេហការ សៅក្នុងទ្ក្បេណឌ បសងកីតបរោិកាេ 
អប់រកំាន់ថ្តលអទ្បសេីស ងី ។ 

 បញ្ហា ស្របឈមចំបង 
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1) េមតថភាេរបេ់មស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េុក្ នងិមនទីរអប់រសំេតត សៃីមបសីធវីការចុោះទ្តតួេនិិតយ ទ្តូវបាន 
ក្ំណត់សដ្ឋយ៖ (ក្) ក្ងវោះខ្នតនូវមូលនិធិសៃីមបោីទំ្រការចុោះសៅសធវីការេិនិតយទ្គប់ាលាសរៀន (េ) 
ក្ងវោះខ្នតសេលសវលាបុគគលិក្សៃីមបចុីោះសៅាលានីមួយៗឲ្យបានសទ្ចីនៃង ៃូចថ្្នការណ៍របេ់ទ្ក្េងួ 
អប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាបានថ្ណនា ំជាេិសេេាលាសៅតាមជ្នបរ ថ្ៃលតទ្មូវសេលសវលាសធវីៃំសណីរ 
និងចណំ្តយជាចាបំាច់ ។ 

2) ការទ្តួតេិនតិយរបេ់ការោិល័យអប់រ ំ និងមនទីរអប់រសំេតតសេលេែោះសផ្ទត តថ្តសលីការធានាការអនុវតតចាប់ 
ឲ្យបានទ្តឹមទ្តូវនិងលវកិា ជាជាង សលីការ្តល់ការោទំ្រចំស ោះគណៈទ្គប់ទ្គងាលា នងិទ្គូបសទ្ងៀន ។ 

3) សោលការណ៍បចចុបបននភាេេីទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ឡីា ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតត 
ទ្តូវបានថ្ចក្រថំ្លក្ជាហូរថ្ហរ តាមការថ្ចក្ទ្ក្ដ្ឋេសោលនសោបាយ សដ្ឋយោម នការតាមដ្ឋនសៅសល ី
ទ្បេិរធិភាេ ក្នុងការធានាការយល់ៃឹង ។ 

4) ការេឹងថ្្អក្សៅសលីអងគការសទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលសៃីមបី្ តល់ការបណតុ ោះបណ្តត ល ្តល់មូលនធិិ ឬជ្ំនួយស្សងៗ 
សរៀត ជាលរធ្លបសងកីតភាេមិនសេមីោន  រវាងាលានងិភាេមិនសរៀងទត់ ការជ្ួយរយៈសេលេែីៗ ជា 
ជាងជ្ំនួយថ្ៃលោនរយៈសេលថ្វង ។ 

5) នាយក្ាលាក្ទ្មបានបស្រញ្ហា បការបណតុ ោះបណ្តត លថ្ៃលេកួ្សគបានររួល សៅឲ្យេោជ្ិក្គណៈក្មម- 
ការ ទ្រទ្រង់ាលា ។ 

6) គណៈទ្គប់ទ្គងាលារង់ចារំរួលមូលនិធេិទ្ោប់ការបណតុ ោះបណ្តត ល សបីសទោះបជីាេកួ្សគបានដ្ឋក់្ 
េំសណីេទ្ោប់មូលនធិិទងំសនោះរចួសហយីក៏្សដ្ឋយ ។ 

7) សបីសទោះបីជាសោលនសោបាយ ៃូចជាថ្្នការយុរធាស្រេតអប់រ ំ (ESP) និងថ្្នការេក្មមភាេ សោល 
នសោបាយទ្គូបសទ្ងៀន (TPAP) អំ វនាវសអាយោនការេទ្ងឹងតួនារី របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ 
ាលាក៏្សដ្ឋយ ក៏្មិនោនសោលនសោបាយថ្ចងអេំីវគគបណតុ ោះបណ្តត ល េទ្ោប់េោជ្ិក្គណៈ 
ក្មមការ ទ្រទ្រង់ាលាសនាោះសរ ។ 

8) នាយក្ាលា នងិេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ជាសរឿយៗ េិចារណ្ត “ជ្ំនាញ” ថ្ៃលបាន 
ររួលេកីារអប់រ ំការបណតុ ោះបណ្តត ល្ែូវការ ។ សហតុៃូសចនោះ នាយក្ាលាេែោះេវោះរំនុក្ចិតតសលីេោជ្កិ្ 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលារបេ់េួក្សគ សហយីេោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា េវោះរំនុក្ 
ចិតតសលីេែួនឯង ។ ទងំសនោះសក្ីតសចញេេីោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ោនការចូលរមួ 
តិចតួចសៅក្នុងការអភិវឌ្ឍាលា សបីសទោះបីជាេកួ្សគហាក់្បីៃូចជាោនបរេិសាធន៍ នងិជ្ំនាញ គរួ 
ឲ្យក្ត់េោំល់ សៃមីបថី្ចក្រថំ្លក្ក៏្សដ្ឋយ ។ 

ការអៃុវតតលអ 

មស្រនតរីបេ់ការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ នងិមនទរីអប់រសំេតត៖ 

1) មស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េុក្សទ្បីទ្បាេ់ការចុោះទ្តួតេិនិយត សៃីមបកី្ណំត់កាលានុវតតភាេេទ្ោប់ការោទំ្រ 
បនតសរៀត ៃូចជាការបណតុ ោះបណ្តត ល ការ្តល់ថវកិា ឬេំសណីថ្ៃលទក់្រងបុគគលិក្ជាសៃីម ។ 
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2) មស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េុក្ នងិមនទីរអប់រសំេតតសទ្បីទ្បាេ់បណ្តត ញេងគម ៃូចជាការសទ្បសីហវេប ុគជាទ្ក្មុ 
ជាមូលដ្ឋា ន សៃមីបថី្ចក្រថំ្លក្បញ្ហា ទ្បឈម នងិចំសណោះៃងឹរវាងការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ មនទីរអប់រញំ្ខតរ 
និងនាយក្ាលា ។ 

3) នាយក្ាលាលមីភាគសទ្ចីន ររួលបានការបណតុ ោះបណ្តត លសៅសលីទ្បធានបរៃូចជា ការទ្គប់ទ្គង ភាព 
ជាអាកៃកឹ្នា ំ ថ្យ នឌ័្រ ហរិញ្ាវតថុនិងការេរសេររបាយការណ៍ សៃីមបសីរៀបចំខ្ួ្អាកទាំងញ្ ោះ ញ្ៅ្ិង 
តួនារីថមើរបរ់សគ ។ 

4) DTMT សទ្បីទ្បាេ់ការចុោះទ្តតួេិនិតយ សៃីមបទី្បឹក្ាសោបល់គណៈទ្គប់ទ្គងាលា សលីការបសងកីតថ្្នការ 
អភិវឌ្ឍាលាសរៀន ការេរសេររបាយការណ៍ហរិញ្ាវតថុ ឬបញ្ហា ទ្បឈមការទ្គប់ទ្គងស្សងសរៀត និង្តល់ 
សោបល់ៃល់ទ្គូបសទ្ងៀនសលីវធិីាស្រេតបសទ្ងៀន ។ 

5) ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ សរៀបចំក្ិចចទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េជាមួយនាយក្ាលា សហយីមនទីរអប់រសំេតតសរៀបចំក្ចិច 
ទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េជាមួយមស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េុក្ សៃីមបបីសងកីតរំនាក់្រំនងេុចីងាវ ក់្ោន  រវាងក្ទ្មតិ 
មូលដ្ឋា នទ្េុក្ និងសេតត ។ 

6) ទ្បេិនញ្បើមា្ញ្ព ញ្ ើយអាែញ្្វើញ្ៅបា្ មស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ និងមនទីរអប់រសំេតត េួរចូលរមួក្មម
វធិីសៅាលាសរៀន ៃូចជាការពិញ្ស្គោះសោបល់ញ្ ើថ្្នការអភិវឌ្ឍាលា ឬវធិីទ្បគល់រងាវ ន់ចុងឆ្ន េំិក្ា
របេ់េិេស សៃីមបសីធវជីាាក្សចីំស ោះេក្មមភាេរបេ់ាលាសៅនឹងក្ថ្នែង ជាសៃីម។ 

7) ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ និងមនទីរអប់រសំេតត សធវីការជាមួយគណៈទ្គប់ទ្គងាលា និង CCWC ឬទ្ក្ុម 
ទ្បឹក្ាឃុ ំ សៃីមបកី្ណំត់េេិសងាយរងសទ្ោោះ នងិ្តល់ការោទំ្របថ្នថម សៃីមបរីក្ាេិេសទងំញ្្ោះឲ្យសៅ
សរៀន រាប់បញ្ចូ លទងំេោភ រៈ ឯក្េណ្តា ន និងក្ង់ជ្ិោះ្ង ។ 

គណៈទ្គប់ទ្គងាលាសរៀន 

8) េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលា ជ្ួបទ្បជុ្គំា ទ្បចាឆំ្ន  ំ សៃីមបទី្ ងថ្្នការ 
អភិវឌ្ឍន៍ាលារមួោន  ញ្ ើយសគេួរដតបចេូ ការពើញ្ស្គោះសោបល់ពើេហគមន៍ សៅក្នុងៃំសណីរញ្្ោះផ្ង។ 

9) ទ្បេិនសបោីនវវិាររវាងទ្គបូសទ្ងៀននិងអាណ្តេាបាល េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ចុោះជ្បួ 
អាណ្តេាបាល សៃីមបជី្ួយ្សោះ្ាជ្សោែ ោះ និងក្ណំត់អារភិាេៃំសណ្តោះទ្ាយ ។ 

10) គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលា សធវីរេសនក្ិចចេិក្ា ញ្ៅជ្បួជាមួយស្កុមេណៈកមមការ
ស្ទស្ទង់សាលាជ្ិតខ្នង ញ្ែើមបើថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះៃងឹ និងសរៀនវធិីាស្រេតលមីៗ សៃមីបទី្គប់ទ្គងនិង
អភិវឌ្ឍន៍ាលារបរ់ខ្ួ្ ។ 

11) គណៈទ្គប់ទ្គងាលាោនតោែ ភាេជាមយួអនក្ៃដរ នងិជាមួយេហគមន៍ អាំពើហរិញ្ាវតថុថ្ៃលាលា 
បានររលួថ្ន ែាំណូ បា្តាមណា នងិចណំ្តយញ្ៅញ្ ើអវើខ្ោះ ។ 

12) េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាេួរញ្្វើការជាេូ ញ្ ើសលីក្ិចចការអភិវឌ្ឍាលា ញ្ដាយចាប់គូេោ- 
ជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាោនជ្នំាញ ជាមួយនងិអនក្ថ្ៃលោម នជ្នំាញ ។ ក្រណីសនោះ្តល់ 
ឱកាេកាុងការបងាា ត់បងាា ញ សរៀនេូទ្ត នងិក្ាងរំនុក្ចិតត ។ 
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13) នាយក្ាលា នងិេោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សទ្បីទ្បាេ់កមមវ ិ្ ើរបរ់េហគមន៍ ៃូចជា 
ក្ិចចទ្បជុ្ទំ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុ ំ េិធបុីណយទ្សាធារណៈ សៃមីបី្ តល់េ័ត៌ោនលមីៗៃល់េហគមន៍ អំេីេក្មម-
ភាេាលា និងជ្យួសលីក្រឹក្ចិតតក្នុងការចូលរមួរបេ់េហគមន៍សៅក្នុងវេ័ិយអប់រ ំ។ 

14) គណៈទ្គប់ទ្គងាលាេង់រលីានេទ្ោប់សរៀបចំេធិីស្សងៗ ឬសទ្បីទ្បាេ់សហដ្ឋា រចនាេមព័នធថ្ៃលោន 
ទ្ាប់ សៅជាក្ថ្នែងេទ្ោប់ជ្ួលសៃមីបសីរៀបចំេធីីស្សងៗ ។ ការសធវីថ្បបសនោះ សគអាចរក្លវកិា 
េទ្ោប់ាលា នងិទក់្ទញេោជ្កិ្េហគមន៍មក្ាលា សៃីមបេីនិិតយសមលីការអភិវឌ្ឍ សៅនងឹ 
ក្ថ្នែងផ្ទទ ល់ថ្លមសរៀត្ង ។ 

15) គណៈទ្គប់ទ្គងាលា និងេោជ្ិក្េហគមន៍សធវកីាររមួោន  សៃមីបសីធវីជ្ំសរឿនមិន្ែូវការមួយដនេិេស 
ទ្ក្ីទ្ក្ ឬេេិសងាយរងសទ្ោោះ សៅក្នុងេហគមន៍ សៃីមបកី្ណំត់ថ្ន សតីេេិសមួយណ្តមួយអាចទ្តូវការការ 
ឧបតថមភោទំ្របថ្នថម ។ គណៈទ្គប់ទ្គងាលាអាចថ្ចក្រថំ្លក្េ័ត៌ោនសនោះ ជាមយួឃុ ំ ទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុ ំ
សមភូមិ គណៈក្មមការររលួបនទុក្កុ្ោរ និងស្រេតីថ្នន ក់្ឃុ ំ ឬការោិល័យអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡាទ្េុក្ 
សៃីមបថី្េវងរក្ការឧបតថមភជាអាហារូបក្រណ៍ ឬការោទំ្រស្សងៗសរៀតេទ្ោប់េិេសទងំសនាោះ ។ 

អៃុាេៃ ៍

 េស្រមាបម់ស្រៃតកីារោិលយ័អប់រសំ្រេុក្ ៃិងមៃទីរអប់រសំេតត 

1) សធវឲី្យទ្បសេសី ងីនូវភាេទ្េបោន ដនការបណតុ ោះបណ្តត ល ឲ្យបានរូលរូំលាយៃល់គណៈទ្គប់ទ្គង ាលា 
: នាយក្ ាលាភាគសទ្ចីនរាយការណ៍ថ្ន េកួ្សគររួលបានការបណតុ ោះបណ្តត លថ្តសៅសេល 
ថ្ៃលេួក្សគបា្ទរួលតួនារលីមីៗដតប៉ាុញ្ណាណ ោះ ញ្ ើយេោជ្ិក្របេ់ SCC បានរាយការណ៍ថ្ន បា្ 
ររួលការបណតុ ោះបណ្តត លតិចតួចេីរដ្ឋា ភបិាល ។ 

ក្. សធវីការជាមួយនាយក្ាលា និងទ្ក្េងួអប់រ ំ យុវជ្ន និងក្ីឡា សៃីមបកី្ណំត់សហតុ្លជាក់្
លាក់្ ថ្ៃលនាយក្ាលា និងការោិល័យអប់រទំ្េុក្ មនទីរអប់រសំេតត ោនការលំបាក្ 
សលីលវកិារស្មាប់ទ្តួតេិនិតយតាមដា្ ្ិងការបណតុ ោះបណ្តត ល ។ សៅសេលក្ណំត់សហតុ្លដន
ការលំបាក្សនាោះសហយី ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ មនទីរអប់រសំេតត និងទ្ក្េួងអប់រ ំ យុវជ្ន 
និងក្ីឡា គួរអនុវតតេក្មមភាេ   សៃីមបកីាត់បនថយរបាងំ កាុងការររលួយកថវកិាញ្ ោះ 
មកញ្ស្បើស្បារ់ ។ 

េ. សរៀបចំការបណតុ ោះបណ្តត លជាវគគៗ ឬជាវៃត ជាជាងការបណតុ ោះបណ្តត លថ្តមតង ។ ការសធវីជាវៃត
ថ្បបសនោះ បសងកីនការចងចានំងិ្តល់ឱកាេឲ្យេិកាេ កាម ររលួបានឱកាេាក្លបងនូវអវីថ្ៃល 
េួក្សគបានសរៀនេូទ្តេីតួនារ ី និងោនេណួំរឬសោបល់ ទ្ត ប់មក្ចូលកាន់វគគបណតុ ោះ
បណ្តត លវញិ ។ 

គ. សទ្បីទ្បាេ់ការចុោះទ្តួតេិនិតយាលា មនិថ្មនទ្តឹមថ្តវាយតដមែសលីការអនុវតតវតាមចាប់ និង
សោលនសោបាយថ្តប ុសណ្តណ ោះសរ ប ុថ្នតជាការ្តល់ការថ្ណនាកំារបណតុ ោះបណ្តត ល ឬការោទំ្រ 
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ស្សងៗសរៀត សៃីមបសីលីក្ក្មពេ់េមតថភាេរបេ់គណៈទ្គប់ទ្គងាលា នងិទ្គបូសទ្ងៀន េីតួ 
នារី របេ់េួក្សគ ។ 

ឃ. នាយក្ាលា និងេោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សេនីេុំវគគបណតុ ោះបណ្តត លពើ 
ការចាត់ដែងញ្ ើធនធានមនុេស ភាេជាអនក្ៃឹក្នា ំ ការចាត់ដែងទ្គប់ទ្គងហរិញ្ាវតថុ កុ្ំេយូរ័រ 
រំនាក់្រនំង ភាាអង់សគែេ និងការសគៀងគរេហគមន៍ឲ្យចូលរមួ ។ 

2) េទ្មបេទ្មលួរេសនក្ចិចេកិ្ា នងិការថ្ចក្រថំ្លក្ចសំណោះៃងឹរវាងគណៈទ្គប់ទ្គងាលា : រនទមឹ 
សេលថ្ៃលការបណតុ ោះបណ្តត ល និងការោទំ្រេកីារោិល័យអប់រទំ្េកុ្ និងមនទីរអប់រសំេតតោនតដមែ 
គណៈទ្គប់ទ្គងាលា អាចសរៀនេូទ្តោ ងសទ្ចនីេីោន សៅវញិសៅមក្ ។ ប ុថ្នតវាោនការលំបាក្េទ្ោប់ 
នាយក្ាលា និងេោជ្ិក្របេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សៃីមបរីក្សេលសវលា និងលវកិាេទ្ោប់ 
សធវីៃំសណីរសៅកាន់ាលាជ្ិតខ្នង ជាេិសេេេេីហគមន៍ជ្នបរឆ្ា យៗ ។ 

ក្. ជ្ួយេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងនាយក្ាលា ឲ្យសទ្បីទ្បាេ់បណ្តត ញ (ៃូចជា
ាលាក្ទ្មង) ឬបសងកតីបណ្តត ញថ្ៃលេួក្សគអាចថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះៃឹង និងសធវីការសដ្ឋោះ
ទ្ាយបញ្ហា ទ្បឈមរមួោន  ។ ្តល់លវកិា ឬោទំ្រការសធវៃីសំណីរេទ្ោប់ការផ្ទែ េ់បតូររេសន 
ក្ិចចេិក្ា សបីេិនជាអាចសធវីសៅបាន ។ 

េ. ជ្ួយេោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា សៃីមបកី្ំណត់ជ្នំាញថ្ៃលេួក្សគោន ញ្ ើយ 
េិភាក្ាថ្នសតេីោជ្កិ្ថ្ៃលោនជ្ំនាញស្សងៗ អាចចូលរមួក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការទ្គប់ 
ទ្គងាលាបា្ដែរឬញ្ទ ។ ការងារសនោះជ្យួបញ្ហា ក់្តួនារ ីនិងការររលួេុេទ្តូវរបេ់េោ- 
ជ្ិក្ គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា និងរលំឹក្េោជ្ិក្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាថ្ន សគមិន 
ចាបំាច់ទ្តូវការចំសណោះៃឹងឬការបណតុ ោះបណ្តត លោ ងសទ្ៅទ្ជ្ោះេាីលាសរ ក្នុងការចូលរមួ 
ថ្ចក្រថំ្លក្ សលីការចាត់ថ្ចងទ្គប់ទ្គង និងអភិវឌ្ឍន៍ាលាសនាោះសរ ។ 

3) ធានាថ្្នការបណតុ ោះបណ្តត ល នងិរនំាក់្រនំង ថ្ៃលទក់្រងជាមយួនងឹការស្ទរមុេងាររបេ់ D&D 
អនុញ្ហា តឲ្យមស្រនតកីារោិល័យអប់រទំ្េកុ្ នងិមនទរីអប់រសំេតត្ តល់េ័ត៌ោន នងិការបណតុ ោះបណ្តត លសៅទ្គប់ 
ាលាសរៀន នងិដៃគូេហគមន៍េខំ្នន់ៗ : េណៈសេលគណៈទ្គប់ទ្គងាលា ៃងឹរូលំរូលាយថ្ន 
សោលការណ៍របេ់ D&D ោនន័យថ្នការស្ទរដនអំណ្តច និងការររលួេុេទ្តូវ សៅឲ្យក្ទ្មិតមូលដ្ឋា ន 
សនាោះ ការយល់ៃឹងអេំីថ្នសតតីួនារីសនោះនឹងទ្តូវបានសគស្ទរោ ងៃូចសមតចសនាោះោនក្ទ្មតិ ។ ការបណតុ ោះ 
បណ្តត លទងំឡាយរបេ់ D&D គួរថ្ត៖ 

ក្. ទ្គបៃណត ប់មិនថ្មនទ្តមឹថ្តតួនារអីវីថ្ៃលនឹងទ្តូវស្ទរប ុសណ្តណ ោះសរ ប ុថ្នតទ្តូវៃងឹេកីាតេវក្ចិច 
ទងំសនាោះ សគអនុវតតោ ងៃូចសមតចសៅសេលបចចុបបនន សហយីេីការថ្ៃលការោិល័យអប់រទំ្េុក្ 
ឬគណៈទ្គប់ទ្គងាលា គួរបសំេញកាតេវក្ិចចលមីៗទងំសនោះ សដ្ឋយរសបៀបណ្ត ។ 

េ.  រាប់បញ្ចូលមិនទ្តឹមថ្តមស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ មនទីរអប់រសំេតតប ុសណ្តណ ោះសរ ប ុថ្នតេហគមន៍ 
ដៃគូថ្ៃលបានចូលរមួោ ងមោញឹក្ក្នុងការឧបតថមភោទំ្រការអភិវឌ្ឍាលា្ងថ្ៃរ ។ ដៃគូ 
ថ្ៃលទ្តូវរាប់បញ្ចូ លអាចថ្ទ្បទ្បួល អាទ្េ័យសលថី្នសតនីរណ្តេែោះចូលរមួសទ្ចីនសៅក្នុងការ 
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អភិវឌ្ឍាលាសៅក្នុងេហគមន៍នីមយួៗ ៃូចជាគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុ ំ
ទ្េោះេងឃ ឬអាចារយវតត ។ 

េស្រមាបគ់ណៈស្រគប់ស្រគងាលា 

4) ក្នុងនាមជាតណំ្តងាលានងិគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា នាយក្ាលាគរួទក់្រងោ ងសរៀងទត់ 
ជាមយួការោិល័យអប់រយុំវជ្ន នងិក្ឡីាទ្េកុ្ ។ នាយក្ាលាគរួថ្ត : 

ក្.  ចូលរមួក្ិចចទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េសៅការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ សៃមីបរីរួលបានេ័ត៌ោនលមីៗ នងិថ្េវងរក្ 
ការោទំ្រក្នុងការសដ្ឋោះទ្ាយបញ្ហា ទ្បឈមនានា។ 

េ. ្តល់េ័ត៌ោនលមីៗោ ងសរៀងទត់ៃល់មស្រនតីការោិល័យអប់រទំ្េកុ្ អំេីភាេសជាគជ័្យរបេ់ 
ាលា នងិបញ្ហា ទ្បឈមស្សងៗ ជាជាងទក់្រងថ្តសៅសេលទ្តូវការជ្ំនួយ ។ 

គ.  សទ្បីទ្បាេ់ក្ចិចទ្បជុ្ំទ្បចាថំ្េរបេ់ការោិល័យអប់រទំ្េុក្ សៃីមបទីក់្រងជាមយួគណៈទ្គប់ទ្គង 
ាលាជ្ិតខ្នង នងិបសងកតីរេសនក្ិចចថ្ចក្រថំ្លក្ចំសណោះៃងឹរវាង គណៈទ្គប់ទ្គងាលា។ 

5) គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាឬអនុគណៈក្ោម ការ េោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ចុោះេនិតិយា- 
លាសរៀនឲ្យបានសរៀងទត់ សៃមីបចូីលរមួក្នុងការទ្បកឹ្ាសោបល់ជាមយួេេិស : ការងាររបេ់គណៈ 
ក្មមការទ្រទ្រង់ាលា ភាគសទ្ចីនសធវសីលកីារទ្បមូលលវកិា និងការអភិវឌ្ឍសហដ្ឋា រចនាេមព័នធាលា ។ 
គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា អាចេទ្ងឹងតួនារីរបេ់េកួ្សគ សដ្ឋយការចូលរមួេក្មមជាងមុនៗ ក្នុងការ 
ទ្តួតេិនតិយ និងចូលរមួចំថ្ណក្ៃល់ការេិក្ារបេ់េិេានុេិេស ។ 

ក្. សៅក្នុងសេចក្តីថ្ណនារំបេ់គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាឆ្ន ២ំ០១២ េោជ្កិ្គណៈក្មមការ 
ទ្រទ្រង់ាលា អាច្តល់សោបល់ និងបសទ្ងៀនេិេសអេំីបណិំនជ្ីវតិ ៃូចជាវេ័ិយក្េកិ្មម 
ក្ិចចការងាររក្េុី េលីធម៌ជាសៃីម ។ 

េ. គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលា គួរថ្តចូលរមួថ្ៃរចំស ោះការសរៀបចំឯក្ារទ្បវតតេិហគមន៍ នងិ 
បំណិនជ្ីវតិេទ្ោប់ការេិក្ាសៅដលាមុេសរៀត ។ 

គ. ការចុោះេនិិតយាលាោ ងសរៀងទត់ និងជ្ួយេោជ្កិ្គណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាឲ្យយល់ 
ទ្បសេីរជាងមុន នូវារៈេខំ្នន់ និងតទ្មូវការដនសហដ្ឋា រចនាេមព័នធ េោភ រៈ និងការ 
បសទ្ងៀនថ្ៃរ ។ 

6) ជ្ទ្មញុការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ក្នុងការេសទ្មចចតិតរបេ់ាលា : សបីសទោះបីជាអាណ្តេាបាលភាគ 
សទ្ចីន នងិេោជ្ិក្េហគមន៍ជាសទ្ចីនទមទរសលីសេលសវលា ថ្ៃលការចូលរមួរមួក្នុងេក្មមភាេ 
ាលាោនការលំបាក្ ោនៃំណ្តក់្កាលថ្ៃលគណៈក្មមការទ្រទ្រង់ាលាអាចសធវីសៅបាន សៃីមប ី
ជ្ទ្មុញការចូលរមួរបេ់េហគមន៍ ។  

ក្. ក្ាងរនុំក្ចតិតក្នុងចំសណ្តមគណៈទ្គប់ទ្គងាលា និងេោជ្ិក្េហគមន៍សដ្ឋយឲ្យេកួ្ 
សគចូលរមួសលីការេសទ្មចចិតតថ្្នក្ហរិញ្ាវតថុ នងិការថ្ចក្រថំ្លក្េ័ត៌ោនលមីៗេីលវកិាថ្ៃល 
ទ្បមូលបាន និងចំណ្តយ និងរាយការណ៍ឲ្យបានទ្ជាបៃល់េហគមន៍ ។ 
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េ.  សទ្បីទ្បាេ់ថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាជាឧបក្រណ៍សៃមីបសីលីក្រឹក្ចិតតទ្គបូសទ្ងៀន េិេស អាណ្ត 
េាបាល េោជ្ិក្េហគមន៍ និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា នក្នុងេក្មមភាេរបេ់ាលា ។ សរៀបចំ 
ក្មមវធិីទ្បឹក្ាសោបល់េហគមន៍ សៃមីបសីេនីេុអំារិភាេការងារ និងការថ្ណនា ំ េទ្ោប់ 
ជ្ំហានបនាទ ប់េេីហគមន៍ ។ ថ្ចក្រថំ្លក្ថ្្នការអភិវឌ្ឍាលាសៅក្នុងក្ិចចទ្បជុ្ំរបេ់អាជាា - 
ធរមូលដ្ឋា ន ៃូចជាទ្ក្ុមទ្បកឹ្ាឃុ ំ និងការ អនុវតតន៍ចាប់។ តាមដ្ឋនសដ្ឋយការថ្ចក្រថំ្លក្ 
ភាេសជាគជ័្យ ដនថ្្នការអភវិឌ្ឍន៍ាលាសរៀនសេញមួយឆ្ន  ំ។ 

7) សធវជីាដៃគូជាមយួាថ នប័ននានាក្នុងេហគមន៍ថ្ៃលោនទ្ាប់ : 
ក្.  រំនាក់្រនំងសវរិកាេហគមន៍ថ្ៃលោនទ្ាប់ៃូចជា ទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុ ំ គណៈក្មមការររលួ 

បនទុក្កុ្ោរ និងស្រេតីថ្នន ក់្ឃុ ំនិងវតតអារាម សៃីមបថី្ចក្រថំ្លក្ោ ងសរៀតទត់នូវៃំសណីរការ  នងិ 
តទ្មូវការរបេ់ាលា។ 

េ. សធវីការជាមួយាថ ប័នេហគមន៍ សៃមីបកី្ណំត់េញ្ហា ណេិេសងាយរងសទ្ោោះ និងសរៀបចំេំសណី 
សៅការោិល័យអប់រទំ្េុក្ នងិមនទីរអប់រសំេតត េទ្ោប់េុំអាហារូបក្រណ៍ ោនៃូចជាក្ង់ជ្ោិះ 
េោភ រៈេកិ្ា ឬការោទំ្រស្សងសរៀត ថ្ៃលនឹងេទ្ោលបនទុក្ហរិញ្ាវតថុដនការអប់រៃំល់ទ្គាួរ 
ថ្ៃលងាយរងសទ្ោោះ ។ 

គ. បសងកីតរនំាក់្រនំងជាមយួទ្េោះេងឃ ឬអាចារយវតតសៅមូលដ្ឋា ន និងេិភាក្ាថ្ន សតីការអប់រ ំ
្តល់្លទ្បសោជ្ន៍ោ ងណ្តេែោះៃល់េហគមន៍ទងំមូល ។ សេនីេុំទ្េោះេងឃឬអាចារយវតត
សៃីមបេីិភាក្ា អំេីការអប់រ ំ ឬថ្ចក្រថំ្លក្ៃំសណីរការាលាសរៀនសៅតាមទ្េឹតតិការណ៍ថ្ៃល 
េមរមយ ឬសៃមីបសីធវីជាដៃគូក្នុងទ្េឹតតិការថ្េវងរក្ថវកិា ៃូសចនោះ ក់្ក្ណ្តត លដនមូលនិធិថ្ៃល
រក្បាន ចូលសៅខ្នងវតតអារាម និង ក់្ក្ណ្តត លសរៀតោទំ្រាលាសរៀន ។ 
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APPENDICES 

Appendix I: Oral Interview Consent Form 

Siem Reap Education Support Team (SEST) and This Life Cambodia (TLC) 

Interview Consent Form 

This interview is being conducted as part of a research study on Enhancing Collaboration 

Between School Management and District and Provincial Offices of Education, led by This 

Life Cambodia (TLC) and Siem Reap Education Support Team (SEST).  

This research has been approved by the Provincial of Education, Youth, and Sport, DoE and your 

school principal. The interview should take approximately 1:30minutes to complete.  

The specific objectives of this research are: 

1. To uncover what support currently is available for principals and SSC members. 
2. To examine what support school principals and SSC members are aware of and able to 

access in practice. 
3. To examine schools with strong collaboration between school management and 

DoE/PoE 

4. To compile lessons learned for enhancing collaboration between school management 
and DoE/PoE to inform clear, accessible advocacy materials for use by P-ESWG, schools, 
communities, and other stakeholders. 

We hope this research will provide helpful information, especially to school principals and SSCs, 

about how to improve collaboration on school development. It is important for this research to 

consult a number of actors in local school development, including school principal, SSC, DOE, 

and POE, to gain a comprehensive understanding of how collaboration between these actors 

currently works and what can be done to enhance collaboration and make it easier for actors to 

work together on school development. 

The interview is completely not affected to anyone, or schools and it is helpful for other school 

to learn how to collaborate between their school to district and provincial office toward school 

development. The interview is completely voluntary, which means you can stop the interview at 

any times.  

We going to use voice recorder to verify with our notes to ensure the important information has 

been collected.  The data collected will be destroyed within five years after report launched. 

Since your oral consent was audio recorded, you do not need to sign a consent form. If you have 

questions or concerns, please contact us at the phone number or email address listed below. 

Thank you very much for your times. 

Kimsorn Ngam 
This Life Cambodia (TLC)  
063 96 60 50 
kimsorn@thislifecambodia.org

mailto:kimsorn@thislifecambodia.org
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Appendix II: Data Collection Tools 

Date: 

Total Interview Subject(s): 

 Male: 

 Female: 

Interviewer: 

Observers: 

Location: 

 

Enhancing Collaboration Between School Management and District and Provincial Offices of 
Education 

 

Principal Interview Question Guide 

1. What are your main roles and responsibilities as school principal?  

2. How much have you played and implemented the roles and responsibilities? Why?   

(Prompt: What make you difficult in implementing the roles and responsibilities? What 
would help you to overcome these obstacles?) 

3. How long have you been school principal?  

4. What do you think are the key achievements you have done for the school since you have 
worked as the school principal?  

5. What other people and groups do you work closely with to support the school? (Prompt if 
needed: SSC, teachers, parents, community members, local authorities, etc.?) 

6. How do you consult the SSC and community to obtain local input and priorities? How often 
is this done? 

7. After receiving community input, how do you share community priorities with local 
authorities, DOE, or POE? 

8. Do you feel the priorities and concerns you express to local authorities are listened to and 
addressed? 

(Prompt: Do you feel you have addressed the concerns expressed by the SSC and local 
authorities? Why or why not? Could you raise an example of what you have addressed?) 

9. How closely do you work with the SSC? Do the school director & SSC frequently work 
together on school development issues, or do you usually work on separate tasks?  

10. What are some examples of school development issues you collaborate with the SSC on? 
Why you need to collaborate with them? 

11. What are some examples of school development issues you do NOT collaborate with the SSC 
on? Why you don’t need to collaborate with them? 
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12. Do you think the SSC work well with you? Why or Why not? 

13. What training, orientation or other support did you receive from the government as a new 
principal? Or what training, orientation or other support did you receive from the 
government so far as a principal? 

14. Do you feel the training or orientation you received prepared you well for the role & 
responsibilities of a school principal? Why or why not? 

15. What ongoing government support and training for school principals or SSC members are 
you aware of? How do you find out about available training and support? 

(Prompt: Have you accessed the support and training you are aware of? Why? Do you feel 
like you are able to access the support and training you are aware of? Why?) 

16. (If the answer to questions 14-16 indicate any training was received): What training have you 
found most helpful to communicate and work with SSC, the community, or local authorities? 

17. Do you share lessons with or learn from other school principals? If yes, how is this done? 
(Prompt if needed: Talk to other principals? Visit other schools and communities to learn 
how other school principals work?) 

18. Do you think you collaborate well with local authorities? Why or why not? 

19. Can you give an example of when you worked with the DoE/PoE to achieve a positive result 
for the school? 

20. What lessons have you learned about how to work well with DoE/PoE?  

21. Can you give an example of when you worked with the SSC to achieve a positive result for 
the school? 

22. What lessons have you learned about how to work well with SSC? 

23.  What do you know about Decentralization and De-concentration in education government 
policy?  

24. The MoEYS Decentralization and De-concentration policy aims to transfer more authority 
and accountability for education to the local level. Do you think allowing more decision 
making at the local level will make it easier for you to accomplish your responsibilities 
related to school development? Why or why not? 

25. What training or support would better equip you to perform your role and accomplish 
school development goals? 

26. What would enable you to make effective communication with DOE and POE for the sake of 
development of your school? 

27. What could help you to work more closely and productively with SSC? What is your plan to 
improve the communication with SSC more collaboratively?  
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Date: 

Total Interview Subject(s): 

 Male: 

 Female: 

Interviewer: 

Observers: 

Location: 

Enhancing Collaboration Between School Management and District and Provincial Offices of 
Education 

SSC Focus Group Question Guide 

1. What are the main roles and responsibilities of your SSC? (Spontaneous)  

(Prompt: Base on the guideline, there are key roles and responsibilities of the SSC as 
below, so how much have you played or implemented each roles and responsibilities? 
Why?)  

(Note to Interviewer: Please ask them one by one with all the roles below)  

a. Develop and implement school development plans (or school action plans) 
b. Collect children and promote enrolment 
c. Follow up on children’s learning outcomes 
d. Generate income and manage the school budget 
e. Involvement in development and maintenance of school infrastructure 
f. Share experiences and life (vocational) skills 
g. Prevent irregularities in and out of school 
h. Strengthen the capacity of the school support committee 

 
2. What make you or your SSC difficult in implementing the roles and responsibilities? 

What would help you to overcome these obstacles?) 

3. What other people and groups do you work closely with to support the school? (Prompt 
if needed: School Directors, teachers, parents, community members, local authorities, 
etc.?) 

4. How do you consult the community and ask for their input and priorities? How often is 
this done? 

5. After receiving community input, how does the SSC share community priorities with 
school director or local authorities?  

6. Do you feel the priorities and concerns expressed by the SSC to school principal and 
local authorities are heard and addressed? Why? Or Why not?  

If Yes, how they were addressed? If No, what SSC plan to do? 
7. How closely does the SSC work with the school director? Do SSC & school director work 

together on many issues, or does school director handle many issues himself/herself? 

8. Do you think your SSC works well with school director? Why or why not? 
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9. What are some examples of school development issues the school principal collaborates 
with the SSC on? Why it was so? 

10. What are some examples of school development issues the school principal handles on 
his/her own and does NOT collaborate with the SSC on? Why it was so? 

11. What training, orientation or other support do new SSC members receive?  

(Probe: What support currently is available for SSC members? Who provide this 
support? How do you know about this available supports?) 

12. What ongoing support and training for SSC members are you aware of? 

13. Did the training you received help you understand your roles and prepare you well for 
the responsibilities of being an SSC member? Why or why not? 

14. How do you find out about training and support opportunities?  

15. (If the answer to questions 11-14 indicate training was received): What training have you 
found most helpful to communicate and work with school principal or local authorities?  

16. Does your SSC share lessons with or learn from other SSCs? If yes, how is this done? 
(Prompt if needed: Talk to other SSCs? Visit other schools and communities to learn how 
other SSCs work?) 

17. Do you think your SSC works well with local authorities? Why or why not? 

18. Can you give an example of when your SSC has worked with the school director or 
DoE/PoE to achieve a positive result for the school? 

19. What lessons have you learned about how to work well with DoE and PoE? 

20. What lessons have you learned about how to work well with school principal? 

21. For SSCs having difficulties collaborating with school principal or DoE/PoE, do you have 
any advice on how to improve collaboration? (Prompts: Ideas on how to better 
collaborate on the school development plan? On how to improve selection of SSC members? 
On how to improve training of SSC members or better ensure SSC members understand 
their roles & responsibilities?)  

22.  What do you know about Decentralization and De-concentration in education 
government policy?  

23. The MoEYS Decentralization and De-concentration policy aims to transfer more 
authority and accountability for education to the local level. Do SSC members think 
allowing more decision making at the local level will make it easier for the SSC to 
accomplish their school development work? Why or why not? 

24. What training or support would better equip SSCs to perform their roles and further 
school development in their community? 

25. What would be the suggestions for better enhancing school collaboration between SSC 
and school management/principal? Between school and DOE/POE? 
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Date: 

Total Interview Subject(s): 

 Male: 

 Female: 

Interviewer: 

Observers: 

Location: 

Enhancing Collaboration Between School Management and District and Provincial Offices of 
Education 

DOE Focus Group Question Guide 

1. What is your role at DOE and what are your main responsibilities? 

2. How long have you been in your current position? 

3. In your role, how do you interact with school principals and SSCs? 

4. What are the most difficulties/challenges you have when interacting with school 
principals or SSCs? How have you overcome it?) 

5. What other people and groups do you work closely with to support schools in your 
district? (Prompt if needed: Other government officials, teachers, parents, community 
members, laypeople, etc.?) 

6. How do you ensure government policies, updates, or resources are communicated from 
the DOE down to more local education stakeholders such as school principals and SSCs? 

7. How do you and your staff stay knowledgeable about what is occurring on the ground at 
different schools in your district? (Prompt: Is there any monitoring mechanism? How 
DOE usually practiced? Is it effective?) 

8. How do you and your staff communicate local updates and challenges from your district 
up to the POE or other higher levels of MOEYS? 

9. What is the most helpful way local school management can share updates with or 
request support from the DOE? (Prompt: Have you observed that any school has done 
like what you suggested so far? If yes, which schools? How they were done?) 

10. Can you give an example of a time when local school management communicated an 
update or problem to the DOE in an effective, helpful way? (Prompt: How they do it? And 
which schools? )  

11. Which schools you have good collaboration with DOE? Which areas of collaboration you 
feel they do well and not well? Why or why not? 

12. One challenge sometimes faced by SSCs is they feel the school principal is not engaged 
or does not communicate the priorities of the community and SSC to local authorities. 
What advice do you have for SSCs who feel their school principal makes it difficult for 
them to collaborate with local authorities on school development? 

13. What advice do you have for local school management (school principals, SSCs) to 
improve their communication and collaboration with the DOE? 
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14. What trainings or support are offered by DoE or other local authorities to new school 
principals and SSC members? What trainings or support are offered by DoE or other 
local authorities to existing school principals and SSCs? What are the support available, 
but DOE have not provided to school principals and SSC members yet? Why it was so? 

15. What is the best way for local school management to stay up to date on the trainings and 
support available to them? 

16. The Decentralization and De-concentration policy reforms that are being rolled out by 
MOEYS over the next few years will transfer more autonomy and accountability to the 
local level. Do you think allowing more decision making at the local level will make it 
easier for you to accomplish your responsibilities related to school development and 
school management? Why or why not? 

17. These are some of the responsibilities that are planned to transfer to District level under 
D&D. How prepared do you feel DOE will be to take on the following tasks? 

(Note to facilitator: Please ask one by one about the tasks below) 

a.  hiring, dismissal & resignation 
b. development of new infrastructure & procurement & monitoring of major 

repairs 
c. write a training plan and manage induction training for new staff  

 
18. What have DOE prepared or planned to implement the D&D policy reforms at your 

district level? What new roles under D&D do you feel will be hardest for DOE to fulfill? 
What support would you or DOE need to help you or DOE fulfill these roles?  
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Date: 

Total Interview Subject(s): 

 Male: 

 Female: 

Interviewer: 

Observers: 

Location: 

Enhancing Collaboration Between School Management and District and Provincial Offices of 
Education 

POE Interview Question Guide  

1. What is your role at POE and what are your main responsibilities?  

2. How long have you been in your current position? 

3. In your role, how do you interact with school principals or SSCs? 

(Prompt: What are the most difficulties/challenges you have when interacting with 
school principals or SSCs? How have you overcome it?) 

4. What other people and groups do you work closely with to support schools in your 
province? (Prompt if needed: Other government officials, school principals, community 
members, laypeople, etc.?) 

5. How do you ensure government policies, updates, or resources are communicated from 
the POE down to the local level, including DOE, school principal, and SSC? 

6. How do you and your staff stay knowledgeable about what is occurring on the ground at 
different schools in your province? (Prompt: Is there any monitoring mechanism? How 
POE usually practiced? Is it that effective?)  

7. What is the most helpful way local school management can share updates with or 
request support from the POE? (Prompt: Have you observed that any school has done 
like what you suggested so far? If yes, which schools? How they were done?) 

8. Can you give an example of a time when local school management communicated an 
update or problem to the POE in an effective, helpful way? (Prompt: How they do it? And 
which schools? ) 

9. Which schools have good collaboration with POE? Which areas of collaboration do you 
feel they do well and not well? Why or why not? 

10. What trainings or support are offered by POE or other local authorities to new school 
principals and SSC members?  

11. What trainings or support are offered by POE or other local authorities to existing 
school principals and SSC members? What are the support available, but POE have not 
provided to school principals and SSC members yet? Why it was so? 

12. What is the best way for local school management to stay up to date on the trainings and 
support available to them? 
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13.  One challenge faced by some SSCs is they feel the school principal is not engaged or 
does not communicate the priorities of the community and SSC to local authorities. What 
advice do you have for SSCs who feel their school principal makes it difficult for them to 
collaborate with local authorities on school development? 

14. What advice do you have for local school management (school principals, SSCs) to 
improve their communication and collaboration with the POE? 

15. The Decentralization and De-concentration policy reforms that are being rolled out by 
MOEYS over the next few years will transfer more autonomy and accountability to the 
local level. Do you think allowing more decision making at the local level will make it 
easier for you to accomplish your responsibilities related to school development and 
school management? Why or why not? 

16. These are some of the responsibilities that are planned to transfer to District level under 
D&D. How prepared do you feel DOEs will be to take on the following tasks? And how 
prepared do you feel to support DOE as they take on new roles? 

(Note to facilitator: Please ask one by one about the tasks below) 
a.  hiring, dismissal & resignation 
b. development of new infrastructure & procurement & monitoring of major 

repairs 
c. write a training plan and manage induction training for new staff  

 
17. What have POE prepared or planned to implement the D&D policy reforms at your 

province? What new roles under D&D do you feel will be hardest for POE to fulfill? What 
support would you or POE need to help you or POE fulfill these roles?  

 

 

 


