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បុរវរថា 
សៅរនតងក្របខណ្ឌ េរល និងតំបន់ ការអប់រ ំ មានតួនាទីយា៉ាងេំខាន់រនតងការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនតេស និងជា អ្ឹងខនងននការអភិវឌ្ឍសេដឋរិច្បេជាតិ។ រនតងន័យសនុះ ការអប់រតំាមក្រប់របូភាេទំងរនតង
ក្បេ័នធ សក្ៅក្បេ័នធ និងសក្ៅផ្លូវការ ជាមរាសទេរ៏រមួចំ្បបណ្រដ៏េំខាន់រនតងការធានាឱ្យការេិរាមានរតណ្
ភាេក្បរបសដ្ឋយេមធម៌ បរយិាបនន និងឱ្កាេរនតងការេិរាសេញមួយជីវតិេក្មាប់ទំងអេ់គន ។ 

ការេិរាសេញមួយជីវតិបានកាល យជាក្បធានបទដ៏េំខាន់េក្មាប់ការអប់រ ំ សេើយរ៏ជឧបររណ៍្ 
បដលមានក្បសយាជន៍េក្មាប់ទទួលបានេិទធិសេរភីាេ ភាេេបាយររីរាយ និងស្លើយតបសៅនឹងបបក្ម
បក្មួលននតក្មូវការទីផ្ារការងារ េិសេេភាេចំបាច់្បននការេិរារបេ់េលរដឋក្រប់របូ សៅក្រប់កាលៈ
សទេៈផ្ងបដរ។ ការេិរាសេញមួយជីវតិ ជាដំសណ្ើ រការសរៀនេូក្តទំងសៅរនតងក្បេ័នធ សក្ៅក្បេ័នធ និងមិន
ផ្លូវការ សេញមួយជីវតិរបេ់មនតេស សដើមបីអភិវឌ្ឍវជិាា េមបទ បំណិ្នេមបទ កាល យជាេលរដឋលអ និងសច្បុះ
រមួរេ់ជាមួយគន រនតងេតខេនតិភាេ និងក្បរបសដ្ឋយេតខដតមរមនា សៅរនតងេងាមេតទធិ។ 

េាិតរនតងបរកិារណ៍្ននេរលភាវបូនីយរមម និងការក្បរួតក្បបជងទំងរនតងតំបន់ និងេរល បដល
មានការបក្បក្បួលេងាម សេដឋរិច្បេ នសយាបាយ បរសិាា ន វបបធម៌ ឧេាេរមម និងបសច្បេរវទិាេ័ត៌មាន 
ទមទរឱ្យមានអភិវឌ្ឍសគលនសយាបាយេិរាសេញមួយជីវតិ សដើមបីស ល្ើយតប និងបសងកើនការអភិវឌ្ឍ
ធនធានមនតេសបដលមានេកាត នតេលឈានសៅេសក្មច្បសគលសៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបសដ្ឋយចី្បរភាេ។ 

សគលនសយាបាយច្បងអតលបងាា ញេីយតទធសាស្តេត បផ្នការេរមមភាេ ការក្តួតេិនិតយ តាមដ្ឋន និង
វាយតនមល និងសគលការណ៍្អនតវតតក្បរបសដ្ឋយក្បេិទធភាេ សដើមបីជាទតនេក្មាប់ការសក្បើក្បាេ់ និងការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនតេសរនតងេងាមេតទធិ សដើមបីស ល្ើយតបសៅនឺងតក្មូវការបតរាល េងាម និងទីផ្ារការងារ។ 

រនតងនាមក្រេួងអប់រ ំយតវជន និងរីឡា ខ្តំេូមេំបដងនូវការសកាតេរសេើរចំ្បសពាុះក្រុមការងារទំង
អេ់បដលបានចូ្បលរមួចំ្បបណ្រយា៉ាងេរមមទំងបផ្នរសាម រតី បសច្បេរសទេ និងេមាា រៈ សដើមបីសធវើឱ្យេសក្មច្ប
បាននូវសគលនសយាបាយជាតិ េតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិ េក្មាប់ជាក្តីវេ័ិយអភិវឌ្ឍធនធាន
មនតេស និងសេដឋរិច្បេក្បរបសដ្ឋយចី្បរភាេ។ 

ក្រេួងអប់រ ំយតវជន និងរីឡា េងឃឹមយា៉ាងមតតមំាថា ក្រេួង សាា ប័នពារ់េ័នធ នដរូអភិវឌ្ឍ វេ័ិយ
ឯរជន េេរមន៍ ក្រួសារ និងបតរាល ចូ្បលរមួចំ្បបណ្ររនតងការផ្សេវផ្ាយ គំក្ទ និងអនតវតតសគល
នសយាបាយសនុះឱ្យទទួលបានសជារជ័យ សដើមបីបក្បកាល យរមពតជា ជាក្បសទេមានការអភិវឌ្ឍសេដឋរិច្បេ
ក្បរបសដ្ឋយចី្បរភាេ និងជាេងាមេតទធិ។ 
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១- គសចរតីគ្តើម្ 
បញ្ញតិតនន «ការេិរាសេញមួយជីវតិ»  ឆ្ន ំ១៩៧២ ជាបញ្ញតតិសគលមួយ បដលបានដ្ឋរ់

បញ្េូ លសៅរនតងសគលនសយាបាយអប់ររំបេ់ក្បសទេសជឿនសលឿន និងក្បសទេរំេតងអភិវឌ្ឍ។ 
តាមរយៈបញ្ញតិតននការេិរាសេញមួយជីវតិសនុះ បានសលច្បស ើងនូវបញ្ជា ក្បឈមមួយចំ្បនួនដូច្ប
ជា េិទធិទទួលបានការអប់រ ំ ការច្បតុះសឈាម ុះចូ្បលសរៀន និងរតណ្ភាេអប់រ ំ មិនទន់ស្លើយតបនឹង
ការវវិតតរបេ់េិភេសោរ (ការអប់រេំក្មាប់ទំងអេ់គន  ឆ្ន ំ១៩៩០ សៅ ជមសទៀន ក្បសទេនៃ)។ 
សគលសៅននការអប់រេំក្មាប់ទំងអេ់គន  ក្តូវបានេិនិតយស ើងវញិរនតងឆ្ន ំ២០០០ សៅ ដ្ឋកា 
ក្បសទេសេសណ្ហ្គា ល់ ស្េបសេលបដលក្បសទេសជឿនសលឿន បានសតត តសលើការអប់រជំនសេញ    
វយ័អំេីជំនាញវជិាា ជីវៈ សដើមបីសលើររមពេ់ជីវភាេរេ់សៅឱ្យកាន់បតក្បសេើរស ើង។ 

រនតងេតវតសទី២១សនុះ ការេិរាសេញមួយជីវតិបានកាល យជាក្បធានបទដ៏េំខាន់េក្មាប់
ការអប់រ ំ សេើយរ៏ជាឧបររណ៍្បដលមានក្បសយាជន៍េក្មាប់ទទួលបានេិទធិសេរភីាេ ភាេ
េបាយររីរាយ និងស្លើយតបសៅនឹងបបក្មបក្មួលននតក្មូវការទីផ្ារការងារ េិសេេភាេ
ចំបាច់្បននការេិរារបេ់េលរដឋក្រប់របូសៅក្រប់កាលៈសទេៈផ្ងបដរ។ ការេិរាសេញមួយ
ជីវតិ បានកាល យជាេមាេភារេំខាន់រនតងសគលសៅទី៤ ននក្របខណ្ឌ សគលសៅអភិវឌ្ឍន៍
ក្បរបសដ្ឋយចី្បរភាេឆ្ន ំ២០៣០ សៅ អតីនឈាន់ សាធារណ្រដឋរូសរ ៉ា សពាលរឺ «ធានាឱ្យការអប់រ ំ
មានរតណ្ភាេក្បរបសដ្ឋយេមធម៌ បរយិាបនន និងសលើររមពេ់ឱ្កាេរនតងការេិរាសេញមួយ
ជីវតិេក្មាប់ទំងអេ់គន »។ 

ចប់តំាងេីច្បតងឆ្ន ំ២០១៥ តាមរយៈរិច្បេក្បជតំថាន រ់តំបន់អាេតីបា៉ាេតីេវិរេក្មាប់ការអប់រ ំ
ឆ្ន ំ២០៣០ បដលសរៀបចំ្បសដ្ឋយអងាការយូសណ្េកូ ក្បសទេនីមួយៗបានសរៀបចំ្បេិនិតយស ើងវញិ 
និងសធវើមូលដ្ឋឋ ននីយរមមសលើសគលនសយាបាយ និងបផ្នការយតទធសាស្តេតរបេ់ខលួន សឆ្ព ុះសៅររ
ការអប់រមំានរតណ្ភាេ បរយិាបនន េមធម៌ និងការេិរាសេញមួយជីវតិេក្មាប់ទំងអេ់គន ។ 
េាិតរនតងបរបិទសនុះ ក្បសទេមួយចំ្បនួនរនតងតំបន់បាន និងរំេតងសរៀបចំ្បសគលនសយាបាយ និង
យតទធសាស្តេតស្លើយតបសៅនឹងការេិរាសេញមួយជីវតិសៅរក្មិតសផ្សងៗគន ។ 

សៅរមពតជា មាក្តា ៦៥ ននរដឋធមមនតញ្ញ បានបច្បងថា «រដឋក្តូវការពារ និងសលើរេទួយេិទធិ
របេ់ក្បជាេលរដឋ រនតងការទទួលការអប់រកំ្បរបសដ្ឋយរតណ្ភាេសៅក្រប់រក្មិត និងក្តវូចត់
វធិានការក្រប់បបបយា៉ាងជាជំហ្គនៗ សដើមបឱី្យការអប់រសំនុះ បានសៅដល់ក្បជាេលរដឋក្រប់របូ»  
និងមាក្តា ៦៦ «រដឋរសាងក្បេ័នធអប់រមួំយសេញសលញ និងឯរភាេសៅទូទំងក្បសទេ បដល
ធានាឱ្យបាននូវសគលការណ៍្សេរភីាេខាងេិរាធិការ និងសគលការណ៍្េមភាេរនតងការអប់រ ំ
សដើមបីឱ្យក្បជាេលរដឋក្រប់របូមានភ័េវេំណ្តងក្រប់ក្គន់ សេមើគន រនតងការរសាងជីវតិ»។ 
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ក្រេួងអប់រ ំ យតវជន និងរីឡា បានខិតខំក្បឹងបក្បង ផ្តល់ឱ្កាេ តាមក្រប់របូភាេដល់
ក្បជាជនរមពតជាក្រប់របូ សដើមបីទទួលបានការអប់រទំំងអេ់គន   សដ្ឋយសបើរយតទធនាការរសំដ្ឋុះ
សក្គុះមិនសច្បុះអរសរ និងសក្គុះសភលច្បអរសរ តាមពារយសសាល រមួយចំ្បនួនរនតងន័យសលើររមពេ់ការ
អប់រដូំច្បជា «អនរសច្បុះសក្ច្បើនបសក្ងៀនអនរសច្បុះតិច្ប អនរសច្បុះតិច្បបសក្ងៀនអនរមិនសច្បុះ» រនតងទេវតសរឆ៍្ន ំ
១៩៨០ និង «សរៀនសេើយសរៀនសទៀត សរៀនមិនសច្បុះច្បប់» សៅទេវតសរឆ៍្ន ំ១៩៩០។ ដំណ្តរ់កាលបនត
បនាទ ប់ក្រេួងអប់រ ំ យតវជន និងរីឡាបានដ្ឋរ់សច្បញនូវសគលនសយាបាយ បផ្នការយតទធសាស្តេត 
និងរមមវធីិអប់រពំារ់េ័នធនានា មានជាអាទិ៍ច្បាប់េតីេីការអប់រ ំសគលនសយាបាយអប់រសំក្ៅក្បេ័នធ 
និងបផ្នការជាតិអប់រសំក្ៅក្បេ័នធ សដើមបីស្លើយតបនឹងតក្មូវការក្រប់ក្រុមមតខេញ្ជញ  ជាេិសេេ
ក្រុមជនងាយរងសក្គុះ ជនជាតិសដើមភារតិច្ប និងជនបាត់បង់ឱ្កាេ។ 

សៅសេលបច្បេតបបននសនុះ ក្បេ័នធអប់ររំមពតជាមានការររីច្បសក្មើនខាងបរមិាណ្រួរជាទីសមាទនៈ 
ជាេិសេេសៅរក្មិតបឋមេិរា។ សទុះបីជាយា៉ាងសនុះរ្ី បញ្ជា េិេសសបាុះបង់ការេិរា និង
រតណ្ភាេេិរាសៅបតជារ្ីរងវល់សៅស ើយ។ ជារ់បេង្ អក្តាេិតននការេិរាសៅបឋម
េិរាមានក្បមាណ្ ៩៧% សៅទេវតសរច៍្បតងសក្កាយសនុះ។ ប៉ាតបនតេិេសបដលអាច្បបញ្េ ប់ការ
េិរាសៅបឋមេិរាមានក្បមាណ្ ៨០% បញ្េ ប់មធយមេិរាបឋមភូមិមានក្បមាណ្ ៤០% 
និងមធយមេិរាទតតិយភូមិមានក្បមាណ្ ២០%។ ការវាយតនមលថាន រ់ជាតិសលើមតខវជិាា ភាសាបខមរ 
និងរណិ្តវទិារ៏បានបងាា ញផ្ងបដរថា េិេសសេទើរបតពារ់រណ្្តលបដលបានចូ្បលរមួរនតងការ
វាយតនមលសៅថាន រ់ទី៣ ទី៦ និងទី៨ មិនទទួលបានចំ្បសណ្ុះដឹងដូច្បការរេឹំងទតរសនាុះសទ។ 

សដ្ឋយសារមានការខិតខំេីក្រប់ភារីតាមរយៈរមមវធីិអប់ររំនតងក្បេ័នធ សក្ៅក្បេ័នធ និងមិន
ផ្លូវការ អក្តាអរខររមមជនសេញវយ័អាយត១៥ឆ្ន ំស ើងមាន ៨០,៥% ស្តេតីមាន ៧៥,០% រនតងសនាុះ  
អក្តាអរខររមមសៅតាមជនបទ មានក្តឹមបត ៧៦,៨% ស្េី ៧០,៧% ប៉ាតសណ្តណ ុះ(អសងកតេតីេីសេដឋ
រិច្បេ-េងាមរមពតជា, វទិាសាា នជាតិេាិតិ, ក្រេួងបផ្នការ ឆ្ន ំ២០១៦)។ 

ផ្លិតភាេរបេ់និសយាជិតសៅតាមេេក្គេ ក្រឹុះសាា ន ក្តូវបានរត់េមាា ល់សដ្ឋយ
និសយាជរថាសៅមានរក្មិត សដ្ឋយសារបតរនតងចំ្បសណ្តមរមាល ំងេលរមមអាយត ១៥-៦៤ឆ្ន ំ េរតប 
៨ ៣៥៩ ០០០ នារ់ ស្េី ៤ ០៣៥ ០០០ នារ់ រនតងចំ្បសណ្តមសនាុះរមាល ំងេលរមមបដលមិនបាន
ចូ្បលសរៀនសាោសសាុះ ឬបានចូ្បលសរៀនតិច្បតួច្បសេើយសបាុះបង់ការេិរាមាន ១៣,៥០ភាររយ  
មិនបានបញ្េ ប់ថាន រ់បឋមេិរាមាន ៣២,៥ភាររយ បានបញ្េ ប់ថាន រ់បឋមេិរាមាន ២៧,៨
ភាររយ  បានបញ្េ ប់មធយមេិរាបឋមភូមិមាន ១៤,០ភាររយ បានបញ្េ ប់មធយមេិរាទតតិយ
ភូមិមាន ៦,៨ភាររយ និង  បានបញ្េ ប់ថាន រ់មហ្គវទិាល័យមាន ៥,៤ភាររយ (អសងកតេតីេីសេដឋ
រិច្បេ-េងាមរមពតជា, វទិាសាា នជាតិេាិតិ, ក្រេួងបផ្នការ ឆ្ន ំ២០១៦)។ សលើេេីសនុះសទៀត សៅឆ្ន ំ
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២០០៨ េេេ័នធនិសយាជរនិងេមារមពាណិ្ជារមមរមពតជាបានររស ើញថា អនរបដលសធវើការ
សដ្ឋយរមាល ំងកាយក្តូវបានរត់េមាា ល់ថាខវុះជំនាញទន់រនតងការបំសេញការងារ។ ចំ្បបណ្រ
បតរាលិរខលុះបដលមានចំ្បសណ្ុះដឹងបសច្បេរសទេ ខវុះបំណិ្នក្បាស្េ័យទរ់ទង បំណិ្នសធវើសេច្បរ្ី
េសក្មច្ប និងបំណិ្នសដ្ឋុះស្សាយបញ្ជា ។  

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរមពតជាមានច្បរខតវេ័ិយ បក្បកាល យរមពតជាសៅជាក្បសទេបដលមានចំ្បណូ្ល
មធយមរក្មិតខពេ់សៅឆ្ន ំ២០៣០ និងកាល យជាក្បសទេមានចំ្បណូ្លរក្មិតខពេ់សៅឆ្ន ំ២០៥០ 
បដលក្តវូរតញក្ចនសដ្ឋយរមាល ំងេលរមមបដលមានទំងចំ្បសណ្ុះដឹងបសច្បេរសទេរក្មិតខពេ់ និង
បំណិ្នអរបូវនត។ 

ការបក្បក្បួលេងាម សេដឋរិច្បេ នសយាបាយ បរសិាា ន វបបធម៌ ឧេាេរមម និង បសច្បេរវទិា
េ័ត៌មានតក្មូវឱ្យមានការសធវើបច្បេតបបននរមម និងបរលមអរមមវធីិអរខររមមបដលេងកត់ធងន់សៅសលើការ
សច្បុះអរសរ និងសលខ សៅជារមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិបដលេងកត់ធងន់សលើបំណិ្នបសច្បេរសទេ
វជិាា ជីវៈ បំណិ្នអាជីេ និងបំណិ្នអរបូវនត បដលអនរេិរាអាច្បេិរាសៅក្រប់សេលសវោ ក្រប់ទី
របនលង និងក្រប់មសធាបាយ ជាេិសេេការសក្បើក្បាេ់បសច្បេរវទិាេ័ត៌មានេក្មាប់គំក្ទេរមម
ភាេេិរា។ 

សគលនសយាបាយអប់រសំក្ៅក្បេ័នធឆ្ន ំ២០០២ បានរមួចំ្បបណ្រេសក្មច្បលទធផ្លខាងសលើ
សនុះ តាមរយៈការផ្ល់្ការអប់រកំ្រប់របូភាេ។ វសិាលភាេសគលនសយាបាយសនុះ សៅមិនទន់
អាច្បស្លើយតបបានសៅនឹងបរបិទននការអភិវឌ្ឍេងាមសេដឋរិច្បេរបេ់ក្បសទេ សទុះបីមានភាេេតី
ច្បងាវ រ់គន សៅនឹងបញ្ញតតិននការេិរាសេញមួយជីវតិយា៉ាងណ្តរ៏សដ្ឋយ។ សគលនសយាបាយអប់រ ំ
សក្ៅក្បេ័នធឆ្ន ំ២០០២ តក្មូវឱ្យសធវើបច្បេតបបននរមម សដ្ឋយក្តូវេក្ងីរវសិាលភាេ និងយនតការមួយ
ចំ្បនួនឱ្យកាន់បតក្បសេើរបៃមសទៀត។ 

សដើមបីស្លើយតបនឹងបញ្ជា ក្បឈម និងច្បរខតវេ័ិយសនុះ ក្រេួងអប់រ ំយតវជន និងរីឡាបាន 
ផ្តួច្បសផ្តើមអភិវឌ្ឍសគលនសយាបាយេិរាសេញមួយជីវតិ េំសៅបសងកើនការអភិវឌ្ឍធនធាន
មនតេសបដលមានេកាត នតេលឈានសៅេសក្មច្បសគលសៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបសដ្ឋយចី្បរភាេ។ 
សគលនសយាបាយសនុះ ទមទរឱ្យមានរិច្បេខិតខំក្បឹងបក្បងរមួគន េីក្រប់សាា ប័ន និងភារីពារ់េ័នធ
ទំងអេ់ សដ្ឋយសតត តសលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនតេស ក្បរបសដ្ឋយរតណ្ភាេ និងរតណ្េមប
ទ។ សគលនសយាបាយជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិអាច្បជាយនតការក្បទរ់ក្រឡារនតង
សគលសៅរមួមួយ បដលអាច្បសបើរទូោយឱ្យមានការចូ្បលរមួបានកាន់បតក្បសេើរស ើង និង
កាន់បតមានក្បេិទធភាេបៃមសទៀត រនតងការផ្តល់ឱ្កាេ និងសេវា ក្េមទំងមានការទទួលសាា ល់ 



 
 

4 
 

និងស្លើយតបសៅនឹងតក្មវូការរបេ់អនរទទួលសេវា រ៏ដូច្បជាទីផ្ារការងារ ជាេិសេេដល់ក្រុម
បដលបាត់បង់ឱ្កាេ។ 

 

២- ចរខវុិសយ័ 

សគលនសយាបាយជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិមានច្បរខតវេ័ិយ អភិវឌ្ឍក្បជាជន
រមពតជាក្រប់របូឱ្យមានវជិាា េមបទ បំណិ្នេមបទ ច្បរយិាេមបទ និងរតណ្តនមល សដើមបីរមួ
ចំ្បបណ្របសងកើនសេដឋរិច្បេ និងសលើររមពេ់េតខដតមជីវតិបតរាលនិងេងាម តាមរយៈការផ្តល់
ឱ្កាេេិរាសេញមួយជីវតិ ក្រប់សេលសវោ ក្រប់ទីរបនលង និងក្រប់មសធាបាយ។ 

៣- គោលបំណង 

សគលនសយាបាយជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិមានសគលបំណ្ង ផ្តល់ឱ្កាេ 
និងគំក្ទឱ្យក្បជាជនក្រប់របូ ទទួលបានការេិរាតាមក្រប់របូភាេ និងសក្បើក្បាេ់ចំ្បសណ្ុះដឹង
តាមជំនាញបដលទទួលបានសដើមបីបសងកើនក្បេិទធភាេ រតណ្ភាេ ផ្លិតភាេការងារ និងក្បារ់
ចំ្បណូ្ល ស្េបតាមយតរេម័យបសច្បេរវទិាេ័ត៌មាន និងេងាមេតទធិ។ 

៤- គោលគៅ 

សដើមបីេសក្មច្បច្បរខតវេ័ិយនិងសគលបំណ្ងខាងសលើ ក្តូវរំណ្ត់សគលសៅដូច្បខាងសក្កាម៖  

៤.១- ផ្តល់សេវាការេិរាមួយជីវតិដល់ក្បជាជនរមពតជាក្រប់របូ។ 
៤.២- អភិវឌ្ឍរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិឱ្យេមបូរបបប និងមានភាេបត់បបន ស្លើយតប

សៅនឹងតក្មូវការរបេ់អនរេិរា។ 
៤.៣- អភិវឌ្ឍមជឈមណ្ឌ លេិរា សេដ្ឋឋ រច្បនាេមព័នធ និងទីរបនលងេិរាឱ្យបានេមស្េប។ 
៤.៤- សលើររមពេ់ការបណ្តត ុះបណ្តត លអនរេក្មបេក្មលួរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិ 

សដ្ឋយេងកត់ធងន់សលើការសរៀបចំ្បរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិ វធីិសាស្តេតបសក្ងៀន 
តក្មង់ទិេការអនតវតត និងរមមេិរាក្បតិបតតិ។ 

៤.៥- ផ្តល់ការទទួលសាា ល់ ការបញ្ជា រ់េតេលភាេ និងមានការទទួលសាា ល់រតណ្ភាេ
ចំ្បសណ្ុះដឹង ជំនាញ និងេមតាភាេ ននការេិរាសេញមួយជីវតិស្េបតាម
ក្របខ័ណ្ឌ រតណ្វតឌ្ឍជិាតិរមពតជាសដ្ឋយតមាល ភាេ យតតតិធម៌ និងមានេងាតិភាេ។ 

៤.៦- ជំរតញក្រេួង សាា ប័នពារ់េ័នធ វេ័ិយឯរជន និងនដរូអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ល់្ការគំក្ទ និង
អនតវតតការេិរាសេញមួយជីវតិ។ 
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៥- យទុ្ធសាស្តសត 

យតទធសាស្តេតេំខាន់ៗខាងសក្កាមក្តូវបានរំណ្ត់រនតងការអនតវតត សដើមបីេសក្មច្បនូវសគល 

បំណ្ង និងសគលសៅខាងសលើ៖ 

៥.១- អភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌ ច្បាប់ និងយនតការ 

- អភិវឌ្ឍ និងេក្ងឹងបទដ្ឋឋ នរតិយតតត សដើមបីធានាការអនតវតតសគលនសយាបាយជាតិ
េតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិបានសេញសលញសៅក្រប់ទីរបនលង 

- អភិវឌ្ឍយនតការដឹរនំា ក្រប់ក្រង និងអនតវតតឱ្យមានរតណ្ភាេ និងក្បេិទធភាេ  
- សធវើបច្បេតបបននភាេក្បេ័នធេិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមលបដលមានស្សាប់ ឱ្យមាន   

លរខណ្ៈក្បមូលផ្តតំ េងាតិភាេ និងក្បេិទធភាេ សដ្ឋយមានការចូ្បលរមួេីភារីពារ់
េ័នធ។ 

៥.២- ផ្តល់សេវាការេិរាសេញមួយជីវតិដល់េលរដឋក្រប់របូ 

- សលើររមពេ់វបបធម៌េិរាសេញមួយជីវតិ និងេិទធិទទួលបានការអប់រេំក្មាប់
ទំងអេ់គន សៅក្រប់បណ្តត អងាភាេ ក្រឹុះសាា ន សរាងច្បក្រេេក្គេ ក្រេួង និង
សាា ប័នពារ់េ័នធ 

- ផ្តល់សេវាអប់ររំនតងក្បេ័នធ អប់រសំក្ៅក្បេ័នធ និងមិនផ្លូវការដល់េលរដឋក្រប់របូ ឱ្យ
ទទួលបានអរខរេតទធិ សលខេតទធិ បំណិ្នបសច្បេរសទេវជិាា ជីវៈ បំណិ្នអាជីេ និងបំណិ្ន
អរបូវនតកាន់បតមានវតិាា រភាេ និងរមាីរភាេ 

- ផ្តល់ឱ្កាេឱ្យក្បជាជនរមពតជាក្រប់របូ និងអនរទទួលសេវា ទទួលបានេ័ត៌មាន
អំេីសេវា និងចំ្បសណ្ុះដឹងេីរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិក្បរប សដ្ឋយរតណ្ភាេ 
និងក្បេិទធភាេ េិសេេក្រុមបាត់បង់ឱ្កាេ 

- បសងកើនការផ្សេវផ្ាយអំេីភាេសជារជ័យ និងអនរទទួលបានផ្លក្បសយាជន៍េីការ
េិរាសេញមួយជីវតិ 

- េក្ងីរសេវារដឋ ឯរជន េេរមន៍ តាមផ្ទុះ េិសេេបសងកើនឱ្កាេដល់យតវជន 
និងជនសេញវយ័សដើមបីអភិវឌ្ឍបំណិ្នវជិាា ជីវៈសេញមួយជីវតិ 

- បសងកើតឱ្កាេសរៀន និងបរសិាា នសរៀនេូក្តេក្មាប់ការអប់រសំក្ៅក្បេ័នធ បដលផ្តល់
ការអប់រសំេញមួយជីវតិ 
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- សលើររមពេ់រសបៀបសរៀនេូក្តបដលមានភាេទន់ភលន់ បត់បបន ទំងការអប់ររំនតង
ក្បេ័នធ ការអប់រសំក្ៅក្បេ័នធ និងការអប់រមិំនផ្លូវការ និងមានការទទួលសាា ល់       
េតេលភាេ 

- ជំរតញការអនតវតតរមមវធីិសាព នច្បមលងបនតជំនាញ  
- ផ្តល់ការក្បឹរាសយាបល់ ការបណ្នំាអំេីអាជីេការងារនិងជំនាញវជិាា ជីវៈ និងការ

ផ្សេវផ្ាយអំេីការអប់របំណ្តត ុះបណ្តត លបសច្បេរសទេនិងវជិាា ជីវៈ។ 

៥.៣- អភិវឌ្ឍរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិឱ្យេមបូរបបប និងមានភាេបត់បបន ស្លើយតប
សៅនឹងតក្មវូការរបេ់អនរេិរា 

- សធវើបច្បេតបបននភាេ និងវេិិដឋរមមរមមវធីិេិរាអប់ររំនតងក្បេ័នធ អប់រសំក្ៅក្បេ័នធ និង
អប់រមិំនផ្លូវការឱ្យេមបូរបបប និងមានភាេបត់បបន សដើមបីឱ្យអនរេិរាទទួលបាន
ជំនាញ េមតាភាេ រតណ្តនមល វបបធម៌ ចំ្បសណ្ុះដឹង បញ្ជា សយនឌ័្រ ឥរយិាបៃេិរា 
និងស្លើយតបតក្មូវការេងាម 

- សធវើបច្បេតបបននភាេ និងវេិិដឋរមមេមាា រៈបសក្ងៀននិងសរៀន ឱ្យមានេងាតិភាេស្េប
តាមនិនាន ការវវិតតន៍របេ់េងាម-សេដឋរិច្បេ 

- ស្សាវក្ជាវ រសាង និងអនតវតរ្សក្មាងរមមវធីិនានា ស្េបតាមទេសនាទនការ
េិរាសេញមួយជីវតិ 

- សលើររមពេ់រមមវធីិអរខររមម រមមវធីិេមមូល និងរមមវធីិបរលមអរតណ្ភាេននជីវតិ
ឱ្យមានរតណ្ភាេស្លើយតបនឹងតក្មូវការអនរេិរា 

- សលើររមពេ់រមមវធីិតាមបបបចូ្បលរមួរបេ់អនរេិរា និងក្រូបសក្ងៀន សដើមបីអនតវតត
ការសរៀនេូក្ត និងបសងកើនក្បារ់ចំ្បណូ្លេក្មាប់ក្រសួារ 

- ជំរតញអភិវឌ្ឍទក្មង់សផ្សងៗគន  ននការបណ្តត ុះបណ្តត លបដលមានមូលដ្ឋឋ នបបប
ការងារ ថាន រ់សរៀន និងការសរៀនេូក្តសៅរបនលងេមស្េប 

- បសងកើតរមមវធីិបណ្តត ុះបណ្តត លេិរាសេញមួយជីវតិសលើជំនាញបសច្បេរសទេ និង
បំណិ្នអរបូវន័ត ជាេិសេេ េក្មាប់ក្រមុចំ្បណ្តរស្េុរ និងសធវើេមាេរណ្រមម
េលរដឋ តាមបបបវធីិសាស្តេតអនតរវេ័ិយ សដើមបីការងារ ក្រួសារ េតខមាលភាេ
េងាម និងការអភិវឌ្ឍសេដឋរិច្បេ 

- បសងកើត និងអនតវតតរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិ សៅតាមក្រឹុះសាា នអប់របំណ្្ត ុះ          
បណ្តត លបសច្បេរសទេ និងវជិាា ជីវៈ សដ្ឋយមានការគំក្ទ តាមដ្ឋន និងវាយតនមល 
សដ្ឋយក្បេ័នធច្បាេ់ោេ់។  
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៥.៤- អភិវឌ្ឍមជឈមណ្ឌ លេិរា សេដ្ឋឋ រច្បនាេមព័នធ និងទីរបនលងេិរាឱ្យបានេមស្េប 
- សរៀបចំ្បទីរបនលងសាធារណ្ៈជាទីរបនលងេក្មាប់ការេិរាសេញមួយជីវតិ 
- សរៀបចំ្បសេដ្ឋឋ រច្បនាេមព័នធ និងបរសិាា នេិរាឱ្យបានេមស្េប សដើមបីធានាឱ្យបាន

ការងារក្បក្េឹតតសៅបានលអ មាននិរនតភាេ និងក្បេិទធភាេ 
- បសងកើតមជឈមណ្ឌ លេិរាសេញមួយជីវតិ រមួទំងមជឈមណ្ឌ លេិរាេេរមន៍ 

និងសក្បើក្បាេ់ទេសនាទនននការេិរាសេញមួយជីវតិសៅតាមក្រឹុះសាា នេិរា 
- ផ្ាត់ផ្ាង់េមាា របសក្មើការេិរាសេញមួយជីវតិ 
- សរៀបចំ្បេមាា របរកិាខ រអប់រ ំ ឱ្យស្លើយតបសៅនឹងតក្មូវការអនរេិរាមានេិការភាេ 

និងការយរចិ្បតតទតរដ្ឋរ់សលើបញ្ជា សយនឌ័្រ 
- ផ្តល់បរយិាកាេេិរាបដលមានេតវតាិភាេ អេិងា និងបរយិាប័ននក្បរបសដ្ឋយ

ក្បេិទធភាេេក្មាប់ទំងអេ់គន  
- ជំរតញេេរមន៍ឱ្យចូ្បលរមួរនតងដំសណ្ើ រការសរៀបចំ្បទីរបនលងេិរាសេញមួយជីវតិ 
- ធានាឱ្យថាន រ់សរៀន របនលងេិរា និងមជឈមណ្ឌ លេិរា មានសភលើង ទឹរ និងបងាន់

ដ្ឋច់្បសដ្ឋយប រ មិនខូច្ប និងមានេមាា រសក្បើក្បាេ់ក្រប់ក្គន់ និងមានបសច្បេរវទិា
េមស្េប។ 

៥.៥- សលើររមពេ់ការបណ្តត ុះបណ្តត លអនរេក្មបេក្មលួរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិ 
សដ្ឋយេងកត់ធងន់សលើការសរៀបចំ្បរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិ វធីិសាស្តេតបសក្ងៀន 
តក្មង់ទិេការអនតវតត និងរមមេិរាក្បតិបតតិ 

- ជំរតញការបណ្តត ុះបណ្តត ល តក្មង់ទិេការអនតវតត ឱ្យមានការយល់ដឹងេីវធីិសាស្តេត
បសក្ងៀន និងរមមេិរាក្បតិបតតិ 

- អភិវឌ្ឍេមតាភាេដល់អនរផ្តល់សេវាអំេីបំណិ្ន ជំនាញមតខរបរងាយៗ ជំនាញ
វជិាា ជីវៈ សដើមបធីានាដំសណ្ើ រការននការេិរាសេញមួយជីវតិក្បរបសដ្ឋយរតណ្
ភាេ និងក្បេិទធភាេ 

- សលើររមពេ់េមតាភាេក្រូតាមរយៈការបណ្តត ុះបណ្តត ល និងតក្មង់ទិេមតនឬរនតង
សេលអនតវតតរមមវធីិសលើវធីិសាស្តេតបសក្ងៀន និងរមមេិរាក្បតិបតតិ។ 

៥.៦- ផ្តល់ការទទួលសាា ល់ ការបញ្ជា រ់េតេលភាេ និងមានការទទួលសាា ល់រតណ្ភាេនន
ការេិរាសេញមួយជីវតិសដ្ឋយតមាល ភាេ យតតតិធម៌ និងមានេងាតិភាេ 
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- បសងកើនយនតការថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់សក្កាមជាតិ សដើមបីផ្តល់វញិ្ជញ បនបក្ត ឬលិខិត
ទទួលសាា ល់ ដល់អនរអនតវតតរមមវធីិ  

- ជំរតញ និងទទួលសាា ល់ការេិរាបដលមានេីមតន និងេមតាភាេនាសេលបច្បេតបបនន 
- បសងកើនការយល់ដឹងអំេីក្បេ័នធអប់របំណ្តត ុះបណ្តត លបសច្បេរសទេ និងវជិាា ជីវៈ    
- បសងកើនឱ្កាេ និងការច្បតុះសឈាម ុះចូ្បលសរៀនរនតងក្បេ័នធអប់របំណ្តត ុះបណ្តត ល

បសច្បេរសទេនិងវជិាា ជីវៈ សដ្ឋយផ្តល់នូវជសក្មើេសផ្សងៗមានភាេបត់បបន 
- អភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌ វាយតនមលអរខររមម និងឧបររណ៍្នានា សដើមបវីាយតនមលរក្មិត

ជំនាញ បផ្អរសលើលទធផ្លេិរា 
- ទទួលសាា ល់លទធផ្លនិងេមតាភាេរបេ់អនរទទួលសេវាការេិរាសេញមួយ

ជីវតិតាមក្រប់របូភាេ។ 

៥.៧- ជំរតញក្រេួង សាា ប័នពារ់េ័នធ េក្មាប់គំក្ទការេិរាសេញមួយជីវតិ 

- ជំរតញ ក្រេួង សាា ប័នពារ់េ័នធ អប់ររំនតងក្បេ័នធ និងឧតតមេិរា សដើមបគំីក្ទ និង
សលើរទឹរចិ្បតតដល់ក្បជាជនរមពតជាក្រប់របូឱ្យទទួលបានការេិរាសេញមួយជីវតិ 

- េក្ងឹងសាា ប័នននការេិរាសេញមួយជីវតិ ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍក្បរបសដ្ឋយរតណ្
ភាេ និងក្បេិទធភាេ 

- េេការជាមួយក្រេួង សាា ប័នពារ់េ័នធ សដើមបីសរៀរររការគំក្ទទំងបផ្នរធនធាន 
និងបសច្បេរសទេ 

- េក្មបេក្មលួនិងេេការជាមួយក្រេួង សាា ប័នពារ់េ័នធ និងនដរូអភិវឌ្ឍរនតង
ការបសងកើតេងាមេតទធិ 

- េេការ និងតាមដ្ឋនរមមវធីិបណ្្ត ុះបណ្្តលធនធានមនតេសេក្មាប់បសក្មើឱ្យ
ការេិរាសេញមួយជីវតិ 

- ធានាថាការេិរាសេញមួយជីវតិ ក្តូវបានដ្ឋរ់បញ្េូ លរនតងបផ្នការអភិវឌ្ឍ៥ឆ្ន ំ 
និងរមមវធីិវនិិសយារ ៣ឆ្ន ំររិំល របេ់ក្រប់រដឋបាលថាន រ់សក្កាមជាតិ 

- ជំរតញបតរាលិរ និងនិសយាជិតសធវើវេិិដឋរមមរតណ្វតឌ្ឍិេីមួយរក្មិត សៅមួយរក្មិត 
ស្េបតាមក្របខណ្ឌ រតណ្វតឌ្ឍិជាតិ។ 

៥.៨- សលើររមពេ់វបបធម៌រេ់សៅជាេលរដឋេរល 

- ជំរតញឱ្យេលរដឋក្រប់របូ េិសេេយតវជន ចូ្បលរមួការងារេម័ក្រចិ្បតតតាមក្រប់របូភាេ 
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- ជំរតញឱ្យមានវបបធម៌បច្បររបំលរចំ្បសណ្ុះដឹង បទេិសសាធ សដ្ឋយេម័ក្រចិ្បតត េី
ក្រេួង សាា ប័នពារ់េ័នធ វេ័ិយឯរជន និងេងាមេតីវលិ 

- បសងកើនការទរ់ទញ ជំរតញ និងសលើរទឹរចិ្បតតដល់បតរាលិរសាា ប័នរដឋ និងឯរជន
ឱ្យអនតវតតការេិរាសេញមួយជីវតិ 

- សលើរទឹរចិ្បតតឱ្យេលរដឋក្រប់របូ េិសេេជនងាយរងសក្គុះ និងបាត់បង់ឱ្កាេ
បានចូ្បលរមួ និងបានទទួលផ្លក្បសយាជន៍េីរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិ 

- បសងកើនឱ្កាេទទួលបានការងារសធវើេក្មាប់អនរបដលបាន្លងកាត់ក្បេ័នធបណ្្ត ុះ
បណ្្តលច្បាេ់ោេ់ សដ្ឋយសលើរទឹរចិ្បតត និងផ្តល់អាទិភាេដល់អនរសធវើការងារ
េម័ក្រចិ្បតត 

- ជំរតញ និងសលើរទឹរចិ្បតតដល់ក្រួសារ េេរមន៍ ឱ្យស្េឡាញ់ការេិរាសេញមួយ     
ជីវតិ លតបបំបាត់ការសរ ើេសអើងក្រប់របូភាេ និងរេ់សៅក្បរបសដ្ឋយេតខដតម។ 

៥.៩- សលើររមពេ់េមភាេ េមធម៌ សយនឌ័្រ និងបរយិាប័នន 

- បងកឱ្កាេដល់ជនជួបការលំបារ ជនងាយរងសក្គុះនិងបាត់បង់ឱ្កាេ 
េិសេេស្តេតី រតមារ និងជនេិការឱ្យទទួលបានការេិរាសេញមួយជីវតិ  

- ផ្តល់អាទិភាេដល់េិេសបដលបានសបាុះបង់ការេិរា ក្រមុជនងាយរងសក្គុះ 
ជនជាតិសដើមភារតិច្ប េលររចំ្បណ្តរស្េរុ អនរគម នការងារ និងក្រមុបាត់បង់
ឱ្កាេ សដើមបីទទួលបានជំនាញមតខរបរងាយៗ ជំនាញបសច្បេរសទេ និងវជិាា ជីវៈ  

- បសងកើតឱ្កាេ និងសាត រនីតិេមបទដល់ជនរងសក្គុះ តាមរយៈការផ្តល់ជំនាញ
វជិាា ជីវៈ និងជំនាញមតខរបរងាយៗ 

- ជំរតញេមភាេសយនឌ័្រ និងបរយិាប័ននរនតងដំសណ្ើ រការេិរាសេញមួយជីវតិ។ 

៥.១០- សលើររមពេ់ការអប់រតំាមក្បេ័នធបសច្បេរវទិា 

- ផ្សេវផ្ាយនិងសលើររមពេ់ការយល់ដឹងេីសគលនសយាបាយជាតិេតីេីការេិរា
សេញមួយជីវតិ 

- ផ្្ល់េ័ត៌មានតាមបណ្តត ញផ្សេវផ្ាយជាក្បចំ ពារ់េ័នធនឹងចំ្បសណ្ុះដឹងវជិាា ជីវៈ 
បសច្បេរសទេ វទិាសាស្តេ ្អប់រ ំ វបបធម៌ សាេនា និងបណ្តត េ័ត៌មានសផ្សងសទៀត 
ដល់ក្បជាជនរមពតជាក្រប់របូ ជារបូភាេបសក្មើការេិរាសេញមួយជីវតិ 

- ជំរតញ និងសរៀបចំ្បអតាបទសមសរៀន ជំនាញមតខរបរ ជំនាញវជិាា ជីវៈ បទេិសសាធ         
សផ្សងៗ និងអតាបទអប់រ ំេក្មាប់ការអប់រសំេញមួយជីវតិ តាមក្បេ័នធបសច្បេរវទិា  
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- ជំរតញការសក្បើក្បាេ់ក្បេ័នធេ័ត៌មានវទិា ការបសងកើតក្បេ័នធក្រប់ក្រងការេិរាតាម
ក្បេ័នធសអ ិច្បក្តូនិច្ប  ជាេិសេេបសច្បេរវទិាច្បល័ត េក្មាប់រមមវធីិអប់រសំផ្សងៗ។ 

៥.១១- ជំរតញវេ័ិយឯរជន នដរូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងាការមិនបមនរដ្ឋឋ ភិបាលចូ្បលរមួផ្តល់សេ
វាេិរាសេញមួយជីវតិ 

- ជំរតញ ច្បលនា និងសលើរទឹរចិ្បតតមាេ េ់េេក្គេ ក្រុមេ តន សរាងច្បក្រ េិបបរមម   
រេិដ្ឋឋ ន និងវេ័ិយឯរជនសផ្សងសទៀត ឱ្យឧបតាមា គំក្ទ និងចូ្បលរមួេិរាសេញ
មួយជីវតិ  

- េេការជាមួយអងាការមិនបមនរដ្ឋឋ ភិបាល និងនដរូអភិវឌ្ឍ គំក្ទការេិរា
សេញមួយជីវតិ 

- រសាងបណ្្តញការងារជាមួយអនរផ្តល់សេវារនតងតំបន់សដើមបីជាក្បសយាជន៍ដល់
ការអភិវឌ្ឍរមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិ 

- េេការ និងគំក្ទការផ្តួច្បសផ្តើមជាមួយមាតា បិតា និងេេរមន៍ ឱ្យមានរមមវធីិ
េិរាសេញមួយជីវតិ 

- ជំរតញេេក្គេ ក្រឹុះសាា ន ឱ្យផ្តល់ និងបសងកើតឱ្កាេដល់រមមររ និសយាជិត ឱ្យ
ទទួលបានការេិរាសេញមួយជីវតិ សដើមបីេក្ងឹងចំ្បសណ្ុះដឹង េមតាភាេ ជំនាញ 
ឥរយិាបៃការងារ េីលធម៌វជិាា ជីវៈ និងផ្លិតភាេខពេ់ 

- សលើររមពេ់រមមវធីិេិរាសេញមួយជីវតិ សដ្ឋយេេការជាមួយេងាមេតីវលិ 
បផ្នរឯរជន និងអនរផ្តល់សេវានានា 

- ជំរតញ និងេក្ងីរេេក្រិនភាេដល់ក្រមុសគលសៅ។ 
៦- ផ្នការសរម្មភារ 

សដើមបីេសក្មច្បបាននូវច្បរខតវេ័ិយ សគលបំណ្ង សគលសៅ និងយតទធសាស្តេតននសគល
នសយាបាយសនុះបផ្នការបដលក្តវូអនតវតតចំបាច់្បរមួមាន៖ 

៦.១- ការបសងកើតយនតការ 

- បសងកើតរណ្ៈរមាម ធិការជាតិេក្មាប់ការេិរាសេញមួយជីវតិ 
- បសងកើតអរាសលខាធិការដ្ឋឋ ន ននរណ្ៈរមាម ធិការជាតិេក្មាប់ការេិរាសេញមួយ

ជីវតិ។ 

៦.២- ការបសងកើតក្របខណ្ឌ រតិយតតត 



 
 

11 
 

- រណ្ៈរមាម ធិការជាតិេក្មាប់ការេិរាសេញមួយជីវតិ ក្តូវដឹរនាំសដ្ឋយនាយរ
រដឋមន្រនតី ឬឧបនាយររដឋមន្រនតី និងរដឋមន្រនតីក្រេួងអប់រ ំ យតវជន និងរីឡាជាអនត
ក្បធានក្បចំការ 

- ការសរៀបចំ្ប និងការក្បក្េឹតតសៅ របេ់រណ្ៈរមាម ធិការជាតិេក្មាប់ការេិរាសេញ
មួយជីវតិ ក្តូវរំណ្ត់សដ្ឋយអនតក្រឹតយ 

- ការសរៀបចំ្ប និងការក្បក្េឹតតសៅរបេ់អរាសលខាធិការដ្ឋឋ នននរណ្ៈរមាម ធិការជាតិ
េក្មាប់ការេិរាសេញមួយជីវតិក្តូវរំណ្ត់សដ្ឋយអនតក្រឹតយ 

- រណ្ៈរមាម ធិការជាតិេក្មាប់ការេិរាសេញមួយជីវតិក្តូវរំណ្ត់ និងសក្បើក្បាេ់
យនតការបដលមានស្សាប់ សៅថាន រ់រាជធានី សខតត ក្រុង ស្េរុ ខណ្ឌ  និង តំ េងាក ត់។ 

៦.៣- ការគំក្ទេិរញ្ញវតាត 

សដើមបីគំក្ទយនតការ និងដំសណ្ើ រការេរមមភាេ តាមយតទធសាស្តេតនីមួយៗ សគល
នសយាបាយសនុះក្តូវមានៃវកិា បដលបានមរេីក្បភេ៖ 

- ៃវកិារបេ់ក្រេួងទទួលបនទតរវេ័ិយអប់រ ំនិងក្រេួងពារ់េ័នធ 
- ៃវកិារដឋបាលថាន រ់សក្កាមជាតិ 
- ៃវកិានដរូអភិវឌ្ឍន៍ វភិារទនេីវេ័ិយឯរជន េេរមន៍ ក្េមទំងៃវកិាមរេី

ក្បភេសផ្សងៗសទៀត។ 

៦.៤- ការបណ្្ត ុះបណ្្តលធនធានមនតេស 

សដើមបីធានាក្បេិទធភាេននការអនតវតតសគលនសយាបាយជាតិ េតីេីការេិរាសេញ
មួយជីវតិ ក្តូវយរចិ្បតតទតរដ្ឋរ់បណ្្ត ុះបណ្្តលធនធានមនតេសសលើការងារក្រប់ក្រង ការ
សរៀបចំ្បបផ្នការ ការេក្មបេក្មួល ការសធវើបច្បេតបបននភាេ និងវេិិដឋរមមរមមវធីិេិរាអប់រ ំ
រនតងក្បេ័នធ អប់រសំក្ៅក្បេ័នធ និងអប់រមិំនផ្លូវការឱ្យេមបូរបបប និងមានភាេបត់បបន តាម
ក្រប់របូភាេ េំសៅសលើររមពេ់ការេិរាសេញមួយជីវតិ។ 

៦.៥- ដំសណ្ើ រការអនតវតតរសក្មាង 

សរៀបចំ្បបផ្នការេរមមភាេជាតិ េតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិរយៈសេលខលី រយៈ
សេលមធយម និងរយៈសេលបវង សដ្ឋយមានការេិរាស្សាវក្ជាវ និងេិសក្គុះសយាបល់េី
អនរពារ់េ័នធ សដើមបីទទួលបានការគំក្ទ និងធានាក្បេិទធភាេននការអនតវតតសគល
នសយាបាយជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិ។ បផ្នការសនុះ ក្តូវ្លតុះបញ្ជេ ងំច្បរខតវេ័ិយ
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រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរមពតជា រនតងការសលើររមពេ់ការេិរាសេញមួយជីវតិរបេ់ក្បជាជនរមពតជា 
និងស្លើយតបសៅនឹងបផ្នការយតទធសាស្តេតអភិវឌ្ឍជាតិ ក្េមទំងក្តូវអនតវតតសៅរនតងក្រប
ខណ្ឌ រមមវធីិនសយាបាយរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលផ្ងបដរ។ 

៧- ការតាម្ដ្ឋន ព្តួតរិនិតយ និងវាយតម្ម្ៃ 
សដើមបីអនតវតតសគលនសយាបាយជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិ ឱ្យមានរតណ្ភាេ និង 

ក្បេិទធភាេ ចំបាច់្បក្តវូមានក្បេ័នធេិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល ការេិនិតយស ើងវញិ និង
េំសណ្ើ បរលមអការអនតវតតសដ្ឋយសតត តសលើ ៖ 

- សគលសៅនិងយតទធសាស្តេតននសគលនសយាបាយជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយ
ជីវតិ 

- េូច្បនាររននបផ្នការេរមមភាេជាតិ េតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិ 
- ការចូ្បលរមួរបេ់អនរទទួលសេវា អនរផ្តល់សេវា និងភារីពារ់េ័នធ 
- របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាេននការេិរាសេញមួយជីវតិ 
- លទធផ្លបដលទទួលបានសធៀបនឹងចំ្បណ្ត ច្បសៅ 
- របាយការណ៍្េិនិតយស ើងវញិេតីេីការអនតវតតការេិរាសេញមួយជីវតិ 
- ផ្លក្បសយាជន៍បដលទទួលបានេីការអនតវតតសគលនសយាបាយជាតិ េតីេីការ

េិរាសេញមួយជីវតិ។ 

៨- គសចរតីសននិដ្ឋា ន 

 សគលនសយាបាយជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិ ជាបផ្នទីបងាា ញផ្លូវេក្មាប់
អភិវឌ្ឍេងាម និងធនធានមនតេស សឆ្ព ុះសៅកាន់េតខេនតិភាេ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបសដ្ឋយចី្បរ
ភាេ។ សដើមបីេសក្មច្បបាននូវសគលនសយាបាយសនុះ ទមទរឱ្យក្រេួង សាា ប័ន និងភារីពារ់េ័នធ
ក្រប់លំដ្ឋប់ថាន រ់មានរិច្បេេេការ និងគំក្ទសដ្ឋយយរចិ្បតតទតរដ្ឋរ់ខពេ់។ ជាងសនុះសៅសទៀត 
តក្មូវឱ្យមានយនតការ និងបទដ្ឋឋ នរតិយតតត សដើមបីបសងកើតក្រមុឬអងាភាេគំក្ទ រនតងការេក្មប
េក្មួលការងារ ការសធវើបផ្នការយតទធសាស្តេតជាតិ ការផ្សេវផ្ាយឱ្យបានទូលំទូោយ និងការ
សរៀរររជំនួយេីក្រប់មជឈដ្ឋឋ ន េំសៅសលើររមពេ់ក្បេិទធភាេននការអនតវតតសគលនសយាបាយ
ជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិ។ 

សគលនសយាបាយជាតិេតីេីការេិរាសេញមួយជីវតិ ជំរតញឱ្យក្បជាជនរមពតជាកាល យជា
ក្បជាេលរដឋេរលស្េបតាមតក្មូវការេងាម និងនិនាន ការវវិតតរបេ់េរលសោរ េិសេេ     
បរបិទទីផ្ារការងារបដលក្តូវការវជិាា េមបទ បំណិ្នេមបទ ច្បរយិាេមបទ និងរតណ្េមប



 
 

13 
 

ទ។ បតរាលមាន រ់ៗក្តូវអភិវឌ្ឍទំងជំនាញរងឹនិងជំនាញទន់ សដើមបីអនតវតតការងារឱ្យមានក្បេិទធ
ភាេ និងសលើររមពេ់រតណ្ភាេននជីវតិសៅរនតងបរបិទេងាមេតទធិ។ 
 

  

3 



 
 

i 
 

សទ្ទា នុព្រម្ 
បញ្ញតតិ៖ ជាផ្លននការរិត បដលអាច្បជាពារយមួយមា៉ា ត់ ឬមួយឃ្លល ។ 
វជិាា េមបទ៖ េំសៅដល់ចំ្បសណ្ុះដឹង បដលអនរេិរាទទួលបានេីរមមវធីិបណ្តត ុះបណ្តត ល

រនតងក្បេ័នធ សក្ៅក្បេ័នធ និងមិនផ្លូវការ សដើមបអីាច្បយរសៅអនតវតតរនតងជីវភាេ
រេ់សៅក្បចំនៃងរបេ់ខលួនបាន។ 

បំណិ្នេមបទ៖ េំសៅដល់ភាេបតិនក្បេប់សធវើ បដលអនរេិរាទទួលបានេីរមមវធីិបណ្តត ុះ     
បណ្តត លរនតងក្បេ័នធ សក្ៅក្បេ័នធ និងមិនផ្លូវការ សដើមបអីាច្បយរសៅអនតវតតរនតង
ជីវភាេរេ់សៅក្បចំនៃងរបេ់ខលួនបាន។  

ជំនាញទន់ ឬ ជំនាញអរបូវនត៖ េំសៅដល់ឥរយិាបៃរនតងការសធវើអវីមួយក្បរបសដ្ឋយភាេនច្បន    ក្បឌិ្
ត និវានតវតតន៍និងលរខណ្ៈចិ្បតតសាស្តេត រនតងសនាុះមានការទំនារ់ទំនង ការ
ដឹរនាំ ការច្បរចរ ការសលើរទឹរចិ្បតត ការក្រប់ក្រងសេលសវោ និងការក្រប់ក្រង
អារមមណ៍្ ។ល។(ឯរសារយូសណ្េកូ) 

ជំនាញរងឹ៖ េំសៅដល់ជំនាញបដលមានវជិាា ជីវៈ ឬបសច្បេរសទេមួយ ដូច្បជាជំនាញច្បមាល រ់ 
េមូន តមាញ ជួេជតលមា៉ាេតីន រតំេយូទ័រ ទូរេ័េទជាសដើម បដលទទួលបានេី
ការអប់រ ំ និងបណ្តត លទំងរនតងក្បេ័នធ សក្ៅក្បេ័នធ និងមិនផ្លូវការ។ (ឯរសារ
យូសណ្េកូ) 

ច្បរយិាេមបទ៖ េំសៅដល់អារបបរិរយិា អតតច្បរតិ មសនាេសញ្េ តនា បដលអនរេិរាក្តូវសច្បុះ
ក្បកាន់យររនតងសាា នភាេជារ់បេតងមួយ សដើមបីក្តិុះរុិះេិចរណ្ត ឬសដ្ឋុះ
ស្សាយេមស្េប និងក្បរបសដ្ឋយេមភាេ ។ 

បច្បេតបបននរមម៖ េំសៅសលើការរសាងសគលនសយាបាយពារ់េ័នធនឹងការអប់រ ំ សដើមបីស្លើយតប
សៅនឹងសាា នភាេ និងវឌ្ឍនភាេេងាម។ 

េងាមេតទធិ៖ េំសៅដល់េងាមមួយបដលក្បជាេលរដឋមានចំ្បសណ្ុះដឹង និងចំ្បសណ្ុះសធវើក្រប់
ក្គន់។ 

ក្របខណ្ឌ រតណ្វតឌ្ឍជិាតិ៖ េំសៅដល់លិខិតតូបររណ៍្េក្មាប់សធវើការអភិវឌ្ឍ និងចំ្បណ្តត់
ថាន រ់រតណ្វតឌ្ឍិ សដ្ឋយអាស្េ័យសៅនឹងរក្មងលរខណ្វនិិច្បឆ័យ ននការេិរា
បដលេសក្មច្បបានតាមរក្មិតនីមួយៗ សដ្ឋយរក្មងលរខណ្ៈវនិិច្បឆ័យសនាុះ
បានបញ្ជា រ់ជាលរខណ្ៈទូសៅ សៅរនតងការេណ៌្នារតណ្វតឌ្ឍិ រនតងរក្មិត
នីមួយៗននក្របខណ្ឌ រតណ្វតឌ្ឍិ។ 

េងាតិភាេ៖ េំសៅដល់ភាេក្បទរ់ក្រឡាគន  ឬមានលំនំាក្បហ្គរ់ក្បបេលគន ។ 
វេិិដឋរមម៖ េំសៅដល់ការសធវើឱ្យក្បសេើរស ើង។ 
វតិាា រភាេ៖ េំសៅដល់ការសធវើឱ្យទូោយ ឬឱ្យេិសាត រ។ 



 
 

ii 
 

រមពីរភាេ៖ េំសៅដល់ចំ្បសណ្ុះដឹងសក្ៅក្ជុះេីការេិរាសេញមួយជីវតិតាមក្រប់របូភាេ 
ននការអប់រ ំនិងការបណ្តត ុះបណ្តត ល។ 

រមមវធីិសាព នច្បមលង៖ រឺជារមមវធីិេំខាន់ក្តូវបានសរៀបចំ្បស ើងរនតងសគលបំណ្ងផ្តល់ សាព នចំ្បសណ្ុះ
ដឹង ឬ វលិសៅររការអប់ររំនតងក្បេ័នធ សក្ៅក្បេ័នធ និងមិនផ្លូវការ ក្េមទំងការ
បណ្តត ុះបណ្តត លបសច្បេរសទេ និងវជិាា ជីវៈ សដើមបីឱ្យេួរសរវលិក្ត ប់សៅ
សាោសរៀនមានជំនាញៃមី េំសៅសលើររមពេ់ចំ្បសណ្ុះដឹង បសងកើនក្បារ់
ចំ្បណូ្ល និងរសាងអាជីេការងារេមរមយសៅសេលអនារត។ 

េមភាេសយនឌ័្រ៖ េំសៅដល់ឱ្កាេសេមើគន រវាងបតរេនិងស្តេតី រនតងការទទួលបាននូវការអប់រ ំ
និងការបណ្តត ុះបណ្តត តាមក្រប់របូភាេ។ 

បរយិាបនន៖ េំសៅដល់ការសលើររមពេ់េមភាេ េមធម៌ និងផ្តល់ឱ្កាេដល់បតរាលនិង
ក្រុមនានារនតងការចូ្បលរមួនិងទទួលផ្លេីេរមមភាេអប់រ ំ និងបណ្តត ុះ            
បណ្តត លនានារបេ់ក្របខណ្ឌ រមមវធីិេិរាបដលបានសរៀបចំ្បស ើងសដ្ឋយមិន
សរ ើេសអើង ។ 

េមធម៌៖ េំសៅដល់ការទទួលបានការអប់រ ំ និងការបណ្តត ុះបណ្តត លក្រប់របូភាេ
សដ្ឋយេមភាេ សេមើៗគន  ឬដូច្បៗគន  សដ្ឋយមិនក្បកាន់វណ្ណៈ េូជសាេន៍ 
េណ៌្េមបតរ សាវតា ឬឋានៈរនតងេងាមស ើយ។ 

រតណ្េមបទ៖ េំសៅដល់ការឱ្យតនមល អំសេើលអ ឬក្តិុះរុិះេិចរណ្ត ឬសដ្ឋុះស្សាយេមស្េប 
ក្បរបសដ្ឋយេមភាេ ចំ្បសពាុះបតរាលសផ្សងសទៀតបដលអនរេិរាក្តូវសច្បុះ
ក្បកាន់យររនតងសាា នភាេជារ់បេតង។ 


