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១. សេចក្ដីស្ដើម 

១.១. សាវតារ 
តាមរយៈការអនុវត្តកំ្ផ ទ្ប្មង់វមិជឈការនិងវេិហមជឈការរបេ់រាជរដាឋ ភិបាលក្មពុា ប្បព័នធប្គប់ប្គង

រដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្សៅក្មពុាបានឈានចូលរបត់្ថ្មី សដាយបានផប្បកាៃ យឃុ ំេងាា ត់្ (សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០២) 
និងរាជធានី សខត្ត ប្កុ្ង ប្េុក្ ខ ឌ  (សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៩) ពីឋានៈាអងគភាពសៅក្នុងរចនាេមព័នធរបេ់ប្ក្េួង
មហាម្ ៃ្ មក្ានីតិ្បុគគលផដលមានប្កុ្មប្បឹក្ាាតំ្ណ្តង មានេិទ្ធិអំណ្តច ធនធាន មុខងារ និងមានេវ័យភាព
ក្នុងការប្គប់ប្គង ចាត់្ផចងកិ្ចចការនានាសៅក្នុងផដនេមត្ថកិ្ចចរបេ់ខៃួន។ ក្នុងរយៈសពលប្បមា ១៥ឆ្ន មំ្ន
កំ្ផ ទ្ប្មង់សនុះ រាជរដាឋ ភិបាលក្មពុាទ្ទ្លួបានេមិទ្ធ្លនានាាសប្ចីនទាងំសលផី ន្ក្នសោបាយ និងសេដឋកិ្ចច 
េងគម ក្នុងសនាុះមានាអាទ្ិ៍ ការសរៀបចំឱ្យមានការសប្ជីេសរេីតំ្ណ្តងម្នរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្នីមយួៗាសទ្ៀងទាត់្ 
តាមរយៈការសបាុះសឆ្ន ត្សប្ជីេសរេីប្កុ្មប្បឹក្ាសៅថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្៥ឆ្ន មំតង ការបងខិត្សេវាសាធារ ៈសៅជិត្
ប្បាពលរដឋ ការអភិវឌ្ឍសហដាឋ រចនាេមព័នធរូបវន័ត ការសលីក្ក្មពេ់សេវាេងគម និងការចូលរមួចំផ ក្កាត់្បនថយ
ភាពប្កី្ប្ក្របេ់ប្បាពលរដឋសៅមូលដាឋ នាសដីម។ 

មានក្តាត ាសប្ចីនផដលបានរមួចំផ ក្ដល់ការេសប្មចបាននូវេមិទ្ធ្លខាងសលី ក្នុងសនាុះ ការពប្ងឹង
េមត្ថភាពម្នធនធានមនុេសទាងំសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ាក្តាត ផដលមិនអាច
សមីលរលំងបាន។ សដាយមានកិ្ចចេហការាមួយភាគីពាក់្ព័នធនានា ាពិសេេ ាមួយសលខាធិការដាឋ នម្ន
គ ៈក្មាម ធិការាតិ្េប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមផបបប្បាធិបសត្យយសៅថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ (គ.ជ.អ.ប) ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ 
បានខិត្ខំបសងាីត្ឱ្យមានបរោិកាេអំសណ្តយ្លាសប្ចីនេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព ក្នុងសនាុះមានដូចា៖ 

− ការដាក់្ឱ្យសប្បីប្បាេ់នូវសោលការ ៍ផ នា ំនិងសេៀវសៅផ នាាំសប្ចីនពាក់្ព័នធការសលីក្ក្មពេ់
េមត្ថភាពរបេ់រដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ 

− ការផក្លមអយនតការ ត្ល់ និងោបំ្ទ្ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព រមួទាងំការសរៀបចំបសងាីត្សាលាាតិ្
រដឋបាលមូលដាឋ ន (NASLA) 

− ការសប្បីប្បាេ់សោលវធីិាសប្ចីនប្បសភទ្ក្នុងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព 
− ការវភិាជន៍ថ្វកិាេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព 
− ការចូលរមួ ត្ល់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពាមយួភាគីនានាាសប្ចីន និង 
− កិ្ចចេហការពីម្ដគូពាក់្ព័នធសៅក្នុងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពាសដីម។ 

១.២. បញ្ហា ប្បឈម និងេនិទានភាព 
ទ្នៃឹមភាពវជិជមានខាងសលី តាមរយៈការេិក្ាវាយត្ម្មៃសដាយអនក្ជំនាញការឯក្រាជយ(1) ក៏្ដូចលទ្ធ្ល

ម្នការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព(2)  សដាយប្កុ្មការងាររបេ់ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ បានឱ្យដឹងថ្ន គមាៃ ត្
េមត្ថភាពរវាងេមត្ថភាពផដលប្តូ្វការ និងេមត្ថភាពាក់្ផេតងរបេ់មស្រនតីរាជការទាងំសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ 

                                                           
1 របាយការណ៍នៃការវាយតនលៃការអភវិឌ្ឍសលតថភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នា កក់្រកាលជាតិ ក្ោយក្ោករសី Jenny Pearson ៃិងក្ោក រស់ ហូយ អាករបឹកាក្ោបល់   
ឯករាជ្យ កាលពីខែសីហា ឆ្ា ាំ២០១៧។ 
2 លទ្ធផលនៃការវាយតនលៃតរលូវការអភិវឌ្ឍៃ៍សលតថភាពសរាប់លន្តៃរីរាជ្ការស ី វលិក្ៅរកសួងលហានផៃ ៃិងក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រកាលជាតិ ក្ោយនាយកោឋ ៃ
បណរ ុះបណរ ុះបណ្តរ ល អគ្គនាយកោឋ ៃរដ្ឋបាល រកសួងលហានផៃ កា ងឆ្ា ាំ២០១៥ ២០១៦ ៃិង២០១៧។ 
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និងធនធានមនុេសសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ សៅផត្មានគមាៃ ត្ធំ មិនទាន់េមប្េបសៅស យី ាពិសេេគមាៃ ត្
េមត្ថភាពពាក់្ព័នធចំស ុះដឹង និងជំនាញសលីផ ន្ក្សោលនសោបាយ ចាប់ និងលិខិត្បទ្ដាឋ ន ជំនាញរដឋបាល
េប្មាប់អនុវត្តការងារប្បចាមំ្ថ្ៃ និងជំនាញបសចចក្សទ្េប្េបតាមប្បសភទ្ការងាររបេ់មស្រនតីមាន ក់្ៗ។ សនុះមានន័យថ្ន 
ប្បេិទ្ធភាពម្នការ ត្ល់និងោបំ្ទ្ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពមស្រនតីរាជការសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ ក៏្ដូចសៅរដឋបាល
ថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ផដលបានអនុវត្តរហូត្មក្ទ្ល់សពលសនុះ សៅពំុទាន់អាចស ៃ្ីយត្បសៅនឹងគមាៃ ត្េមត្ថភាពរបេ់មស្រនតី
រាជការសៅស យី។ តាមរយៈការចុុះេមាា េន៍ាមយួថ្នន ក់្ដឹក្នា ំ និងមស្រនតីរាជការសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ 
ក៏្ដូចាមួយប្កុ្មប្បឹក្ា ថ្នន ក់្ដឹក្នា ំនិងមស្រនតីរាជការសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ក៏្ដូចការសរៀបចំេិកាខ សាលា
ពិសប្ោុះសោបល់ាមួយអនក្ពាក់្ព័នធសៅថ្នន ក់្ប្កុ្ង ប្េុក្(3) បានឱ្យដឹងថ្ន សាថ នភាពធនធានមនុេសសៅតាមអងគភាព
នីមយួៗមានបញ្ហា ប្បហាក់្ប្បផហលោន គឺ មស្រនតីពំុទាន់មានេមត្ថភាពនិងជំនាញេមប្េប សហយីភាគសប្ចីន មិនបាន
ចូលរមួការប តុ ុះបណ្តត ល និងមិនបានយល់ចាេ់ពីត្ួនាទី្ ភារកិ្ចចរបេ់ខៃួន ផដលក្តាត ទាងំសនុះបានសធវីឱ្យប៉ាុះពាល់
ដល់ប្បេិទ្ធភាពម្នការបំសពញការងាររបេ់អងគភាពនីមួយៗ។ 

មានមូលសហតុ្មួយចំនួនផដលបាននាំមំក្នូវសាថ នភាពដូចខាងសលី ក្នុងសនាុះ មូលសហតុ្េំខាន់ៗមាន
ដូចខាងសប្កាម៖ 

− ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពសធវីស ងីផ អ្ក្តាមផ្នការប តុ ុះបណ្តត លប្បចាឆំ្ន  ំសដាយពំុមានក្មមវធីិ
ប តុ ុះបណ្តត លាក់្លាក់្និងសទ្ៀងទាត់្ 

− ការប តុ ុះបណ្តត លពំុមានលក្ខ ៈស ៃ្ីយត្បត្ប្មូវការាក់្ផេតង សហយីភាគសប្ចីនប្តូ្វបានកំ្ ត់្
ពីថ្នន ក់្ាតិ្ 

− ការប តុ ុះបណ្តត លភាគសប្ចីន ាការប តុ ុះបណ្តត លបនត ផដលសធវីឲ្យគុ ភាពធាៃ ក់្ចុុះ 
− ការប តុ ុះបណ្តត លពំុប្តូ្វបានកំ្ ត់្ាកាត្ពវកិ្ចច និងពំុមានការសលីក្ទឹ្ក្ចិត្ត 
− ការប តុ ុះបណ្តត លសរៀបចំសដាយអងគភាព/ម្ដគូាសប្ចីន ពំុមានលក្ខ ៈប្បមូល ត្ុ ំ 
− ការតាមដានប្តួ្ត្ពិនិត្យប្បេិទ្ធភាពម្នការប តុ ុះបណ្តត លសៅមានក្ប្មិត្ ាសដីម។ 

ផ្នការយុទ្ធសាស្រេតេតីពីការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពមស្រនតីរាជការេុីវលិសៅទី្េតីការប្ក្េងួមហាម្ ៃ្ និងធនធាន
មនុេសសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្សនុះ ាផ្នការយុទ្ធសាស្រេតរយៈសពលមធយម (២០១៩-២០២៣) ផដលសរៀបចំ
ស ងី ក្នុងសោលបំ ងសដាុះប្សាយបញ្ហា ពាក់្ព័នធការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពដូចបានសរៀបរាប់ខាងសលី សដីមបធីានា
ឱ្យមស្រនតីរាជការេុីវលិប្គប់ៗរបូសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ ក៏្ដូចប្កុ្មប្បឹក្ា និងមស្រនតីរាជការប្គប់ៗរូបសៅរដឋបាល
ថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ អាចទ្ទ្លួបានការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពាប្បចា ំនិងប្បក្បសដាយប្បេិទ្ធភាព េំសៅសលីក្ក្មពេ់
េមត្ថភាពរបេ់មស្រនតីរាជការ និងប្កុ្មប្បឹក្ាសៅថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ឱ្យមានលក្ខ ៈស ៃ្ីយត្បសៅត្ប្មូវការាក់្ផេតង
ក្នុងការបំសពញត្នួាទី្ ភារកិ្ចចរបេ់ខៃួន។ 

 

                                                           
3 សិកាា សាោពិក្ររុះក្ោបល់ជាលយួរដ្ឋបាលរកុង រសុក ក្ៅក្ែតរបាតដ់្ាំបងកា ងឆ្ា ាំ២០១៧ ខដ្លជាខផាកលយួនៃដ្ាំក្ណើ រការនៃការច ុះវាយតនលៃតរលូវការអភវិឌ្ឍៃ៍
សលតថភាពក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា កក់្រកាលជាតិ ខដ្លក្រៀបចាំក្ ើងក្ោយនាយកោឋ ៃបណរ ុះបណ្តរ ល អគ្គនាយកោឋ ៃរដ្ឋបាល រកសួងលហានផៃ ក្រកាលការរាំរទ្បក្ចេកក្ទ្សក្ោយ
ក្ោករសីបណឌិ ត Sasaki Masako របធាៃទ្ីរបកឹានៃគ្ក្រាងសរីពកីារអភវិឌ្ឍសលតថភាពក្លើការរគ្បរ់គ្ងការបណរ ុះបណ្តរ លសរាបព់រងឹងរដ្ឋបាលថ្នា កក់្រកាលជាត ិ
(PCDTM) ។ 
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១.៣. ដំស ីរការសរៀបចំ 
ផ្នការយុទ្ធសាស្រេតសនុះប្តូ្វបានសរៀបចំស ងីតាមរយៈការប្សាវប្ាវ ការវភិាគ កិ្ចចប្បជំុពិនិត្យផក្េប្មួល 

និងេិកាខ សាលាពិសប្ោុះសោបល់ាសប្ចីនដង ាមួយអនក្ពាក់្ព័នធទាងំសៅថ្នន ក់្ាតិ្ និងថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ 
ផដលមានាអាទ្ិ៍៖ 

- ការវភិាគសលីលទ្ធ្លម្នការវាយត្ម្មៃត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព របេ់មស្រនតីរាជការេុីវលិសៅ
ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងធនធានមនុេសសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ផដលសធវីស ងីសដាយនាយក្ដាឋ ន
ប តុ ុះបណ្តត ល អគគនាយក្ដាឋ នរដឋបាល ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ ២០១៦ និង២០១៧ 

- ការេិក្ាសលីរបាយការ ៍ម្នការវាយត្ម្មៃការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពរបេ់រដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ 
សដាយសលាក្ប្េី Jenny Pearson និងសលាក្ រេ់ ហូយ អនក្ប្បឹក្ាសោបល់ឯក្រាជយ កាលពីផខេីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

- ការសរៀបចំេិកាខ សាលាពិសប្ោុះសោបល់ាមយួថ្នន ក់្ដឹក្នាមំក្ពីរដឋបាលប្កុ្ង ប្េុក្ ក្នុងសខត្តបាត់្ដំបង  
- ការចុុះេមាា េន៍ាមួយថ្នន ក់្ដឹក្នា ំ និងមស្រនតីរាជការសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ ក៏្ដូចាមួយ
ប្កុ្មប្បឹក្ា ថ្នន ក់្ដឹក្នា ំ និងមស្រនតីរាជការសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ សៅរាជធានី សខត្តសោលសៅ
ចំនួន០៤ រមួមានរាជធានីភនំសពញ សខត្តបាត់្ដំបង សខត្តេៃឹងផប្ត្ង និងសខត្តសកាុះកុ្ង 

- ការសរៀបចំកិ្ចចប្បជំុប្បមូលធាតុ្ចូល កិ្ចចប្បជំុពិនិត្យផក្េប្មួលខៃឹមសារ និងេិកាខ សាលាពិសប្ោុះ
សោបល់សលីសេចក្តីប្ពាងាសប្ចីនដង  ក្នុងចំសណ្តមប្កុ្មការងារ និងអនក្ពាក់្ព័នធដម្ទ្សទ្ៀត្មក្ពី
ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ ប្ក្េួងមុខងារសាធារ ៈ សាលាភូមិនៃរដឋបាល សលខាធិការដាឋ នគ.ជ.អ.ប  
វទិ្ាសាថ នសេដឋកិ្ចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ រដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ និងអនក្ជំនាញការាតិ្ និងអនតរាតិ្
មយួចំនួនសទ្ៀត្។  

២. ចក្ខុវិេ័យ សោលបំណង និងសោលសៅ 

២.១. ចក្ខុវេ័ិយ 
ប្បាពលរដឋទ្ទ្លួបានសេវាកាន់ផត្ប្បសេីរនិងប្បក្បសដាយវាិជ ជីវៈពីមស្រនតីរាជការេុីវលិផដលកំ្ពុងបសប្មី

ការងារសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងធនធានមនុេសសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្។ 

២.២. សោលបំ ង 
សលីក្ក្មពេ់េមត្ថភាពវាិជ ជីវៈរបេ់មស្រនតីរាជការេុីវលិផដលកំ្ពុងបសប្មីការងារសៅទី្េតីការប្ក្េួង

មហាម្ ៃ្ និងធនធានមនុេសសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្។ 

២.៣. សោលសៅ 

សដីមបេីសប្មចសោលបំ ងដូចបានកំ្ ត់្ខាងសលី ផ្នការយុទ្ធសាស្រេតសនុះបានកំ្ ត់្នូវសោលសៅ
ចំននួ៣ ដូចខាងសប្កាម៖ 

១. សលីក្ក្មពេ់គុ ភាពក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព 
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២. ពប្ងឹងគុ ភាពម្នការេិក្ាប្សាវប្ាវ 
៣. ពប្ងឹងប្បេិទ្ធភាពម្នយនតការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព។ 

៣.  វិលលព   

ផ្នការយុទ្ធសាស្រេតសនុះមានវសិាលភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពមស្រនតីរាជការេុីវលិ ផដលកំ្ពុងបសប្មី
ការងារសៅតាមអងគភាពនានាចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ ប្ពមទាងំប្កុ្មប្បឹក្ា និងមស្រនតីរាជការេុីវលិផដល
កំ្ពុងបសប្មីការងារសៅតាមអងគភាពនានាសៅក្នុងរចនាេមព័នធម្នរដឋបាលរាជធានី សខត្ត ប្កុ្ង ប្េុក្ ខ ឌ  និងឃុ ំ
េងាា ត់្។ 

៤. យុទ្ធលស្រេត 

 សដីមបេីសប្មចបាននូវសោលសៅដូចបានកំ្ ត់្ក្នុងចំ ុច២.៣ ផ្នការយុទ្ធសាស្រេតសនុះបានដាក់្សចញនូវ
យុទ្ធសាស្រេតចំននួ៦ ដូចខាងសប្កាម៖ 

យុទ្ធសាស្រេតទី្១៖  សលីក្ក្មពេ់ប្បេិទ្ធភាពក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព 
យុទ្ធសាស្រេតទី្២៖  ពប្ងឹងការតាមដាន និងវាយត្ម្មៃក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព 
យុទ្ធសាស្រេតទី្៣៖  សលីក្ក្មពេ់មុខងារម្នការេិក្ាប្សាវប្ាវ 
យុទ្ធសាស្រេតទី្៤៖ ពប្ងឹងមុខងារម្នការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស 
យុទ្ធសាស្រេតទី្៥៖ សក្ៀរគរធនធានពីភាគីពាក់្ព័នធ 
យុទ្ធសាស្រេតទី្៦៖ សរៀបចំដាក់្ឱ្យដំស ីរការសាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ ន 

ទំ្នាក់្ទ្ំនងរវាងសោលសៅទាងំបី និងយុទ្ធសាស្រេតទាងំ០៦ម្នផ្នការយុទ្ធសាស្រេតសនុះ (េូមសមីល
ឧបេមព័នធ១ អំពីគំនូេបំប្ពួញផ្នការយុទ្ធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព) ។ 

៤.១. យុទ្ធសាស្រេតទី្១៖ សលកី្ក្មពេ់ប្បេទិ្ធភាពក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព 
ដូចបានសរៀបរាប់ខាងសលី បញ្ហា ប្បឈមមួយក្នុងចំសណ្តមបញ្ហា ប្បឈមាសប្ចីនម្នការងារអភិវឌ្ឍន៍

េមត្ថភាពបចចុបបនន គឺការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពសធវីស ងីតាមរយៈការសរៀបចំផ្នការប តុ ុះបណ្តត លប្បចាឆំ្ន សំដាយ
ពំុមានក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពប្បក្បសដាយប្បេិទ្ធភាព។ ាងសនុះសៅសទ្ៀត្ គុ ភាពម្នការ ត្ល់ក្មមវធីិ
អភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពបចចុបបននក៏្សៅមានក្ប្មិត្ សដាយសារេមត្ថភាពប្គូបសងាគ ល និងមសធាបាយចាបំាច់នានា
េប្មាប់ការប តុ ុះបណ្តត លសៅពំុទាន់ស ៃ្ីយត្ប។ ម៉ាាងសទ្ៀត្ មស្រនតីរាជការេុីវលិភាគសប្ចីនផដលកំ្ពុងបំសពញ
ការងារសៅពំុទាន់មានឱ្កាេទ្ទ្ួលបានការប តុ ុះបណ្តត លសៅស យី។ 

សដីមបសីដាុះប្សាយបញ្ហា សនុះ ប្តូ្វសរៀបចំឱ្យមានក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពរយៈសពលប្បាឆំ្ន  ំ(២០១៩-
២០២៣)។ ការសរៀបចំក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពរយៈសពលមធយមសនុះ ប្ត្ូវធានាឱ្យមស្រនតីរាជការេុីវលិសៅ
ទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ទ្ទ្លួបានការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពប្គប់ៗោន  (េូមសមីល
ឧបេមព័នធ៦ អំពីចំនួនមស្រនតីរាជការេុីវលិប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងបុគគលិក្សៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្)។ ក្មមវធីិ
អភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពរយៈសពលប្បាឆំ្ន សំនុះ ប្តូ្វរមួបញ្ចូ លក្មមវធីិប តុ ុះបណ្តត លកាត្ពវកិ្ចច និងេក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍
េមត្ថភាពដម្ទ្សទ្ៀត្ សដាយប្តូ្វអនុវត្តតាមរយៈការសរៀបចំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពប្បចាឆំ្ន ។ំ សោលគំនិត្
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េំខាន់ៗម្នការសរៀបចំក្មមវធីិប តុ ុះបណ្តត លកាត្ពវកិ្ចចប្តូ្វបានកំ្ ត់្សៅក្នុងចំ ុច៤.១.១។ ចំសពាុះេក្មមភាព
អភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពដម្ទ្សទ្ៀត្ប្តូ្វសធវីការបា៉ា ន់ប្បមា ត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពាប្បចា ំ សដីមបីធានាឱ្យ
ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពប្បចាឆំ្ន មំានលក្ខ ៈស ៃ្ីយត្បចំសពាុះត្ប្មូវការាក់្ផេដងរបេ់សាថ ប័ន និងធនធាន
មនុេសទាងំសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ និងមានលក្ខ ៈប្េបតាមការវវិត្ត
សៅក្នុងប្បសទ្េ តំ្បន់ និងេក្លសលាក្ដូចមានផចងក្នុងចំ ុច៤.១.២។ ទ្នៃឹមសនុះ ប្តូ្វពប្ងឹងគុ ភាព
ប្គូបសងាគ ល និងផក្លមអមសធាបាយនានាេប្មាប់ពប្ងឹងប្បេិទ្ធភាពម្នការអភិឌ្ឍេមត្ថភាពដូចបានកំ្ ត់្ក្នុង
ចំ ុច៤.១.៣ និង៤.១.៤។ 

៤.១.១. ការសរៀបចំក្មមវធីិប តុ ុះបណ្តត លកាត្ពវកិ្ចច 
ក្មមវធីិប តុ ុះបណ្តត លកាត្ពវកិ្ចច ប្តូ្វសរៀបចំសដាយផ អ្ក្សលីសោលការ ៍ម្នការប ដុ ុះបណ្តដ លតាម

មុខតំ្ផ ងេប្មាប់ប្កុ្មសោលសៅដូចមានផចងក្នុងចំ ុច៣ ម្នឯក្សារសនុះ។ វធីិសាស្រេតសនុះ មានសោលសៅ
សលីក្ក្មពេ់ការបំសពញការងាររបេ់អងគភាព និងបុគគល តាមរយៈការ ដ្ល់ចំស ុះដឹង និងជំនាញចាបំាច់ សដីមបី
ធានាឱ្យមស្រនតីរាជការេុីវលិអាចមានេមត្ថភាពេមប្េបក្នុងការអនុវត្តកិ្ចចការប្បចាមំ្ថ្ៃសៅតាមការោិល័យ
នីមួយៗ ឬេប្មាប់មុខតំ្ផ ងនីមួយៗ ក៏្ដូចក្នុងការបសប្មីសេវាសាធារ ៈជូនប្បាពលរដឋប្បក្បសដាយ
ប្បេិទ្ធភាព និងេ័ក្តិេិទ្ធិភាព។ 

ផ អ្ក្តាមលទ្ធ្លម្នការបា៉ា ន់ប្បមា ត្ប្មូវការប តុ ុះបណ្តត លផដលបានសធវីក្នៃងមក្ (េូមសមីល
ឧបេមព័នធ៧ អំពីលទ្ធ្លម្នការបា៉ា ន់ប្បមា ត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពសដាយនាយក្ដាឋ នប តុ ុះបណ្តត ល
ឆ្ន ២ំ០១៥ ២០១៦ និង២០១៧ និងលទ្ធ្លម្នការចុុះេមាា េន៍ និងេិកាខ សាលាពិសប្ោុះសោបល់ាមួយ
រដឋបាលប្កុ្ង ប្េុក្ ក្នុងសខត្តបាត់្ដំបង) ការសរៀបចំក្មមវធីិប តុ ុះបណ្តត លកាត្ពវកិ្ចចេប្មាប់ដាក់្បញ្ចូ លក្នុង
ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពរយៈសពលប្បាឆំ្ន  ំ(២០១៩-២០២៣) ប្តូ្វសរៀបចំា៦ប្បសភទ្ដូចខាងសប្កាម៖  
 (១) វគគប្គប់ប្គងាន់ខពេ់ 
 (២) វគគប្គប់ប្គងក្ប្មិត្២ 
 (៣) វគគប្គប់ប្គងក្ប្មិត្១ 
 (៤) វគគវបិ្កឹ្ត្យការជំនាញ 
 (៥) វគគវបិ្កឹ្ត្យការមូលដាឋ ន 
 (៦) វគគសលខាធិការរដឋបាល 

ចំសពាុះខៃឹមសារ និងប្កុ្មសោលសៅេប្មាប់វគគនីមួយៗ េូមសមីលឧបេមព័នធ២។ 
ខៃឹមសារ និងវធីិសាស្រេតផដលសប្បីប្បាេ់សៅក្នុងក្មមវធីិទាងំ៦ប្បសភទ្សនុះ អាចមានការផប្បប្បួលសៅតាម

ប្កុ្មសោលសៅម្នេិកាខ កាម។ ទ្នៃឹមសនុះ ការសរៀបចំក្មមវធីិេិក្ាេប្មាប់វគគនីមួយៗ ប្តូ្វមានរយៈសពលោ៉ា ងតិ្ច
១២០សមា៉ា ង (៤េបាត ហ៍) សលីក្ផលងផត្វគគវបិ្កឹ្ត្យការជំនាញផដលប្តូ្វកំ្ ត់្សៅតាមប្បធានបទ្ាក់្ផេតង។ 

៤.១.២. ការបា៉ា ន់ប្បមា ត្ប្មវូការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព 
សប្ៅពីក្មមវធីិប តុ ុះបណ្តត លកាត្ពវកិ្ចច សៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពប្បចាឆំ្ន  ំ ប្តូ្វសរៀបចំឱ្យ

មានេក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពស្សងៗសទ្ៀត្ តាមរយៈការបា៉ា ន់ប្បមា ត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព េំសៅ
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ធានាឱ្យមស្រនតីរាជការេុីវលិមានចំស ុះដឹង និងជំនាញផដលស ៃ្ីយត្បសៅនឹងត្ប្មូវការាក់្ផេតង និងការវវិត្តម្ន
សេដឋកិ្ចច េងគម និងបសចចក្វទិ្ាទាងំសៅក្នុងប្បសទ្េ តំ្បន់ និងេក្លសលាក្។ ការបា៉ា ន់ប្បមា ត្ប្មូវការ
អភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព គឺាដំណ្តក់្កាលចាបំាច់និងេំខាន់ក្នុងការសរៀបចំក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព ផដលមាន
លក្ខ ៈស ៃ្ីយត្បសៅនឹងត្ប្មូវការរបេ់ប្កុ្មសោលសៅទាងំសលីការសលីក្ក្មពេ់េមត្ថភាពជំនាញ និងការបំសពញ
គមាៃ ត្េមត្ថភាព។ ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព ប្តូ្វសធវីស ងីសដាយផ អ្ក្សៅសលីសាថ នភាពាក់្ផេដងរបេ់ប្កុ្មសោលសៅ
នីមយួៗ ាពិសេេផ អ្ក្សៅសលីក្ប្មិត្េមត្ថភាព និងបទ្ពិសសាធន៍របេ់ប្កុ្មសោលសៅ។ ដូសចនុះ ការសរៀបចំ
ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពប្តូ្វសតត ត្សៅសលីលទ្ធ្លបា៉ា ន់ប្បមា ត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព សដាយប្តូ្វ
សធវីការវភិាគឱ្យបានេុីជសប្ៅ និងប្គប់ប្ជុងសប្ាយ តាមរយៈការពិនិត្យសមីលការអនុវត្តត្នួាទី្ ភារកិ្ចច ការេមាា េ 
ឯក្សារគតិ្យុត្ត លទ្ធ្លម្នការប្សាវប្ាវស្សងៗផដលពាក់្ព័នធ និងការវវិត្តម្នសាថ នភាពសេដឋកិ្ចច េងគម និង
បសចចក្វទិ្ាសៅក្នុងប្បសទ្េ តំ្បន់ និងេក្លសលាក្។  

៤.១.៣. ការសលកី្ក្មពេ់េមត្ថភាពប្គបូសងាគ ល 
េមត្ថភាពប្គូបសងាគ លាក្តាត ចមបងផដលសធវីឱ្យប៉ាុះពាល់ដល់គុ ភាពម្នការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព ាពិសេេ

ការប តុ ុះបណ្តត ល។ ក្នុងការសរៀបចំ ដ្ល់វគគប ដុ ុះបណ្តដ ល ទាមទារឱ្យសរៀបចំក្មមវធីិេិក្ាឱ្យបានលអប្បសេីរ 
ក្នុងសនាុះមានដូចា ការសប្ជីេសរេីប្គូបសងាគ ល និងការសរៀបចំម៉ាូឌុ្លេិក្ាាសដីម។  

វធីិសាស្រេតក្នុងការបសងាីនេមត្ថភាពប្គូបសងាគ ល ប្តូ្វមានការពិចារណ្តឱ្យបានលអិត្លអន់សៅតាមក្រ ី
នីមួយៗ ក្នុងសនាុះក្រ ីមួយចំនួនផដលសធវីឱ្យប៉ាុះពាល់ដល់គុ ភាពម្នការ ត្ល់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពសដាយ
ប្គូបសងាគ លមានដូចា ប្គូខវុះបទ្ពិសសាធន៍ ទំ្ហកំារងារហួេក្ប្មិត្ ខវុះការសប្ត្ៀមលក្ខ ៈ ចំនួនេិកាខ កាម
សប្ចីនសពក្ាសដីម។ល។ សទាុះាោ៉ា ងសនុះក្តី មានវធិានការាមូលដាឋ នមួយចំននួក្នុងការសលីក្ក្មពេ់េមត្ថភាព
ប្គូបសងាគ ល ក្នុងសនាុះមានដូចា ការ ដ្ល់ការប ដុ ុះបណ្តដ លប្គូបសងាគ លឱ្យបានសទ្ៀងទាត់្ ការបសងាីត្សោលការ ៍
េប្មាប់ការប ដុ ុះបណ្តដ ល ការសរៀបចំវគគប ដុ ុះបណ្តដ លាប្បចា ំនិងការចាត់្តាងំមស្រនតីាប្គូបសងាគ លឱ្យមាន
ជំនាញាក់្លាក់្ាសដីម។   

ក្នុងការសប្ជីេសរេីប្គូបសងាគ លទាំងម្ ៃ្ក្នុង និងម្ ៃ្សប្ៅ ប្តូ្វកំ្ ត់្ឱ្យបានចាេ់លាេ់អំពីខៃឹមសារ 
លទ្ធ្លរពឹំងទុ្ក្ និងលក្ខ ៈវនិិចឆ័យប្គូបសងាគ ល សដីមបធីានាប្បេិទ្ធភាពម្នការប តុ ុះបណ្តត ល។ ទ្នៃឹមសនុះ
អនក្សរៀបចំប្តូ្វពិនិត្យសមីលបៃង់សមសរៀនរបេ់ប្គូបសងាគ លាមុនសដីមបីធានាថ្ន ប្គូបសងាគ លផដលអសញ្ជ ីញមក្អាច
ត្ល់ការប តុ ុះបណ្តត ល តាមការរពឹំងទុ្ក្។ 

ការសរៀបចំបៃង់សមសរៀនអាចបងាា ញោ៉ា ងចាេ់អំពីដំស ីរការេប្មបេប្មួលរបេ់ប្គូបសងាគ លឬ
អនក្េប្មបេប្មួលនីមយួៗ សហយីាផ ន្ក្េំខាន់មយួផដលមិនអាចខវុះបានសៅក្នុងការសរៀបចំវគគប ដុ ុះបណ្តដ ល។ 

បៃង់សមសរៀនអាចជយួអនក្េប្មបេប្មួលវគគប ដុ ុះបណ្តដ ល ក្នុងការប្គប់ប្គងដំស ីរការប ដុ ុះបណ្តដ ល 
និងកំ្ ត់្លទ្ធ្លរពឹំងទុ្ក្ (ការ ដ្ល់ចំស ុះដឹង ជំនាញ និងឥរោិបថ្) ផដលេិកាខ កាមនឹងទ្ទ្ួលបានពី
ការប ដុ ុះបណ្តដ ល។ ការសរៀបចំបៃង់សមសរៀនប្តូ្វរមួបញ្ចូ លវធីិសាស្រេតេប្មបេប្មួលស្សងៗ (ាពិសេេវធីិសាស្រេត
តាមផបបចូលរួម) េមាា របសប្ងៀន និងការកំ្ ត់្ទី្តាងំឱ្យបានេមប្េប សដីមបីោបំ្ទ្ដល់ដំស ីរការម្ន
ការប តុ ុះបណ្តត ល េំសៅជំរុញ និងសលីក្ទឹ្ក្ចិត្តេិកាខ កាមឱ្យចូលរមួសៅក្នុងដំស ីរការេិក្ា។ 
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៤.១.៤. ការផក្លមអម៉ាូឌុ្លេកិ្ា និងទី្ក្ផនៃងេកិ្ា  
ម៉ាូឌុ្លេិក្ា និងទី្ក្ផនៃងេិក្ាក៏្មានឥទ្ធិពលសៅសលីគុ ភាពម្នការប ដុ ុះបណ្តដ ល។ ម៉ាូឌុ្លេិក្ា

រមួមាន បៃង់សមសរៀន សេៀវសៅសមសរៀន េមាា រសធវីបទ្បងាា ញ (សាៃ យបទ្បងាា ញ តៃ ងំរូបភាព គំនូេបំប្ពួញ និង
ប្ក្ដាេកាត្ាសដីម) កាលវភិាគប តុ ុះបណ្តត ល និងឧបក្រ ៍ប ដុ ុះបណ្តដ លស្សងៗសទ្ៀត្ ផដលមានដូចា 
ប្ក្ដាេតៃ ងំធំ ហវឺត្ និងវសីដអូាសដីម។ល។ ម៉ាូឌុ្លេិក្ាប្តូ្វសប្ត្ៀមសរៀបចំឱ្យបានរួចរាល់សៅមុនការប ដុ ុះ-
បណ្តដ ល។  

ម៉ាូឌុ្លេិក្ាេតង់ដារផដលប្តូ្វសរៀបចំទុ្ក្រមួមាន ការផ នាអំំពីការបសប្ងៀនេប្មាប់ប្គូបសងាគ ល និង
ការប្តួ្ត្ពិនិត្យខៃឹមសារស ងីវញិតាមសពលសវលាសដីមបសីធវីបចចុបបននក្មមខៃឹមសារ។  

ពាក់្ព័នធទី្ក្ផនៃងេិក្ា ប្តូ្វសប្ជីេសរេីទី្ក្ផនៃងឱ្យបានេមប្េបសៅតាមចំនួនអនក្ចូលរមួ ត្ប្មូវការ
ម្នេក្មមភាពប ដុ ុះបណ្តដ ល និងប្តូ្វមានបំពាក់្ឧបក្រ ៍េមាា រចាបំាច់ប្គប់ប្ោន់។ 

៤.២. យុទ្ធសាស្រេតទី្២៖ ពប្ងឹងការតាមដាននិងវាយត្ម្មៃក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព 
 សដីមបធីានាឱ្យក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពផដលសរៀបចំស ងីទ្ទ្លួបានលទ្ធ្លតាមការរពឹំងទុ្ក្ ចាបំាច់
ប្តូ្វពប្ងឹងការតាមដាននិងវាយត្ម្មៃក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពឱ្យបានលអប្បសេីរ សដីមបីពប្ងឹងគុ ភាពម្ន
ការសរៀបចំក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពឱ្យបានេមប្េប។ ក្នុងន័យសនុះ សដីមបសីលីក្ក្មពេ់គុ ភាព និងប្បេិទ្ធភាព
ម្នការសរៀបចំផ្នការ ក៏្ដូចការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព ការតាមដាននិងវាយត្ម្មៃគឺាមសធាបាយមយួដ៏េំខាន់ផដល
ប្តូ្វអនុវត្តឱ្យបានសទ្ៀងទាត់្សដាយអងគភាពមានេមត្ថកិ្ចចទាងំសៅថ្នន ក់្ាតិ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្។ 

៤.២.១. ការសរៀបចំេតង់ដារេមត្ថភាពេប្មាប់មស្រនតរីាជការ 
សដីមបពីប្ងឹងការតាមដាននិងវាយត្ម្មៃការអនុវត្ត ក៏្ដូចលទ្ធ្លម្នក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព ចាបំាច់

ប្តូ្វសរៀបចំឱ្យមានេូចនាក្រចាេ់លាេ់េប្មាប់សធវីការវាយត្ម្មៃ ផដលក្នុងចំសណ្តមសនាុះ ការកំ្ ត់្េតង់ដារ 
េមត្ថភាព(4)  ចាបំាច់េប្មាប់មុខតំ្ផ ង ឬការោិល័យនីមយួៗាកិ្ចចការមិនអាចសមីលរលំងបាន ។ 
 េតង់ដារម្នជំនាញនិងចំស ុះដឹងេប្មាប់មុខតំ្ផ ង និងឬក្ប្មិត្ម្នការបំសពញការងារសៅតាម
ការោិល័យនីមួយៗ ប្តូ្វសរៀបចំស ីងតាមរយៈការេិក្ាដូចមានសរៀបរាប់សៅក្នុងផ្នការប្សាវប្ាវសៅក្នុង
យុទ្ធសាស្រេតទី្៣។ 

៤.២.២. ការសរៀបចំសោលការ ៍ផ នាេំដីពីការតាមដាននិងវាយត្ម្មៃក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព 
សដីមបអីនុវត្តការតាមដាននិងវាយត្ម្មៃសៅសលីក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពឱ្យបានេមប្េបទូ្ទាងំប្បសទ្េ 

ចាបំាច់ប្តូ្វសរៀបចំផ នាអំំពីសោលការ ៍ និងវធីិសាស្រេតម្នការតាមដាននិងវាយត្ម្មៃ រមួទាងំការសរៀបចំប្បព័នធ
ប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព។ រាល់ក្មមវធីិប ដុ ុះបណ្តដ លទាងំអេ់ ប្តូ្វមានេតង់ដារេមត្ថភាពផដលប្តូ្វ
បានកំ្ ត់្ោ៉ា ងចាេ់លាេ់សៅតាមចំស ុះនិងជំនាញនីមួយ  ៗសហយីេិកាខ កាមនឹងប្តូ្វវាយត្ម្មៃសដាយសប្បីប្បាេ់
វធីិសាស្រេតវាយត្ម្មៃផ អ្ក្សលីេតង់ដារេមត្ថភាពសនាុះ។ ាងសនុះសទ្ៀត្ ប្តូ្វប្បមូលមតិ្ប្ត្ ប់ពីេិកាខ កាម និងប្តូ្វ

                                                           
4 សរង់ោរសលតថភាព សាំក្ៅក្លើចាំក្ណុះដ្ឹងៃិងជ្ាំនាញចាំបាច់សរាប់បាំក្ពញការងារ ៃិងអៃ វតរតួនាទ្ី ភារកិចេ តាលល ែតាំខណងក្រៀងៗែៃួៃ។ 



 

 8 

សធវីការវាយត្ម្មៃប្បេិទ្ធភាពម្ន្លប៉ាុះពាល់សៅក្ផនៃងសធវីការ សដីមបកំី្ ត់្អំពីក្ប្មិត្េសប្មចបាន ម្នសោលបំ ង
រពឹំងទុ្ក្។ 

៤.៣. យុទ្ធសាស្រេតទី្៣៖ សលកី្ក្មពេ់មុខងារម្នការប្សាវប្ាវ 
 ការប្សាវប្ាវាមូលដាឋ នប្គឹុះក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងសលីក្ក្មពេ់អភិបាលកិ្ចច េំសៅសធវីឱ្យការបសប្មីសេវា

សាធារ ៈជូនប្បាពលរដឋកាន់ផត្មានប្បេិទ្ធភាពនិងមានលក្ខ ៈស ៃ្ីយត្ប ក៏្ដូចរមួចំផ ក្ក្នុងការសរៀបចំ 
និងផក្លមអសោលនសោបាយ ប្ពមទាងំលិខិត្បទ្ដាឋ នគតិ្យុត្តឱ្យកាន់ផត្ប្បសេីរ។ ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ ប្តូ្វមានអងគភាព
ទ្ទ្លួខុេប្តូ្វសលីការប្សាវប្ាវាក់្លាក់្មយួ សដីមបយីក្ចិត្តទុ្ក្ដាក់្ក្នុងការងារប្សាវប្ាវ ក៏្ដូចេប្មបេប្មួល
ដល់ការងារប្សាវប្ាវទាងំអេ់សៅក្នុងផ្នការេមត្ថកិ្ចចការងាររបេ់ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្។ អងគភាពទ្ទ្លួខុេប្តូ្វ
ការប្សាវប្ាវ ប្តូ្វយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក់្ក្នុងការពប្ងឹងគុ ភាពម្នការប្សាវប្ាវរបេ់ខៃួន តាមរយៈការបសងាីន
ការប្សាវប្ាវ រមួាមួយការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពប្សាវប្ាវរបេ់ខៃួន។ 

៤.៣.១. ការបសងានីេក្មមភាពប្សាវប្ាវ 
ផ្នការេិក្ាប្សាវប្ាវរយៈសពលមធយម និងផ្នការេិក្ាប្សាវប្ាវប្បចាឆំ្ន បំ្តូ្វសរៀបចំ និងអនុវត្ត 

សដាយផ អ្ក្សលីការប្បមូលព័ត៌្មាន និងត្ប្មូវការពីប្គប់អងគភាពពាក់្ព័នធទាងំសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និង
សៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ សហយីតាមរយៈសនុះ ប្តូ្វបសងាីនេក្មមភាពប្សាវប្ាវាប្បចា។ំ 

លទ្ធ្លផដលទ្ទ្ួលបានពីការប្សាវប្ាវប្តូ្វសធវីការ្សពវ្ាយឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយដល់ភាគីពាក់្ព័នធ 
និងសាធារ ជន សដីមបីសប្បីប្បាេ់សៅតាមត្ប្មូវការ។ 

៤.៣.២. សលកី្ក្មពេ់េមត្ថភាពប្សាវប្ាវ 
សដីមបីសលីក្ក្មពេ់ចំស ុះដឹង និងជំនាញចាបំាច់េប្មាប់ការងារប្សាវប្ាវ ប្តូ្វអនុវត្តេក្មមភាពដូច

ខាងសប្កាម៖ 
• សរៀបចំឱ្យមានឱ្កាេសរៀនេូប្ត្អំពីវធីិសាស្រេតប្សាវប្ាវ និងវភិាគ ឱ្យបានសទ្ៀងទាត់្ាប្បចា ំ
• េិក្ាពីរបាយការ ៍ផដលសរៀបចំស ងីសដាយវទិ្ាសាថ នប្សាវប្ាវដម្ទ្សទ្ៀត្ 
• ទ្ទ្លួមតិ្ប្ត្ ប់ តាមរយៈការ្សពវ្ាយរបាយការ ៍ពីភាគីពាក់្ព័នធ និងសាធារ ជន 
និងសធវីការ ៃ្ុុះបញ្ហច ងំមតិ្សោបល់ទាងំសនាុះសៅក្នុងេក្មមភាពប្សាវប្ាវបនាៃ ប់។ល។ 

៤.៤. យុទ្ធសាស្រេតទី្៤៖ ពប្ងឹងមុខងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុេស 
ភាពសាគជ័យម្នការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពមិនអាប្េ័យផត្សៅសលីគុ ភាពម្នក្មមវធីិេិក្ា និងប្គូបសងាគ ល

ប៉ាុសណ្តណ ុះសទ្ ក្នុងសនាុះក៏្អាប្េ័យសលីក្តាត ពាក់្ព័នធាសប្ចីនសទ្ៀត្ដូចា ការសលីក្ទឹ្ក្ចិត្ត ការចូលរមួសដាយេក្មម
និងសពញសលញ ការបសងាីត្ទ្មាៃ ប់សរៀនេូប្ត្ ការយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក់្ពីថ្នន ក់្ដឹក្នា ំ និងការធានានូវថ្វកិាេមប្េប
េប្មាប់បសប្មីឱ្យកិ្ចចការសនុះាសដីម។ ម៉ាាងសទ្ៀត្ េក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព មិនប្តឹ្មផត្មានទិ្េសៅេសប្មច
ឱ្យបានចក្ខុវេ័ិយ សោលបំ ងរបេ់ផ្នការយុទ្ធសាស្រេតប៉ាុសណ្តណ ុះសទ្ ប៉ាុផនតក៏្រមួចំផ ក្ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធាន
មនុេស្ងផដរ។ សដីមបីធានាឱ្យការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេសកាន់ផត្មានប្បេិទ្ធភាព ប្តូ្វ្ារភាជ ប់កិ្ចចការសនុះ
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ាមយួការប្គប់ប្គងបុគគលិក្ ាពិសេេក្នុងការវាយត្ម្មៃការបំសពញការងាររបេ់មស្រនតីរាជការពាក់្ព័នធការដំស ងី
ថ្នន ក់្ ឋាននតរេ័ក្តិ និងការផត្ងតាងំមុខតំ្ផ ងាសដីម។  

៤.៤.១. ការពប្ងឹងការងារអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព  

ក្. ការចាត់្ទុ្ក្ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពាការងារអាទិ្ភាព 
សៅក្នុងសាថ នភាពបចចុបបនន ថ្នន ក់្ដឹក្នាមំយួចំននួពំុទាន់ ដ្ល់អាទិ្ភាពសលីការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពដល់មស្រនតី 

ឬបុគគលិក្របេ់ខៃួនសៅស យី សដាយសារថ្នន ក់្ដឹក្នាមំួយចំនួនយល់សឃញីថ្ន ការប ដុ ុះបណ្តដ លមស្រនតីរាជការ
បចចុបបននពំុេូវមានប្បេិទ្ធភាពាសដីម។ ទ្នៃឹមសនុះ ថ្វកិាេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពមស្រនតីរាជការេុីវលិទាងំអេ់
សៅទី្េតកីារប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្សៅមានក្ប្មិត្ សដាយពំុទាន់មានលក្ខ ៈេមប្េប
ផដលអាចស ៃ្ីយត្បសៅនឹងត្ប្មូវការាក់្ផេតងសៅស យី។  

ប្បឈមមុខនឹងបញ្ហា សនុះ ថ្នន ក់្ដឹក្នាបំ្តូ្វបសងាីនការយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក់្បផនថមសទ្ៀត្ចំសពាុះការងារអភិវឌ្ឍន៍
េមត្ថភាពដល់មស្រនតីរបេ់ខៃួនតាមរយៈការសលីក្ទឹ្ក្ចិត្តឱ្យមស្រនតីចូលរមួេក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពនានា និង
ការធានាឱ្យមានថ្វកិាេមប្េបេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពសៅក្នុងសាថ ប័នរបេ់ខៃួន។ ប្ពមាមយួសនុះ ប្តូ្វយក្
ចិត្តទុ្ក្ដាក់្ផក្លមអក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព ក៏្ដូចផក្លមអបរោិកាេេិក្ាសរៀនេូប្ត្សៅតាមអងគភាព សាថ ប័ន
ឱ្យកាន់ផត្ប្បសេីរ។ ការ្ដល់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពឱ្យបានេមប្េបដល់មស្រនតីរាជការផដលក្ំពុងបំសពញការងារ
សៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ក៏្ដូចសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ រមួទាងំថ្នន ក់្ដឹក្នាំ្ ង គឺាក្តាត ចាបំាច់សដីមបទី្ទ្លួ
បានចំស ុះដឹងថ្មីៗប្េបតាមការវវិត្តសៅក្នុងប្បសទ្េ តំ្បន់ និងេក្លសលាក្ េំសៅសលីក្ក្មពេ់េមត្ថភាព
បំសពញការងារឱ្យកាន់ផត្មានប្បេិទ្ធភាព។ 

ខ. ការធានាឱ្យមានការចូលរមួសពញសលញពីេិកាខ កាម  
សៅក្នុងការប ដុ ុះបណ្តដ លមួយចំនួនក្នៃងមក្ េិកាខ កាមមួយចំនួនមានការចូលរួមមិនសពញសលញ 

សដាយមានមូលសហតុ្ស្សងៗាសប្ចីន។ ក្រ ីសនុះ ប្តូ្វសធវីការផក្លមអសដីមបឱី្យវគគប ដុ ុះបណ្តដ លអាចដំស ីរការ 
កាន់ផត្ប្បសេីរ និងមានគុ ភាពលអាងមុន ក្នុងសនាុះប្តូ្វយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក់្សលីកិ្ចចការមយួចំនួនដូចខាងសប្កាម៖ 

• ថ្នន ក់្ដឹក្នាបំ្តូ្វយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក់្បញ្ជូ នេិកាខ កាមឱ្យចំសោលសៅផដលបានកំ្ ត់្  
• ថ្នន ក់្ដឹក្នាបំ្តូ្វបងាបរោិកាេឱ្យេិកាខ កាមអាចចូលរមួការប តុ ុះបណ្តត លឱ្យបានសពញសលញ 
សដាយមិនប្តូ្វមានការរខំានពីក្តាត ស្សងៗដូចា ការសៅមក្សប្បី ឬការប្បគល់ការងារស្សងៗ
ក្នុងអំ ុងសពលទ្ទ្ួលការប តុ ុះបណ្តត លាសដីម 

• សៅសពលបញ្ច ប់វគគប ដុ ុះបណ្តដ លនីមយួៗ អនក្សរៀបចំប្តូ្វសចញវញិ្ហញ បនបប្ត្បញ្ហជ ក់្ការេិក្ា
ដល់េិកាខ កាមផដលបានចូលរមួតាមលក្ខខ ឌ កំ្ ត់្ាសដីម។  

ក្រ ីមានការប តុ ុះបណ្តត លេប្មាប់ថ្នន ក់្ដឹក្នា ំ ប្កុ្មសោលសៅាថ្នន ក់្ដឹក្នាបំ្តូ្វយក្ចិត្តទុ្ក្ដាក់្
ចូលរួមឱ្យបានសពញសលញប្បក្បសដាយសាម រតី្ទ្ទ្ួលខុេប្តូ្វខពេ់ សដាយប្តូ្វទុ្ក្ការងារឱ្យថ្នន ក់្សប្កាមបងាគ ប់
ទ្ទ្លួជំនេួក្នុងអំ ុងសពលសនុះ។ 
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គ. ការធានាឱ្យមានថ្វកិាេមប្េបេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព 
សដីមបធីានាឱ្យមស្រនតីរាជការេុីវលិសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ទ្ទ្លួបាន

ការប តុ ុះបណ្តត លដូចផដលបានកំ្ ត់្សដាយប្បកាេរបេ់ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្សលខ៦៦០៦ប្បក្ ចុុះម្ថ្ៃទី្២៦ ផខតុ្លា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ េតីពីការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពរបេ់មស្រនតីរាជការេុីវលិសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្
សប្កាមាតិ្ាសរៀងរាល់ឆ្ន បំ្បធានអងគភាពមានេមត្ថកិ្ចច និងឬប្បធានសាថ ប័នប្តូ្វធានាថ្ន គសប្មាងថ្វកិាេមប្េប
េប្មាប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពប្បចាឆំ្ន បំ្តូ្វបានដាក់្បញ្ចូ លសៅក្នុងផ្នការថ្វកិាប្បចាឆំ្ន រំបេ់សាថ ប័ន។  

ឃ. ការភាជ ប់ទំ្នាក់្ទំ្នងរវាងការវាយត្ម្មៃគុ ្លការងារ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស  
សដីមបីជំរុញនិងសលីក្ទឹ្ក្ចិត្តមស្រនតីរាជការសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្

ឱ្យចូលរមួក្នុងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព ចាបំាច់ប្តូ្វ្ារភាជ ប់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពរបេ់មស្រនតីរាជការាមយួប្បព័នធ
ប្គប់ប្គងគុ ្លមស្រនតីរាជការ។ ក្នុងន័យសនុះ អងគភាពប្គប់ប្គងបុគគលិក្ទាងំសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និង
សៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ប្តូ្វដាក់្បញ្ចូ លការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពរបេ់មស្រនតីរាជការមាន ក់្ៗសៅក្នុងលក្ខ ៈវនិិចឆយ័
េប្មាប់ការវាយត្ម្មៃគុ ្លការងាររបេ់មស្រនតី ាពិសេេក្នុងការដំស ងីថ្នន ក់្ ឋាននតរេ័ក្តិ និងការផត្ងតាងំ
មុខតំ្ផ ងាសដីម។ 

៤.៤.២. ការសលីក្ក្មពេ់បរោិកាេសរៀនេូប្ត្  
ការេិក្ាសរៀនេូប្ត្អាចសធវីស ងីតាមរយៈមសធាបាយស្សងៗ ក្នុងសនាុះការសប្បីប្បាេ់វធីិសាស្រេតចប្មុុះអាច

ជយួបសងាីនប្បេិទ្ធភាពម្នការេិក្ាសរៀនេូប្ត្។ សប្ៅពីការេិក្ាសរៀនេូប្ត្ផដលាលក្ខខ ឌ ត្ប្មូវសដាយសាថ ប័ន 
អងគភាពនីមយួៗចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ប្តូ្វខិត្ខំបងាបរោិកាេស្សងសទ្ៀត្
េប្មាប់ការសរៀនេូប្ត្ និងប្សាវប្ាវ េំសៅសលីក្ក្មពេ់វបបធម៌សរៀនេូប្ត្ និងប្សាវប្ាវក្នុងចំសណ្តមមស្រនតី
របេ់ខៃួន ក្នុងសនាុះមានដូចា ការសរៀបចំប្បព័នធទំ្នាក់្ទំ្នងព័ត៌្មាននិងការសលីក្ទឹ្ក្ចិត្តឱ្យមានការសរៀនេូប្ត្
តាមរយៈការហវកឹ្ហាត់្ការងារបស តី រអនុវត្តាក់្ផេតងបស តី រ ការត្ប្មង់ទិ្េ ការផ នា ំការហាត់្ការ ការសធវី
បទ្បងាា ញ ការសធវីការងារាប្កុ្ម ការសរៀនពីោន សៅវញិសៅមក្ និងការប្សាវប្ាវាសដីម។ល។ 

ក្. ការសរៀបចំប្បព័នធទំ្នាក់្ទំ្នងព័ត៌្មាន  
អងគភាពចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្និងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ប្តូ្វសរៀបចំប្បព័នធទំ្នាក់្ទំ្នងេប្មាប់

ដ្ល់ព័ត៌្មាននិងការផ នាទំាក់្ទ្ិននឹងការងារនិងចំស ុះដឹងរបេ់មស្រនតីរាជការេុីវលិសៅទី្េតីការប្ក្េួង
មហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្។ ប្បព័នធទំ្នាក់្ទំ្នងអាចសរៀបចំស ងីក្នុងទ្ប្មង់ាសារសអ ចិប្តូ្និក្ 
(អីុសម៉ាល) បណ្តដ ញេងគម ទូ្រេ័ពៃ ទូ្រសារ ឬសគហទំ្ព័រ។ ប្គប់ព័ត៌្មានទាងំអេ់ប្តូ្វសធវីបចចុបបននភាពាប្បចា ំ
និងរក្ាទុ្ក្ក្នុងប្បព័នធទិ្ននន័យមួយ។  

ទ្នៃឹមសនុះ អងគភាពចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ អាចសរៀបចំបនៃប់ ឬ
បណ្តណ ល័យេប្មាប់ទុ្ក្ដាក់្ឯក្សារ (ទាងំឯក្សារសបាុះពុមព និងឯក្សារសអ ចិប្តូ្និក្) េប្មាប់បសប្មីឱ្យ
ការអាន និងេិក្ាប្សាវប្ាវសៅតាមសាថ ប័នសរៀងៗខៃួន សដាយចាត់្តាងំឱ្យមានអនក្ទ្ទ្លួខុេប្តូ្វក្នុងការធានា
ចាត់្ផចង ទុ្ក្ដាក់្ និងផថ្រក្ាឯក្សារទាងំសនាុះប្បក្បសដាយរសបៀបសរៀបរយ និងមានប្បេិទ្ធភាព។ ឯក្សារ
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ទាងំសនាុះរមួមាន ចាប់ ប្ពុះរាជប្កឹ្ត្យ អនុប្កឹ្ត្យ ប្បកាេ សេចក្តីផ នា ំសារាចរ សេៀវសៅផ នា ំរបាយការ ៍ 
ទិ្ននន័យ ក្រ ីេិក្ា និងឯក្សារប តុ ុះបណ្តត លាសដីម។ េប្មាប់អងគភាពនានាចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ 
គួរសប្បីប្បាេ់បណ្តណ ល័យប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ផដលេថិត្សៅអោរC សៅក្នុងទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ ាក្ផនៃងរមួ
េប្មាប់ទុ្ក្ដាក់្ឯក្សារអាន និងឬឯក្សារប្សាវប្ាវនានា។   

ខ. ការជំរញុ និងសលកី្ទឹ្ក្ចិត្តសរៀនេូប្ត្ 
បចចុបបននសយីងេសងាត្សឃីញថ្ន មស្រនតីរាជការទាងំសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្

សប្កាមាតិ្មួយចំនួន ពំុេូវមាន្នៃៈក្នុងការេវុះផេវងសរៀនេូប្ត្ស យី។ ដូសចនុះ សដីមបីផក្លមអសាថ នភាពសនុះ 
សៅក្នុងដំស ីរការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពមស្រនតីសៅក្ផនៃងសធវីការងារ ប្បធានអងគភាពប្គប់ថ្នន ក់្ប្តូ្វសប្បីប្បាេ់វធីិសាស្រេត
មួយចំនួនដូចខាងសប្កាម៖ 

• ការត្ប្មង់ទិ្េ ឬការផ នា ំ(Orientation) 
អងគភាពនីមួយៗអាច ដ្ល់ការត្ប្មង់ទិ្េ ឬការផ នាដំល់បុគគលិក្ផដលសទី្បនឹងចាប់ស ដ្ីមការងារ។ 

ការសរៀបចំឱ្យមានវគគត្ប្មង់ទិ្េសនុះ គឺមានសោលបំ ងបសងាីនការផេវងយល់អំពីរចនាេមព័នធ ត្ួនាទី្ ភារកិ្ចច និង
រសបៀបរបបការងាររបេ់អងគភាព ក៏្ដូចភារកិ្ចចចមបងរបេ់បុគគលិក្ទាងំសនាុះតៃ ល់។ សប្ៅពីសនុះ អងគភាព
នីមយួៗអាច ដ្ល់វគគត្ប្មង់ទិ្េ ឬការផ នាាំក់្លាក់្ សៅតាមត្ប្មូវការាក់្ផេដង សៅសពលផដលអនក្ទាងំសនាុះ
មានភារកិ្ចចាក់្លាក់្ ឬសពលអនុវត្តផ្នការេក្មមភាពប្បចាឆំ្ន ។ំ  

• បទ្បងាា ញ (Presentation) 
 អងគភាពនីមយួៗចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្អាចសរៀបចំឱ្យមានក្មមវធីិ

បទ្បងាា ញេប្មាប់មស្រនតីរបេ់ខៃួន សដាយអសញ្ជ ីញវាគមិនផដលមានការអប់រខំពេ់ និងមានបទ្ពិសសាធន៍សៅក្នុង
សាថ ប័នរបេ់ខៃួន ឬពីសាថ ប័នស្សង ក្នុងសោលបំ ងបសងាីនការយល់ដឹង និងទ្ទ្ួលបានចំស ុះដឹងេដីពី
ប្បធានបទ្ថ្មីៗ ឬបញ្ហា បចចុបបននក្មមនានា។ ការសធវីបទ្បងាា ញផបបសនុះនាឱំ្យអនក្ចូលរមួសរៀនេូប្ត្ពីមស្រនតីជំនាញ 
ឬបុគគលមានបទ្ពិសសាធន៍ តាមរយៈការផ នា ំនិងការអនុវត្តាក់្ផេដង។  

• ការងារហាត់្ការ (Internship) 
 អងគភាពនីមយួៗចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្អាចបញ្ជូ នមស្រនតរីបេ់ខៃួនឱ្យ

ចូលរមួក្នុងការងារហាត់្ការសៅតាមអងគភាពនានាចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ 
ឬសៅសាថ ប័នដម្ទ្សទ្ៀត្។ ការសរៀបចំឱ្យមានការងារហាត់្ការ គឺមានសោលបំ ងបសងាីនេមត្ថភាពវាិជ ជីវៈ ឬ
រសបៀបរបបការងារាក់្លាក់្ណ្តមួយ។ មស្រនតីផដលាអនក្ហាត់្ការ អាចសរៀនេូប្ត្ពីមស្រនតីជំនាញ ឬបុគគលមាន
បទ្ពិសសាធន៍តាមរយៈការផ នា ំនិងការអនុវត្តាក់្ផេដង។  

• ការហវកឹ្ហវនឺ (Coaching) 
អងគភាពនីមយួៗចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្អាចសរៀបចំប្គូបងវឹក្ ក្នុងការ

ជួយោបំ្ទ្តៃ ល់ដល់មស្រនតីថ្មី ឬមស្រនតីផដលមានបទ្ពិសសាធន៍តិ្ចត្ួច។ ប្គូបងវឹក្គឺាមស្រនតី ឬថ្នន ក់្ដឹក្នាសំៅក្នុង
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អងគភាពតៃ ល់ និងាអនក្ផដលមានជំនាញក្នុងការោបំ្ទ្ដល់អនក្ហវកឹ្ហវនឺ សដីមបកំី្ ត់្សោលសៅ តៃ េ់បតូរ
ឥរោិបទ្ និងសលីក្ក្មពេ់លទ្ធ្លអនុវត្តការងារ។ 

• ការសធវកីារបស តី រសរៀនេូប្ត្បស តី រ (on-the-job training) 
អងគភាពនីមួយៗចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្អាចសរៀបចំឱ្យមានការ

ប តុ ុះបណ្តត លដល់មស្រនតថី្មី ពីអនក្ជំនាញ ឬមស្រនតីក្នុងអងគភាពផដលមានបទ្ពិសសាធន៍។ ការប តុ ុះបណ្តត លសនុះ
ាការេិក្ាសរៀនេូប្ត្តាមរយៈការអនុវត្តការងាររបេ់មស្រនតីមាន ក់្ៗ សៅក្នុងបរោិកាេការងារាក់្ផេតងក្នុង
អងគភាពតៃ ល់។  

 ការប្សាវប្ាវ (Research) 
មស្រនតីរាជការមាន ក់្ៗប្តូ្វសលីក្ក្មពេ់ការងារប្សាវប្ាវផ អ្ក្សៅតាមត្ប្មូវការការងារាក់្ផេដងរបេ់ខៃួន។ 

ការប្សាវប្ាវជយួសលីក្ក្មពេ់េមត្ថភាពរបេ់មស្រនតីរាជការមាន ក់្ៗតាមរយៈេក្មមភាពេវ័យេិក្ា។ សហតុ្សនុះ 
ថ្នន ក់្ដឹក្នាសំៅតាមអងគភាពនីមយួៗ ក៏្ដូចសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ប្តូ្វខិត្ខំសលីក្ទឹ្ក្ចិត្ត និងបងាបរោិកាេ
អំសណ្តយ្លេប្មាប់មស្រនតីរបេ់ខៃួនសធវីការប្សាវប្ាវតាមរយៈមសធាបាយស្សងៗតាមផដលអាចសធវីសៅបាន។   

៤.៥. យុទ្ធសាស្រេតទី្៥៖ សលកី្ក្មពេ់កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តកិារាមយួភាគីពាក់្ព័នធ 
ភាពសាគជ័យក្នុងការអនុវត្តផ្នការយុទ្ធសាស្រេតសនុះ ចាបំាច់ប្តូ្វមានកិ្ចចេហការ និងេប្មបេប្មួលលអ

ពីប្គប់ភាគីពាក់្ព័នធទាងំម្ ៃ្ក្នុង និងម្ ៃ្សប្ៅ។ 
សប្ៅពីកិ្ចចេហការឱ្យបានជិត្េនិទ្ធិាមួយនាយក្ដាឋ នសៅសប្កាមអងគភាពនានាចំ ុុះទី្េតីការប្ក្េួង

មហាម្ ៃ្ សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ ន និងឬនាយក្ដាឋ នប ដុ ុះបណ្តដ លប្តូ្វេហការាមួយប្គឹុះសាថ ន
ប ដុ ុះបណ្តដ ល និងឬប្ក្េួង សាថ ប័នស្សងសទ្ៀត្ ាពិសេេសាលាភូមិនៃរដឋបាល និងវទិ្ាសាថ នសេដឋកិ្ចចនិង
ហរិញ្ញវត្ថុាសដីម តាមរយៈការអសញ្ជ ីញប្គូបសងាគ ល និងឬការេហការផ ន្ក្បសចចក្សទ្េ សដីរទ្នៃឹមនឹងការេវុះផេវង
រក្កិ្ចចេហការាមួយអងគការ េងគមេុីវលិ និងឬម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ស្សងសទ្ៀត្។ េូមសមីលឧបេមព័នធ៣ (ពាក់្ព័នធ
នឹងត្នួាទី្រពឹំងទុ្ក្របេ់ភាគីពាក់្ព័នធ)។  

៤.៥.១. ការេប្មបេប្មលួេក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពឱ្យមានលក្ខ ៈប្បមូល ត្ុ ំ
ក្នៃងមក្ េក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពបានសរៀបចំស ងីសដាយភាគីពាក់្ព័នធាសប្ចីន សដាយពំុមាន

ការេប្មបេប្មួលាក់្លាក់្ និងចាេ់លាេ់ពីអងគភាពជំនាញទ្ទ្លួបនៃុក្ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព។ េក្មមភាព
ទាងំសនុះបានសធវីឱ្យមានការលំបាក្ក្នុងការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពដល់មស្រនតីរាជការេុីវលិទាងំសៅ
ទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្។ 

ក្នុងន័យសនុះ សដីមបធីានាឱ្យមានការតាមដានប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពដល់មស្រនតី
រាជការសៅទី្េតីការប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ឱ្យមានលក្ខ ៈាប្បព័នធប្បក្បសដាយ
ប្បេិទ្ធភាពខពេ់ ភាគីពាក់្ព័នធទាងំអេ់ផដលប្តូ្វ ត្ល់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពដល់ប្កុ្មសោលសៅសៅទី្េតីការប្ក្េួង
មហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ប្តូ្វេហការសធវីស ងីតាមលក្ខ ៈប្ចក្សចញចូលផត្មយួ តាមរយៈ
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ការដាក់្បញ្ចូ លផ្នការ/ត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពរបេ់ខៃួន សៅក្នុងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពប្បចាឆំ្ន ំ
របេ់នាយក្ដាឋ នប តុ ុះបណ្តត ល អគគនាយក្ដាឋ នរដឋបាល ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ និងឬសាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ ន។ 

៤.៥.២. ការសលកី្ក្មពេ់ការយល់ដឹងដល់ភាគីពាក់្ព័នធ 
បចចុបបនន ភាគីពាក់្ព័នធសៅពំុទាន់យល់ចាេ់អំពីត្នួាទី្របេ់នាយក្ដាឋ នប ដុ ុះបណ្តដ ល និងសាថ នភាពម្ន

ការបសងាីត្សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ នសៅស យី។ ដូសចនុះ នាយក្ដាឋ នប ដុ ុះបណ្តដ ល និងឬសាលាាតិ្រដឋបាល
មូលដាឋ នប្តូ្វខិត្ខំបសងានីទំ្នាក់្ទំ្នងាមយួភាគីពាក់្ព័នធ តាមរយៈការសរៀបចំេិកាខ សាលា្សពវ្ាយាសទ្ៀងទាត់្ 
ការសរៀបចំកិ្ចចប្បជំុពិសប្ោុះសោបល់ និងការផចក្រផំលក្ព័ត៌្មានាសដីម។ល។ 

៤.៥.៣. ការក្សាងបណ្តដ ញក្នុងចំសណ្តមភាគីពាក់្ព័នធ 
តាមរយៈេិកាខ សាលា្សពវ្ាយ និងេក្មមភាពដម្ទ្សទ្ៀត្ នាយក្ដាឋ នប ដុ ុះបណ្តដ ល និងឬសាលាាតិ្

រដឋបាលមូលដាឋ នប្តូ្វខិត្ខំបសងាីត្បណ្តដ ញក្នុងចំសណ្តមភាគីពាក់្ព័នធនានា េំសៅពប្ងឹងទំ្នាក់្ទំ្នង និងកិ្ចចេហ
ប្បតិ្បត្តិការសៅវញិសៅមក្ទាងំសលីផ ន្ក្បសចចក្សទ្េ និងធនធានហរិញ្ញវត្ថុ។  

៤.៥.៤. ផបបផ្នម្នកិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការ 

ក្. កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តកិារផ ន្ក្បសចចក្សទ្េ  
កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការផ ន្ក្បសចចក្សទ្េេំសៅសលីកិ្ចចេហការក្នុងការោបំ្ទ្ធនធានមនុេសផដលមាន

ចំស ុះដឹង ជំនាញ និងបទ្ពិសសាធន៍េប្មាប់ោបំ្ទ្ផ ន្ក្បសចចក្សទ្េសលកីារសរៀបចំឯក្សារ ការេប្មបេប្មួលកិ្ចច
អនតរាគមន៍សលីប្បធានបទ្ណ្តមួយ ឬសលីកិ្ចចការាក់្លាក់្ណ្តមួយ។ ការផេវងរក្ការោបំ្ទ្ផ ន្ក្បសចចក្សទ្េ
ទាងំសនុះអាចអនុវត្តបានតាមរយៈការទាក់្ទ្ងាមួយប្កុ្មសោលសៅេំខាន់ៗដូចា ប្ក្េួង សាថ ប័ន ប្គឹុះសាថ ន
េិក្ា វេ័ិយឯក្ជន រដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ និងភាគីពាក់្ព័នធនានាប្េបតាមត្ប្មូវការាក់្ផេតង។ 

ខ. កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពេប្មាប់មុខងារផដលបានស ៃ្រសៅឱ្យរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ 
កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពេប្មាប់មុខងារផដលបានស ៃ្រ េំសៅសលីកិ្ចចេហ

ប្បតិ្បត្តិការាមួយប្ក្េួង សាថ ប័នផដលបានស ៃ្រមុខងារសៅឱ្យរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្។ ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ 
ប្តូ្វពប្ងឹងកិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការាប្បចាាំមយួប្ក្េួង សាថ ប័នស ៃ្រមុខងារ សដីមបធីានាឱ្យរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្
មានេមត្ថភាពប្គប់ប្ោន់ក្នុងការអនុវត្តមុខងារផដលបានស ៃ្រប្បក្បសដាយប្បេិទ្ធភាព និងេ័ក្តិេិទ្ធិភាព។  

គ. កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តកិារក្នុងការតៃ េ់បតូរការេកិ្ា  
កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការក្នុងការតៃ េ់បតូ រការេិក្ា េំសៅសលីការបញ្ជូ នមស្រនតីរាជការសៅទី្េតីការប្ក្េួង

មហាម្ ៃ្ និងសៅរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ឱ្យចូលរមួេិកាខ សាលា វគគប តុ ុះបណ្តត ល ឬក្មមវធីិតៃ េ់បតូរបទ្ពិសសាធន៍
នានាទាងំក្នុងនិងសប្ៅប្បសទ្េ ទាងំរយៈសពលខៃីនិងរយៈសពលផវង ក្នុងសោលបំ ងផចក្រផំលក្ចំស ុះដឹង 
បទ្ពិសសាធន៍ និងពប្ងឹងេមត្ថភាពោន សៅវញិសៅមក្។ កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការសនុះ អាចសធវីស ីងតាមរយៈ
កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការរួមោន រវាងប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ាមួយម្ដគូសប្ៅប្បសទ្េ ក្៏ដូចាមួយអងគការ េងគមេុីវលិ 
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និងម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ ប្ពមទាងំការផចក្រផំលក្បទ្ពិសសាធន៍ពីោន សៅវញិសៅមក្ាមួយប្ក្េួង សាថ ប័ន រដឋបាលថ្នន ក់្
សប្កាមាតិ្ អងគការេងគមេុីវលិ ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់្ព័នធ តាមរយៈការសធវីេិកាខ សាលា ការសធវីបទ្បងាា ញ 
ទ្េសនកិ្ចចេិក្ា ឬក្មមេិក្ាាសដីម។ 

ឃ. កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តកិារផ ន្ក្ធនធានហរិញ្ញវត្ថុ 
កិ្ចចេហប្បតិ្បត្តិការផ ន្ក្ធនធានហរិញ្ញវត្ថុ េំសៅសលីការោបំ្ទ្ផ ន្ក្ថ្វកិា េមាា រ និងឧបក្រ ៍បរកិាខ រ

នានាាសដីម េប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់ដំស ីរការម្នការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព។ ការផេវងរក្ការោបំ្ទ្ផ ន្ក្ហរិញ្ញវត្ថុសនុះ 
អាចសធវីស ងីតាមរយៈការសលីក្េំស ីគសប្មាង និងឬការសរៀបចំកិ្ចចប្បជំុ្សពវ្ាយផ្នការអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព
ប្បចាឆំ្ន ផំដលប្តូ្វសរៀបចំឱ្យបានសទ្ៀងទាត់្ាមយួម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការមិនផមនរដាឋ ភិបាល េងគមេុីវលិ វេ័ិយ
ឯក្ជន និងភាគីពាក់្ព័នធនានា។ 

៤.៦. យុទ្ធសាស្រេតទី្៦៖ សរៀបចំដាក់្ឱ្យដំស ីរការសាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ ន 
ការបសងាីត្សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ នមានសោលបំ ងសរៀបចំប្បព័នធអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាពាអចិម្ស្រនតយ ៍

សដាយមានក្មមវធីិេិក្ាាក់្លាក់្េប្មាប់ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពមស្រនតីរាជការ េំសៅធានាថ្នការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាព
ជំនាញអាជីពពាក់្ព័នធការប្គប់ប្គងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ សធវីស ងីប្េបតាមសោលការ ៍ម្នការអភិវឌ្ឍតាម
ផបបប្បាធិបសត្យយ ដូចមានផចងក្នុងចាប់េដីពីការប្គប់ប្គងរដឋបាលរាជធានី សខត្ត ប្កុ្ង ប្េុក្ ខ ឌ  ចាប់
េដីពីការប្គប់ប្គងរដឋបាលឃុ ំេងាា ត់្ ក៏្ដូចលិខិត្បទ្ដាឋ នគតិ្យុត្តស្សងសទ្ៀត្ផដលមានាធរមាន។ 

សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ នសដីរត្នួាទី្ក្នុងការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពចាបំាច់េប្មាប់មស្រនតីរាជការ ប្កុ្មប្បឹក្ា
សៅរដឋបាលថ្នន ក្់សប្កាមាតិ្ េិេស និេសិត្ និងភាគីពាក់្ព័នធជំុវញិប្បធានបទ្ផដលសតត ត្សលីការប្គប់ប្គង
រដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្។ ទ្នៃឹមសនុះ សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ នក៏្យក្ចិត្តទុ្ក្ដាក់្សលីកិ្ចចការប្សាវប្ាវអំពី
អភិបាលកិ្ចច ការអភិវឌ្ឍមូលដាឋ ន ការសលីក្ក្មពេ់េវ័យភាព និងការប្គប់ប្គងមូលដាឋ ន សដីមបរីមួចំផ ក្ដល់
ការផក្លមអប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ ក៏្ដូចការអភិវឌ្ឍសោលនសោបាយ និងលិខិត្បទ្ដាឋ ន
គតិ្យុត្តស្សងៗពាក់្ព័នធកំ្ផ ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមផបបប្បាធិបសត្យយសៅថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្។  

ក្នុងន័យដូចខាងសលី សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ នប្តូ្វមានលក្ខ ៈទំ្សនីបក្មមទាងំផ ន្ក្សហដាឋ រចនាេមព័នធ 
(សដាយដាក់្បញ្ចូ លរចនាបថ្ផខមរ) និងក្មមវធីិេិក្ា សដីមបធីានាឱ្យសាលាសនុះអាច ត្ល់សេវាអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព 
និងការប្សាវប្ាវប្បក្បសដាយគុ ភាព និងប្បេិទ្ធភាព ប្ពមទាងំធានាបាននូវនិរនតរភាពម្នកិ្ចចដំស ីរការ
របេ់ខៃួន។ 

ម៉ាាងសទ្ៀត្ ក្នុងសពលផដលសហដាឋ រចនាេមព័នធរបេ់សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ នមិនទាន់សាងេង់រចួរាល់ 
និងដាក់្ឱ្យដំស ីរការ សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ នអាចផេវងរក្ទី្ក្ផនៃងបសណ្តត ុះអាេនន សដីមបសីរៀបចំអនុវត្ត
សាក្លបងាបស តី រៗនូវក្មមវធីិេិក្ារបេ់ខៃួន។ េូមសមីលឧបេមព័នធ៤ អំពីផ្នការេក្មមភាពរយៈសពលបីឆ្ន  ំ
របេ់សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ ន (២០១៨-២០២០)។ 
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៥. ការតាមដានត្រួរ ិនិរយ និងវាយរម្មៃការអនុវរតផ្នការយទុ្ធលស្រេត 
ការវាយត្ម្មៃពាក់្ក្ណ្តដ លសពល និងការវាយត្ម្មៃចុងសប្កាយ ប្តូ្វសធវីស ងីក្នុងសពលសវលាេមប្េប។ 

សដីមបកំី្ ត់្លទ្ធ្លេំខាន់ៗផដលេសប្មចបានតាមដំណ្តក់្កាលនីមួយៗ ផ្នការេក្មមភាពប្បចាឆំ្ន បំ្តូ្វ
សរៀបចំទុ្ក្មុនសពលចាប់ស ដ្ីមអនុវត្តេក្មមភាពក្នុងឆ្ន នីំមួយៗ។  

វសិាលភាព និងវធីិសាស្រេតម្នការតាមដានប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ម្មៃ ប្តូ្វកំ្ ត់្សៅឆ្ន ដំំបូងម្នរយៈសពល
អនុវត្ត ក្នុងលក្ខ ៈាេក្មមភាពប្សាវប្ាវមយួ ដូចបានបញ្ហជ ក់្សៅក្នុងយុទ្ធសាស្រេតទី្៣ ម្នឯក្សារសនុះ។ 

៦. អងគព អនុវរត 

ផ្នការយុទ្ធសាស្រេតសនុះប្តូ្វេប្មបេប្មួលអនុវត្តសដាយនាយក្ដាឋ នប ដុ ុះបណ្តដ ល អគគនាយក្ដាឋ ន
រដឋបាល ប្ក្េួងមហាម្ ៃ្ សាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ ន និងរដឋបាលថ្នន ក់្សប្កាមាតិ្ (េូមសមីលឧបេមព័នធ៥ 
អំពីផ្នការសពលសវលាេប្មាប់អនុវត្តផ្នការយុទ្ធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍េមត្ថភាព)។  

ការផបងផចក្ការទ្ទួ្លខុេប្តូ្វាក់្លាក់្ រវាងនាយក្ដាឋ នប តុ ុះបណ្តត ល និងសាលាាតិ្រដឋបាល
មូលដាឋ នប្តូ្វពិនិត្យ ផក្េប្មួលស ងីវញិ មុនសពលសាលាាតិ្រដឋបាលមូលដាឋ នប្តូ្វបានប្បកាេដាក់្ឱ្យដំស ីរការ
សពញសលញា ៃ្ូវការ។ 

អគគនាយក្ដាឋ នភេតុភារ និងហរិញ្ញវត្ថុ ប្តូ្វេប្មបេប្មួលាមួយប្ក្េួងសេដឋកិ្ចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ  សដីមបី
ធានាឱ្យមានថ្វកិាេមប្េបេប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់េក្មមភាពនានាដូចមានផចងក្នុងផ្នការេក្មមភាពសនុះ។ 



ឧបសម្ព័ន្ធ១៖ គំនូ្សបំព្រួញព្របខ័ណ្ឌ យុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ   
  

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                                     16 

 

  

  

គោលគៅទ១ី៖ 
នលីររម្ពស់គុណ្ភាររម្មវធិីអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ 

១.១. ការនរៀបចំរម្មវធិី 
 បណ្រុ ុះបណ្តរ លកាត្រវរិចច 
១.២.ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្ម្ូវការ

អភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ 
១.៣.ការនលីររម្ពស់សម្ត្ថភារ 
 ព្គូបនគោ ល 
១.៤. ការផរលម្អម្៉ាូឌុ្លសិរា ន្ិង 
 ទ្ីរផន្ែងសិរា 

១.យុទ្ធសាស្តសរទ្១ី 
នលីររម្ពស់ព្បសិទ្ធភាររម្មវធិី 

អភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ 

២.១. ការនរៀបចំសរង់ដាសម្ត្ថភារ
សព្មាប់ម្ស្តន្រីរាជការ 

២.២.ការនរៀបចំ នោលការណ៍្
ផណ្នំសរីរីការតាម្ដាន្  
ន្ិងវាយត្ផ្ម្ែរម្ម វ ធីិ
អភិ វឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ  

២.យុទ្ធសាស្តសរទ្២ី 
 រព្ងឹងការតាម្ដាន្ ន្ិងវាយត្ផ្ម្ែ
រម្មវធិីអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ 

 

នោលនៅទ្២ី៖ 
រព្ងឹងគុណ្ភារផ្ន្ការសិរាព្សាវព្ជាវ 

៣.១. ការបនងកីន្សរម្មភារ
ព្សាវព្ជាវ 

៣.២.នលីររម្ពស់សម្ត្ថភារ
ព្សាវព្ជាវ 

៣.យុទ្ធសាស្តសរទ្៣ី 
នលីររម្ពស់មុ្ខគរផ្ន្ 

ការព្សាវព្ជាវ

នោលនៅទ្៣ី៖  
រព្ងឹងព្បសិទ្ធភារផ្ន្យន្រការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ 

ចរខុវស័ិយ៖  
ព្បជារលរដ្ឋទ្ទ្ួលបាន្នសវាកាន់្ផត្ព្បនសីររីម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិព្បរបនដាយសម្ត្ថភារវជិាា ជីវៈនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ ន្ិងនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ។ 

នោលបណំ្ង៖  
នលីររម្ពស់សម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសីុវលិផដ្លរំរុងបនព្មី្ការគរនៅទី្សរីការព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្។ 

៤.១. ការរព្ងឹងការគរ
អភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ 

៤.២. ការនលីររម្ពស់ 
 បរយិាកាសនរៀន្សូព្ត្ 

៤.យុទ្ធសាស្តសរទ្៤ី 
រព្ងឹងមុ្ខគរអភិវឌ្ឍន៍្
ធន្ធាន្ម្នុ្សស 

៥.១. ការសព្ម្បសព្ម្ួលសរម្មភារ
អភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារឱ្យមាន្
លរខណ្ៈព្បមូ្លែរុ ំ 

៥.២. ការនលីររម្ពស់ការយល់ដ្ឹង
របស់ភាគីពារ់រ័ន្ធ 

៥.៣.ការរសាងបណ្តរ ញរាុង
ចំនណ្តម្ភាគីពារ់រ័ន្ធ 

៥.៤. ផបបផែន្ផ្ន្រិចចសហ
ព្បត្ិបត្រិការ 

 

៥.យុទ្ធសាស្តសរទ្៥ី 
នលីររម្ពស់រិចចសហ 

ព្បត្ិបត្រិការជាម្ួយភាគីពារ់រ័ន្ធ 
 

៦.យុទ្ធសាស្តសរទ្៦ី 
នរៀបចំដារ់ឱ្យដ្ំនណី្រការ
សាលាជាត្ិរដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្ 
 



ឧបសម្ព័ន្ធ២រ៖ រម្មវធីិបណ្រុ ុះបណ្តរ លកាត្រវរិចច (ព្បនភទ្ និ្ងព្រុម្នោលនៅ)  
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វគ្គវិក្រឹត្យការជំនាញបច្ចេរច្េស 

ក្បច្េេនៃវគ្គសិរា 

 

ក្រុមច្ោលច្ៅ 

ថ្នា រ់ជាត្ ិ

 

រាជធាៃី ច្េត្ត 

 

ក្រុង ក្សុរ េណ្ឌ  

 

ឃ ំ សង្កា ត្ ់

 

អ្ារពារព់័ៃធ 

      

វគ្គក្គ្បក់្គ្ងជាៃ់េពស់ 

អគោនយរ 
អគោនយររង 

ព្បធាន្នយរដាឋ ន្ 

ព្រុម្ព្បឹរា 
អភិបាល 
អភិបាលរង 

  
អារផដ្លបាន្បញ្ច ប់ 
វគោព្គប់ព្គងរព្ម្ិត្២ 

      
វគ្គក្គ្បក់្គ្ងរក្មិត្២ 

អគោនយររង 
ព្បធាន្នយរដាឋ ន្ 

អភិបាលរង  
នយររដ្ឋបាល 

ព្រុម្ព្បឹរា 
អភិបាល 

 
អារផដ្លបាន្បញ្ច ប់ 
វគោព្គប់ព្គងរព្ម្ិត្១ 

      

វគ្គក្គ្បក់្គ្ងរក្មិត្១ 
អនុ្ព្បធាន្នយរដាឋ ន្ 
ព្បធាន្ការយិាល័យ 

នយររងរដ្ឋបាល 
នយរទ្ីចាត់្ការ 

អភិបាលរង  
នយររដ្ឋបាល  

ព្បធាន្ការយិាល័យ 
អនុ្ព្បធាន្ការយិាល័យ 

ព្រុម្ព្បឹរា 
នម្ឃុ ំ 

នៅសគក ត់្ 

អារផដ្លបាន្បញ្ច ប់ 
វគោវពិ្រឹត្យការមូ្លដាឋ ន្ 

      
 

ព្បធាន្ការយិាល័យ  
អនុ្ព្បធាន្ការយិាល័យ 

ម្ស្តន្រី 

នយរទ្ីចាត់្ការ 
នយររងទ្ីចាត់្ការ 
ព្បធាន្ការយិាល័យ 
អនុ្ព្បធាន្ការយិាល័យ 

ម្ស្តន្រី 

នយររដ្ឋបាល 
នយររងរដ្ឋបាល 
ព្បធាន្ការយិាល័យ 
អនុ្ព្បធាន្ការយិាល័យ 

ម្ស្តន្រ ី

នសមៀន្ 
អារផដ្លមាន្ចំណ្តប់

អារម្មណ៍្ 

      
វគ្គច្លខាធិការរដ្ឋបាល 

( ក្របខណ័្ឌ  «គ» ) 

វគ្គវិក្រឹត្យការ 

មូលដ្ឋឋ ៃ ( ក្របខណ័្ឌ     
«រ» «ខ» ) 

ម្ស្តន្រី 
ម្ស្តន្រីរម្មសិរា 

ម្ស្តន្រី 
ម្ស្តន្រីរម្មសិរា 

ម្ស្តន្រ ី
ម្ស្តន្រីរម្មសិរា 

នសមៀន្ សិសស ន្ិសសតិ្ 
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សោំល់៖ ខែឹម្សារ និ្ងរយៈនរលផ្ន្វគោសិរានី្ម្យួៗព្តូ្វរិនិ្ត្យសនព្ម្ចនៅនរលនរៀបចំម្៉ាូឌុ្លសិរា និ្ងព្តូ្វរិចារណ្តែងផដ្រនៅនលីលទ្ធែលផ្ន្ការសិរាលទ្ធភារផ្ន្ការដារ់
ឱ្យដំ្នណី្រការសាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្ ផដ្លោពំ្ទ្នដាយ ADB ។ 
១. វគ្គក្គ្ប់ក្គ្ងជាៃ់េពស់  

ព្រមុ្នោលនៅ ចំនណ្ុះដឹ្ង និ្ងជំនញចាបំាច់ ព្បធាន្បទ្ 
− ថ្នា រ់ជាតិ្៖ អគោនយរ  
អគោនយររង និ្ងព្បធាន្នយរដាឋ ន្ 

− ថ្នា រ់រាជធានី្ នខត្រ៖ អភិបាល និ្ងអភិបាលរង 
− អារពារ់រ័ន្ធ៖ អារផដ្លបញ្ច ប់វគោសិរាព្គប់ព្គង
រព្មិ្ត្២ 

 
 

− យល់ចាស់រីរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ និ្ងសាថ ន្ភារ
បចចុបបន្ា 

− អាចនធវីបទ្បគា ញ និ្ងរិភារានលីបញ្ហា ននរបស់
រដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ផែអរនលីចំនណ្ុះដឹ្ង  និ្ង
បទ្រិនសាធន៍្ផដ្លខែួន្មាន្ 

− អាចបនងកីត្នោលន្នយាបាយសម្ព្សបននផែអរ
នលីចំនណ្ុះដឹ្ងរបស់ខែួន្ 

− មាន្គំនិ្ត្ផ្ចាព្បឌិ្ត្រាុងការដឹ្រន ំនិ្ងឬអភិវឌ្ឍន៍្
មូ្លដាឋ ន្ 

− អាចែរល់ការផណ្នសំម្ព្សបនៅម្ស្តន្រីនព្កាម្
ឱ្វាទ្ 

− មាន្ការយល់ដឹ្ងទូ្លំទូ្លាយ និ្ងចាត់្ផចងការគរ
បាន្ចាស់លាស់ដ្ល់នយរដាឋ ន្ ឬអងោភារនព្កាម្
ឱ្វាទ្ 

១. ការព្គប់ព្គងវស័ិយសាធារណ្ៈ 
− ការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 
− ការនរៀបចំ និ្ងការវភិាគនោលន្នយាបាយ 
− ការព្គប់ព្គងផបបយុទ្ធសាស្តសរ 

២. ការព្គប់ព្គងសាថ ប័ន្ 
៣. ភារជាអារដឹ្រន ំ
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២. វគ្គក្គ្ប់ក្គ្ងរក្មិត្២  

ព្រមុ្នោលនៅ ចំនណ្ុះដឹ្ង និ្ងជំនញចាបំាច់ ព្បធាន្បទ្ 
− ថ្នា រ់ជាតិ្៖ អគោនយររង និ្ងព្បធាន្នយរដាឋ ន្ 
− ថ្នា រ់រាជធានី្ នខត្រ៖ អភិបាលរង និ្ងនយររដ្ឋបាល 
− ថ្នា រ់ ព្រងុ ព្សរុ ខណ្ឌ ៖ អភិបាល 
− អារពារ់រ័ន្ធ៖ អារផដ្លបញ្ច ប់វគោព្គប់ព្គងរព្មិ្ត្១ 

− យល់ចាស់រីរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ និ្ងសាថ ន្ភារ
បចចុ បបន្ា 

− អាចនធវីបទ្បគា ញ និ្ងរិភារានលីបញ្ហា ននរបស់
រដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ផែអរនលីចំនណ្ុះដឹ្ង និ្ង
បទ្រិនសាធន៍្ផដ្លខែួន្មាន្ 

− អាចបនងកីត្នោលន្នយាបាយសម្ព្សបននផែអរ
នលីចំនណ្ុះដឹ្ងរបស់ខែួន្ 

− អាចែរល់ការផណ្នសំម្ព្សបនៅម្ស្តន្រីនព្កាម្ឱ្វាទ្ 
− មាន្ការយល់ដឹ្ងទូ្លំទូ្លាយ និ្ងចាត់្ផចងការគរ
បាន្ចាស់លាស់ដ្ល់នយរដាឋ ន្ ឬអងោភារនព្កាម្
ឱ្វាទ្ 

− អាចបំនរញការគរតាម្ផែន្ការ និ្ងនរលនវលា
ផដ្លបាន្រំណ្ត់្ 

១. ការដឹ្រនឱំ្យមាន្ការផ្លែ ស់បរូរ និ្ងការព្គប់ព្គង 
២. ការនរៀបចំផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរ 
៣. ការព្គប់ព្គងសាថ ប័ន្ និ្ងការែរល់នសវាសាធារណ្ៈ 
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៣. វគ្គក្គ្ប់ក្គ្ងរក្មិត្១  

ព្រមុ្នោលនៅ ចំនណ្ុះដឹ្ង និ្ងជំនញចាបំាច់ ព្បធាន្បទ្ 
− ថ្នា រ់ជាតិ្៖ អនុ្ព្បធាន្នយរដាឋ ន្ និ្ងព្បធាន្
ការយិាល័យ 

− ថ្នា រ់រាជធានី្ នខត្រ៖ នយររងរដ្ឋបាល និ្ងនយរ
ទី្ចាត់្ការ 

− ថ្នា រ់ ព្រងុ ព្សរុ ខណ្ឌ ៖ អភិបាលរង នយររដ្ឋបាល 
ព្បធាន្ការយិាល័យ និ្ងអនុ្ព្បធាន្ការយិាល័យ 

− ថ្នា រ់ឃុ ំសគក ត់្៖ នម្ឃុ ំនិ្ងនៅសគក ត់្ 
− អារពារ់រ័ន្ធ៖ អារផដ្លបញ្ច ប់វគោវពិ្រឹត្យការជំនញ 

− យល់ចាស់រីរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ និ្ងរិចចការ
របស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ 

− អាចនធវីបទ្បគា ញ និ្ងរិភារានលីបញ្ហា នន
ពារ់រ័ន្ធនឹ្ងការអនុ្វត្រការគរព្បចាផំ្ងៃ  

− អាចបនងកីត្នោលន្នយាបាយសម្ព្សប និ្ងផែន្ការ
សរម្មភារតាម្រយៈចំនណ្ុះដឹ្ងរបស់រួរនគ  

− អាចែរល់ការផណ្នសំម្ព្សបដ្ល់ម្ស្តន្រីនព្កាម្ឱ្វាទ្  
− អាចបំនរញការគរតាម្នរលនវលាផដ្លបាន្
រំណ្ត់្ 

១. ការនរៀបចំនោលន្នយាបាយ  
២. ការព្គប់ព្គងព្បរបនដាយព្បសិទ្ធភារ 
៣. ការព្គប់ព្គងធន្ធាន្ម្នុ្សស និ្ងការអភិវឌ្ឍ
សម្ត្ថភារ 
៤. ជំនញព្បាព្ស័យទារ់ទ្ង និ្ងការនិ្យាយជា
សាធារណ្ៈ 
៥. ការរព្ងឹងភារអង់អាចស្តសរី 
៦. ការនដាុះព្សាយបញ្ហា  និ្ងការនធវីនសចររីសនព្ម្ច
ចិត្រ 
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៤. វគ្គវិក្រឹត្យការជនំាញ 

ព្រមុ្នោលនៅ ចំនណ្ុះដឹ្ង និ្ងជំនញចាបំាច់ ព្បធាន្បទ្ 
− ថ្នា រ់ជាតិ្៖ ព្បធាន្ការយិាល័យ និ្ងអនុ្ព្បធាន្
ការយិាល័យ 

− ថ្នា រ់រាជធានី្ នខត្រ៖ នយរទី្ចាត្់ការ នយររង
ទី្ចាត់្ការ ព្បធាន្ការយិាល័យ និ្ងអនុ្ព្បធាន្
ការយិាល័យ 

− ថ្នា រ់ ព្រងុ ព្សរុ ខណ្ឌ ៖ នយររដ្ឋបាល នយររង
រដ្ឋបាល ព្បធាន្ការយិាល័យ អនុ្ព្បធាន្ការយិាល័យ 

− ថ្នា រ់ឃុំ  សគក ត់្៖  នម្ឃុំ នៅសគក ត់្ នសមៀន្ 
− អារពារ់រ័ន្ធ៖ អារផដ្លចាប់អារម្មណ៍្ 
 
 

− យល់ចាស់រីជំនញរបស់ខែួន្  
− អាចរន្យល់ នធវីបទ្បគា ញ និ្ងរិភារានលីរិចចការ 
និ្ងជំនញនននដាយនព្បីចំនណ្ុះដឹ្ង និ្ងជំនញ
ផដ្លមាន្ 
 

១. រ័ត៌្មាន្វទិ្ាសព្មាប់ការយិាល័យ 
២. ការរសាងផែន្ការសរម្មភារ និ្ងងវកិា  
៣. វធីិសាស្តសរព្សាវព្ជាវ 
៤. គណ្នន្យយ 
៥. ផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងរម្មវធីិវនិិ្នយាគ 
៦. លទ្ធរម្ម 
៧. ការនរៀបចំព្គប់ព្គងគនព្មាង 
៨. ទំ្នរ់ទំ្ន្ងសាធារណ្ៈ 
៩. អព្តានុ្រូលដាឋ ន្ 
១០. ការព្គប់ព្គងធន្ធាន្ម្នុ្សស 
១១. ការនដាុះព្សាយជំនលាុះនព្ៅព្បរ័ន្ធតុ្លាការ 
១២. ការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋរិចចមូ្លដាឋ ន្ 
១៣. ការនរៀបចំសំនណី្គនព្មាង 
១៤. ការព្គប់ព្គងហរិញ្ញវត្ថុថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ 
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៥. វគ្គវិក្រិត្យការមូលដ្ឋឋ ៃ  

ព្រមុ្នោលនៅ ចំនណ្ុះដឹ្ង និ្ងជំនញចាបំាច់ ព្បធាន្បទ្ 
− ថ្នា រ់ជាតិ្៖ ម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិព្របខ័ណ្ឌ  “រ” និ្ង
ព្របខ័ណ្ឌ  “ខ” 

− ថ្នា រ់រាជធានី្ នខត្រ៖ ម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិព្របខ័ណ្ឌ  
“រ” និ្ងព្របខ័ណ្ឌ “ខ” 

− ថ្នា រ់ព្រុង ព្សុរ ខណ្ឌ ៖ ម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិ
ព្របខ័ណ្ឌ  “រ” និ្ងព្របខ័ណ្ឌ  “ខ” 

− អារពារ់រ័ន្ធនន៖ បុគោលិរសាថ ប័ន្មិ្ន្ផម្ន្រដ្ឋ 
សិសស និ្ង និ្សសិត្ផដ្លបាន្ជាប់សញ្ហញ បព្ត្
ទុ្តិ្យភូមិ្ 

 

− យល់រីមូ្លដាឋ ន្ព្គឹុះផ្ន្ការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលថ្នា រ់
នព្កាម្ជាតិ្ 

− អាចនធវីបទ្បគា ញ និ្ងរិភារាតាម្រយៈចំនណ្ុះដឹ្ង
របស់ខែួន្ 

− អាចបនងកីត្ផែន្ការសរម្មភារព្បចាផំ្ងៃសម្ព្សប
និ្ងអាចបំនរញភាររិចចរបស់ខែួន្ 

− អាចរាយការណ៍្យា៉ា ងចាស់និ្ងព្តឹ្ម្ព្តូ្វនៅកាន់្
ថ្នា រ់នលី 

− អាចបំនរញភាររិចចរបស់ខែួន្បាន្យា៉ា ងព្តឹ្ម្ព្តូ្វ
តាម្នរលរំណ្ត់្ ឬរាុងអំឡុងនរលផដ្លបាន្
នព្ោងទុ្រនៅរាុងរផន្ែងនធវីការនី្ម្យួៗ 

− អាចសរនសរលិខិត្ និ្ងរបាយការណ៍្បាន្ព្តឹ្ម្ព្តូ្វ 

១. ត្នួទី្ និ្ងការទ្ទ្លួខុសព្តូ្វរបស់ម្ស្តន្រីរាជការ 
២. រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្នៅរម្ពុជា 
៣. ការែរល់នសវាសាធារណ្ៈ 
៤. រិចចការរដ្ឋបាល 
៥. មូ្លដាឋ ន្ព្គឹុះផ្ន្ការព្គប់ព្គង 
៦. ការអភិវឌ្ឍខែួន្ឯង 

 



ឧបសម្ព័ន្ធ២ខ៖ រម្មវធីិបណ្រុ ុះបណ្តរ លកាត្រវរិចច (សរង់ដារសម្ត្ថភារអបបបរមា) 
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៦. វគ្គច្លខាធិការរដ្ឋបាល 

ព្រមុ្នោលនៅ ចំនណ្ុះដឹ្ង និ្ងជំនញចាបំាច់ ព្បធាន្បទ្ 
− ថ្នា រ់ជាតិ្៖ ម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិព្របខ័ណ្ឌ  “គ” 
− ថ្នា រ់រាជធានី្ នខត្រ៖ ម្ស្តន្រី 
− រាជការសុីវលិព្របខ័ណ្ឌ  “គ” 
− ថ្នា រ់ព្រងុ ព្សរុ ខណ្ឌ ៖ ម្ស្តន្ររីាជការសុីវលិព្របខ័ណ្ឌ  

“គ” 
− ថ្នា រ់ឃុ ំសគក ត់្៖ នសមៀន្ និ្ងនសមៀន្បព្មុ្ង 
− អារពារ់រ័ន្ធនន៖ បុគោលិរសាថ ប័ន្មិ្ន្ផម្ន្រដ្ឋ 
សិសស និ្ងនិ្សសិត្ផដ្លបាន្ជាប់សញ្ហញ បព្ត្
ទុ្តិ្យភូមិ្ 

− យល់រីរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ និ្ងរិចចការពារ់រ័ន្ធ
នន 

− អាចនធវីបទ្បគា ញ និ្ងរិភារា តាម្រយៈចំនណ្ុះដឹ្ង
របស់ខែួន្ 

− អាចបនងកីត្ផែន្ការសរម្មភារព្បចាផំ្ងៃសព្មាប់
អនុ្វត្រភាររិចចរបស់ខែួន្ 

− អាចរាយការណ៍្យា៉ា ងចាស់ និ្ងព្តឹ្ម្ព្តូ្វនៅកាន់្
ថ្នា រ់នលី  

− អាចបំនរញការគររដ្ឋបាលបាន្យា៉ា ងព្តឹ្ម្ព្តូ្វតាម្
នរលរំណ្ត់្ 

− អាចសរនសរលិខិត្ និ្ងរបាយការណ៍្បាន្ព្តឹ្ម្ព្តូ្វ 

១. រិចចការរដ្ឋបាល 
២. នសចររីផណ្នអំំរីរដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្ 
៣. ត្នួទី្ និ្ងការទ្ទ្លួខុសព្តូ្វរបស់ម្ស្តន្រីរាជការ 

 



ឧបសម្ព័ន្ធ៣៖ រិចចសហការជាម្យួភាគីពារ់រ័ន្ធ 
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                                     24 

 

រិចចសហព្បតិ្បត្រិការជាម្ួយព្រសួង សាថ ប័ន្ ផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងភាគីពារ់រ័ន្ធនន ព្តូ្វនធវីនឡងីតាម្រយៈរិចចសហព្បតិ្បត្រិការផែារបនចចរនទ្ស រិចចសហព្បតិ្បត្រិការ
ផែារធន្ធាន្ហរិញ្ញវត្ថុ រិចចសហព្បតិ្បត្រិការរាុងការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារនលីមុ្ខគរផដ្លបាន្នែៃរ និ្ងរិចចសហព្បតិ្បត្រិការផ្លែ ស់បរូរការសិរា ផដ្លព្តូ្វអនុ្វត្រតាម្រយៈការរំណ្ត់្
ដូ្ចខាងនព្កាម្

ល.រ សាថ ប័ន្/អងោភារ ត្នួទី្របស់ភាគីពារ់រ័ន្ធ 

១ 
នយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ ល អគោនយរដាឋ ន្រដ្ឋបាល 
ផ្ន្ព្រសួងម្ហាផ្ែៃ 

ជានសនធិការរាុងការអនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ 
និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ 

២ នលខាធិការដាឋ ន្ គ.ជ.អ.ប  
សិរា និ្ងនរៀបចំនោលន្នយាបាយននពារ់រ័ន្ធនឹ្ងការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅថ្នា រ់នព្កាម្
ជាតិ្ រ៏ដូ្ចសហការជាម្ួយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លរាុងការសព្ម្បសព្មួ្ល និ្ងែរល់វគោបណ្រុ ុះបណ្តរ ល
ននតាម្លទ្ធភារ 

៣ សាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្ 
អងោភារែរល់រម្មវធីិបណ្រុ ុះបណ្តរ លសំខាន់្ៗសព្មាប់ម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅទី្សរីការព្រសួងម្ហាផ្ែៃ ធន្ធាន្
ម្នុ្សសនៅថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ និ្ងអារពារ់រ័ន្ធដ្ផ្ទ្នទ្ៀត្ 

៤ សាលាភូមិ្ន្ៃរដ្ឋបាល  អងោភារបណ្រុ ុះបណ្តរ ល ជារិនសសសាលាភូមិ្ន្ៃរដ្ឋបាល និ្ងវទិ្ាសាថ ន្ជាតិ្នសដ្ឋរិចចនិ្ងហរិញ្ញវត្ថុមាន្ 
ត្ួនទី្រាុងការសហការែរល់វគោបណ្រុ ុះបណ្តរ ល ឬផ្លែ ស់បរូ រព្គូឧនទ្ៃស នៅតាម្ត្ព្មូ្វការជំនញវជិាា ជីវៈ ៥ វទិ្ាសាថ ន្នសដ្ឋរិចច និ្ងហរិញ្ញវត្ថុ  

៦ ទី្ចាត់្ការព្គប់ព្គងធន្ធាន្ម្នុ្សសរាជធានី្ នខត្រ អនុ្វត្រ សព្ម្បសព្មួ្ល និ្ងែរល់ការោពំ្ទ្ដ្ល់ការយិាល័យរសាងសម្ត្ថភាររាជធានី្ នខត្រ  

៧ អងោភារបណ្រុ ុះបណ្តរ លចំណុ្ុះព្រសួង និ្ងសាថ ប័ន្  សហការរាុងការែរល់វគោបណ្រុ ុះបណ្តរ ល និ្ងផ្លែ ស់បរូរព្គូឧនទ្ៃសតាម្ជំនញវជិាា ជីវៈ  

៨ 
ផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្ អងោការមិ្ន្ផម្ន្រដាឋ ភិបាល  
សងោម្សុីវលិ និ្ងវស័ិយឯរជន្ 

សព្ម្បសព្មួ្ល និ្ងោពំ្ទ្ទាងំផែារបនចចរនទ្ស និ្ងហរិញ្ញវត្ថុ  

៩ សមាគម្ព្រុម្ព្បឹរារដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្  
សព្ម្បសព្មួ្ល និ្ងែរល់វគោបណ្រុ ុះបណ្តរ ល ព្រម្ទាងំែរល់រិចចសហការរាុងការបណ្រុ ុះបណ្តរ លដ្ល់ព្រុម្ព្បឹរា
នៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ 



ឧបសម្ព័ន្ធ៤៖ ផែន្ការសរម្មភាររយៈនរល៥ឆ្ា រំបស់សាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្  
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III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

១
វគ្គគ្គ្ប់គ្គ្ងកគ្រិត២ សគ្ាប់អភិបាល/
អភិបាលរងគ្កុង គ្សុក ខណ្ឌ

១៥ សាក
លបង

៥ វគ្គ/ឆ្ន ាំ

២
វគ្គគ្គ្ប់គ្គ្ងកគ្រិត១ សគ្ាប់នាយករដ្ឋ
បាល/គ្បធានការយិាល័យ

២០ សាក
លបង

៥ វគ្គ/ឆ្ន ាំ

៣ វគ្គវគិ្កឹតយការជាំនាញ ៥
សាក
លបង
 ១

សាក
លបង
 ២

សាក
លបង
 ៣

សាក
លបង
 ៤

សាក
លបង
 ៥

៥ វគ្គ/ឆ្ន ាំ

៤ វគ្គវគិ្កឹតយការរូលដ្ឋឋ ន ៤០ សាក
លបង

៣ វគ្គ/ឆ្ន ាំ

៥ វគ្គលលខាធិការរដ្ឋបាល ៣០ សាក
លបង

២ វគ្គ/ឆ្ន ាំ

៦ វគ្គភាពជាអនកដឹ្កនាាំសគ្ាប់ស្រសតី ១០ សាក
លបង

៧ ការលរៀបចាំបុគ្គលិកសគ្ាប់ NASLA

៨
ការអនុរ័តគ្លគ្ាងសាងសង់ NASLA 
លដ្ឋយ ADB

៩ ការចាក់បាំលពញដី្សាងសង់ NASLA
១០ ការលដ្ញថ្លៃសាងសង់សាលា
១១ ការសាងសង់សាលា និងបាំពាក់បរកិាា រ
១២ ការសលាោ ធដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំលណី្រការ NASLA

ល ម្ ោះ វគ្គបណ្តុ ោះបណ្តត ល /សករមភាពល.រ លសេងៗ
ចាំនួន
ថ្លៃ/វគ្គ

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣



ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖ ព្របខ័ណ្ឌ នរលនវលាសព្មាប់អនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ (២០១៩-២០២៣) 
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            26 

 

សរម្មភារ  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១.យុទ្ធសាស្តសរទី្១៖ នលីររម្ពស់ព្បសិទ្ធភាររម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ  
១.១ នរៀបចំរម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ                                         

១.១.១ នរៀបចំ និ្ងដំ្នណី្រការវគោព្គប់ព្គងជាន់្ខពស់     ១     ៣                             

១.១.២ នរៀបចំ និ្ងដំ្នណី្រការវគោព្គប់ព្គងរព្មិ្ត្២                                         

ថ្នា រ់ជាតិ្៖ អគោនយររង និ្ងព្បធាន្នយរដាឋ ន្ 
រាជធានី្ នខត្រ៖ អភិបាលរង និ្ងនយររដ្ឋបាល 

    ១       ១       ២       ២           

ព្រុង ព្សុរ ខណ្ឌ ៖ អភិបាល    ១   ៣                               

១.១.៣ នរៀបចំ និ្ងដំ្នណី្រការវគោព្គប់ព្គងរព្មិ្ត្១                                         

ថ្នា រ់ជាតិ្៖ អនុ្ព្បធាន្នយរដាឋ ន្ និ្ងព្បធាន្
ការយិាល័យ  
រាជធានី្ នខត្រ៖ នយររងរដ្ឋបាល និ្ងនយរទី្ចាត់្ការ 

  

    

      ២       ២       ២       ២   

ព្រុង ព្សុរ ខណ្ឌ ៖ អភិបាលរង និ្ងនយររដ្ឋបាល     ១  ៣ ៣       ៣       ៣       ៣     

រាជធានី្ នខត្រ៖ ព្បធាន្ការយិាល័យ និ្ងអនុ្ព្បធាន្
ការយិាល័យ 

  
  

          ១       ២       ២       ២ 

ព្រុង ព្សុរ ខណ្ឌ ៖ ព្បធាន្ការយិាល័យ និ្ងអនុ្
ព្បធាន្ការយិាល័យ 

    ១ ១ ៦ ៦ ៦                           

ឃុ ំសគក ត់្៖ នម្ឃុ ំនៅសគក ត់្     ១០០                                   



ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖ ព្របខ័ណ្ឌ នរលនវលាសព្មាប់អនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ (២០១៩-២០២៣) 
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            27 

 

សរម្មភារ  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
១.១.៤ នរៀបចំ និ្ងដំ្នណី្រការវគោវពិ្រឹត្យការជំនញ
បនចចរនទ្ស 

  ២   ៣   ២   ៣   ២   ៣   ២   ៣   ២   ៣ 

១.១.៥ នរៀបចំ និ្ងដំ្នណី្រការវគោវពិ្រឹត្យការមូ្លដាឋ ន្     ៥       ៥       ៥       ៥       ៥   

១.១.៦ នរៀបចំ និ្ងដំ្នណី្រការវគោនលខាធិការរដ្ឋបាល                                       » 

 ម្ស្តន្រីរាជការព្របខ័ណ្ឌ  «គ»     ១០       ១០       ១០       ១០       ១០   

 នសមៀន្       ៣២                                 

១.១.៧ នរៀបចំ និ្ងដំ្នណី្រការសរម្មភារអភិវឌ្ឍន៍្
សម្ត្ថភារដ្ផ្ទ្នទ្ៀត្ 

                                        

 ១.២ ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ                                         
១.២.១ នធវីការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការសព្មាប់សរម្មភារ
អភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារដ្ផ្ទ្នទ្ៀត្  

                                        

១.២.២ នរៀបចំវគោបណ្រុ ុះបណ្តរ លសរីរីវធីិសាស្តសរបា៉ា ន់្
ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ 

                                        

 ១.៣ នលីររម្ពស់សម្ត្ថភារព្គូបនគោ ល                                         
១.៣.១ រំណ្ត់្លរខណ្ៈវនិិ្ចឆ័យសព្មាប់នព្ជីសនរសី 
ព្គូបនគោ ល 

                                        

១.៣.២ នព្ជីសនរសីនបរខភារព្គូបនគោ លផ្ែៃរាុង                                          



ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖ ព្របខ័ណ្ឌ នរលនវលាសព្មាប់អនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ (២០១៩-២០២៣) 
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            28 

 

សរម្មភារ  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
១.៣.៣ នរៀបចំរម្មវធីិសិរា និ្ងសមាា រៈសព្មាប់ 
បណ្រុ ុះបណ្តរ លព្គូបនគោ ល  

                                        

១.៣.៤ នរៀបចំវគោបណ្រុ ុះបណ្តរ លព្គូបនគោ ល                     
១.៣.៥ ែរល់ម្តិ្ព្ត្ឡប់នលីលទ្ធែលផ្ន្ការវាយត្ផ្ម្ែ
របស់សិកាខ កាម្ និ្ងភាគីពារ់រ័ន្ធនៅនលីព្គូបនគោ ល 

                    

 ១.៤. ផរលម្អម្៉ាូឌុ្លសិរា និ្ងទី្រផន្ែងសិរា                                         
១.៤.១ នរៀបចំវគោបណ្រុ ុះបណ្តរ លសរីរីការអភិវឌ្ឍម្៉ាូឌុ្ល 
សិរា 

                                        

១.៤.២ នរៀបចំសមាា រៈបណ្រុ ុះបណ្តរ ល និ្ងបែង់នម្នរៀន្                                          
១.៤.៣ ផរលម្អម្៉ាូឌុ្លសិរា                                          

២.យុទ្ធសាស្តសរទី្២៖ រព្ងឹងការតាម្ដាន្ និ្ងវាយត្ផ្ម្ែរម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ 
 ២.១ នរៀបចំសរង់ដារសម្ត្ថភារសព្មាប់ម្ស្តន្រីរាជការ                                          

 ២.១.១ នរៀបចំបញ្ា ីសរង់ការសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការ                                         
 ២.២ បនងកីត្ព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារ                                         
២.២.១ បនងកីត្នោលការណ៍្ផណ្នអំំរីការតាម្ដាន្ 
និ្ងវាយត្ផ្ម្ែ 

                                        

២.២.២ បនងកីត្ព្បរ័ន្ធទិ្ន្ាន័្យអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ និ្ងនធវី
ការរត់្ព្តាជាព្បចា ំ

                                        



ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖ ព្របខ័ណ្ឌ នរលនវលាសព្មាប់អនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ (២០១៩-២០២៣) 
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            29 

 

សរម្មភារ  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

 ២.៣ អនុ្វត្រនោលការណ៍្តាម្ដាន្ និ្ងវាយត្ផ្ម្ែ                                         
២.៣.១ នធវីការតាម្ដាន្ និ្ងវាយត្ផ្ម្ែនលីវគោបណ្រុ ុះបណ្តរ ល                                          
២.៣.២ នធវីការតាម្ដាន្ និ្ងវាយត្ផ្ម្ែសរម្មភារ
អភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភារនន 

                                        

៣.យុទ្ធសាស្តសរទី្៣៖ នលីររម្ពស់មុ្ខគរព្សាវព្ជាវ   
 ៣.១ បនងកីន្សរម្មភារព្សាវព្ជាវ                                         
៣.១.១ នរៀបចំផែន្ការព្សាវព្ជាវរយៈនរល០៥ឆ្ា  ំ                                         

សិរាអំរីសរង់ដារសម្ត្ថភារ                                          
សិរាអំរីនសៀវនៅរិចចការរដ្ឋបាលព្រសួងម្ហាផ្ែៃ                                          
សិរាអំរីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្នៅរម្ពុជា                                          
សិរាឯរសារបណ្រុ ុះបណ្តរ លសរីរីហរិញ្ញវត្ថុព្រុង ព្សុរ                                         
សិរាអំរីការចូលរមួ្របស់ព្បជារលរដ្ឋរាុងការរសាង
ផែន្ការ  

                                        

សរនសរររណី្សិរាចំន្នួ្០២ តាម្ការចាបំាច់                                          
ព្សាវព្ជាវអំរីអភិបាលរិចចមូ្លដាឋ ន្នៅរម្ពុជា                                          
សិរាអំរីអភិបាលរិចចមូ្លដាឋ ន្របស់ព្បនទ្សនែសងៗ                                         



ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖ ព្របខ័ណ្ឌ នរលនវលាសព្មាប់អនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ (២០១៩-២០២៣) 
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សរម្មភារ  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.១.២ ែសរវែាយអំរីលទ្ធែលផ្ន្ការព្សាវព្ជាវ                                         
៣.២ នលីររម្ពស់សម្ត្ថភារព្សាវព្ជាវ                                         
៣.២.១ នរៀបចំវគោបណ្រុ ុះបណ្តរ លសរីរីការព្សាវព្ជាវ                                         
៣.២.២ ទ្ទ្លួយរម្តិ្ព្ត្ឡប់រីភាគីពារ់រ័ន្ធ                                         

៤.យទ្ធសាស្តសរទី្៤៖ រព្ងឹងមុ្ខគរអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ម្នុ្សស   
 ៤.១ រំណ្ត់្នោលការណ៍្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារ                                         
៤.១.១ នរៀបចំព្បកាសសរីរីនោលការណ៍្អភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ                                         
៤.១.២ បនងកីត្ឱ្យមាន្នោលការណ៍្ផណ្នសំព្មាប់ោពំ្ទ្
ការអនុ្វត្រព្បកាស 

                                        

៤.១.៣ ែសរវែាយអំរីនោលការណ៍្ផណ្ន ំ                                         
 ៤.២ បនងកីត្បរយិាកាសលអព្បនសីរសព្មាប់ការនរៀន្សូព្ត្                                         
៤.២.១ អនុ្វត្រនោលការណ៍្ផណ្ននំដាយភាគីពារ់រ័ន្ធ                                         
៤.២.២ ផរលម្អព្បរ័ន្ធទំ្នរ់ទំ្ន្ងរ័ត៌្មាន្                                         
៤.២.៣ នធវីការបណ្រុ ុះបណ្តរ លសព្មាប់អារព្គប់ព្គងសរីរី
ការបនងកីត្បរយិាកាសនរៀន្សូព្ត្ 

ដារ់បញ្ចូ លនៅរាុងវគោព្គប់ព្គងរព្មិ្ត្០១ និ្ងវគោព្គប់ព្គងរព្មិ្ត្០២ 

៤.២.៤ តាម្ដាន្ និ្ងោពំ្ទ្ការដារ់ឱ្យអនុ្វត្រនោលការណ៍្
ផណ្ន ំ

                                        



ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖ ព្របខ័ណ្ឌ នរលនវលាសព្មាប់អនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ (២០១៩-២០២៣) 
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សរម្មភារ  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៥.យុទ្ធសាស្តសរទី្៥៖ នលីររម្ពស់រិចចសហព្បតិ្បត្រិការជាម្យួភាគីពារ់រ័ន្ធ  
៥.១ សព្ម្បសព្មួ្លរម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារឱ្យមាន្ 
លរខណ្ៈព្បមូ្លែរុ ំ 

                                        

៥.១.១ នចញលិខិត្ជូន្ដំ្ណឹ្ងដ្ល់ភាគីពារ់រ័ន្ធផ្ែៃរាុង                                         
៥.១.២ ព្បមូ្លរ័ត៌្មាន្ទារ់ទ្ងនឹ្ងការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារ                                         

 ៥.២ នលីររម្ពស់ការយល់ដឹ្ងដ្ល់ភាគីពារ់រ័ន្ធ                                         
៥.២.១ នរៀបចំសិកាខ សាលាជាព្បចានំដី្ម្បែីសរវែាយ 
មុ្ខគរនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លដ្ល់ភាគីពារ់រ័ន្ធ 

                                        

 ៥.៣ រសាងបណ្តរ ញរាុងចំនណ្តម្ភាគីពារ់រ័ន្ធ                                         
៥.៣.១ នរៀបចំរិចចព្បជំុជាម្យួភាគីពារ់រ័ន្ធសំខាន់្ៗ                                         
៥.៣.២ ររាទំ្នរ់ទំ្ន្ងជាម្យួភាគីពារ់រ័ន្ធសំខាន់្ៗ                                         
៥.៣.៣ នរៀបចំបញ្ា ីសព្មាប់ទំ្នរ់ទំ្ន្ងជាម្យួភាគីពារ់រ័ន្ធ                                         

 ៦.យុទ្ធសាស្តសរទី្៦៖ បនងកីត្ និ្ងដារ់ឱ្យដំ្នណី្រការសាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្  
៦.១ បញ្ច ប់ផែន្ការអនុ្វត្ររបស់សាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្                                         
៦.២ អនុ្វត្រផែន្ការសរម្មភាររយៈនរល ០៣ឆ្ា រំបស់
សាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្ 

                                        



ឧបសម្ព័ន្ធ៥៖ ព្របខ័ណ្ឌ នរលនវលាសព្មាប់អនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ (២០១៩-២០២៣) 
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            32 

 

សរម្មភារ  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
៦.៣ សរម្មភារននោំព្ទ្ដ្ល់ដំ្នណី្រការសាលាជាតិ្
រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្ 

                                        

៦.៤ សរម្មភារដ្ផ្ទ្នទ្ៀត្ោំព្ទ្ការដារ់ឱ្យដំ្នណី្រការ
សាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្ 

                    

បនងកីត្ផែន្ការព្បចាឆំ្ា  ំ                                         
រិនិ្ត្យផែន្ការអនុ្វត្រគនព្មាងនៅពារ់រណ្តរ លព្តី្មាស                                         
វាយត្ផ្ម្ែចុងនព្កាយនលីការអនុ្វត្រផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរ                                         
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តារាងទី្១៖ ចំន្នួ្ម្ស្តន្ររីាជការសុវីលិនៅព្រសងួម្ហាផ្ែៃ 

អងោភារ 

អគ
ោន
យ
រ/
អន្
ព្ប
ធា
ន្ 

អគ
ោន
យ
ររ
ង 

ព្ប
ធា
ន្ន

យ
រដា
ឋន្
/ ស

មា
ជិរ

 

អន្
ព្ប
ធា
ន្ន

យ
រដា
ឋន្

 

ព្ប
ធា
ន្កា

រយា
ល័
យ

 

អន្
ព្ប
ធា
ន្កា

រយា
ល័
យ

 

ម្ស្តន្រី (ព្របខ័ណ្ឌ ) ម្ស្តន្រីរម្មសិរា(ព្របខ័ណ្ឌ ) 

ចនំ្នួ្សរបុតាម្
អងោភារ 

រ ខ គ រ ខ គ 

១ អគោនលខាធិការដាឋ ន្ ០ ៥ ០ ២១ ៥ ៣០ ៣០ ១៤ ១៣ ១ ០ ០ ១១៩ 
២ អគោនយរដាឋ ន្រដ្ឋបាល ១ ១៩ ៥ ៦៤ ៣៤ ៩៦ ៨៤ ៦៧ ៤៦ ១៥ ៦ ១០ ៤៤៧ 
៣ អោោ ធិការដាឋ ន្ ១ ៦ ២ ២២ ១០ ១៧ ៤ ៨ ៣ ០ ០ ០ ៧៣ 
៤ អគោនយរដាឋ ន្អត្រសញ្ហញ ណ្រម្ម ០ ៤ ៣ ១៨ ១០ ៣២ ៦ ៧ ៥ ១ ២ ០ ៨៨ 
៥ អគោនយរដាឋ ន្ភសរុភារនិ្ងហរិញ្ញវត្ថុ ០ ០ ១ ៧ ៦ ២០ ៩ ១៥ ១៧ ១ ២ ០ ៧៨ 
៦ អគោនយរដាឋ ន្សវន្រម្មផ្ែៃរាុង ០ ៤ ១ ១០ ៤ ១១ ៨ ៣ ៣ ២ ២ ៣ ៥១ 
៧ ព្រុម្ព្បឹរានី្តិ្រម្ម ៥ ០ ៥ ២ ០ ៤ ១ ០ ១ ០ ០ ០ ១៨ 

ចំន្នួ្សរបុតាម្មុ្ខដំ្ផណ្ង ៧ ៣៨ ១៧ ១៤៤ ៦៩ ២១០ ១៤២ ១១៤ ៨៨ ២០ ១២ ១៣ ៨៧៤របូ  

 

 



ឧបសម្ព័ន្ធ៦៖ ចំន្នួ្ម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងបុគោលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ 
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តារាងទី្២៖ ចំន្នួ្បុគោលរិនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់រាជធានី្ នខត្រ 
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ល
 

ន
យ
រទ្
ីចា
ត្កា

រ 

ន
យ
ររ
ងទ្
ីចា
ត្កា

រ 

ព្ប
ធា
ន្កា

រយា
ល័
យ

 

អន្
ព្ប
ធា
ន្កា

រយា
ល័
យ

 

ម្ស្តន្រ ី ម្ស្តន្ររីម្មសរិា 

ចនំ្នួ្សរបុ 

រ ខ គ រ ខ គ 

១ នខត្របនៃ យមាន្ជ័យ ១ ៦ ១ ២ ៤ ៩ ១៣ ២៧ ១៨ ១៨ ១៧ ០ ០ ០ ១១៦ 
២ នខត្របាត់្ដ្បំង ១ ៦ ១ ៤ ៥ ៩ ១៤ ៣០ ២៣ ៣៣ ២១ ២ ១ ៣ ១៥៣ 
៣ នខត្ររំរង់ចាម្ ១ ៦ ១ ៤ ៥ ១០ ១៦ ៣៣ ៨ ១៨ ៣០ ១ ០ ០ ១៣៣ 
៤ នខត្ររំរង់ឆ្ា ងំ ១ ៦ ១ ៣ ៥ ៩ ១៦ ៤៤ ៣ ៦ ១៤ ៣ ០ ០ ១១១ 
៥ នខត្ររំរង់សព ឺ ១ ៦ ១ ៣ ៥ ៧ ១៣ ២៩ ៦ ១៣ ២១ ១ ២ ០ ១០៨ 
៦ នខត្ររំរង់ធ ំ ១ ៦ ១ ៣ ៤ ៦ ១៣ ២៤ ១១ ៨ ២២ ០ ០ ០ ៩៩ 
៧ នខត្ររំរត្ ១ ៦ ១ ៣ ៤ ១៣ ១៦ ៣០ ១៥ ១៥ ២៤ ៣ ១ ២ ១៣៤ 
៨ នខត្ររណ្តរ ល ១ ៦ ១ ២ ៥ ១០ ១៦ ២៧ ១៥ ១៣ ២៣ ០ ២ ២ ១២៣ 
៩ នខត្រនកាុះរុង ១ ៦ ១ ២ ៣ ៨ ១៥ ១៦ ១១ ១៣ ១៩ ០ ០ ០ ៩៥ 
១០ នខត្រព្រនចុះ ១ ៦ ១ ៣ ៥ ៨ ១៦ ២៧ ៧ ១០ ១៥ ០ ០ ០ ៩៩ 
១១ នខត្រម្ណ្ឌ គិរ ី ១ ៦ ១ ៣ ៥ ១១ ១២ ៣១ ៤ ៣ ១០ ១ ២ ២ ៩២ 
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១២ រាជធាន្ីភាំនរញ ១ ៦ ១ ៥ ១៨ ១៥ ១៩ ៤៤ ៧២ ៥៩ ៥០ ០ ០ ០ ២៩០របូ 
១៣ នខត្រព្រុះវហិារ ១ ៦ ១ ៣ ៤ ១១ ១៤ ៣២ ៦ ៣ ៣ ១ ២ ១ ៨៨ 
១៤ នខត្រផ្ព្រផវង ១ ៦ ១ ៣ ៤ ១១ ១៦ ៣២ ១០ ២៩ ៦១ ១ ១ ០ ១៧៦ 
១៥ នខត្រនពាធិ៍សាត់្ ១ ៦ ១ ៣ ៤ ៨ ១៤ ២៥ ៤ ១៥ ១៦ ២ ២ ២ ១០៣ 
១៦ នខត្ររត្ន្ៈគិរ ី ១ ៦ ១ ៣ ៥ ១០ ១១ ២១ ១០ ៤ ១៥ 0 ០ ០ ៨៧ 
១៧ នខត្រនសៀម្រាប ១ ៦ ១ ៤ ៦ ១០ ១៧ ៣៤ ១៣ ២៥ ២៦ ២ ៣ ៤ ១៥២ 
១៨ នខត្រព្រុះសីហនុ្ ១ ៦ ១ ៣ ៤ ៩ ១៥ ៣៣ ១៦ ១៨ ៣៧ ០ ០ ០ ១៤៣ 
១៩ នខត្រសៃឹងផព្ត្ង ១ ៦ ១ ៣ ៥ ៨ ១០ ២០ ៨ ៣ ៥ ១ ២ ១ ៧៤ 
២០ នខត្រសាវ យនរៀង ១ ៦ ១ ៣ ៥ ១០ ១៤ ២៨ ៨ ១០ ២៣ ២ ១ ២ ១១៤ 
២១ នខត្រតាផរវ ១ ៦ ១ ៣ ៥ ៩ ១៣ ៣១ ៥ ១០ ២៧ ២ ២ ០ ១១៥ 
២២ នខត្រផរប ១ ៦ ១ ៣ ៥ ១១ ១០ ១៦ ១ ៣ ៧ ២ ២ ៣ ៧១ 
២៣ នខត្រផ្ប៉ាលនិ្ ១ ៦ ១ ៣ ៤ ១០ ១៤ ២៧ ៤ ៥ ១៣ ១ ៣ ១ ៩៣ 
២៤ នខត្រត្បូងឃមុ ំ ១ ៦ ១ ៤ ៥ ១០ ១៧ ១៧ ១៣ ៩ ១៤ ០ ០ ០ ៩៧ 
២៥ នខត្រឧត្ររមាន្ជ័យ ១ ៦ ១ ៣ ៣ ៥ ១៤ ១៣ ៣ ៨ ៦ ៣ ២ ៣ ៧១ 
ចនំ្នួ្សរបុតាម្មុ្ខត្ផំណ្ង ២៥ ១៥០ ២៥ ៧៨ ១២៧ ២៣៧ ៣៥៨ ៦៩១ ២៩៤ ៣៥១ ៥១៩ ២៨ ២៨ ២៦ ២៩៣៧របូ 
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តារាងទី្៣៖ ចំន្នួ្បុគោលរិនៅរដ្ឋបាលព្រងុ ព្សរុ ឃុ ំសគក ត់្   

រាជធាន្/ីនខត្រ 

អភ
ិបា
ល

 

អភ
ិបា
ល
រង

 

ន
យ
ររ
ដ្ឋបា

ល
 

ន
យ
ររ
ងរ
ដ្ឋបា

ល
 

ព្ប
ធា
ន្អ
ងោភា

រ 

អន្
ព្ប
ធា
ន្អ
ងោភា

រ 

ព្ប
ធា
ន្កា

រយា
ល័
យ

 

អន្
ព្ប
ធា
ន្កា

រយា
ល័
យ

 

ម្ស្តន្រ(ីព្របខ័ណ្ឌ ) 
ម្ស្តន្ររីម្មសរិា
(ព្របខ័ណ្ឌ ) 

នម្
ឃុ
/ំនៅ

ស
គក
ត្ 

នសមៀន្ 

ចំន្
ួន្ស

រុប
 

រ ខ គ រ ខ គ 

១ នខត្របនៃ យមាន្ជ័យ ៩ ៣៥ ៧ ១០ ៣ ១០ ២០ ២១ ១៤ ២១ ៨០ ០ ០ ០ ៦៥ ៦៥ ៣៦០ 
២ នខត្របាត់្ដ្បំង ១៤ ៤៣ ៥ ១៤ ២ ១៨ ៣៣ ៣១ ២៥ ៣៧ ៩៦ ០ ០ ០ ១០២ ១០០ ៥២០ 
៣ នខត្ររំរង់ចាម្ ១០ ៤០ ១០ ១៨ ០ ១៥ ២៦ ១៧ ៣ ៩ ៣៧ ១២ ១១ ៨ ១០៩ ១០៩ ៤៣៤ 
៤ នខត្ររំរង់ឆ្ា ងំ ៨ ៣០ ៤ ១២ ០ ២២ ២៦ ១៩ ៣ ១២ ៥២ ០ ៤ ៧ ៧០ ៦៩ ៣៣៨ 
៥ នខត្ររំរង់សព ឺ ៨ ២៩ ៦ ១៤ ២ ១២ ២០ ២០ ៣ ១៣ ៤៤ ១ ៤ ៧ ៨៧ ៨៧ ៣៥៧ 
៦ នខត្ររំរង់ធ ំ ៨ ៣០ ៨ ១៤ ១ ១១ ២២ ២២ ៤ ៧ ៦២ ៧ ៨ ៨ ៨១ ៨១ ៣៧៤ 
៧ នខត្ររំរត្ ៨ ៣២ ៦ ១០ ០ ១២ ២១ ២០ ២ ៥ ៦៣ ៦ ៧ ៨ ៩៣ ៩២ ៣៨៥ 
៨ នខត្ររណ្តរ ល ១១ ៤២ ១១ ១៣ ០ ១៩ ១៩ ១៤ ១២ ១៧ ៦១ ៤ ២ ៤ ១២៧ ១២៧ ៤៨៣ 
៩ នខត្រនកាុះរុង ៧ ១៧ ៣ ២ ០ ៨ ១២ ៨ ៥ ៨ ២៧ ៣ ៥ ៧ ២៩ ២៨ ១៦៩ 
១០ នខត្រព្រនចុះ ៦ ២៣ ៣ ៨ ១ ១០ ១៥ ១៦ ៥ ១០ ៣២ ០ ០ ០ ៤៧ ៣៧ ២១៣ 
១១ នខត្រម្ណ្ឌ លគិរ ី ៥ ២០ ៤ ៨ ១ ៦ ១៤ ១៧ ៤ ៥ ២៤ ២ ០ ២ ២១ ២១ ១៥៤ 
១២ រាជធាន្ីភាំនរញ ១២ ៤៤ ១២ ២៤ ៦ ៨ ៥១ ៦០ ៣៣ ៣៥ ១១៥ ០ ០ ០ ១០៥ ១០០ ៦០៥ 
១៣ នខត្រព្រុះវហិារ ៨ ៣១ ៧ ១១ ០ ១៣ ១៨ ២០ ៣ ១២ ៤៥ ៣ ២ ៦ ៥១ ៥០ ២៨០ 
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ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            37 

 

១៤ នខត្រផ្ព្រផវង ១៣ ៤៧ ១១ ១០ ១ ១៨ ២៦ ៣១ ៥ ៣០ ៨៨ ៥ ៨ ១៣ ១១៦ ១១០ ៥៣២ 
១៥ នខត្រនពាធិ៍សាត់្ ៦ ២៤ ៣ ៩ ០ ៨ ៩ ១៩ ២ ៧ ៣៥ ៥ ៨ ៧ ៤៩ ៤៩ ២៤០ 
១៦ នខត្ររត្ន្ៈគិរ ី ៩ ៣៥ ៧ ១២ ១ ១០ ១៧ ២០ ៥ ៩ ៦១ ០ ០ ០ ៥០ ៤៩ ២៨៥ 
១៧ នខត្រនសៀម្រាប ១២ ៣៥ ១២ ១៨ ៣ ១៥ ៣២ ៣១ ១១ ១៨ ៥៨ ៦ ៦ ៦ ១០០ ៩៩ ៤៦២ 
១៨ នខត្រព្រុះសីហនុ្ ៤ ១៣ ១ ៤ ២ ៥ ៨ ៨ ៦ ៩ ២៤ ៣ ១ ៥ ២៩ ២៧ ១៤៩ 
១៩ នខត្រសៃឹងផព្ត្ង ៥ ២០ ៣ ៨ ០ ៧ ១១ ១០ ០ ៣ ៤១ ២ ០ ១ ៣៤ ៣៤ ១៧៩ 
២០ នខត្រសាវ យនរៀង ៨ ៣០ ៧ ១២ ១ ៨ ១៩ ១៨ ១០ ១១ ៣៣ ៤ ៤ ៥ ៨០ ៧៨ ៣២៨ 
២១  នខត្រតាផរវ ១០ ៣៥ ៧ ១៣ ១៧ ១៧ ២៣ ២៦ ៩ ២៥ ៦៤ ២ ៣ ៦ ១០០ ១០០ ៤៥៧ 
២២ នខត្រផរប ២ ៧ ២ ២ ០ ២ ៥ ៥ ២ ២ ១៣ ០ ០ ០ ៥ ៤ ៥១ 
២៣ នខត្រផ្ប៉ាលនិ្ ២ ៨ ២ ៤ ០ ២ ៥ ៥ ២ ២ ៦ ០ ០ ១ ៨ ៨ ៥៥ 
២៤ នខត្រត្បូងឃមុ ំ ៧ ២៣ ៦ ១០ ២ ៨ ១៥ ១២ ៨ ១៦ ៤៣ ០ ០ ០ ៦៤ ៦៣ ២៧៧ 
២៥ នខត្រឧត្ររមាន្ជ័យ ៥ ២០ ៥ ៤ ១ ៤ ១២ ១៣ ២ ៥ ៣០ ២ ២ ៦ ២៤ ២២ ១៥៧ 
ចនំ្នួ្សរបុតាម្មុ្ខត្ផំណ្ង ១៩៧ ៧១៣ ១៥២ ២៦៤ ៤៤ ២៦៨ ៤៧៩ ៤៨៣ ១៧៨ ៣២៨ ១២៣៤ ៦៧ ៧៥ ១០៧ ១៦៤៦ ១៦០៩ ៧៨៤៤រូប 

 
សោំល់៖ 

- ព្បភរទ្និ្ាន័្យ៖ ការយិាល័យបុគោលិររដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ នយរដាឋ ន្បុគោលិរ អគោនយរដាឋ ន្រដ្ឋបាល ព្រសួងម្ហាផ្ែៃ  
- កាលបរនិចឆទ្៖ ផខឧសភា ឆ្ា ២ំ០១៨។



ឧបសម្ព័ន្ធ៧៖ លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លឆ្ា ២ំ០១៥ ២០១៦ និ្ង២០១៧ 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច ព្បធាន្បទ្ 
១. ព្រសងួម្ហាផ្ែៃ 

 
អគោនលខាធកិារ  
អគោនយររង ន្ងិ
ព្បធាន្នយរដាឋ ន្ 

ត្ួនទ្ី ភាររិចចរបស់ម្ស្តន្រីនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃខុសៗោា តាម្នយរដាឋ ន្
ន្ីម្ួយៗ ផដ្លបាន្រំណ្ត់្នដាយចាប់ម្យួចំន្នួ្ដូ្ចជា៖ 

- អនុ្ព្រឹត្យនលខ ១០៩ អន្ព្រ.បរ សរីរីការនរៀបច ំន្ិងព្បព្រតឹ្រ
នៅផ្ន្ព្រសួងម្ហាផ្ែៃ 

- អនុ្ព្រឹត្យនលខ ២៦៤ អន្ព្រ.បរ សរីរកីារនរៀបចំ ន្ិងការព្បព្រតឹ្រ
នៅផ្ន្អគោនយរដាឋ ន្រដ្ឋបាល ព្រសួងម្ហាផ្ែៃ 

- ព្បកាសនលខ ៣៥០២ ព្បរ សរីរីការនរៀបចំតួ្នទ្ី ភាររិចច 
រចនសម្ព័ន្ធ ន្ងិរនបៀបរបបការគការយិាល័យចណុំ្ុះនយរដាឋ ន្
ផ្ន្អគោនយរដាឋ ន្រដ្ឋបាល ព្រសួងម្ហាផ្ែៃ  

ត្ួនទ្ី ភាររិចច ន្ិងការទ្ទ្ួលខុសព្ត្ូវរបស់ការយិាល័យន្ីម្យួៗផ្ន្
នយរដាឋ ន្ចំណុ្ុះ អោោ ធិការដាឋ ន្ អគោនយរដាឋ ន្រន្ធនោរ អគោនយរដាឋ ន្
អត្រសញ្ហញ ណ្រម្ម អគោនយរដាឋ ន្ភសរុភារ ន្ិងហរិញ្ញវត្ថុ អគោនយរដាឋ ន្
សវន្រម្មផ្ែៃរាុង ន្ិងព្រុម្ព្បឹរាន្ីត្ិរម្ម បាន្រំណ្ត់្រាុងនសចររីព្បកាស
នដាយផឡរនចញនដាយអគោនយរដាឋ ន្ន្ីម្ួយៗ។  

ត្ួនទ្ី ន្ិងភាររិចចផ្ន្មុ្ខត្ំផណ្ងន្ីម្យួ  ៗ ម្និ្មាន្ផចងចាស់លាស់
រាុងចាប់ ឬលិខិត្បទ្ដាឋ ន្ណ្តម្ួយននុះនទ្។  ជាទូ្នៅ ត្ួនទ្ី ភាររិចចរបស់
មុ្ខត្ំផណ្ងរំណ្ត់្នដាយព្បធាន្អងោភារនរៀងៗខែួន្ នដាយផែអរនលីត្ួនទ្ី 
ភាររិចចរបស់នយរដាឋ ន្ ន្ិងការយិាល័យរបស់ខែួន្។ ការនរៀបចំរំណ្ត់្
ភាររចិចការគរ សព្មាប់ម្ស្តន្រីផដ្លបាន្ផត្ងតាងំរាុងមុ្ខតំ្ផណ្ងននុះ។ 

១. យន្រការ ន្ងិការនដាុះព្សាយវវិាទ្មូ្លដាឋ ន្ (36) 
២. រនបៀបតារ់ផត្ងលិខតិ្រដ្ឋបាល (35) 
៣. ភារជាអារដ្រឹន ំ(34) 
៤. ការែរល់នសវារដ្ឋបាលនៅថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (33) 
៥. រនបៀបនរៀបចំទុ្រដារ់ឯរសារ (33) 
៦. ការយិាល័យព្ចរនចញចូលផត្ម្ួយ (32) 
៧. ទ្សសន្ទាន្សររីីរំផណ្ទ្ព្ម្ង់វមិ្ជឈការ ន្ិងវសិហម្ជឈការនៅរម្ពុជា (32) 
៨. ការនែៃរមុ្ខគរ ន្ិងធន្ធាន្នៅថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (31) 
៩. ជំនញ Microsoft Word Excel ន្ិង Power Point (31) 
១០. ចាប់សរីរីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលរាជធាន្ី នខត្រ ព្រុង ព្សុរ ខណ្ឌ  (30) 
១១. ត្ួនទ្ី ភាររិចច ន្ងិរនបៀបរបបការគរផ្ន្រដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (30) 

 
អនុ្ព្បធាន្ 
នយរដាឋ ន្ 

១. ភារជាអារដ្ឹរន ំ(70) 
២. ទ្សសន្ទាន្សររីីរំផណ្ទ្ព្ម្ង់វមិ្ជឈការ ន្ិងវសិហម្ជឈការនៅរម្ពុជា (67) 
៣. ចាប់សរីរីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលរាជធាន្ ីនខត្រ ព្រុង ព្សរុ ខណ្ឌ  (67) 
៤. រម្មវធិីជាត្ិសព្មាប់ការអភវិឌ្ឍតាម្ផបបព្បជាធិបនត្យយនៅថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (66) 
៥. ត្នួទ្ ីភាររិចចរបស់ព្រសងួម្ហាផ្ែៃពារ់រ័ន្ធន្ងឹការអភវិឌ្ឍតាម្ផបបព្បជាធិបនត្យយ
នៅថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ(66) 

៦. ព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្នៅរម្ពុជា (65) 
៧. ចាប់សររីីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលឃុ ំសគក ត់្ (64) 
៨. ការនបាុះនឆ្ា ត្ព្រុម្ព្បរឹាឃុ ំសគក ត់្ (64) 
៩. រនបៀបតារ់ផត្ងលខិិត្រដ្ឋបាល (63) 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច ព្បធាន្បទ្ 
 

ព្បធាន្ការយិាល័យ 
 
 
  

១. ព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលមូ្លដាឋ ន្នៅរម្ពុជា (49) 
២. រនបៀបតារ់ផត្ងលិខតិ្រដ្ឋបាល (48) 
៣. ភារជាអារដ្រឹន ំ(47) 
៤. ជំនញ Microsoft Word (46) 
៥. ការយិាល័យព្ចរនចញចូលផត្ម្ួយ (45) 
៦. រនបៀបនរៀបចំទុ្រដារ់ឯរសារ (45) 
៧. ជំនញ Microsoft Excel (45) 
៨. ផែន្ការអនុ្វត្ររយៈនរលបឆី្ា ដំ្ំណ្តរ់កាលទ្ី២ (44) 
៩. ការែរល់នសវារដ្ឋបាលនៅថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (43) 
១០. ជំនញ Microsoft Power Point (43) 

 
អនុ្ព្បធាន្
ការយិាល័យ 

១. ចាប់សរីរីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលរាជធាន្ ីនខត្រ ព្រងុ ព្សុរ ខណ្ឌ  (138) 
២. ការែរល់នសវារដ្ឋបាលនៅថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (133) 
៣. ត្នួទ្ ីភាររចិច ន្ងិរនបៀបរបបការគររដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (130) 
៤. ចាប់សររីីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលឃុ ំសគក ត់្ (129) 
៥. ការយិាល័យព្ចរនចញចូលផត្ម្ួយ (129) 
៦. រនបៀបនរៀបចំទុ្រដារ់ឯរសារ (129) 
៧. រម្មវធិីជាត្ិសព្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផបបព្បជាធបិនត្យយនៅថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (128) 
៨. ជំនញ Microsoft Word (128) 
៩. រនបៀបតារ់ផត្ងលខិិត្រដ្ឋបាល (126) 
១០. ភារជាអារដ្ឹរន ំ(124) 

 
ម្ស្តន្រ ី

១. ទ្សសន្ទាន្សរីរីរំផណ្ទ្ព្ម្ង់វមិ្ជឈការ ន្ិងវសិហម្ជឈការនៅរម្ពុជា (111) 
២. ចាប់សរីរកីារព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលឃុ ំសគក ត់្ (111) 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច ព្បធាន្បទ្ 
៣. ត្ួនទ្ី ភាររិចចរបស់ព្រសួងម្ហាផ្ែៃពារ់រ័ន្ធន្ឹងការអភិវឌ្ឍតាម្ផបបព្បជាធិបនត្យយនៅ
ថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ ិ(100) 

៤. រនបៀបតារ់ផត្ងលខិិត្រដ្ឋបាល (98) 
៥. រនបៀបនរៀបចំទុ្រដារ់ឯរសារ (97) 
៦. ចាប់សររីីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលរាជធាន្ ីនខត្រ ព្រុង ព្សរុ ខណ្ឌ  (95) 
៧. ត្ួនទ្ី ភាររិចច ន្ិងរនបៀបរបបការគររបស់រដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាត្ិ (91) 
៨. ភារជាអារដ្ឹរន ំ(91) 
៩. គណ្ៈរមាម ធិការជាតិ្សព្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ផបបព្បជាធិបនត្យយនៅថ្នា រ់នព្កាម្
ជាតិ្ (90) 

១០. យន្រការ ន្ិងការនដាុះព្សាយវវិាទ្មូ្លដាឋ ន្ (89) 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
២. រដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ 

 
គណ្ៈអភិបាល 

• នរៀបចំ និ្ងចូលរមួ្រិចចព្បជំុគណ្ៈអភិបាល នរៀបចំរបាយការណ៍្រិចចព្បជំុព្រុម្ព្បឹរា 
ចូលរមួ្រិចចព្បជំុថ្នា រ់រាជធានី្ នខត្រ សហការជាម្យួនខត្ររាុងការនរៀបចំនវទិ្កាសាធារណ្ៈ 
ចូលរមួ្រាុងសិកាខ សាលា និ្ងរិចចព្បជំុនន  

• ផបងផចរការគរដ្ល់អភិបាលរង  
• នរៀបចំរិចចព្បជំុគណ្ៈបញ្ហា ការឯរភារ 
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ ព្គប់ព្គងការអនុ្វត្រការគររបស់ម្ស្តន្រី និ្ងវត្រមាន្របស់ម្ស្តន្រី និ្ងរសាង
ផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ  

• រិចចការរដ្ឋបាល (នចញលិខិត្ ចុុះហត្ថនលខានលីលិខិត្អនញ្ា ីញ លិខិត្សុំចាប់ 
លិខិត្នបសររម្ម) ព្គប់ព្គងងវកិា រិនិ្ត្យរិចចការហរិញ្ញវត្ថុ  ទំ្នរ់ទំ្ន្ងសាធារណ្ៈ      
ែរល់រ័ត៌្មាន្និ្ងព្គប់ព្គងរបាយការណ៍្  

• ការគរនសដ្ឋរិចច និ្ងសងោម្រិចច រិចចការស្តសរីនិ្ងរុមារ និ្ងសិទ្ធម្នុ្សស 
• ធាននូ្វការែរល់នសវាជូន្ព្បជារលរដ្ឋ (ការគរការយិាល័យព្ចរនចញចូលផត្ម្ួយ 
និ្ងអព្តានុ្រូលដាឋ ន្) 

• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យសន្រិសុខសណ្តរ ប់ធាា ប់សាធារណ្ៈ នដាុះព្សាយជនមាែ ុះ ការគរព្រំផដ្ន្ ទ្ប់សាក ត់្
ការកាប់បំផ្លែ ញផ្ព្រន  ីនិ្ងព្ទ្រយសម្បត្រិរដ្ឋ និ្ងការទ្ប់សារ ត់្នព្គឿងនញៀន្ 

• ការរសាងផែន្ការ (ផែន្ការវនិិ្នយាគ ផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្) 
• តាម្ដាន្ការអនុ្វត្រផែន្ការ ការគរសាធារណ្ការ និ្ងចុុះនៅព្តួ្ត្រិនិ្ត្យការដាឋ ន្ 
• ោពំ្ទ្ដ្ល់ឃុ ំសគក ត់្ 

១. ការព្គប់ព្គង និ្ងភារជាអារដឹ្រន ំ(6) 
២. ការរសាងផែន្ការ (6) 
៣. រិចចការរដ្ឋបាល និ្ងការសរនសរលិខិត្ (5) 
៤. រិចចការ និ្ងនី្តិ្វធីិហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងគណ្នន្យយ (5) 
៥. ការនដាុះព្សាយជនមាែ ុះ និ្ងចាប់ភូមិ្បាល (5)  
៦. ជំនញទំ្នរ់ទំ្ន្ងសាធារណ្ៈ នវទិ្កាសាធារណ្ៈ 
និ្ងសម្ត្ថភាររាុងការន ែ្ីយត្បនៅន្ឹងសំណូ្ម្ររ
របស់ព្បជារលរដ្ឋ (3) 

៧. ជំនញរំុរយូទ័្រ និ្ងរ័ត៌្មាន្វទិ្ា (2) 
៨. ជំនញងមីៗ និ្ងឯរសារបទ្ដាឋ ន្គតិ្យុត្រផដ្លបាន្នធវី
បចចុបបន្ាភារងមីៗ (1) 

៩. ការព្គប់ព្គងនព្ោុះម្ហន្ររាយ (1) 
១០. ការសិរា និ្ងវាយត្ផ្ម្ែគនព្មាង (1) 
១១. វធីិបនងកីន្ចំនណ្ុះដឹ្ង សម្ត្ថភារនិ្ងការនរៀន្សូព្ត្

បផន្ថម្ជាព្បចា ំ(1) 
១១. វទិ្ាសាស្តសរន្នយាបាយ (1) 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
• ការគរអន្ររវស័ិយ (រសិរម្ម ផ្ព្រន  ីនិ្ងជលែល ការគរសាសន អប់រ ំយុវជន្និ្ង
រីឡា និ្ងនទ្សចរណ៍្) 

• ព្គប់ព្គងនព្ោុះម្ហន្ររាយ ការគរបរសិាថ ន្ នសាភ័ណ្ភារ ធន្ធាន្ទឹ្រ និ្ងឧតុ្និ្យម្  
• រន្ធដារ 
• អនុ្វត្រការគរនែសងនទ្ៀត្ផែអរនលីនោលការណ៍្ផណ្នរំបស់ព្រសួង  

 
នយរ និ្ង 

នយររងរដ្ឋបាល 

• នធវីជានសនធិការឱ្យព្រុម្ព្បឹរា និ្ងគណ្ៈអភិបាល 
• នរៀបចំរនបៀបវារៈសព្មាប់រិចចព្បជំុព្រុម្ព្បឹរា ចូលរួម្រិចចព្បជំុព្រុម្ព្បឹរា នរៀបចំ
របាយការណ៍្ រិនព្ោុះនយាបល់ជាម្ួយព្រុម្ព្បឹរា និ្ងគណ្ៈអភិបាលនលីការនចញ
លិខិត្ សព្ម្បសព្មួ្លការគររបស់គណ្ៈអភិបាលនិ្ងព្រុម្ព្បឹរា នធវីការនរៀបចំនិ្ង
តាម្ដាន្រិចចព្បជំុគណ្ៈរមាម ធិការនន ផចរឯរសារព្បជំុនៅឱ្យសមាជិរព្រុម្ព្បឹរា 
នរៀបចំដី្កាជាម្យួព្រុម្ព្បឹរា នរៀបចំនិ្ងផរសព្មួ្លសុន្ៃររថ្ន  

• នរៀបចំនវទិ្កាសាធារណ្ៈសព្មាប់ឃុ ំសគក ត់្ 
• ទំ្នរ់ទំ្ន្ងជាម្ួយម្ស្តន្រី គណ្ៈអភិបាល អងោការមិ្ន្ផម្ន្រដាឋ ភិបាល ផ្ដ្គូរអភិវឌ្ឍន៍្ 
ម្ន្ៃីរជំនញ និ្ងព្រសួងម្ហាផ្ែៃ 

• ចាត់្ផចងរិចចការរដ្ឋបាល (លិខិត្នចញ-ចូល ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យលិខិត្បទ្ដាឋ ន្គតិ្យុត្រ នរៀបចំ
របាយការណ៍្ព្បចាផំខ បូរសរុបរបាយការណ៍្ព្បចាផំ្ងៃ ព្គប់ព្គងចំណូ្លចំណ្តយ និ្ង
រំណ្ត់្បទ្បញ្ហា ផ្ែៃរាុង)  

• ការព្គប់ព្គងបុគោលិរ (ផបងផចរបុគោលិរឱ្យនធវីការតាម្ការយិាល័យនី្ម្យួៗ ផបងផចរ
ការគរនៅឱ្យម្ស្តន្រីនព្កាម្ឱ្វាទ្ នរៀបចំនសចររីជូន្ដំ្ណឹ្ង និ្ងនសចររីផណ្នដំ្ល់ម្ស្តន្រី 
ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ វាយត្ផ្ម្ែការអនុ្វត្រការគររបស់ម្ស្តន្រី ជំរុញនលីរទឹ្រចិត្រម្ស្តន្រី រព្ងឹង

១. ការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាល ព្គប់ព្គងឯរសារ បណ្ណសារ 
ការនធវីរំណ្ត់្ព្តា រនបៀបនរៀបចំរិចចព្បជំុ និ្ងរិធីការ (8) 

២. ត្នួទី្ ភាររិចច និ្ងរនបៀបរបបការគរ គណ្នន្យយភារ
រវាងម្ស្តន្រីរាជការ និ្ងថ្នា រ់ដឹ្រនតំាម្ឋាននុ្ព្រម្ និ្ង
ចាប់លរខន្រិរៈទូ្នៅផ្ន្ម្ស្តន្រីរាជការថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ 
និ្ងនោលន្នយាបាយសាធារណ្ៈ (7)  

៣. ការព្គប់ព្គង ភារជាអារដឹ្រន ំការផ្លែ ស់បរូ រ 
ែាត់្គំនិ្ត្ រនបៀបនរៀបចំរិចចព្បជំុ ការព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ 
នលីនី្តិ្វធីិការគរ (5) 

៤. រិចចលទ្ធរម្ម (5) 
៥. ការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋរិចច ការអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ ន្ និ្ង 
ការសរនសរសំនណី្គនព្មាង (4) 

៦. នី្តិ្វធីិហរិញ្ញវត្ថុ (3) 
៧. ការព្គប់ព្គងបុគោលិរ និ្ងនី្តិ្វធីិផ្ន្ការផត្ងតាងំ(3)  
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
សម្ត្ថភារម្ស្តន្រី សហការជាម្ួយទី្ព្បឹរា នដាុះព្សាយសំណូ្ម្រររបស់ម្ស្តន្រី និ្ង
ព្គប់ព្គងបញ្ា ីវត្រមាន្)  

• ព្គប់ព្គង ចាត់្ផចង និ្ងសព្ម្បសព្មួ្លការគររាុងការយិាល័យ ជយួោពំ្ទ្ការគររបស់
ការយិាល័យ (ជយួការយិាល័យផែន្ការ និ្ងការយិាល័យោពំ្ទ្ឃុសំគក ត់្) ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ
នមី្លរបាយការណ៍្មុ្ន្នរលដារ់ជូន្អភិបាល   

• នរៀបចំផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ រម្មវធីិវនិិ្នយាគសព្មាប់ឱ្យព្រុម្ព្បឹរានធវីការសនព្ម្ច នធវីការ
នលីការគរន្គររូបនី្យរម្ម ការអភិវឌ្ឍព្រុង និ្ងសំណ្ង់ 

• ការគរអន្ររវស័ិយ នសដ្ឋរិចច និ្ងសងោម្រិចច (ព្គប់ព្គងការែសរវែាយ និ្ងផែារ
ពាណិ្ជារម្ម)  

• នធវីការនលីការគរសាធារណ្ការ (បញ្ហា សៃុះចរាចរណ៍្ ព្បរ័ន្ធលូ ការគរបរសិាថ ន្ និ្ង
បំបាត់្គំន្រសំរាម្)  

• រិចចការលទ្ធរម្ម 
• រិចចការព្រំផដ្ន្អន្ររជាតិ្  
• ោពំ្ទ្ឃុំ រសាងផែន្ការសព្មាប់សហគម្ន៍្ព្រីព្រ រិនិ្ត្យ និ្ងអនុ្ម័្ត្នលីផែន្ការ
អភិវឌ្ឍន៍្ខណ្ឌ  សគក ត់្ សហការនិ្ងអន្ររាគម្ន៍្ផែន្ការថ្នា រ់ខណ្ឌ  

• ែរល់នសវាសាធារណ្ៈដ្ល់ព្បជារលរដ្ឋ (ការគរការយិាល័យព្ចរនចញចូលផត្ម្យួ) 
• ព្បតិ្រម្មរហ័ស និ្ងន ែ្ីយត្បនៅកាន់្សំណួ្ររបស់ព្បជារលរដ្ឋ  
• នធវីការនដាុះព្សាយជនមាែ ុះរបស់ព្បជារលរដ្ឋ រិចចការចាប់និ្ងសិទ្ធិម្នុ្សស សុវត្ថិភារ 
និ្ងសន្រិសុខសាធារណ្ៈ 

• រិចចការស្តសរី និ្ងរុមារ  

៨. ជំនញរំុរយូទ័្រ និ្ងរ័ត៌្មាន្វទិ្ានិ្ងរនបៀប
ព្សាវព្ជាវឯរសារ (2) 

៩. ការនធវីបចចុបបន្ាភារឯរសារលិខិត្បទ្ដាឋ ន្នន (2) 
១០. ជំនញសព្ម្បសព្មួ្លទំ្នរ់ទំ្ន្ង និ្ងជំនញ 

ែរល់នសវា (1) 
១១. រសិរម្ម និ្ងសិបបរម្មរាុងព្សុរ (1) 
១២. ការនដាុះព្សាយជនមាែ ុះ (1) 
១៣. ភាសាបរនទ្ស (1) 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
• ចូលរមួ្រាុងសិកាខ សាលា និ្ងវគោបណ្រុ ុះបណ្តរ លផដ្លែរល់នដាយថ្នា រ់ជាតិ្ និ្ងម្ជឈម្ណ្ឌ ល
អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ម្នុ្សស    

• ចូលរមួ្រាុងរិចចព្បជំុតាម្ការចាបំាច់  
• នធវីការនលីរិចចការបនៃ ន់្ផដ្លអភិបាល និ្ងព្រុម្ព្បឹរាចាត់្ឱ្យនធវីតាម្ការផណ្នរំបស់
គណ្ៈអភិបាល ព្រុម្ព្បឹរា និ្ងទី្ព្បឹរា  

• ការគររិធីការ នរៀបចំបុណ្យជាតិ្នន និ្ងព្គប់ព្គងរិនិ្ត្យការនធវីបាតុ្រម្ម  
 

នយរទី្ចាត់្ការ
នខត្រ/ព្បធាន្អងោភារ 

នយររង 
ទី្ចាត់្ការនខត្រ/ 
អនុ្ព្បធាន្ 
អងោភារ 

ទី្ចាត់្ការរដ្ឋបាល៖ នលីរផែន្ការព្បចាពំ្តី្មាស ព្បចាំ្ មាស និ្ងព្បចាឆំ្ា  ំ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ
លិខិត្នចញ-ចូល នធវីនសចររីព្ពាងលិខិត្ និ្ងរបាយការណ៍្ ព្គប់ព្គងព្តួ្ត្រិនិ្ត្យរាល់
លិខិត្ទាងំអស់ បណ្ណសារ ផបងផចរបញ្ាូ ន្ឯរសារ ងត្ចម្ែង និ្ងនបាុះរុម្ពឯរសារ 
នលីររម្ពស់ការគរសថិតិ្ និ្ងការគរអព្តានុ្រូលដាឋ ន្ នរៀបចំរម្មវធីិនន នធវីការនលីរិធីការ
សព្មាប់រិធីបុណ្យជាតិ្ ទ្ទ្ួលនភញៀវ និ្ងបដិ្សណ្តឋ ររិចច នរៀបចំនវទិ្កាសាធារណ្ៈ ទំ្នរ់
ទំ្ន្ងជាម្យួសាថ ន្ទូ្ត្ និ្ងចងសម្ព័ន្ធនម្ព្តី្ជាម្យួទី្ព្រុងនែសងៗ ព្បមូ្លរ័ត៌្មាន្សព្មាប់
ការយិាល័យទំ្នរ់ទំ្ន្ងអន្ររជាតិ្   
 

ទី្ចាត់្ការផែន្ការនិ្ងវនិិ្នយាគ៖ នរៀបចំផែន្ការព្បចាំ្ មាស និ្ងព្បចាឆំ្ា  ំ ផែន្ការ
សរម្មភារ ផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្៥ឆ្ា  ំ និ្ងរម្មវធីិវនិិ្នយាគ៣ឆ្ា  ំ នធវីការោពំ្ទ្ឃុ ំ(ព្បមូ្លរម្មវធីិ
វនិិ្នយាគឃុសំគក ត់្ និ្ងោពំ្ទ្គនព្មាងនហដាឋ រចនសម្ព័ន្ធឃុ ំ សគក ត់្) នរៀបចំសរម្មភារ
ផែន្ការវនិិ្នយាគនខត្រ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យការចាយវាយងវកិាសព្មាប់សាងសង់នហដាឋ រចនសម្ព័ន្ធ
ថ្នា រ់ខណ្ឌ  រិនិ្ត្យនរៀបចំបទ្បញ្ហា ផ្ែៃរាុងរបស់សគក ត់្ សហការជាម្យួសគក ត់្រាុងការនរៀបចំ
ផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្៥ឆ្ា  ំនិ្ងរម្មវធីិវនិិ្នយាគ៣ឆ្ា  ំ

១. រិចចការរដ្ឋបាល ការសរនសររបាយការណ៍្ ការសរនសរ
សុន្ៃររថ្ន ការសរនសរលិខិត្ (6) 

២. ជំនញរ័ត៌្មាន្វទិ្ា រំុរយូទ័្រ និ្ងការព្គប់ព្គងបណ្ណសារ
តាម្ព្បរ័ន្ធរ័ត៌្មាន្វទិ្ា (3) 

៣. នី្តិ្វធីិហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងងវកិារម្មវធីិ (2) 
៤. គណ្នន្យយភារសងោម្ (1) 
៥. នរៀបចំគនព្មាងនហដាឋ រចនសម្ព័ន្ធ សិរានលីបែង់នោល 
និ្ងគនព្មាងសាងសង់ (1) 

៦. ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ វាយត្ផ្ម្ែគនព្មាង (1) 
៧. នោលការណ៍្ផណ្នសំរីរីការអនុ្វត្រផែអរនលីចាប់
លិខិត្បទ្ដាឋ ន្ងមី  ៗ(1) 

៨. រិធីការ និ្ងទំ្នរ់ទំ្ន្ងអន្ររជាតិ្ (1) 
៩. ភាសាអង់នគែស (1) 



ឧបសម្ព័ន្ធ៧៖ លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លឆ្ា ២ំ០១៥ ២០១៦ និ្ង២០១៧  
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            45 

 

មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
ទី្ចាត់្ការហរិញ្ញវត្ថុ៖ នធវីការផណ្នរីំរនបៀបនរៀបចំងវកិាព្បចាឆំ្ា  ំនិ្ងព្របខ័ណ្ឌ ចំណ្តយ 
រយៈនរលម្ធយម្ និ្ងការនព្ោងងវកិា នរៀបចំរបាយការណ៍្ចំណូ្លចំណ្តយព្បចាផំខ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ
ការចាយវាយងវកិា នរៀបចំចំណូ្លចំណ្តយ (គណ្នចំណ្តយព្បចាផំ្ងៃ រជានទ្យយ ព្បារ់
នបសររម្ម ព្បារ់នបៀវត្សរបស់ម្ស្តន្រី និ្ងព្គប់ព្គងសមាា រ) ទំ្នរ់ទំ្ន្ងជាម្យួម្ន្ៃីរហរិញ្ញវត្ថុ 
នលីររម្ពស់ការនរៀរគរចំណូ្ល ព្គប់ព្គងព្ទ្រយសម្បត្រិរដ្ឋ និ្ងនរៀបចំបញ្ា ីសារនរីភ័ណ្ឌ   
 

ទី្ចាត់្ការន្គររូបនី្យរម្ម៖ ការគរសំណ្ង់ ការព្គប់ព្គងដី្សាធារណ្ៈ នរៀបចំគនព្មាង
សាងសង់ និ្ងសិរានលីបែង់នោល សព្ម្បសព្មួ្លរាុងបណ្រឹ ងត្វា៉ាទារ់ទ្ងនឹ្ងការអភិវឌ្ឍ  
 

ទី្ចាត់្ការព្គប់ព្គងធន្ធាន្ម្នុ្សស៖ ព្គប់ព្គងបុគោលិរ នរៀបចំការដំ្នឡងីឋាន្ន្ររស័ររិ និ្ង
ការនែៃរបុគោលិរ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យឯរសារ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យតាម្ដាន្ការបំនរញការគររបស់បុគោលិរ 
នរៀបចំវគោបណ្រុ ុះបណ្តរ ល  
 

ទី្ចាត់្ការអន្ររវស័ិយ៖ ែរល់រិចចសន្ាឱ្យព្រុម្ហ ុន្វនិិ្នយាគ និ្ងជំរុញសរម្មភារវនិិ្នយាគ
រាុងរាជធានី្ នធវីការគរនលីការែសរវែាយ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យផ្លៃ ងំបា៉ា ណូ្ែសរវែាយ ែរល់អាជាញ ប័ណ្ណ
ដ្ល់អតិ្ងិជន្ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យបនចចរនទ្សនលីការនបីរអាជីវរម្ម និ្ងព្គប់ព្គងែារ   
 

ទី្ចាត់្ការចាប់ និ្ងសិទ្ធិម្នុ្សស៖ សុវត្ថិភារសាធារណ្ៈ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យការសុំអនុ្ញ្ហញ ត្នធវី
បាតុ្រម្ម នដាុះព្សាយបញ្ហា នព្គឿងនញៀន្ ការជញួដូ្រម្នុ្សស និ្ងការនរងព្បវញ័្ច នលីរុមារ។ 
 



ឧបសម្ព័ន្ធ៧៖ លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លឆ្ា ២ំ០១៥ ២០១៦ និ្ង២០១៧  
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            46 

 

មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
ទី្ចាត់្ការព្គប់ព្គងការសណំ្ល់៖ ព្គប់ព្គងចាត់្ផចងនលីការសមាអ ត្ ការព្បមូ្លសំរាម្ ទី្លាន្
ចារ់សំរាម្ សហការជាម្យួម្ន្ៃីរពារ់រ័ន្ធនធវីការនលីែលប៉ាុះពាល់បរសិាថ ន្ ផណ្នពំ្បជារលរដ្ឋ
រីរនបៀបទុ្រដារ់សំណ្ល់រងឹ និ្ងសំណ្ល់រាវ  
 

អងោភារលទ្ធរម្ម៖ អនុ្វត្រតាម្នោលការណ៍្លទ្ធរម្ម នរៀបចំការព្បជំុនិ្ងែសរវែាយរ័ត៌្មាន្ 
និ្ងព្បកាសនដ្ញផ្ងែ អនុ្វត្រការនដ្ញផ្ងែ ចុុះរិចចសន្ា ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យគនព្មាងរបស់នខត្រ ផណ្នំ
ម្ស្តន្រីរីរនបៀបនរៀបចំឯរសារវាយត្ផ្ម្ែអនុ្នលាម្តាម្លរខខណ្ឌ ផ្ន្រិចចព្បជំុគណ្ៈអភិបាល  

 
 

ព្បធាន្ និ្ង 
អនុ្ព្បធាន្
ការយិាល័យ/ 
អងោភារ 

ការយិាល័យរដ្ឋបាល៖ 
• ោពំ្ទ្ និ្ងតាម្ដាន្រិចចព្បជំុព្រុម្ព្បឹរា សរនសររំណ្ត់្នហតុ្និ្ងរបាយការណ៍្សព្មាប់
គណ្ៈអភិបាល និ្ងព្រុម្ព្បឹរា ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យការអនុ្វត្រការគរ នរៀបចំនវទិ្កាសាធារណ្ៈ 

• ទ្ទ្លួបន្ៃុរខាងរិធីការ រិចចការការយិាល័យជរួមុ្ខ ទ្ទ្លួឯរសារនិ្ងបញ្ាូ ន្ឯរសារ
នៅការយិាល័យជំនញ 

• ទ្ទ្ួលលិខិត្នចញ-ចូល នរៀបចំរិចចព្បជំុ នរៀបចំនិ្ងនធវីនសចររីព្ពាងឯរសារគតិ្យុត្រ 
ព្គប់ព្គងរនបៀបរបបការគរ សរនសររំណ្ត់្នហតុ្ នធវីរបាយការណ៍្សរម្មភាររដ្ឋបាល 
(ព្បចាផំខ ព្បចាពំ្តី្មាស ព្បចាំ្ មាស និ្ងព្បចាឆំ្ា )ំ នធវីរំណ្ត់្នហតុ្រិចចព្បជំុ ផបងផចរ 
និ្ងនរៀបចំទុ្រដារ់ឯរសារ ែសរវែាយនសចររីសនព្ម្ច  

• ព្គប់ព្គងចាត់្ផចងផែន្ការងវកិា ព្គប់ព្គងការទូ្ទាត់្រជានទ្យយ គណ្នការចំណ្តយ 
និ្ងតុ្លយភារងវកិា ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យចំណូ្លចំណ្តយ នរៀបចំឯរសារហរិញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍្
ហរិញ្ញវត្ថុ នរៀបចំបញ្ា ីសារនរីភ័ណ្ឌ   ធានការចំណ្តយនលីការគរលទ្ធរម្ម  នរៀបចំ និ្ង

១. រិចចការរដ្ឋបាល (ការសរនសរលិខិត្ របាយការណ៍្ និ្ង
រំណ្ត់្នហតុ្ ការទុ្រដារ់ឯរសារ ប័ណ្ណសារ និ្ង
ទូ្នៅ) (23) 

២. ការសិរាគនព្មាង ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ តាម្ដាន្ វាយត្ផ្ម្ែ សថិតិ្ 
ការវភិាគទិ្ន្ាន័្យ ការវភិាគនលីែលប៉ាុះពាល់បរសិាថ ន្ 
ការព្តួ្ត្រិនិ្ត្យគុណ្ភារសំណ្ង់ (15) 

៣. ការព្គប់ព្គងហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងគណ្នន្យយ (12) 
៤. លទ្ធរម្ម និ្ងការនដ្ញផ្ងែ (12) 
៥. ការរសាងផែន្ការ ផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ (ព្រុង/ព្សុរ 
ឃុ/ំសគក ត់្) រម្មវធីិវនិិ្នយាគ គនព្មាងនហដាឋ រចនសម្ព័ន្ធ 
ងវកិារម្មវធីិ (14) 

៦. រ័ត៌្មាន្វទិ្ា និ្ងរំុរយូទ័្រ (9) 



ឧបសម្ព័ន្ធ៧៖ លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លឆ្ា ២ំ០១៥ ២០១៦ និ្ង២០១៧  
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            47 

 

មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
នធវីសំនណី្នបៀវត្ស ចុុះោពំ្ទ្គនព្មាង នធវីរបាយការណ៍្ និ្ងបញ្ាូ ន្នៅរត្នោរនខត្រ 
នសាីសុំងវកិាជាតិ្  

• ការផត្ងតាងំម្ស្តន្រី ព្គប់ព្គងវត្រមាន្ និ្ងការសុំចាប់របស់ម្ស្តន្រី នសាីសុំដំ្នឡងីឋាន្ន្ររស័ររិ
ម្ស្តន្រី ែសរវែាយរីលរខខណ្ឌ ការគររបស់បុគោលិរ  

• ែរល់នសវាសាធារណ្ៈ ជយួការយិាល័យព្ចរនចញចូលផត្ម្យួ ការគរអព្តានុ្រូលដាឋ ន្ 
និ្ងសថិតិ្  

• សព្ម្បសព្មួ្ល និ្ងជយួនដាុះព្សាយជនមាែ ុះ 
 

ការយិាល័យផែន្ការ និ្ងោពំ្ទ្ឃុ ំសគក ត់្៖ 
• នរៀបចំផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងរម្មវធីិវនិិ្នយាគ ផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ព្រុង (នរៀបចំបែង់នោល
រាុងដំ្នណី្រការនរៀបចំព្រុង) 

• សហការជាម្ួយព្រុម្ការគរផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ថ្នា រ់នខត្រ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
និ្ងរម្មវធីិវនិិ្នយាគ 

• សិរានលីផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងរម្មវធីិវនិិ្នយាគឃុ ំសគក ត់្  
• ោពំ្ទ្ដ្ល់ការនរៀបចំដំ្នណី្រការអនុ្វត្រ និ្ងការសព្ម្បសព្មួ្លផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ឃុំ 
រម្មវធីិវនិិ្នយាគ គនព្មាងនហដាឋ រចនសម្ព័ន្ធ និ្ងការរសាងផែន្ការងវកិាឃុ ំ 

• នរៀបចំរិចចព្បជំុសព្មាប់គណ្ៈរមាម ធិការគនព្មាង  
• រិនិ្ត្យការអនុ្វត្រគនព្មាង  
• សហការ និ្ងនរៀបចំសមាហរណ្រម្ម ផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ព្សុរជាម្យួនខត្រ  
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្ផ្ម្ែគនព្មាងឃុ ំនិ្ងរិចចព្បជំុរបស់ឃុ ំ 

១. ចាប់ (ចាប់ភូមិ្បាល ចាប់ព្រហមទ្ណ្ឌ  ចាប់សិទ្ធិ
ម្នុ្សស  ចាប់សាងសង់ និ្ងចាប់អាជីវរម្ម) (8) 

២. ការនដាុះព្សាយជនមាែ ុះ/ ការសព្ម្បសព្មួ្លជនមាែ ុះ (5) 
៣. ភារជាអារដឹ្រន ំ(5) 
៤. ត្នួទី្ ភាររិចច ការព្គប់ព្គងការគរ និ្ងរនបៀបរបប
ការគរ (4) 

៥. ជំនញសព្ម្បសព្មួ្ល (3) 
៦. ការព្គប់ព្គងបុគោលិរ (2) 
៧. ចាប់ លិខិត្បទ្ដាឋ ន្គតិ្យុត្រ និ្ងទ្ព្ម្ង់ផបបបទ្
ផដ្លបាន្នធវីបចចុបបន្ាភារងមីៗ (2) 

៨. ការោពំ្ទ្ឃុ ំសគក ត់្ (ការនព្ោងងវកិា) (2) 
៩. ការគរអព្តានុ្រូលដាឋ ន្ (2) 
១០. ការព្គប់ព្គងសំរាម្ ការព្គប់ព្គងទី្លាន្ចារ់សំរាម្(2) 
១១. ភាសាបរនទ្ស (2) 
១២. ការព្គប់ព្គងព្ទ្រយសម្បត្រិរដ្ឋ (1) 

 
ម្ស្តន្រ ី

១. រដ្ឋបាល (ការសរនសរលខិិត្ ការនរៀបចំទុ្រដារ់ឯរសារ 
ការចងព្រងនសៀវនៅ) (17) 

២. ហរិញ្ញវត្ថុ និ្ងគណ្នន្យយ (6) 



ឧបសម្ព័ន្ធ៧៖ លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លឆ្ា ២ំ០១៥ ២០១៦ និ្ង២០១៧  
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            48 

 

មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
• សិរានលីែលប៉ាុះពាល់បរសិាថ ន្របស់គនព្មាង 
• សព្ម្បសព្មួ្លបទ្នលមីសសាងសង់ នធវីការនលីសណ្តរ ប់ធាា ប់សាធារណ្ៈព្រុងនដាយមាន្
ការចូលរមួ្រីម្ន្ៃីរបរសិាថ ន្ អនុ្វត្រសាលព្រម្នចញនដាយតុ្លាការ នដាុះព្សាយបញ្ហា
របស់ឃុ ំ 

• ព្គប់ព្គងការបណ្រុ ុះបណ្តរ លម្ស្តន្រីងមី  
• នធវីការសិរាចុុះព្សង់សថិតិ្នភាជនី្យដាឋ ន្ សណ្តឋ ោរ អាជីវរម្ម បញ្ហា អនម័្យ និ្ង 
ការសំណ្ល់  

• ទ្ទ្លួខុសព្តូ្វការបណ្រុ ុះបណ្តរ ល នរៀបចំឯរសារបណ្រុ ុះបណ្តរ ល និ្ងផែន្ការបណ្រុ ុះ-
បណ្តរ ល  

• នរៀបចំឯរសារគតិ្យុត្រ ែសរវែាយរ័ត៌្មាន្  
 

ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍្ព្រងុ៖ 
• នធវីជានសនធិការឱ្យព្រុម្ព្បឹរា និ្ងគណ្ៈអភិបាល  
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យសណ្តរ ប់ធាា ប់ និ្ងសិទ្ធិម្នុ្សស សព្ម្បសព្មួ្លជនមាែ ុះផដ្លសថិត្នៅរាុង 
ផដ្ន្សម្ត្ថរិចចអាជាញ ធរព្រុង  

• ការគរបរសិាថ ន្ និ្ងការនធវីព្បតិ្ភូរម្មមុ្ខគរ  
• ព្គប់ព្គងការសាងសង់ 
• សហការជាម្យួអងោភារដ្ផ្ទ្នដី្ម្បផីសវងយល់រីត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្ព្រុង  
• សិរារីរំនណី្ន្ព្បជាជន្ រំនណី្ន្នសដ្ឋរិចច និ្ងែលប៉ាុះពាល់ 
 
 

១. ការរសាងផែន្ការ (ការសរនសរសំនណី្គនព្មាង 
ងវកិារម្មវធីិ ការសិរាព្សាវព្ជាវ ការវភិាគទិ្ន្ាន័្យ  
ការគណ្នព្បារ់នបសររម្ម) (6) 

២. រ័ត៌្មាន្វទិ្ា និ្ងរំុរយូទ័្រ (6) 
៣. ការនដាុះព្សាយបញ្ហា / ការសព្ម្បសព្មួ្ល និ្ង 
នដាុះព្សាយជនមាែ ុះ ចាប់ភូមិ្បាល ការចុុះបញ្ា ីរម្មសិទ្ធិ
ដី្ធែី (5) 

៤. ត្នួទី្ ភាររិចច ព្រម្សីលធម៌្ការគរ រនបៀបរបប
ការគរ និ្ងការព្គប់ព្គងនរលនវលា (5) 

៥. រិធីការ (4) 
៦. ការគរព្ចរនចញចូលផត្ម្យួ ការសព្ម្បសព្មួ្ល
ជាម្យួអារម្រផសវងររនសវា (4) 

៧. អព្តានុ្រូលដាឋ ន្ (3) 
៨. ការព្គប់ព្គងគនព្មាង (ការសាងសង់/ជំនញ 
សាថ បត្យរម្ម) (3) 

៩. ការព្គប់ព្គងសំរាម្ និ្ងែលប៉ាុះពាល់បរសិាថ ន្ (3) 
១០. ភាសាបរនទ្ស (ឡាវ នវៀត្ណ្តម្) (2) 
១១. ទំ្នរ់ទំ្ន្ង និ្ងការសព្ម្បសព្មួ្ល 
១២. ចាប់នសដ្ឋរិចច និ្ងសងោម្ លិខិត្បទ្ដាឋ ន្គតិ្យុត្រ

នន (2) 



ឧបសម្ព័ន្ធ៧៖ លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លឆ្ា ២ំ០១៥ ២០១៦ និ្ង២០១៧  
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            49 

 

មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
ការយិាល័យអន្ររវស័ិយ៖ 
• ទ្ទ្លួបន្ៃុរដី្ធែី សំណ្ង់សាធារណ្ៈ ការគរបរសិាថ ន្ នសដ្ឋរិចច រិចចការចាប់ និ្ងសិទ្ធិ
ម្នុ្សស រិចចការវបបធម៌្ និ្ងសាសន នទ្សចរណ៍្ ព្បតិ្បត្រិការអាជីវរម្ម 

• នដាុះព្សាយជនមាែ ុះ 
• សិរានលីែលប៉ាុះពាល់បរសិាថ ន្  
• ការគរការបាទ្ព្រហម្ ោពំ្ទ្ការជយួសនស្តគោ ុះរាុងនព្ោុះម្ហន្ររាយ 
• ទ្ទ្លួបន្ៃុរជនមាែ ុះដី្ធែី និ្ងបញ្ហា ការសាងសង់ 
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យការអនុ្វត្រ ការព្គប់ព្គងការសំណ្ល់ 
• សហការជាម្យួម្ន្ៃីរជំនញនែសងៗ  
• ព្គប់ព្គងែាររដ្ឋ  
• ព្គប់ព្គងទី្សត្រឃាត្ 
 

អងោភារលទ្ធរម្ម៖ 
• ទ្ទ្លួបន្ៃុរនលីផែន្ការលទ្ធរម្ម នរៀបចំ និ្ងអនុ្វត្រនី្តិ្វធីិលទ្ធរម្ម នធវីការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្
ត្ផ្ម្ែ នរៀបចំឯរសារសព្មាប់នដ្ញផ្ងែ អនុ្វត្រនី្តិ្វធីិនដ្ញផ្ងែ (ទ្ទ្លួយរផបបបទ្នសាីសុំ
របស់អារនដ្ញផ្ងែ សិរានលីព្រុម្ហ ុន្នដ្ញផ្ងែ និ្ងអនុ្វត្រគនព្មាងនដាយចុុះហត្ថនលខា
នលីរិចចសន្ា)  

• ចរចាត្ផ្ម្ែ 
• ព្គប់ព្គងគនព្មាងនដ្ញផ្ងែ នរៀបចំរបាយការណ៍្លទ្ធរម្ម  
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្ផ្ម្ែគនព្មាងសាងសង់  

១៥. រិចចលទ្ធរម្ម (2) 
១៦. ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារ (1) 
១៧. ការចូលរមួ្របស់ព្បជារលរដ្ឋ (1) 
១៨. ការព្គប់ព្គង (1) 
១៩. ការព្គប់ព្គងព្ទ្រយសម្បត្រិរដ្ឋ (1) 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
• នធវីការព្សាវព្ជាវត្ផ្ម្ែទី្ែារ និ្ងកាត់្បន្ថយចំណ្តយ  
• នធវីសវន្រម្ម 
• នរៀបចំរបាយការណ៍្លទ្ធរម្មព្បចាផំខ ព្បចាពំ្តី្មាស  
• នរៀបចំនោលន្នយាបាយធានរា៉ា ប់រងចំណ្តយ 
 

ការយិាល័យរនបៀប និ្ងឯរសារ៖ 
• ទ្ទ្លួបន្ៃុរនលីលិខិត្នចញ-ចូល និ្ងររាទុ្រព្តា និ្ងនរៀបចំរិចចព្បជំុ  
• ចរាចរលិខិត្រដ្ឋបាល ទុ្រដារ់ឯរសារ និ្ងនរៀបចំរបាយការណ៍្សព្មាប់គណ្ៈអភិបាល 
 

ការយិាល័យទំ្នរ់ទំ្ន្ងសាធារណ្ៈ និ្ងសហព្បតិ្បត្រកិារអន្ររជាតិ្៖ ទ្ទ្លួបន្ៃុរនលី
ការគរបដិ្សណ្តឋ ររិចចនិ្ងរិធីការ ផចរលិខិត្អនញ្ា ីញ នធវីការនលីទំ្នរ់ទំ្ន្ងការទូ្ត្ 
ទំ្នរ់ទំ្ន្ងជាម្ួយនភញៀវ សព្ម្បសព្មួ្ល និ្ងទារ់ទ្ងនៅការយិាល័យជំនញ និ្ងនរៀបចំ
បន្ៃប់ព្បជំុ  
 

ការយិាល័យសរបុ និ្ងរ័ត៌្មាន្៖ ព្បមូ្លរ័ត៌្មាន្ និ្ងសព្ម្បសព្មួ្លរាុងរិចចព្បជំុរបស់
អភិបាល និ្ងព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ ចាត់្ផចងការគរនែសងៗ 
 

ការយិាល័យសថតិិ្ និ្ងអព្តានុ្រូលដាឋ ន្៖ 
• នធវីការព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ វាយត្ផ្ម្ែ និ្ងចុុះព្បមូ្លទិ្ន្ាន័្យនែសងៗរីព្រុង ព្សុរ 
• ែសរវែាយលិខិត្បទ្ដាឋ ន្គតិ្យុត្រងមីៗទារ់ទ្ងនឹ្ងអព្តានុ្រូលដាឋ ន្ 
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យ និ្ងជំរុញការចុុះអព្តានុ្រូលដាឋ ន្ ែសរវែាយលិខិត្បទ្ដាឋ ន្គតិ្យុត្រ 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យការចុុះសំបុព្ត្អាពាហ៍រិពាហ៍ និ្ងការនធវីចំណ្តរព្សុររបស់ព្បជារលរដ្ឋ 
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យនមី្លភារមិ្ន្ព្បព្រតី្នែសងៗ  
 

ការយិាល័យនលខាធិការព្រមុ្ព្បឹរា៖ 
• នរៀបចំរិចចព្បជំុ និ្ងនរៀបចំរបាយការណ៍្ព្បចាផំខ ព្បចាំ្ មាស និ្ងព្បចាឆំ្ា  ំ
• រិនិ្ត្យព្បតិ្ទិ្ន្ព្រុម្ព្បឹរា នរៀបចំលិខិត្អនញ្ា ីញ និ្ងនរៀបចំឯរសារសព្មាប់រិចចព្បជំុ 
ព្រុម្ព្បឹរា  

 

ការយិាល័យផែន្ការ៖ 
• នរៀបចំផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងរម្មវធីិវនិិ្នយាគ និ្ងព្គប់ព្គងផែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ព្បចាឆំ្ា ំ
ថ្នា រ់ខណ្ឌ   

• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យគនព្មាង នរៀបចំរ័ត៌្មាន្គនព្មាង និ្ងចងព្រងទិ្ន្ាន័្យរបស់ឃុ ំសគក ត់្  
 

ការយិាល័យោពំ្ទ្មូ្លដាឋ ន្៖ 
• ោពំ្ទ្គនព្មាងព្សុរ ឃុ ំសគក ត់្ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យការអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ ន្ ែែូវងាល់ សាព ន្   
• ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យនី្ត្ានុ្រូលភារ និ្ងរំណ្ត់្បញ្ហា នននរីត្នៅនវទិ្កាសាធារណ្ៈ 
 

ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍្សហគម្ន៍្ព្រីព្រ៖ 
• នដាុះព្សាយបញ្ហា របស់មូ្លដាឋ ន្ 
• ព្គប់ព្គងទិ្ន្ាន័្យរបស់សហគម្ន៍្ព្រីព្រ 
• នលីររម្ពស់ភារជាមាច ស់ និ្ងទារ់ទ្ងមាច ស់គនព្មាង 
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
• ផសវងររផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្នហដាឋ រចនសម្ព័ន្ធ និ្ងសាងសង់លំនៅសាថ ន្រាុងសហគម្ន៍្ព្រីព្រ 
 

ការយិាល័យហរិញ្ញវត្ថុ៖ 
• នរៀបចំព្របខណ្ឌ  និ្ងងវកិាព្បចាឆំ្ា រំបស់នខត្រ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យនី្តិ្វធីិហរិញ្ញវត្ថុ នរៀបចំលិខិត្
សព្មាប់ការព្បមូ្លចំណូ្ល ព្សាវព្ជាវព្បភរចំណូ្ល 

• នរៀបចំងវកិាព្រុង ព្សុរ ឃុ ំសគក ត់្ 
• នរៀបចំរបាយការណ៍្ចំណូ្លចំណ្តយ (ផដ្លទារ់ទ្ងនឹ្ងគនព្មាងែអ៣)  
 

ការយិាល័យគណ្នន្យយ៖ ព្គប់ព្គងសាច់ព្បារ់ រជានទ្យយ និ្ងព្បារ់នបសររម្ម នរៀបចំ
ទូ្ទាត់្បុនរព្បទាន្ ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យចំណូ្លចំណ្តយ និ្ងឯរសារនបៀវត្ស 
 

ការយិាល័យព្គប់ព្គងព្ទ្រយសម្បត្រិរដ្ឋ៖ ព្គប់ព្គង ចុុះបញ្ា ី និ្ងនធវីបចចុបបន្ាភារព្ទ្រយ
សម្បត្រិរដ្ឋ និ្ងដារ់ជូន្អភិបាលរិនិ្ត្យ និ្ងព្គប់ព្គងឃាែ ងំសមាា រ 
 

ការយិាល័យព្គប់ព្គងការអភិវឌ្ឍ និ្ងសណំ្ង់៖ ចុុះនៅការដាឋ ន្សាងសង់ និ្ងបូរសរុប
របាយការណ៍្ដារ់ជូន្អភិបាល  
 

ការយិាល័យព្គប់ព្គងបុគោលរិ៖ ព្គប់ព្គងបុគោលិរ នព្ជីសនរសីបុគោលិរ និ្ងដំ្នឡងីឋាន្ៈម្ស្តន្រី  
 

ការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារ៖ សិរា និ្ងរំណ្ត់្យុទ្ធសាស្តសរ ែរល់នយាបល់ផណ្ន ំ
 

ការយិាល័យនសដ្ឋរិចច និ្ងសងោម្រិចច និ្ងការយិាល័យែសរវែាយពាណិ្ជារម្ម៖ 



ឧបសម្ព័ន្ធ៧៖ លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ លឆ្ា ២ំ០១៥ ២០១៦ និ្ង២០១៧  
 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្តសរសរីរីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភារម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសនៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្                                            53 

 

មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
• ទ្ទ្លួបន្ៃុរនលីការគរនសដ្ឋរិចច ព្គប់ព្គងការនបីរអាជីវរម្ម ការែសរវែាយពាណិ្ជារម្ម 
ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យផ្លៃ ងំែសរវែាយ សាែ រសញ្ហញ តាម្ដ្ងែែូវ ការព្បគំត្ស្តន្រី សរង់នន សាែ រ
យនីហា ព្តួ្ត្រិនិ្ត្យនលីហាងលរ់ដូ្រនន និ្ងអាជីវររ  

• ការព្គប់ព្គងនព្ោុះម្ហន្ររាយ 
• ែសរវែាយរ័ត៌្មាន្ នធវីនសចររីផណ្នសំព្មាប់រិធីបុណ្យជាតិ្ 
• អនុ្វត្រ បនងកីត្ទី្ព្រុងផដ្លោម ន្ផែសងបារ ី
 

ការយិាល័យរិចចការចាប់ និ្ងសុវត្ថភិារសាធារណ្ៈ៖ 
• រិនិ្ត្យនលីបញ្ហា រនំលាភសិទ្ធិអំណ្តច 
• ទ្ទ្លួបណ្រឹ ងត្វា៉ា រីព្បជារលរដ្ឋ 
• នធវីការនលីសុវត្ថិភារចរាចរណ៍្ ចាប់ចរាចរណ៍្ និ្ងសហការជាម្យួប៉ាូលីស ន្គរបាល  
• បញ្ហា នព្គឿងនញៀន្ ការជញួដូ្រម្នុ្សស និ្ងចំណ្តរព្សុរ   
• វាយត្ផ្ម្ែនលីរផលងនទាសដ្ល់អារនទាសរន្ធនោរ បូរសរុបរបាយការណ៍្ នដាុះព្សាយ
បញ្ហា បាតុ្រម្ម រូដ្រម្ម 

• នធវីការគរនលីសន្រិសុខឯរជន្ ការនបាុះនឆ្ា ត្ និ្ងគណ្បរសន្នយាបាយ  
 

ការយិាល័យព្គប់ព្គង និ្ងព្បមូ្លការសណំ្ល់៖ 
• នធវីការនលីការផរផ្ចាសំរាម្ ព្គប់ព្គងទី្លាន្ចារ់សំរាម្ និ្ងនសវារម្មដឹ្រជញ្ាូ ន្ព្បមូ្ល
សំរាម្ 

• ទ្ទ្ួលរបាយការណ៍្រីព្រុម្ការគរសព្ម្បសព្មួ្លផដ្លនរៀបចំនដ្ញផ្ងែនលីនសវា
ដឹ្រជញ្ាូ ន្ ព្បមូ្លសំរាម្  
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មុ្ខតំ្ផណ្ង ត្នួទី្ ភាររិចច  ព្បធាន្បទ្ 
ការយិាល័យព្ចរនចញចូលផត្ម្យួ៖ 

• ែរល់នសវាជូន្ព្បជារលរដ្ឋនយាងតាម្ការនសាីសុំ (ផសវងររឯរសារសំនណី្ រិនិ្ត្យ
សំណូ្ម្ររ និ្ងដារ់ជូន្អភិបាល)  

• នរៀបចំរបាយការណ៍្ចំណូ្ល  
• បញ្ចូ លទិ្ន្ាន័្យរាុងព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងទិ្ន្ាន័្យ  

សោំល់៖ 

• លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារសព្មាប់ម្ស្តន្រីរាជការសុីវលិនៅព្រសួងម្ហាផ្ែៃ បាន្ម្ររីការចុុះសមាា សន៍្ជាម្ួយព្រុម្នោលនៅចំន្ួន្ ១០០នរ់ 
(ព្បធាន្នយរដាឋ ន្ អគោនលខាធិការរង និ្ងអគោនយររងចំន្ួន្ ៨នរ់ អនុ្ព្បធាន្នយរដាឋ ន្ចំន្ួន្ ១៨នរ់ ព្បធាន្ការយិាល័យចំន្នួ្ ១២នរ់ អនុ្ព្បធាន្ការយិាល័យចំន្នួ្ 
៣៦នរ់ និ្ងម្ស្តន្រីចំន្នួ្ ២៦នរ់ រាុងឆ្ា ២ំ០១៥ នដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ ល អគោនយរដាឋ ន្រដ្ឋបាល ព្រសួងម្ហាផ្ែៃ)។ 

• លទ្ធែលផ្ន្ការបា៉ា ន់្ព្បមាណ្ត្ព្មូ្វការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភារសព្មាប់រដ្ឋបាលថ្នា រ់នព្កាម្ជាតិ្ បាន្ម្ររីការចុុះសមាា សន៍្ឆ្ា ២ំ០១៦ ផដ្លនធវីនឡងីនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ ល 
អគោនយរដាឋ ន្រដ្ឋបាល ព្រសួងម្ហាផ្ែៃ និ្ងសិកាខ សាលារិនព្ោុះនយាបល់ជាម្យួថ្នា រ់ដឹ្រនមំ្ររីរដ្ឋបាលព្រុង ព្សុរ រាុងនខត្របាត់្ដំ្បង និ្ងការចុុះសមាា សន្៍ជាម្យួព្រុម្
នោលនៅឆ្ា ២ំ០១៧ ផដ្លនធវីនដាយនយរដាឋ ន្បណ្រុ ុះបណ្តរ ល នព្កាម្ការោពំ្ទ្បនចចរនទ្សនដាយទី្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភាររបស់អងោការJICA ព្បចាគំនព្មាងPCDTM។ 
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