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ររសងួសងគមរិច្ច អតីតយទុ្ធជន និងយវុនីតិសមបទា 
អគ្គនាយរដ្ឋា នរិច្ចការរដ្ាបាល និងហរិញ្ញវតថុ 

នាយកដ្ឋានផផនការ ស្ថិតិ និងស្រុប 
 

លរ័ខខណ័្ឌ ការងារ 
ចណំងជ ើងននឿររបឹក្ើាជោបល់ ៖  ជ ើមើបបីញ្ចបផ់ផនឿរយទុធសាស្ត្រ្រពីរីបព័នធររបរ់រងពត័៌មានក្ចិចឿរពារក្ុមារ 
របជភទននរបកឹ្ើាជោបល ់  ៖   ទរីបកឹ្ើាជត ិ
 

១.  សាវតា 
 ជ ើមើបីឿរពារក្ុមារពីអំជពើហឹងើា ឿររំជោភបំពាន និងឿរជក្ងរបវ័ញ្ចរពមទំងេំរទ ល់ឿរទទួលបានយុតរិធម៌និង
ឿរផថទំរបក្បជោយរុណភាព្រមាប់រ ឋនានាផ លមានរបព័នធឿរពារក្ុមាររបក្បជោយរប្ិទធភាព។ធាតុ្ំៀនម់ួយនន
របព័នធជនាោះរឺភាពអាចរក្បាន និងឿរជរបើរបា្់ទិននន័យឿរពារក្ុមារជ ើមើបីផក្លមអជ្វាឿរពារក្ុមារតាមលក្ខណៈ្រមប
្រមួលតាមរយៈរបព័នធររប់ររងព័ត៌មានឿរពារក្ុមារ(CPI MS)។ CPI MSរឺជ្ំណ ំរួមបញ្ចូលេនើនន ំជណើរឿរ
និងរបព័នធ្រមាប់ឿររបមូល ឿរវិភារនិងឿរបក្រសាយទិននន័យផ លជរបើក្នកងឿរជធវើផផនឿរ ឿរអនុវតរនិងឿរវាយតនមល
ក្មមវិធីឿរពារក្ុមារ។ 

រា រោឋើភិបាលក្មពកជនិងក្មមវិធីរបចំរបជទ្រប្់អងគឿរយូនីជ្ហវឆនើ២ំ០២២-២០២៦ មានជេលបំណងពិជ្្
ក្នកងឿរផរល់អាទិភាព ល់ឿរបជងកើតរបព័នធររប់ររងព័ត៌មានឿរពារក្ុមារ(CPI MS)។  ូជចនោះក្នកងរយៈជពល ប ុនាមើនឆនើំចុង
ជរឿយជនោះរក្្ួង ្.អ.យ. និង UNI CEF  បាននឹងក្ំពុងជធវើឿរោ ើង ិត ន្ិទធជមួយរក្្ួងពាក្់ព័នធនិងន រូអងគឿរមិន
ផមនរោឋើភិបាលជ ើមើបីអភិវឌើឍ និង ំជណើរឿរររប់ររងរបព័នធព័ត៌មានឿរពារក្ុមារ(CPI MS) ្រមាប់របជទ្ក្មពកជ។ ជ
ផផនក្មួយនន ំជណើរឿរជនោះឯក្សារមួយចំនួនរតូវបានបជងកើតជ ើងផ លរួមមានរបាយឿរណ៍ ផផនទីផ លបានវាយតនមល
ឿររបមូលទិននន័យ និងយនរឿរររប់ររងព័ត៌មានផ លមានរសាប់ទក្់ទងនឹងក្ិចចឿរពារក្ុមារ និងភាពខ្វោះៀតននរបព័នធក្ិចច
ឿរពារក្ុមារជៅក្មពកជ។ រក្បខ្័ណឌរតួតពិនិតើយរប្់CPI MSមាន្ូចនាក្រចំនួន៥០ ផ លរតូវបានចត់ទុក្ថាមានសារៈ
្ំៀន់្រមាប់ឿរវាយតនមលជលើរបព័នធឿរពារក្ុមារ របាយឿរណ៍វិភារតរមូវឿរ CPI MS និងជ្ចក្រីរពាងយុទធសាស្ត រ្ 
CPI MS  ំបូងជៅផខ្មិថុនាឆនើ២ំ០២០ ជោយផផអក្ជលើលទធផលនន្ិឿខើសាោជរៀបចំផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ជមួយរក្្ួង
ពាក្់ព័នធ។ 

២.  គោលបំណ្ង   
ជេលបំណងននឿរពិជរេោះជោបល់ជនោះរឺជ ើមើបីបញ្ចប់ផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ រ្ីពរីបព័នធររប់ររងព័ត៌មានក្ិចចឿរពារ

ក្ុមារ(CPI MS)។ ផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ជនោះនឹងរតូវជរបើរបា្់ជោយរក្្ួង ្.អ.យ. ជ ើមើបី ឹក្នាំឿរអភិវឌើឍ ឿរក្សាង
្មតថភាព និងឿរអនុវតរ CPI MS ២០២២-២០២៦ ។ 
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៣.  គោលគៅ   
ជេលជៅ្ំៀន់ននរបឹក្ើាជោបល់មានចំនួនពីរ៖ 
១. ជធវើឿរពិនិតើយហមត់ចត់ជលើជ្ចក្រីរពាងផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS  ផ លមានរសាប់និងឯក្សារពាក្់ព័នធ 
២. បជងកើតផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS ផ លទទួលឿរអនុម័តពីឯក្ឧតរម រ ឋមស្តនរីរក្្ួង ្.អ.យ. 
 

៤.  វិសាលភាពនិងវធិសីាស្រសត 
ទក់្ទងនឹងក្ិចចឿរឿរងារទីរបឹក្ើារតូវបានជររំពឹងថានឹងបំជពញភារក្ិចច ូចៀងជរឿម៖ 

 ពិនិតើយជ ើងវិញនូវ ជេលនជោបាយ ទ ើ្ឝនៈវិ្័យ និងទិ្ជៅរប្់រោឋើភិបាលក្នកងឿរអនុវតររបព័នធររប់ររង
ព័ត៌មានក្ិចចឿរពារក្ុមាជ ើមើបីផ្វងយល់ពីទិ្ជៅ និងអាទិភាពរប្់រោឋើភិបាលជលើឿរររប់ររងទិននន័យ និង
សាថើនភាពបចចកបើបនន និងចំណ ចខ្វោះៀត។ល។ 

 ពិនិតើយជមើលជ្ចក្រីរពាងផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ រ្ីពីរបព័នធររប់ររងព័ត៌មានកិ្ចចឿរពារក្ុមារផ លមានរសាប់ និង
ឯក្សារពាក្់ព័នធ។ 

 ក្ំណត់យុទធសាស្ត រ្ ឬផផនឿរ ្រមាប់រក្្ួង ្.អ.យ. ក្នកងឿរជធវើឿរជមួយន រូ មើបីអភិវឌើឍ និងជធវើរបតិបតរិ
ឿររបព័នធររប់ររងព័ត៌មានក្ិចចឿរពារក្ុមារ។ 

 ជរៀបចំជ្ចក្រីរពាងយុទធសាស្ត រ្ និង ួយជរៀបចំ្ិឿខើសាោពិជរេោះជោបល់ជបនរបនាទើប់ និងក្ិចចរប ំុជ ើមើបី 
ទទួលបានធាតុចូលពីអនក្ពាក្់ព័នធជ ើមើបីបញ្ចប់ផផនឿរយុទធសាស្ត រ្។ 

 បញ្ចប់ផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ រ្ីពីរបព័នធររប់ររងព័ត៌មានកិ្ចចឿរពារក្ុមារ្រមាប់ក្មពកជ និងទទួលបានឿរ   
អនុម័តពីឯក្ឧតរមរ ឋមស្តនរីរក្្ួង ្.អ.យ.។ 

 

៥. សរមមភាព និងលទ្ធផល  
ទីរបឹក្ើាជោបល់រតូវបានរំពឹងថានឹងផរល់លទធផល ូចៀងជរឿមជនោះតាមចំនួននថៃជធវើឿរផ លបានជរៀបរាប់ៀងជរឿម។ 

ល.រ ឿរពិពណន៌ាអពំី្ក្មមភាព 
ចនំួននថៃជធវើឿរ
ផ លពាក្ព់័នធ 

រយៈជពល 

១ ផលិតរបាយឿរណ៍ចប់ជផរើមជោយផផអក្ជលើឿរពិនិតើយជ ើងវិញ
ជលើជ្ចក្រីរពាងផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS ផ លមានរសាប់
និងឯក្សារពាក្់ព័នធនិងឿររបតិបតរិថវិឿនិងផផនឿរផ លមាន
មាតិឿពនើយល់ននផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS 

៣ ្ីហា 

២ ជរៀបចំជ្ចក្រីរពាងផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS  និង ួយ 
រក្្ួង ្.អ.យ. ជ ើមើបីជធវើ្ិឿខើសាោពិជរេោះជោបល់និង
ក្ិចចរប ំុជបនរបនាទើប់ជ ើមើបីទទួលបានធាតុចូលពីភារីពាក់្ព័នធ
ជ ើមើបីបញ្ចប់ផផនឿរ 

២០ ្ីហា-តុោ 
២០២១ 

៣ ឿរបញ្ចប់ផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS ផ លទទួលបានឿរ
អនុម័តពីរ ឋមស្តនរីរក្្ួង ្.អ.យ. 

២ វិចឆិឿ ២០២១ 

្រុប ២៥ ១ ផខ្ 
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៦.  តរមូវការរបាយការណ៍្ 
ជ្ចក្រីរពាងផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS រតូវោក់្ ូនតាមជអ ិចរតូនិក្ជភាសាផខ្មរនិងអង់ជរល្។ 

 ផផនឿរ្ក្មមភាពជរៀបចំ ផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS  រតូវោក់្ ូនជៅនថៃទី១៦ ្ីហា ២០២១ 

 ជ្ចក្រីរពាងទី១ ននផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS  រតូវោក់្ ូនជៅនថៃទី៣០ ្ីហា ២០២១ 

 ជ្ចក្រីរពាងបញ្ចប់ ននផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ CPI MS រតូវោក់្ ូនជៅមុននថៃទី៣០ វិចឆិឿ ២០២១ 

 
៧.  រយៈគពល 

ឿលវិភារចងអកលបងាហើញននឿលវិភារ្ក្មមភាពឬជពលជវោរជរមាងនឹងរតូវបជងកើតជ ើង ជោយទីរបឹក្ើាជោបល់
និងអនុម័តជោយ រក្្ួង ្.អ.យ. និងយូនីជ្ហវ។ ក្នកងក្រណីមានឿរពនើារជពលឬឿរផក្តរមូវផ លរតូវឿរ្រមាប់
ឿលវិភារ្ក្មមភាពនិងឿរក្ំណត់ជពលជវោជោយសារជហតុផលជផើឝងៗ ទីរបឹក្ើារតូវពិជរេោះនិងផ វ្ងរក្ឿរយល់រពម
ជមុនពី រក្្ួង ្.អ.យ. និងយូនីជ្ហវ។ 

 ជពលជវោចប់ជផរើម នថៃទី១៣ ផខ្្ីហា ឆនើំ២០២១ 

 ជពលជវោបញ្ចប់ នថៃទ៣ី០ ផខ្វិចឆិឿ ឆនើំ២០២១ 

 

ឿរចំណាយជលើឿរជធវើ ំជណើរ និងសានើក្់ជៅ្រមាប់ ំជណើរទ ើ្ឝនក្ិចចនឹងឿលើយជផផនក្មួយនន្ំជណើហិរញ្ញវតថក
ជរឿមជ្វាក្មមរបឹក្ើាជោបល់ជនោះ។ 
 

៨. រតូវការជំនាញ ឬច្ំគណ្េះដ្ឹង និងបទ្ពិគសាធន ៍
ទីរបឹក្ើារតូវមានលក្ខណៈ្មើបតរិ ូចៀងជរឿម។ នថលឈ្នួលជក់្ផ រ្ងនឹងរតូវចរចជមួយបុរគលផ លបានជរ ើ្ជរើ្។ 

 ្ញ្ញើបរតសាក្លវិទើាល័យក្រមិតខ្ព្់(ថានើក់្អនុបណឌិតឬ្មមូលឬបណឌិត) ក្នកងវិ្័យឿរងារ្ងគម ឿរ
ឿរពារក្ុមារ ្ុខ្ុមាលភាពក្ុមារ ឬេំពារ្ងគម 

 បទពិជសាធន៍វិជជើ ីវៈោ ើងតិច ៥ ឆនើំក្នកងឿរអភិវឌើឍ ៍និងឿរក្សាង្មតថភាពតាមឧតដមរតិ្រមាប់ឿរងារ
្ងគម/ក្ិចចឿរពារក្ុមារនិងរបព័នធព័ត៌មាន 

 បងាហើញ្មតថភាពក្នកងឿរជធវើឿរជមួយមស្តនរីរោឋើភិបាលនិងន រូអភិវឌើឍន៍និងបជងកើតទំនាក្់ទំនងរបក្បជោយ 
្ុខ្ ុុមនិងរប្ិទធភាព 

 ចំជណោះ ឹងអំពីរចនា្មព័នធ រក្្ួង ្.អ.យ. និងរក្្ួង សាថើនបន័ពាក្់ព័នធបចចកបើបនន និង ជេលនជោបាយ 
និងផផនឿរ 

  ំនាញអនររបុរគល ឿរ្រមប្រមួលនិងទំនាក់្ទំនងលអ 
 សាទើត់ ំនាញក្នកងឿរនិោយនិង្រជ្រភាសាអង់ជរល្និងភាសាផខ្មរ 

 

៩. បញ្ហា រដ្ាបាល 
រក្្ួង ្.អ.យ. នឹងផរល់ឿរេំរទផផនក្រ ឋបាលជ ើមើបី ួយ្រមួល ល់ឿរទទួលបានព័ត៌មាននិងទិននន័យក៏្ ូច

ជជធវើឿរ្ំភា្ន៍ជមួយភារីពាក់្ព័នធជៅក្នកងរក្្ួង ្.អ.យ.។ ក្នកងបរិបទនន ំងឺរាតតើាតកូ្វើ  -១៩ ទីរបឹក្ើារតូវ
រក្ើាវិធានឿរ្ុវតថិភាពជហើយអាចជធវើឿរជៅផទោះរប្់ខ្លួនផ្ទើល់រប្់ខ្លួន និងជធវើឿររប ំុពាក់្ព័នធរតូវជធវើឿរ្រមប
្រមួលជមួយនាយក្ោឋើនផផនឿរ ថ្ិតិ និង្រុប 
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១០.  អនររគ្ប់រគ្ងគ្គរោង/អនររគ្បរ់គ្ងរិច្ចសនានិងអនរពារព់័នធដ្ទទ្គទ្ៀត 
ឿរពិជរេោះជោបល់ជនោះនឹងរតូវបានរតួតពិនិតើយរួមេនើជោយជោក្ ទឹង ោរា ើ របធាននាយក្ោឋើនផផនឿរ ថ្ិត ិនិង

្រុប និងជោក្រ្ី ខ្ូវ ផ្នជ់ណត មស្តនរីអងគឿរយូនីជ្ហវ។ ចំជពាោះឿរងាររបចំនថៃទីរបឹក្ើារតូវរាយឿរណ៍ជៅជោក្ ទងឹ 
ោរា ើ។ ចំជពាោះឿរងាររបចំនថៃទីរបឹក្ើារតូវរាយឿរណ៍ជៅជោក្ ទងឹ ោរា ើ។ រាល់ឿរផ្លើ្់បរូរឬឿរជធវើវិជសាធនក្មមកិ្ចច
្នើារតូវមានឿរយល់រពមរួមេនើពីរក្្ួង ្.អ.យ. និងអងគឿរយូនីជ្ហវ។ 
 

១១.  កាលវិភាគ្ទ្ូទាត់ (្ូមភាជើប់ជៅតាមលទធភាពផ លអាចជធវើជៅបាន)៖ 
ឿរទូទត់នឹងរតូវបានបង់ជ ៣  ំណាក្់ឿលជោយផផអក្ជលើ៖ 
១. ឿរទូទត់ ំបូង (៣០%) នឹងរតូវទូទត់ជៅជពលបញ្ចប់ផផនឿរ្ក្មមភាពជរៀបចំផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ រ្ីពី  
     របព័នធររប់ររងព័ត៌មានកិ្ចចឿរពារក្ុមារ ផ លទទួលបានឿរឯក្ភាពពីរក្្ួង ្.អ.យ. និងយូនីជ្ហវ។ 
២. ឿរទូទត់ជលើក្ទី២ (៣០%) នឹងរតូវទូទត់ជៅជពលបញ្ចប់ជ្ចក្រីរពាងទី១ ននផផនឿរយុទធសាស្ត រ្ រ្ីពី 
     របព័នធររប់ររងព័ត៌មានកិ្ចចឿរពារក្ុមារ ផ លទទួលបានឿរឯក្ភាពពីរក្្ួង ្.អ.យ. និងយូនីជ្ហវ។ 
៣. ឿរទូទត់ចុងជរឿយ (៤០%) នឹងរតូវទូទត់ជៅជពលបញ្ចប់ជ្ចក្រីរពាងចុងជរឿយ ននផផនឿរយុទធសាស្ត រ្
រ្ីពីរបព័នធររប់ររងព័ត៌មានក្ិចចឿរពារក្ុមារ ផ លទទួលបានឿរឯក្ភាពពីរក្្ួង ្.អ.យ និង 

យូនីជ្ហវ។ 
 

១២. រគបៀបដ្ឋរ់ពារយ 
ជបក្ខ នផ លមានលក្ខណៈ្មើបតរិររប់រេន់រតូវបានបញ្ជូនជៅនាយក្ោឋើនផផនឿរ ថ្ិតិ និង្រុប ជហើយចមលង

ជៅយូនីជ្ហវតាមរយៈអ ៊ីផមលផ លមានព័ត៌មាន/ឯក្សារ ូចៀងជរឿម៖  
 របវតរិរូប្ជងខបនិងចើាប់ថតចមលងរបាយឿរណ៍វាយតនមលឿរអនុវតរផ លពាក់្ព័នធចំនួនពីរឬឯក្សារជោង។ 
 ចំនួនទឹក្របាក់្្រុបផ លបានជ ន្ើ្ំុជ ើមើបីអនុវតរឿរងារៀងជលើ។ 
 បងាហើញពីភាពទំជនររប្់អនក្ជ ើមើបីចប់ជផរើមកិ្ចចឿរងារ 
 នថៃទទួលពាក្ើយ ចប់ពីនថៃទ០ី៥ ផខ្្ីហា ឆនើ២ំ០២១ និងឈ្ប់ទទួលពាក្ើយរតឹមនថៃទី១១ ផខ្្ីហា ឆនើ២ំ០២១ 

 

្ូមជផញើឯក្សារជៅ រក្្ួង ្.អ.យ. ជហើយចមលងជៅអងគឿរយូនីជ្ហវតាមរយៈ៖ 
daratoeng@yahoo.com   cc: pkhauv@unicef.org  
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