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អារម្ភរថា 
 

  ក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ក្ន្លងទៅទន្េះ ពិភពទោក្ទាំងមូល រមួទាំងក្មពុជាសុទ្ធតែទ្ទួ្លរងពីការឆ្លងរកី្រាលដាលជា 
សក្លនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ តដលទ វ្ីឱ្យប៉ាេះពាល់យ៉ា ង ង្ន់្ ង្រដល់សុខភាពសាធារណៈ និ្ងក្ាលម៉ា សុីន្ទសដឋកិ្ច្ចរបស ់   
ក្មពុជា។ ទបីតាមការពាក្រណ៍របស់្ នាគារពិភពទោក្ក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ក្ាំទណីន្ទសដឋកិ្ច្ចក្មពុជា គឺអវជិជមន្ក្នុងរងវង់ 
២,៩%។ ទបីទទេះបីជាយ៉ា ងទន្េះក្តី ក្មពុជាទៅរក្ាសាា ន្ភាពម៉ា ក្កូ្ទសដឋកិ្ច្ចបាន្ក្បទសរី ទបីទក្បៀបទ្ៀបទៅនឹ្ង
ក្បទទ្សនានាទៅទលីពិភពទោក្។ ក្នុងន័្យទន្េះ រាជរដាឋ ភិបាលទក្កាមការដឹក្នាាំដ៏ទឆ្លៀសនវរបសស់ទមតច្ទែទជា    
ហ ៊ុន សែន នាយក្រដឋមន្តន្តនីន្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ក្ក្មពុជា បាន្ដាក់្ទច្ញវធិាន្ការណ៍ជាបន្តបនាា ប់ទដីមបទី្ប់ទ្ល់នឹ្ង
ជាំងឺកូ្វដី-១៩ និ្ងវបិែតិតដលទកី្ែមន្ទដាយសារកូ្វដី-១៩ ក្នុងទគាលទៅធានាឱ្យបាន្នូ្វសាា ន្ភាពលអក្បទសរី ទាំង
ជីវភាពរស់ទៅរបស់ក្បជាជន្ ជាពិទសសក្បជាជន្ក្កី្ក្ក្ងាយរងទក្គាេះ និ្ងក្ាលម៉ា សុនី្ទសដឋកិ្ច្ច។ 

 ក្ក្សួងសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ បាន្ដាក្ទ់ច្ញនូ្វតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតអភិវឌ្ឍន៍្វសិ័យ
សងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ទដីមបទីឆ្លីយែបទៅនឹ្ងយុទ្ធសាន្តសតច្ែុទកាណ
ដាំណាក់្កាលទី្៤ ច្ែុទកាណទី្១ «ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្មនុ្សស» ក្ែង់មុាំទី្៣ «ការទលីក្ក្មពស់ទសវាសុខភាព         
សាធារណៈ» និ្ងមុាំទី្៤ «ការពក្ងឹងសមភាពទយន្ឌ្រ័ និ្ងការគាាំពារសងគម» និ្ងតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាែិ      
ែ.យ.អ.ជ. ជាំពូក្៤ ទលខ៣.៣ និ្ង៣.៤។ ទដីមបបីន្សុគីាន នឹ្ងតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតថវកិា និ្ងែតល់ភាពងាយក្សលួដល់
អងគភាព និ្ងែួអងគពាក់្ព័ន្ធ បែ់តបន្ក្នុងការអនុ្វែតសក្មមភាពការងារ ក្ក្សួងសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិ    
សមបទ បាន្ផ្លល ស់បតូ រពីការទរៀបច្ាំតែន្ការសក្មមភាពក្បចាំឆ្ន ាំទៅជាតែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-
២០២៣ សាំទៅរមួច្ាំតណក្ក្នុងសក្មមភាពអន្តរាគមន្ទ៍ដាេះក្សាយ គាាំពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់ជីវភាពរស់ទៅរបស់ជន្      
រងទក្គាេះ និ្ងងាយរងទក្គាេះ។ 

 ក្នុងនាមក្ក្សងួសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ ខុ្ាំសូមទកាែសរទសីរ និ្ងវាយែនមលខពស់
ច្ាំទពាេះការចូ្លរមួរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍្ អងគការជាែិ អន្តរជាែិ និ្ងសបបុរសជន្ទាំងអស់តដលបាន្ជួយគាាំក្ទ្ទាំង
បទច្ចក្ទទ្សនិ្ងហរិញ្ញវែាុ រមួច្ាំតណក្ទ វ្ីឱ្យមន្វឌ្ឍន្ភាពគួរជាទី្ទមទ្ន្ៈ។ ជាថមីមតងទទ្ៀែ ខុ្ាំសងឈមឹយ៉ា ងមុែមាំ
ថាថាន ក់្ដឹក្នាាំ មន្តន្តីរាជការក្គប់លាំដាប់ថាន ក្ ់និ្ងអងគការនដគូតដលមន្ការពាក់្ព័ន្ធទាំងអស់ រមួសហការគាន បន្តអនុ្វែត 
តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ទន្េះ ឱ្យទ្ទួ្លបាន្ក្បសទិ្ធភាព និ្ងក្បសិទ្ធែល៕ 

នថង                      តខ          ឆ្ន ាំ             ព.ស ២៥៦៥    
  រាជធានី្ភនាំទពញ នថង           តខ       ឆ្ន ាំ២០២១ 

    រដ្ឋម្ន្រនត ី

 

 



ii 
 

ាតិកា 
 

អារម្ភកថា ................................................................................................................................................... i 

មាតិកា ........................................................................................................................................................ ii 

បញ្ជីអក្សរកាត់ ........................................................................................................................................ iii 
បញ្ជីតារាង .............................................................................................................................................. iiii 

១. គោលបណំងគោលនគោបាយ ................................................................................................. ១ 

២. កម្មវិធ ីអន៊ុកម្មវធិី និងចគ្ក្ម្ែកម្មភាព ........................................................................ ២ 

ក្មមវ ិ្ ីទ្ី១ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពសងគម   ..................................................................... ២ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.១ ការអភិវឌ្ឍសុខុមលភាពសក្មប់ជន្រងទក្គាេះនិ្ងងាយរងទក្គាេះ និ្ងកិ្ច្ចការក្គួសារ  ................ ២ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.២ កិ្ច្ចការពារជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស និ្ងអាំទពីទ វ្ីអាជីវក្មមែលូវទភទ្ .......................... ៩ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៣ ការែតល់ទសវាសុខុមលភាព និ្ងកិ្ច្ចការពារកុ្មរ ................................................................ ១៤ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៤ ការទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិ និ្ងពក្ងឹងក្បព័ន្ធកិ្ច្ចការពារកុ្មរ ......................................................... ២០ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៥ កិ្ច្ចការពារអនី្ែិជន្ទ្ាំនាស់នឹ្ងច្ាប់ និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្ទញៀន្ទក្គឿងទញៀន្ .................. ២៤ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៦ ការែតល់ទសវាសុខុមលភាព និ្ងកិ្ច្ចការពារជន្ពិការ .......................................................... ២៩ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៧ ពក្ងឹងកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិជន្ពិការ ................................................................. ៣៥ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៨ កិ្ច្ចគាាំពារសុខុមលភាពមនុ្សសចស់ .................................................................................. ៤០ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៩ កិ្ច្ចគាាំពារអែីែយុទ្ធជន្ និ្ងក្គប់ក្គងសក្មមភាពែតល់ទសវាសុខុមលភាពសងគម .................... ៤៤ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.១០ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពសងគមរាជធានី្ ទខែត .......................................... ៤៧ 
ក្មមវ ិ្ ីទ្ី២ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពក្បព័ន្ធសន្តិសុខសងគម ន្ិងែតល់ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទ
ជន្ពិការ .................................................................................................................................................... ៤៨ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្២.១ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាទបីក្ែតល់របបសន្តិសុខសងគមសក្មប់មន្តន្តីរាជការសុីវលិ ............... ៤៨ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្២.២ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាទបីក្ែតល់របបសន្តិសុខសងគមសក្មប់អែីែយុទ្ធជន្និ្ងក្គួសារ .... ៥២ 
អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្២.៣ ការសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទ និ្ងការគាាំក្ទ្មុខរបរជន្ពិការ .................................. ៥៥ 

ក្មមវ ិ្ ីទ្ី៣ ការក្គប់ក្គងសាា ប័ន្ ន្ិងទសវាគាាំក្ទ្ទូ្ទៅ ............................................................................... ៦០ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្៣.១ ការពក្ងឹងសមែាភាពសាា ប័ន្ និ្ងកិ្ច្ចសហការភាពជានដគូ .................................................... ៦០ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្៣.២ ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្មនុ្សស ................................................................................................ ៧៣ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្៣.៣ ពក្ងឹងទសវាគាាំក្ទ្ទូ្ទៅសក្មប់រាជធានី្-ទខែត ..................................................................... ៧៦ 

៣. ធនធានថវិកាឆ្្ំ២០២១-២០២៣ ...................................................................................... ៧៧ 

៣.១.ថវកិាជាែិទក្គាងច្ាំណាយឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ .................................................................................... ៧៧ 

៣.២.្ន្ធាន្នដគូ ...................................................................................................................................... ៧៩ 

៤. ការតាម្ដានត្តតួពិនិត្យ ............................................................................................................ ៨០ 

៥. គែចកតែីននិដាឋ្ន ............................................................................................................................ ៨០ 

 



iii 
 

បញ្ជអីរសរកាត់ 
 

ក្.ជ.ក្.   ក្ក្ុមក្បឹក្ាជាែិក្មពុជាទដីមបកុី្មរ 
ក្.ស.ជ.  ក្ក្ុមក្បឹក្ាសក្មមភាពជន្ពកិារ 
ក្ក្សួង ស.អ.យ. ក្ក្សួងសងគមក្ិច្ច អែីែយុទ្ធជន្ ន្ិងយុវន្ីែិសមបទ 
គ.ជ.អ.   គណៈក្មម ្កិារជាែិទដាេះក្សាយបញ្ហា ជន្អនាថា 
ប.ជ.ស.  ទបឡាជាែិសន្តិសុខសងគមសក្មប់មន្តន្តីរាជការសីុវលិ 
ប.ជ.អ.   ទបឡាជាែិអែីែយុទ្ធជន្ 
ប.ស.ស.  ទបឡាជាែិសន្តិសុខសងគម 
ម.ជ.ព.   មូលន្ិ្ិជន្ពកិារ 
ែ.យ.អ.ជ.  តែន្ការយុទ្ធសាន្តសតអភិវឌ្ឍន្៍ជាែិ 
  



iv 
 

បញ្ជតីារាង្ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.១ ការអភវិឌ្ឍសុខុមលភាពសក្មប់ជន្រងទក្គាេះន្ិងងាយរងទក្គាេះ ន្ិងក្ិច្ចការក្គសួារ 
តារាងទី្១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ១.១ ....................................................................... ២ 

តារាងទី្២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ១.២ ...................................................................... ៥ 

តារាងទី្៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ១.៣ ...................................................................... ៨ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.២ ក្ិច្ចការពារជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ន្ិងអាំទពីទ្វីអាជីវក្មមែលូវទភទ្ 
តារាងទី្៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ២.១ ....................................................................... ៩ 

តារាងទី្៥. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ២.២ ................................................................... ១២ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.៣ ការែតល់ទសវាសុខុមលភាព ន្ងិក្ិច្ចការពារកុ្មរ 
តារាងទី្៦. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៣.១ .................................................................... ១៤ 

តារាងទី្៧. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៣.២ ................................................................... ១៧ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.៤ ការទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិ ន្ិងពក្ងឹងក្បព័ន្ធក្ិច្ចការពារកុ្មរ 
តារាងទី្៨. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៤.១ .................................................................... ២០ 

តារាងទី្៩. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៤.២ ................................................................... ២៣ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.៥ ក្ិច្ចការពារអន្ីែិជន្ទ្ាំនាស់ន្ឹងច្ាប់ ន្ិងសាត រន្ីែិសមបទអនក្ទញៀន្ទក្គឿងទញៀន្ 
តារាងទី្១០. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៥.១ ................................................................. ២៥ 

តារាងទី្១១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៥.២................................................................. ២៧ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.៦ ការែតល់ទសវាសុខុមលភាព ន្ិងក្ចិ្ចការពារជន្ពិការ 
តារាងទី្១២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៦.១ ................................................................. ២៩ 

តារាងទី្១៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៦.២ ................................................................ ៣១ 

តារាងទី្១៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៦.៣ ................................................................ ៣៤ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.៧ ពក្ងឹងក្ិច្ចការពារ ន្ងិទលីក្ក្មពស់សិទ្ធជិន្ពិការ 
តារាងទី្១៥. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៧.១ ................................................................ ៣៥ 

តារាងទី្១៦. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៧.២ ................................................................ ៣៨ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.៨ ក្ិច្ចគាាំពារសុខុមលភាពមនុ្សសចស់ 
តារាងទី្១៧. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៨.១ ................................................................ ៤០ 

តារាងទី្១៨. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៨.២................................................................. ៤៣ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.៩ ក្ិច្ចគាាំពារអែីែយុទ្ធជន្ ន្ិងក្គប់ក្គងសក្មមភាពែតល់ទសវាសុខុមលភាពសងគម 
តារាងទី្១៩. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៩.១ ................................................................. ៤៥ 

តារាងទី្២០. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ៩.២ ................................................................ ៤៦ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្១ី.១០ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពសងគមរាជធាន្ី ទខែត 
តារាងទី្២១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ១០ .................................................................. ៤៧ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ទី្២ី.១ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាទបីក្ែតល់របបសន្តិសុខសងគមសក្មប់មន្តន្តីរាជការសីុវលិ 
តារាងទី្២២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ១.១ ................................................................ ៤៨ 



v 
 

តារាងទី្២៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ១.២ ............................................................... ៤៩ 

តារាងទី្២៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ១.៣ ................................................................ ៥០ 

តារាងទី្២៥. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ១.៤ ................................................................ ៥០ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទ្២ី.២ ការបទងកនី្ក្បសិទ្ធភាពទសវាទបីក្ែតល់របបសន្តិសុខសងគមសក្មប់អែីែយុទ្ធជន្ន្ិងក្គសួារ 
តារាងទី្២៦. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ២.១ ................................................................ ៥២ 

តារាងទី្២៧. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ២.២ ............................................................... ៥៣ 

តារាងទី្២៨. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ២.៣ ............................................................... ៥៣ 

តារាងទី្២៩. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ២.៤ ................................................................ ៥៤ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទ្២ី.៣ ការសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទ ន្ិងការគាាំក្ទ្មុខរបរជន្ពិការ 
តារាងទី្៣០. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ៣.១ ............................................................... ៥៥ 

តារាងទី្៣១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ៣.២ ............................................................... ៥៦ 

តារាងទី្៣២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ៣.៣ ............................................................... ៥៦ 

តារាងទី្៣៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២. ៣.៤ ............................................................... ៥៨ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទ្៣ី.១ ការពក្ងងឹសមែាភាពសាា ប័ន្ ន្ិងក្ិច្ចសហការភាពជានដគូ 
តារាងទី្៣៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ១.១ ................................................................ ៦០ 

តារាងទី្៣៥. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ១.២ ............................................................... ៦១ 

តារាងទី្៣៦. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ១.៣ ............................................................... ៦២ 

តារាងទី្៣៧. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ១.៤ ............................................................... ៦៥ 

តារាងទី្៣៨. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ១.៥ ................................................................ ៦៨ 

តារាងទី្៣៩. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ១.៦ ................................................................ ៦៩ 

តារាងទី្៤០. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ១.៧ ................................................................ ៧១ 

តារាងទី្៤១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ១.៨ ................................................................ ៧២ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទ្៣ី.២ ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្មនុ្សស 
តារាងទី្៤២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ២.១ ............................................................... ៧៣ 

តារាងទី្៤៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣. ២.២ ............................................................... ៧៥ 

អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទ្៣ី.៣ ពក្ងឹងទសវាគាាំក្ទ្ទូ្ទៅសក្មប់រាជធាន្ី-ទខែត 
តារាងទី្៤៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ១.១ ................................................................. ៧៦ 

តារាងទី្៤៥. គទក្មងថវកិាច្ាំណាយតាមក្មមវ ិ្ ី និ្ងអនុ្ក្មមវ ិ្ ី ............................................................................. ៧៧ 

តារាងទី្៤៦. ថវកិាចូ្លរមួពីសមគម និ្ងអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលក្នុ ងក្សុក្ និ្ងបរទទ្សតដលមន្កិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀង
គទក្មង (MOU) ជាមួយក្ក្សួងតាមវសិ័យតដលទៅមន្សុពលភាពអនុ្វែត .......................................................... ៧៩ 

 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑  

១. គោលបាំណង្គោលនគោបាយ 
តែអក្ទលីយុទ្ធសាន្តសតច្ែុទកាណដាំណាក្់កាលទ្ី៤ បាន្ក្ាំណែយ់៉ា ងច្ាសអ់ាំពីទគាលន្ទយបាយគឺ «ការពក្ងឹងក្ចិ្ចគាាំពារសងគម ទដីមបទីលីក្សាួយសាា ន្ភាពសងគម 

ទសដឋក្ិច្ច» ក្នុងទគាលបាំណង «ពក្ងឹងបណាត ញសុវែាភិាព ន្ិងការគាាំពារសងគមទដីមបែីតលនូ់្វទសវាសងគមដលក់្បជាពលរដឋន្ិងការពារជន្រងទក្គាេះឱ្យែុែពីហាន្ភ័ិយ» ដូច្
បាន្ក្ាំណែ់ក្នុងច្ែុទកាណទ្ី១ “ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្មនុ្សស” មុាំទ្ី៣ន្ិងទ្ី៤ ន្ងិសាិែទៅក្នុងតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតអភិវឌ្ឍន្៍ជាែិ   ែ.យ.អ.ជ. ជាំពូក្៤ ទលខ៣.៣ ន្ិង៣.៤។ 

មុាំទ្ី៣៖ ការទលីក្ក្មពស់ទសវាសុខភាពសាធារណៈ ន្ិងអាហារូបែាមភ ទដមីបគីាាំក្ទ្ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្មនុ្សស ក្ាំទណីន្ទសដឋក្ិច្ច ន្ងិវឌ្ឍន្ភាពសងគម ក្បក្បទដាយ    
ច្ីរភាព៖ 

❖ ការជាំរុញវសិាលភាពក្គបដណត ប់សុខភាពសក្ល ទៅក្មពុជា ទដាយបទងកីន្វសិាលភាពក្គបដណត ប់នន្មូលន្ិ្ិសម្ម៌សុខាភិបាល បន្តអនុ្វែតរបបសន្តិសុខ
សងគមតែនក្តថទាំសុខភាព សក្មប់មន្តន្តីសាធារណៈ អែីែមន្តន្តីរាជការន្ិងអែីែយុទ្ធជន្ ន្ិងរបបតថទាំសុខភាពសក្មប់ក្មមក្រន្ិទយជិែ តដលសាិែទៅ
ទក្កាមច្ាប់សតីពីការងារ ន្ិងទដាយទរៀបច្ាំរបបតថទាំសុខភាពសក្មប់បុគគលសវ័យន្ិទយជន្៍ 

❖ ការដាក្់ឱ្យអនុ្វែតក្មមវ ិ្ ឧីបែាមភន្តសតីមន្នែាទពាេះ ន្ិងកុ្មរទក្កាមអាយុ២ឆ្ន ាំ នន្ក្គួសារក្ក្ីក្ក្ ការទរៀបច្ាំក្ិច្ចអន្តរាគមន្៍ទែសង  ៗសាំទៅទលីក្ក្មពសអ់ាហារូបែាមភ 
ន្ិងទរៀបច្ាំឱ្យមន្យន្តការពហុវស័ិយ ទដាយមន្ការចូ្លរមួពីសហគមន្៍ ន្ិងរដឋបាលថាន ក្់ទក្កាមជាែិនន្ែាំបន្់តដលទ្ទ្ួលរងនូ្វក្ងវេះអាហារូបែាមភ
ក្ក្មិែខពស់។ 

មុាំទ្ី៤៖ ការពក្ងឹងសមភាពទយន្ឌ័្រ ន្ិងការគាាំពារសងគម ទដីមបទីលីក្សាួយសាា ន្ភាពសងគម-ទសដឋក្ិច្ច ន្ិងពក្ងឹងែួនាទ្ីន្តសតី តដលជាឆ្អឹងខនងនន្ទសដឋក្ិច្ច ន្ិងសងគមជាែិ 
❖ ការជាំរុញអនុ្វែត “ក្ក្បខ័ណឌ ទគាលន្ទយបាយជាែិគាាំពារសងគម២០១៦-២០២៥” ពិទសស ទដាយដាក្់ឱ្យអនុ្វែតនូ្វរបបហាន្ិភ័យការងារមន្តន្តីសាធារណៈ 

ន្ិងរបបទសា្ន្សក្មប់ក្មមក្រនិ្ទយជិែតដលសាិែទៅទក្កាមបទ្បបញ្ញែតិនន្ច្ាប់សតីពីការងារ ការតក្ទ្ក្មង់របបទសា្ន្សក្មប់មន្តន្តីរាជការ ការទ្វី 
សមហរណក្មមក្បែិបែតកិ្រក្បព័ន្ធសន្តិសុខសងគម ន្ិងក្ក្បខ័ណឌ អភិបាលក្ិច្ចគាាំពារសងគម ទ្ន្ាឹមន្ឹងការជាំរុញការអនុ្វែតទគាលន្ទយបាយជាែិក្បជាជន្ 
២០១៦-២០៣០ ន្ិងទគាលន្ទយបាយជាែិសតីពីមនុ្សសវយ័ចស់ ២០១៧-២០៣០ 

❖ ការទរៀបច្ាំក្ក្បខ័ណឌ គែិយុែត ន្ិងទហដាឋ រច្នាសមព័ន្ធគាាំក្ទ្ ទដីមបដីាក្់ឱ្យដាំទណីរការក្មមវ ិ្ ីជាែិជាំន្ួយសងគមថមី  ៗ ន្ិងពក្ងីក្ក្មមវ ិ្ ីតដលមន្ក្សាប់ សាំទៅ
បទងកីន្ការគាាំពារបតន្ាមដលជ់ន្ក្ក្ីក្ក្ ន្ិងជន្ងាយរងទក្គាេះ ន្ិងដាក្ឱ់្យដាំទណីរការរបបសន្តិសុខសងគមថមី ក្ពមទាំងពក្ងីក្វសិាលភាពទលីរបបតដលមន្ក្សាប់ 
សាំទៅបទងកីន្ការគាាំពារដលក់្បជាជន្ក្គប់រូប។ 
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២. រម្មវិធី អនុរម្មវិធី និង្ចគកោ ម្សរម្មភារ 
ទដីមបទីដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមនានា តដលក្ក្សួងសងគមក្ិច្ច អែីែយុទ្ធជន្ ន្ិងយុវន្ីែិសមបទបាន្ជួបក្បទ្េះ ន្ិងទដមីបអីនុ្វែតទគាលន្ទយបាយអាទ្ិភាពរបស់

រាជរដាឋ ភិបាល ក្ក្សួងបាន្ទច្ញនូ្វក្មមវ ិ្ ី០៣ អនុ្ក្មមវ ិ្ ី១៦ ន្ិងច្ទងាក មសក្មមភាពជាអាទ្ិភាព ដូច្ខាងទក្កាម៖ 
រម្មវិធីទ្១ី ការបគង្ោើនព្បសទិ្ធភារគសវាសខុុាលភារសង្គម្ 
ទគាលបាំណង៖  
          ទលីក្ក្មពស់ការតក្លមអគុណភាព ន្ិងក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពសងគមឱ្យកាន្់តែក្បទសីរ ទ ងីជូន្ជន្រងទក្គាេះ ន្ិងងាយរងទក្គាេះក្បក្បទដាយទសមីភាព ែមល ភាព 
ន្ិងគាម ន្ការទរសីទអីង។ 

អនុរម្មវធិីទ្ី១.១ ការអភិវឌ្ឍសខុុាលភារសព្ាប់ជនរង្គព្ោះនិង្កយរង្គព្ោះ និង្រិចចការព្រួសារ 
ទគាលបាំណង៖  
          ពក្ងងឹន្ងិពក្ងកី្ទសវាសុខុមលភាពសងគមជូន្ជន្ទ្ីល័លក្ក្ ជន្អនាថា ជន្វកិ្លច្រែិ ន្ងិជន្រងទក្គាេះទដាយទក្គាេះមហន្តរាយ្មមជាែ ិជន្ែាុក្ទមទរាគទអដស៍ជាំងឺ  
ទអដស៍ ន្ងិជន្មន្ជាំងឺកាច្សាហាវទែសងៗន្ិងជន្ច្ាំណាក្ក្សុក្។ 
តារាងទ្ី១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១. ១.១ 

ចង្កោ មសកមមភាព ១.១.១. ផ្តលង់្សវាសុខុមាលភាពប្រជាជនប្កីប្ក និងជនរងង្ប្រោះង្ៅតាមសហគមន៍ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. ក្គួសាររងទក្គាេះទដាយដាច្ទ់សបៀង ទី្ទ្ល័ក្ក្ ទក្គាេះមហន្ត
រាយ ទៅតាមសហគមន្ ៍តដលទ្ទ្ួលបាន្ជាំនួ្យសទន្តងាគ េះបនាា ន្ ់ ៦៨.៧៦៦ក្គសួារ ៧០.១៤២ក្គសួារ ៧២.៩៧៦ក្គសួារ 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពសងគម 1. ពក្ងីក្វសិាលភាពក្មមវ ិ្ ីឧបែាមភជាំនួ្យសទន្តងាគ េះបនាា ន់្សក្មប់ជន្ក្កី្ក្ក្   
រងទក្គាេះ និ្ងងាយរងទក្គាេះ             

2. សិក្ាដាក់្ឱ្យដាំទណីរការការចុ្េះបញ្ជ ីបុគគលិក្សងគមកិ្ច្ច             
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3. សិក្ានិ្ងទរៀបច្ាំក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងព័ែ៌មន្ទដីមបកី្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណជន្រង
ទក្គាេះក្គប់ក្បទភទ្ និ្ងទ្ក្មង់ក្នុងការក្បមូលទិ្ន្នន័្យឱ្យបាន្ច្ាស ់             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពសងគម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូច្នាក្រ ២. តែន្ការយុទ្ធសាន្តសតជាែិសតីពីក្មល ាំងទសវាសងគមក្ែវូបាន្
អនុ្ម័ែ ១ច្ាប ់ អនុ្វែត អនុ្វែត 

4. បន្តទរៀបច្ាំនិ្ងបញ្ច ប់តែន្ការយុទ្ធសាន្តសតសតីពីក្មល ាំងទសវាសងគម             

5. ែសពវែាយតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតសតីពីក្មល ាំងទសវាសងគម              

6. អនុ្វែតតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតសតីពីក្មល ាំងទសវាសងគម             

7. ក្ែួែពិនិ្ែយនិ្ងវាយែនមលតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតសតីពីក្មល ាំងទសវាសងគម              
8. ទរៀបច្ាំរបាយការណ៍ក្ែីមស ឆ្មស និ្ងឆ្ន ាំ             
• អនុ្ក្កឹ្ែយសតីពីក្ក្មសីល្មវ៌ជិាជ ជីវៈក្មល ាំងទសវាសងគមក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ

និ្ងអនុ្មែ័ ១ច្ាប ់ អនុ្វែត អនុ្វែត 

9. បន្តទរៀបច្ាំនិ្ងបញ្ច ប់អនុ្ក្កឹ្ែយសតពីីក្ក្មសីល្ម៌វជិាជ ជីវៈក្មល ាំងទសវាសងគម             

10. ែសពវែាយអនុ្ក្កឹ្ែយសតីពីក្ក្មសីល្ម៌វជិាជ ជីវៈក្មល ាំងទសវាសងគម             

សូច្នាក្រ ៣. ក្គសួារ និ្ងមហាជន្តដលទ្ទ្ួលបាន្ច្ាំទណេះដឹងអបរ់ ាំសតី
ពីក្គសួារ ១.៦៥០នាក្ ់ ១.៦៥០នាក្ ់ ១.៦៥០នាក្ ់

• ក្បជាជន្ទៅតាមសហគមន្៍តដលទ្ទួ្លបាន្ច្ាំទណេះដឹងអប់រ ាំសតីពី
ក្គសួារ ២០០នាក្ ់ ២០០នាក្ ់ ២០០នាក្ ់

• យុវជន្ទៅតាមសាក្លវទិ្ាល័យ តដលទ្ទួ្លបាន្ច្ាំទណេះដឹងអបរ់ ាំ
សតីពីក្គួសារ    ១០០០នាក្ ់ ១០០០នាក្ ់ ១០០០នាក្ ់

• មហាជន្តដលបាន្ចូ្លរមួអបអរទិ្វាអន្តរជាែិ សតីពីក្គសួារ១៥ឧសភា ៤៥០នាក្ ់ ៤៥០នាក្ ់ ៤៥០នាក្ ់
11. អនុ្វែតក្មមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍក្គួសារលអ ការចិ្ញ្ច ឹមកូ្ន្តបបវជិជមន្ ទ្ប់សាក ែអ់ាំទពី

ហងិាក្នុងក្គួសារ             
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ទ្ាំព័រ| ๔  

12. ែសពវែាយអប់រ ាំទិ្វាអន្តរជាែិ សតពីីក្គួសារ១៥ឧសភា ដល់ក្បជាជន្ ទៅតាម
សហគមន្៍                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពសងគម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ែសពវែាយអប់រ ាំទិ្វាអន្តរជាែិ សតពីីក្គួសារ១៥ឧសភា ដល់យុវជន្ ទៅតាម
សាក្លវទិ្ាល័យ                 

14. ទរៀបច្ាំទិ្វាអន្តរជាែិ សតីពីក្គួសារ ១៥ឧសភា             
15. ទរៀបច្ាំវទីដអូអប់រ ាំ សតីពី ែនមលក្គួសារ             
16. សិក្ានិ្ងទរៀបច្ាំទគាលន្ទយបាយជាែិ សតីពីក្គសួារ             
• ក្ញ្ចប់ក្គសួារតដលក្ែវូបាន្ឧបែាមភជូន្ក្គសួារក្កី្ក្ក្ គាម ន្ ក្ាំពុងសិក្ា ក្ាំពុងសិក្ា 
17. ទរៀបច្ាំក្មមវ ិ្ ីឧបែាមភជាក្ញ្ចប់ក្គសួារ             
18. បទងកីែអនុ្ក្កឹ្ែយសតីពីក្មមវ ិ្ ីឧបែាមភជាក្ញ្ចប់ក្គសួារ             
សូច្នាក្រ ៤. ន្តសដីក្នុ ងវសិ័យសងគមកិ្ច្ចតដលទ្ទួ្លបាន្ការទលីក្ក្មពស់ 
និ្ងការទលីក្ទឹ្ក្ចិ្ែត ១.១៦០នាក្ ់ ១.១៦០នាក្ ់ ១.១៦០នាក្ ់

• ន្តសតីតដលបាន្ចូ្លរមួអបអរទិ្វានារអីន្តរជាែិ ៨មីនា ៥៧០នាក្ ់ ៥៧០នាក្ ់ ៥៧០នាក្ ់
• សិសានុ្សិសសជានារទីៅតាមសាោបាន្ច្ាំទណេះដឹងសតីពីសីល្ម៌

សងគមែនមលន្តសតី និ្ងក្គួសារតខមរ ែារភាជ ប់នឹ្ងទិ្វា នន្ក្តីក្សឡាញ់    ៤០០នាក្ ់ ៤០០នាក្ ់ ៤០០នាក្ ់

• ន្តសតីតដលបាន្ចូ្លរមួសិកាា សាោែសពវែាយការទលីក្ក្មពស់ និ្ង
ពក្ងឹងសមែាភាពន្តសតីក្នុ ងភាពជាសហក្គិន្ ៦០នាក្ ់ ៦០នាក្ ់ ៦០នាក្ ់

• ន្តសតីនិ្ងបុរសតដលបាន្ចូ្លរមួសិកាា សាោែសពវែាយសតីពីការ    
អនុ្វែតអនុ្សញ្ហញ សីុ-ដ 

៩០នាក្ ់
(បុរស ២០នាក្់) 

៩០នាក្ ់
(បុរស ២០នាក្់) 

៩០នាក្ ់
(បុរស ២០នាក្់) 

• ន្តសតីតដលបាន្ចូ្លរមួក្នុ ងកិ្ច្ចក្បជុាំគណៈក្មមការសាខាសមគមនារ ី ៣៥នាក្ ់ ៣៥នាក្ ់ ៣៥នាក្ ់

• ន្តសតីនិ្ងបុរសតដលបាន្ចូ្លរមួក្បជុាំក្ក្ុមការងារទយន្ឌ្រ័ 
៣០នាក្ ់

(បុរស ៥នាក្)់ 
៣០នាក្ ់

(បុរស ៥នាក្)់ 
៣០នាក្ ់

(បុរស ៥នាក្)់ 
19. ទរៀបច្ាំទិ្វានារអីន្តរជាែិ ៨មីនា             
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តារាងទ្ី២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.១.២ 

20. ែសពវែាយ សតពីីអប់រ ាំសីល្ម៌សងគមែនមលន្តសត ីនិ្ងក្គួសារតខមរ ែារភាជ ប់ នឹ្ង
ទិ្វា នន្ក្តីក្សឡាញ់ ដល់សិសានុ្សិសសទៅតាមសាោ                

 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពសងគម 

21. ែសពវែាយការទលីក្ក្មពស់ និ្ងពក្ងឹងសមែាភាពន្តសតីក្នុងភាពជាសហក្គិន្             

22. ទរៀបច្ាំតែន្ការយុទ្ធសាន្តសដបន្តញ្ហជ បទយន្ឌ្័រក្ក្សួង ស.អ.យ.             
23. ែសពវែាយសតីពីការអនុ្វែតអនុ្សញ្ហញ សីុ-ដ             
24. ក្បជុាំក្បចាំឆ្មសក្កុ្មការងារទយន្ឌ័្រ             
សូច្នាក្រ ៥. មន្តន្តីបទងាគ លសងគមកិ្ច្ចទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត លសតី
ពីការចិ្ញ្ច ឹមកូ្ន្តបបវជិជមន្ ៣៤២នាក្ ់ ៣៤២នាក្ ់ ៣៤២នាក្ ់

• មន្តន្តីបទងាគ លសងគមកិ្ច្ចទី្សតីការក្ក្សួងតដលបាន្ចូ្លរមួវគគបណតុ េះ   
បណាត ល ៥០នាក្ ់ ៥០នាក្ ់ ៥០នាក្ ់

• មន្តន្តីបទងាគ លសងគមកិ្ច្ចមន្ាីររាជធានី្ ទខែតតដលបាន្ចូ្លរមួវគគ      
បណតុ េះបណាត ល ៥០នាក្ ់ ៥០នាក្ ់ ៥០នាក្ ់

• មន្តន្តីបទងាគ លសងគមកិ្ច្ចក្សកុ្ ខណឌ /ឃុាំ សងាក ែត់ដលបាន្ចូ្លរមួវគគ 
បណតុ េះបណាត ល ២៤២នាក្ ់ ២៤២នាក្ ់ ២៤២នាក្ ់

25. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីបទងាគ លសងគមកិ្ច្ចទី្សតីការក្ក្សួង             

26. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីបទងាគ លសងគមកិ្ច្ចមន្ារីរាជធានី្ទខែត             
27. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីបទងាគ លសងគមកិ្ច្ចក្សុក្ ខណឌ /ឃុាំ សងាក ែ ់             

ចង្កោ មសកមមភាព ១.១.២. កិចចរាំពារជនអនាថា ជនវិបល្លា សស្មម រតី និងរាំពារជនផ្ទុកង្មង្ោគង្អដស៍ ជាំ ងឺង្អដស៍ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
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សូច្នាក្រ ៦. ជន្វបិោល សសាម រែីទ្ទួ្លបាន្ទសវាពាបាល និ្ងតថទាំ ក្នុ ង
មជឈមណឌ ល 

១៣៣នាក្ ់ ១៤៦នាក្ ់ ១៦១នាក្ ់  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពសងគម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. តសវងរក្ធាែុចូ្លទដីមបបីទងកីែទគាលការណ៍តណនាាំ និ្ងបទ្ដាឋ ន្ សក្មប់
ការក្គប់ក្គង តថទាំជន្វបិោល សសាម រែី             

29. បទងកីែក្បកាសអន្តរក្ក្សងួ សតីពី ែួនាទី្ និ្ងភារកិ្ច្ចរបស់ក្ក្សួងស.អ.យ. 
ក្ក្សងួសុខាភិបាល និ្ងក្ក្សួងមហានែា សក្មប់ការក្គប់ក្គង តថទាំជន្
វបិោល សសាម រែី 

            

30. ច្ងក្ក្ងទសៀវទៅក្គប់ក្គងក្រណីជន្រងទក្គាេះ             

31. ពិនិ្ែយដាំទណីរការក្គប់ក្គង និ្ងទរៀបច្ាំទគាលការណ៍ទសនីសុាំរបបឧបែាមភ
សក្មប់ជន្វបិោល សសាម រែី             

32. ទរៀបច្ាំក្បកាសទច្ញ និ្ងបញ្ចូ លជន្វបិោល សសាម រែីទៅក្នុងមជឈមណឌ ល             

សូច្នាក្រ ៧. ជន្អនាថាតដលទ្ទ្ួលបាន្ទសវាគាាំពារ ៣.០៣៣នាក្ ់ ៣.២៦៦នាក្ ់ ៣.៤៩៩នាក្ ់
• ទសៀវទៅទមទរៀន្សតីពីការទ វ្ីច្ាំណាក្ក្សកុ្ក្បក្បទដាយសុវែាិភាព

តដលក្ែូវបាន្ទបាេះពុមភបតន្ាម គាម ន្ ១០០០ក្ាល គាម ន្ 

• ទសៀវទៅក្មមវ ិ្ ីនន្ការទ វ្ីច្ាំណាក្ក្សកុ្ក្បក្បទដាយសុវែាិភាព(គន្លឹេះ
ទាំង៧ច្ាំណុច្)តដលក្ែវូបាន្ទបាេះពុមភបតន្ាម គាម ន្ គាម ន្ ១០០០ក្ាល 

33. ែសពវែាយអប់រ ាំ បន្តញ្ហជ បការយល់ដឹង សតពីីទគាលការណ៍តណនាាំសក្មប់
ជួយជន្អនាថា             

34. ែសពវែាយសតីពីក្មមវ ិ្ ីនន្ការទ វ្ចី្ាំណាក្ក្សុក្ក្បក្បទដាយសុវែាភិាព (១១
ទខែត) រាជធានី្ភនាំទពញ ក្ណាត ល តាតក្វ ក្ាំពង់សពឺ សាវ យទរៀង ក្ាំពង់ ា្ំ ក្ាំពង់ចម  
ក្ពេះវហិារ ទកាេះកុ្ង ក្ាំពង់ឆ្ន ាំង និ្ងទពា ិ្៍សាែ់ 

            

35. ទរៀបច្ាំទសៀទៅទគាលការណ៍តណនាាំសក្មប់ជយួជន្អនាថា             
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36. ពក្ងឹងសមែាភាពដល់ក្គូឧទទ្ាសថាន ក់្ជាែិ សតីពីទសៀវទៅទមទរៀន្ការទ វ្ីច្ាំណា
ក្ក្សុក្ក្បក្បទដាយសុវែាិភាព ច្ាំនួ្ន្៤ែាំបន់្ (ថាន ក់្ក្ក្សួង ែាំបន់្មណឌ លគីរ ី
ែាំបន់្បនាា យមន្ជ័យ និ្ងែាំបន់្ទកាេះកុ្ង 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពសងគម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. ពក្ងឹងសមែាភាពដល់ក្គូបទងាគ ល សតីពីទសៀវទៅទមទរៀន្ការទ វ្ីច្ាំណាក្ក្សុក្
ក្បក្បទដាយសុវែាិភាពទៅែាំបន់្ភាគខាងក្ណាត ល ខាងទកី្ែ ខាងលិច្ ខាង
ទជីង និ្ងខាងែបូង 

            

38. ទរៀបច្ាំវទីដអូ ខិែតប័ណណ និ្ងផ្លា ាំងរូបភាពអប់រ ាំែសពវែាយសតីពីការទ វ្ីច្ាំណាក្
ក្សុក្ក្បក្បទដាយសុវែាិភាព             

សូច្នាក្រ ៨. ជន្អនាថាតដលបាន្ទ វ្ីសមហរណក្មមទៅសហគមន្ ៍ ៧០០នាក្ ់ ៥៩៥នាក្ ់ ៥០៦នាក្ ់
• ទសៀទៅទគាលការណ៍តណនាាំសក្មប់ជួយជន្អនាថាតដលក្ែវូបាន្

ទបាេះពុមពបតន្ាម ២០០ក្ាល ១០០០ក្ាល គាម ន្ 

39. ទដាេះក្សាយបញ្ហា ជន្អនាថាតាមរយៈការែតល់ទសវាអប់រ ាំែលូវចិ្ែត ពិទក្គាេះ
ទយបល់ កាតថទាំសុខភាព សាត រនី្ែិសមបទ បណតុ េះបណាត លជាំនាញវជិាជ ជីវៈ 

            

40. ក្បជុាំគណៈក្មម ្ិការជាែិទដាេះក្សាយបញ្ហា ជន្អនាថា (គ.ជ.អ.)             

41. បូក្សរបុលទ្ធែលការងារការងារគណៈក្មម ្ិការជាែិទដាេះក្សាយបញ្ហា ជន្
អនាថា(គ.ជ.អ)             

42. ែសពវែាយទសៀវទៅទគាលការណ៍តណនាាំសក្មប់ជួយជន្អនាថា ទៅថាន ក្់
ជាែិដល់ក្ក្សួង សាា ប័ន្ អងគភាពមន្ាីរស.អ.យ.រាជធានី្ ទខែត អងគការនដគូ
ពាក្់ព័ន្ធ 

            

43. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីបទងាគ លមន្ារីស.អ.យ.រាជធានី្ ទខែត សតីពីទសៀវទៅ
ទគាលការណ៍តណនាាំសក្មប់ជួយជន្អនាថា ទៅតាមែាំបន់្ (ច្ាំន្ួន្៤
ែាំបន់្)  (បាែ់ដាំបង បនាា យមន្ជ័យ តក្ប មណឌ លគិរ)ី 

            

44. ទរៀបច្ាំវទីដអូ ខិែតប័ណណ និ្ងផ្លា ាំងរបូភាពអប់រ ាំែសពវែាយសតីពីការទ្ប់សាក ែ់
និ្ងការពារជន្អនាថា             
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តារាងទ្ី៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.១.៣ 

សូច្នាក្រ ៩. ជន្រងទក្គាេះ និ្ងរងែលប៉ាេះពាល់ទដាយសារែាុ ក្ទមទរាគទអដ
ស៍ជាំងឺទអដស៍តដលទ្ទ្ួលទសវាតថទាំគាាំក្ទ្តាមសហគមន្ ៍

២.២៧៦នាក្ ់ ២.៣៨៩នាក្ ់ ២.៥០៨នាក្ ់
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពសងគម 
45. ែតល់ទសវាតថទាំគាាំក្ទ្ និ្ងសទន្តងាគ េះជន្រងទក្គាេះ និ្ងជន្រងែលប៉ាេះពាល់

ទដាយសារទមទរាគទអដស៍ ជាំងឺទអដស៍ និ្ងជាំងឺកាច្សាហាវទែសងៗ             

46. ែសពវែាយតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតទឆ្លីយែបទមទរាទគដស៍ជាំងឺទអដស៍របស់
ក្ក្សួងស.អ.យ. ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣              

47. ក្បជុាំគណៈក្មម ្ិការក្បយុទ្ធនឹ្ងជាំងឺទអដស៍របស់ក្ក្សួងស.អ.យ. ច្ាំន្ួន្ 
០២ទលីក្ក្នុងមួយឆ្ន ាំ 

            

48. ែសពវែាយអប់រ ាំបន្តញ្ហជ បការយល់ដឹងសតីពីការរកី្រាលដាលទមទរាគទអដស ៍
ជាំងឺដល់និ្សសែិតាមសាក្លវទិ្ាល័យ និ្ងមន្តន្តបីទក្មីការទៅតាមមណឌ ល 
ឬមជឈមណឌ លរបស់រដឋសាិែទក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់ក្ក្សួងស.អ.យ. 

            

ចង្កោ មសកមមភាព ១.១.៣. ង្សវាឧបតថមភស្មច់ប្ាក់ជូនស្រសតី មានផ្ផ្ទង្ពាោះនិងកុមារអាយុង្ប្ោម ២ឆ្ន ាំកនុងប្គួស្មរប្កីប្ក 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១០. ន្តសតីមន្នែាទពាេះទៅក្នុ ងក្គសួារក្កី្ក្ក្ទ្ទួ្លបាន្ក្បាក្់
ឧបែាមភពីក្មមវ ិ្ ីគាាំពារន្តសតីមន្នែាទពាេះ   

៥៧.៣៩៥នាក្ ់ ៥៩.១៧៤នាក្ ់ ៦១.០០៨នាក្ ់

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពសងគម 

សូច្នាក្រ ១១. កុ្មរអាយុ ០-២ឆ្ន ាំ ទៅក្នុ ងក្គួសារក្កី្ក្ក្ទ្ទួ្លបាន្ក្បាក្់
ឧបែាមភពីក្មមវ ិ្ ីគាាំពារន្តសតីមន្នែាទពាេះ 

១០៣.០១៨នាក្់ ១០៦.២១២នាក្ ់ ១០៩.៥០៥នាក្ ់

49. អនុ្វែតក្មមវ ិ្ ីគាាំពារន្តសតមីន្នែាទពាេះ និ្ងកុ្មរអាយុ ០-២ឆ្ន ាំ ទៅក្នុងក្គួសារ
ក្កី្ក្ក្             

50. ក្ែួែពិនិ្ែយ ែតល់ទយបល់ និ្ងសទក្មច្ទលីគទក្មងថវកិាសក្មប់អនុ្វែត   
ក្មមវ ិ្  ី

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๙  

 
អនុរម្មវធិីទ្ី១.២ រិចចការពារជនរង្គព្ោះគោយអាំគរើជួញដ្ូរម្នុសស និង្អាំគរើអាជីវរម្មែលូវគភទ្ 
ទគាលបាំណង៖  
        ែតល់ក្ចិ្ចការពារ សាត រន្ីែិសមបទន្ងិសមហរណក្មមជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស អាំទពីទ្វអីាជីវក្មមែលូវទភទ្  ការទក្ងក្បវញ័្ច  ន្ងិទ្ក្មង់ទែសងៗទទ្ៀែនន្ការ
រ ាំទោភបាំពាន្។ 
តារាងទ្ី៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.២.១ 

51. វភិាជថវកិាសក្មប់ទបីក្ែតល់របបឧបែាមភជូន្អនក្ទ្ទួ្លែល             
52. ពិនិ្ែយរបាយការណ៍សក្មមភាពការងារហរិញ្ញវែាុ និ្ងសមិទ្ធក្មមរបស់ក្មមវ ិ្  ី             
53. ចូ្លរមួពិនិ្ែយ តាមដាន្ វាយែនមល និ្ងទដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមនានាក្នុង

ការអនុ្វែតក្មមវ ិ្  ី
            

ចង្កោ មសកមមភាព ១.២.១. ផ្តល់កិចចោរពារជនរងង្ប្រោះង្ោយអាំង្ពើជួញដូរមនុសស អាំង្ពើង្ វ្ើអាជីវកមមផ្ាូវង្េទ  ោរង្កងប្រវញ័្ច  និងទប្មងង់្ផ្សងៗង្ទៀតផ្នោររ ាំង្ល្លេបាំពាន 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. ជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ទ វ្ីអាជីវក្មមែលូ វទភទ្ 
ការទក្ងក្បវញ័្ច និ្ងទ្ក្មងទ់ែសងៗទទ្ៀែនន្ការរ ាំទោភបាំពាន្តដលបាន្ទ វ្ី
មែុភូមិនិ្វែតន្ពី៍ទក្ៅក្បទទ្ស 

២២០នាក្ ់ ៣៥០នាក្ ់ ៣៥០នាក្ ់
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្ក្បឆ្ាំងការជួញដូរមនុ្សស 
និ្ងសមហរណក្មមជន្រងទក្គាេះ 

 
 
 

1. ទ វ្ីការតសវងរក្ និ្ងបា៉ា ន់្ក្បមណក្គួសារជន្រងទក្គាេះមុន្ទពលទ វ្ីមែុភូមិ
និ្វែតន៍្             

2. ទ្ទ្ួលមែុភូមិនិ្វែតន៍្ជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សសជាក្បជាពលរដឋ
តខមរទដាយមន្ការសហការពីសាា ប័ន្ និ្ងអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលពាក់្ព័ន្ធ             

3. ក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណបឋមជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស              



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๐  

4. បញ្ជូ ន្ជន្រងទក្គាេះទក្កាយការក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណបឋមទៅរក្ទសវាសម
ក្សបពីអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្ក្បឆ្ាំងការជួញដូរមនុ្សស 
និ្ងសមហរណក្មមជន្រងទក្គាេះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ទរៀបច្ាំតែន្ការសក្មមភាព  ទលីការអនុ្វែតបទ្ដាឋ ន្សតីពីនី្ែិវ ិ្ ីក្បែិបែតិ 
(SoPs)សក្មប់ការក្គប់ក្គងក្រណីនន្ការទ វ្ីមែុភូមិនិ្វែតន៍្និ្ង          
សមហរណក្មមជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សសរវាងក្មពុជា-នថ 
២០២១-២០២៣ 

            

6. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំ ក្ែួែពិនិ្ែយ និ្ងវាយែនមល តែន្ការសក្មមភាពទលីការអនុ្វែត
បទ្ដាឋ ន្សតីពីនី្ែិវ ិ្ ីក្បែិបែតិ (SoPs)សក្មបក់ារក្គប់ក្គងក្រណីនន្ការទ វ្ី
មែុភូមិនិ្វែតន៍្និ្ងសមហរណក្មមជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស
រវាងក្មពុជា-នថ ២០២១-២០២៣ 

            

7. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំទទ្វភាគីជាមួយទវៀែណាម ទដីមបទី វ្ីការពិនិ្ែយ តក្សក្មួល 
និ្ងជាំរុញការអនុ្វែតឯក្សារតណនាាំ សតីពី នី្ែិវ ិ្ ីក្បគល់ និ្ងទ្ទួ្ល ជន្រង
ទក្គាេះទដាយសារការជួញដូរមនុ្សស រវាងក្ពេះរាជាណាច្ក្ក្ក្មពុជា និ្ងសា
ធារណៈរដឋសងគមនិ្យមទវៀែណាម  

            

8. ពក្ងឹងកិ្ច្ចសហការជាមួយក្បទទ្សតដលបាន្ចុ្េះកិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀងរចួ្(MOU)             

សូច្នាក្រ ២. ជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ទ វ្ីអាជីវក្មមែលូ វទភទ្ 
ការទក្ងក្បវញ័្ច  និ្ងទ្ក្មងទ់ែសងៗទទ្ៀែនន្ការរ ាំទោភបាំពាន្តដលក្ែវូបាន្
គាាំពារ និ្ងជួយសទន្តងាគ េះ 

២២០នាក្ ់ ២២០នាក្ ់ ២២០នាក្ ់

9. សហការអន្តរាគមន៍្សទន្តងាគ េះជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សសទាំងទៅ
ក្នុងក្បទទ្ស និ្ងទក្ៅក្បទទ្សទដាយមន្ការចូ្លរមួពីអងគការមិន្តមន្       
រដាឋ ភិបាល   

            

10. ក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណបឋមជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស             

11. បញ្ជូ ន្ជន្រងទក្គាេះទក្កាយការក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណបឋមទៅរក្ទសវា   
សមក្សបពីអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๑  

 

 

12. ែតល់ទសវាការពារែលូវច្ាប់ដល់សាក្ស ីនិ្ងជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរ
មនុ្សស និ្ងរ ាំទោភែលូវទភទ្ទដាយសហការជាមយួែុោការ ទាំង២៥       
រាជធានី្ ទខែត 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្ក្បឆ្ាំងការជួញដូរមនុ្សស 
និ្ងសមហរណក្មមជន្រងទក្គាេះ 

13. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំជាមួយក្ក្សួងយុែតិ្ម៌ ក្ក្សួងមហានែា និ្ងក្ក្សួងសុខាភិបាល 
ទដីមបទីក្ែៀមទរៀបច្ាំទសច្ក្តីក្ពាងសារាច្រតណនាាំ សតីពីែួនាទី្ និ្ងភារកិ្ច្ច
របស់មន្តន្តីសងគមកិ្ច្ចទ្ទួ្លបន្ាុក្ សហការសក្មបសក្មួលជន្រងទក្គាេះ និ្ង
ជន្រងទក្គាេះជាសាក្សទីៅក្នុងដាំទណីរការនី្ែិវ ិ្ ីែុោការ 

            

14. ទរៀបច្ាំទសច្ក្តីក្ពាងសារាច្រតណនាាំ សតីពីែួនាទី្ និ្ងភារកិ្ច្ចរបស់មន្តន្តីសងគម
កិ្ច្ចទ្ទួ្លបន្ាុក្ សហការសក្មបសក្មួលជន្រងទក្គាេះ និ្ងជន្រងទក្គាេះជា
សាក្សទីៅក្នុងដាំទណីរការនី្ែិវ ិ្ ីែុោការ  

            

15. បទងកីែ និ្ងដាក្ឱ់្យទក្បីក្បាស់ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទិ្ន្នន័្យជន្រងទក្គាេះទដាយ
អាំទពីជួញដូរមនុ្សស (Database Management System for Victims 
of Human Trafficking) ទដីមបបីទងកីែក្បសិទ្ធភាពក្នុងការជួយគាាំពារ និ្ង
សាត រនី្ែិសមបទជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស 

            

16. ដាក់្ឱ្យទក្បីក្បាស់ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទិ្ន្នន័្យជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរ
មនុ្សស និ្ងអាំទពីទ វ្ីអាជីវក្មមែលូវទភទ្ និ្ងការអនុ្វែតសាក្លបងក្បព័ន្ធ
ក្គប់ក្គងទិ្ន្នន័្យ  

            

17. បណតុ េះបណាត លក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទិ្ន្នន័្យជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរ
មនុ្សស និ្ងអាំទពីទ វ្ីអាជីវក្មមែលូវទភទ្             

18. បណតុ េះបណាត លទគាលន្ទយបាយ និ្ងបទ្ដាឋ ន្អបបបរម សតីពី កិ្ច្ចការពារ
សិទ្ធិជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស  និ្ងទគាលការតណនាាំ សតីពី 
តបបបទ្ និ្ងនី្ែិវ ិ្ ីនន្ការក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពី 
ជួញដូរមនុ្សស ទដីមបែីតល់ទសវាសមក្សប ដល់មន្តន្តីជួរមុខ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๒  

តារាងទ្ី៥. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.២.២ 

ចង្កោ មសកមមភាព ១.២.២. ស្មត រនីតិសមបទានិងសមាហរណកមមជនរងង្ប្រោះង្ោយអាំង្ពើជួញដូរមនុសស អាំង្ពើង្ វ្ើអាជីវកមមផ្ាូវង្េទ ោរង្កងប្រវញ័្ច  និងទប្មងង់្ផ្សងៗង្ទៀតផ្នោរ 
           រ ាំង្ល្លេបាំពាន 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៣. ជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ទ វ្ីអាជីវក្មមែលូ វទភទ្ 
ការទក្ងក្បវញ័្ច  និ្ងទ្ក្មងទ់ែសងៗទទ្ៀែនន្ការរ ាំទោភបាំពាន្តដលទ្ទ្ួល
បាន្ការសាដ រនី្ែិសមបទ 

២៥០នាក្ ់ ៣០០នាក្ ់ ៣០០នាក្ ់
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្ក្បឆ្ាំងការជួញដូរមនុ្សស 
និ្ងសមហរណក្មមជន្រងទក្គាេះ 

 
 
 
 
 
 
 

19. សហការពីអងគការនដគូែតល់ទសវាក្បឹក្ាទយបល់តែនក្ែលូវចិ្ែត តែនក្ច្ាប់ 
និ្ងតែនក្ទូ្ទៅ  

            

20. ែតល់ទសវាសាត រនី្ែិសមបទឱ្យជន្រងទក្គាេះទៅក្នុងមជឈមណឌ ល និ្ងសហគមន៍្ 
មន្ដូច្ជា ការពិនិ្ែយនិ្ងពាបាលសុខភាព      ការបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
ការតសវរក្ការងារឱ្យទ វ្ី និ្ងបាំណិន្ជីវែិ ទដាយមន្សហក្បែិបែតកិារពី 
អងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល    

            

21. ក្សាងមជឈមណឌ លសាត រនី្ែិសមបទជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស
ទៅទបា៉ា យតប៉ាែ             

22. ជួសជុល និ្ងសាងសង់ មជឈមណឌ លសាត រនី្ែិសមបទជន្រងទក្គាេះ   
(ក្ាំពង់ក្ន្ាួែ)             

23. ចុ្េះអ្ិការកិ្ច្ចមជឈមណឌ លរបស់អងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល               
24. ចុ្េះវាយែនមលគទក្មងរបស់អងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល ទដីមបបីន្ត           

អនុ្សារណៈនន្ការទយគយល់គាន ក្នុងវស័ិយក្បឆ្ាំងការជួញដូរមនុ្សស  
ទ វ្ីអាជីវក្មម ែលូវទភទ្ និ្ងរ ាំទោភបាំពាន្ែលូវទភទ្  

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๓  

សូច្នាក្រ ៤. ជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ទ វ្ីអាជីវក្មមែលូ វទភទ្ 
ការទក្ងក្បវញ័្ច  និ្ងទ្ក្មងទ់ែសងៗទទ្ៀែនន្ការរ ាំទោភបាំពាន្តដលបាន្ទ វ្ី
មែុភូមិនិ្វែតន្ទ៍ៅក្បទទ្សខលួ ន្វញិ  

១០នាក្ ់ ២៥នាក្ ់ ២៥នាក្ ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្ក្បឆ្ាំងការជួញដូរមនុ្សស 
និ្ងសមហរណក្មមជន្រងទក្គាេះ 

25. ទ វ្ីមែុភូមិនិ្វែតជន្រងទក្គាេះបរទទ្សទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សសទៅក្បទទ្ស
ទដីមទដាយមន្ការសហការពីសាា ប័ន្ និ្ងអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលពាក្់ព័ន្ធ             

សូច្នាក្រ ៥. ជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ទ វ្ីអាជីវក្មមែលូ វទភទ្ 
ការទក្ងក្បវញ័្ច  និ្ងទ្ក្មងទ់ែសងៗទទ្ៀែនន្ការរ ាំទោភបាំពាន្តដលបាន្ទ វ្ី  
សមហរណក្មមទៅក្គសួារនិ្ងសហគមន្វ៍ញិ 

២២០នាក្ ់ ២៥០នាក្ ់ ២៥០នាក្ ់

26. តក្សក្មួលទលីទ្ក្មង់ក្គប់ក្គងក្រណីតដលមន្ទៅក្នុងសារាច្រតណនាាំ
ទលខ ០០៩ សតពីីការងារសមហរណក្មម និ្ងតាមដាន្ជន្រងទក្គាេះតដល
សាន ក្់ទៅក្នុងមជឈមណឌ លឆ្ន ាំ២០០៧ 

            

27. ដាក់្ឱ្យទក្បីក្បាស់សារាច្រតណនាាំ/ក្បកាស សតពីីទ្ក្មង់ក្គប់ក្គងក្រណីជន្
រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ទ វ្ីអាជីវក្មមែលូវទភទ្ និ្ងរ ាំទោភបាំពាន្
ែលូវទភទ្ 

            

28. បណតុ េះបណាត ល និ្ងែសពវែាយសារាច្រតណនាាំ សតីពីទ្ក្មង់ក្គប់ក្គងក្រណី 
ជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ទ វ្ីអាជីវក្មមែលូវទភទ្ និ្ងរ ាំទោភ
បាំពាន្ែលូវទភទ្   

            

29. សហការជាមួយអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល ទដីមបទី វ្ីសមហរណក្មមជន្
រងទក្គាេះទៅក្គសួារ និ្ងសហគមន្ ៍             

សូច្នាក្រ ៦. ជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស ទ វ្ីអាជីវក្មមែលូ វ
ទភទ្ និ្ងរ ាំទោភបាំពាន្ែលូ វទភទ្ ក្ែវូបាន្បិទ្ក្រណី 

១៥០នាក្ ់ ១៥០នាក្ ់ ១៥០នាក្ ់

30. សហការជាមួយអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលទដីមបែីតល់ទសវា និ្ងតាមដាន្
ជន្រងទក្គាេះទក្កាយទ វ្ីសមហរណក្មម             

31. សហការជាមួយអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល ទដីមបបិីទ្ក្រណីជន្រងទក្គាេះ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๔  

 
អនុរម្មវធិីទ្ី១.៣ ការអភិវឌ្ឍគសវាសខុុាលភារ និង្រចិចការពាររាុរ 
ទគាលបាំណង៖  
        ពក្ងឹងពក្ងីក្ក្បសិទ្ធភាពនន្ទសវាតថទាំកុ្មរក្ាំក្ពា ន្ិងកុ្មរងាយរងទក្គាេះទៅក្នុងមណឌ ល ន្ិងតាមសហគមន្៍ ន្ិងតសវងរក្ក្គួសារអច្ិនន្តន្តយដ៍ល់កុ្មរ។ 
តារាងទ្ី៦. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៣.១ 

 
1 អនុ្ក្ក្ឹែយទលខ៩០  

32. ចុ្េះសួរសុខទុ្ក្ាជន្រងទក្គាេះ ទក្កាយបិទ្ក្រណី             

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៣.១. ពប្ងឹងនិងពប្ងីកង្សវាថែទាាំជាំ នួសចាំង្ពាោះកុមារ និងោរោរពារកុមារ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. កុ្មរក្ាំក្ពា និ្ងកុ្មរងាយរងទក្គាេះតដលរស់ទៅក្នុ ង
មណឌ លតថទាំកុ្មរ ៦.៨៥៥នាក្ ់ ៦.៥២៤នាក្ ់ ៦.២១៦នាក្ ់  

 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពកុ្មរ 
 
 
 
 
 

• កុ្មររស់ទៅក្នុ ងបុរទីរក្ និ្ងកុ្មរជាែិ ១៧០នាក្ ់ ១៧៥នាក្ ់ ១៨៥នាក្ ់
• កុ្មររស់ទៅក្នុ ងមណឌ លតថទាំកុ្មររដឋរាជធានី្ទខែត ៦៩៦នាក្ ់ ៦៦០នាក្ ់ ៦២៧នាក្ ់
• កុ្មររស់ទៅក្នុ ងមណឌ លតថទាំកុ្មររបស់អងគការ ៥៩៨៩នាក្ ់ ៥៦៨៩នាក្ ់ ៥៤០៤នាក្ ់
1. បទងកីែ និ្ងដាក់្ឱ្យដាំទណីរការក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងក្រណីទដីមបកី្គប់ក្គងទិ្ន្នន័្យ

កុ្មររងទក្គាេះនិ្ងងាយរងទក្គាេះតដលក្បឈមទៅនឹ្ងការបាំតបក្ពីក្គួសារ និ្ង
កុ្មរតដលក្ាំពុងទ្ទ្ួលបាន្ទសវាតថទាំ 

            

2. ែតល់ទសវាតថទាំកុ្មរក្ាំក្ពានិ្ងកុ្មររងទក្គាេះទៅក្នុងបុរទីរក្និ្ងកុ្មរជាែិ 
និ្ងទៅតាមមណឌ លតថទាំកុ្មរ1   

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๕  

3. ទលីក្ក្មពស់សមែាភាពនន្ការក្គប់ក្គងមណឌ លតថទាំកុ្មរ ទដាយទផ្លត ែទលី
គុណភាពទសវា   ការក្គប់ក្គងក្រណី ការបក្ងួបបក្ងួមក្គួសារ និ្ង សម
ហរណក្មម 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពកុ្មរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ទ វ្ីបច្ចុបបន្នភាពទគាលន្ទយបាយសតីពីការតថទាំជាំនួ្សច្ាំទពាេះកុ្មរឆ្ន ាំ
២០០៦ ឱ្យក្សបតាមទគាលការណ៍តណនាាំសក្មប់ការតថទាំជាំនួ្សច្ាំទពាេះ
កុ្មររបស់អងគការសហក្បជាជាែិ 

            

សូច្នាក្រ ២. កុ្មរក្ាំក្ពា និ្ងកុ្មរងាយរងទក្គាេះតដលបាន្ទ វ្ី            
សមហរណក្មមទៅសហគមន្៍វញិ  ១.៤៤៧នាក្់ ១.៧៣៦នាក្ ់ ២.០៨៣នាក្ ់

• កុ្មររស់ទៅក្នុ ងបុរទីរក្ និ្ងកុ្មរជាែិ ១០នាក្ ់ ១០នាក្ ់ ១០នាក្ ់
• កុ្មររស់ទៅក្នុ ងមណឌ លតថទាំកុ្មររដឋរាជធានី្ទខែត ១៨នាក្ ់ ២៣នាក្ ់ ៣០នាក្ ់
• កុ្មររស់ទៅក្នុ ងមណឌ លតថទាំកុ្មររបស់អងគការ ១៤១៩នាក្ ់ ១៧០៣នាក្ ់ ២០៤៣នាក្ ់
5. ពក្ងឹងពក្ងីក្ក្មមវ ិ្ ីការបក្ងួបបក្ងួមក្គួសារ ការបតងវរ និ្ងសមហរណក្មម

កុ្មរពីមណឌ លទៅជាការតថទាំទៅតាមក្គួសារ និ្ងសហមគន៍្ 
            

6. សហការជាមួយមន្ាីរ ស.អ.យ រដឋបាលរាជធានី្ ទខែត និ្ងអងគការនដគូ 
ទរៀបច្ាំតែន្ការសមហរណក្មមកុ្មរពីមណឌ លតថទាំ និ្ងតែន្ការបតងវរការ
តថទាំកុ្មរពីមណឌ ល ទៅជាការតថទាំទៅតាមក្គួសារ និ្ងសហគមន៍្។ 

            

7. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីបទងាគ ល បុគគលិក្សងគម និ្ងបុគគលិក្អងគការនដគូ អាំពី
នី្ែិវ ិ្ ីនន្ការទ វ្សីហរណក្មមកុ្មរ ការបតងវរក្តន្លង និ្ងការបិទ្ក្តន្លង
តថទាំ ក្ពមទាំងការបា៉ា ន់្ក្បមណ និ្ងតាមដាន្សាា ន្ភាពរបស់កុ្មរមុន្ 
និ្ងទក្កាយទ វ្ីសមរហណក្មម 

            

8. បណតុ េះបណាត ល និ្ងែតល់បទច្ចក្ទទ្សដល់មន្តន្តីបទងាគ ល បុគគលិក្សងគម និ្ង
បុគគលិក្អងគការនដគូអាំពីការទក្បីក្បាស់ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងក្រណី Primero និ្ង
ក្បព័ន្ធក្ែួែពិនិ្ែយតាមដាន្កុ្មរសហរណក្មម 

            

9. ទរៀបច្ាំតែន្ការសក្មមភាពទដីមបពីក្ងឹងការតថទាំកុ្មរទៅក្នុងមណឌ ល និ្ង
ការសមហរណក្មមកុ្មរទៅកាន់្ក្គួសារ និ្ងសហគមន៍្ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๖  

សូច្នាក្រ ៣. កុ្មរក្ាំក្ពា និ្ងរងទក្គាេះតដលទ្ទ្ួលបាន្ការតថទាំជាំនួ្ស
តាមតបបសហគមន្ ៍

២.៨០០នាក្់ ២.៩៤០នាក្ ់ ៣.០៨៧នាក្ ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពកុ្មរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ពក្ងឹងពក្ងីក្គុណភាពទសវាតថទាំកុ្មរទៅតាមក្គួសារ និ្ងសហគមន៍្
ទដាយទផ្លត ែទលីការតថទាំកុ្មរទៅតាមែាេះសាន ក្់ទៅបទណាត េះអាសន្ន, ែាេះ   
សាន ក្់ទៅជាក្កុ្ម, វែតអារាម និ្ងទី្ក្តន្លងសាសនា អទន្តវាសិក្ដាឋ ន្ ឳពុក្    
មត យ្ម៌ ការតថទាំទដាយសាច់្ញាែិ  

            

11. សក្មបសក្មួល និ្ងជាំរុញការអនុ្វែតតែន្ការសក្មមភាព ទដីមបទី្ប់សាក ែ់ និ្ង
ទឆ្លីយែបច្ាំទពាេះអាំទពីហងិាទលីកុ្មរ តាមរយៈការបទងកីែយន្តការ និ្ង
ក្បព័ន្ធកិ្ច្ចការពារកុ្មរ 

            

12. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីបទងាគ ល បុគគលិក្សងគម និ្ងអនក្ពាក់្ព័ន្ធអាំពីបទ្ដាឋ ន្
អបបបរមសក្មប់ការតថទាំជាំនួ្សច្ាំទពាេះកុ្មរទៅតាមសហគមន៍្ និ្ងនី្ែិ
វ ិ្ ីពាក់្ព័ន្ធដនទ្ទទ្ៀែ 

            

13. ពក្ងឹងពក្ងីក្ការទ វ្ីតែន្ការអចិ្នន្តន្តយ ៍តាមរយៈការសមុ ាំកូ្ន្ក្នុងក្បទទ្ស             

សូច្នាក្រ ៤. ក្តន្លងតថទាំជាំនួ្សច្ាំទពាេះកុ្មរតដលបាន្ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ច ៣៦០ក្តន្លង ៣៦០ក្តន្លង ៣៦០ក្តន្លង 
14. ចុ្េះទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ចក្តន្លងតថទាំជាំនួ្សច្ាំទពាេះកុ្មរ             

15. ក្គបក់្គង ក្ែួែពិនិ្ែយតាមដាន្ និ្ងតក្លមអក្បព័ន្ធទិ្ន្នន័្យទម នន្ការទ វ្ី
អ្ិការកិ្ច្ចក្តន្លងតថទាំកុ្មរ             

16. បូក្សរុប និ្ងទ វ្រីបាយការណ៍លទ្ធែលនន្ការទ វ្អី្ិការកិ្ច្ច ទដីមបកី្ាំណែ់
ច្ាំនួ្ន្ក្តន្លងតដលអនុ្វែតក្សបតាមបទ្ដាឋ ន្អបបបរមសតីពីការតថទាំជាំនួ្ស
ច្ាំទពាេះកុ្មរ និ្ងឈាន្ទៅរក្តក្លមអ ឬមន្វធិាន្ការច្ាំទពាេះក្តន្លងតថទាំ
តដលអនុ្វែតែាុយ ឬទក្កាមបទ្ដាឋ ន្អបបបរមសតីពីការតថទាំជាំនួ្សច្ាំទពាេះ      
កុ្មរ 

            

សូច្នាក្រ ៥. ឃុាំ សងាក ែ ់តដលទ្ទ្ួលបាន្ការែសពវែាយ អាំពីការទ្ប់
សាក ែនិ់្ងទឆ្លីយែបច្ាំទពាេះអាំទពីហិងាទលីកុ្មរ 

១០០ឃុាំ/សងាក ែ់ ១០០ឃុាំ/សងាក ែ ់ ១០០ឃុាំ/សងាក ែ ់



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๗  

តារាងទ្ី៧. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៣.២

17. ែសពវែាយ អាំពីការទ្ប់សាក ែ់និ្ងទឆ្លីយែបច្ាំទពាេះអាំទពីហងិាទលីកុ្មរតាម
ឃុាំសងាក ែ ់             

 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពកុ្មរ 

18. សក្មបសក្មួលការងាររបស់គណៈក្មមការដឹក្នាាំការអនុ្វែតតែន្ការ
សក្មមភាពទដីមបទី្ប់សាក ែ់ និ្ងទឆ្លយីែបច្ាំទពាេះអាំទពីហងិាទលីកុ្មរ និ្ង
ក្ក្ុមការងារបទច្ចក្ទទ្ស 

            

19. ជាំរុញការែសពវែាយយុទ្ធនាការ “ក្គួសាររងឹមាំ” ទដីមបលុីបបាំបាែ់អាំទពីហងិា
ទលីកុ្មរ និ្ងការបាំតបក្កុ្មរទច្ញ ពីក្គួសារទដាយមិន្ចាំបាច់្ នន្យុទ្ធសា
ន្តសត Cambodia Protect 

            

20. ែសពវែាយ បណតុ េះបណាត ល និ្ងពក្ងឹងពក្ងីក្ការអនុ្វែតយុទ្ធសាន្តសតទាំង
ក្បាាំពីរ (INSPIRE) ទដីមបបីញ្ច ប់អាំទពីហងិាទលីកុ្មរ ទៅដល់អនក្ពាក់្ព័ន្ធ
ទៅថាន ក់្ជាែិ និ្ងទក្កាមជាែិ និ្ងអងគការនដគូ 

            

21. ទរៀបច្ាំ និ្ងអនុ្វែតតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតវស័ិយកិ្ច្ចការពារកុ្មរ             

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៣.២. អនុវតតោរករសមុាំកូនអនតរប្រង្ទស ង្ោយធានាឧតតមប្រង្ោជន៍និងោរពារសិទធជិាមូលោា នរបស់កុមារ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. កុ្មរតដលក្ែវូបាន្ក្ាំណែជ់ាក្មមវែាុសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស ៤នាក្ ់ ៥នាក្ ់ ៥នាក្ ់  
 

រដឋបាលសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស 
 
 

1. ពិនិ្ែយនិ្ងវាយែនមលក្ាំណែ់លក្ាណសមបែតិសមក្សបសក្មប់កុ្មរតដល
អាច្ជាក្មមវែាុសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស 

            

2. បទងកីែនី្ែិវ ិ្ ីនិ្ងទ្ក្មង់ឯក្សារទក់្ទ្ងការងារែគូរែគងជាមួយក្កុ្មការងារ
បទច្ចក្ទទ្សអន្តរវជិាជ ជីវៈពាក់្ព័ន្ធ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๘  

3. ជាំរុញការែសពវែាយច្ាប់ និ្ងបទ្ដាឋ ន្គែិយុែតពាក់្ព័ន្ធសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស
ដល់សាា ប័ន្ពាក់្ព័ន្ធតាមរយៈសិកាា សាោ និ្ងក្បព័ន្ធែសពវែាយជាែិ និ្ង
អន្តរជាែិ (វទិ្យុ ទូ្រទ្សសន្៍) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រដឋបាលសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ទ វ្ីបច្ចុបបន្នភាពទលីទគហទ្ាំព័ររបស់អាជ្ា្រក្ណាត លសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស
អាំពីការវឌិ្ឍការងារសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស             

5. ពិនិ្ែយ និ្ងវាយែនមលសុាំណុាំ ឯក្សារសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្សនិ្ងបញ្ចូ លទិ្ន្ន័យ
ក្នុងក្បព័ន្ធ Database System             

6. ទ វ្ីទ្សសន្កិ្ច្ចដល់ទី្ក្តន្លងផ្លា ល់ ឬទ្ទួ្លរបាយការណ៍តាមដាន្វឌ្ឍន្ភាព
កូ្ន្ចិ្ញ្ច ឹមពីសាា ប័ន្ពាក់្ព័ន្ធ 

            

7. ទរៀបច្ាំក្បជុាំសតីពី )១( ដក្ក្សង់បច្ចុបបន្នភាពនី្ែិវ ិ្ ីច្ាប់ បទ្ដាឋ ន្គែិយុែត
ពាក់្ព័ន្ធសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្សពីនាយក្ដាឋ ន្ពាក្់ព័ន្ធ  )២( ទឆ្លីយែបក្ក្មង 
សាំណួរសតីពីការអនុ្វែតជាក្់តសតងនន្អនុ្សញ្ហញ ឡាទអ១៩៩៣ទរៀងរាល់៥ឆ្ន ាំ
មតង 

            

8. ពក្ងឹងសមែាភាពរមន្តន្តីរបស់រដឋបាលសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្សទលីការវភិាគសុាំណុាំ
ឯក្សារកុ្មរ អនក្សុាំនិ្ងទី្ភាន ក់្ងារទឆ្លីយែបនឹ្ងច្ាប់ បទ្ដាឋ ន្គែិយុែត
នានា និ្ងអនុ្សញ្ហញ ឡាទអ១៩៩៣  

            

សូច្នាក្រ ២. ទី្ភាន ក្់ងារសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស តដលក្ែវូបាន្តាមដាន្  
ក្ែែួពិនិ្ែយ និ្ងវាយែនមល ១ទី្ភាន ក្់ងារ ២ទី្ភាន ក្ង់ារ ២ទី្ភាន ក្ង់ារ 

9. ក្បជុាំជាមួយទី្ភាន ក់្ងារតដលបាន្ទ វ្ីការសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្សក្នុងក្បទទ្ស   
ក្មពុជាក្បក្បទដាយវជិាជ ជីវៈ គុណវុឌ្ឍ ិនិ្ងក្ក្មសីល្ម៌ក្ែឹមក្ែូវ 

            

10. បទងកីន្កិ្ច្ចសហក្បែិបែតការជាមួយក្បទទ្សតដលបាន្ចុ្េះកិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀង  
ទទ្វភាគីសតីពីការក្ាំណែ់ច្ាំនួ្ន្ទី្ភាន ក់្ងារតដលទសនីសុាំទ វ្ីក្បែិបែតកិារសមុ ាំកូ្ន្
អន្តរក្បទទ្សទៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ក្ក្មពុជា 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๑๙  

 

11. ចូ្លរមួទលីក្ក្មពស់ការយល់ដឹង ទលីការអនុ្វែតអនុ្សញ្ហញ សតីពីការការពារ
កុ្មរនិ្ងសហក្បែិបែតិការទក់្ទ្ងនឹ្ងសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្សទៅការយិល័យ
អចិ្នន្តន្តយក៍្កុ្ងឡាទអ និ្ងបណាត ក្បទទ្សសមជិក្នានា 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រដឋបាលសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ចុ្េះក្ែួែពិនិ្ែយ និ្ងវាយែនមលការអនុ្វែតន៍្របស់ទី្ភាន ក់្ងារតដលទ វ្កី្បែិបែតិ
ការសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស 

            

13. តាមដាន្ និ្ងក្ែួែពិនិ្ែយទលីវវិឌ្ឍន្ភាពរបស់កូ្ន្សុាំទក្កាយសមុ ាំកូ្ន្អន្តរ
ក្បទទ្ស 

            

14. ដក្ក្សង់បទ្ពិទសា្ន៍្អនុ្វែតន៍្ការងារជាក់្តសតងក្នុង និ្ងទក្ៅក្បទទ្ស
តដលជាសមជិក្នន្អនុ្សញ្ហញ ក្កុ្ងឡាទអ 

            

សូច្នាក្រ ៣. កូ្ន្សុាំតដលទ្ទួ្លបាន្សុខភាព ការចូ្លរមួសងគម និ្ង 
ការសិក្ាទរៀន្សូក្ែទៅក្បទទ្សទ្ទួ្ល 

២០០នាក្ ់ ២០០នាក្ ់ ២០០នាក្ ់

15. ទរៀបច្ាំក្បជុាំពិនិ្ែយសាំណុាំ ឯក្សារ និ្ងទែាៀងផ្លា ែ់របាយការណ៍តាមដាន្
វឌ្ឍន្ភាពកូ្ន្ចិ្ញ្ច ឹមតដលែតល់ទដាយទី្ភាន ក់្ងារ ឪពុក្មត យចិ្ញ្ច ឹម អាជ្ា្រ  
ក្ណាត ល ទដាយផ្លា ល់ ឬ តាមរយៈអីុតម៉ាល 

            

16. ទ វ្ីទ្សសន្កិ្ច្ចដល់ទី្ក្តន្លងផ្លា ល់ ឬទី្ភាន ក់្ងារ ឬដាំទណីរក្ាំសាន្តមក្ក្បទទ្ស
ក្ាំទណីែ             

17. ទរៀបច្ាំបញ្ជ ីកូ្ន្សុាំ និ្ងការទសនសុីាំសក្មួលសក្មួលពីអាជ្ា្រក្ណាត លសមុ ាំកូ្ន្
អន្តរក្បទទ្សនន្ក្បទទ្សទ្ទួ្លទដីមបទី្ទួ្លបាន្របាយការណ៍តាមដាន្
វឌ្ឍន្ភាពកូ្ន្ចិ្ញ្ច ឹមជាក្បចាំឆ្ន ាំ 

            

18. តាមដាន្ និ្ងក្ែួែពិនិ្ែយទលីរបាយការណ៍តាមដាន្វឌ្ឍន្ភាពកូ្ន្ចិ្ញ្ច ឹម
ទក្កាយសមុ ាំកូ្ន្អន្តរក្បទទ្ស             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๒๐  

អនុរម្មវធិីទ្ី១.៤ ការគលើររម្ពសស់ទិ្ធ ិនិង្រព្ង្ឹង្ព្បរ័នធរិចចការពាររាុរ 
ទគាលបាំណង៖  
         ទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិកុ្មរទដាយទផ្លត ែទលីសិទ្ធិរស់រាន្មន្ជីវែិ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្នូ្វការការពារ សិទ្ធិអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងសិទ្ធិចូ្លរមួដូច្មន្តច្ងទៅក្នុងអនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធិ
កុ្មរន្ិងពិ្ីសារបតន្ាម  ន្ិងពិន្ិែយតាមដាន្ការទ្ប់សាក ែ់ ក្ពមទាំងទឆ្លីយែបច្ាំទពាេះទក្ងក្បវញ័្ច ទលីកុ្មរក្គប់រូបភាព រមួទាំងអាំទពីហងិាទលីកុ្មរ។ 
តារាងទ្ី៨. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៤.១ 

 
2 ទគាលន្ទយបាយជាែិសតីពីក្បពន័្ធក្ិច្ចការពារកុ្មរទៅច្ាំណុច្ ៤.២.៣.ក្ាំណែអ់នក្ទ្ទ្លួខុសក្ែូវនាាំមុខ ន្ិងអនក្ពាក្ព់័ន្ធនានា រមួមន្៖   
   (១) ការបងាក រទ្ប់សាក ែក់្នុងក្ិច្ចការពារកុ្មរមន្៩សាា ប័ន្/អងគភាព (២) ក្បពន័្ធអន្តរាគមន្៍មន្ ៦សាា ប័ន្-អងគភាព (៣) ក្បពន័្ធទឆ្លីយែប 
   ន្ិងែតល់ទសវាមន្១៤ សាា ប័ន្/អងគភាព ន្ិងចូ្លរមួអនុ្វែដទដាយអងគការនដគូពាក្់ពន័្ធ។ 

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៤.១. ពប្ងឹងកិចចោរពារ និងពិនិតយតាមោនោរអនុវតតសិទធកុិមារ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. ទគាលន្ទយបាយជាែិសតីពីក្បព័ន្ធកិ្ច្ចការពារកុ្មរក្ែវូបាន្
អនុ្វែតទដាយក្ក្សួងសាា បន័្2និ្ងអនក្ពាក្ព់ន័្ធ 

វាស់តវងទដាយ 

៥សក្មមភាព 

វាស់តវងទដាយ 

១០សក្មមភាព 

វាស់តវងទដាយ 

៨សក្មមភាព 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាជាែិក្មពុជាទដីមបកុី្មរ 

 
 
 

• តែន្ការក្បពន័្ធកិ្ច្ចការពារកុ្មរក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ ១ច្ាប ់ អនុ្វែត អនុ្វែត 
1. ទរៀបច្ាំរបាយការណ៍ជាែិ សតីពីការអនុ្វែតសិទ្ធិកុ្មរ និ្ងរបាយការណ៍ សតីពី

ការអនុ្វែតពិ្ីសារបតន្ាមទែសងៗទទ្ៀែ ទដីមបទីបាេះពុមពតច្ក្ែសពវែាយ 
            

2. បទងកីែច្ាប់សតីពីកិ្ច្ចការពារកុ្មរទៅក្មពុជា             
3. ែសពវែាយតែន្ការក្បព័ន្ធកិ្ច្ចការពារកុ្មរ             
4. ែសពវែាយរបាយការណ៍ជាែិសតីពីអនុ្វែតអនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធកុិ្មរទៅ    

ក្មពុជាទៅថាន ក់្ជាែិច្ាំនួ្ន្ ១ទលីក្             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๒๑  

 
3 សាា ប័ន្អនុ្វែតមន្១៥ ក្ក្សួង សាា ប័ន្ ន្ងិមន្ការចូ្លរមួអនុ្វែតតែន្ការ OCSE ពអីងគការមិន្តមន្រដាឋ ភបិាលពាក្់ព័ន្ធមួយច្ាំន្ួន្ែងតដរ។ 
4 សាា ប័ន្អនុ្វែតមន្១៥ ក្ក្សួង សាា ប័ន្ ន្ងិមន្ការចូ្លរមួអនុ្វែតតែន្ការ OCSE ពអីងគការមិន្តមន្រដាឋ ភបិាលពាក្់ព័ន្ធមួយច្ាំន្ួន្ែងតដរ។ 

5. ែសពវែាយរបាយការណ៍ជាែិសតីពីអនុ្វែតអនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធកុិ្មរទៅ    
ក្មពុជាទៅថាន ក់្ទក្កាមជាែិច្ាំនួ្ន្៤ែាំបន់្ទក្គាងទៅ ទសៀមរាប ក្ាំពែ រែន្គីរ ី
និ្ងក្ាំពង់ចម 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាជាែិក្មពុជាទដីមបកុី្មរ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. បណតុ េះបណាត លក្គូបទងាគ លសតីពីទគាលការណ៍តណនាាំសតីពីការចូ្លរមួ របស់
កុ្មរដល់មន្តន្តីក្ក្សួងសាា ប័ន្ និ្ងអងគការ ពាក់្ព័ន្ធ ច្ាំនួ្ន្ ២២វគគ 

            

7. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីក្.ជ.ក្.សតីពីការបន្តញ្ហជ បសិទ្ធិកុ្មរ អនុ្សញ្ហញ សិទ្ធិ
កុ្មរ ពិ្ីសារបតន្ាម និ្ងឯក្សារគែិយុែតិនានា ពាក្់ព័ន្ធនឹ្ងសិទ្ធកុិ្មរ 
ច្ាំន្ួន្៣ទខែតក្នុង១ឆ្ន ាំ 

            

8. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីអគគទលខា្ិការដាឋ ន្ ក្.ជ.ក្. ទលីជាំនាញពិនិ្ែយតាម
ដាន្និ្ងវាយែនមល សរទសររបាយការណ៍ និ្ង ជាំនាញកាែ់ែរូបភាពវទីដអូ             

9. ទរៀបច្ាំទវទិ្ការកុ្មរនិ្ងអនក្ទគាលន្ទយបាយ កិ្ច្ចពិភាក្ាែុមូលទផ្លត ែទលី
ក្បធាន្បទ្នន្ទិ្វាកុ្មរអន្តរជាែិ             

10. ទរៀបច្ាំក្ពឹែតិប័ក្ែក្កុ្មក្បឹក្ាជាែិក្មពុជាទដីមបកុី្មរទដីមបបីងាា ញពីលទ្ធែល
ការងាររបស់ក្កុ្មក្បឹក្ាជាែិក្មពុជាទដីមបកុី្មរ 

            

សូច្នាក្រ ២. តែន្ការសក្មមភាពទដីមបីបងាក រទ្ប់សាក ែ់និ្ងទឆ្លីយែបការ
ទក្ងក្បវញ័្ច ែលូ វទភទ្ទលីកុ្មរតាមក្បពន័្ធអន្ឡាញក្ែវូបាន្អនុ្វែតទដាយ
ក្ក្សួងសាា បន័្ និ្ងNGOsពាក្ព់័ន្ធ 

អនុ្ម័ែនិ្ង
ែសពវែាយ 
តែន្ការ 

សាា បន័្3 
១៥អនុ្វែត 

សាា បន័្4 
១៥អនុ្វែត 

11. ែសពវែាយតែន្ការសក្មមភាពទដីមបបីងាក រទ្ប់សាក ែ់ និ្ងទឆ្លីយែបការទក្ង
ក្បវញ័្ច ែលូវទភទ្ទលីកុ្មរតាមក្បព័ន្ធអន្ឡាញ២០២១-២០២៥             

12. សក្មបសក្មួល និ្ងតាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយការអនុ្វែតតែន្ការសក្មមភាព
ទដីមបបីងាក រទ្ប់សាក ែ់ និ្ងទឆ្លីយែបការ ទក្ងក្បវញ័្ច ែលូវទភទ្ទលីកុ្មរតាម
ក្បព័ន្ធអន្ឡាញ២០២១-២០២៥ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๒๒  

 
 

5 របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំជូន្រាជរដាឋ ភិបាលក្មពុជាន្ិងរបាយការណ៍តាមកាលក្ាំណែ់(Periodic report)ន្ិងរបាយការណ៍មិន្តាមកាលក្ាំណែ់(Adhoc report) របស់អងគការសហក្បជាជាែ ិ
6 ទសច្ក្តីក្ពាងទ្៣ី ច្ាប់សតីពីក្ចិ្ចការពារកុ្មរ អនុ្មែ័ពីគណៈរដឋមន្តន្តទីៅឆ្ន ាំ២០២៣ 

សូច្នាក្រ ៣. វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអនុ្វែតសិទ្ធិកុ្មរក្ែវូបាន្បញ្ចូ លទៅក្នុ ង
របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ5  ២របាយការណ៍ ២របាយការណ៍ ៣របាយការណ៍ 

 
 
 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាជាែិក្មពុជាទដីមបកុី្មរ 

13. បទងកីែឧបក្រណ៍ពិនិ្ែយតាមដាន្ (M&E Tools)សក្មប់ក្បមូលព័ែ៌មន្ 
ឬទិ្ន្នន័្យអនុ្វែតសិទ្ធិកុ្មរ 

            

14. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីពាក់្ព័ន្ធសតពីីការទក្បីក្បាស់ M&E Tools សក្មប់
ក្បមូលព័ែ៌មន្/ទិ្ន្នន័្យ             

15. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយការអនុ្វែតសិទ្ធិកុ្មរ និ្ងទ វ្ីរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពនន្
ការអនុ្វែតសិទ្ធិកុ្មរ 

            

16. ទរៀបច្ាំជូន្គណៈក្បែិភូក្មពុជាចូ្លរមួកិ្ច្ចក្បជុាំជាមួយគណៈក្មម ្ិការសិទ្ធិ
កុ្មរនន្អងគការសហក្បជាជាែិទៅទី្ក្កុ្ងហសតឺណវទដីមបកីារពាររបាយ
ការណ៍ជាែិសតីពីការអនុ្វែតអនុ្សញ្ហញ សិទ្ធិកុ្មរទៅឆ្ន ាំ២០២២ 

            

សូច្នាក្រ ៤. ទសច្ក្តីក្ពាងច្ាប់សតីពីកិ្ច្ចការពារកុ្មរតដលក្ែវូបាន្
ទរៀបច្ាំ 

ទសច្ក្តីក្ពាងទលីក្
១ 

ទសច្ក្តីក្ពាងទលីក្
២ 

ទសច្ក្តីក្ពាងទលីក្
៣6 

17. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំសុាំការអនុ្ម័ែទលីទសច្ក្តីក្ពាងច្ាប់សតីពីកិ្ច្ចការពារកុ្មរពី
គណៈក្មមការបទច្ចក្ទទ្សអន្តរក្ក្សួងតាក់្តែងទសច្ក្តីក្ពាងច្ាប់             

18. ទរៀបច្ាំសិកាា សាោក្បមូលធាែុចូ្លទៅថាន ក់្ជាែិ និ្ងថាន ក់្ែាំបន់្ទលីទសច្ក្តី
ក្ពាងច្ាប់(ថាន ក់្ជាែិ៣ដង និ្ងថាន ក់្ទក្កាមជាែិ)             

19. ជាំរុញការអនុ្ម័ែច្ាប់សតីពីកិ្ច្ចការពារកុ្មរ(គណៈរដឋមន្តន្តី រដឋសភា    
ក្ពឹទ្ធសភា និ្ងឡាយក្ពេះហែាទលខាពីក្ពេះមហាក្សក្ែ និ្ងទបាេះពុមពច្ាប ់
សតីពីកិ្ច្ចការពារកុ្មរ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๒๓  

តារាងទ្ី៩. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៤.២ 

 
7 អក្តាសាធារណៈជន្ន្ងិកុ្មរតដលទ្ទ្ួលបាន្ច្ាំទណេះដឹងក្ិច្ចការពារកុ្មរ ន្ិងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធកុ្មរទ្ៀបន្ឹងក្បជាពលរដឋទាំងអស់ 

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៤.២. បង្ងោើនោរអប់រ ាំផ្សពវផ្ាយសិទធិកុមារ និងអេិវឌ្ឍ្នធានមនុសស 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៥. អក្តាសាធារណៈជន្តដលបាន្ចូ្លរមួអនុ្វែត  
កិ្ច្ចការពារនិ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិកុ្មរ7 

គាម ន្ សិក្ា %  
 
 
 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាជាែិក្មពុជាទដីមបកុី្មរ 

 
 
 
 
 
 
 

20. សិក្ាក្សាវក្ជាវសតីពីអក្តាយល់ដឹង ចូ្លរមួអនុ្វែតកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្
ក្មពស់សិទ្ធិកុ្មរពីសាធារណៈជន្ 

            

21. ែសពវែាយអនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធកុិ្មរ និ្ងលិខិែបទ្ដាឋ ន្គែិយុែតពាក់្ព័ន្ធ
នឹ្ងកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិកុ្មរទដីមបឱី្យមន្ការយល់ដឹង     
ទូ្លាំទូ្ោយពីសាំណាក់្អនក្ពាក់្ព័ន្ធ ក្បជាជន្ និ្ងកុ្មរផ្លា ល់ 

            

22. ក្បមូល ច្ងក្ក្ង ែលិែទសៀវទៅរូបភាព ផ្លា ាំងរូបភាព វឌីី្អូ(សពែ)ប័ណណ
ែនែ់និ្ងក្ពឹែតិបក្ែព័ែ៌មន្ពាក់្ព័ន្ធ នឹ្ងកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិ
កុ្មរទដីមបែីសពវែាយដល់កុ្មរ ក្បជាជន្និ្ងអនក្ពាក់្ព័ន្ធ 

            

23. ទរៀបច្ាំទិ្វាកុ្មរជាែិ និ្ងទិ្វាកុ្មរអន្តរជាែិ ១មិថុនា និ្ងទិ្វាពិភពទោក្
ក្បឆ្ាំងពលក្មមកុ្មរ ១២មិថុនា             

សូច្នាក្រ ៦. មន្តន្តីបទងាគ លទៅថាន ក្់ជាែិនិ្ងថាន ក្ទ់ក្កាមជាែិតដលទ្ទ្ួល
បាន្ច្ាំទណេះដឹងពីកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិកុ្មរ 

គាម ន្ ១១០នាក្ ់ ១០៥នាក្ ់

24. សិក្ាក្សាវក្ជាវពីឯក្សារជាែិ អន្តរជាែិ និ្ងច្ងក្ក្ងទមទរៀន្សតពីីកិ្ច្ច
ការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិកុ្មរ និ្ងទរៀបច្ាំតែន្ការបណតុ េះបណាត លដល់
មន្តន្តីបទងាគ លពាក់្ព័ន្ធថាន ក់្ជាែិ និ្ងថាន ក់្ទក្កាមជាែិ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๒๔  

 

 

25. បណតុ េះបណាត លសតីពីកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិកុ្មរដល់មន្តន្តីអគគ
ទលខា្ិការដាឋ ន្ ក្.ជ.ក្. មន្តន្តីក្កុ្មការងារទដីមបកុី្មរទៅតាមក្ក្សួង   
សាា ប័ន្ សមជិក្ ក្.ជ.ក្. រាជធានី្-ទខែត និ្ងអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាជាែិក្មពុជាទដីមបកុី្មរ 

 

សូច្នាក្រ ៣. អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ ក្.ជ.ក្. ក្ក្មុការងារទដីមបីកុ្មរ
ក្ក្សួង សាា បន័្ និ្ងទលខា្ិការដាឋ ន្ ក្.ជ.ក្. រាជធានី្ ទខែត តដលក្ែវូ
បាន្ពក្ងឹងសមែាភាព 

គាម ន្ ៦អងគភាព ១២អងគភាព 

26. ពក្ងឹងសមែាភាពជាំនាញមន្តន្តីអគគទលខា្ិការដាឋ ន្ ក្.ជ.ក្. ទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្.ជ.ក្. រាជធានី្ទខែត ក្កុ្មការងារទដីមបកុី្មរទៅតាមក្ក្សួង សាា ប័ន្ និ្ង
អនក្ពាក់្ព័ន្ធទដីមបអីនុ្វែតមុខងារ 

            

27. ទរៀបច្ាំតែន្ការថវកិាក្មមវ ិ្ ី និ្ងគទក្មងទែសងៗទទ្ៀែ ជាមួយក្ក្សួង-សាា ប័ន្ 
និ្ងអងគការនដគូ 

            

28. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស់ ក្.ជ.ក្. ទដីមបពិីនិ្ែយលទ្ធែលសទក្មច្បាន្
ក្នុងការអនុ្វែតសិទ្ធិកុ្មរក្បចាំឆ្ន ាំ 

            

29. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍ អងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលក្នុងក្សុក្ 
និ្ងបរទទ្សទដីមបទីក្ៀរគរការគាាំក្ទ្ទាំងថវកិា និ្ងបទច្ចក្ទទ្សសក្មប់
សក្មមភាពទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិកុ្មរ 

            

30. ទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ងជាមួយអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលជាែិ អន្តរជាែិ និ្ងអនក្  
ពាក់្ព័ន្ធ ទដីមបទី វ្ីទ្សសន្កិ្ច្ចសិក្ា និ្ងផ្លល ស់បតូរបទ្ពិទសា្ន៍្ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង
កិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធកុិ្មរ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๒๕  

អនុរម្មវធិីទ្ី១.៥ សាត រនីតិសម្បទាអនតីិជនទ្ាំនាសន់ឹង្ចាប់និង្អនរគញៀនគព្រឿង្គញៀន  
ទគាលបាំណង៖ 
        ែតល់ក្ិច្ចការពារសិទ្ធិតាមែលូវច្ាប់ច្ាំទពាេះអន្ីែិជន្ក្បក្ពឹែតបទ្ទលមីសទៅតាមសហគមន្៍ន្ិងក្នុងពន្ធនាគារ ន្ិងែតល់ការពាបាលន្ិងសាត រន្ីែិសមបទជូន្ជន្រងទក្គាេះ
តដលទក្បីក្បាស់បាំពាន្ទក្គឿងទញៀន្។ 

តារាងទ្១ី០. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៥.១ 
ចង្កោ មសកមមភាព ១.៥.១. ស្មត រនីតិសមបទាអនីតិជនថដលទាំនាស់នឹងចាប់ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. អនី្ែិជន្ក្បក្ពឹែតទលមីសច្ាបត់ដលជាបក់្នុ ងពន្ធនាគារ ឬ
មណឌ លអបរ់ ាំតក្តក្ប និ្ងមណឌ លយុវនី្ែិសមបទតដលទ្ទ្ួលបាន្ទសវា 
សាត រនី្ែិសមបទ 

៥០០នាក្ ់ ១៥០០នាក្ ់ ២.០០០នាក្ ់
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្យុវនី្ែិសមបទ 
 
 
 
 
 
 
 

1. បទងកីែមណឌ លយុវនី្ែិសមបទ(ក្ណាត លសាឹង) ទរៀបច្ាំរច្នាសមព័ន្ធ និ្ង
ទរៀបច្ាំលិខិែបទ្ដាឋ ន្ទដីមបដីាំទណីរការ 

            

2. សាងសង់ និ្ងជួសជុលមណឌ លយុវនី្ែិសមបទ(ទខែតបាែ់ដាំបង)             
3. បណតុ េះបណាត លនិ្ងពក្ងឹងសមែាភាពមន្តន្តីទដីមបគីាាំក្ទ្ដាំទណីរមណឌ ល     

យុវនី្ែិសមបទ 
            

4. ទរៀបច្ាំក្មមវ ិ្ ីបណតុ េះបណាត ល បាំណិន្ជីវែិ និ្ងជាំនាញវជិាជ ជីវៈដល់អនី្ែិជន្
ក្នុងមណឌ លយុវនី្ែិសមបទ 

            

5. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយការសាត រនី្ែិសមបទអនី្ែិជន្ទៅតាមពន្ធនាគារ និ្ង
មណឌ លអប់រ ាំតក្តក្ប 

            

សូច្នាក្រ ២. អនី្ែិជន្ទ្ាំនាស់នឹ្ងច្ាបត់ដលបាន្សមហរណក្មមទៅ
ក្គសួារ និ្ងសហគមន្វ៍ញិ 

គាម ន្ ៥០នាក្ ់ ១០០នាក្ ់



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๒๖  

6. សក្មបសក្មួល និ្ងទ វ្ីសមហរណក្មមអនី្ែិជន្ទៅកាន់្ក្គួសារ និ្ង   
សហគមន៍្វញិ 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្យុវនី្ែិសមបទ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូច្នាក្រ ៣. កុ្មរទ្ាំនាស់នឹ្ងច្ាបត់ដលបាន្បតងវរទច្ញពីក្បពន័្ធ
ែុោការ ១៥០នាក្ ់ ២០០នាក្ ់ ២៥០នាក្ ់

7. បណតុ េះបណាត លសតីពីការងារយុែតិ្ ម៌អនី្ែិជន្ដល់មន្តន្តីថាន ក់្ក្សុក្តដល
តែងតាាំងជាភាន ក់្ងារសងគមកិ្ច្ច 

            

8. បទងកីែយន្តការទដាេះក្សាយក្រណីទៅថាន ក់្ក្សុក្សក្មប់អនី្ែិជន្ទ្ាំនាស់
នឹ្ងច្ាប់ក្ែូវបាន្ទ ងី 

            

9. បន្តញ្ហជ បខលឹមសារនន្វធិាន្ការបតងវរទៅក្នុងក្មមវ ិ្ សិីក្ាក្គឹេះសាា ន្សិក្ា 
ពាក្់ព័ន្ធ 

            

10. ែសពវែាយ អប់រ ាំកុ្មរ យុវជន្ ទ្ប់សាក ែប់ាែុភាពអសក្មមនានាក្នុងសងគម 
រមួច្ាំតណក្ទលីក្សាួយសីល្ម៌ សុជីវ្ម៌ និ្ងការពារសិទ្ធិរបស់អនី្ែិជន្
ទ្ាំនាស់នឹ្ងច្ាប់ 

            

11. ែសពវែាយនិ្ងដាក់្ឱ្យអនុ្វែតតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតនិ្ងតែន្ការក្បែិបែតិទដីមបី
អនុ្វែតច្ាប់ សតពីីយុែតិ្ម៌អនី្ែិជន្ 

            

12. បន្តសុពលភាពតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតនិ្ងតែន្ការក្បែិបែតិទដីមបអីនុ្វែតច្ាប់ 
សតីពីយុែតិ្ម៌អនី្ែិជន្ពី២០១៨-២០២០ ទៅ ២០២១-២០២៣ 

            

13. ដាក់្ឱ្យអនុ្វែតនូ្វទគាលការណ៍តណនាាំសតីការបតងវអនី្ែិជន្ទ្ាំនាស់នឹ្ងច្ាប់ 
រច្នាសមព័ន្ធនិ្ងែួនាទី្ភារកិ្ច្ចរបស់ភាន ក់្ងារសងគមកិ្ច្ច  

            

សូច្នាក្រ ៤. អនី្ែិជន្តដលបាន្ទ្ទួ្លការគាាំក្ទ្ពីភាន ក្់ងារសងគមកិ្ច្ចទៅ
ក្នុ ងទពលសាត បច់្ទមលីយ និ្ងទក្កាយទពលទដាេះតលង គាម ន្ ២០០នាក្ ់ ២៥០នាក្ ់

14. ែតលទ់សវាការពារែលូវច្ាប់ដល់កុ្មរទ្ាំនាស់នឹ្ងច្ាប់ក្នុងទពលសាត ប់ច្ទមលីយ
តដលទ វ្ីទ ងីទដាយន្គរបាល ក្ពេះរាជអាជ្ា ទៅក្ក្មទសីុបសួរ និ្ងក្នុង
ទពលសវនាការ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๒๗  

តារាងទ្ី១១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៥.២ 

15. តាមដាន្កុ្មរទ្ាំនាស់នឹ្ងច្ាប់ទក្កាយទពលអនី្ែិជន្ក្ែូវបាន្ទដាេះតលង             
សូច្នាក្រ ៥. កូ្ន្តាមមដ យតដលមន្អាយុចបពី់៣(បី)ឆ្ន ាំទ ីងទៅទៅ
ក្នុ ងពន្ធនាគារតដលបាន្ទ្ទួ្លទសវាសងគមកិ្ច្ច 

២០នាក្ ់ ៣០នាក្ ់ ៥០នាក្ ់

16. ែតល់ទសវាសងគមកិ្ច្ចដល់កុ្មរតាមមត យក្នុងពន្ធនាគារ             

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៥.២. ពាបាល និងស្មត រនីតិសមបទាជនរងង្ប្រោះង្ោយស្មរោរង្ប្រើប្ាស់ង្ប្គឿងង្ញៀន 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. ជន្រងទក្គាេះទដាយសារការទក្បីក្បាស់ទក្គឿងទញៀន្តដលបាន្
ពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទ ១២.០១៦នាក្ ់ ១២.៦៥០នាក្ ់ ១២.៥៤១នាក្ ់  

 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្យុវនី្ែិសមបទ និ្ង 
មជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិ

សមបទអនក្ទញៀន្ទក្គឿងទញៀន្ 
 
 
 
 
 

• មជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្ទញៀន្ទក្គឿង
ទញៀន្(ក្កាាំង ន្ង ់រាជធានី្ភនាំទពញ) ៦៥០នាក្ ់ ៦៥០នាក្ ់ ៧៥០នាក្ ់

• មជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្ទញៀន្ទក្គឿង
ទញៀន្ទដាយសម័ក្គចិ្ែតនិ្ងតែអក្ទលីសហគមន្(៍តក្វែុស ទខែត     
ក្ពេះសីហនុ្) 

៣០០នាក្ ់ ៥០០នាក្ ់ ១២០០នាក្ ់

• មណឌ លនី្ែិសមបទរាជធានី្ទខែត ១០.៨២៤នាក្ ់ ១០.៨៩១នាក្ ់ ១១.០៤៨នាក្ ់
• មណឌ លរបស់អងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល និ្ងឯក្ជន្ ៩០៩នាក្ ់ ៩៧៦នាក្ ់ ១.០៤៦នាក្ ់
17. ទ្ទួ្ល ពាបាល បន្ាប សាត រនី្ែិសមបទ និ្ងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈដល់

ជន្រងទក្គាេះទដាយសារការទក្បីក្បាស់ទក្គឿងទញៀន្ទៅក្នុងមណឌ ល តដល 
៥០០នាក្អ់នុ្វែតទដាយមជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្
ទញៀន្ទក្គឿងទញៀន្ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 
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18. ពក្ងឹងសមែាភាពមជឈមណឌ លពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្ទញៀន្
ទក្គឿងទញៀន្ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្យុវនី្ែិសមបទ និ្ង 
មជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិ

សមបទអនក្ទញៀន្ទក្គឿងទញៀន្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ទលីក្ទឹ្ក្ចិ្ែតការពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទជន្រងទក្គាេះតដលទក្បីក្បាស់
បាំពាន្សារធាែុទញៀន្ទៅតាមសហគមន៍្ និ្ងទលីក្ក្មពស់ការចូ្លរមួ
ទ្ទ្ួលខុសក្ែូវ របស់ឪពុក្មត យសាច់្ញាែិ 

            

20. ទលីក្ទឹ្ក្ចិ្ែតដល់ឪពុក្មត យ សាច់្ញាែិក្នុងការបញ្ជូ ន្កូ្ន្តដលជាជន្   
រងទក្គាេះទដាយសារការទក្បីក្បាស់ទក្គឿងទញៀន្ទៅទ្ទួ្លទសវាពាបាលនិ្ង
សាត រនី្ែិសមបទ ទៅតាមមណឌ លសមគម ឯក្ជន្ និ្ងអងគការមិន្តមន្    
រដាឋ ភិបាលទដីមបចូី្លរមួច្ាំតណក្ជាមួយរាជរដាឋ ភិបាល 

            

សូច្នាក្រ ២. ជន្រងទក្គាេះទដាយសារការទក្បីក្បាស់ទក្គឿងទញៀន្      
តដលបាន្ទ វ្ីសមហរណក្មមទៅសហគមន្វ៍ញិ ៨.៥៩៤នាក្ ់ ៩.០១០នាក្ ់ ៩.៥៦៥នាក្ ់

• មជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្ទញៀន្      
ទក្គឿងទញៀន្(ក្កាាំង ន្ង ់រាជធានី្ភនាំទពញ) ៣០០នាក្ ់ ៣០០នាក្ ់ ៣៥០នាក្ ់

• មជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្ទញៀន្      
ទក្គឿងទញៀន្ទដាយសម័ក្គចិ្ែតនិ្ងតែអក្ទលីសហគមន្(៍តក្វែុស     
ទខែតក្ពេះសីហនុ្) 

២៥០នាក្ ់ ៤០០នាក្ ់ ៧០០នាក្ ់

• មណឌ លនី្ែិសមបទរាជធានី្ទខែត ៧.៤៦៩នាក្ ់ ៧.៧២៤នាក្ ់ ៧.៨៣៥នាក្ ់
• មណឌ លរបស់អងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល និ្ងឯក្ជន្ ៥៧៥នាក្ ់ ៥៨៦នាក្ ់ ៦៨០នាក្ ់
21. បទញ្ចញឬទ វ្ីសមហរណក្មម ជន្រងទក្គាេះទដាយសារការទក្បីក្បាស់ទក្គឿង

ទញៀន្ តដលបាន្ជាសេះទសបយី បញ្ចូ លទៅក្នុងក្កុ្មក្គួសារ អាណាពាបាល 
ក្នុងសហគមន៍្វញិ 

            

សូច្នាក្រ ៣. អនក្ទញៀន្ទក្គឿងទញៀន្តដលក្ែូវបាន្តាមដាន្បនាា បពី់
បទញ្ចញឬទ វ្ីសមហរណក្មមទៅសហគមន្ ៍ ៥០នាក្ ់ ៣០០នាក្ ់ ៥៥០នាក្ ់



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 
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អនុរម្មវធិីទ្ី១.៦ ការែតលគ់សវាសខុាុលភារ និង្រិចចការពារជនរិការ 
ទគាលបាំណង៖ 
        ទបីក្ែតល់របបទគាលន្ទយបាយជូន្ជន្ពិការក្ក្ីក្ក្ទៅតាមសហគមន្៍ អនុ្វែតសិទ្ធិការងារែតល់ទសវាយុែតិ្ម៌សក្មប់ជន្ពិការ អន្តរាគមន្៍សាធារណៈទលីក្ិច្ចការន្តសតី
ន្ិងកុ្មរពិការន្ិងគាាំក្ទ្សក្មមភាពក្ីឡាន្ិងវបប្ម៌ជន្ពិការ។ 
តារាងទ្ី១២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៦.១ 

• មជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្ទញៀន្       
ទក្គឿងទញៀន្(ក្កាាំង ន្ង ់រាជធានី្ភនាំទពញ) ០នាក្ ់ ១០០នាក្ ់ ១៥០នាក្ ់

 

• មជឈមណឌ លជាែិពាបាល និ្ងសាត រនី្ែិសមបទអនក្ទញៀន្ទក្គឿង
ទញៀន្ទដាយសម័ក្គចិ្ែតនិ្ងតែអក្ទលីសហគមន្(៍តក្វែុស ទខែត     
ក្ពេះសីហនុ្) 

៥០នាក្ ់ ២០០នាក្ ់ ៤០០នាក្ ់

22. ទ វ្ីការតាមដាន្បន្ត អនក្ជាសេះទសបយី បនាា ប់ពីបទញ្ចញឬសមហរណក្មម 
ទៅសហគមន្ ៍

            

23. បិទ្ក្រណីជន្រងទក្គាេះទដាយសារទក្បីក្បាស់ទក្គឿងទញៀន្បនាា ប់ពីតាមដាន្             

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៦.១. អនុវតតរបបង្រលនង្ោបាយចាំង្ពាោះជនពិោរប្កីប្ក 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន្៍ទ្ទួ្លបាន្របបឧបែាមភ
ទគាលន្ទយបាយ ១៦.២២៨នាក្ ់ ១៩.២២៨នាក្ ់ ២២.២២៨នាក្ ់  

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពជន្ពិការ 
 
 

1. ទរៀបច្ាំក្បព័ន្ធទិ្ន្នន័្យក្គប់ក្គងជន្ពិការឱ្យបាន្ជាក់្ោក់្             

2. អនុ្វែតក្មមវ ិ្ ីឧបែាមភសាច់្ក្បាក់្សក្មប់ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន៍្             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 
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3. ែសពវែាយការអនុ្វែតរបបទគាលន្ទយបាយជូន្គណៈក្មមការ អនុ្គណៈក្មមការ 
និ្ងក្កុ្មការងារក្គប់ក្គងរបបទគាលន្ទយបាយច្ាំទពាេះជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅ
តាមសហគមន្ ៍

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពជន្ពិការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ែសពវែាយវឌ្ឍន្ភាពក្នុងការអនុ្វែតរបបទគាលន្ទយបាយច្ាំទពាេះជន្ពិការ             
5. តច្ក្រ ាំតលក្និ្ងផ្លល ស់បតូរបទ្ពិទសា្ន៍្ទលីក្មមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍសហគមន៍្ក្បក្ប

ទដាយបរយិបន្នជាមួយនឹ្ងអងគការនដគូរ             

6. បូក្សរុបលទ្ធែលក្បចាំឆ្ន ាំ និ្ងទិ្សទៅអនុ្វែតបន្តទលីការអនុ្វែតរបបទគាល
ន្ទយបាយច្ាំទពាេះជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន៍្             

7. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយនិ្ងវាយែនមលការអនុ្វែតរបបទគាលន្ទយបាយច្ាំទពាេះ
ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន៍្             

8. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយនិ្ងវាយែនមលក្មមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍសហគមន៍្ក្បក្បទដាយ   
បរយិបន្នតដលអនុ្វែតទដាយក្បែិបែតិក្រនដគូសាំទៅពក្ងឹងក្បសិទ្ធភាព             

9. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយនិ្ងវាយែនមលការអនុ្វែតគទក្មងក្មមវ ិ្ ីរបស់អងគការ   
នដគូតដលនឹ្ងក្ែូវចុ្េះកិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀងជាមួយក្ក្សួង             

សូច្នាក្រ ២. ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន្៍ក្ែវូបាន្ក្បកាសទ្ទួ្ល
សាគ ល់ និ្ងែតល់ប័ណណសងគមកិ្ច្ច ៤.៥០០នាក្ ់ ៤.៥០០នាក្ ់ ៤.៥០០នាក្ ់

10. សក្មបសក្មួលទលីការងារបទច្ចក្ទទ្សទលីការក្បមូលទិ្ន្នន័្យនិ្ងការក្ាំណែ់
អែតសញ្ហញ ណ 

            

11. ទែាៀងផ្លា ែ់បញ្ជ ីទឈាម េះទដីមបែីលិែប័ណណសងគមកិ្ច្ចជូន្ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាម
សហគមន្ ៍

            

12. តច្ក្រ ាំតលក្បទ្ពិទសា្ន៍្ក្នុងការែតល់ប័ណណសងគមកិ្ច្ច និ្ងក្បាក់្ឧបែាមទគាល
ន្ទយបាយដលជ់ន្ពិការតដលបាន្ក្បកាសទ្ទ្ួលសាគ ល ់

            

សូច្នាក្រ ៣. ជន្ពិការតដលបាន្ក្ាំណែអ់ែតសញ្ហញ ណក្មមពិការភាពតាម
គាំរូសងគម និ្ងសិទ្ធិជាមូលដាឋ ន្ ១១៣.៦២៩នាក្ ់ ២៥១.២៧១នាក្ ់ ១២០.៩៧២នាក្ ់



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๓๑  

តារាងទ្ី១៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៦.២ 

 
8 ជួសជុលម៉ាូែូ ម៉ា សីុន្្ុន្ែូច្ ជួសជុលវទិ្យុ ទូ្រទ្សសន្៍ ន្ិងបរកិាា អគគិសន្ី កាែ់ទដរសាំទលៀក្បាំពាក្់ អ ុែសក្់ ន្ិងសាំអាងការ ។ល។ 

13. ទរៀបច្ាំតែន្ការ និ្ងវ ិ្ ីសាន្តសតបណតុ េះបណាត លដល់ក្គូបទងាគ លសតពីីការ
ក្ាំណែអ់ែតសញ្ហញ ណក្មមពិការភាពតាមគាំរូសងគម និ្ងសិទ្ធិជាមូលដាឋ ន្              

 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពជន្ពិការ 
 

14. បណតុ េះបណាត លក្គូបទងាគ លថាន ក់្រាជធានី្ទខែតសតពីីការក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណ
ពិការភាពតាមគាំរូសងគម និ្ងសិទ្ធជិាមូលដាឋ ន្             

15. បណតុ េះបណាត លសតីពីនី្ែិវ ិ្ ីទក្បីក្បាស់ក្បព័ន្ធបទច្ចក្វទិ្ាក្គប់ក្គងព័ែ៌មន្វទិ្ា
អែតសញ្ហញ ណពិការភាពតាមគាំរូសងគម និ្ងសិទ្ធិជាមូលដាឋ ន្(តអប)ដល់មន្តន្តី
ជាំនាញ 

            

16. សក្មបសក្មួលបទច្ចក្ទទ្សទលីក្មមវ ិ្ ីក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណពិការភាពតាម
គាំរូសងគម និ្ងសិទ្ធិជាមូលដាឋ ន្ ដល់មន្តន្តីរាជធានី្ទខែត ក្សុក្ ខណឌ  ក្ក្ុង             

17. ក្ែែួពិនិ្ែយនិ្ងវាយែនមលពីវឌ្ឍន្ភាពនន្ការអនុ្វែតក្មមវ ិ្ ីក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណ
ពិការភាពតាមគាំរូសងគម និ្ងសិទ្ធជិាមូលដាឋ ន្ក្បចាំក្ែីមស             

18. ែលិែនិ្ងតច្ក្ប័ណណសាំគាល់ពិការភាពជូន្ជន្ពិការតដលបាន្ក្ាំណែ់   
អែតសញ្ហញ ណពិការភាពរចួ្រាល់តាមគាំរូសងគម និ្ងសិទ្ធិជាមូលដាឋ ន្             

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៦.២. អនុវតតសិទធិោរករ និងង្សវាយុតតិ្ម៌សប្មាប់ជនពិោរ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៤. ជន្ពិការតដលទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ៣៥នាក្ ់ ១០០នាក្ ់ ១០០នាក្ ់  
នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពជន្ពិការ 

និ្ងរដឋបាលសិទ្ធជិន្ពិការ 
 

1. បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ និ្ងបទងកែីមុខរបរ8ដលជ់ន្ពិការ              
2. សក្មបសក្មួលជាមួយអងគការនដគូែតល់ឧបក្រណ៍ និ្ងថវកិាជូន្ជន្ពិការ

តដលបាន្ទ្ទួ្លការបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈទដីមបចីប់ទែតីមមុខរបរ 
            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 
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3. សហការជាមួយអងគការនដគូក្នុងការអភិវឌ្ឍ និ្ងបណតុ េះបណាត លអក្សរសាា ប 
និ្ងភាសាសញ្ហញ               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពជន្ពិការ 
និ្ងរដឋបាលសិទ្ធជិន្ពិការ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូច្នាក្រ ៥. ជន្ពិការតដលទ្ទួ្លបាន្ការែគូ រែគងការងារនិ្ងមុខរបរ ៦០នាក្ ់ ១០០នាក្ ់ ១២០នាក្ ់
4. ែសពវែាយ និ្ងទក្ជីសទរសីសិសសមន្ពិការភាពឱ្យមក្ទ្ទួ្លការ            

បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈទៅទខែតរាជធានី្             

5. សហការជាមួយអងគការនដគូពាក់្ព័ន្ធក្នុងការែគូរែគងការងារជូន្ជន្ពិការ             
6. សិក្ាក្សាវក្ជាវពីែក្មូវការទី្ែារការងារ វាយែនមលពីឱ្កាសការងារ និ្ង  

ែគូរែគងការងារសក្មប់ជន្ពិការ 
            

7. ពិនិ្ែយសទក្មច្ទលីទសៀវទៅទគាលការណ៍តណនាាំ សដីពីការគាាំក្ទ្ការបណដុ េះ
បណាដ លវជិាជ ជីវៈ និ្ងការងារសក្មប់ជន្ពិការទៅក្នុងក្បទទ្សក្មពុជា             

8. តាមដាន្ វាយែនមលគទក្មងក្មមវ ិ្ ី និ្ងក្សាវក្ជាវជន្ពិការតដលបាន្បទងកីែ
មុខរបរទៅតាមសហគមន៍្ទក្កាយបញ្ច ប់ការបណតុ េះបណាត ល             

9. ក្បកាសឱ្យទក្បីក្បាស់នូ្វទសៀវទៅទគាលការណ៍តណនាាំ សដីពីការគាាំក្ទ្ទលី
ការបណដុ េះបណាដ លវជិាជ ជីវៈ និ្ងការងារសក្មប់ជន្ពិការទៅក្នុងក្បទទ្ស
ក្មពុជា 

            

10. ទបាេះពុមភែសពវែាយទសៀវទៅទគាលការណ៍តណនាាំសដីពីការគាាំក្ទ្ទលីការ
បណដុ េះបណាដ លវជិាជ ជីវៈ និ្ងការងារសក្មប់ជន្ពិការទៅក្នុងក្បទទ្សក្មពុជា
ទៅក្ក្សួង សាា ប័ន្ អងគការ និ្ងអនក្ពាក់្ព័ន្ធ 

            

11. ទរៀបច្ាំទវទិ្កាជាែិសដីពីការងារសក្មប់យុវជន្ពិការ             
សូច្នាក្រ ៨. ជន្ពិការតដលក្ែវូបាន្ទក្ជីសទរសីឱ្យចូ្លបទក្មីការងារទៅ
តាមសាា បន័្រដឋ (២ %) 

៣.០៩១នាក្ ់ ៣.១២១នាក្ ់ ៣.១៥១នាក្ ់

12. សក្មបសក្មួល  និ្ងជាំរុញឱ្យក្ក្សួង សាា ប័ន្រដឋ អនុ្វែតកាែពវកិ្ច្ចទ្ទួ្ល 
ជន្ពិការចូ្លបទក្មីការងារ 

            

13. ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ច ក្ក្សួង សាា ប័ន្រដឋ ក្នុងការអនុ្វែតកាែពវកិ្ច្ចទ្ទួ្លជន្ពិការ
ចូ្លបទក្មីការងារ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 
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សូច្នាក្រ ៩. ជន្ពិការក្ែវូបាន្ទក្ជីសទរសីឱ្យចូ្លបទក្មីការងារទៅតាម 
សាា បន័្ឯក្ជន្ (១ %) ៣.៥០០នាក្ ់ ៣.៥០០នាក្ ់ ៣.៥០០នាក្ ់

 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពជន្ពិការ 
និ្ងរដឋបាលសិទ្ធជិន្ពិការ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. សក្មបសក្មួល  និ្ងជាំរុញឱ្យសហក្គាសឯក្ជន្អនុ្វែតកាែពវកិ្ច្ចទ្ទួ្ល
ជន្ពិការចូ្លបទក្មីការងារ             

15. ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ចសហក្គាសឯក្ជន្ក្នុងការអនុ្វែតកាែពវកិ្ច្ចទ្ទួ្លជន្ពិការ
ចូ្លបទក្មីការងារ             

សូច្នាក្រ ១០. ក្គឹេះសាា ន្រដឋនិ្ងឯក្ជន្ក្ែវូបាន្ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ចទលីការ  
អនុ្វែតច្ាបស់តីពីកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិជន្ពិការ 

៥០ ក្គឹេះសាា ន្ ១០០ ក្គឹេះសាា ន្ ១១០ ក្គឹេះសាា ន្ 

• រដឋ ៥ សាា បន័្ ៥ សាា បន័្ ១០ សាា បន័្ 
• ឯក្ជន្ ៤៥ ក្គឺេះសាា ន្ ៩៥ ក្គឺេះសាា ន្ ១០០ ក្គឺេះសាា ន្ 
16. ទរៀបច្ាំវគគបណតុ េះបណាត លសតីពីរទបៀបអនុ្វែតនី្ែិវ ិ្ ីចុ្េះបញ្ជ ិកា និ្ងនី្ែិវ ិ្ ី

អ្ិការកិ្ច្ចវស័ិយពិការភាព ទដីមបពីក្ងឹងសមែាភាពដល់មន្តន្តីរាជធានី្ ទខែត   
            

17. ទរៀបច្ាំសិកាា សាោែសពវែាយសតីពីការជាំរុញការអនុ្វែតច្ាប់កិ្ច្ចការពារ និ្ង
ទលីក្ក្មពស់សិទ្ធជិន្ពិការទៅថាន ក់្រាជធានី្ ទខែត   

            

18. វាយែនមល និ្ងទ វ្អី្ិការកិ្ច្ចទលីការអនុ្វែតច្ាប់សតីពីកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្
ក្មពស់សិទ្ធិជន្ 

            

19. ទរៀបច្ាំវាយែនមល និ្ងែលិែវញិ្ហញ បន្បក្ែបញ្ហជ ក់្ការចុ្េះទឈាម េះក្នុងបញ្ជ ីអនុ្វែត
អនុ្ក្កឹ្ែយទលខ១០៨អន្ក្ក្.បក្. 

            

សូច្នាក្រ ១១. អគារនន្ក្ក្សួង សាា បន័្រដឋ និ្ងឯក្ជន្ តដលបាន្វាយ
ែនមលទលីការតក្សក្មលួបងកលក្ាណៈងាយក្សលួសក្មបជ់ន្ពិការ ២៥ អគារ ៦០ អគារ ៧០ អគារ 

20. សក្មបសក្មួល និ្ងជាំរុញឱ្យក្ក្សួង សាា ប័ន្រដឋ អនុ្វែតកាែពវកិ្ច្ចទរៀបច្ាំ  
លក្ាណៈងាយក្សួល (Accessibility) សក្មប់ជន្ពិការបមល សទី់្             

21. សហការជាមួយក្ក្សួងសាធារណការនិ្ងដឹក្ជញ្ជូ ន្ ទដីមបែីតលប់ណ័ណទបីក្
បរពិទសស ជូន្ជន្ពិការ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๓๔  

តារាងទ្ី១៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៦.៣ 

22. ែសពវែាយសតីពីការជាំរុញការតក្សក្មួល និ្ងទរៀបច្ាំបងកលក្ាណៈងាយក្សួល
សក្មបជ់ន្ពិការទៅថាន ក់្រាជធានី្ ទខែត               

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៦.៣. អនតោគមន៍ស្មធារណៈង្លើកិចចោរស្រសតីនិងកុមារមានពិោរភាពនិងរាំប្ទសកមមភាពកីឡានិងវរប្ម៌ជនពិោរ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១២. ការក្បកួ្ែកី្ឡាសក្មបជ់ន្ពិការតដលបាន្ចូ្លរមួនិ្ង
ទ្ទួ្លការទលីក្ទឹ្ក្ចិ្ែត ១៤ការក្បក្ួែ ១៤ការក្បក្ួែ ១៤ការក្បក្ួែ  

 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពជន្ពិការ 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. បូក្សរុបការងារក្បចាំឆ្ន ាំ និ្ងទលីក្ទិ្សទៅសក្មបឆ់្ន ាំបនាា ប ់             
24. ចូ្លរមួក្បជុាំនិ្ងមហាសន្និបាែទក្ៅក្បទទ្ស             
25. បណតុ េះបណាត លក្គូបងវឹក្កី្ឡាសក្មប់ជន្ពិការ             
26. ទរៀបច្ាំក្មមវ ិ្ ីកី្ឡាសក្មប់ទក្មងទខាយសែិបញ្ហញ អាយុ២-៧ឆ្ន ាំ             
27. ទរៀបច្ាំក្មមវ ិ្ ីក្បកួ្ែថាន ក់្រាជធានី្ទខែត សក្មបជ់ន្ពិការ             
28. ទរៀបច្ាំក្មមវ ិ្ ីែតល់សមភ រៈកី្ឡាជូន្កី្ឡាក្រ កី្ឡាការនីិ្ជន្ពិការ             
29. ទរៀបច្ាំក្មមវ ិ្ ីក្បគល់ក្បាក់្រងាវ ន់្កី្ឡាក្រ កី្ឡាការនីិ្ជន្ពិការ             
30. ទរៀបច្ាំទវទិ្កាអាណាពាបាល សក្មបជ់ន្ពិការ             
31. ក្ែួែពិនិ្ែយសុខភាពកី្ឡាក្រ និ្ងកី្ឡាការនីិ្ សក្មបជ់ន្ពិការ             
32. ចូ្លរមួការក្បកួ្ែទៅថាន ក់្ជាែិ និ្ងថាន ក់្អនុ្ែាំបន់្ទមគងគ             
សូច្នាក្រ ១៣. កុ្មរមន្ពិការភាពតដលរស់ទៅក្នុ ងមណឌ លតថទាំកុ្មរ
របស់រដឋ និ្ងមណឌ លតថទាំរបស់អងគការតដលក្ែវូបាន្ក្ាំណែអ់ែតសញ្ហញ ណ-
ក្មមពិការភាព  

២០០នាក្ ់ ៤០នាក្ ់ ៤០នាក្ ់



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๓๕  

 

អនុរម្មវធិីទ្ី១.៧ រព្ង្ឹង្រិចចការពារ និង្គលើររម្ពសស់ទិ្ធិជនរិការ 
ទគាលបាំណង៖ 
        ពក្ងឹងការអនុ្វែតអនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធិជន្ពិការ ច្ាប់សតីពីក្ិច្ចការពារន្ិងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិជន្ពិការ តែន្ការយុទ្ធសាន្តសតជាែិសតីពីពិការភាព ន្ងិលិខិែបទ្ដាឋ ន្គែិ
យុែតទែសងៗទទ្ៀែ។ 
តារាងទ្ី១៥. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៧.១ 

33. បណតុ េះបណាត លសតីពីបទច្ចក្ទទ្សតថទាំកុ្មរពិការភាពតដលក្ាំពុងរស់ទៅក្នុង
មណឌ លតថទាំកុ្មររដឋនិ្ងមណឌ លតថទាំកុ្មររបស់អងគការ 

             
នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពជន្ពិការ 

 
 

34. ក្ែួែពិនិ្ែយទលីការក្ាំណែ់អែដសញ្ហញ ណកុ្មរមន្ពិការភាព តដលក្ាំពុងរស់
ទៅក្នុងមណឌ លតថទាំកុ្មររបស់រដឋ និ្ងមណឌ លតថទាំកុ្មររបសអ់ងគការ 

            

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៧.១. អនុវតតសិទធិោរករ និងង្សវាយុតតិ្ម៌សប្មាប់ជនមានពិោរ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. តែន្ការយុទ្ធសាន្តសតជាែិ និ្ងលិខិែែូបក្រណ៍ជាែិ និ្ង
អន្តរជាែិនានាទក្ទិ់្ន្នឹ្ងពិការភាពក្ែវូបាន្អនុ្វែតទដាយក្ក្សួង សាា បន័្ 
និ្ងអនក្ពាក្ព់ន័្ធ 

២០សាា បន័្ ២០សាា បន័្ ២០សាា បន័្ 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាពជន្ពិការ 

 
 
 

1. ផ្សព្វផ្ាយដល់ ក្ក្សួង សាា ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធ នៅថ្នា ក់ជាតិ និងនរោមជាតិ ឱ្យ
បញ្ចូ លសក្មមភាពតដលមន្តច្ងទៅក្នុងតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតជាែិសតីពី
ពិការភាពទៅក្នុងតែន្ការរបស់ខលួន្ 

            

2. ទរៀបច្ាំសិកាា សាោសតីពីការក្ែួែពិនិ្ែយសាា ន្ភាពការអនុ្វែតតែន្ការយុទ្ធសាន្តសត
ជាែិសតីពីពិការភាព ពាក់កណ្តា លនិងចុងអណតាិ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๓๖  

3. តច្ក្រ ាំតលក្បទ្ពិទសា្ន៍្ ោរអនុវតាលអ ដល់ក្កុ្មការងារសកមមភាព្
ជនពិ្ោរក្ក្សួង សាា ប័ន្ ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាពជន្ពិការរាជធានី្ ទខែត 
និងដដគូពាក់ព័្នឋ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាពជន្ពិការ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. បណតុ េះបណាត ល និ្ងែសពវែាយអនុ្សញ្ហញ អន្តរជាែិសតីពីសិទ្ធិជន្ពិការ             
5. បនងកើតនិងដំនណើ រោររបព័្នឋតាមដាន្ ក្ែួែពិនិ្ែយ និ្ងវាយែនមលការអនុ្វែត

អនុ្សញ្ហញ  សតីពីសិទ្ធិជន្ពិការ ការអនុ្វែតលិខិែូបក្រណ៍អន្តរជាែិ             

6. បណតុ េះបណាត ល និ្ងែសពវែាយអំព្ើោរក្គប់ក្គងថវកិាជាែិសក្មប់
ការងារពិ្ោរភាព្ ដល់រកុមរបឹកាសកមមភាព្រាជធានើនេតា             

7. អនុ្វែតសតង់ដាអបបបរមនន្ការបងកលក្ាណៈងាយក្សួលទហដាឋ រច្នាសមព័ន្ធ 
រូបវន័្ត មទ្ាបាយទ វ្ីដាំទណីរ និ្ងទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ងសក្មប់ជន្ពិការ             

8. បន្តញ្ហជ បការយល់ដឹងអាំពីសមែាភាពទបីក្បរ និ្ងែតល់ប័ណណទបីក្បរសក្មប់
ជន្ពិការ             

9. ែសពវែាយច្ាប់សតីពីកិ្ច្ចគាាំពារសិទ្ធិជន្ពិការ             
10. ែតល់ទសវាែលូវច្ាប់សក្មប់ជន្ពិការតដលមន្ែក្មូវការចាំបាច់្ ទដាយ  

សហការជាមួយសាា ប័ន្ែុោការ មន្តន្តីយុែតិ្ម៌ និ្ងបុគគលិក្ពន្ធនាគារ 
            

សូច្នាក្រ ២. របាយការណ៍សតីពីការអនុ្វែតលិេិែតូបករណ៍អនារជាតិសាើព្ើ
សិទ្ធិជន្ពិការក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំទ ីង 

២របាយការណ៍ ២របាយការណ៍ ២របាយការណ៍ 

11. នរៀបចំនសចកាើសនរមចរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសំនៅជំរុញោររបមូលរបាយោរណ៍សាើព្ើ 
ោរអនុវតាអនុសញ្ញា សិទ្ឋិជនពិ្ោរ             

12. បទងកីែឧបក្រណ៍តាមដ្ឋន រតួតពិ្និតយនិងវាយតដមៃ សក្មប់ក្បមូល
ព័ែ៌មន្ ឬទិ្ន្នន័្យនន្ការអនុ្វែតសិទ្ធិជន្ពិការ 

            

13. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីពាក់្ព័ន្ធសតពីីការទក្បីក្បាស់ឧបក្រណ៍តាមដ្ឋន 
រតួតពិ្និតយនិងវាយតដមៃសក្មប់ក្បមូលព័ែ៌មន្ និ្ងទិ្ន្នន្័យ             

14. តាមដាន្ ក្ែួែពិនិ្ែយ និ្ងវាយែនមលក្ក្សួង សាា ប័ន្ រដឋបាលថាន ក់្ទក្កាមជាែិ 
សងគមសីុវលិនិ្ងវស័ិយឯក្ជន្សតពីីវឌ្ឍន្ភាព ការអនុ្វែតច្ាប់ អនុ្ក្កឹ្ែយ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๓๗  

 
9 ក្ក្មុក្បឹក្ាទសដឋក្ិច្ច សងគម ន្ិងវបប្ម ៌

តែន្ការយុទ្ធន្តសតជាែិសតីពីពិការភាព ក្បកាសអន្តរក្ក្សួងនិ្ងទគាលការណ៍
តណនាាំនានាទក្់ទ្ងនឹ្ងពិការភាព 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាពជន្ពិការ 

 
 

15. ទរៀបច្ាំរបាយការណ៍សតីពីការអនុ្វែតអនុ្សញ្ហញ សតីពីសិទ្ធិជន្ពិការជូន្រាជរដាឋ
ភិបាល និ្ងអងគការសហក្បជាជាែិ             

16. ផ្សព្វផ្ាយ អនុសាសន៍របស់គណកម្មម ធិោរអងគោរសហរបជាជាតិ
ទ្ទួ្លបនទុកសិទ្ឋជិនពិ្ោរ             

សូច្នាក្រ ៣. នសចកាើរពាងច្ាបពិ់្ោរភាព្ (ចាប់សតីពីកិ្ច្ចការពារ និ្ង
ទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិជន្ពិការ) ក្ែវូបាន្អនុម័ត ទសច្ក្តីក្ពាងច្ាប ់ អនុ្មែ័ ែសពវែាយ 

17. នរៀបចំកិចចរបជំុរកុមោរងារបនចចកនទ្សនដើមបើទ្ទួ្លនិងពិ្និតយធាតុចូល 
នលើនសចកាើរពាងចាប់             

18. ទរៀបច្ាំកិចចរបជំុពិ្នររោះនោបល់ជាមួយរកសួងសាា ប័នជំនាញពាក់ព័្នឋ 
នៅនលើនសចកាើរពាងចាប់             

19. នរៀបចំកិចចរបជំុពិ្នររោះនោបល់ ជាមួយសម្មជិករកុមរបឹកាសកមមភាព្
ជនពិ្ោរ នរោមអធិបតើភាព្ឯកឧតាមរដឋមន្តនាើ 

            

20. នរៀបចំនសចកាើថ្លៃងនហតុនដើមបើដ្ឋក់ជូនទ្ើសាើោរគណៈរដឋមន្តនាើ តាមនិតិវធិើ 
(រកុមរបឹកានអកូសុក9 រកុមរបឹកាអកសរសាន្តសា រកុមរបឹកាអាកចាប់ 
និងកិចចរបជំុនព្ញអងគ) 

            

21. ចូលរមួោរពារនសចកាើរពាងចាប់ កាុងកិចចរបជំុរកុមរបឹកានអកូសុក 
រកុមរបឹកាអកសរសាន្តសា រកុមរបឹកាអាកចាប់ និងកិចចរបជំុនព្ញអងគ             

22. នរៀបចំនបាោះពុ្មពនសចកាើរពាងចាប់និងនសចកាើថ្លៃងនហតុ ថ្ដលអនុម័ត 
នដ្ឋយគណៈរដឋមន្តនាើ នដើមបើដ្ឋក់ជូនរដឋសភាជាតិនិងក្ពឹទ្ឋសភា             

23. ចូលរមួោរពារនសចកាើរពាងចាប់ កាុងកិចចរបជំុ រដឋសភា និងក្ពឹទ្ឋសភា              
24. នរៀបចំបកថ្របនិងនបាោះពុ្មពចាប់ពិការភាព             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๓๘  

តារាងទ្ី១៦. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៧.២ 
25. បណាុ ោះបណ្តា លច្ាប់សតីពីសិទ្ធិជន្ពិការដល់រគូឧនទ្ទសថ្នា កជ់ាតិ              

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៧.២. ង្លើកកមពស់ោរផ្លា សផ់្លា ស់រតូរឥរោិបែអវិជជមានចាំង្ពាោះជនពិោរប្រកបង្ោយប្រសិទធិភាព 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៤. អក្តាសាធារណៈជន្តដលបាន្ចូ្លរមួអនុ្វែតកិ្ច្ចការពារ
និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិជន្ពិការ 

គាម ន្ សិក្ា % 
 
 
 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាពជន្ពិការ 

 
 
 
 
 
 
 
 

26. សិក្ាក្សាវក្ជាវសតីពីអក្តាយល់ដឹង ចូ្លរមួអនុ្វែតកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្
ក្មពស់សិទ្ធិជន្ពិការពីសាធារណៈ             

27. ទរៀបច្ាំទិ្វាជន្ពិការអូទី្សសុមី ទិ្វាមនុ្សសគថលង់ ទិ្វាជនពិ្ោរអនារជាតិ 
និងទិ្វាជនពិ្ោរនផ្សងៗនទ្ៀត             

28. ែសពវែាយការយល់ដឹងពីបញ្ហា ពិការភាព ក្នុងទគាលបាំណងកាែ់បន្ាយការ
ទរសីទអីងតាមរយៈវទិ្យុ ទូ្រទ្សសន៍្  បណាត ញសងគម ខិែបណណ បូសត័រ          
វទីដអូសព៉ាែ និ្ងទមឌាទែសងៗ។ 

            

29. ទរៀបច្ាំសិកាា សាោជាមួយក្ក្សួង សាា ប័ន្ពាក់្ព័ន្ធ សងគមសីុវលិ និ្ងវស័ិយ
ឯក្ជន្សាើអំព្ើបរោិបនាពិ្ោរភាព្              

សូច្នាក្រ ៥. កិ្ច្ចសហក្បែិបែតិការជាមួយថាន ក្អ់ន្តរជាែិ ថាន ក្ែ់ាំបន្ ់និ្ង
សហគមន្ ៍អាសា ន្ក្ែវូបាន្ពក្ងឹង 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៧ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៧ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៧ក្បទភទ្ 

30. សហោរជាមួយអងគោរដដគូពាក់ព័្នឋអនារជាតិនដើមបើអភិវឌ្ឍវស័ិយពិ្ោរ 
ភាព្និងសាា រលទ្ឋភាព្ព្លកមម។                

31. ចូ្លរមួក្ពឹែតិការណ៍ទៅថាន ក់្សក្លនិងថាន ក់្ែាំបន់្ទក់្ទិ្ន្នឹ្ងពិការភាព             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๓๙  

32. ចូលរមួសនាិបាតអងគោរសហរបជាជាតិកាុងនាមរដឋភាគើដនអនុសញ្ញា សាើព្ើ 
សិទ្ឋិជនពិ្ោរ              

 
 
 
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាពជន្ពិការ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. ចូលរមួក្មមវ ិ្ រីបឡងក្បក្ែួរបថ្ជងសមតាភាព្ជំនាញរបស់ជនម្មន
ពិ្ោរភាព្ តែនក្កើឡា សិលបៈ បនចចកវទិ្ា និងសកមមភាព្នផ្សងៗនទ្ៀត             

34. បំនព្ញោតព្វកិចចនផ្សងៗនទ្ៀតកាុងនាមជារបនទ្សហតានលេើ និងរដឋភាគើ 
រាល់លិេិតូបករណ៍នផ្សងៗសាើព្ើពិ្ោរភាព្។             

35. ចូលរមួកិចចរបជំុពាក់កណ្តា លអណតាិដនោរអនុវតាយុទ្ឋសាន្តសាអុើនឈាន់ 
និង នរៀបចំយុទ្ឋសាន្តសាសរម្មប់ទ្សវតសពិ្ោរភាព្លមើ 

            

36. សក្មបសក្មួលទរៀបច្ាំសមជអន្តរជាែិ ក្បចាំែាំបន់្អាសីុនិ្ងបា៉ា សីុហវកិ្ទលីក្
ទី្៥ ទៅឆ្ន ាំ២០២៣ ទៅក្មពុជា កាុងនាមជាម្មច ស់ផ្ទោះ សតីពីការទ វ្ីបរយិបន្ន
ពិការភាពក្នុងក្មមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍្សហគមន៍្(CBID)  

            

សូច្នាក្រ ៦. ច្ាំន្ួន្មន្តន្តីបទងាគ លទៅថាន ក្ជ់ាែិ និ្ងថាន ក្ទ់ក្កាមជាែិតដល
មន្សមែាភាពទលីជាំនាញកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិជន្ពិការក្ែវូ
បាន្បទងកីន្ 

គាម ន្ ៧០នាក្ ់ ៩០នាក្ ់

37. កសាងឯកសារបណាុ ោះបណ្តា ល សាើអំព្ើបរោិបនាពិ្ោរភាព្ ផាសុកវតាុ ផាសុក
សរមយ អនុសញ្ញា សិទ្ឋិជនពិ្ោរ ចាប់សាើព្ើជនពិ្ោរ និងបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតាិនានា             

38. បណតុ េះបណាត លដល់រគូបទងាគ លពាក់្ព័ន្ធថាន ក់្ជាែិ និ្ងថាន ក់្ទក្កាម
ជាែិសាើអំព្ើបរោិបនាពិ្ោរភាព្ ផាសុកវតាុ ផាសុកសរមយ 
អនុសញ្ញា សិទ្ឋិជនពិ្ោរ ចាប់សាើព្ើជនពិ្ោរ និងបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតានិានា 

            

39. រតួតពិ្និតយនិងវាយតដមៃ សមតាភាព្នរោយព្ើោរបណាុ ោះបណ្តា ល              

40. ទរៀបចំវគគរលឹំកដលរ់គូបទងាគ លពាក់្ព័ន្ធថាន ក់្ជាែិ និ្ងថាន ក់្ទក្កាម
ជាែិសាើអំព្ើផាសុកវតាុ និងផាសុកសរមយ។ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๔๐  

 
អនុរម្មវធិីទ្ី១.៨ រិចចោ ាំពារសខុុាលភារម្នុសសចាស ់
ទគាលបាំណង៖ 
        ពក្ងឹងពក្ងីក្ក្បសិទ្ធភាពទសវាតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ទៅតាមក្គួសារ ន្ិងសមគមមនុ្សសចស់ឃុាំសងាក ែ់ ទលីក្ទ្ឹក្ច្ិែតដល់សហគមន្៍ អារាមសាសនាជាពិទសស
ក្ពេះពុទ្ធសាសនា ន្ិងសាសនាដនទ្ទទ្ៀែក្នុងការជួយដល់សាសន្ិក្តដលជាជន្ចស់ជរាបាន្ក្ជក្ទកាន្។ 
តារាងទ្ី១៧. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៨.១ 

សូច្នាក្រ ៧. មន្តន្តីអគគទលខា្ិការដាឋ ន្ ក្.ស.ជ. ក្ក្មុការងារសក្មមភាព
ជន្ពិការតាមក្ក្សួងសាា បន័្ និ្ង ក្.ស.ជ. រាជធានី្ទខែត តដលក្ែវូបាន្
ពក្ងឹងសមែាភាព 

គាម ន្ ៣០០នាក្ ់ ៣០០នាក្ ់
 
 
 
 

អគគទលខា្ិការដាឋ ន្ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាពជន្ពិការ 

41. បណាុ ោះបណ្តា លអំព្ើ  លវោិកមមវធិើ ោររតួតពិ្និតយវាយតដមៃ របាយោរណ៍និង
ជាំនាញនផ្សងៗនទ្ៀត ដល់មន្តន្តីអគគទលខា្ិការដាឋ ន្ ក្.ស.ជ.  

            

42. បណាុ ោះបណ្តា លអំព្ើ  លវោិកមមវធិើ ោររតួតពិ្និតយវាយតដមៃ របាយោរណ៍និង
ជាំនាញនផ្សងៗនទ្ៀត ដល់ សម្មជិករកុមោរងាររកុមរបឹកាសក្មមភាពជន្
ពិការក្ក្សួងសាា ប័ន្  

            

43. បណាុ ោះបណ្តា លអំព្ើ  លវោិកមមវធិើ ោររតួតពិ្និតយវាយតដមៃ របាយោរណ៍និង
ជាំនាញនផ្សងៗនទ្ៀត ដល់ សមជិក្ ក្.ស.ជ. រាជធានី្-ទខែត និ្ងអនក្ពាក្់ព័ន្ធ
ទដីមបអីនុ្វែតមុខងារ 

            

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៨.១. រាំពារសុខុមាលភាពមនុសសចាស ់

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 
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10 មន្២៣ ក្ក្សួង សាា ប័ន្អនុ្វែតទលីអាទ្ិភាព ១.ការធានាឱ្យបាន្នូ្វសន្តិសុខហរិញ្ញវែាុ ២.សុខភាព ន្ិងសុខុមលភាព ៣. រទបៀបរបបការរស់ទៅ ៤.បរសិាា ន្អាំទណាយែល ៥.សមគមមនុ្សសចស់ ន្ិងវយ័ចស់សក្មម  
៦.ទ្ាំនាក្់ទ្ាំន្ងអន្តរជាំនាន្់ ៧.ការរ ាំទោភបាំពាន្ ន្ិងអាំទពីហងិាទលីមនុ្សសចស់ ៨.សាា ន្ភាពមន្អាសន្ន ៩.ការទក្ែៀមខលួន្របស់ក្បជាជន្វយ័ទក្មង 

សូច្នាក្រ ១. សមគមមនុ្សសចស់ឃុាំសងាក ែក់្ែវូបាន្ពក្ងឹងសមែាភាព
តាមទគាលការណ៍តណនាាំ ១៥០សមគម ២០០សមគម ២៥០សមគម  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពមនុ្សសចស ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. បូក្សរុបលទ្ធែលការងារ និ្ងទិ្សទៅអនុ្វែដបន្ដរបស់នាយក្ដាឋ ន្             
2. ទរៀបច្ាំ និ្ងតក្សក្មួលលិខិែបទ្ដាឋ ន្គែិយុែដ             

3. បណតុ េះបណាត លបទងកីន្សមែាភាពមន្តន្ដីនាយក្ដាឋ ន្             
4. ទរៀបច្ាំទិ្វាមនុ្សសចស់ក្មពុជា និ្ងទិ្វាមនុ្សសចស់អន្ដរជាែិ             
5. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំគណៈក្មម ្ិការជាែិក្មពុជាទដីមបមីនុ្សសចស ់             
6. ែសពវែាយអាំពីវគគបណដុ េះបណាដ លជាំនាញតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់             
7. ពក្ងឹងសមែាភាពសមគមមនុ្សសចស់             
8. តក្សក្មួលទគាលការណ៍តណនាាំសដីពីការបទងកែី និ្ងក្គប់ក្គងសមគម
មនុ្សសចស ់             

9. ែសពវែាយទគាលការណ៍តណនាាំសដីពីការបទងកែី និ្ងក្គប់ក្គងសមគម
មនុ្សសចស ់             

10. ទរៀបច្ាំនិ្ងែសពវែាយទសៀវទៅតណនាាំសតីពីការបងាក រក្រណីមន្ទក្គាេះអាសន្ន
ទែសងៗ             

11. បទងកីែខិែប័ណណ និ្ងែសពវែាយអាំពីក្មមវ ិ្ ីកាែ់បន្ាយទក្គាេះមហន្ដរាយពី    
បតក្មបក្មួលអាកាសធាែុដល់មនុ្សសវយ័ចស់តាមរយៈក្បព័ន្ធព័ែ៌មន្             

12. ចូ្លរមួកិ្ច្ចក្បជុាំដក្ក្សង់បទ្ពិទសា្ន្ពីបណាដ ក្បទទ្សតដលជាសមជិក្   
អាសា ន្ និ្ងក្បទទ្សទែសងៗ             

សូច្នាក្រ ២. តែន្ការសក្មមភាពឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥នន្ទគាល
ន្ទយបាយជាែិសដីពីមនុ្សសវយ័ចស់ក្ែវូបាន្បទងកីែទ ីងនិ្ងអនុ្វែត10 

អនុ្មែ័  ែសពវែាយ  អនុ្វែត  



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๔๒  

13. តក្សក្មួលតែន្ការសក្មមភាពឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ នន្ទគាលន្ទយបាយ
ជាែិសដីពីមនុ្សសវយ័ចស់ ២០១៧-២០៣០              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពមនុ្សសចស ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. អនុ្ម័ែ និ្ងដាក់្ឱ្យទក្បីក្បាស់តែន្ការសក្មមភាពឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ នន្
ទគាលន្ទយបាយជាែិសដីពីមនុ្សសវយ័ចស់ ២០១៧-២០៣០              

15. ែសពវែាយតែន្ការសក្មមភាពឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ នន្ទគាលន្ទយបាយ
ជាែិសដីពីមនុ្សសវយ័ចស់ ២០១៧-២០៣០             

16. សិក្ាក្សាវក្ជាវអាំពីលទ្ធភាពក្នុងការឧបែាមភសាច់្ក្បាក់្ជូន្ក្បជន្ជន្នន្         
វស័ិយទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅក្បព័ន្ធ             

17. ទរៀបច្ាំឯក្សារទ្សសនាទន្សតីពីការក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណក្បជាជន្នន្វស័ិយ
ទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅក្បព័ន្ធ             

18. ទរៀបច្ាំនី្ែិវ ិ្ ីនន្ការក្ាំណែ់អែដសញ្ហញ ណក្បជាជន្នន្វស័ិយទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅ
ក្បព័ន្ធ             

19. ក្ាំណែ់អែដសញ្ហញ ណក្បជាជន្នន្វស័ិយទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅក្បព័ន្ធទ្ទួ្លបាន្ 
របបទសា្ន្             

20. បទងកីែលិខិែបទ្ដាឋ ន្គែិយុែដសតពីីរបបទគាលន្ទយបាយឧបែាមភដល់     
ក្បជាជន្នន្វស័ិយទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅក្បព័ន្ធ             

21. អភិវឌ្ឍន៍្សមែាភាពសាា ប័ន្ និ្ងពក្ងឹងសមែាភាពមន្តន្ដីទ្ទួ្លបន្ាុក្ក្នុងការ
ចុ្េះក្ាំណែ់អែដសញ្ហញ ណអនក្ទ្ទ្ួលែល             

22. ក្ាំណែ់រាជធានី្ ទខែដទគាលទៅក្នុងការអនុ្វែដក្មមវ ិ្ ីឧបែាមភសាច់្ក្បាក់្ជូន្
ក្បជាជន្នន្វស័ិយទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅក្បព័ន្ធ             

23. ទរៀបច្ាំតែន្ការទដីមបពីក្ងីក្វសិាលភាពក្នុងការអនុ្វែដក្មមវ ិ្ ីឧបែាមភសាច់្ក្បាក់្
ជូន្ក្បជាជន្នន្វស័ិយទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅក្បព័ន្ធក្គបដណដ ប់ទូ្ទាំងក្បទទ្ស             

24. ដាក់្ឲ្យអនុ្វែដក្មមវ ិ្ ីឧបែាមភសាច់្ក្បាក់្ជូន្ក្បជាជន្នន្វស័ិយទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅ
ក្បព័ន្ធទូ្ទាំងក្បទទ្ស             

25. ែសពវែាយទគាលន្ទយបាយជាែិសដីពីមនុ្សសវយ័ចស់ ២០១៧-២០៣០             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๔๓  

តារាងទ្ី១៨. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៨.២ 

26. ទរៀបច្ាំទគាលការណ៍តណនាាំសដីពីការតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ទៅតាមែាេះ              
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពមនុ្សសចស ់
 

27. ែសពវែាយទគាលការណ៍តណនាាំសដីពីការតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ទៅតាមែាេះ             
28. ទរៀបច្ាំទគាលការណ៍តណនាាំសដីពីការតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ទៅតាមសហគមន៍្ ឬ
អារាមសាសនា             

29. ែសពវែាយទគាលការណ៍តណនាាំសដីពីការតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ទៅតាម 
សហគមន្៍ ឬអារាមសាសនា             

30. ក្ែួែពិនិ្ែយ និ្ងវាយែនមលការអនុ្វែដ និ្ងលទ្ធែលក្មមវ ិ្ ីឧបែាមភសាច់្ក្បាក់្
ជូន្ក្បជាជន្នន្វស័ិយទសដឋកិ្ច្ចទក្ៅក្បព័ន្ធ             

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៨.២. បណុ្ោះបណ្្ដលជាំនាញថែទាាំមនុសសវយ័ចាស ់

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៣. ក្គបូទងាគ លក្ែវូបាន្បណតុ េះបណាត លជាំនាញតថទាំមនុ្សស
ចស់ និ្ងពក្ងឹងសមែាភាពវកិ្កឹ្ែយការ ៧៧នាក្ ់ ៧៧នាក្ ់ ៧៧នាក្ ់  

 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពមនុ្សសចស ់
 
 
 
 

សូច្នាក្រ ៤. សិកាា កាមក្ែវូបាន្ទក្ជីសទរសីនិ្ងបណតុ េះបណាត លជាំនាញ
តថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ ៥០នាក្ ់ ១០០នាក្ ់ ១៥០នាក្ ់

31. បណដុ េះបណាដ លអាំពីជាំនាញតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់រយៈទពលខលីដល់ មន្តន្ដី
នាយក្ដាឋ ន្ និ្ងមន្ាីររាជធានី្ ទខែដ 

            

32. បណដុ េះបណាដ លអាំពីជាំនាញតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់រយៈទពលខលីដល់សិកាា កាម             

33. ទរៀបច្ាំក្មមវ ិ្ ីសិក្ាសក្មប់បណដុ េះបណាដ លជាំនាញតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់             
34. ទរៀបច្ាំច្ងក្ក្ង និ្ងទបាេះពុមភទសៀវទៅបណដុ េះបណាដ លជាំនាញតថទាំមនុ្សស   
វយ័ចស់             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 
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អនុរម្មវធិីទ្ី១.៩ រិចចោ ាំពារអតីតយទុ្ធជន និង្ព្រប់ព្រង្សរម្មភារែតលគ់សវាសខុាុលភារសង្គម្ 
ទគាលបាំណង៖ 
      ពក្ងងឹពក្ងីក្ក្បសិទ្ធភាពនន្ការែតល់ក្បាក្់ទបឡាមរណៈសទន្តងាគ េះ ការបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈជូន្អែីែយុទ្ធជន្ ន្ងិកូ្ន្អែីែយុទ្ធជន្ ទលីក្ក្មពស់ជីវភាពរស់ទៅ
របស់អែែីយុទ្ធជន្ ន្ិងក្គសួារឱ្យកាន្់តែលអក្បទសីរ។ 

តារាងទ្ី១៩. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.៩.១ 

35. ទរៀបច្ាំតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតសក្មប់អភិវឌ្ឍន៍្មជឈមណឌ លជាែិគាាំពារមនុ្សស   
វយ័ចស់ ២០២២-២០២៦              

 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សុខុមលភាពមនុ្សសចស ់
 

36. ទរៀបច្ាំតែន្ការសក្មមភាពរបសម់ជឈមណឌ លជាែិគាាំពារមនុ្សសវយ័ចស់             
37. ទរៀបច្ាំក្បព័ន្ធព័ែ៌មន្វទិ្ាសក្មប់ក្គប់ក្គងទិ្ន្នន័្យ និ្ងក្មមវ ិ្ ីសិក្ារបស់
មជឈមណឌ ល             

38. ទលីក្ក្មពស់សមែាភាពមន្តន្ដីរបស់មជឈមណឌ ល             
39. សិក្ាវាយែនមល និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ក្មមវ ិ្ ីសិក្ា             
40. សិក្ាអាំពីែក្មូវការ និ្ងបញ្ហា ក្បឈមនន្ទសវាតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់             
41. ទរៀបច្ាំការចុ្េះក្មមសិក្ាសក្មប់សិកាា កាមតដលទ្ទួ្លបាន្ការបណដុ េះ
បណាដ លជាំនាញតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់             

42.  ទរៀបច្ាំខិែបណណែសពវែាយអាំពីជាំនាញតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ដល់សាធារណៈ
ជន្             

43. ែសពវែាយខិែបណណអាំពីជាំនាញតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ដល់សាធារណៈជន្             
44. ចូ្លរមួទ្សសន្កិ្ច្ចសិក្ាអាំពីជាំនាញតថទាំមនុ្សសវយ័ចស់ពីបណាដ ល
ក្បទទ្សទែសងៗ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๔๕  

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៩.១. ង្លើកកមពស់សុខុមាលភាពអតីតយុទធជន និងប្គួស្មរង្ៅតាមសហគមន៍ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. សមជិក្សមគមអែីែយុទ្ធជន្ក្មពុជាទ្ទួ្លមរណៈភាព
ទ្ទួ្លបាន្ការឧបែាមភថវកិាពីទបឡាមរណៈសទន្តងាគ េះ 

១.០០០នាក្ ់ ១.០០០នាក្ ់ ១.០០០នាក្ ់

 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្អែីែយុទ្ធជន្ 

1. សហការជាមួយសមគមអែីែយុទ្ធជន្ក្មពុជា ទដីមបពីក្ងឹងការអនុ្វែត
ការងារទបឡាមរណសទន្តងាគ េះសមគមអែីែយុទ្ធជន្ក្មពុជា 

            

2. សក្មបសក្មួលការែតល់ទសវាសងគម និ្ងជាំនួ្យសងគមដល់អែីែយុទ្ធជន្ 
និ្ងក្គួសារ 

            

3. ក្បមូលទិ្ន្នន័្យការឧបែាមភថវកិាពីទបឡាមរណៈសទន្តងាគ េះ             

សូច្នាក្រ ២. មន្តន្តីមន្ាីររាជធានី្ទខែតក្ែវូបាន្ពក្ងឹងសមែាភាពអាំពីនី្ែិវ ិ្ ី
ក្បមូលទិ្ន្នន្យ័សាា ន្ភាពជីវភាពនិ្ងែក្មវូការរបស់អែីែយុទ្ធជន្និ្ង
ក្គសួារ 

២៥នាក្ ់ ៥០នាក្ ់ ៥០នាក្ ់

4. ពក្ងឹងសមែាភាពមន្តន្តីបទងាគ ល មន្ាីរ ស.អ.យ. រាជធានី្ ទខែតសតពីីនី្ែិវ ិ្ ី
ក្បមូលទិ្ន្នន័្យពីសាា ន្ភាពជីវភាព និ្ងែក្មូវការរបស់អែីែយុទ្ធជន្ និ្ង
ក្គួសារទដីមបែីតល់ទច្ចក្ទទ្សមន្តន្តីការយិល័យសងគមកិ្ច្ច និ្ងសុខុមលភាព
សងគម 

            

5. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយការអនុ្វែតនី្ែិវ ិ្ ីក្បមូលទិ្ន្នន័្យពីសាា ន្ភាពជីវភាព
និ្ងែក្មូវការរបស់អែីែយុទ្ធជន្និ្ងក្គួសាររបស់ក្កុ្ងក្សុក្ 

             
 
 
 
 
 

សូច្នាក្រ ៣. គណៈក្មម ្ិការអភិវឌ្ឍសហគមន្អ៍ែីែយុទ្ធជន្ឃុាំសងាក ែ ់
ក្ែវូបាន្ពក្ងឹងនិ្ងពក្ងីក្តាមបណាត រាជធានី្ទខែត 

១០ឃុាំ/សងាក ែ ់ ៣០ឃុាំ/សងាក ែ ់ ៣០ឃុាំ/សងាក ែ ់

6. បន្តបទងកីែគណៈក្មម ្ិការអភិវឌ្ឍន៍្សហគមន៍្អែីែយុទ្ធជន្ឃុាំ សងាក ែ់ 
សាំទៅក្ទ្ក្ទ្ង់ជីវភាពអែីែយុទ្ធជន្ និ្ងក្គួសារ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๔๖  

តារាងទ្ី២០. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព ១.៩.២ 

 

 

 

 

7. ក្ែួែពិនិ្ែយពីវឌ្ឍន្ភាពរបស់គណៈក្មម ្ិការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្អែីែយុទ្ធជន្
ឃុាំសងាក ែ់ តដលបាន្បទងកីែរចួ្ទហយីច្ាំនួ្ន្១៨រាជធានី្ទខែត 

             
 

នាយក្ដាឋ ន្អែីែយុទ្ធជន្ 8. ពក្ងឹងសមែាភាពគណៈក្មម ្ិការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្អែីែយុទ្ធជន្ឃុាំ
សងាក ែ់ទគាលទៅទៅតាមរាជធានី្ទខែត 

            

9. សហការជាមួយសមគមអែីែយុទ្ធជន្ទដីមបទីរៀបច្ាំក្បារពធទិ្វាអែីែយុទ្ធជន្
ក្មពុជាទរៀងរាលឆ់្ន ាំ 

            

ចង្កោ មសកមមភាព ១.៩.២. ោរប្គប់ប្គងសកមមភាពផ្តល់ង្សវាសខុុមាលភាពសងគម 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. អងគភាពអនុ្វែតអនុ្ក្មមវ ិ្ ីនន្អងគភាពថវកិាអគគបទច្ចក្ទទ្ស
តដលទ្ទ្ួលបាន្ការគាាំក្ទ្ 

៧អងគភាព ៧អងគភាព ៧អងគភាព 

អគគនាយក្ដាឋ ន្បទច្ចក្ទទ្ស 
10. សក្មបសក្មួលការទរៀបច្ាំតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតថវកិា និ្ងថវកិាក្មមវ ិ្ ី             
11. ក្គប់ក្គងក្មមវ ិ្ ីទី្១.ទលីក្ក្មពស់ការែតល់ទសវាសុខុមលភាពសងគម             
12. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយការអនុ្វែតអនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១ និ្ងសក្មបសក្មួល

កិ្ច្ចសហក្បែិបែតិការជាមួយអងគការនដគូ 
            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๔๗  

អនុរម្មវធិីទ្ី១.១០ ការបគង្ោើនព្បសទិ្ធភារគសវាសខុុាលភារសង្គម្រាជធានី គខតត 
ទគាលបាំណង៖ 
         ទលីក្ក្មពស់ការតក្លមអគុណភាព ន្ិងក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពសងគមឱ្យកាន្់តែក្បទសីរទ ងីជូន្ជន្រងទក្គាេះ ន្ិងងាយរងទក្គាេះក្បក្បទដាយទសមីភាព ែមល ភាព 
ន្ិងគាម ន្ការទរសីទអីងទៅភូមិសាន្តសតរាជធាន្ីទខែត។ 

តារាងទ្២ី១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព១.១០ 

 

 

 

 

 

 

 

ចង្កោ មសកមមភាព ១.១០. បង្ងោើនប្រសិទធភាពង្សវាសុខុមាលភាពសងគម ោជធានី ង្ខតត 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

1. បទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពជន្រងទក្គាេះនិ្ងងាយរងទក្គាេះ និ្ង
កិ្ច្ចការក្គួសារ 

            

មនទី  ស.អ.យ. រាជធានីរេតត 
2. ពក្ងឹងពក្ងីក្ក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពកុ្មរ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ             

3. ពក្ងឹងពក្ងីក្ទសវាសុខុមលភាពជន្ពិការ             

4. ពក្ងឹងពក្ងីក្ទសវាសុខុមលភាពមនុ្សសចស់             

5. ពក្ងឹងពក្ងីក្ទសវាសុខុមលភាពអែីែយុទ្ធជន្             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๔๘  

រម្មវិធីទ្២ី ការបគង្ោើនព្បសទិ្ធភារព្បរ័នធសនតសិខុសង្គម្ និង្ែតលគ់សវាសាត រលទ្ធភាររលរម្មកាយសម្បទាជនរកិារ 
ទគាលបាំណង៖ 
        បទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពនន្ទសវាទបីក្ែតល់របបសន្តិសុខសងគមជូន្អែីែមន្តន្តីរាជការសីុវលិ ន្ិងក្ងក្មល ាំងក្បដាប់អាវុ្ ន្ិងតក្សក្មលួទគាលរបបក្សបតាមលទ្ធភាពនន្
ទសដឋក្ិច្ចជាែិ។ ពក្ងឹងពក្ងកី្ការសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទ ន្ិងទលីក្ក្មពស់ជីវភាពជន្ពិការ។ 
 

អនុរម្មវធិីទ្ី២.១ ការបគង្ោើនព្បសទិ្ធភិារគសវាគបើរែតលរ់បបសនតិសខុសង្គម្សព្ាបម់្ន្រនតីរាជការសុវីលិ 
ទគាលបាំណង៖ 
        ពក្ងឹងពក្ងីក្ទសវាសុខុមលភាពសងគមសក្មប់អែីែមន្តន្តីរាជការសីុវលិ ន្ិងអនុ្វែតទលីតាវកាលិក្៦ មុខរមួមន្៖ ការចូ្លន្ិវែតន្៍ ការបាែ់បង់សមបទវជិាជ ជីវៈ   
មែុភាព ទក្គាេះថាន ក្់ ការងារ មរណភាព ន្ិងអនក្ទៅក្នុងបន្ាុក្។ 

តារាងទ្ី២២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២.១.១ 
ចង្កោ មសកមមភាព ២.១.១. ោរផ្តល់ង្សវារបបសនតិសុខសងគមសប្មាប់មស្រនតីោជោរសុីវិល 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. និ្វែតជន្ ជន្បាែប់ងស់មបទវជិាជ ជីវៈ និ្ងអនក្ទៅក្នុ ងបន្ាុ ក្
តដលទ្ទ្ួលរបបសន្តិសុខសងគម 

១០៤.៨៦៨នាក្ ់ ១០៧.៨៩០នាក្ ់ ១០៩.៦៤៥នាក្ ់  
 

របឡាសនតិសុេសងគមសក្ាប ់         
មន្តនតីរាជកា សីុវលិ (ប.ជ.ស.) 

 
 

• និ្វែតជន្តដលទ្ទ្លួរបបទសា្ន្ ៥៥.៥៨២នាក្ ់ ៥៧.៤៤០នាក្ ់ ៥៨.៣៣៩នាក្ ់

• ជន្បាែ់បងស់មបទវជិាជ ជីវៈតដលទ្ទ្លួរបបទសា្ន្ ១.៩៣៨នាក្ ់ ១.៧១៩នាក្ ់ ១.៥៩៩នាក្ ់

• អនក្ទៅក្នុ ងបន្ាុ ក្ ៤៧.៣៤៨នាក្ ់ ៤៨.៧៣១នាក្ ់ ៤៩.៧០៧នាក្ ់

1. បទងកីែ APP សក្មប់ទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ងរវាងសិទ្ធិវន្ត និ្ង ប.ជ.ស.             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๔๙  

 

តារាងទ្ី២៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២.១.២ 

2. ក្គប់ក្គងហរិញ្ញបបទន្សន្តិសុខសងគមសក្មប់មន្តន្តីរាជការសីុវលិ និ្ងតក្
សក្មួលរបបសន្តិសុខសងគមជូន្និ្វែតជន្ ជន្បាែ់បង់សមបទវជិាជ ជីវៈ និ្ង
អនក្ទៅក្នុងបន្ាុក្ 

            
 
 

របឡាសនតិសុេសងគមសក្ាប ់         
មន្តនតីរាជកា សីុវលិ (ប.ជ.ស.) 

 
3. សហការជាមួយ ប.ស.ស. ែតល់ទសវាតថទាំសុខភាពសក្មប់អែីែមន្តន្តី  

រាជការសីុវលិ             

4. វភិាគ ពាក្រណ៍ និ្ងតសវងរក្ដាំទណាេះក្សាយបញ្ហា នានាសក្មប់តែនក្ 
ទសា្ន្ និ្ងក្បាក់្ឧបែាមភអនក្ទៅក្នុងបន្ាុក្             

ចង្កោ មសកមមភាព ២.១.២. អ្ិោរកិចច និងង្ វ្ើបចចុរបននភាពសិទធិវនត 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ២. និ្វែតជន្ ជន្បាែប់ងស់មបទវជិាជ ជីវៈ និ្ងអនក្ទៅក្នុ ងបន្ាុ ក្
តដលក្ែវូបាន្ទ វ្ីបច្ចុ បបន្នភាព ២.៩៣៤នាក្ ់ ៤.៥៧៦នាក្ ់ ៤.៥១២នាក្ ់

របឡាសនតិសុេសងគមសក្ាប ់         
មន្តនតីរាជកា សីុវលិ (ប.ជ.ស.) 

• និ្វែតជន្ថមី ១.៤១០នាក្ ់ ២.១១៧នាក្ ់ ១.៩៦៩នាក្ ់
• ជន្បាែប់ងស់មបទវជិាជ ជីវៈថមី ៣០នាក្ ់ ៣០នាក្ ់ ៣០នាក្ ់
• អនក្ទៅក្នុ ងបន្ាុ ក្ថមី ១.៤៩៤នាក្ ់ ២.៤២៩នាក្ ់ ២.៥១៣នាក្ ់
5. ទ វ្ីបច្ចុបបន្នភាពសិទ្ធិវន្ត នន្ ប.ជ.ស.             
6. ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ចទលីសិទ្ធិវន្តទ្ទួ្លមរណៈភាព និ្ងអនក្ទៅក្នុងបន្ាុក្សព             
7. ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ច និ្ងបច្ចុបបន្នក្មមលិខិែបទ្ដាឋ ន្នានា ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការងារ

អ្ិការកិ្ច្ច             

8. ក្ែួែពិនិ្ែយសិទ្ធិវន្តតដលទែារសិទ្ធិ និ្ងសិទ្ធិវន្តតដលទក្បីកាែទអ្ីអឹម             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๐  

តារាងទ្ី២៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២.១.៣ 

តារាងទ្ី២៥. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២.១.៤ 

9. ទដាេះក្សាយវវិាទ្ ពាក្យបណតឹ ង ែវា៉ានានា             
10. ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ចសាមញ្ញទដាយទក្ជីសទរសីយក្ទខែតទគាលទៅជាអាទិ្ភាព។             

ចង្កោ មសកមមភាព ២.១.៣. ផ្តល់ប្ាក់ឧបតថមភង្រលនង្ោបាយចាំង្ពាោះប្គួស្មរអតីតមស្រនតីោជោរសុីវិល 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៣. អនក្ទៅក្នុ ងបន្ាុ ក្សពអែីែមន្តន្តីរាជការតដលទ្ទ្ួលបាន្
ក្បាក្ធ់ានារា៉ាបរ់ងសងគម ១.១៧៧នាក្ ់ ១.៧១៦នាក្ ់ ១.៧៣៨នាក្ ់

របឡាសនតិសុេសងគមសក្ាប ់         
មន្តនតីរាជកា សីុវលិ (ប.ជ.ស.) 

11. លុបទឈាម េះនិ្វែតជន្ និ្ងជន្បាែ់សមបទវជិាជ ជីវៈ ទ្ទួ្លមរណៈភាព             
12. ែតលក់្បាក្់ធានារា៉ាប់រងសងគមជូន្ក្គួសារសព និ្វែតជន្ និ្ងជន្បាែ់សមបទ

វជិាជ ជីវៈ              

13. បន្តទបីក្ក្បាក់្ឧបែាមភក្បចាំតខជូន្អនក្ទៅក្នុងបន្ាុក្ សពនិ្វែតជន្ និ្ង   
សពជន្បាែ់បង់សមបទវជិាជ ជីវៈ ក្ពមទាំងសពមន្តន្តីរាជការសីុវលិ             

ចង្កោ មសកមមភាព ២.១.៤. ោរប្គបប្គងស្មថ ប័ន និងង្សវារាំប្ទទូង្ៅ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៤. ទិ្ន្នន្យ័សិទ្ធិវន្តនន្ប.ជ.ស.តដលក្ែវូបាន្ក្បមូល ៤ទលីក្ ១២ទលីក្ ១២ទលីក្  
របឡាសនតិសុេសងគមសក្ាប ់         
មន្តនតីរាជកា សីុវលិ (ប.ជ.ស.) 

14. ក្បមូលទិ្ន្នន័្យសិទ្ធិវន្ត នន្ ប.ជ.ស.             
សូច្នាក្រ ៥. របបសន្តិសុខសងគមតដលក្ែវូបាន្តក្សក្មលួ ១ទលីក្ ១ទលីក្ ១ទលីក្ 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๑  

 

 

 

15. ពក្ងឹង និ្ងបទងកនី្ក្បសិទ្ធភាពតែនក្ទសា្ន្ តាមរយៈការទបីក្ែតល់របបសន្តិ
សុខសងគមជូន្និ្វែតជន្ ជន្បាែ់បង់សមបទវជិាជ ជីវៈ និ្ងអនក្ទៅក្នុងបន្ាុក្ 
និ្ងបទងកីែយន្តការសិក្ាក្សាវក្ជាវបតន្ាមទដីមបកីាែ់បន្ាយគមល ែនន្របប
ទសា្ន្របស់មន្តន្តីសាធារណៈ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

របឡាសនតិសុេសងគមសក្ាប ់         
មន្តនតីរាជកា សីុវលិ (ប.ជ.ស.) 

 

16. ទរៀបច្ាំតក្សក្មួលរបបទសា្ន្ឱ្យក្សបតាមលិខិែបទ្ដាឋ ន្ថមីៗ             
17. សក្មបសក្មួលអនុ្វែតក្ក្បខ័ណឌ យុទ្ធសាន្តសតជាែិគាាំពារសងគម និ្ងជាំរុញការ

ដាក់្ឱ្យអនុ្វែតការក្បមូលភាគទន្សក្មប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ ប.ជ.ស.             

សូច្នាក្រ ៣. កិ្ច្ចដាំទណីរការរបស់ ប.ជ.ស.តដលក្ែូវបាន្គាាំក្ទ្ ១២អងគភាព ២៦អងគភាព ២៦អងគភាព 
18. ពក្ងឹងក្បសិទ្ធភាពក្នុងការែតល់ទសវាសន្តិសុខសងគមជូន្សិទ្ធិវន្ត             
19. សិក្ាលទ្ធភាពក្នុងការបទងកីន្របបសន្តិសុខសងគមជូន្សិទ្ធិវន្ត ប.ជ.ស.                          

20. បច្ចុបបន្នក្មមលិខិែបទ្ដាឋ ន្នានា ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការក្គប់ក្គងបុគគលិក្             
21. បណតុ េះបណាត លនែាក្នុងដល់បុគគលិក្ ប.ជ.ស.             
22. អភិវឌ្ឍក្មមវ ិ្ ីព័ែ៌មន្វទិ្ាសក្មប់បទក្មីឱ្យការងារ ប.ជ.ស.             
23. វាយែនមលបុគគលិក្ ប.ជ.ស.             
24. ពក្ងឹងទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ងសាធារណៈ             
25. ក្គប់ក្គងទិ្ន្នន័្យក្បែិបែតិការហរិញ្ញវែាុទាំងអស់              
26. ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងសន្និ្ិរបស់ ប.ជ.ស.             
27. វភិាគសីុជទក្ៅទលីការច្ាំណាយរបបសន្តិសុខសងគម សក្មប់រយៈទពលខលី 

ម្យមនិ្ងតវង             

28. ទ វ្ីបច្ចុបបន្នក្មមក្បព័ន្ធហរិញ្ញវែាុឱ្យក្សបតាមលិខិែបទ្ដាឋ ន្គែិយុែតថមីៗ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๒  

អនុរម្មវធិីទ្ី២.២ ការបគង្ោើនព្បសទិ្ធភិារគសវាគបើរែតលរ់បបសនតិសខុសង្គម្សព្ាប់អតតីយទុ្ធជន នងិ្ព្រួសារ 
ទគាលបាំណង៖ 
         ពក្ងឹងពក្ងីក្ទសវាសុខុមលភាពសងគមសក្មប់អែីែយុទ្ធជន្ ទដាយអនុ្វែតទលីតាវកាលិក្ច្ាំន្ួន្៩ រមួមន្៖ ការចូ្លន្ិវែតន្៍ ការបាែ់បង់សមែាភាពការងារ មែុភាព 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្គាដាំបូង ពលី មរណៈ ពិការភាព ជាំងឺ ន្ិងក្គួសាររបស់ជន្ទាំងទនាេះ។  
តារាងទ្២ី៦. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២.២.១  

 
11 គិែក្ែឹមថ្េឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចង្កោ មសកមមភាព ២.២.១. បង្ងោើនប្រសិទធភាពង្សវាង្បើកផ្តល់របបសនតិសុខសងគមជូនអតីតយុទធជន និងប្គួស្មរ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. អែីែយុទ្ធជន្តដលក្ាំពុងទ្ទួ្លរបបសន្ដិសុខសងគម ១០១.៦៦៦11នាក្ ់ ១០៤.៩៤៣នាក្ ់ ១០៨.៤២៦នាក្ ់

របឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន (ប.ជ.អ.) 

• និ្វែតជន្ ៣៥.៨០៨នាក្់ ៣៨.៤០៣នាក្ ់ ៤១.១៨៧នាក្ ់

• ជន្បាែប់ងស់មែាភាពការងារ ១.៤៩០នាក្ ់ ១.៤៨១នាក្ ់ ១.៤៧២នាក្ ់

• ជន្ពិការ ២៨.៦១៧នាក្់ ២៨.៩១០នាក្ ់ ២៦.២០៦នាក្ ់

• ជន្ពលី ២៦.៨០២នាក្ ់ ២៦.៨៦១នាក្ ់ ២៦.៩២០នាក្ ់

• ជន្មរណៈ ៨.៩៤៩នាក្ ់ ៩.២៨៨នាក្ ់ ៩.៦៤១នាក្ ់

សូច្នាក្រ ២. អនក្ទៅក្នុ ងបន្ាុ ក្ក្គសួារអែីែយុទ្ធជន្តដលក្ាំពុងទ្ទួ្លរបប
សន្ដិសុខសងគម ១៤៨.៤៧៣នាក្ ់ ១៥០.៩៦៣នាក្ ់ ១៥៣.៤៩៥នាក្ ់

1. សិក្ាក្សាវក្ជាវបតន្ាមការដាក់្ឱ្យអនុ្វែតការក្បមូលភាគទន្សក្មប់
ក្ទ្ក្ទ្ង់ ប.ជ.អ.             

2. ទបីក្ែតល់របបសន្តិសុខសងគមជូន្អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងអនក្ទៅក្នុងបន្ាុក្             
3. ទបីក្ែតល់ក្បាក់្ទគាលន្ទយបាយមរណភាពជូន្ដល់ក្គួសារអែីែយុទ្ធជន្             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๓  

តារាងទ្ី២៧. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២.២.២ 

តារាងទ្ី២៨. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២.២.៣ 

4. សហការជាមួយ្នាគារនដគូទដីមបែីតល់ទសវារបបសន្តិសុខសងគមឱ្យទន់្
ទពលទវោ             

របឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន (ប.ជ.អ.) 5. សហការជាមួយ ប.ស.ស.  ទដីមបែីតល់ទសវាតថទាំសុខភាពជូន្អែីែយុទ្ធជន្ 
និ្ងែតល់ទសវាតថទាំសុខភាពតាមរយៈមូលនិ្្ិសម្ម៌ជូន្ក្គួសារអែីែ
យុទ្ធជន្ 

            

ចង្កោ មសកមមភាព ២.២.២. អ្ិោរកិចច និងង្ វ្ើបចចុរបននភាពអតីតយុទធជន និងប្គួស្មរអតីតយុទធជន 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៣. អែីែយុទ្ធជន្តដលក្ែវូបាន្ែទមលីងរបបសន្តិសុខសងគម ៦៥.៩១៥នាក្ ់ ៦៨.៣០០នាក្ ់ ៧៣.៩០១នាក្ ់
 
 
 

របឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន (ប.ជ.អ.) 
 
 
 

6. ដាំទ ងីរបបសន្តសុិខសងគមជូន្អែីែយុទ្ធជន្              
7. សិក្ា និ្ងក្សាវក្ជាវពីបណតឹ ងែវារបស់អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងក្គួសារតដលទសនី

សុាំរបបសន្តិសុខសងគមទ ងីវញិ             

សូច្នាក្រ ៤. អែីែយុទ្ធជន្តដលទ្ទួ្លបាន្ក្បាក្ក់្មចីពី្នាគារនដគូរ សិក្ា ៦៨.៧៩៤នាក្ ់ ៧៣.៩០១នាក្ ់
8. សក្មបសក្មួលក្បាក់្ក្មចីពី្នាគារនដគូជូន្អែីែយុទ្ធជន្             
សូច្នាក្រ ៥. អែីែយុទ្ធជន្តដលក្ែវូបាន្ទ វ្ីបច្ចុ បបន្នភាព ៩.០០០នាក្ ់ ៩.០០០នាក្ ់ ៩.០០០នាក្ ់
9. ទ វ្ីបច្ចុបបន្នភាពជូន្អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងក្គួសារអែីែយុទ្ធជន្តដលទែារមក្ថមី              

ចង្កោ មសកមមភាព ២.២.៣. ផ្តលប់្ាក់ឧបតថមភង្រលនង្ោបាយធានាោ៉ា ប់រងសងគម និងប្ាក់បូជាសពជូនប្គួស្មរអតីតយុទធជន 

សក្មមភាព ២០២១ ២០២២ ២០២៣ អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๔  

តារាងទ្ី២៩. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព២.២.៤ 

 
12 គិតរតឹមថ្េមើនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 
សូច្នាក្រ ៦. ក្គួសារអែីែយុទ្ធជន្តដលទ្ទួ្លបាន្ក្បាក្ទ់គាលន្ទយ
បាយទែសងៗពីរាជរដាឋ ភិបាល ៤០០12នាក្ ់ ១.៨០០នាក្ ់ ១.៨០០នាក្ ់

របឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន (ប.ជ.អ.) 
10. សក្មបសក្មួលែតល់ក្បាក់្ទគាលន្ទយបាយទែសងៗពីរាជរដាឋ ភិបាលជូន្

ក្គួសារអែីែយុទ្ធជន្             

11. ែសពវែាយពីអែាក្បទយជន៍្ទែសងៗរបស់អែីែយុទ្ធជន្មុន្ និ្ងទក្កាយ
ទ្ទ្ួលមរណៈភាព             

12. ែតល់ក្បាក់្ឧបែាមភក្បចាំតខ ជូន្ក្គួសារអែីែយុទ្ធជន្ទក្កាយទ្ទួ្លមរណៈភាព              

ចង្កោ មសកមមភាព ២.២.៤. ង្សវារាំប្ទ និងកិចចោររដាបាលទូង្ៅ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៧. អងគភាព និ្ងការយិល័យ ទបឡាជាែិអែីែយុទ្ធជន្តដល
ទ្ទ្ួលបាន្ការក្គាាំក្ទ្ ២៦អងគភាព ២៦អងគភាព ២៦អងគភាព  

 
 

របឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន (ប.ជ.អ.) 
 
 
 
 

13. គាាំក្ទ្អងគភាព និ្ងការយិល័យ ទបឡាជាែិអែីែយុទ្ធជន្              
14. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំបូក្សរុបការងារក្បចាំតខ សតីពីកិ្ច្ចការក្គប់ក្គងរដឋបាល និ្ង

ការងារក្គប់ក្គងតាវកាលិក្             

15. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំសតីពីវឌ្ឍន្ភាពសមិទ្ធិក្មម ក្បចាំក្ែីមស             
16. ទរៀបច្ាំសន្និបាែបូក្សរុបការងារក្បចាំឆ្ន ាំ និ្ងទិ្សទៅបន្ត             
17. ែតល់ទសវាធានារា៉ា ប់រងសុខុភាពជូន្បុគគលិក្ជាប់កិ្ច្ចសន្ា             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๕  

អនុរម្មវធិីទ្ី២.៣ ការសាត រលទ្ធភាររលរម្មកាយសម្បទា នងិ្ការោាំព្ទ្ម្ុខរបរជនរិការ 
ទគាលបាំណង៖ 
        ពក្ងងឹទសវាសាត លទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទទៅក្នុងមណឌ លសាត រ ន្ិងទបកី្ែតល់របបទគាលន្ទយបាយដល់ជន្ពកិារក្ក្ីក្ក្ទដីមបទីលីក្ក្មពស់ជីវភាពរស់ទៅក្គួសារជន្
ពិការ។ 
តារាងទ្ី៣០. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព ២.៣.១ 

ចង្កោ មសកមមភាព ២.៣.១. ផ្តល់ង្សវាស្មត រលទធភាពពលកមមប្គប់ប្រង្េទជូនជនពិោរ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១.  ជន្ពិការតដលទ្ទួ្លបាន្ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយ
សមបទទៅតាមមជឈមណឌ ល 

២៨.០០០នាក្ ់ ២៨.០០០នាក្ ់ ២៨.០០០នាក្ ់
 
 
 
 
 
 

មូលនិធិជនពិកា  (ម.ជ.ព.) 
 
 
 
 
 
 
 

1. ែតល់ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទទៅតាមមជឍមណឌ ល              
2. ែលិែឧបក្រណ៍សិបបនិ្មមិែ និ្ងរណប             
សូច្នាក្រ ២. ជន្ពិការតដលទ្ទួ្លបាន្ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមទៅ
សហគមន្ ៍ ៩.០០០នាក្ ់ ៩.០០០នាក្ ់ ៩.០០០នាក្ ់

3. ែតលទ់សវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទទៅសហគមន្ ៍             
សូច្នាក្រ ៣. ជន្ពិការតដលទ្ទួ្លបាន្ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មម     
ទវជជសាន្តសត ៥៥.០០០នាក្់ ៥៥.០០០នាក្ ់ ៥៥.០០០នាក្ ់

4. ែតល់ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមទវជជសាន្តសត             
សូច្នាក្រ ៤. អវយវៈសិបបនិ្មមិែនិ្ងរណបនិ្ងទក្គឿងជាំនួ្យការទដីរតដល
ក្ែវូបាន្ែតល់ជូន្ជន្ពិការ ១៤.០០០ទក្គឿង ១៤.០០០ទក្គឿង ១៤.០០០ទក្គឿង 

5. ែតល់អវយវៈសិបបនិ្មមិែ និ្ងរណប និ្ងទក្គឿងជាំនួ្យការទដីរជូន្ជន្ពិការ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๖  

តារាងទ្ី៣១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព ២.៣.២ 

តារាងទ្ី៣២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព ២.៣.៣ 

សូច្នាក្រ ៥. រទទ្េះរុញតដលក្ែូវបាន្ែតល់ជូន្ជន្ពិការ ១.៦០០ទក្គឿង ១.៦០០ទក្គឿង ១.៦០០ទក្គឿង  
មូលនិធិជនពិកា  (ម.ជ.ព.) 

 
6. ែតល់ជូន្រទទ្េះរុញជូន្ជន្ពិការ             
សូច្នាក្រ ៦. ទសវាពាបាលទដាយច្លនាតដលក្ែវូបាន្ែតល់ជូន្ជន្ពិការ ៦០.០០០ដង ៦០.០០០ដង ៦០.០០០ដង 
7. ែតល់ទសវាពាបាលទដាយច្លនាជូន្ជន្ពិការ             

ចង្កោ មសកមមភាព ២.៣.២. ផ្លតិឧបករណ៍សិរបនិមមិត រណប និងហិបសរបុរស្ម៌ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៧.  ទក្គឿងែសាំអវយវៈសិបបនិ្មមិែរណបតដលក្ែវូបាន្ែលិែ និ្ង
តបងតច្ក្ជូន្មជឈមណឌ លសាត រ ១២.០០០ទក្គឿង ១២.០០០ទក្គឿង ១២.០០០ទក្គឿង  

 
មូលនិធិជនពិកា  (ម.ជ.ព.) 

 
 
 
 

8. ែលិែ និ្ងតបងតច្ក្ទក្គឿងែសាំអវយវៈសិបបនិ្មមិែរណបជូន្មជឈមណឌ ល 
សាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទ             

សូច្នាក្រ ៨. ទក្គឿងែសាំឧបក្រណ៍ក្ទ្ក្ទ្ងរ់ាងកាយតដលក្ែវូបាន្ែលិែនិ្ង
តបងតច្ក្ជូន្មណឌ ល(ទឈីក្ច្ែ់ក្ាំភួន្នដ គាបទឃលៀក្ ទជីងបួន្) ៦.០០០ទក្គឿង ៦.០០០ទក្គឿង ៦.០០០ទក្គឿង 

9. ែលិែនិ្ងតបងតច្ក្ទក្គឿងែសាំឧបក្រណ៍ក្ទ្ក្ទ្ង់រាងកាយជូន្មណឌ ល
(ទឈកី្ច្ែ់ក្ាំភួន្នដ គាបទឃលៀក្ ទជីងបួន្)             

ចង្កោ មសកមមភាព ២.៣.៣. ផ្តលរ់បបង្រលនង្ោបាយជួយឧបតថមភជនពិោរ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๗  

 

សូច្នាក្រ ៩.  ជន្ពិការក្កី្ក្ក្តដលទ្ទ្ួលបាន្របបទគាលន្ទយបាយ
ឧបែាមភ  ទសវាពិនិ្ែយតថទាំសុខភាព 

៦.០០០នាក្ ់ ៩.០០០នាក្ ់ ៩.០០០នាក្ ់

 
 
 
 
 
 

មូលនិធិជនពិកា  (ម.ជ.ព.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណនិ្ងក្បកាសទ្ទួ្លសាគ ល់ជន្ពិការតដលទ្ទួ្លបាន្
ក្បាក់្ឧបែាមភទសវាពិនិ្ែយតថទាំសុខភាព             

11. ទបីក្ែតល់ក្បាក់្ឧបែាមភជូន្ជន្ពិការក្កី្ក្ក្តដលទៅពិនិ្ែយពាបាលតថទាំ
សុខភាពទៅតាមមណឌ លសុខភាពមន្ាីរទពទ្យបតងអក្(30,000៛/១នាក់្/១
ឆ្ន ាំ) 

            

សូច្នាក្រ ១០. ជន្ពិការក្កី្ក្ក្មក្សាត រលទ្ធភាពពលក្មម តដលទ្ទួ្លរបប
ទគាលន្ទយបាយនថលទ វ្ីដាំទណីរ ២០.៨៥០នាក្ ់ ២០.៨៥០នាក្ ់ ២០.៨៥០នាក្ ់

12. ទបីក្ែតល់របបទគាលន្ទយបាយនថលទ វ្ីដាំទណីរជូន្ជន្ពិការក្កី្ក្ក្មក្ទ្ទួ្ល
ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មម             

សូច្នាក្រ ១១. ជន្ពិការក្កី្ក្ក្មក្សាត រលទ្ធភាពពលក្មម តដលទ្ទួ្លរបប
ទគាលន្ទយបាយនថលអាហារ ៥៤.០៩០នាក្់ ៥៤.០៩០នាក្ ់ ៥៤.០៩០នាក្ ់

13. ទបីក្ែតល់របបទគាលន្ទយបាយនថលអាហារជូន្ជន្ពិការក្កី្ក្ក្មក្ទ្ទួ្ល 
ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មម             

សូច្នាក្រ ១២. ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន្៏តដលទ្ទួ្លបាន្ែាេះ ៩ខនង ៩ខនង ៩ខនង 
14. ក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណជន្ពិការតដលទ្ទួ្លបាន្ែាេះ             
15. សង់ែាេះជូន្ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន៏្តដលមន្ប័ណណសងគមកិ្ច្ច             
សូច្នាក្រ ១៣. ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន្៍តដលទ្ទ្ួលក្ញ្ចប់
អាំទណាយ ៤៨០ក្ញ្ចប់ ៧០៣ក្ញ្ចប ់ ៧០៣ក្ញ្ចប ់

16. ក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណជន្ពិការតដលទ្ទួ្លបាន្ក្ញ្ច ប់អាំទណាយ             
17. ទបីក្ែតល់ក្ញ្ច ប់អាំទណាយជូន្ជន្ពិការក្កី្ក្ក្ទៅតាមសហគមន៍្             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๘  

តារាងទ្ី៣៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព ២.៣.៤ 

 
13 ក្ន្លងមក្អងគការនដគូរបស់ម.ជ.ព.មន្តែន្ការទែារការក្គប់ក្គងជាដាំណាក្់កាលៗនូ្វមជឈមណឌ លសាត រលទ្ធភាពពលក្មមមយួច្ាំន្ួន្ឱ្យសាិែទៅទក្កាមការក្គប់ក្គងទាំងក្សុងរបស់ម.ជ.ព.។ ការទែារជាដាំណាក្់កាលៗទន្េះ
ក្ែូវបាន្ចែ់ទុ្ក្ជាបញ្ហា ក្បឈមនានា តដលម.ជ.ព.ក្ែូវទដាេះក្សាយទដីមបធីានាដាំទណីរការរបស់មជឈមណឌ លសាត រ។ 

ចង្កោ មសកមមភាព ២.៣.៤. ង្សវារាំប្ទ និងកិចចោររដាបាលទូង្ៅ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១៤.  អងគភាពមូលនិ្្ិជន្ពិការតដលក្ែវូបាន្ពក្ងឹង ១អងគភាព ១អងគភាព ១អងគភាព  
 
 
 
 
 
 
 

មូលនិធិជនពិកា  (ម.ជ.ព.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ពក្ងឹងកិ្ច្ចសហក្បែិបែតិការជាមួយអងគការនដគូរអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងបញ្ហា នានា13             
19. ទបីក្ក្បាក់្ឧបែាមភច្ាំនួ្ន្បុគគលិក្ ម.ជ.ព.             
20. ជួសជុលអាគាររដឋបាលមណឌ លសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទ              
សូច្នាក្រ ១៥.  សិសសតដលទ្ទួ្លបាន្អាហារូបក្រណ៍ទរៀន្បទច្ចក្ទទ្ស      
អវយវៈសិបបនិ្មមិែនិ្ង 

គាម ន្ គាម ន្ ១០នាក្ ់

• បទច្ចក្ទទ្សអវយវៈសិបបនិ្មមិែ គាម ន្ គាម ន្ ៥នាក្ ់
• បទច្ចក្ទទ្សពាបាលទដាយច្លនា គាម ន្ គាម ន្ ៥នាក្ ់
21. ែតល់អាហារូបក្រណ៍សក្មប់សិសសទរៀន្បទច្ចក្ទទ្សអវយវៈសិបបនិ្មមិែនិ្ង

បទច្ចក្ទទ្សពាបាលទដាយច្លនា             

សូច្នាក្រ ១៦.  សិទ្ធិជន្ពិការក្ែវូបាន្ទ វ្ីយុទ្ធនាការទលីក្ក្មពស់និ្ង
ែសពវែាយ 

តាមរយៈ 
៣មទ្ាបាយ 

តាមរយៈ 
៣មទ្ាបាយ 

តាមរយៈ 
៣មទ្ាបាយ 

• ែសពវែាយតាមសាា នី្យទូ៍្រទ្សសន្ ៍ ៦០ដង ៦០ដង ៦០ដង 
• ែសពវែាយតាមសាា នី្យវ៍ទិ្យុ ១៣០ដង ១៣០ដង ១៣០ដង 
22. ទបាេះពុមពខិែតប័ណណសតីពីការែតល់ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទ

ជូន្ពិការ ២ដង              



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๕๙  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ែលិែឈុែវដីីអូឃលបីអប់រ ាំសតីពីការែតល់ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយ   
សមបទជូន្ពិការ              

 
 

មូលនិធិជនពិកា  (ម.ជ.ព.) 
 
 

24. ចក់្ែាយតាមសាា នី្យទូ៍្រទ្សសន៍្ ៣ សាា នី្យ ៍             
25. ែលិែសទមលងឈុែអប់រ ាំសតីពីការែតល់ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយ      

សមបទជូន្ពិការ              

26. ចក់្ែាយតាមសាា នី្យវ៍ទិ្យុ ៤ សាា នី្យ ៍             
27. ែសពវែាយសក្មមភាពរបស់មូលនិ្្ិជន្ពិការតាមរយៈទបាេះពុមពក្បែិទិ្ន្             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๐  

រម្មវិធីទ្៣ី ការព្រប់ព្រង្សាា ប័ន និង្គសវាោាំព្ទ្ទ្ូគៅ 
ទគាលបាំណង៖ 
          បទងកីន្សមែាភាពជាំនាញ ពក្ងឹងសាម រែីទ្ទ្ួលខុសក្ែូវមន្សិការវជិាជ ជីវៈរបស់មន្តន្តីសងគមក្ិច្ចក្គប់ក្ក្មិែ ពក្ងឹងក្ិច្ចសហក្បែិបែតិការទៅក្នុងក្ក្បខ័ណឌ អាសា ន្ន្ិងសាក្ល
ទោក្ ន្ិងពក្ងឹងពក្ងីក្ភាពជានដគូជាមួយអងគការនានាទដីមបទីក្ៀរគរក្បភព្ន្ធាន្ទាំងតែនក្បទច្ចក្ទទ្សន្ិងហរិញ្ញវែាុ។ 

 
អនុរម្មវធិីទ្ី៣.១ ការរព្ង្ឹង្សម្តាភារសាា ប័ន នងិ្រិចចសហការភារជាដដ្រូ 
ទគាលបាំណង៖ 
       បទងកនី្សមែាភាពជាំនាញ ន្ងិពក្ងងឹសាម រែីទ្ទ្ួលខុសក្ែូវមន្សិការវជិាជ ជីវៈរបស់មន្តន្តីសងគមក្ិច្ច ន្ិងពក្ងឹងភាពជានដគូជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល
តដលទ្វីក្ិច្ចការងារទលីវស័ិយសងគមក្ិច្ចទដីមបពីក្ងឹងក្បសិទ្ធភាព ន្ិងគុណភាពទសវាសងគម ន្ិងជាំន្ួយសងគម។ 
តារាងទ្ី៣៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.១.១ 

 
14 ទលខា្ិការដាឋ ន្ក្មមវ ិ្ ីទ្៣ី នា.រដឋបាលន្ិងបុគគលិក្ នា.ហរិញ្ញវែាុន្ិងែគែ់ែគង់ នា.តែន្ការ សាិែិ ន្ិងសរុប នា.ក្ិច្ចសហក្បែបិែតិកាអន្តរជាែិ នា.សវន្ក្មមនែាក្នុង អគាគ ្ិការដាឋ ន្ ន្ិងវទិ្ាសាា ន្ជាែសិងគមក្ិច្ច 

ចង្កោ មសកមមភាព ៣.១.១. ោរប្គប់ប្គងកមមវិ្ីទី៣ និងង្សវារាំប្ទទូង្ៅ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១.  អងគភាពអនុ្វែតអនុ្ក្មមវ ិ្ ីនន្ក្មមវ ិ្ ីទី្៣ តដលទ្ទួ្លបាន្
ការគាាំក្ទ្14 

៨អងគភាព ៨អងគភាព ៨អងគភាព 
 
 

អគ្គនាយរោា ន 
រិចចកា  ដ្ាបាល និងហិ ញ្ញ វតថុ 

 
 

1. ែគែ់ែគង់សមភ រការយិល័យ បរកិាា រមិន្តមន្ព័ែ៌មន្វទិ្ា សងាា រមឹ បរកិាា រ
ព័ែ៌មន្វទិ្ា និ្ងសមភ រសមអ ែអនាម័យ             

សូច្នាក្រ ២. ខុទ្ាកាល័យ និ្ងការយិល័យថាន ក្ដឹ់ក្នាាំតដលទ្ទួ្លបាន្
ការគាាំក្ទ្ ៣៥អងគភាព ៣៥អងគភាព ៣៥អងគភាព 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๑  

តារាងទ្ី៣៥. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.១.២ 

2. ទរៀបច្ាំក្មមវ ិ្ ីជាំនួ្បពិភាក្ាការងារជាែិ និ្ងអន្តរជាែិតដលបាន្ទ្ទួ្ល
សាវ គមន៍្ពីថាន ក់្ដឹក្នាាំក្ក្សួងស.អ.យ.              

 
 

អគ្គនាយរោា ន 
រិចចកា  ដ្ាបាល និងហិ ញ្ញ វតថុ 

 
 
 

3. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំនានារបស់ថាន ក់្ដឹក្នាាំ និ្ងសន្នបិាែក្បចាំឆ្ន ាំរបស់ក្ក្សួង   
ស.អ.យ.             

4. ទបីក្ែតល់ក្បាក់្ទបសក្ក្មមជូន្ថាន ក់្ដឹក្នាាំចុ្េះបាំទពញភារកិ្ច្ចតាមការទសនីសុាំ             
សូច្នាក្រ ៣. ទី្សតីការក្ក្សួង និ្ងមជឈមណឌ លនានាតដលក្ែូវបាន្តថទាំ 
និ្ងជួសជុល គាម ន្ ២អគារ ៣អគារ 

5. តថទាំ និ្ងជួសជុសបរទិវន្ទី្សតីការក្ក្សួង និ្ងតាមមជឈមណឌ លនានា             

ចង្កោ មសកមមភាព ៣.១.២. អនុវតតកាំថណទប្មងវិ់មជឈោរ និងវិសហមជឈោរ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៤.  រដឋបាលថាន ក្់ទក្កាមជាែិអនុ្វែតមុខងារទាំង៣តដលក្ក្សួង
បាន្ទែារក្បក្បទដាយក្បសិទ្ធិភាព និ្ងការទ្ទួ្លខុសក្ែូវ 

៣មុខងារ ៧មុខងារ ៨មុខងារ  
 
 
 

អគ្គនាយរោា ន 
រិចចកា  ដ្ាបាល និងហិ ញ្ញ វតថុ 

 
 
 
 

6. សហការជាមន្ាីរ ស.អ.យ. រាជធានី្ទខែតែតល់បទច្ចក្ទទ្សដល់រដឋបាលថាន ក់្
ទក្កាមជាែិក្នុងការអនុ្វែតមុខងារ 

            

7. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយ និ្ងតក្លមអការអនុ្វែតមុខងារទាំងបីរបស់រដឋបាលថាន ក់្
ទក្កាមជាែិ             

សូច្នាក្រ ៥. ទសៀវទៅសតីពីនី្ែិវ ិ្ ីអនុ្វែតមុខងារតដលបាន្ទែារទៅឱ្យ    
រដឋបាលក្ក្ងុ ក្សុក្ ខណឌ ក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំទ ីង ទសច្ក្តីក្ពាង អនុ្ម័ែ អនុ្វែត 

8. ទរៀបច្ាំទសៀវទៅសតីពីនី្ែិវ ិ្ ីអនុ្វែតមុខងារតដលបាន្ទែារទៅឱ្យរដឋបាលក្កុ្ង 
ក្សុក្ និ្ងខណឌ              



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๒  

តារាងទ្ី៣៦. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.១.៣ 
ចង្កោ មសកមមភាព ៣.១.៣. បង្ងោើនប្រសិទធភាពោរកររដាបាល និងបណតុ ោះបណ្ដត លសមតថភាពមស្រនតីោជោរ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១.  មន្តន្តីរាជការទី្សតីការក្ក្សួងទ្ទួ្លបាន្ការទលីក្ទឹ្ក្ចិ្ែត 
ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៣ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៣ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៣ក្បទភទ្ 

 
 
 
 
 
 

នាយរោា ន ដ្ាបាល និងបុគ្គលិរ 
 
 
 
 
 
 
 

• ការទបីក្ែតល់ក្បាក្ទ់បៀវែស ១០៧៩នាក្ ់ ១០៧៩នាក្ ់ ១១២៩នាក្ ់
• ការែតល់ទមដាយ/ទក្គឿងឥសសរយិយស ១៨០នាក្ ់ ១៩០នាក្ ់ ១៩៥នាក្ ់
• ការដាំទ ីងថាន ក្ ់និ្ងឋាន្ន្តរស័ក្កិ ៤៥០នាក្ ់ ១៣៥០នាក្ ់ ៤៨០នាក្ ់

1. ទបីក្ែតល់ក្បាក់្ទបៀវែសជូន្មន្តន្តីរាជការ និ្ងមន្តន្តជីាប់កិ្ច្ចសន្ាឱ្យបាន្ទន់្
ទពលទវោ តាមទគាលការណ៍របស់រាជរដាឋ ភិបាល គឺទលីក្ទី្១ ទៅសបាត ហ៍២ 
និ្ងទលីក្ទី្២ ទៅសបាត ហ៍ទី្៤ ជាទរៀងរាល់តខ 

            

2. ទលីក្ទឹ្ក្ចិ្ែតមន្តន្តីក្គប់លាំដាប់ថាន ក់្ តាមរយៈការតែងតាាំង ការដាំទ ងីឋាន្ន្តរ
ស័ក្តិ ថាន ក់្ ក្បាក់្បាំណាច់្មុខងារ ក្បាក់្ឧបែាមភបតន្ាម និ្ងរូបភាពសរទសីរ   
ទែសងៗ 

            

3. ែតលទ់សវារដឋបាលនិ្ងទសវាែក្មូវការ ក៏្ដូច្ជាទសវាសាំណូមពរកាន់្តែក្បទសីរ 
ជូន្ដល់មន្តន្តីរាជការរបស់ក្ក្សួងស.អ.យ. ទដីមបទីលីក្ក្មពស់ែលិែភាព 
គុណភាព និ្ងក្បសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្តន្តីរាជការ 

            

សូច្នាក្រ ៦. មន្តន្តីបទងាគ លមន្ាីរ ស.អ.យ. រាជធានី្ទខែតតដលក្ែវូបាន្
ពក្ងឹងសមែាភាពអាំពីនី្ែិវ ិ្ ីអនុ្វែតមុខងារ 

គាម ន្ គាម ន្ ១០០នាក្ ់
អគ្គនាយរោា ន 

រិចចកា  ដ្ាបាល និងហិ ញ្ញ វតថុ 
 9. បណតុ េះបណាត លមន្តន្តីបទងាគ លរបស់មន្ាីរ ស.អ.យ. ទដីមបគីាាំក្ទ្បទច្ចក្ទទ្ស

ដល់រដឋបាលក្កុ្ង ក្សុក្ និ្ងខណឌ              



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๓  

សូច្នាក្រ ២. មន្តន្តីរាជការថមីតដលបាន្ក្ប ងទក្ជីសទរសីចូ្លបាំទរកីារងារក្នុ ង
ក្ក្បខណ័ឌ ក្ក្សួង ១៣៩នាក្ ់ ០នាក្ ់ ៥០នាក្ ់

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយរោា ន ដ្ាបាល និងបុគ្គលិរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ទរៀបច្ាំតែន្ការក្ក្បខ័ណឌ មន្តន្តីរាជការសីុវលិឱ្យមន្ែុលយភាពទៅនឹ្ងបរមិណ
មន្តន្តីចូ្លនិ្វែតន៍្ ក្សបតាមសាា ន្ភាពជាក់្តសតងរបស់មន្ាីរ ស.អ.យ. រាជធានី្ 
ទខែត 

            

5. ទរៀបច្ាំការក្ប ងទក្ជីសទរសីមន្តន្តីរាជការក្ក្បខ័ណឌ ថមី             
សូច្នាក្រ ៣. មន្តន្តីរាជការថមី និ្ងមន្តន្តីរាជការចស់តដលទ្ទួ្លបាន្ការ 
អបរ់ ាំ និ្ងបណតុ េះបណាត ល ១៣១នាក្ ់ ១៥០នាក្ ់ ១២០នាក្ ់

6. អប់រ ាំ និ្ងបណតុ េះបណាត លពក្ងឹងសមែាភាពមន្តន្តីក្គប់លាំដាប់ថាន ក់្ក្នុងក្បទទ្ស             
7. អប់រ ាំ និ្ងបណតុ េះបណាត លពក្ងឹងសមែាភាពមន្តន្តីក្គប់លាំដាប់ថាន ក់្ទក្ៅក្បទទ្ស             
សូច្នាក្រ ៤. ការក្គបក់្គងទសវារដឋបាលទី្សតីការក្ក្សួងតដលក្ែវូបាន្
ពក្ងឹងក្បសិទ្ធភាព 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 

៥ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 

៦ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 

៧ក្បទភទ្ 

• ទសៀវទៅសតីពីការការងាររដឋបាលរបស់ក្ក្សួងតដលក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំបទងកីែ
ទ ីង គាម ន្ គាម ន្ ទសច្ក្តីក្ពាង១ច្ាប ់

• ក្បព័ន្ធក្គបក់្គងលិខិែទច្ញនិ្ងលិខិែចូ្លតដលក្ែូវបាន្ទរៀបច្ាំបទងកីែ
ទ ីង គាម ន្ គាម ន្ ទរៀបច្ាំ១ក្បពន័្ធ 

• ពិពណ៌នាមុខងារមន្តន្តីរបស់អងគភាពច្ាំណុេះក្ក្សួងតដលក្ែូវបាន្ទរៀបច្ាំ
បទងកីែទ ីង ១អងគភាព ៣អងគភាព ៤អងគភាព 

• ក្បព័ន្ធក្គបក់្គងទិ្ន្នន្យ័មន្តន្តីរាជការឌី្ជីថលរបស់ក្ក្សួងតដលក្ែវូបាន្
បទងកីែទ ីង គាម ន្ គាម ន្ ទរៀបច្ាំ១ក្បពន័្ធ 

8. ទរៀបច្ាំច្ងក្ក្ងគាំរូលិខិែ និ្ងនី្ែិវ ិ្ ីក្នុងការតាក់្តែងលិខិែរដឋបាល និ្ង
លិខិែបទ្ដាឋ ន្គែិយុែតសក្មប់ទក្បីក្បាស់ឱ្យមន្ឯក្ភាពគាន តែមួយ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๔  

9. ទរៀបច្ាំក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងឯក្សារទច្ញ-ចូ្លរបស់ក្ក្សួង ទដីមបតីាមដាន្ច្រន្ត 
និ្ងក្គប់ក្គងឯក្សារកាលបបវែត ិ

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយរោា ន ដ្ាបាល និងបុគ្គលិរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. បន្តទរៀបច្ាំវភិាគ និ្ងពិពណ៌នាមុខងារ (មុខដាំតណង)របស់មន្តន្តីរាជការ 
ទដាយក្ាំណែ់ែួនាទី្ ភារកិ្ច្ច និ្ងក្ក្មិែសញ្ហញ បក្ែជាំនាញ និ្ងបទ្ពិទសា្ន៍្
ការងារ 

            

11. ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងមន្តន្តរីាជការ តាមរយៈការអនុ្វែតច្ាប់ សតីពីសហលក្ាន្តិក្ៈ
មន្តន្តីរាជការសីុវលិ បទ្បញ្ហជ នែាក្នុង និ្ងរទបៀបរបបទ វ្ីការឱ្យបាន្ហមងឺម៉ា ែ់ 
ធានាឱ្យបាន្នូ្វក្បសិទ្ធភាពការងារ 

            

12. បទងកីន្កិ្ច្ចសហការនែាក្នុងតាមបណាត អងគភាពនានាទក្កាមឳវាទ្ក្ក្សួង ទដីមបី
ទលីក្ក្មពស់សាម រែីការងារជាក្កុ្ម និ្ងសុខដុមនី្យក្មមក្នុងការបាំទពញការងារ 

            

13. ពក្ងឹងសន្តិសុខ សណាត ប់ធាន ប់ អនាម័យ និ្ងអភិវឌ្ឍបរទិវណទី្សតកីារក្ក្សួង             
14. អនុ្វែតសក្មមភាពទែសងៗនន្ក្ាំតណទ្ក្មង់រដឋបាលសាធារណៈ             
• ពិ្ីបុណយជាែិនិ្ងអន្តរជាែិក្ែូវបាន្ក្បារពធនិ្ងអបអរ ២៤ពិ្ី ២៤ពិ្ី ២៤ពិ្ី 
15. អបអរពិ្ីបុណយមឃបូជា             
16. អបអរពិ្ីបុណយចូ្លឆ្ន ាំតខមរក្បនពណីជាែិ             
17. អបអរទិ្វាពលក្មមអន្តរជាែិ             
18. អបអរពិ្ីបុណយច្ទក្មីន្ក្ពេះជន្ម ក្ពេះក្រុណា ក្ពេះបាទ្សទមតច្ ក្ពេះបរមនាថ 

ន្ទរាែតម សីហមុនី្ ក្ពេះមហាក្សក្ែនន្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ក្ក្មពុជា             

19. អបអរពិ្ីបុណយពិសាខបូជា             
20. អបអរក្ពេះរាជពិ្ីក្ច្ែ់ក្ពេះន្ងគ័ល             
21. អបអរក្ពេះរាជពិ្ីបុណយច្ទក្មីន្ក្ពេះជន្ម ក្ពេះវរាជមតា ន្ទរាែតមមុនី្នាថ

សីហនុ្             

22. អបអរទិ្វាអក្ារក្មមអន្តរជាែិ             
23. អបអរទិ្វាក្បកាសរដឋ្មមនុ្ញ្ញ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๕  

 

24. អបអរពិ្ីបុណយភជុ ាំបិណឌ               
 
 
 
 

នាយរោា ន ដ្ាបាល និងបុគ្គលិរ 
 
 

25. ចូ្លរមួពិ្ីទគារពក្ពេះវញិ្ហញ ណក្ាន្ធ ក្ពេះក្រុណា ក្ពេះបាទ្សទមតច្  
26. ក្ពេះន្ទរាែតម សីហនុ្ ក្ពេះបរមរែន្ទកាដឋ              

27. អបអរទិ្វារ ាំលឹក្ខួបនន្កិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀសន្តិភាពនន្ទី្ក្កុ្ងបា៉ា រសី             
28. អបអរក្ពេះរាជពិ្ីក្គងរាជសមបែតិរបសក់្ពេះក្រណុា ក្ពេះបាទ្សទមតច្ ក្ពេះបរម

នាថ ន្ទរាែតម សីហមុនី្ 
            

29. អបអរពិ្ីបុណយឯក្រាជយជាែិ             

30. អបអរក្ពេះរាជពិ្ីបុណយអុាំទូ្ក្ បតណត ែក្បទី្ប សាំពេះក្ពេះតខ និ្ងអក្អាំបុក្             
31. អបអរទិ្វាក្បឆ្ាំងអាំទពីពុក្រលួយ             
32. អបអរទិ្វាសិទ្ធិមនុ្សសអន្តរជាែិ             
 

តារាងទ្ី៣៧. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.១.៤ 
ចង្កោ មសកមមភាព ៣.១.៤. ពប្ងឹងោរករថផ្នោរ និងផ្សពវផ្ាយ 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. តែន្ការសក្មមភាព៣ឆ្ន ាំរ ាំកិ្លតដលក្ែូវបាន្ទរៀបច្ាំដាក្់ឱ្យ 
អនុ្វែត និ្ងទបាេះពុមព ២៥០ក្ាល ២៥០ក្ាល ២៥០ក្ាល 

 
 

នាយក្ដាឋ ន្តែន្ការ សាិែិ និ្ងសរុប 
 
 
 

1. ទរៀបច្ាំតែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្លអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយ ស.អ.យ. ឆ្ន ាំ២០២១-
២០២៣             

2. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការទរៀបច្ាំតែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្លអភិវឌ្ឍន៍្ 
វស័ិយ ស.អ.យ. ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๖  

3. ែសពវែាយតែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្លអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយ ស.អ.យ. ឆ្ន ាំ
២០២១-២០២៣              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្តែន្ការ សាិែិ និ្ងសរុប 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. តាមដាន្ការអនុ្វែតតែន្ការរបសន់ាយក្ដាឋ ន្ អងគភាពច្ាំណុេះក្ក្សួងតាម    
រយៈរបាយការណ៍សមិទ្ធែលរបស់នាយក្ដាឋ ន្ អងគភាពនី្មួយៗ ទដាយ
តែអក្ទលីតែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្លតដលបាន្ដាក់្ឱ្យអនុ្វែត 

            

5. ទរៀបច្ាំតែន្ការអនុ្វែតក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងព័ែ៌មន្ការពារកុ្មរ             
6. ទរៀបច្ាំគទក្មងក្មមវ ិ្ ីវនិិ្ទយគសាធារណៈបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្លរបស់ក្ក្សួងស.អ.យ.             

សូច្នាក្រ ២. លទ្ធែលការងារក្ក្សួងតដលក្ែូវបាន្ទរៀបច្ាំនិ្ងែសពវែាយ ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

 
   

 

• របាយការណ៍ក្ក្សួងក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ ១៣ច្ាប ់ ១២ច្ាប ់ ១៣ច្ាប ់      

• របាយការណ៍ក្ក្សួងក្ែវូបាន្ទបាេះពុមពែសពវែាយ ២៥០ក្ាល/១ច្ាប់ ២៥០ក្ាល/១ច្ាប ់ ២៥០ក្ាល/១ច្ាប ់      

• សក្មមភាពការងារថាន ក្ដឹ់ក្នាាំក្ក្សួងតដលក្ែវូបាន្បទងាា េះទលី         
ទគហទ្ាំពរ័ និ្ងបណាត ញែសពវែាយ 

២៤០សក្មមភាព 

(Boost ៤៨ដង) 
២៤០សក្មមភាព 

(Boost ៤៨ដង) 
២៤០សក្មមភាព 

(Boost ៤៨ដង) 
 

   
 

• សក្មមភាពការងារថាន ក្ដឹ់ក្នាាំក្ក្សួងតដលក្ែវូបាន្ែសពវែាយតាម
សាា នី្យទូ៍្រទ្សសន្ច៍្ាំន្ួន្៥ប៉ាុសតិ៍ ៤៨ដង ៤៨ដង ៤៨ដង  

   
 

• បទ្ដាឋ ន្គែិយុែតពាក្់ពន័្ធក្ក្សួងក្ែវូតដលបាន្ច្ងក្ក្ងនិ្ងទបាេះពុមព ២៥០ក្ាល ២៥០ក្ាល ២៥០ក្ាល      

7. ែសពវែាយលទ្ធែលការងារតដលក្ក្សួងសទក្មច្បាន្តាមរយៈបណាត ញ
ែសពវែាយទែសងៗ             

8. ទរៀបច្ាំ ទបាេះពុមព និ្ងែសពវែាយរបាយការណ៍ ក្បចាំតខ ក្ែីមស ឆ្មស 
និ្ងក្បចាំឆ្ន ាំ              

9. ទរៀបច្ាំ និ្ងច្ងក្ក្ងលិខិែបទ្ដាឋ ន្គែិយុែតពាក់្ព័ន្ធក្ក្សួង             
10. ទរៀបច្ាំសន្និបាែបូក្សរុបលទ្ធែលការងារក្បចាំឆ្ន ាំ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๗  

 

សូច្នាក្រ ៣. សូច្នាក្ររបស់ក្ក្សួងក្ែវូបាន្ក្ាំណែ ់ដាក្ឱ់្យអនុ្វែត និ្ង
ទបាេះពុមព គាម ន្ ២៥០ក្ាល អនុ្វែត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្តែន្ការ សាិែិ និ្ងសរុប 

11. តក្សក្មួលនិ្ងច្ងក្ក្ងសូច្នាក្ររបស់ក្ក្សួង និ្ងទមតាទិ្ន្នន័្យ             
12. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការក្ាំណែ់សូច្នាក្រក្ក្សួង (២ ទលីក្)             
13. ែសពវែាយសតីពីការអនុ្វែតច្នាក្រលទ្ធែលរបស់ក្ក្សួង             
14. ពិនិ្ែយតក្សក្មួលទមតាត ទិ្ន្នន័្យកិ្ច្ចការពារកុ្មរជាមួយពាក្់ព័ន្ធ             
15. ែសពវែាយសតីពីការដាក់្ឱ្យអនុ្វែតក្ក្បខ័ណឌ និ្ងក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងព័ែ៌មន្កិ្ច្ច

ការពារកុ្មរ             

16. បណតុ េះបណាត លពក្ងឹងសមែាភាពមន្តន្តីសតីពីក្ក្បខ័ណឌ និ្ងក្បព័ន្ធក្គប់ក្គង
ព័ែ៌មន្កិ្ច្ចការពារកុ្មរ             

សូច្នាក្រ ៤. មន្ាីរ ស.អ.យ. រាជធានី្ ទខែត បាន្តក្លមអតែន្ការ និ្ង 
របាយការណ៍បនាា បពី់ចុ្េះពិនិ្ែយនិ្ងទ្ទ្ួលអនុ្សាសន្ ៍

គាម ន្ ៨ទខែត ៨ទខែត 

• មន្តន្តីតដលក្ែវូបាន្បណតុ េះបណាត លការងារតែន្ការ និ្ងរបាយការណ៍ ១២៥នាក្ ់ ១២៥នាក្ ់ ១២៥នាក្ ់
17. ចុ្េះក្ែួែពិនិ្ែយ និ្ងតក្លមអតែន្ការ និ្ង របាយការណ៍បនាា ប់ពីចុ្េះពិនិ្ែយ

និ្ងទ្ទួ្លអនុ្សាសន្ ៍             

18. បណតុ េះបណាត លការងារតែន្ការ និ្ងរបាយការណ៍ដល់មន្តន្ត ី             
សូច្នាក្រ ៥. តែន្ការយុទ្ធសាន្តសតឆ្ន ាំ២០២៤-២០២៨ ក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ 
ដាក្ឱ់្យអនុ្វែត និ្ងទបាេះពុមព គាម ន្ គាម ន្ ២៥០ក្ាល 

19. ទរៀបច្ាំតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតរបស់ក្ក្សួង ២០២៤-២០២៨             
20. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំនិ្ងសិកាា សាោទែសងៗែសពវែាយតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតរបស់

ក្ក្សួង ២០២៤-២០២៨ (៣ទលីក្)             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๘  

តារាងទ្ី៣៨. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.១.៥ 
ចង្កោ មសកមមភាព ៣.១.៥. សហប្រតិបតតិោរង្ៅកនុងប្កបខ័ណឌ អាស្ម៊ា ន តាំបន់ និងសកល និងបនតពប្ងឹងភាពជាផ្ដគូជាមួយសមាគម និងអងគោរមិនថមនរោា េិបាលកនុងប្សុក និង  

           បរង្ទស 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. កិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀងគទក្មងរបស់សមគម និ្ងអងគការមិន្តមន្    
រដាឋ ភិបាលតដលក្ែវូបាន្ចុ្េះកិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀងជាែលូ វការជាមួយក្ក្សួង ២០កិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀង ៣៥កិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀង ៣០កិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀង  

 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សហក្បែិបែតិការអន្តរជាែិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. គាាំក្ទ្ សក្មបសក្មួលកិ្ច្ចក្បជុាំនានារបស់នាយក្ដាឋ ន្ និ្ងចូ្លរមួក្មមវ ិ្ ី
នានារបស់ក្ក្សងួ             

2. ចូ្លរមួចុ្េះក្ែួែពិនិ្ែយ វាយែនមល គទក្មងក្មមវ ិ្ ីរបស់សមគម និ្ងអងគការ
មិន្តមន្រដាឋ ភិបាល តដលសហការជាមួយក្ក្សងួ ស.អ.យ.             

3. ចូ្លរមួក្បជុាំពិនិ្ែយ ពិភាក្ាទលីទសច្ក្តីក្ពាងកិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀងគទក្មងរបស់ 
សមគម និ្ងអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល ជាមួយក្ក្សួង ស.អ.យ. និ្ង
ចូ្លរមួពិ្ីចុ្េះហែាទលខាកិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀង 

            

4. ពិនិ្ែយ និ្ងទរៀបច្ាំតារាងបច្ចុបបន្នភាពរបស់សមគម និ្ងអងគការមិន្តមន្   
រដាឋ ភិបាល             

5. ទ្ទួ្ល និ្ងសរុបរបាយការណ៍របស់សមគម និ្ងអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាល             
6. ចុោះសរមបសរមួលោរនសាើសំុ នាចូំលសម្មា រៈររំទ្គនរម្មងកមមវធិើ របស់ 

សម្មគម និងអងគោរមិនថ្មនរដ្ឋឋ ភិបាល             

7. ទរៀបច្ាំកិ្ច្ចក្បជុាំពិទក្គាេះទយបល់ ជាមួយសមគម និ្ងអងគការមិន្តមន្        
រដាឋ ភិបាល             

សូច្នាក្រ ២. ឯក្សារគែិយុែតតដលនឹ្ងក្ែវូសទក្មច្បាន្ទដាយកិ្ច្ចក្បជុាំ 
អាសា ន្ថាន ក្់ែាំបន្ ់និ្ងថាន ក្់អន្តរជាែិ 

២ច្ាប ់ ២ច្ាប ់ ២ច្ាប ់



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๖๙  

តារាងទ្ី៣៩. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.១.៦ 

 
15 ក្បកាសអាណាបក័្ទែារសិទ្ធ ន្ងិការវភិាជន្ថ៍វកិាដល់ក្មមវ ិ្ ី អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទ្វីទ ងីទន្់ទពលទវោ។ 

1. សហក្បែិបែតិការទទ្វភាគី ពហុភាគី និ្ងការទ្ទួ្លទភ្ៀវអន្តរជាែិ               
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សហក្បែិបែតិការអន្តរជាែិ 

2. ចូ្លរមួក្នុងកិ្ច្ចក្បជុាំ សិកាា សាោ សន្នីសីទ្ ទវទិ្កា វគគបណតុ េះបណាត ល និ្ង
ក្ពឹែតិការណ៍ទែសងៗទទ្ៀែ ទៅក្នុងក្បទទ្សជាសមជិក្អាសា ន្ទាំង១០ និ្ង
ក្បទទ្សអាសា ន្បូក្បី(ក្នុង និ្ងទក្ៅក្បទទ្ស) 

            

3. ចូ្លរមួក្នុងកិ្ច្ចក្បជុាំឧែតមមន្តន្តីសងគមកិ្ច្ចអាសា ន្ និ្ង ចូ្លរមួក្នុងកិ្ច្ចក្បជុាំ
រដឋមន្តន្តីសងគមកិ្ច្ចអាសា ន្             

4. ទរៀបច្ាំសិកាា សាោអាសា ន្ សតពីីជាំនួ្យបទច្ចក្ទទ្ស ទដីមបែីតល់ភាពងាយ
ក្សួល និ្ងឱ្កាសសក្មប់មនុ្សសចស់ ទៅែាំបន់្អាសា ន្             

5. ទរៀបច្ាំសិកាា សាោថាន ក់្ែាំបន់្សតពីី "ការក្ាំណែ់ក្បទភទ្ និ្ងក្ក្មិែពិការ
ភាពទៅក្នុងសហគមន៍្ តាមគាំរតូបបសងគម  និ្ងសិទ្ធិជាមូលដាឋ ន្ទដាយ
ក្បព័ន្ធឌី្ជីថល” 

            

ចង្កោ មសកមមភាព ៣.១.៦. អនុវតតកាំថណទប្មងោ់រប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុស្មធារណៈរបស់ស្មថ ប័ន 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. ការទក្បីក្បាស់្ន្ធាន្ទដីមបីគាាំក្ទ្ការអនុ្វែតយុទ្ធសាន្តសត
នានារបស់ក្ក្សួងតដលក្ែវូបាន្ពក្ងឹង15 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

 
 

នាយក្ដាឋ ន្ហរិញ្ញវែាុ និ្ងែគែ់ែគង់ 
 
 
 

• ក្បកាសអានាបក័្ទែារសិទ្ធិតដលក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ 
ទសច្ក្តី ពក្ពាង១

ច្ាប ់
ដាក្ទ់ច្ញនិ្ង   
អនុ្វែត បន្តអនុ្វែត 

• ការវភិាជន្ថ៍វកិាតាមក្មមវ ិ្ ីនិ្ងអនុ្ក្មមវ ិ្ ីតដលក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ ១ច្ាប ់ ១ច្ាប ់ ១ច្ាប ់
1. អនុ្វែតថវកិាក្មមវ ិ្ ីទពញទលញ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๗๐  

 
16ឯក្សារគាាំក្ទ្ BSP, PB រមួន្៖(១)ទសៀវទៅបញ្ជ ីសារទពភី័ណឌ ក្បចាំឆ្ន ាំ,(២)អនុ្ក្ក្ឹែយ,(៣)ទគាលន្ទយបាយ,(៤) ក្បកាសន្ិងសារាច្រតណនាាំ តដលគាាំក្ទ្ន្ិងទឆ្លីយែបទលីការទសនីសុាំថវកិា។ 
17ការទរៀបច្ាំទសៀវទៅទគាលតណនាាំសក្មប់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវែាុសាធារណៈ(FMM), ែមល ភាពក្ិច្ចលទ្ធក្មមសាធារណៈ, ពក្ងងឹន្ិងពក្ងីក្មុខងារនន្ការទក្បីក្បាស់ក្បព័ន្ធFMIS, ការែសពវែាយឯក្សារថវកិាសទងាប,ការទរៀបច្ាំរបាយ
ការណ៍អនុ្វែតថវកិាន្ិងរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពបាន្ទន្់ទពលទវោ, ការទរៀបច្ាំន្ងិការអនុ្វែតបុទរក្បទន្បាន្ទន្់ទពលទវោ, ការទរៀបច្ាំបញ្ជ ីសារទពភី័ណឌ , ការក្គប់ក្គងតបងតច្ក្សមភ រ(Logistic) តាមក្បព័ន្ធSAMIS, ក្បព័ន្ធNRFMISន្ិង 
ក្បព័ន្ធCMS។ 

2. ទបីក្ែតល់របបឧបែាមភបាន្ក្ែឹមក្ែូវ ទន់្ទពលទវោ និ្ងមន្ក្បសិទ្ធភាព              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្ហរិញ្ញវែាុ និ្ងែគែ់ែគង់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ទរៀបច្ាំនិ្ងបញ្ច ប់ក្បកាសអានាប័ក្ទែារសិទ្ធ ិ             
4. ទរៀបច្ាំការវភិាជន៍្ថវកិាតាមក្មមវ ិ្ ីនិ្ងអនុ្ក្មមវ ិ្  ី             
សូច្នាក្រ ២. ការទរៀបច្ាំតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតថវកិានិ្ងថវកិាក្មមវ ិ្ ី    
ទន្ទ់ពលទវោនិ្ងក្គបក់្ជងុទក្ជាយ16 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៤ក្បទភទ្ 

• តែន្ការយុទ្ធសាន្តសតថវកិាក្ក្សួងតដលក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ និ្ង    
ទបាេះពុមភែសពវែាយ ២៥០ក្ាល ២៥០ក្ាល ២៥០ក្ាល 

• គទក្មងថវកិាក្មមវ ិ្ ីក្ក្សួងតដលក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ និ្ងទបាេះពុមព
ែសពវែាយ ២៥០ក្ាល ២៥០ក្ាល ២៥០ក្ាល 

5. ទរៀបច្ាំតែន្ការយុទ្ធសាន្តសតថវកិា(BSP)ទដាយភាជ ប់ជាមួយនូ្វទគាលបាំណង 
ទគាលន្ទយបាយ និ្ងយុទ្ធសាន្តសតជាអាទិ្ភាពរបស់ក្ក្សួង             

6. ទរៀបច្ាំ និ្ងតក្លមអគទក្មងថវកិា ថវកិាក្មមវ ិ្ ីក្សបតាមការតណនាាំរបស់
ក្ក្សួងទសដឋកិ្ច្ច និ្ងហរិញ្ញវែាុ 

            

7. អនុ្វែតការច្ាំណាយឲ្យកាន់្តែមន្សក្តិសិទ្ធភាព គណទន្យយភាព ែមល ភាព
និ្ងក្បសិទ្ធភាព ក្សបតាមក្មមវ ិ្ អីាទិ្ភាពរបស់ក្ក្សួងទដាយក្ាំណែ់ 
ក្ក្មិែលាំទអៀងនន្ការអនុ្វែតថវកិា+/-៥% 

            

8. អនុ្វែតកិ្ច្ចលទ្ធក្មមសាធារណៈរបស់ក្ក្សួងស.អ.យ. កាន្់តែមន្ែមល ភាព 
ក្បសិទ្ធភាពនិ្ងទន់្ទពលទវោ             

សូច្នាក្រ ៣. ការអនុ្វែតថវកិាក្បចាំឆ្ន ាំក្ែវូបាន្អនុ្វែតក្បក្បទដាយ  
ក្បសិទ្ធភាព17 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៣ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៣ក្បទភទ្ 

ទ្ក្មងស់ក្មមភាព 
៣ក្បទភទ្ 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๗๑  

 តារាងទ្៤ី០. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.១.៧ 

• ទសៀវទៅទគាលតណនាាំសក្មបក់ារក្គបក់្គងហិរញ្ញវែាុសាធារណៈ
(FMM) តដលក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ និ្ងទបាេះពុមភែសពវែាយ 

ទសច្ក្តី ពក្ពាង១
ច្ាប ់

២៥០ក្ាល 

ដាក្ឱ់្យអនុ្វែត បន្តអនុ្វែត 
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្ហរិញ្ញវែាុ និ្ងែគែ់ែគង់ 

• របាយការណ៍អនុ្វែតថវកិានិ្ងរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពតដលបាន្
ទរៀបច្ាំទន្ទ់ពលទវោ ១ច្ាប ់ ១ច្ាប ់ ១ច្ាប ់

• របាយការណ៍បញ្ជ ីសារទពីភណ័ឌ តដលក្ែវូបាន្ទរៀបច្ាំ ១ច្ាប ់ ១ច្ាប ់ ១ច្ាប ់

9. ទរៀបច្ាំបញ្ជ ីសារទពីភ័ណឌ  ការក្គប់ក្គងតបងតច្ក្សមភ រ(Logistic)និ្ងការ
ក្គប់ក្គងក្ទ្ពយសមបែតិរដឋទៅទក្កាម ឱ្វាទ្ក្ក្សួងស.អ.យ. មន្ក្បសិទ្ធភាព             

10. ពក្ងឹងនិ្ងពក្ងីក្មុខងារនន្ការទក្បីក្បាស់ក្បព័ន្ធFMIS              
11. ពក្ងឹងនិ្ងពក្ងីក្អងគភាពថវកិា និ្ងគាាំក្ទ្អងគភាពហរិញ្ញវែាុ ទដីមបបីទងកីន្

ក្បសិទ្ធភាពក្គប់ក្គងក្បក្បទដាយគណទន្យយភាពនិ្ងែមល ភាព             

ចង្កោ មសកមមភាព ៣.១.៧. ពប្ងឹងោរករអ្ិោរកិចច 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. អងគភាពតដលសាិែទៅទក្កាមឱ្វាទ្ក្ក្សួង ស.អ.យ. តដល
ក្ែវូបាន្ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ច 

១៥អងគភាព ១៣អងគភាព ១៥អងគភាព 
 
 
 

អគាគ ្ិការដាឋ ន្ 
 
 
 

1. ទ្ីវអ្ិការកិ្ច្ចអងគភាព មន្ាីរសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 
រាជធានី្ ទខែត ទលីការអនុ្វែតបទ្បញ្ហជ នែាក្នុង រទបៀបរបបការងារ និ្ង     
ការក្គប់ក្គងវែតមន្របស់មន្តន្ត ី

            

2. តាមដាន្ក្ែួែពិនិ្ែយវាយែនមលទលីការអនុ្វែតការងារតដលបាន្ែតល់អនុ្សាសន៍្
និ្ងច្ាំណុច្ខវេះខាែតដលក្ែូវតក្លមអ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๗๒  

តារាងទ្ី៤១. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.១.៨ 

សូច្នាក្រ ២. ក្រណីបណតឹ ងែវា៉ា ទែសងៗតដលទកី្ែមន្ទ ីងក្ែវូបាន្
ទ្ទួ្ល និ្ងទដាេះក្សាយ 

៥អងគភាព ៥អងគភាព ៥អងគភាព 
 
 
 

អគាគ ្ិការដាឋ ន្ 
3. ទ្ទួ្លពាក្យបណតឹ ងែវា៉ា  របស់មន្តន្តីរាជការ ក្បជាពលរដឋ សងគមសីុវលិ និ្ង

ក្គប់មជឈដាឋ ន្តដលពាក់្ព័ន្ធ             

4. ទដាេះក្សាយបណតឹ ង និ្ងវវិាទ្ការងារជូន្មន្តន្តរីាជការរបស់ក្ក្សួង             
5. ទ វ្ីអ្ិការកិ្ច្ចទដីមបទីដាេះក្សាយក្រណីតដលទកី្ែមន្ទ ងីក្បក្បទដាយ

យុែតិ្ម៌ ក្សបតាមនី្ែិវ ិ្ ីច្ាប់             

ចង្កោ មសកមមភាព ៣.១.៨. ពប្ងឹងោរករសវនកមមផ្ផ្ទកនុង 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. អងគភាពច្ាំណុេះក្ក្សួង ស.អ.យ. តដលបាន្ទ វ្ីការតក្លមអ
បនាា ប់ពីបាន្ទ វ្ីសវន្ក្មម 

១២អងគភាព ១៥អងគភាព ១៨អងគភាព  
 
 
 
 

នាយក្ដាឋ ន្សវន្ក្មមនែាក្នុង 
 
 
 
 
 

1. ចុ្េះទ វ្ីសវន្ក្មមទៅតាមអងគភាព និ្ងមន្ាីរសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ង  
យុវនី្ែិសមបទ រាជធានី្ ទខែត ទលីការក្គប់ក្គងច្ាំណូល ច្ាំណាយ ថវកិារដឋ   
ការក្គប់ក្គងក្ទ្ពយសមបែតិរដឋ និ្ងការតាមដាន្ការអនុ្វែតអនុ្សាសន៍្របស់
សវន្ក្រ 

            

2. ចុ្េះទ វ្ីសវន្ក្មមទៅតាមបណាត សវន្ដាឋ ន្ច្ាំណុេះក្ក្សួង ស.អ.យ. ទដីមបរីមួ
ច្ាំតណក្ក្នុងការសទក្មច្តែន្ការយុទ្ធសាន្តសតរបស់ក្ក្សួងស.អ.យ 
២០២១-២០២៣  

            

3. ែសពវែាយលទ្ធែលនន្ការទ វ្ីសវន្ក្មមទៅទលីសវន្ដាឋ ន្ ទដីមបទី វ្កីារតក្
ែក្មូវ រាល់ច្ាំណុច្ខវេះខាែ 

            



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๗๓  

 

 

4. ចូ្លរមួអនុ្វែតតែន្ការក្ាំតណទ្ក្មង់ហរិញ្ញវែាុសាធារណៈរបស់ក្ក្សួង      
ស.អ.យ.ក្បចាំឆ្ន ាំ 

             

អនុរម្មវធិីទ្ី៣.២ ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស 
ទគាលបាំណង៖ 
       បណតុ េះបណាត លជាំនាញបទច្ចក្ទទ្សសងគមក្ិច្ចវគគខលីៗដល់មន្តន្តីសងគមក្ិច្ចទដីមបអីនុ្វែតការងារជាំនាញ សក្មប់ែតល់ទសវាដល់មុខសញ្ហញ  ន្ិងបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវ
សងគមក្ិច្ច ន្ងិវសិវក្មមរណបដល់ន្ិសិែសរយៈទពលតវងទដីមបបីទក្មីឱ្យវស័ិយសងគមក្ិច្ច។ 

តារាងទ្៤ី២. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.២.១  
ចង្កោ មសកមមភាព ៣.២.១. បណតុ ោះបណ្ដត លវិជាជ ជីវៈកប្មិតឧតតមសិកា និងកប្មិតវិញ្ញញ បនបប្ត 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ១. និ្សសិែទ្ទួ្លបាន្ការអភិវឌ្ឍច្ាំទណេះដឹង សមែាភាព និ្ង
ជាំនាញ ទៅក្ក្មិែឧែតមសិក្ា 

៥៥៨នាក្ ់ ៦៥០នាក្ ់ ៦៥០នាក្ ់  
 
 

វទិ្ាសាា ន្ជាែិសងគមកិ្ច្ច 
 
 
 
 
 

• និ្សសិែតដលបាន្ចុ្េះទឈាម េះចូ្លទរៀន្ឆ្ន ាំទី្១ ថាន ក្មូ់លដាឋ ន្ ១៥០នាក្ ់ ១៥០នាក្ ់ ១៥០នាក្ ់
• និ្សសិែតដលក្ាំពុងសិក្ាក្ក្មិែបរញិ្ហញ បក្ែ ៤៣៨នាក្ ់ ៥០០នាក្ ់ ៥០០នាក្ ់
1. ែសពវែាយនិ្ងទក្ជីសទរសីនិ្សសែិទ្ទ្ួលបាន្អាហារូបក្រណ៍ក្បក្បទដាយ

ែមល ភាពនិ្ងសុក្កឹ្ែយភាព             

2. ែសពវែាយដល់និ្សសែិចុ្េះទឈាម េះចូ្លទរៀន្ក្នុងឆ្ន ាំសិក្ាថម ី             
3. បណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈក្ក្មិែឧែតមសិក្ា ថាន ក់្បរញិ្ហញ បក្ែ សងគមកិ្ច្ច 

សងគមវទិ្ា កិ្ច្ចគាាំពារសងគម ក្គប់ក្គងសាធារណៈ រដឋបាលសាធារណៈ             



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๗๔  

ទគាលន្ទយបាយសងគម ទគាលន្ទយបាយសាធារណៈ អក្សរសាន្តសត
អង់ទគលស និ្ងបរញិ្ហញ បក្ែវសិវក្មមឧបក្រណ៍សិបបនិ្មមិែ និ្ងរណប 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

វទិ្ាសាា ន្ជាែិសងគមកិ្ច្ច 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ដាក់្ដាំទណីរការលក្ាខណឌ សក្មប់ការចុ្េះទឈាម េះចូ្លទរៀន្ និ្ងសក្មប់ការ
ទរៀន្ច្ប់ទ្ទួ្លបាន្សញ្ហញ បក្ែរបស់និ្សសែិ ទៅក្ក្មិែឧែតមសិក្ា             

5. ទរៀបច្ាំទ្សសន្កិ្ច្ចសិក្ា សន្និសីទ្ សិកាា សាោ និ្ងសក្មមភាពសងគម
សក្មប់និ្សសែិ 

            

6. ទរៀបច្ាំដាំទណីរការការសិក្ាពីច្មង យ ឱ្យក្សបតាមបរបិទ្បទច្ចក្វទិ្ា និ្ង  
ន្វានុ្វែតន្ ៍

            

សូច្នាក្រ ២. និ្សសិែ និ្ងសិកាា កាមតដលបាន្បញ្ចបថ់ាន ក្ប់រញិ្ញបក្ែ និ្ង
ថាន ក្វ់ញិ្ហញ បន្បក្ែវជិាជ ជីវៈ និ្ងសញ្ហញ បក្ែបទច្ចក្ទទ្ស និ្ងវជិាជ ជីវៈ ១, ២, ៣ 

២៨២នាក្ ់ ៤២៨នាក្ ់ ៤៤៥នាក្ ់

• និ្សសិែតដលបាន្បញ្ចប់ការសិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ហញ បក្ែ ៨២នាក្ ់ ១២៨នាក្ ់ ៩៩នាក្ ់
• សិកាា កាមតដលបាន្បញ្ចបក់ារសិក្ាក្ក្មិែវញិ្ហញ បន្បក្ែ និ្ង    

សញ្ហញ បក្ែ ២០០នាក្ ់ ៣០០នាក្ ់ ៣៥០នាក្ ់

7. អភិវឌ្ឍក្មមវ ិ្ ីសិក្ាជាលក្ាណៈជាែិនិ្ងអន្តរជាែិ ក្សបតាមទគាល
ន្ទយបាយជាែិ ក្ក្បខ័ណឌ គុណវុឌ្ឍជិាែិ និ្ង ទឆ្លយីែបទៅនឹ្ងែក្មូវការ
ជាក្់តសតងរបសស់ងគមៗ 

            

8. ក្បគល់សញ្ហញ បក្ែជូន្ដល់និ្សសែិតដលទ្ទួ្លបាន្ជ័យោភី             
9. ទលីក្ទឹ្ក្ចិ្ែត និ្ងែតល់អាទិ្ភាព ដល់និ្សសែិតដលបាន្បញ្ច ប់ការសិក្ាទលី

ជាំនាញ សងគមកិ្ច្ច ចិ្ែតសាន្តសត សងគមវទិ្ា ក្នុងការទក្ជីសទរសីចូ្លបទក្មី
ការងារក្នុងក្ក្បខ័ណឌ របស់ក្ក្សួង 

            

សូច្នាក្រ ៣. ទសៀវទៅសិក្ាទគាល និ្ងអែាបទ្ក្សាវក្ជាវតដលក្ែវូបាន្
បទងកីែទ ីង ១៥ក្ាល/ច្ាប់ ១៥ក្ាល/ច្ាប ់ ១៥ក្ាល/ច្ាប ់

• ទសៀវទៅសិក្ាទគាលតដលក្ែូវបាន្បទងកីែទ ីង ១២ក្ាល ១២ក្ាល ១២ក្ាល 
• អែាបទ្ក្សាវក្ជាវតដលក្ែូវបាន្បទងកីែទ ីង ៣ច្ាប ់ ៣ច្ាប ់ ៣ច្ាប ់



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๗๕  

តារាងទ្ី៤៣. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.២.២ 

10. ទរៀបច្ាំតែន្ការបណតុ េះបណាត លសក្មប់សិកាា កាម ឱ្យក្សបតាមអាទិ្ភាព 
និ្ងែក្មូវការជាក់្តសតង              

 
វទិ្ាសាា ន្ជាែិសងគមកិ្ច្ច 

 
11. អភិវឌ្ឍក្មមវ ិ្ ីសិក្ា និ្ងទមទរៀន្ ឱ្យក្សបទៅតាមែក្មូវការទី្ែារការងារ              
12. ទរៀបច្ាំតាក់្តែងនិ្ពន្ធ និ្ងច្ងក្ក្ងទសៀវទៅសិក្ាទគាល អែាបទ្ក្សាវក្ជាវ 

គាាំក្ទ្ដល់ការសិក្ា ការបទក្ងៀន្និ្ងែក្មូវការតែនក្ក្សាវក្ជាវតបបវទិ្ាសាន្តសត
របស់ក្គូបទក្ងៀន្ និ្ងនិ្សសែិ។ 

            

ចង្កោ មសកមមភាព ៣.២.២. ពប្ងឹង និងពប្ងីកសមតថភាពវិទាស្មថ នជាតិសងគមកិចច 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សូច្នាក្រ ៤. ក្គបូទក្ងៀន្ និ្ងបុគគលិក្អបរ់ ាំ ទ្ទួ្លបាន្ការបាំប៉ាន្សមែាភាព
វជិាជ ជីវៈក្បក្បទដាយគុណភាពនិ្ងក្បសិទ្ធភាព 

៥នាក្ ់ ១៥នាក្ ់ ១៥នាក្ ់  
 
 
 
 
 

វទិ្ាសាា ន្ជាែិសងគមកិ្ច្ច 
 
 
 
 
 

13. ទរៀបច្ាំវគគបណតុ េះបណាត ល សិកាា សាោឬទវទិ្កាទក់្ទ្ងនឹ្ងវ ិ្ សីាន្តសត
បទក្ងៀន្សក្មប់ក្គូបទក្ងៀន្និ្ងបុគគលិក្អប់រ ាំ             

14. បញ្ជូ ន្ក្គូបទក្ងៀន្ និ្ងបុគគលិក្អប់រ ាំ ទៅបន្តការសិក្ា និ្ងចូ្លរមួសន្និសីទ្
នានា             

សូច្នាក្រ ៥. អនុ្សារណៈនន្ការទយគយល់គាន រវាងសាក្លវទិ្ាល័យ  
នដគូក្ែវូបាន្ចុ្េះកិ្ច្ចក្ពមទក្ពៀង ១អងគភាព ៣អងគភាព ៥អងគភាព 

15. បទងកីន្កិ្ច្ចសហក្បែិបែតិការជាមួយក្ក្សួងសាា ប័ន្រដឋ ឯក្ជន្ ក្គឹេះសាា ន្
អប់រ ាំ សាក្លវទិ្ាល័យជាែិនិ្ងអន្តរជាែិ អងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលក្នុង
ក្សកុ្និ្ងបរទទ្ស និ្ងនដគូអភិវឌ្ឍ 

            

សូច្នាក្រ ៦. តក្លមអទហដាឋ រច្នាសមព័ន្ធ និ្ងបាំពាក្់សមភ រៈបរកិាា  ១អងគភាព ៥អងគភាព ៥អងគភាព 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๗๖  

 

 

អនុរម្មវធិីទ្ី៣.៣ រព្ង្ឹង្គសវាោាំព្ទ្ទ្គូៅសព្ាប់រាជធាន-ីគខតត 
ទគាលបាំណង៖ 
      បទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពជាំនាញ ពក្ងឹងសាម រែីទ្ទ្ួលខុសក្ែូវមន្សិការវជិាជ ជីវៈ របស់មន្តន្តីសងគមក្ិច្ច ក្គប់ក្ក្មិែ អនុ្វែតក្មមវ ិ្ ីក្ាំតណទ្ក្មង់ទលីក្គប់តែនក្ឱ្យក្សបតាម
ទគាលន្ទយបាយរបស់រាជរដាឋ ភិបាលជាពិទសសទែារមុខងារឱ្យទៅរដឋបាលថាន ក្់ទក្កាមជាែិ ន្ិងពក្ងឹងភាពជានដគូទក្ៀរគរក្បភព្ន្ធាន្ទាំងតែនក្បទច្ចក្ទទ្ស ន្ិង
ហរិញ្ញវែាុ ទដីមបបីទងកីន្ការែតល់ទសវាសុខុមលភាពសងគម ជូន្ជន្រងទក្គាេះ ន្ិងងាយរងទក្គាេះទៅតាមរាជធាន្ីទខែត។ 

តារាងទ្៤ី៤. កាលវភិាគអនុ្វែតសក្មមភាពនន្ច្ទងាក មសក្មមភាព៣.៣.១ 
 

ចង្កោ មសកមមភាព ៣.៣.១. ពប្ងឹងសមតថភាពមនទីរ និងអេិវឌ្ឍភាពជាផ្ដគូ ោជធានី ង្ខតត 

សក្មមភាព 
២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អងគភាពទ្ទ្ួលអនុ្វែត 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

1. ពក្ងឹងសមែាភាពមន្តន្តីរាជការ និ្ងបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពការងាររដឋបាល             

មនទី  ស.អ.យ. រាជធានីរេតត 2. ពក្ងឹងការងារតែន្ការ និ្ងអនុ្វែតតែន្ការ             
3. បន្តពក្ងឹងភាពជានដគូជាមួយសមគម និ្ងអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលក្នុង

ក្សុក្និ្ងបរទទ្ស             

 

16. ទរៀបច្ាំអគារសិក្ា បន្ាប់សិក្ា ការយិល័យ បន្ាប់ក្បជុាំ សាលសហសិក្ា
និ្ងទី្ធាល ទដាយមន្បាំពាក់្សមភ រៈបរកិាា ក្គប់ក្គាន់្ និ្ងក្បក្បទដាយផ្លសុខភាព
ដល់ការបទក្ងៀន្ និ្ងការសិក្ា 

            
 

វទិ្ាសាា ន្ជាែិសងគមកិ្ច្ច 
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៣.ធនធានថវិកាឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ 
៣.១.ថវកិាជាតិគព្ោង្ចាំណាយឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ 
 ឆ្ន ាំ២០២០ ក្ក្សួងបាន្ទ្ទ្ួលការវភិាជន្៍ថវកិាពីរាជរដាឋ ភិបាលសរុបច្ាំន្ួន្ ១.១៦៧.០៦១ ោន្ទរៀល 
ន្ិងឆ្ន ាំ២០២១ទន្េះ ក្ក្សួងបាន្ទ្ទ្ួលការវភិាជន្៍ថវកិាពីរាជរដាឋ ភិបាលច្ាំន្ួន្ ១.២៧៤.២១៩,៧ ោន្ទរៀល 
ន្ិងការបា៉ា ន្់ក្បមណទៅឆ្ន ាំ២០២២ ច្ាំន្ួន្ ១.៦៤៣.១៥៣,១ ន្ិងឆ្ន ាំ២០២៣ ច្ាំន្នួ្ ១.៦៨៦.៨៥១,៨ 
ទដីមបអីនុ្វែតក្មមវ ិ្ ីទ្ី១.ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពសងគម ២.ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពក្បព័ន្ធសន្តិសុខ
សងគម ន្ិងែតល់ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទជន្ពិការ ន្ិង៣.ការក្គប់ក្គងសាា បន័្ ន្ងិទសវាគាាំក្ទ្    
ទូ្ទៅ។ 

តារាងទ្ី៤៥. គទក្មងថវកិាច្ាំណាយតាមក្មមវ ិ្ ី ន្ងិអនុ្ក្មមវ ិ្  ី           ឯក្តាៈ ោន្ទរៀល                                                         

ល.រ ខលឹមសារច្ាំណាយ 
ថវកិាវភិាជន៍្ 

២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
១ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពសងគម ៧០.១៨៤,២ ៨២.៧០៦,៣ ៨៨.០៧១,៥ 

១.១ 
ការែតល់ទសវាសុខុមលភាពសក្មប់ជន្រងទក្គាេះនិ្ង
ងាយរងទក្គាេះ និ្ងកិ្ច្ចការក្គួសារ 

៤០.២២១,២ ៤៤.៨០៥,០ ៤៦.៩៧៧,៩ 

១.២ 
កិ្ច្ចការពារជន្រងទក្គាេះទដាយអាំទពីជួញដូរមនុ្សស និ្ង
អាំទពីទ វ្ីអាជីវក្មមែលូវទភទ្ 

៥៧,២ ២០៧,២ ៣៥៧,២ 

១.៣ ការែតល់ទសវាសុខុមលភាព និ្ងកិ្ច្ចការពារកុ្មរ ១.០៣០,១ ១.១៨០,៣ ១.១៧៦,៤ 
១.៤ ការទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិ និ្ងពក្ងឹងក្បព័ន្ធកិ្ច្ចការពារកុ្មរ ៤៦,០ ៤៧១,៧ ៤២១,៤ 

១.៥ 
កិ្ច្ចការពារអនី្ែិជន្ទ្ាំនាស់នឹ្ងច្ាប់ និ្ងសាត រនី្ែិ    
សមបទអនក្ទញៀន្ទក្គឿងទញៀន្ 

៣.៣៣០,០ ៧.៥៩៣,១ ៩.៣២១,៦ 

១.៦ ការែតល់ទសវាសុខុមលភាព និ្ងកិ្ច្ចការពារជន្ពិការ ១.៣០៩,៦ ២.៣១៤,៧ ១.៨០៧,៩ 
១.៧ ពក្ងឹងកិ្ច្ចការពារ និ្ងទលីក្ក្មពស់សិទ្ធិជន្ពិការ ២១៦,៣ ៤៥០,០ ៥០០,០ 
១.៨ កិ្ច្ចគាាំពារសុខុមលភាពមនុ្សសចស់ ១៩៥,៩ ៥៩៨,០ ៣០០,០ 

១.៩ 
កិ្ច្ចគាាំពារអែីែយុទ្ធជន្ និ្ងក្គប់ក្គងសក្មមភាពែតល់
ទសវាសុខុមលភាពសងគម 

៤.១៨៧,២ ៤.៥៧៨,០ ៤.៦៥០,០ 

១.១០ 
ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាសុខុមលភាពសងគម 
រាជធានី្ ទខែត 

១៩.៥៩០,៧ ២០.៥០៨,៣ ២២.៥៥៩,១ 

២ ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពក្បព័ន្ធសន្តិសុខសងគម និ្ងែតល់
ទសវាសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទជន្ពិការ ១.១៥៧.៥៦៣,០ ១.៥០៩.៣៤៣,៩ ១.៥៤៦.០១៧,៨ 

២.១ 
ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាទបីក្ែតល់របបសន្តិសុខ
សងគមសក្មប់មន្តន្តីរាជការសីុវលិ 

៤៨៤.៣៧២,៩ ៥១៧.២៩៧,៦ ៥៥៣.៦៧៣,៥ 

២.២ 
ការបទងកីន្ក្បសិទ្ធភាពទសវាទបីក្ែតល់របបសន្តិសុខ
សងគមសក្មប់អែីែយុទ្ធជន្និ្ងក្គួសារ 

៦៦២.៧១២,៦ ៩៨១.១៩១,២ ៩៨១.១៩១,២ 
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២.៣ 
ការសាត រលទ្ធភាពពលក្មមកាយសមបទ និ្ងការគាាំក្ទ្
មុខរបរជន្ពិការ 

១០.៤៧៧,៥ ១០.៨៥៥,១ ១១.១៥៣,១ 

៣ ការក្គបក្គងសាា ប័ន្ និ្ងទសវាគាាំក្ទ្ទូ្ទៅ ៤៦.៤៧២,៥ ៥១.១០២,៩ ៥២.៥៦២,៥ 

៣.១ 
ការពក្ងឹងសមែាភាពសាា ប័ន្ និ្ងកិ្ច្ចសហការភាពជា
នដគូ 

២៨.០៦៣,៩ ៣២.៥៧៩,៣ ៣៣.៥៩២,៦ 

៣.២ ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្មនុ្សស ៣៦១,១ ៤៤១,៦ ៥០៤,៥ 
៣.៣ ពក្ងឹងទសវាគាាំក្ទ្ទូ្ទៅសក្មប់រាជធានី្-ទខែត ១៨.០៤៧,៥ ១៨.០៨២,០ ១៨.៤៦៥,៤ 

សរុបរមួ ១.២៧៤.២១៩,៧ ១.៦៤៣.១៥៣,១ ១.៦៨៦.៦៥១,៨ 
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៣.២. ធនធានដដ្រ ូ

 ក្ក្សួងបាន្យក្ច្ិែតទុ្ក្ដាក្់ទលីភាពជានដគូក្នុងក្ចិ្ចសហក្បែិបែតិការអន្តរជាែិ ទទ្វភាគី ពហុភាគី ទដាយ
អនុ្វែតទគាលន្ទយបាយទលីក្ទ្ឹក្ច្ិែត បងកលក្ាណៈងាយក្សួលដល់អងគការពាក្់ព័ន្ធនានា តដលទ្វីសក្មមភាពទលី
វស័ិយសងគមក្ិច្ច។  ទៅឆ្ន ាំ២០២០ ក្ន្លងទៅ ក្ក្សួងបាន្ចុ្េះក្ចិ្ចក្ពមទក្ពៀងគទក្មងក្មមវ ិ្ ី ជាមួយសមគម     
អងគការនដគូច្ាំន្ួន្ ១៦ តដលមន្ថវកិាគទក្មងសរុប ១៧.០៧៦.១៣១,៤៧ ដុោល រអាទម៉ារកិ្។ គិែក្ែឹមតខ មីនា 
ឆ្ន ាំ២០២១ទន្េះ សមគម អងគការតដលបាន្ចុ្េះក្ិច្ចក្ពមទក្ពៀងគទក្មងក្មមវ ិ្ ីសហក្បែិបែតិការជាមួយក្ក្សួង 
តដលទៅមន្សុពលភាពអនុ្វែតច្ាំន្នួ្18 ១៤៥ មន្ថវកិាគទក្មងសរុបក្បមណ ២៩១.០៦០.១២៧,៥០ ដុោល រ
អាទម៉ារកិ្ រមួច្ាំតណក្សក្មលបន្ាុក្ថវកិាជាែិ ន្ិងក្បមូលបាន្នូ្វ្ន្ធាន្មនុ្សស បទច្ចក្ទទ្ស ន្ិងបទ្ពិទសា្ន្៍
លអៗ ជាទក្ច្ីន្សក្មប់បទក្មីវស័ិយសងគមក្ិច្ច។ 
 

តារាងទ្ី៤៦. ថវកិាចូ្លរមួពីសមគម ន្ិងអងគការមិន្តមន្រដាឋ ភិបាលក្នុងក្សកុ្ ន្ិងបរទទ្សតដលមន្ក្ិច្ចក្ពមទក្ពៀង
គទក្មង (MOU) ជាមួយក្ក្សួងតាមវស័ិយតដលទៅមន្សុពលភាពអនុ្វែត 
ល.រ សមគម ន្ិងអងគការ តាមវស័ិយ ច្ាំន្ួន្ ថវកិាគទក្មង “$” ទគាលទៅគាាំក្ទ្ 
១ វសិ័យសងគមមន្សមគម និ្ងអងគការបរទទ្ស  ១៤ ១០.៥៨៥.៩៤៤,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.១ 
២ វសិ័យសងគមមន្សមគម និ្ងអងគការក្នុងក្សុក្  ៤ ២.៤៩៧.២៤៦,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.១ 
៣ វសិ័យជួញដូរមន្សមគម និ្ងអងគការបរទទ្ស  ១៥ ២៥.៦០៥.០២២,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.២ 
៤ វសិ័យជួញដូរមន្សមគម និ្ងអងគការក្នុងក្សុក្ ៥ ៨.៣៤៩.៩២១,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.២ 
៥ វសិ័យកុ្មរមន្សមគម និ្ងអងគការបរទទ្ស ៥៥ ៥៤.០៤៣.៨៤៤,៤៦ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៣ 
៦ វសិ័យកុ្មរមន្សមគម និ្ងអងគការក្នុងក្សុក្  ៣៣ ២០.៧៧៩.៥៦០,០៤ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៣ 
៧ វសិ័យពិការមន្សមគម និ្ងអងគការបរទទ្ស ៩ ១៥.៥៩៣.៩០៦,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៦ 
៨ វសិ័យពិការមន្សមគម និ្ងអងគការក្នុងក្សុក្  ៧ ២.៧៨៤.៤០៤,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៦ 

៩ 
វសិ័យមនុ្សសចស់មន្សមគម និ្ងអងគការ
បរទទ្ស  

១ ៤៦០.២៨០,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៨ 

១០ 
វសិ័យមនុ្សសចស់មន្សមគម និ្ងអងគការក្នុង
ក្សុក្  

១ ១៥០.០០០.០០០,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៨ 

១១ 
វសិ័យយុវនី្ែិសមបទមន្សមគម និ្ងអងគការ
បរទទ្ស  

១ ៣៦០.០០០,០០ អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៥ 

១២ 
វសិ័យយុវនី្ែិសមបទមន្សមគម និ្ងអងគការ
ក្នុងក្សុក្ 

០ - អនុ្ក្មមវ ិ្ ីទី្១.៥ 

សរុប  ១៤៥ ២៩១.០៦០.១២៧,៥០  

 
18 គិែក្ែឹមតខមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ អងគការតដលបាន្ចុ្េះក្ិច្ចក្ពមទក្ពៀងគទក្មងក្មមវ ិ្ ី ជាមួយក្ក្សួង ស.អ.យ.តដលទៅមន្សុពលភាពអនុ្វែត 



តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមកិ្ច្ច អែីែយុទ្ធជន្ និ្ងយុវនី្ែិសមបទ 

ទ្ាំព័រ| ๘๐  

៤. ការតាម្ោនព្តួតរិនិតយ19 

 ការតាមដាន្ក្ែួែពិន្ិែយការអនុ្វែតអនុ្ក្មមវ ិ្ ី ន្ិងលទ្ធែលសទក្មច្បាន្ក្បចាំឆ្មសគឺទៅសបាត ហ៍ទ្ី៣តខ
ទ្ី៧ ន្ងិក្បចាំឆ្ន ាំគឺទៅសបាត ហ៍ទ្ី៤តខទ្ី១២។ ការតាមដាន្ក្ែួែពិន្ិែយក្ែូវតែអក្ទលីឧបក្រណ៍ដូច្ជា តែន្ការ
សក្មមភាពបឆី្ន ាំរ ាំក្ិល តារាងសក្មមភាព ន្ងិរបាយការណ៍។ អងគភាពន្ីមយួៗក្ែូវទ្វីរបាយការណ៍ពីលទ្ធែល
ការងារទដាយឆ្លុេះបញ្ហច ាំងពលីទ្ធែលការងារ្ាំៗ តារាងសូច្នាក្រ ន្ងិបញ្ហា ក្បឈម ទៅតាមកាលក្ាំណែ់។ 

 ក្ក្សួង ស.អ.យ. តាមរយៈអគគនាយក្ដាឋ ន្ក្ិច្ចការរដឋបាលន្ិងហរិញ្ញវែាុ តដលមន្នាយក្ដាឋ ន្តែន្ការ សាិែិ 
ន្ិងសរុប ជាទសនា្ិការ ន្ឹងចុ្េះតាមដាន្ក្ែួែពនិ្ិែយ (សូច្នាក្រលទ្ធែល) ក្បចាំឆ្ន ាំទៅតាមទពលទវោជាក្់
តសតង។ ការក្ែួែពិន្ិែយក្ែូវតែអក្ទលីឧបក្រណ៍ដូច្ជា តែន្ការសក្មមភាព របាយការណ៍លទ្ធែល (សូច្នាក្រ
លទ្ធែល) ក្បចាំឆ្មស ន្ិងក្បចាំឆ្ន ាំរបស់ក្មមវ ិ្ ី។ នាយក្ដាឋ ន្តែន្ការ សាិែិ ន្ិងសរុប ក្ែូវទ្វីរបាយការណ៍បូក្
សរុបសតីពីការក្ែួែពិន្ិែយលទ្ធែលរបស់ក្ក្សួង ជូន្ថាន ក្់ដឹក្នាាំក្ក្សួង។ 

៥. គសចរតីសននិោឋ ន 
 តែន្ការសក្មមភាពបីឆ្ន ាំរ ាំក្ិល២០២១-២០២៣ សក្មប់អភិវឌ្ឍន្៍វស័ិយសងគមក្ិច្ច អែីែយុទ្ធជន្ ន្ិង
យុវន្ីែិសមបទ របសក់្ក្សួង ស.អ.យ. ក្ែូវបាន្ទរៀបច្ាំក្សាងទៅទដីមក្ែីមសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ទក្កាមការដឹក្នាាំ
ន្ិងសទក្មច្ពីឯក្ឧែតមរដឋមន្តន្ត ី ទដាយមន្ការសក្មបសក្មួលពិទក្គាេះទយបល់ ន្ិងពិភាក្ាក្គប់ក្ជុងទក្ជាយ។ 
តែន្ការទន្េះ គឺជាតែន្ទ្ីបងាា ញែលូវសក្មប់អនុ្វែតក្មមវ ិ្ ី អនុ្ក្មមវ ិ្ ី ច្ទងាក មសក្មមភាពទដីមបែីតល់ទសវាដល់     
ជន្រងទក្គាេះន្ិងងាយរងទក្គាេះក្គប់មុខសញ្ហញ ។ 

 ច្ាំណុច្ទៅនន្សូច្នាក្រលទ្ធែលន្ឹងអាច្សទក្មច្បាន្តែន្ការទក្គាងទុ្ក្ ទបសិីន្មិន្មន្ឧបសគគទដាយ
ទក្គាេះ្មមជាែិជាយថាទហែុ ន្ងិមន្ថវកិាគាាំក្ទ្សមក្សប។ ក្ក្សួង ស.អ.យ. ន្ឹងរក្ាសិទ្ធិទ្វីការតក្សក្មួល
ច្ាំណុច្ទៅនន្សូច្នាក្រក្នុងក្រណីចាំបាច្់ឱ្យក្សបទៅតាមលទ្ធភាពជាក្់តសតងរបស់ក្ក្សួង។ 
 
 

 
19 ការតាមដាន្ ក្ែែួពិន្ែិយគឺជាដាំទណីរការក្បមូលពែ័៌មន្អាំពីការរកី្ច្ទក្មនី្របស់ច្ទងាក មសក្មមភាព។ ព័ែម៌ន្ទាំងទន្េះក្ែូវបាន្ក្បមូលជាក្បចាំក្នុង
អាំ ុងទពលអនុ្វែតសក្មមភាព។ ទគាលបាំណងនន្ការក្បមូលព័ែ៌មន្គទឺដីមបជីួយក្ាំណែថ់ាទែីសក្មមភាពណាខលេះក្ាំពុងក្ែវូបាន្អនុ្វែតទៅតាមតែន្ការ
ឬទៅតាមការរ ាំពងឹទុ្ក្។ ព័ែ៌មន្ទាំងទន្េះក្ែូវបាន្ទក្បីក្បាស់សក្មប់ទ្វីទសច្ក្តីសទក្មច្ច្ែិតតក្លមអការក្គបក់្គង ន្ិងការអនុ្វែតច្ទងាក មសក្មមភាព។ 


