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១. ្របវត�ិសេង�ប

ផអ៣ទ១ី ៖ ២០១១-២០១៤ ផអ៣ទ៣ី៖ ចប់ពី ២០១៨

រជរដ� ភបិាលមានឆន�ៈែផ�កនេយា 
បាយ  និងមានភាពេជឿជាកយ៉់ាងខ� ងំ
េទេលតនួាទីរបស់រដ�បាលថា� កេ់្រកម
ជាតិក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈ និង
ករអភវិឌ្ឍមលូដ� ន េដម្បធីានាដល់
ករ កម�ស់ជីវភាពរបស់្របជាពលរដ� 
និងចូលរមួចំែណកកតប់ន�យភាព
្រកី្រក្របកប េដយ ្របសិទ�ភាព។ 

ការេ��ជា� ច�ត�ែផ�កនេយាបាយ

េបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របកឹ្សោ
ឃុំ សង� ត់ ឆា� ំ២០០២

េបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របកឹ្សោ
រជធានី េខត� ្រក�ង ្រសុក ខណ�
ឆា� ំ២០០៩
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ផអ៣ទ១ី ៖ ២០១១-២០១៤ ផអ៣ទ២ី ៖ ២០១៥-២០១៧ ផអ៣ទ៣ី៖ ចប់ពី ២០១៨

១. ្របវត�ិសេង�ប (ត)
កម�វិធីជាត៖ិ ែផនទបីង� ញផ�វូក�ងុករអនវុត�កែំណទ្រមង់
វមិជ្ឈករ 

(២០១១-២០១៩ )                នងិវសិហមជ្ឈករ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karGPivDÆtamEbb 

RbCaFibetyü 

karpþl;esva 

manPaBRbesIreLIg 

karkat;bn ßyPaBRkIRk 

sßab½nKaMRTkMENTRmg;vimCÄkar nigvishmCÄkar 

េផា� តេលករអភវិឌ្ឍ េគាល 
នេយា បាយ  ករេរៀបចំ

េឡង វញិ  នូវរចនា សម�ន័� 
្របពន័�  និងនីតវិធិ ីអនុវត�
ករងររបស់ រដ�បាលថា� ក ់
េ្រកម ជាត ិ 

េផា� តេទេលករព្រងងឹ 
និងករគា្ំរទេលករអនុវត�
ករងរតម្របពន័� នីតវិធិ ី
និងយន�ករែដលបាន
េរៀបចបំេង�តេនក�ុងផអ៣
ទី១

េផា� តេទេលករបន�
ជរុំញ ករទទួលខុស
្រត�វ និងស�័យភាព  រេល
ករផ�ល់េសវ និងករ
អភវិឌ្ឍមូលដ� ន
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បេង�តបាននូវមូលដ� ន្រគះឹសខំន់ៗៃន
កែំណទ្រមង់ ែដលធានាដល់ករេលក
កម�ស់នូវស�័យភាព ករទទួលខុស្រត�វ 
និរន�រភាព និងករបេង�ន្របសិទ�ភាព
ករងរជាបេណ� រៗរបស់រដ�បាលថា� ក់
េ្រកមជាតកិ�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈ 
និងកចិ�អភវិឌ្ឍមូលដ� ន្របកបេដយតមា�
ភាព គណេនយ្យភាព  និងមានករចូល
រួមចែំណកពីសណំាក់្របជាពលរដ�

២. សមិទ�ផលសខំន់ៗៃនកំែណទ្រមង់ D&D

ផអ៣ទ១ី ៖ ២០១១-២០១៤

ផអ៣ទ�១ ៖
•ែកស្រម�លរចនាសម�ន័�និងនីតវិធិអីនុ
វត�ករងរ របស់ SNA
•្របពន័�កសងែផនករ
•្របពន័�េផ�រមូលនិធនិិង្រគប់ ្រគងហិរ��
វត�ុ ្រក�ង ្រសុក
•្របពន័�្រគប់្រគងបុគ�លិកនិងអភវិឌ្ឍ
ធនធានមនុស្ស
•កចិ�ដេំណ រករេផ�រមុខងរ ធនធាន
•យន�ករផ�ល់េសវរបស់ SNA
•។ល។

េរៀបចំ ផអ៣ ទ�២
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អាទ�ភាពៃន ផអ៣ទ�២ ៖

ទីមួយ ៖ ករព្រងងឹករ្រគប់្រគងកចិ�ដេំណ រ

ករកែំណទ្រមង់

ទីពីរ ៖ ករេលកកម�ស់គណេនយ្យភាពតម

ែបប្របជាធបិេតយ្យ

ទីបី ៖  ករព្រងងឹករ្រគប់្រគង និងករ

អភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ទីបួន ៖ ករេផ�រមុខងរ និងធនធាន

ទី្របា៖ំ ករេធ�វមិជ្ឈករហិរ��វត�ុ

២. សមិទ�ផលសខំន់ៗៃនកំែណទ្រមង់ D&D (ត)

ផអ៣ទ១ី ៖ ២០១១-២០១៤

េគាលបំណង ៖ ករជរុំញឱ្យរដ�
បាលថា� ក់េ្រកមជាតផិ�ល់េសវ
សធារណៈ និងអភវិឌ្ឍមូលដ� ន
បានកន់ែតេ្រចន កន់ែតល�
្របេសរ កន់ែតមានលក�ណៈ
េឆ�យតបេទនឹងេសចក�្ីរត�វករ
របស់្របជាពលរដ�។

ផអ៣ ទ�២
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កែំណទ្រមង់ D&D
មានចរតិជា

កែំណទ្រមង់នេយាបាយ
និង រដ�បាល

មានផលប៉ះពល់ជា
លក�ណៈអន�រវស័ិយ

ចបំាច់្រត�វមានភាព្របទក់្រកឡា និងសីុសង� ក់ 

គា� ជាមួយកម�វធិៃីនកែំណទ្រមង់ពក់ ពន័�េផ្សង

េទៀត ជាពិេសស ៖

•កម�វធិកីែំណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 

•កម�វធិកីែំណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុស

ធារ ណៈ។

៣. ភាព្របទក្់រកឡាគា� រវងកំែណទ្រមង់ D&D, PAR, PFM
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កំែណទ្រមង់ D&D
រចនាសម�ន៏�ស� បន័

ករេផ�រមុខងរ 
ករ្រគប្់រគងបុគ�លិក

វមិជ្ឈកហិរ��វត�ុ

កំែណទ្រមង់
PFM

កំែណទ្រមង់
PAR

ការផ�លេ់សវា ន�ងការអ�វឌ្ឍ
េឆ��យតបេ�ន�ងត្រម�វការរបស្់រ�ជាពលរដ�្រ�កបេដាយ្រ�ស�ទ��ភាព

៣. ភាព្របទក្់រកឡាគា� រវងកំែណទ្រមង់ D&D, PAR, PFM

វមិជ្ឈករហរិ�� វត�ុ
•មូលនិធិឆនា� នុសិទ�ិ
•មូលនិធិមានភា� ប់
លក�ខណ�
•ចំណូលផា� ល់
•មូលនិធិ SNIF

ករ្រគប្់រគងបុគ�លិកៈ
•្របពន័�្រគប្់រគង
ធនធានមនុស្ស
•ករអភវិឌ្ឍធនធាន
មនុស្ស
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ករេរៀបច ំនិងអនុវត�្របកប េដយភាព្របទក់្រកឡា 

និងសីុសង� ក់គា� ពិតជាកត� ដ៏សខំន់ក�ុងករធានានូវ

េជាគជ័យៃនកម�វធីិកែំណទ្រមង់ទងំបី។

៣. ភាព្របទក្់រកឡាគា� រវងកំែណទ្រមង់ D&D, PAR, PFM
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សូមអរគុណ!
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