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&'

)

្រកបខ័ណ� អនុវត�
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មាតិកា

I. កម�វ�ធីជតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបប្របជធិបេតយ្យ
េ�ថ� ក់េ្រកាមជតិ

II. ែផនការអនុវត�៣ឆា� ដំំណល់កាលដំបូង (ផអ៣ទី១) និង
សមិទ�ផល

III.ែផនការអនុវត�៣ឆា� ដំំណក់កាលទី២  (ផអ៣ទី២) និង
សមិទ�ផល
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I. កម�វ�ធីជតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបប្របជធិបេតយ្យ 
េ�ថ� ក់េ្រកាមជតិ

១. �វ�រ
២. េ�លបណំង និងេ�លេ�
៣. ខ�ឹម�រសេង�ប
៤. ដំ�ក់�លអនុវត�

3



១.�វ�រ

ក�ំណទ្រមងដ់ណំាកក់ាលទ១ី 

គកឺារបេង�ើត្រក�ម្រ��ក្សោឃុំ 

សងា� ត ់    (២០០២)

ជាក�ំណទ្រមង�់ដលមានលក�ណៈសុីជេ្រ�
ពាកព់ន័�ទាងំែផ�កនេយាបាយ   និងែផ�ករដ�បាល

ក�ំណទ្រមងដ់ណំាកក់ាលទ២ី 

គកឺារបេង�ើត្រក�ម្រ��ក្សោរាជ

ធានី  េខត� ្រក�ង �ស�ក 

ខណ�      (២០០៩)

ត្រម�វឱ្យមានកម�វ �ធជីាតសិ្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមែបប្រ�ជាធបិេតយ្យេ�

ថា� កេ់្រកាមជាតេិធ�ើ�ផនទបីងា� ញផ�ូវការអនវុត�រយៈេពល១០ឆា�  ំពីឆា� ២ំ០១០ 

ដលឆ់ា� ២ំ០១៩ (អនមុត័េដាយរាជរដា� ភបិាលេ�ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១០)
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ក. េគាលបណំង នងិេគាលេដ ការអភវិឌ្ឍតាមែបប្រ�ជាធបិេតយ្យ្រ�កបេដាយសមធម៌

 េលើកកម�សគ់ណុភាពៃនការផ�លេ់សវាសាធារណៈ

 ចលូរមួកាតប់ន�យភាព្រក�្រក្រ�កបេដាយ្រ�សិទ �ភាព។

បេង�ើត�បព័ន��គប់�គងេ�រដ��ល ��ក់េ��ម�តិ ែផ�ក�ម
េ�ល�រណ៍អភិ�លកិច��មែបប�ប�ធិបេតយ��ែដល��
ដល់េលើកកម�ស់�រផ�ល់េស� និង�រអភិវឌ��មូល��នេដើម��ី
េឆ�ើយតបត�ម�វ�រ�ប�ជន និងរួមចំែណក�ត់បន�យ�ព�កី
�កេ��មមូល��ននីមួយៗ�បកប េ�យ�បសិទ��ព ត���ព
និងគណេនយ���ព ។

េគា
ល

ប
ំណ

ង
េគា

ល
េដ

២.េ�លបំណង និងេ�លេ�
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៣.ខ�ឹម�រសេង�ប

កម�វិធី�តិេ���តេលើចំណ�ចសំ�ន់ៗចំនួន៨ដូច�ងេ��ម៖
ការធានាឱ្យរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតមិានសិទ �អំិណាចកាន�់ត

េ្រច�នតាម រយៈការេផ�រមុខងារ 

ការធានាឱ្យ្រក�ម្រ��ក្សោៃនរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតមិានសិទ �ិ
អំណាចេធ�ើេសចក�សីេ្រមចេលើការែបងែចកធនធាន េដើម្បេីឆ�ើយ

តបត្រម�វការជាអាទភិាពរបស្់រ�ជាពលរដ�

ការធានាឱ្យមានការចលូរមួពី្រ�ជាពលរដ� ក�ុងដេំណើ រការេធ�ើ
េសចក�សីេ្រមចរបស្់រក�ម្រ��ក្សោរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិនិងតាម

ដាន វាយតៃម�ការអនវុត�ការ ងាររបសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតិ
ការេផ�រមុខងារជាជេ្រម�ស និងមុខងារជាកាតព�កចិ�ឱ្យេ�្រក�ម

្រ��ក្សោៃនរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតនិានា



៣. ខ�ឹម�រសេង�ប (ត)

�របេង�ើតយន��រផ�ល់មូលនិធិ ��ន��ប់ល័ក�ខ័ណ� និង�ន��ប់
ល័ក�ខ័ណ�ដល់រដ��ល��ក់េ��ម�តិ

�រព�ងឹងសិទ�អំិ�ច�កុម�បឹក��េលើ�រ�បមូលចំណ�ល��ល់េ�
មូល��ន

�របេង�ើត�បព័ន��គប់�គងបុគ�លិក និង�រអភិវឌ��ធន�នមនុស��
េ���ក់េ��ម�តិ ែដល��ដល់�រផ�ល់សិទ�អំិ�ចដល់រដ�  
�ល��ក់េ��ម�តិ ក��ង�រ�គប់�គង �ត់ែចងបុគ�លិក�ំងេ�ះ

�រជំរញុ និង�រេលើកកម�ស់តួ�ទី�ស�កី��ងដំេណើរ�រកំែណទ�មង់ 
និង�រ��� ត�ម�វ�រ��ទិ�ពរបស់�ស� ីជន�យរងេ��ះ
ទទួល�ននូវធន�នស��ប់�រ�ំ�ទ 



េដើម�ី��ដល់�រេរៀបចំអនុវត�ចំណ�ចសំ�ន់ៗ�ំង៨�ងេលើ   
កម�វិធី�តិ�នែបងែចក�ស�ស�តុកម�វិធីចំនួន៥៖ 
 សមាសធាតកុម�វ �ធទី១ី ៖ ការេរៀបចសំា� បន័ថា� កេ់្រកាមជាត ិ
 េផា� តេលើការេរៀបចេំឡើងវ �ញនវូរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងៃនរដ�   

បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិេដាយេរៀបចឱំ្យមាន្រ�ពន័�្រគប្់រគង  នីតិ
វ �ធ ីនិងរេបៀប របបអនវុត�ការងារស្រមាប្់រ�តបិត�កិារ្រ�កប 

េដាយតមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព េហើ យអាចផ�លេ់សវា  

និងអភវិឌ្ឍមូលដា� ន េឆ�ើយតបេ�នឹងត្រម�វការរបស្់រ�ជា

ពលរដ�្រ�កបេដាយ្រ�សិទ �ភាព។

៣. ខ�ឹម�រសេង�ប (ត)



 សមាសធាតកុម�វ �ធទី២ី៖ ្រ�ពន័�្រគប្់រគង និងការអភវិឌ្ឍធនធាន

មនសុ្ស

 េផា� តេលើការេរៀបចឱំ្យមានម�ន��រាជការ្រ�កបេដាយវ �ជា� ជីវៈ និង

មានឆន�ៈេមាះមុត ក�ុងការបំេពញការងារេ�រដ�បាលថា� កេ់្រកាម

ជាត ិែដលស�ិតេ្រកាមការ្រគប្់រគង របសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិ

និងមានគណេនយ្យភាពផា� លជ់ាមួយរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត។ិ

 សមាសធាតកុម�វ �ធទី៣ី៖ ការេផ�រមុខងារ

េផា� តេលើការេផ�រមុខងារ និងធនធានេ�ឱ្យរដ�បាលថា� កេ់្រកាម

ជាត ិេដើម្បបីង�តិេសវាឱ្យេ�េកៀតជតិ្រ�ជាពលរដ� សំេ�េលើក

កម�សទ់ាងំបរ �មាណ និងគណុភាពៃនការផ�លេ់សវាជនូ្រ�ជា

ពលរដ�្រ�កដេដាយ្រ�សិទ �ភាព តមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព។

៣. ខ�ឹម�រសេង�ប (ត)



 សមាសធាតកុម�វ �ធទី៤ី៖ ្រ�ពន័�្រគប្់រគងហិរ��វត�ុ និង្រទព្យ

សម្បត�រិបសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតិ
 េផា� តេលើការេធ�ើវ �មជ្ឈការហិរ��វត�ុ េដើម្បធីានាឱ្យរដ�បាលថា� ក់

េ្រកាមជាតមិានធនធានសម�សប និងមានឆនា� នសិុទ �េិលើការ

ែបងែចក ការេ្រ��្រ�ស ់និងការ្រគប្់រគងធនធានទាងំេនាះ េដើម្ប ី
បេំពញមខុងាររបសខ់ �នួក�ុងេឆ�ើយតបត្រម�វការរបស្់រ�ជាពលរដ�

្រ�កប េដាយ្រ�សិទ �ភាព តមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព។

 សមាសធាតកុម�វ �ធទី៥ី៖ សា� បន័គា្ំរទក�ំណ
 េផា� តេលើការ ការេរៀបចសំា� បន័ស្រមាប ់គា្ំរទការេរៀបច ំនិង

ការអនវុត�កចិ�ដេំណើ រការក�ំណទ្រមង ់

៣. ខ�ឹម�រសេង�ប (ត)



ផអ៣ទ១ី ៖ ២០១១-២០១៤ ផអ៣ទ២ី ៖ ២០១៥-២០១៧ ផអ៣ទ៣ី៖ ចាបពី់ ២០១៨

�រអនុវត�កម�វិធី�តិ�តូវ�នែបងែចក�៣ដំ�ក់�ល៖

ការអភវិឌ្ឍ េគាល នេយា

បាយ  ការេរៀបចេំឡើង

វ �ញ  នវូរចនា សម�ន័�

្រ�ពន័�  និងនីតវិ �ធ ីអនវុត�

ការងាររបស ់រដ�បាល ថា� ក ់

េ្រកាម ជាត ិ 

ការេផ�រមខុងារ និង

ធនធានេ�ឱ្យរដ�បាល 

ថា� កេ់្រកាមជាតេិដើម្ប ី
ែកលំអគណុភាពេសវា 

និងការអភវិឌ្ឍមលូដ្

ឋាន

ការបន�ជរំញុ  និង

ព្រង�ងការទទលួ ខសុ

្រត�វ និងស�យ័ភាព  

របសរ់ដ�បាលថា� ក់

េ្រកាមជាតកិ�ុងការ    

ផ�លេ់សវា និងការ

អភវិឌ្ឍ មលូដា� ន

៤. ដំ�ក់�លអនុវត� 
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II. ែផនការអនុវត�៣ឆា� ដំំណក់កាលទី១ (ផអ៣ទី១)

១. �វ�រ
២. ខ�ឹម�រសេង�ប
៣. សមិទ�ផល និងប���បឈម 

12



 ផអ៣ទ១ី  គជឺាែផនការអនវុត�រយៈេពលបឆីា� ដំបំងូ (ពីឆា� ំ

២០១១  ដល ់ឆា� ២ំ០១៣) ៃនកម�វ �ធជីាតសិ្រមាបក់ារអភ ិវឌ្ឍ

តាមែបប្រ�ជាធបិេតយ្យេ�ថា� កេ់្រកាមជាតិ
 ផអ៣ទ១ី ្រត�វបានេរៀបចេំឡើងែផ�កេលើេគាលការណ៍ និង

សមិទ �ផលរពឹំងទកុជាយទុ �សា�ស�នានាែដលបានកណំតេ់�

ក�ុងសមាសធាតកុម�វ �ធនីីមយួៗៃនកម�វ �ធជីាតិ
 ផអ៣ទ១ី ្រត�វបានអនមុត័េដាយ គ.ជ.អ.ប េ�ៃថ�ទ០ី៨ ែខ

ធ�ូ ឆា� ២ំ០១០

១.�វ�រ

13



 េផា� តសំខានេ់�េលើការអភវិឌ្ឍ េគាល នេយា បាយ និង លិខតិ បទដា� ន 

គតយិតុ�  ការេរៀបចេំឡើង វ �ញ  នវូរចនា សម�ន័�  និងនីតវិ �ធ ីអនវុត�ការងារ 

ការេរៀបចបំេង�ើតនវូ្រ�ពន័�កសាងែផន ការ ្រ�ពន័� ្រគប្់រគង និង

អភវិឌ្ឍធន ធាន មនសុ្ស ្រ�ពន័�េផ�រមលូ និធ ិនិង ្រគប្់រគង ហិរ��វត�ុ
របសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិ្រពមទាងំយន�ការេផ�រ មខុងារ និង

ធនធានពី្រកសងួ សា� បន័  េ� ឱ្យ រដ�បាលថា� ក ់េ្រកាម ជាត។ិ 

 េផា� តជាពិេសសេ�េលើការអភវិឌ្ឍសា� បន័ៃនរដ�បាលថា� ក្់រក�ង �ស�ក 

ឱ្យកា� យជារដ�បាលថា� កម់លូដា� ន្រ�កបេដាយថាមភាព 

 បន� និងព្រង�ងយន�ការផ�លក់ារគា្ំរទដលរ់ដ�បាលថា� កឃ់ុំ សងា� ត ់

 ព្រង�ងតនួាទតីាមដាន ្រត�តពិនិត្យ និងគា្ំរទរបសរ់ដ�បាលរាជធានី 

េខត� ក�ុងនាមតណំាង្រកសងួ សា� បន័ថា� កជ់ាត ិ

២.ខ�ឹម�រសេង�ប
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 េគាលការណ៍សំខាន់ៗ ស្រមាបអ់នវុត�ផអ៣ទ១ី រមួមាន៖

 ការចលូរមួទលំូទលូាយក�ុងរាជរដា� ភបិាលទាងំមូល

 ការគា្ំរទេដាយថា� កដ់កឹនាជំានខ់ �សរ់បសរ់ាជរដា� ភបិាល

 ស្រមបស្រម�លេដាយ គ.ជ.អ.ប

 អនវុត�េដាយ្រកសងួ សា� បន័នានា និងរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតិ
 េ្រ��្រ�ស្់រ�ពន័�នានារបសរ់ាជរដា� ភបិាល

 ្រ�ពន័�្រគប្់រគងហិរ��វត�ុ
 ្រ�ពន័�្រគប្់រគងបគុ�លិក និងការអភវិឌ្ឍធនធានមនសុ្ស

 ្រ�ពន័�កសាងែផនការ

២.ខ�ឹម�រសេង�ប (ត)
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 េដើម្បេីលើកកម�សភ់ាពជាមា� សរ់បស្់រកសងួ សា� បន័ក�ុងការ

ដកឹនា ំនិងស្រមបស្រម�លការអនវុត�  ផអ៣ទ១ី ្រត�វបាន

ែបកែចកជា០៦អនកុម�វ �ធ ីរមួមាន៖

 អនកុម�វ �ធទី១ី៖ េផា� តេលើការេរៀបចេំគាលនេយាបាយ  លិខតិ

បទដា� នគតយិតុ�  ការស្រមបស្រម�លកម�វ �ធ ី និងការអភវិឌ្ឍ

សមត�ភាពរបស្់រក�ម្រ��ក្សោរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត។ិ  ដកឹនា ំ

ស្រមបស្រម�លេដាយេលខាធកិារដា� ន គ.ជ.អ.ប។

 អនកុម�វ �ធទី២ី៖ េផា� តេលើការេរៀបចេំឡើងវ �ញនវូរចនាសម�ន័� 

្រ�ពន័�្រគប្់រគង នីតវិ �ធអីនវុត�ការងារ និងការអភវិឌ្ឍសា� បន័

ៃនរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិ។ ដកឹនា ំស្រមបស្រម�លេដាយ

្រកសងួមហាៃផ�។

២.ខ�ឹម�រសេង�ប (ត)
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 អនកុម�វ �ធទី៣ី៖ េផា� តេលើការេរៀបច្ំរ�ពន័�្រគប្់រគងបគុ�លិក និង

អភវិឌ្ឍធនធានមនសុ្សរបសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត។ិ  ដកឹនា ំ

ស្រមបស្រម�លេដាយ្រកសងួមុខងារសាធារណៈ។

 អនកុម�វ �ធទី៤ី៖ េផា� តេលើការងារវ �មជ្ឈការហិរ��វត�ុ ែដលធានាដល់

ការេរៀបចបំេង�ើត្រ�ពន័�េផ�រ និង្រគប្់រគងធនធានហិរ��វត�ុរបសរ់ដ�

បាលថា� កេ់្រកាមជាត។ិ ដកឹនា ំស្រមបស្រម�លេដាយ្រកសងួេសដ�កចិ�  

និងហិរ��វត�ុ។

 អនកុម�វ �ធទី៦ី៖ េផា� តេលើការេរៀបច្ំរ�ពន័�ែផនការរបសរ់ដ�បាល

ថា� កេ់្រកាមជាត។ិ ដកឹនា ំស្រមបស្រម�លេដាយ្រកសងួែផនការ។

 អនកុម�វ �ធទី៖ី េផា� តេលើការេរៀបចបំេង�ើត និងអភវិឌ្ឍសមត�ភាព 

សមាគមន្៍រក�ម្រ��ក្សោៃនរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត។ិ ដកឹនា ំស្រមប

ស្រម�លេដាយសម�ន័�ភាពជាត្ិរក�ម្រ��ក្សោ.

២.ខ�ឹម�រសេង�ប (ត)
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 ការអនវុត�ផអ៣ទ១ី សេ្រមចបានសមទិ �ផលធំៗ ជាេ្រច�ន រមួមាន៖

 លិខតិបទដា� នគតយិតុ�ចាបំាចន់ានាចនំនួ្រ�មាណជាង២០០

្រត�វបានេរៀបច ំនិងដាកឱ់្យអនវុត�

 រចនាសម�ន័� និងនីតវិ �ធអីនវុត�ការងារ របសរ់ដ�បាលរាជធានី  

េខត� ្រក�ង �ស�ក ខណ�  ្រត�វបានពិនិត្យ និងែកស្រម�លេឡើងវ �ញ

 ម�ន��រាជការ្រត�វបានេធ�ើសមាហរណកម�ចលូេ�ក�ុងរចនា

សម�ន័�ែដលបានែកស្រម�លេឡើងវ �ញ

 ការអភវិឌ្ឍសមត�ភាពរបសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិ្រត�វបាន

អនវុត�ជាបេណ�ើ រៗ

 ្រ�ពន័�កសាងែផនការរាជធានី េខត� ្រក�ង �ស�ក ខណ� ្រត�វបាន

េរៀបច ំនិងដាកឱ់្យដេំណើ រការ 

៣.សមិទ�ផល និងប���បឈម
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 ្រ�ពន័�េផ�រមូលនិធ ិនិង្រ�ពន័�្រគប ់្រគងហិរ��វត�ុ្រក�ង �ស�ក្រត�វ

បានេរៀបចបំេង�ើត

 ការ្រគប្់រគងបុគ�លិក និងអភវិឌ្ឍធនធានមនសុ្សក្៏រត�វបានេធ�ើ
្រ�តភិកូម�ជាបេណ�ើ រៗឱ្យេ�រដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតិ

 កចិ�ដេំណើ រការេផ�រមុខងារ និងធនធានេ�ឱ្យរដ�បាលថា� ក់

េ្រកាមជាត្ិរត�វបានេរៀបចំ

 យន�ការផ�ល ់េសវារដ�បាលក្៏រត�វបានេផ�រ ព្រង�ង និងព្រង�កការ

អនវុត�េ�តាមរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតនិានា 

 សមាគម្រក�ម្រ��ក្សោៃនរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត្ិរត�វបាន េរៀបចំ

បេង�ើត (សមាគម្រក�ម្រ��ក្សោ្រក�ង �ស�ក និងឃុំ សងា� ត ់និង

សមាគម្រក�ម្រ��ក្សោរាជធានី េខត�)

៣.សមិទ�ផល និងប���បឈម (ត)
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 �រួម ផអ៣ទី១ �នបេង�ើតមូល��ន�គឹះៃនកំែណទ�មង់ ែដល
��ដល់�រេលើកកម�ស់ស�យ័�ព �រទទួលខុស�ត�វ ធន�ន 
និង�របេង�ើន�បសិទ��ព�រ�ររបស់រដ��ល��ក់េ��ម�តិ

 េ�ះ��ងេនះ ក៏ជួបប���បឈមមួយចំនួនដូច�៖
 ពំុ�ចសេ�មច�ននូវលទ�ផលរ�ពឹងទកុមួយចំនួនែដល�នេ��ង េ�យ 

�រផអ៣ទ១ី�នមហិច��ធំេពកេបើេ�បៀបេធៀបេ�នឹងេពលេវ�  េហើយ

�រ�ប់េផ�ើមអនុវត�ក៏�ន�ពយឺត��វរយៈេពល០៦ែខ

 ធន�ន�ំ�ទ �រអនុវត��ក់ែស�ង តិច�ងធន�ន��ន់��ន

 ត�ម�វឱ���ន�រពន��រេពល០១��បំែន�ម េ���២ំ០១៤ េដើម��ី
 សេ�មច�ននូវលទ�ផលរ�ពឹងទុកែដលេ�េសសសល់

 �នេពលេវ��គប់��ន់ស��ប់េរៀបចំផអ៣ទី២

៣.សមិទ�ផល និងប���បឈម (ត)
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III. ែផនការអនុវត�៣ឆា� ដំំណក់កាលទី២ (ផអ៣ទី២)

១. �វ�រ
២. ខ�ឹម�រសេង�ប
៣. សមិទ�ផល និងប���បឈម 
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 ផអ៣ទ២ី ្រត�វបានេរៀបចេំឡើងែផ�កេលើេគាលការណ៍ និង

សមិទ �ផលរពឹំងទកុជាយទុ �សា�ស�នានាែដលបានកណំតេ់�

ក�ុងសមាសធាតកុម�វ �ធនីីមយួៗៃនកម�វ �ធជីាត ិ ្រពមទាងំែផ�ក

េលើបទពិេសាធន ៍និងសមទិ �ផលនានាៃនផអ៣ទ១ី

 ផអ៣ទ២ី្រត�វបានអនមុត័េដាយ គ.ជ.អ.ប េ�ៃថ�ទ៣ី១ 

ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤

 ផអ៣ទ២ី ្រត�វអនវុត�ពីឆា� ២ំ០១៥ដលឆ់ា� ២ំ០១៧

១.�វ�រ
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 េគាលបំណងចម្បងៃនផអ៣ទ២ីគ ឺ“ ការជរំញុឱ្យរដ�បាលថា� ក់

េ្រកាមជាតផិ�លេ់សវាសាធារណៈ និងអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�មលូដា� នឱ្យ

បានកាន�់តេ្រច�ន កាន�់តល�្រ�េសើរ និងកាន�់តមានលក�ណៈេឆ�ើយ

តបេ�នឹងេសចក�្ីរត�វការរបស្់រ�ជាពលរដ�”។ 

 េដើម្បសីេ្រមចេគាលបំណងេនះ ផអ៣ទ២ី េផា� តេលើអាទភិាព

សំខានច់នំនួ៥ ៖

ទមួីយ ៖ ការព្រង�ងការ្រគប្់រគងកចិ�ដេំណើ រការក�ំណទ្រមង ់

សំេ�បេង�ើន្រ�សិទ �ភាពៃនការដកឹនា ំការស្រមបស្រម�ល និងការ

្រគប្់រគងកចិ�ដេំណើ រការក�ំណទ្រមង ់តាមរយៈការព្រង�ងយន�ការ

នានារបស ់គ.ជ.អ.ប េដាយេ្រ��្រ�សវ់ �ធសីា�ស�្រគប្់រគងេផា� ត

េលើលទ �ផល

២.ខ�ឹម�រសេង�ប
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ទពីីរ ៖ ការេលើកកម�សគ់ណេនយ្យភាពតាមែបប្រ�ជាធបិេតយ្យ 

សំេ�ព្រង�ងរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតឱិ្យបំេពញមុខងារជាសា� បន័្រ�ជា

ធបិេតយ្យេ�មូលដា� នែដលមានស�យ័ ភាព និងមានគណេនយ្យភាព

ចេំពាះ្រ�ជាពលរដ� និងមានគណេនយ្យភាពចេំពាះរាជរដា� ភបិាល

ក�ុងការអនវុត�្រកបខណ� ច្បោប។់

ទបី៖ីការព្រង�ងការ្រគប្់រគង និងការអភវិឌ្ឍធនធានមនសុ្សរបស់

រដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិ សំេ�ដលក់ារផ�លសិ់ទ �អំិណាចឱ្យរដ�បាល

ថា� កេ់្រកាមជាត ិក�ុងការ្រគប្់រគង  ចាត�់ចងបុគ� លិកែដលបំេពញ  

ការងារេ�រដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិក�ុងនយ័ព្រង�ងគណ េនយ្យភាព

របសម់�ន�� បុគ�លិកទាងំេនាះចេំពាះរដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាតកិ�ុងការ

អនវុត�ការងាររបសខ់ �នួ។

២.ខ�ឹម�រសេង�ប (ត)
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ទបួីន ៖ ការេផ�រមខុងារ និងធនធានក�ុងការផ�លេ់សវាឱ្យេ�

រដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិេដាយេផា� តេ�េលើការេផ�រមខុងារ

ែដលជាត្រម�វការចាបំាចន់ានា ភា� បជ់ាមយួនឹងធនធានសម

�សបពី្រកសងួ សា� បន័ែដលស�ិតក�ុងវ �សយ័អាទភិាពេ�ឱ្យរដ�បា

លថា� កេ់្រកាមជាត។ិ 

ទ្ីរ�៖ំ ការេធ�ើវ �មជ្ឈការហិរ��វត�ុ េដើម្បបីេង� ើនធនធានហិរ��វត�ុ
របសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិេដាយេផា� តេ�េលើការបេង�ើននវូមូលនិ

ធ្ិរក�ង �ស�ក ការេផ�រធនធានមានភា� បល់ក័�ខណ័� ការបេង�ើតនវូ្រ�ភព

ចណូំលផា� ល ់និងការេរៀបចយំន�ការផ�លហិ់រ���្បទានវ �និេយាគដល់

រដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត។ិ 

២.ខ�ឹម�រសេង�ប  (ត)
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ព្រងឹងភពជាម� ស់របស្់រកសួង ស� ប័ន និង
រដ�បាលថ� ក់
េ្រកមជាតិ 

ករផ�ល់កិច�អន�រាគមន៍អភិវឌ្ឍ
ន៍សមត�ភពែផ�កតមត្រម�វ

កររបស់រដ�បាលថ� ក់េ្រកម
ជាតិ

ករេលកកម�ស់ករចូលរួមរបស់អង�ករសង�មសុីវិល 
និងអ�កពាក់ព័នុ� នានាឱ្យកន់ែតល�្រ�េសរេឡង

េគាលការណ៍សំខានៃ់នការអនវុត�ផអ៣ទ២ី៖

ករេផា� តករយកចិត�
ទុកដក់េទេលករផ�ល់
េសវ  និងករអភិវឌ្ឍ
មូលដ� ន

២.ខ�ឹម�រសេង�ប  (ត)
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 ការអនវុត�ផអ៣ទ២ី ក�ុងរយៈេពលជិត២ឆា� េំនះ សេ្រមចបាន

សមិទ �ផលជាេ្រច�ន រមួមាន៖

បានេផ�រមុខងារពី្រកសងួ សា� បន័មួយចនំនួេ�ឱ្យរដ�បាលថា� ក់

េ្រកាមជាតតិាម រយៈការសាកល្បង ការេធ�ើ្រ�តភិកូម�  និងការ

្រ�គល ់ (មុខងារក�ុងវ �សយ័បរ �សា� ន អភវិឌ្ឍជនបទ សខុាភបិាល 

អបរ់ ំសង�មកចិ� និងេទសចរណ៍)

បានបន�ព្រង�ង និងព្រង�កការផ�លេ់សវារដ�បាលតាមរយៈ

ការ �យាលយ័្រចកេចញចលូែតមួយ (េ�រដ�បាល្រក�ង �ស�ក

េគាលេ�ចនំនួ៤០ ផ�លេ់សវារដ�បាលជាង២០០្រ�េភទ)

បានេរៀ បច្ំរ�ពន័�្រគប្់រគងបុគ�លិករដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិ

(លក�ន�ិកៈេដាយែឡកស្រមាបបុ់គ�លិករដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត)ិ

៣.សមិទ�ផល និងប���បឈម 
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 បានបន�ព្រង�ងយន�ការអភវិឌ្ឍសមត�ភាពរបសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិ

(ការេរៀបចបំេង�ើតមណ� លអភវិឌ្ឍធនធានមនសុ្សរាជធានី េខត� េ�ទទូាងំ

្រ�េទស និងការេរៀបចបំេង�ើតសាលាជាតរិដ�បាលមលូដា� ន)

 បានបន�ជំរញុអនវុត�ការងារវ �មជ្ឈការហិរ��វត�ុ ( ការេផ�រមលូនិធគិា� ន

ភា� បល់ក�ខណ�  ជាពិេសសមលូនិធឃិុំ សងា� តក់�ុងអា្រតា២,៨% និងមលូនិ

ធ ិ្រក�ង �ស�កក�ុងអា្រតា០,៩%ៃនចណូំលចរន�ថវ �ការដ� ការេរៀបចបំេង�ើត

យន�ការេផ�រមលូនិធ ិមានភា� បល់ក�ខណ�  និងការេរៀបចបំេង�ើត្រ�ភព

ចណូំលផា� លរ់បសរ់ដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត)ិ

 បានបន�ជំរញុការងារគណ េនយ្យភាពសង�មតាមឃុំ សងា� ត ់េដើម្បឱី្យ្រ�ជា

ជនទទលួបានពត័ម៌ានពីការេ្រ��្រ�សថ់វ �កា និងការអនវុត�ការងាររបស់

ឃុំ សងា� ត ់និងេលើកកម�សក់ារចលូរមួរបស្់រ�ជាជនក�ុងការតាមដាន្រត�ត

ពិនិត្យ និងផ�លេ់យាបល�់កលម�។

៣.សមិទ�ផល និងប���បឈម (ត)
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 េទាះប ីការអនវុត�ផអ៣ទ២ីសេ្រមចបានសមិទ �ផលសំខាន់ៗ ទាងំេនះ ក� ី

កេ៏�មានប�� ្រ�ឈមមយួចនំនួែដល្រត�វបន�ជំរញុ និងេដាះ�សាយ៖

 រដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិជាពិេសសរដ�បាល្រក�ង �ស�ក េ�ពុំទាន្់រត�វ

បានអភវិឌ្ឍឱ្យកា� យេ�ជារដ�បាលមលូដា� នែដលមានថាមភាព និង

សកា� នពុលក�ុងការផ�លេ់សវា និងការអភវិឌ្ឍមលូដា� នេឆ�ើយតបេ�

នឹងត្រម�វការរបស្់រ�ជាជន្រ�កបេដាយ្រ�សិទ �ភាព និងគណេនយ្យ

ភាពេ�េឡើយ៖
 មលូនិធ្ិរក�ង �ស�កមានទហំំតចូ អាចរ៉ាបរ់ងបានែតេលើ្រ�ក�់ខ និង

្រ�តបិត�កិារការងាររដ�បាល ពុំមានថវ �កាស្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍមលូដា� ន

 ពុំទានប់េង�ើតបាននវូ្រ�ភពចណូំលផា� លេ់�មលូដា� ន

 មានភាពយឺតយ៉ាវ ក�ុងការេផ�រមខុងារ ។ មខុងារមយួចនំនួែដលបានេផ�រឱ្យ

រដ�បាល ្រក�ង �ស�ក  ជាមខុងាររងតចូៗ  េហើ យេផ�រក�ុង លក�ណៈជាការ

សាកល្បង ឬការេធ�ើ្រ�តភិកូម� ឬការ្រ�គល ់ែតពុំទានក់ារការេផ�រថវ �កា 

និងបគុ�លិកភា� បេ់�ជាមយួេ�េឡើយ។

៣.សមិទ�ផល និងប���បឈម (ត)
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 ការផា� ស�់�ូរឥរយាបទម�ន��ទាងំេ�ថា� កជ់ាត ិនិងថា� កេ់្រកាមជាត ិ កជ៏ា

ប�� ្រ�ឈមដច៏ម្បងៃនក�ំណទ្រមង។់ េដាយសារការអនវុត�្រ�ពន័�

្រគប្់រគងរដ�បាលតាមែបបមជ្ឈការយរូមកេហើយ ដចូេនះការ��ូរឥរ �យា

បទរបសម់�ន��រដ �បាល និងអ�កនេយាបាយ ឱ្យេឆ�ើយតបេ�នឹងរបតថ់�ីៃន

ក�ំណទ្រមង ់គជឺាប�� ្រ�ឈមដច៏ម្បងមយួ ែដលទាបទារេពលេវលាយរូ

ស្រមាបក់ារផា� ស�់�ូរ។

 សមត�ភាពរបស ់រដ�បាលថា� កេ់្រកាមជាត ិគ ឺជាលក�ខណ័� ចាបំាចស់្រមាប់

េជាគជយ័ៃនក�ំណទ្រមង។់  កចិ�ការេនះ កជ៏ាប�� ្រ�ឈមដសំ៏ខានម់យួ 

ែដលទាបទារឲ្យមានវ �ធសីា�ស�សម�សប និងធនធាន្រគប្់រគានស់្រមាប់

េ្រ��្រ�សេ់ដើម្បេីដាះ�សាយបាននវូប�� ្រ�ឈមេនះ។

៣.សមិទ�ផល និងប���បឈម (ត)
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សូមអគុណ!
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ការេផ�រមខុងរនិងធនធាន

រជរដ� ភិបាលកម��ជ
គណៈកមា� ធិការជតិស្រមាបក់ារអភិវឌ្ឍតាមែបប្របជធិបេតយ្យេ�ថ� ក់េ្រកាមជតិ

ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៦

&'

)
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មាតិកា

១. េសចក�ីេផ�ើម
២. មូលដ� នគតិយុត�
៣. េគាលការណ៍ និងកិច�ដំេណើរការ
៤. វឌ្ឍនភាព 
៥. ប�� ្របឈម 
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១. េសចក�ីេផ�ើម

• �រេផ�រ មុខ�រ និង ធន�ន េ�ឱ��រដ��ល��ក់េ��ម�តិ �ស�ស�គ
សំ�ន់ៃន កំែណ ទ�មង់វ�មជ���រ និងវ�សហមជ���រ៖
 បង�ិត េសវ េទេកៀកជិត ្របជាពលរដ�
 ែកលំអគុណភាពេសវ (្របសិទ�ភាព សម�� រហ័ស  តមា� ភាព  គណ 

េនយ្យ ភាព)
 ព្រងឹង ភាពជាមា� ស់របស់រដ�បាល ថា� កេ់្រកម ជាតិ (ករទទួលខុស្រត�វ

គំនិត   ផ�ួចេផ�ម និងករែស�ងរកៃដគូក�ុងមូលដ� ន)
 េលកកម�ស់ករ ចូល រមួ របស់្របជា ពល រដ� (តមដន ្រត�តពនិិត្យ ផ�ល់

េយាបល់ែកលម� ចូលរមួបដិភាគ)
 េឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករជាកែ់ស�ង របស់ ្របជាពលរដ�ក�ុងមូលដ� ន។
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១. េសចក�ីេផ�ើម (ត)

• េដយសរ្របវត�ៃិនករ្រគប្់រគងរដ�បាលសធារណៈេនកម�ុជាអនុវត�តម
្របពន័�្រគប្់រគងតមែបបមជ្ឈករ ករេផ�រមខុងរ នងិធនធានេទឱ្យ
រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ គជឺាកចិ�ករ ដ ៏សំញំា នងិរេសបែដលចបំាច្់រត�វ
អនុវត�េដយ៖
 មានករតងំចិត�ខ�ស់ (ឆន�ៈែផ�កនេយាបាយ)
 ករ ស្រមបស្រម�ល ជា មយួ យុទ�ស�ស�តម វស័ិយ នានា
 អនុវត� េដយ ្រប�ង ្របយត័� (�មដ�ំក�់ល �នសនិ�ន�ព �ន

លក�ណៈ��បពន័� �ន�រស�មបស�ម�ល ពិេ��ះេ�បល់ �ន
ែផន�រ ត���ព និង�បកបេ�យសមធម៌)

 េរៀនសូ្រតបទពិេសធន ៍ព ី្របេទសេផ្សងៗ (បង� រកុឱំ្យ ភាពខុសឆ�ង និង
ធានា ្រគប្់រគង ហនិភយ័ឱ្យស�ិតក�ុងកេ្រមាយអច េដះ្រសយបាន)
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 ច្បោបេ់រៀបចំអង�ករ 
មា្រត២១៥ ដល់មា្រត២២១៖ ករពិនិត្យេមលមុខងរេឡងវញិ េដម្បី

កំណតពី់មុខងរណាខ�ះែដល្រត�វេផ�រេទឱ្យរដ�បាលរជធានី េខត� ្រស�ក
្រក�ង ខណ� និងមុខងរណាខ�ះែដល្រត�វរក្សោទុកេនថា� កជ់ាតិ
មា្រត២៣៣ដល់មា្រត២៤០ ៖ដំេណ រករេផ�រមុខងរជាកតព�កិច� ឬជា

ជេ្រមស តមរយៈករ្របគល់ ឬករេធ�្របតិភូកម� និងករេផ�រធនធានពី
្រកសួង ស� បន័នានាេទឱ្យរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ

កម�វធីិជាតិ និងែផនករអនុវត�កម�វធីិជាតិ (ផអ៣ទី១ និងផអ៣ទី២)
ករេផ�រមុខងរ ជាសមាសធាតុកម�វធីិសំខនម់យួក�ុងចំេណាមសមាសធាតុ

កម�វធីិទងំ៥
ករេផ�រមុខងរ គឺជាសមទិ�ផលរពឹំងទុកជាអទិភាពៃនផអ៣ទី១ (២០១១-

២០១៤) និងផអ៣ទី២ (២០១៥-២០១៧)

២. មូលដ� នគតិយតុ�
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 អនុ្រកឹត្យេលខ៦៨ ចុះៃថ�ទី១០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១២ ៖
 េ�ល�រណ៍ និងកិច�ដំេណើរ�រទូេ�ៃន�រេផ�រមុខ�រនិងធនធន  

តួ�ទី និង�រទទួលខុស�ត�វរបស់��ប័ន�ក់ព័ន�
 យន��រ�ំ�ទដល់កិច�ដំេណើរ�រេផ�រមុខ�រ និងវ�ស័យ�ទិ�ព��

 េសចក�ែីណនាបំេច�កេទសស�ីពីករេរៀបចំប�� ីវភិាគមុខងរ ចុះៃថ�ទី២៨ ែខក��  
២០១២
 ជំ�ន��ៃន�រេរៀបចំប��ី វ��គមុខ�ររបស់�កសួង ��ប័ន

 េសចក�ែីណនាបំេច�កេទសស�ីពីករពិនិត្យេមលមុខងរេឡងវញិ ចុះៃថ�ទី២៨ ែខ
មថុិនា ២០១៣
 ជំ�ន��ៃន�រពិនិត��េមើលមុខ�រេឡើងវ�ញេដើម��ីកំណត់នូវមុខ

�រែដល�ត�វេផ�រេ�ឱ��រដ��ល��ក់េ��ម�តិ

២. មូលដ� នគតិយតុ� (ត)
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៣. េគាលការណ៍ និងកិច�ដំេណើរការ

 េគាលករណ៍៖

 ផ�ល់�ទិ�ពចំេ�ះមុខ�រ ែដលជះឥទ�ិពល��ល់ដល់�រ�ត់បន�យ
�ព�កី�ក  �រែកលម�ជីវ�ពរបស់�ប�ជន និង�រអភិវឌ��មូល��ន

 ស�ិតេ�ក��ងែដនសមត�កិច�របស់�កុម�បឹក��
 �ច�គប់�គង និងអនុវត��ន�បកបេ�យ�បសិទ��ព
 បេ�មើ ឬផ�ល់ផល�បេ�ជន៍�ចម��ងដល់�ប�ពលរដ�
 �នផលប៉ះ�ល់�ចម��ងេ�ក��ងែដនសមត�កចិ�
 �ត�វេធ�ើេឡើងេ�យ៖
ផ្សោរភា� បជ់ាមយួករេផ�រធនធានហិរ�� វត�ុ ធនធានមនុស្ស និង

ធនធានេផ្សងេទៀត
តមា� ភាព ពិេ្រគាះេយាបល់ពី្រគបអ់�កពកព់ន័�
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៣. េគាលការណ៍ និងកិច�ដំេណើរការ (ត)

ក�ុងករេផ�រមុខងរ្រត�វ៖ 
កំណតម់ុខងរជាកតព�កចិ� ឬមុខងរជាជេ្រមស?
កំណតក់រេផ�រេដយករ្របគល់ ឬេដយករេធ�្របតភិកូម�?

ករ្របគល់ គជឺាករេផ�រភាពជាមា� ស់ៃនមុខងរ ករទទួលខុស្រត�វអំណាច ន ិ
ង  ឆនា� នុសិទ�ទិងំអស់ែដលចបំាចេ់ដម្ប្ីរគប្់រគង នងិអនុវត�មុខងរែដល
បាន្របគល់ទងំេនាះ
ករេធ�្របតភិកូម� គជឺាករេផ�រមុខងរ នងិករទទួលខុស្រត�វ អណំាច នងិ
ឆនា� នុសិទ� ិេដម្ប្ីរគប្់រគង នងិអនុវត�ក�ុងនាមអជា� ធរែដលេធ�្របតភិូកម�។ 
អជា� ធរេធ�្របតភិូកម�េនាះ េនែតរក្សោភាពជាមា� ស់េលកចិ�ករែដលបានេធ�
្របតភិូកម�េនាះ។
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៣. េគាលការណ៍ និងកិច�ដំេណើរការ (ត)

 កិច�ដំេណ រករ៖

េរៀបចំប�� ីវភិាគ
មខុងរ

ករពិនិត្យេមល
មខុងរេឡងវញិ

ករេផ�រមខុងរ 

•មខុងរ កំពុងអនុវត�ជាក់
ែស�ង និងអង�ភាព

•្រកបខណ� ច្បោបស់្រមាប់
បំេពញមខុងរទងំេនះ

•ធនធានហិរ�� វត�ុ
•ធនធានមនុស្ស
•មេធ្យោបាយ សមា� រៈ
បរកិ� រ និងធនធាន
េផ្សងេទៀត

• មខុងរណាែដល្រត�វេផ�រ
េទឱ្យរដ�បាល្របេភទណា
មយួ

• មខុងរណាែដលរក្សោទុក
• ធនធានែដល្រត�វេផ�រភា� ប់

ជាមយួមខុងរ
• ដំណាកក់លៃនករេផ�រ
• វធីិស�ស�ៃនករេផ�រ

(េដយ ្របគល់ ឬ្របតិភូកម�)

• េរៀបចំលិខតិបទដ� ន
ស្រមាបេ់ផ�រ (មុខងរ 
ធនធានហិរ�� វត�ុ និង
បុគ�លិក)

• េរៀបចំេផ�រមុខងរ និង
ធនធាន

• អភវិឌ្ឍសមត�ភាព
• គា្ំរទ តមដន ្រត�តពនិិត្យ 

និងវយតៃម�
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�រ�ប់េផ�ើមកិច�ដំេណើរ�រេផ�រមុខ�រ៖

• ដំ�ក់�លដំបូងពី��ំ២០១៣ �កសួងចំនួន០៦៖ �កសួងអប់រ�   

អភិវឌ��ជនបទ កសិកម� សុ�ភិ�ល បរ���ន និងសង�មកិច�
• ដំ�ក់�លប��ប់ពី��ំ២០១៥ �កសួងចំនួន០៨៖ �កសួងវប��ធម៌ 

េទសចរណ៍ �ណិជ�កម� ឧស��ហកម� ែរ�និង�មពល ��រណ�រ 

េរៀបចំែដនដី និងធន�នទឹក) 
• មកដល់បច��ប��ន� �កសួងចនំួន០៥  �ន�នេ�េធ�ើ�រេផ�រមុខ�រ 

និងធន�ន�បេណ�ើរៗេ�ឱ��រដ��ល��ក់េ��ម�តិ �មរយៈ�រ

អនុវត��កល��ង �រេធ�ើ�បតិភូកម� និង�រ�បគល់។

៤. វឌ្ឍនភាព 
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កំពុងេរៀបចំ
ប�� ីមខុងរ

ប��បប់�� ី
មខុងរ

ប��បពិ់និត្យ
មខុងរ

បានេផ�រ  

1. អភវិឌ្ឍជនបទ
2. កសិកម� 
3. សុខភបិាល
4. ្រកសួងអបរ់ ំ
5. សង�មកចិ�
6. បរសិ� ន

1. េទសចរណ៍
2. វប្បធម ៌
3. ពណិជ�កម�
4. ឧស្សោហកម�
5. ែរ ៉នងិថាមពល
6. សធារណករ 
7. េរៀបចែំដនដី
8. ធនធានទកឹ  

1. អភវិឌ្ឍជនបទ
2. សង�មកចិ�
3. បរសិ� ន
4. អបរ់ ំ
5. សុខភបិាល

1. អភវិឌ្ឍជនបទ
2. សុខភបិាល
3. សង�មកចិ�
4. អបរ់ ំ
5. បរសិ� ន

៤. វឌ្ឍនភាព (ត) 

��ន�ពៃន�រអនុវត�កិច�ដំេណើរ�រេផ�រមុខ�ររបស់�កសួង ��ប័ន៖
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 មុខ�រែដល�នេផ�រេ�ឱ��រដ��ល��ក់េ��ម�តិរួម�ន៖
• អភិវឌ��ជនបទ៖

១.  េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រផ�ល់េស�អ�ម័យជនបទេ�ឱ���សុកេ�ល
េ�ចំនួន១០ក��ងេខត�កំពងស់�ឺ និងត���ងឃ��ំ

២. េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រផ�ល់េស�ជួសជុល និងែថ�ំ�បព័ន�ផ�ត់ផ�ងទ់ឹក
��តជនបទេ�ឱ���សុកេ�លេ�ចំនួន៧ៃនេខត�កំពត នងិ
ត���ងឃ��ំ

• សុ�ភិ�ល៖
១. េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រ�គប់�គងមណ�លសុខ�ពេ�ឱ���សុកចំនួន៥

ៃនេខត��ត់ដំបង និងេ�ធិ�ត់

៤. វឌ្ឍនភាព (ត) 
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 មុខ�រែដល�នេផ�រេ�ឱ��រដ��ល��ក់េ��ម�តិរួម�ន៖
• សង�មកិច�៖

១.  េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រ្រគប្់រគងមណ� លែថទកុំមាររបស់រដ�េទឱ្យ
េខត�បាតដ់ំបង

២. េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រ្រត�តពិនិត្យមណ� លែថទកុំមាររបស់អង�ករ
មនិែមនរដ� ភបិាលេទឱ្យរដ�បាល្រក�ង ្រស�កទងំ១៤ៃនេខត�បាត់
ដំបង

៣. េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រ្រគប្់រគងេសវែថទកុំមាររងេ្រគាះ និងងយ
រងេ្រគាះេនក�ុងសហគមេទឲ្យឃុំ សង� តៃ់នេខត�បាតដ់ំបង

• អប់រ�៖
១.  �បគល់មុខ�រ្រគប្់រគងករអបរ់កុំមារតូច ករអបរ់បំឋមសិក្សោ 

និងករអបរ់េំ្រក្របពន័�េទឱ្យ្រក�ង ្រស�កក�ុងេខត�បាតដ់ំបង

៤. វឌ្ឍនភាព (ត) 
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 មុខ�រែដល�នេផ�រេ�ឱ��រដ��ល��ក់េ��ម�តិរួម�ន៖
• បរ���ន៖

១.  �បគល់មុខ�រ�គប់�គងសំ�មសំណល់រ�ងទី�បជុំជនេ�ឱ��រដ��ល 
�ជ�នី រដ��ល�កុង  �សុក�ំងអស់

២. េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រ�គប់�គងតំបន់�រ�រធម��តិេ�ឱ���កុង 
�សុកចំនួន៦៤ 

៣. េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រ�គប់�គងសហគមន៍ក��ងតំបន់�រ�រធម��តិ
េ�ឲ��ឃុំចំនួន៧២

៤. េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រប���ប�ពធន់នឹង�រែ�ប�ប�ល��ស�តុ
េ�ឱ���កុង�សុក�ំងអស់

៥. េធ�ើ�បតិភូកម�មុខ�រព�ងឹង�រ�រអប់រ�បរ���នេ�ឲ���ជ�នី េខត�

៤. វឌ្ឍនភាព (ត) 
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 ដំេណ រករេរៀបចំប�� ីវភិាគមុខងរ និងករ្រត�តពិនិត្យេមលមុខងរេឡង
វញិ្រត�វចំណាយេពលេវលេ្រចន (េ្រចនជំហន និងនីតិវធិីសំញំុា)  

 ្រកសួង ស� បន័េផ�រមុខងរមនិទនម់ានភាពជាមា� ស់ និងទទួលខុស្រត�វ
េពញេលញក�ុងដំេណ រករេរៀបចំករេផ�រមុខងរ (្រក�មករងរបេច�ក 
េទសរបស់្រកសួង ស� បន័មមាញឹកនឹងករងរស�ូល និងមនិបានចត់
ទុកករងរេផ�រមុខងរជាកិច�ករអទិភាព)

 ពុំទនម់ានយន�ករេផ�រធនធានហិរ�� វត�ុមានភា� បល់ក�ខណ�  និងធនធន
មនុស្សច្បោស់លស់។

៥. ប�� ្របឈម 
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សូមអគុណ!
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