
សិក្ខា សាលាថ្នា ក់តំបន់សតីពី
“ ក្ខរផ្សពវផ្ាយកម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨”

សណ្ឋាគាររតនៈស ៊ីធ៊ី ខេតតរតនគិរី ថ្ងៃទ៊ី២៨ ខេកញ្ញា ឆ្ាាំ២០១៥

ឯកឧត្តម សក់ សសដ្ឋា រដ្ឋសេខាធិការក្កសួងមហាផ្ទៃ និងជាក្រធានសេខាធិការដ្ឋាន  .ជ.អ.រ
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មាតិកា

I. ប្រវតតិសង្ខេរ

II. សមិទ្ធផលសខំាន់ៗននកំណែទ្ប្មខ់ D&D

III. ភាពប្រទាក់ប្កឡាគ្នា រវាខ D&D និខ PAR និខPFM
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១. ប្រវត្តិសង្ខេរ
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ផអ៣ទី១ ៖ ២០១១-២០១៤ ផអ៣ទី៣៖ ចាបពី់ ២០១៨

រាជរដ្ឋា ភបិាលមានឆនទៈផ្នែកនយោ
បាយ និងមានភាពយជឿជាកោ់៉ា ងខ្ល ាំង
យៅយលើតួនាទីរបស់រដ្ាបាលថ្នែ កយ់រោម
ជាតិកែុងោរនតល់យសវាសាធារណៈ និង
ោរអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន យដ្ើមបធីានាដ្ល់
ោរយលើកកមពស់ជីវភាពរបស់របជា
ពលរដ្ា និងចូលរមួចាំផ្ណកោតប់នថយ
ភាព
រកីរករបកបយដ្ឋយរបសិទធភាព។ 

ការបេ្តជ្ញា ចិត្តផ្នែកនបេោបាយ

ប ោះបនោ តប្រើសប ើស្រុម្រឹរា
ឃ ុំ សង្កា ត់ នោ ុំ២០០២

ប ោះបនោ តប្រើសប ើស្រុម្រឹរា
រារធានី បេតត ្រុង ្ស រ េណ្ឌ
នោ ុំ២០០៩



ផអ៣ទី១ ៖ ២០១១-២០១៤ ផអ៣ទី២ ៖ ២០១៥-២០១៧ ផអ៣ទ៣ី៖ ចាប់ពី ២០១៨

១. ប្រវត្តិសង្ខេរ (ត្)

កម្មវិធីជាត៖ិ ផែនទីរង្កា ញែលូវរោ ងកា អន វតតរុំផណ្ទ្មង់វ ជមរាកា  
នជងវ ជសហមរាកា 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karGPivDÆtamEbb 
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sßab½nKaMRTkMENTRmg;vimCÄkar nigvishmCÄkar 

បតត តប ើកា អភជវឌ្ឍ បោ  
នបោ  យ  កា ប ៀរចុំ
ប ើង វ ជញ  នូវ ចនា សមពន័ធ 
្រពន័ធ  នជងនីតជវ ជធី អន វតត
កា ង្ក  រស់  ដ្ឋ  ថ្នោ រ់ 
ប្កាម ជាតជ  

បតត តបៅប ើកា ព្ងឹង 
នជងកា ោ ុ្ំ ទប ើកា អន វតត
កា ង្ក តាម្រពន័ធ នីតជវ ជធី 
នជងយនតកា ផដ្  ន
ប ៀរចុំរបងាើតបៅរោ ងែអ៣
ទី១

បតត តបៅប ើកា រនត
រុំ  ញ កា ទទួ េ ស
្តូវ នជងសវ័យភាព   ប ើ
កា ែត ់បសវា នជងកា 
អភជវឌ្ឍមូ ដ្ឋឋ ន



របងាើត ននូវមូ ដ្ឋឋ ន្្ឹោះសុំខាន់ៗនន
រុំផណ្ទ្មង់ ផដ្ ធានាដ្ ់កា ប ើរ
រមពស់នូវសវ័យភាព កា ទទួ េ ស្តូវ 
នជ នត ភាព នជងកា របងាើន្រសជទធភាព
កា ង្ក ជារបណ្តើ  ៗ រស់ ដ្ឋ  ថ្នោ រ់
ប្កាមជាតជរោ ងកា ែត ់បសវាសាធា ណ្ៈ 
នជងរជចចអភជវឌ្ឍមូ ដ្ឋឋ ន្រររបដ្ឋយតម្លល
ភាព ្ណ្បនយយភាព  នជងម្លនកា ចូ 
 ួមចុំផណ្រពីសុំណារ់្រជាព  ដ្ឋ

២. សមិទ្ធផលសំខាន់ៗននកំណែទ្ប្មខ់ D&D
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ផអ៣ទី១ ៖ ២០១១-២០១៤

នអ៣ទី១ ៖
•ផរស្មួ  ចនាសមពន័ធនជងនីតជវ ជធីអន 
វតតកា ង្ក   រស់ SNA
•្រពន័ធរសាងផែនកា 
•្រពន័ធបែេ មូ នជធជនជង្្រ់ ្្ងហជ ញ្ញ
វតថ ្រុង ្ស រ
•្រពន័ធ្ ្រ់្្ងរ ្គ ជរនជងអភជវឌ្ឍ
ធនធានមន សស
•រជចចដ្ុំបណ្ើ  កា បែេ ម េង្ក ធនធាន
•យនតកា ែត ់បសវា រស់ SNA
•។ ។

បេរៀបចំ នអ៣ ទី២



អាទិភាពនន នអ៣ទី២ ៖
ទីមួយ ៖ កា បែេ ម េង្ក  នជងធនធាន
ទីពី ៖ កា ព្ងឹងកា ្្រ់្្ង នជងកា 
អភជវឌ្ឍធនធានមន សស
ទីរី ៖ កា បធវើវ ជមរាកា ហជ ញ្ញវតថ 
ទីរួន ៖ កា ប ើររមពស់្ណ្បនយយភាព
តាមផររ្រជាធជរបតយយ
ទី្ ុំ៖ កា ព្ងឹងកា ្្រ់្្ងរជចចដ្ុំបណ្ើ  
កា រុំផណ្ទ្មង់

២. សមិទ្ធផលសំខាន់ៗននកំណែទ្ប្មខ់ D&D (ត្)
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ផអ៣ទី១ ៖ ២០១១-២០១៤

បេោលបំណង ៖កា រុំ  ញឱ្យ ដ្ឋ
  ថ្នោ រ់ប្កាមជាតជែត ់បសវា
សាធា ណ្ៈ នជងអភជវឌ្ឍមូ ដ្ឋឋ ន
 នកាន់ផតប្ចើន កាន់ផត អ
្របសើ  កាន់ផតម្លន រខណ្ៈ
ប្លើយតរបៅនឹងបសចរតី្ តូវកា 
 រស់្រជាព  ដ្ឋ។

នអ៣ ទី២



រុំផណ្ទ្មង់ D&D
ម្លនច ជតជា

រុំផណ្ទ្មង់នបោ យ
នជង  ដ្ឋ  

ម្លនែ រ ោះពា ់ជា
 រខណ្ៈអនត វ ជស័យ
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ចុំ ច់្តូវម្លនភាព្រទារ់្រឡានជងស ីសង្កវ រ់ 
ោោ ជាមួយរមមវ ជធីននរុំផណ្ទ្មង់ពារ់ ពន័ធបែសង
បទៀត ជាពជបសស ៖
•រមមវ ជធីរុំផណ្ទ្មង់ ដ្ឋ  សាធា ណ្ៈ 
•រមមវ ជធីរុំផណ្ទ្មង់កា ្្រ់្្ងហជ ញ្ញវតថ     
សាធា ណ្ៈ។

៣. ភាពប្រទាក់ប្កឡាគ្នា រវាខកំណែទ្ប្មខ់ D&D, PAR, PFM
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កំផ្ណទម្រង់ D&D
 ចនាសមពន៏ធសាថ រន័
កា បែេ ម េង្ក  

កា ្្រ់្ ្ងរ ្គ ជរ
វ ជមរាកាហជ ញ្ញវតថ 

កំផ្ណទម្រង់
PFM

កំផ្ណទម្រង់
PAR

ការនតលប់េេវា និងការអភិវឌ្ឍ
បេ្លីយត្បបេៅនឹងត្ម្រូវការរបេម់្្ជ្ញពលរដ្ឋម្្កបបេោយម្្េិទធិភាព

៣. ភាពប្រទាក់ប្កឡាគ្នា រវាខកំណែទ្ប្មខ់ D&D, PAR, PFM

វិមជាឈការហិរញ្ញវតថុ
•មូលនិធិឆនាទ នុសិទធិ
•មូលនិធិមានភាា ប់
លកខខណឌ
•ចាំណូលផ្ទទ ល់
•មូលនិធិ SNIF

ការគ្គប់គ្គងប គគលិកៈ
•របពន័ធររបរ់រង
ធនធានមនុសស
•ោរអភវិឌ្ឍធនធាន
មនុសស



9

កា ប ៀរចុំ នជងអន វតត្ រររ បដ្ឋយភាព្រទារ់្ រឡា 
នជងស ីសង្កវ រោ់ោ ពជតជារតាត ដ្ស៏ុំខានរ់ោ ងកា ធានានូវ

បជា្រយ័ននរមមវ ជធីរុំផណ្ទ្មងទ់ា ុំងរី។

៣. ភាពប្រទាក់ប្កឡាគ្នា រវាខកំណែទ្ប្មខ់ D&D, PAR, PFM



សមូអរគុែ!
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