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សេត្ឋសកាោះកុ្ង ជាសេត្ឋមយួេទិត្សៅទិេនីរត្ី ចមាង យពីរាជធានីភបសំពញ២៩០រី ូផម៉ាលត្ សេត្ថមានលពំលរទល់ខាង 

សក្ើត្ជារន់ឹងសេត្ឋលពោះេីហនុ និងសេត្ឋក្ំពងេ់ភឺ ខាងលិច និងខាងត្ផូងជារន់ឹងឈូងេមុលទ ននលពោះរាជាណ្ដចលក្        
នង ងដ់(៍មយួផែបក្ននសេត្ថលតាត្) ខាងសជើងជារន់ឹងសេត្ឋសពាធ្ិ៍ស្ថត្។់ សេត្ថសកាោះកុ្ង េទិត្ក្បុងត្ំរនស់ឆបរេមុលទននលពោះ
រាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា េណ្ដឌ នដីមានលក្េណៈ ជាភបេំភងរ់ារ វាលរារ និងសឆបរេមុលទផដលមានលរផវង២៣៧រី ូផម៉ាលត្
លាត្េននឹងជារន់ងឹសេត្ថលពោះេីហនុ សេត្ថក្ំពត្ និងសេត្ថផក្រ។ ដីត្ំរនស់នោះមានលក្េណោះជាដេីាចស់លចើនអាចលរក្រ
ដំណ្ដដូំងសលរង សៅេ ូ ដូង សលមច ធូ្សរ ៉ាន។ល។ ជាពិសេេត្ំរនស់នោះេំរូរសៅសដាយសដើមសកាងកាងជាសលចើនលរសភទ។ 
សលៅពីសនោះសរេសងកត្ស ើញមានសកាោះចំនួន២៣ នងិសកាោះសៅតាមនដផលពក្ចំនួន១២សកាោះ ។ 

សេត្ឋផចក្សចញជា១លក្ងុ ៣េងាក ត្ ់៦លេុក្ ២៦ ំុ និង១១៩ភមូ ិមាននែធដីេររុ ១០.០៤៥,៥៨ រី ូផម៉ាលត្ 
កាសរ ៉ា មានលរជាជនេររុ ១៣៦.៦៧៥ នក្ ់ លេី ៦៧.៨៤៦ នក្ ់មានដងេីុ់សត្លរជាជន១២ នក្ ់ ក្បុងមយួ
រី ូផម៉ាលត្កាសរ ៉ា។ លរជាជនលរមាណ ៥៧.៥% ជាក្េិក្ររេ់សៅពឹងផែែក្សលើ វេ័ិយក្េិក្មយ ផដលជាវេ័ិយចមផង
ក្បុងការលទលទងជ់ីវភាពរេ់សៅ ររេ់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ឋ។ សលៅពីវេ័ិយក្េិក្មយ ផដលជាេបូលក្ម៏ានវេ័ិយសែសងៗ
សទៀត្ដូចជាវេ័ិយ ឧេាហក្មយ ០,២% និង វេ័ិយសេវាក្មយលរមាណ ៤២,៣% ផដលជាមូលដាឌ នរសងកើត្ការងារជូន
លរជាពលរដឌ ។ វេ័ិយសេដឌក្ិចចេំខាន់ៗ ទងំរីរមួមាន វេ័ិយក្េិក្មយ វេ័ិយឧេាហក្មយ និង វេ័ិយសេវាក្មយាន    
ជលមុញដល់សេដឌក្ិចចររេ់សេត្ថទងំមូលមានអលតាក្ំសណើ នរួរសអាយក្ត្េំ់រល់។ ជាក្ផ់េថងតាមរយោះវជិាជ ស្ថទ នជាត្ិេទិត្ិ
ននលក្េួងផែនការសៅឆ្ប ២ំ០១៨ ានរងាា ញថាែលិត្ែលក្បុងលេុក្េររុ ននសេដឌក្ិចចសេត្ថសកាោះកុ្ងទងំមូលមានត្នមវ
លរមាណ ៩៤៦.៦៣៣ លានសរៀល ឬសេយើនឹង ២៣៤លានដុលាវ រេហរដឌអាសមរកិ្។ សរើសធ្ៀរសៅនឹងសេដឌក្ិចចជាត្ិមាន    
អលតាសេយើនឹង ០.៩ %សៅឆ្ប ២ំ០១៨ ។ សរើរិត្ជាចំណូលេលមារម់នុេសមាប ក្់ៗ រឺសេយើនឹង ១.៤១៩ ដុលាវ រឆ្ប ២ំ០១៧ 
និងឆ្ប ២ំ០១៨ សេយើនឹង ១.៥៤៣ដុលាវ រ ។ 

 

សៅផេឧេភា ឆ្ប ២ំ០១៩ ការសាោះសឆ្ប ត្សលជើេសរ ើេលក្ុមលរឹក្ារាជធាន ី សេត្ឋ លក្ុង លេុក្ េណឍ  អាណត្ថិទី៣
ាន លរលពឹត្ឋសៅលរក្រសដាយសជារជយ័សលកាមច់រេ់ឋីពីការលររល់រងរដឌាលរាជធាន ី សេត្ឋ លក្ុង លេុក្ េណឍ  ។ លក្មុ
លរឹក្ាសេត្ឋរមួជាមយួរណៈអភាិលសេត្ឋ ានអនុវត្ឋនូវត្នួទី ភារក្ិចចររេ់េវួនសដើមផអីភាិលក្ិចច និងអភវិឌណសេដឌក្ិចច
មូលដាឌ ន លេរតាមច់រ ់សរលនសោាយវមិជឈការ នងិវេិហមជឈការ និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ឋិនន ។ 

 

លក្ុមលរឹក្ាសេត្ឋអាណត្ឋទិី៣ ានសរៀរចំផែនការអភវិឌណនស៍េត្ឋរយៈសពលលាឆំ្ប ពំីឆ្ប  ំ២០២០-២០២៤ សដាយ
សោងមាលតា៣៨ និង មាលតា៣៩ ននច់រេ់ឋីពីការលររល់រងរដឌាលរាជធាន ី សេត្ឋ លក្ុង លេុក្ េណឍ  អនុលក្ឹត្រសលេ 
២១៩ អនលក្.រក្ ចុោះនងងទ១ី៤ ផេធ្បូ ឆ្ប ២ំ០០៩ េឋីពកីារក្ស្ថងផែនការអភវិឌណន ៍ និងក្មយវធិ្ ី វនិិសោររីឆ្ប រំកំ្ិល      
រាជធាន ីសេត្ឋ លក្ុង លេុក្ េណឍ  និងអនុលក្ឹត្រសលេ១៥២ អនលក្.រក្ ចុោះនងងទ០ី៦ ផេធ្បូ ឆ្ប ២ំ០០៩ េឋីពីការផក្េលមួល
មាលតា១២ ននអនុលក្ឹត្រេឋីពកីារក្ស្ថងផែនការអភវិឌណនន៍ិងក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប រំកំ្ិលរាជធានីសេត្ឋ-លក្ុង-លេុក្-េណឍ ។ 

 

ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ឋានសរៀរចំស ើងលេរតាមសេចក្ឋីផណនរំសចចក្សទេ េឋីពីការក្ស្ថងផែនការអភវិឌណន៍
រាជធាន ី សេត្ឋ ររេ់រណៈក្មាយ ធ្ិការជាត្ិេលមារក់ារអភវិឌណតាមផររលរជាធ្ិរសត្យរសៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ សដាយមាន
ការចូលរមួនិងពិសលរោះសោរល់ជាមយួលរជាពលរដឌ េហរមនម៍ូលដាឌ ន លក្ុមត្ំណ្ដងែលលរសោជន ៍ជាពិសេេលក្ុម 
យុវជន និងកុ្មារ លក្ុមលរឹក្ា លេុក្ លក្ុង លក្ុមលរឹក្ា ំុ េងាក ត្ ់ មនធីរ អងគភាពជំនញជុំវញិ សេត្ឋ ទីចាត្ក់ារ    
អងគភាពចំណុោះស្ថលាសេត្ឋ អងគការ េងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្ជននិងអបក្ពាក្ព់ន័នននក្បុងផដនេមត្ទក្ិចច ររេ់សេត្ឋក្បុង
ការវភិារស្ថទ នភាព េកាឋ នុពល រញ្ហា លរឈម និង ត្លមូវការនន។   

ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ឋ ានក្ំណត្អ់ំពីចក្េុវេ័ិយ សរលសៅ សរលរំណង េូចនក្រជាក្ល់ាក្ ់ និង        
យុទនស្ថស្រេឋ ផដលជាមូលដាឌ នេលមារក់ារសធ្ឝើសេចក្ឋីេសលមចចិត្ឋក្បុងការសលរើលាេ់ធ្នធាន និងេកាឋ នុពលនន សដើមផី
អភវិឌណសេដឌក្ិចច េងគមក្ិចច និងសលើក្ក្មភេ់រុណភាពសេវា េំសៅសឆវើយត្រត្លមូវការលរជាពលរដឌ និងរមួចំផណក្  
ក្បុងការកាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្។ 

 
ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ឋមានរនួជំពូក្ រ ឺជំពូក្ទី១ ររោិយអំពសី្ថទ នភាពសេដឌក្ិចច និងេងគមក្ចិច ជំពូក្ទី២ 

ររោិយអំពីលក្រេណ័ឍ អភវិឌណនស៍េត្ឋ ជំពូក្ទ៣ី ក្មយវធិ្ីអភវិឌណនម៍ូលដាឌ នរយៈសពលលាឆំ្ប  ំ និងជំពូក្ទី៤ររោិយអំពី
ការតាមដានលត្ួត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវ ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ឋេលមាររ់យៈសពល៥ឆ្ប ខំាងមុេ៕ 
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ជាំពូរទី១ 
 

សាា នភាពខសដឋរិចច សងគមរិចច 
  



 

  

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
ទំពរ័ 1 

១.១. សាា នភាពទូខៅរបសខ់េតត 
 ១.១.១.ស្ថទ នភាពភមិូស្ថស្រេថ 

សេត្ឋសកាោះកុ្ង ជាសេត្ឋមយួេទិត្សៅទិេនរិត្ី ចមាង យពីរាជធានីភបសំពញ២៩០រី ូផម៉ាលត្ សេត្ថមានលពំលរទល់ខាង 
សក្ើត្ជារន់ឹងសេត្ឋលពោះេីហនុ និងសេត្ឋក្ំពងេ់ភឺ ខាងលិចនិងខាងត្ផូងជារន់ឹងឈូងេមុលទននលពោះរាជាណ្ដចលក្នង ងដ់៍
(មយួផែបក្ននសេត្ថលតាត្) ខាងសជើងជារន់ឹងសេត្ឋសពាធ្ិ៍ស្ថត្។់ សេត្ថសកាោះកុ្ង េទិត្ក្បុងត្ំរនស់ឆបរេមុលទននលពោះរាជាណ្ដចលក្
ក្មភុជា េណ្ដឌ នដីមានលក្េណៈ ជាភបេំភងរ់ារ វាលរារនងិសឆបរេមុលទផដលមានលរផវង២៣៧រី ូផម៉ាលត្1 ។ សេត្ថសកាោះកុ្ង
មានសកាោះចំនួន២៣ និងសកាោះសៅតាមនដផលពក្ចំនួន១២សកាោះ។ 

 
សេត្ឋផចក្សចញជា១លក្ងុ ៣េងាក ត្ ់៦លេុក្ ២៦ ំុ និង១១៩ភមូ ិមាននែធដីេររុ ១០.០៤៥,៥៨ រី ូផម៉ាលត្កាសរ ៉ា 

មានលរជាជនេររុ ១៣៦.៦៧៥ នក្ ់លេី ៦៧.៨៤៦ នក្ ់មានដងេីុ់សត្លរជាជន១២ នក្ ់ក្បុងមយួរី ូផម៉ាលត្កាសរ ៉ា។ 
លរជាជនលរមាណ ៥៧,៥% ជាក្េិក្ររេ់សៅពឹងផែែក្សលើ វេ័ិយក្េិក្មយ ផដលជាវេ័ិយចមផងក្បុងការលទលទងជ់ីវភាព
រេ់សៅ ររេ់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ឋ។សលៅពីវេ័ិយក្េិក្មយ ផដលជាេបូលក្ម៏ានវេ័ិយសែសងៗសទៀត្ដូចជា   វេ័ិយឧេាហ
ក្មយ០,២%និងវេ័ិយសេវាក្មយលរមាណ៤២,៣%ផដលជាមូលដាឌ នរសងកើត្ការងារជូនលរជាពលរដឌ2 ។ 

 
តាមរយៈវទិាស្ថទ នជាត្ិេទិត្ិននលក្េួងផែនការសៅឆ្ប ២ំ០១៨ ានរងាា ញថាែលិត្ែលក្បុងលេុក្េររុននសេដឌក្ិចច

សេត្ថសកាោះកុ្ងទងំមូលមានត្នមវលរមាណ ៩៤៦.៦៣៣ លានសរៀល ឬសេយើនឹង ២៣៤ លានដុលាវ រេហរដឌអាសមរកិ្។ សរើសធ្ៀរ
សៅនឹងសេដឌក្ិចចជាត្ិមានអលតាសេយើនឹង ០,៩% សៅឆ្ប ២ំ០១៨ ។សរើរិត្ជាចណូំលេលមារម់នុេសមាប ក្់ៗ រឺសេយើនឹង ១.៤១៩ 
ដុលាវ រ ឆ្ប ២ំ០១៧ និងឆ្ប ២ំ០១៨ សេយើនឹង១.៥៤៣ដុលាវ រ 3។ 

១.១.២.សេចក្ថីេសងេរពត័្ម៌ាន និងទិនបនយ័សេដឌកិ្ចច េងគមកិ្ចច 
ល.រ ររោិយ ឆ្ប  ំ២០១៧ ឆ្ប  ំ២០១៨ ឆ្ប  ំ២០១៩ 

ពត័្ម៌ានទូសៅ 
១ នែធដីសេត្ថ (រ.ម២ ) ១០.០៤៥,៥៨ ១០.០៤៥,៥៨ ១០.០៤៥,៥៨ 
២ ចំនួនលក្ុង លេុក្ ៧ ៧ ៧ 
៣ ចំនួន ំុ េងាក ត្ ់ ២៩ ២៩ ២៩ 
៤ ចំនួនភមូ ិ ១១៩ ១១៩ ១១៩ 
៥ ចំនួនលរសួ្ថរ ២៨.៦៣៨ ២៩.១៩៩ ២៩.៨៩៤ 
៦ % សមលរួស្ថរជាស្រេថី ១៦,៦៣ ១៧,៦២ ១៦,០៨ 
៧ ចំនួនលរជាជនេររុ ១៣០.៨៦៨ ១៣៣.៣៨៦ ១៣៦.៦៧៥ 
៨ ចំនួនលេី ៦៥.១៥០ ៦៦.៤៧១ ៦៧.៨៤៦ 
៩ ចំនួនរុរេ  ៦៥.៧១៨ ៦៦.៩១៥ ៦៨.៨២៩ 

                                           
1 ផែនការររូវន័ថឆ្ប ២ំ០០០-២០០២(DANIDA-លក្េួងររសិ្ថទ ន) 
2 ពត័្ម៌ានស្ថទ នភាពសេដឌកិ្ចច េងគមកិ្ចចសេត្ថ សកាោះកុ្ង ឆ្ប ២ំ០១៩ (មនធីរផែនការសេត្ថសកាោះកុ្ង) 
3 វទិាស្ថទ នជាតិ្េទិ តិ្ននលក្េួងផែនការសៅឆ្ប ២ំ០១៨ 
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១០ % អបក្មានអាយុពី ០-១៧ឆ្ប  ំ ៣៨,៤៦ ៣៨,០៦ ៣៧,១៨ 
១១ % អបក្មានអាយុព១ី៨-៦០ឆ្ប  ំ ៥៥,៦១ ៥៥,៩១ ៥៦,២៩ 
១២ % អបក្មានអាយុព៦ី១ឆ្ប សំ ើង ៥,៩២ ៦,០៤ ៦,៥២ 
១៣ ក្ំសណើ នលរជាជនលរចាឆំ្ប  ំ(%) ០,៨៤ ១,៩២ ២,៤៧ 
១៤ អាលតាភាពលក្ីលក្(%) ១៣,៤៦ ១៣,១៨ ៩,៦២ 
១៥ % អបក្មានមុេរររចមផងផែបក្ក្េិក្មយ ៦១,១០ ៦០,៦០ ៥៧,៥០ 
១៦ % អបក្មានមុេរររចមផងផែបក្េិរផក្មយ ០,៣០ ០,៥០ ០,២០ 
១៧ % អបក្មានមុេរររចមផងផែបក្សេវាក្មយ ៣៨,៧០ ៣៨,២០ ៤២,៣០ 
១៨ % មនុេសសៅរក្ការងារសធ្ឝើសៅក្បុងលរសទេ  ៥,៩០ ៧.១០ ៦,៥០ 
១៩ % មនុេសសៅរក្ការងារសធ្ឝើសៅសលៅលរសទេ  ៣,៩០ ៣,៧០ ៣,៥០ 
២០ % េបងែធោះមានអរគិេនីសលរើលាេ់ ៦២,៤២ ៦៦,១៧ ៧៣,១៧ 

អររ់ ំ
២១ % កុ្មារអាយុ៣-៥ឆ្ប  ំានចូលសរៀន ៤៤,៧១ ៤៤,០៨ ៤៧,១០ 

២២ % កុ្មារអាយុ៦ឆ្ប  ំានចូលសរៀន ៧៧,៩១ ៧២,៧៣ ៨១,៤០ 

២៣ % កុ្មារអាយុ៦-១១ឆ្ប  ំានចូលសរៀន ៧៨,៦៣ ៧៥,៨២ ៨០,២០ 

២៤ % កុ្មារអាយុ១២-១៤ឆ្ប  ំសៅសរៀន ៨៦,៨០ ៨៤,៩៨ ៨៧,១០ 

២៥ % អបក្សចោះអក្សរអាយុ ១៥-១៧ឆ្ប  ំ ៩៧,៤២ ៩៧,៥៣ ៩៧,៧០ 

២៦ % អបក្សចោះអក្សរអាយុ ១៨-៤៥ ឆ្ប  ំ ៩១,៣៦ ៩២,៩២ ៩៣,៩០ 

េុេភាព      
២៧ ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ ១៣ ១៣ 
២៨ % ស្រេថីេលមាលកូ្នសដាយឆយរសពទរ ៩២,០៥ ៩៥,២៦ ៩៤,៤០ 

២៩ អាលតាស្ថវ ររ់រេ់មាតាសលកាយសពលេលមាល(០-១
ផេ)ក្បុង១ពានក់្ំសណើ ត្ ១២,៦២ ២,១៣ ១៤,៦០ 

៣០ អាលតាស្ថវ ររ់រេ់កុ្មារសលកាយសពលសក្ើត្ (០-១ផេ) 
ក្បុង១ពានក់្ំសណើ ត្ ៣,២៦ ៥,៨០ ១ 

៣១ % កុ្មារអាយុពី៩-១២ផេ ានចាក្ថ់ាប លំររច់នំួន ៩៧,៩៨ ៩៧,៨១ ៨២,៣០ 
៣២ ចំនួនលរសួ្ថរមានេមាជិក្សក្ើត្ជំងឺសអដេ៍ ១៣៧ ៥៩ ៩៦ 
ភាពងាយរងសលរោះ 
៣៣ ចំនួនជនពិការ ១៧ ១២ ៦ 



 

  

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
ទំពរ័ 3 

៣៤ % ជនពិការអាយុ១៨ឆ្ប  ំស ើងមនិអាចរក្ចំណូល
ាន ៥០ ៧១,៤៣ ២០ 

៣៥ ចំនួនកុ្មារក្ំលពាឪពុក្មាថ យស្ថវ រស់ដាយជំងឺសអដេ៍ ៥៣ ៩ ៣៨ 
៣៦ ចំនួនចាេ់ជរារយ នទពីឹង (អាយុ៦១ឆ្ប សំ ើង) ១១៣ ១២៤ ១៤៧ 
ធ្នធានធ្មយជាត្ិ ររសិ្ថទ ន នងិការរាំនឹងការផលរលរួលអាកាេធាតុ្ 

៣៧ ចំនួនលរសួ្ថររងសលរោះសដាយេរល់ពរុោះ/ក្ស្រនថ ក្ ់ ២០ ៩៦ ៩១ 
៣៨ ចំនួនលរសួ្ថររងសលរោះសដាយទឹក្ជំនន ់ ០ ០ ៥២៤ 
៣៩ ចំនួនលរសួ្ថររងសលរោះសដាយរាងំេងួត្ ២៣៨  ១៣ ០ 
៤០ % លរួស្ថរមានសេវាលរមូលេលមាមតាមែធោះ ១០,៤២ ១១,៦១ ១៧,៧០ 
៤១ % លរួស្ថរមានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើលាេ់ ៧២.៥៧ ៧១,៧៦ ៦៩,៦០ 

ក្បុង
សនោះ 

% លរួស្ថរមានទឹក្មា៉ា េីុនសលរើលាេ់ ៤១,៥៨ ៤៣,៨៦ ៤៩,៦០ 
% លរួស្ថរមានទឹក្អណថូ ងេបរឬ់អណថូ ងចលមោុះ ២៤,១១ ២៣,៥៤ ២០,២៣ 
% លរួស្ថរសលរើទឹក្អណថូ ងជីក្មានការការពារ ២៤,៦០ ២៣,២៣ ២៤,៥៩ 
% លរួស្ថរសលរើទឹក្សភវៀងមានការការពារ ៩,៦៨ ៩,៣៦ ៥,៥៦ 

៤២ % លរួស្ថរមានរងគនអ់នមយ័សលរើលាេ់ ៥៦,៨៤ ៦១,០៦ ៦៣,២០ 

រដឌាល និងេនថិេុេេណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណៈ  
៤៣ % កុ្មារានចុោះេំរុលត្ក្ំសណើ ត្ (០-៣០នងង) ៧១,៦៣ ៧៦,៥៤ ៨១ 
៤៤ ចំនួនលរសួ្ថរមានអំសពើហឹងាក្បុងលរួស្ថរ ១៧៨ ១២៩ ១០៤ 
៤៥ ចំនួនអបក្ស្ថវ រស់ដាយសលរោះថាប ក្ច់រាចរណ៍ ១៤ ២៧ ២៣ 
៤៦ ចំនួនអបក្ស្ថវ រស់ដាយអំសពើហឹងានន ១  ១ ១ 
៤៧ ចំនួនលរសួ្ថរមានេមាជិក្សលរើលាេ់សលរឿងសញៀន ១១៧ ៧៣ ១០៦ 

 

( លរភពទិនបនយ័ឯក្ស្ថរពត័្ម៌ានស្ថទ នសេដឌកិ្ចច េងគមកិ្ចចសេត្ថ សកាោះកុ្ង ឆ្ប ២ំ០១៩ ) 
 

១.២. សាា នភាពបចចុបបនន និងបញ្ហា របឈម 
១.២.១ ផផនរខសដឋរចិច 
      ១.២.១.១ វស័ិ្យរសិ្រមម 
ការេសលមចសលផឿនអភវិឌណសេដឌក្ិចច េងគមក្ិចចលរក្រសដាយនិរនថរភាព និងការចូលរមួចំផណក្កាត្រ់នទយ-ភាពលក្ី

លក្ានខាវ ងំ ជាពិសេេសៅជនរទ អាលេ័យជារឋមសលើការសលើក្ក្មភេ់ការចូលរមួចំផណក្ររេ់វេ័ិយក្េិក្មយ និងអនុវ ិ
េ័យឬផែបក្ននររេ់វេ័ិយសនោះ ដូចជាផែបក្ចិញ្ច ឹមេត្ឝ ការដាដុំោះដំណ្ដលំេូវនិងដណំ្ដចំមាក រ ការងារជលែល និងនលពសឈើ 
ក្ដូ៍ចជាឧេាហក្មយផក្នចបែលិត្ែលក្បុងលេុក្ ជាពិសេេជំរញុការែសពឝែាយ និងរណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេងយីៗក្បុងវេ័ិ
យក្េិក្មយឲ្រានដល់ក្េិក្រ។ សេត្ថសកាោះកុ្ងមានលរួស្ថរេររុលរមាណ ៥៧,៥០% លរក្ររររក្េិក្មយជាចមផងសហើយ
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ក្បុងសនោះ៖ លរសួ្ថរផដលសធ្ឝើផលេចំការមាន២៨,៤០% ដាដំំណ្ដរំយៈសពលផវងមាន៥,៥០% ដាដំំណ្ដរំយៈសពលេវីមាន
២,៥០%ដារំផនវមាន១,៨០%ចិញ្ច ឹមេត្ឝមាន៣,៥០% រក្អនុែលនលពសឈើមាន១%និងមុេរររសនស្ថទមាន១៤,៧០% ។ 

រ.ខផបរដុំណុំរស្វូ 
 នែធដីផដលមានេកាថ នុពលអាចសធ្ឝើផលេានមានចំនួន១២.៨៨៥ហិក្តា រ៉ាុផនថសៅឆ្ប ២ំ០១៥ អនុវត្ថាន លរមាន 
៧៧,៩៦%នននែធដីេររុ នងិឆ្ប ២ំ០១៩ អនុវត្ថានលរមាណ ៧៨,៣២% នននែធដីេររុ រឯីទនិបែល ទទួលានពី២,៦៣៨ 
សៅ២,៦៨៤សតាន/ហិក្តា សដាយស្ថរមានការែសពឝែាយ និងក្េិក្រមយួចំនួនសៅតាមរណ្ដថ លេុក្ានទទួលយក្ពូជលេូ
វមយួចំនួន (ផ្ទក រដំួល រាងំជយ័ ផេនពិសដារ) ក្បុងចំសណ្ដមពូជលេូវទងំ១០មេុ ផដលលក្េួងក្េិក្មយជំរញុឲ្រែលិត្េលមារ់
សធ្ឝើការនសំចញ សហើយសៅត្ំរនេ់វោះទនិបែលលេូវផដលទទួលានសៅមាន ក្លមតិ្ទរសដាយស្ថរក្េិក្រសធ្ឝើតាមទលំារ(់ទងំ
ពូជ និងរសចចក្សទេ) ដីផលេមយួចំនួនមានជាត្ិជូរ-នលរ និងទទួល រងការរំផ្ទវ ញពីេមាេភាពចនលង ។ ដីផលេមយួចំនួន
លត្ូវទុក្ទំសនរសចាល មយួចំននួានកាវ យជាដីេលមារ ់ស្ថងេងលំ់សៅដាឌ ន មយួចនំួនេទិត្សៅក្បុងត្ំរនអ់ភរិក្សការពារ និង
អភវិឌណរសលមាងវនិិសោរ។ សៅឆ្ប ២ំ០១៥ សៅទូទងំសេត្ថងយចុោះសេផៀងចំនួន ១.៩៤៦ សតានអងករ នងិឆ្ប ២ំ០១៩ ងយចុោះ
ចំនួន៤.៣៧៦សតានអងករ មលូសហតុ្រណ្ដថ លមក្ពីលរជាពលរដឌផ្ទវ េ់រថូរមុេរររសៅរំសរ ើការងារវេ័ិយសេវាក្មយសែសងៗ មាន
ដូចជា អាជីវក្រ ក្មយក្រសរាងចលក្ លក្ុមហ ុនេហលរេ ដីពុោះ ូត្.៍.. ។  

តាោងទ១ី៖ ស្ថពីកីារបងកបខងកនីផលរស្វូខៅខេតថខកាោះរុង ពឆី្ប ុំ២០១៥–២០១៩ 
ររោិយ ឯក្តាថ  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

នែធដីលេូវលស្ថល ហ.ត្ ២.០៣២ ២.២៣៧ ២.៩៤៥ ២.៦៨៦ ១.៤៦៦ 
នែធដីលេូវក្ណ្ដថ ល ហ.ត្ ៦.១៦១ ៦.០៧៩ ៥.៧១៦ ៥.៩២១ ៤.២១៨ 
នែធដីលេូវធ្ងន់ ហ.ត្ ៩៩២ ៩៧១ ៦៤៣ ៥៨៨ ៣៧៨ 
នែធដីលេូវចមាក រ ហ.ត្ ១.២២០ ១.២១៦ ១.២១១ ១.២២២ ៩.៨៣៥ 
នែធដីេរុរ ហ.ត្ ១០.៤០៥ ១០.៥០៣ ១០.៥១៥ ១០.៤១៧ ៩.៨៣៥ 
ទិនបែលមធ្រម សតាន/ហ.ត្ ២.៨៥០ ២.៦៣៨ ២.៦៨៤ ២.៩៣៥ ២.៦៨៤ 
ររមិាណែលលេូវេរុរ សតាន ២៩.៦៥៩ ២៧.៧០៤ ២៨.២២៥ ៣០.៥៧៣ ២៦.៣៩៧ 
កាត្១់៣%ទុក្ពូជចិញ្ច ឹម
េត្ឝនិងាត្រ់ងស់ពល
លរមូលែល 

សតាន ៣.៨៥៦ ៣.៦០២ ៣.៦៦៩ ៣.៩៧៤ ៣.៤៣១ 

ររមិាណែលលេូវសៅេល់ សតាន ២៥.៨០៣ ២៤.១០៣ ២៤.៥៥៥ ២៦.៥៩៨ ២២.៩៦៦ 
ររមិាណែលលេូវរិត្ជា
អងករ(៦៤%) 

សតាន ១៦.៥១៤ ១៥.៤២៦ ១៥.៧១៥ ១៧.០២៣ ១៤.៦៩៨ 

ចំនួនលរជាជនេរុរ នក្ ់ ១២៩.០៩០ ១២៩.៧៧៦ ១៣០.៨៦៨ ១៣៣.៣៨៦ ១៣៣.៣៨៦ 
ត្លមូងការសេផៀងជាអងករ
១៤៣រ.លក្/នក្ ់

សតាន ១៨.៤៦០ ១៨.៥៥៨ ១៨.៧១៤ ១៩.០៧៤ ១៩.០៧៤ 

តុ្លរភាពសេផៀងរិត្ជា
អងករ 

សតាន –១.៩៤៦ –៣.១៣២ –២.៩៩៩ –២.០៥១ –៤.៣៧៦ 

 
េ.ដុំណុំរមួផសុំ-ដុំណុំអចថិ្្នថយ ៍នងិដុំណុំឧស្ាហរមម 
សលៅពីដំណ្ដលំេូវ ក្េិក្រានដាដុំោះដណំ្ដចំមាក ររយៈសពលេវី និងដំណ្ដរំយៈសពលផវងផដលានរមួចំផណក្ ោ៉ា ង

សលចើនក្បុងការធានស្ថទ នភាពចំណូល-ចំណ្ដយលរចានំងង។ មានដណំ្ដជំាសលចើនផដលអាចែថល់ែលោ៉ា ងលែលរសេើរ សរើសលរៀរ
សធ្ៀរសៅនឹងលេូវ ដូចជាដណំ្ដសំចក្ ធុ្សរន និងស្ថវមា៉ា វជាសដើម។ នែធដីសៅតាមរណ្ដថ លេុក្ ក្បុងសេត្ថដូចជា លេុក្រូទុ
មស្ថររ លេុក្ផលេអំរិល លេុក្ងយាងំ និងលេុក្សកាោះកុ្ង មានេកាថ នុពលេលមារដ់ាដំំណ្ដសំឈើហូរផែវ នងិដណំ្ដកំ្េិ
ឧេាហក្មយសែសងៗ។ ោ៉ា ងណ្ដក្ម៏ានរញ្ហា លរឈមមយួចំនួនផដលជោះឥទនពិលដល់ែលិត្ែលដំណ្ដ ំររេ់ក្េិក្រដូចជា 
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រញ្ហា រសចចក្សទេ ការផលរលរួលអាកាេធាតុ្ រញ្ហា ែវូវរមនរមន ៍ មានការលំាក្។ ត្នមវែលិត្ែលលត្ូវានឈយួញក្ណ្ដថ ល 
ជាអបក្ក្ំណត្់ ការនចូំលរផនវ ផែវសឈើពីលរសទេនង និងពីសេត្ថនន សៅផត្មានក្លមតិ្េភេ់េលមាររ់ំសពញឲ្រត្លមូវការក្បុងសេត្ថ។  

តារាងទ២ី៖ េថីពដីណំ្ដរំមួែស-ំដណំ្ដអំចនិស្រនថយ ៍នងិដណំ្ដឧំេាហក្មយសៅសេត្ថសកាោះកុ្ងពឆី្ប ២ំ០១៥–២០១៩ 
ររោិយ ឯក្តាថ  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ដំណ្ដំរមួែស ំ ហិក្តា ៧៦១ ៦៤៦ ៥៤៩ ៤៦២ ៤៩៩ 
ដំណ្ដំអចិនស្រនថយ ៍ ហិក្តា ៣៧០ ៨៤៦ ៧១៤ ៦០៨ ១.០៨៥ 
ដំណ្ដំឧេាហក្មយ ហិក្តា ១.១៦៨ ៨២០ ១.១២៦ ១.២០២ ១.៤៧០ 

សលៅពីដំណ្ដដំាជំាលក្េណៈលរួស្ថរ សេត្ថសកាោះកុ្ងមានលក្មុហ ុនវនិិសោរដីេមផទនសេដឌក្ិចចចនំួន០៧ ផដលមក្
ដល់ឆ្ប ២ំ០១៨ ានសធ្ឝើការឈូេឆ្យ និងដាដុំោះតាមលរសភទមុេដណំ្ដាំនដូចក្បុងតារាងខាងសលកាម៖ 

តារាងទ៣ី៖ េថីពលីក្មុហ ុនវនិសិោរដេីមផទនសេដឌក្ចិច 

ស យ្ ោះលក្មុហ ុន ទតីាងំ លរសភទដណំ្ដ ំ
ទហំំនែធដទីទលួាន 
េមផទនពរីដឌ (ហិ

ក្តា) 

នែធដាីនដាដុំោះមក្ 
ដល់ឆ្ប ២ំ០១៨ 
(ហិក្តា) 

CAMAGRA INDUSTRY លេុក្ផលេអំរិល 
លេុក្ក្ំពងេិ់លា 

អាកាេា 
សលរងេរល់ 

៤.០៩៦ 
១.៤២៩ 

១.៣៨០ 
១.៣៣៤ 

KOHKONGPLANTATION លេុក្ផលេអំរិល អំសៅ ៩.៤០០ ២.៣៨៨ 
KOHKONG SUGAR  
INDUSTRY លេុក្ផលេអំរិល អំសៅ ៩.៧០០ ២.៣២៨ 

GREENRICH GROUP លេុក្សកាោះកុ្ង អាកាេា ១១.១១៧ ៥.៨៧៧ 
LIM LONG លេុក្ផលេអំរិល សៅេ ូ ៣២១ ២៨០ 

CN ASIA AGRICULTER លេុក្រូទុមស្ថររ សៅេ ូ ៤.១០០ ២.៥៧៣ 
KOHKONG RUBBER  
PLANTATION លេុក្រិរសី្ថររ សៅេ ូ ៩.៩៧៧ ១.១៥៨ 

គ.ខផបរចញិ្ច ឹមស្តវ 
សរើសទោះរីជាសលរឿងចលក្ក្េិក្មយមានការសលរើលាេ់សលចើនសៅលររម់ូលដាឌ នដាដុំោះក្ស៏ដាយ ក្ល៏រជាក្េិក្រសៅ ក្បុង

សេត្ថសកាោះកុ្ងសៅសលរើលាេ់េត្ឝពាហនៈជាក្មាវ ងំអូេទញេលមារក់ារងារក្េិក្មយ និងេក្មយភាពសែសងសទៀត្។ េត្ឝពាហ
នៈនិងរេុរក្សជីាលរភពែថល់ចំណូលនងិលរូសត្អុីនោ៉ា ងេំខានែ់ងផដរេលមារល់រជាជន។ រញ្ហា លរឈម មយួចនំួនផដល
សធ្ឝើឲ្រការចិញ្ច ឹមេត្ឝររេ់ក្េិក្រទទួលានលាក្ច់ណូំលទរក្ស៏ដាយស្ថរការចិញ្ច ឹមេត្ឝ តាមទមាវ រម់និលត្មឹលត្ូវតាម
រសចចក្សទេ េឝោះរសចចក្សទេក្បុងការសលជើេសរ ើេពូជផដលែថល់ទិនបែលេភេ់ ការែថល់សេវារេុសពទរសៅមានក្លមតិ្សៅតាម
ត្ំរនដ់ាចល់េោល និងមានក្េិក្រមយួចនំួនមនិទនយ់ល់ពីអត្ទលរសោជនន៍នការចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថងការពារសលើេត្ឝពាហនៈ
ររេ់ពួក្រត្ ់ ផដលជាសហតុ្សធ្ឝើឲ្រេត្ឝងារស់ដាយជមង ឺ ដូចជាជមងសឺ្ថទឹក្ អុត្កាថ ម ជាសដើម។ រ៉ាុផនថសៅរ៉ាុនយ នឆ្ប ចុំងសលកាយសនោះ 
សដាយមានការផណនពំីមស្រនថជីំនញក្េិក្មយ សៅតាមមូលដាឌ នមានការយល់ដឹងសលចើនអំពីអត្ទលរសោជន៍ននការចាក្វ់ា៉ា ក្់សំ្ថង។ 

តារាង៣៖ េថីពីេទិត្ិេត្ឝពាហនៈនិងរក្សសីៅសេត្ថសកាោះកុ្ងពីឆ្ប ២ំ០១៥-២០១៩ 
ររោិយ ឯក្តាថ  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
សរ ក្់ល ៦.៣៧៦ ៦.៤៩៩ ៦.៦១៨ ៨.៤៥៨ ៨.៧០២ 
លក្រ ី ក្់ល ៧.៨៧៥ ៧.៧២៨ ៨.៧៨១ ៩.៨៧៦ ៩.៧៩១ 
លជូក្ ក្់ល ១៥.៨៨៧ ១៧.១៨២ ៩.២០៥ ១១.៦៦៩ ១៣.១១៤ 
មាន ់ ក្់ល ៤៤.៤០៤ ៤៤.៨៨២ ៥០.៦៨០ ៧៧.៧១២ ៤៨.៦១៦ 
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ទ ក្់ល ៦.១១៤ ២៤.៩៨៥ ២៤.៦៨០ ២១.៤៤៦ ១៥.២៩០ 
កាង ន ក្់ល ១០២ ១៣៣ ៣៧៥ ៦៥៨ ៣៧២ 
លពារ ក្់ល ៤៩១ ៥៤២ ៣៩៦ ៥៨១ ៧៦៩ 
ពផព ក្់ល ១០៦ ១៧១ ២០៧ ២៥៧ ២៤៨ 

(លរភពទិនបនយ័មនធីរក្េិក្មយសេត្ថ) 
១.២.១.២ វេ័ិយជលែល 
េណឍ រដឌាលជលែល ានសរៀរចំផែនការសនោះស ើងលេរតាមទិេសៅ  និងសរលនសោាយររេ់រដាឌ ភាិល

ផដលមានផចងក្បុងយុទនស្ថស្រេថចតុ្សកាណដណំ្ដក្ក់ាលទ៤ី ជាពិសេេលេរតាមេកាថ នុពលស្ថទ នភាពភមូសិ្ថស្រេថ សេចក្ថី
លត្ូវការ និងរញ្ហា ផដលសក្ើត្មានស ើងក្បុងវេ័ិយជលែលសេត្ថសកាោះកុ្ង ។ 
  េណឍ រដឌាលជលែលសេត្ថសកាោះកុ្ង ានក្ណំត្យ់ក្ការលររល់រងធ្នធានជលែលលរក្រសដាយនិរនថរភាព និង
ពលងឹងការលររល់រងធ្នធានជលែលថាប ក្ស់េត្ថ ផដលជាមូលដាឌ នេលមារក់ារសធ្ឝើសេចក្ថីេសលមចចិត្ថក្បុងការសលរើលាេ់
ធ្នធានមនុេស   ងវកិា  មសធ្ាាយ េមាម រ និងេកាថ នុពលផដលមានក្បុងសេត្ថតាមរយៈការរញ្ចូលរសចចក្សទេជលែល 
ដល់លរជាសនស្ថទ ចំសពាោះការសធ្ឝើវារវីរផក្មយ ការផក្នចប និងរសងកើត្ក្ផនវងរងាក ត្ភ់ាញ េ់កូ្នលត្ី ការពលងឹងស្ថទ រន័ នងិការរសងកើន
លរេិទនភាពសេវារលំទ។ 

សដើមផរីមួចំផណក្កាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្ ធានឱ្រមានមាូរអាហារលររល់រនល់រក្រសដាយេុវត្ទិភាព េលមារល់រជា
ពលរដឌលរររ់រូ តាមរយៈការសធ្ឝើទំសនើរក្មយការងារវារវីរផក្មយ  នងិជំរញុក្ំសណើ នជលែលក្បុងរងឝងល់រមាណ ៧ %ក្បុងមយួឆ្ប ំ
តាមរយៈការសលើក្ក្មភេ់ែលិត្ក្មយសនស្ថទ   វារវីរផក្មយ  ផែែក្សលើអភលិក្មងយមីយួ សដើមផពីសនវឿនក្ំសណើ នសេដឌក្ិចចវេ័ិយ 
ក្េិក្មយ និងការលររល់រងអភរិក្សធ្នធានធ្មយជាត្ិលរក្រសដាយនិរនថរភាព។ ទនធឹមនឹងសនោះ វេ័ិយជលែលសៅមានរញ្ហា
លរឈមមយួចំនួនដូចខាងសលកាម៖ 

 ការសធ្ឝើសនស្ថទសដាយេុេច់រស់ៅផត្សក្ើត្មាន  
 ការលររល់រងត្ំរនអ់ភរិក្សសៅមនិទនា់នលែ 
 ការចូលរមួររេ់េហរមនស៍នស្ថទក្បុងការការពារ និងអភរិក្សសៅមានក្លមតិ្ 
 េឝោះការចូលរមួររេ់លរជាពលរដឌក្បុងការសររពច់រេ់ថីពជីលែល 
 លរជាពលរដឌក្ងឝោះជសលមើេមុេរររ 
 េឝោះការយល់ដឹងចំសពាោះឧរក្រណ៍សនស្ថទផដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្រសលរើលាេ់ក្បុងផដនសនស្ថទ 
 េឝោះការយល់ដឹងអពំីការងារអភរិក្សធ្នធានជលែល  
  េមត្ទភាពររេ់រណៈក្មយការេហរមនស៍នស្ថទសលើការដឹក្ន ំនិងលររល់រង ក្ស៏ៅមានក្លមតិ្  

 រញ្ហា អាទភិាពេំខាន់ៗ ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 
1. រសងកើនការទរស់្ថក ត្ ់នងិរស្រងាក ររទសលយើេសនស្ថទ  
2. ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីជលែល 
3. ែសពឝែាយលរកាេេថីពីការក្ណំត្ឧ់រក្រណ៍សនស្ថទផដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្រសលរើក្បុងផដនសនស្ថទ 
4. រណថុ ោះរណ្ដថ លភាពជាអបក្ដកឹ្ន ំនិងលររល់រងដល់រណៈក្មយការេហរមនស៍នស្ថទ 
5. រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេចញិ្ច ឹមលត្ីជាលក្េណៈលរសួ្ថរ  
6. រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេផក្នចបែលសនស្ថទ 
7. ែសពឝែាយអំពសី្ថរៈេំខានក់ារងារអភរិក្ស និងត្រំនអ់ភរិក្ស 
8. ដាកូំ្នសកាងកាង  
១.២.១.៣ វេ័ិយធ្នធានទឹក្ និងឧតុ្និយម 
ធ្នធានទកឹ្ រឺជាវេ័ិយមយួដេំ៏ខាន ់ ននមូលដាឌ នធ្នធានធ្មយជាត្ិ នងិររសិ្ថទ នជាត្ ិ វារឺជាធ្នធានធ្មយជាត្ិ

េំខានរ់ំែុត្មយួ ផដលមនិអាចេឝោះាន ក្បុងចំសណ្ដមធ្នធានធ្មយជាត្ិេំខាន់ៗ ទងំឡាយ េលមារល់ទលទងដ់ល់ការអភវិឌណ
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នេ៍ងគមជាត្ិទងំមូល ជាពិសេេេលមារល់ទលទងជ់ីវតិ្មនុេស េត្ឝ និងរកុ្េជាត្ិ។ 
 តាមលក្េណៈភូមសិ្ថស្រេថននលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា រឺជាលរសទេមយួផដលមានលរភពទឹក្ស្ថរដេ៏ថុក្េថមម ជាក្់
ផេថងដូចជាសៅក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ង អាចសអាយសយើងទញយក្ែលលរសោជនន៍នេកាថ នុពលទងំសនោះសដើមផអីភវិឌណនស៍េត្ថ  
និងលរសទេជាត្ិសអាយានរកី្ចសលមើន  រ៉ាុផនថទមទរសអាយមានការសរៀរចំ  ពលងឹងការលររល់រងធ្នធានទឹក្សអាយានលត្ឹម
លត្ូវលែ សដាយលក្េួង ស្ថទ រន័ មនធីរជំនញនន ផដលមានការពាក្ព់ន័ន លត្ូវមានទេសនវេ័ិយរមួមយួផដលមានការឯក្ភាព
រប  ជាពិសេេលក្េួងធ្នធានទឹក្ នងិឧតុ្និយមផដលលត្ូវានរាជរដាឌ ភាិលលររល់សរេក្ក្មយសអាយដឹក្ន ំ និងលររល់រង
សលើវេ័ិយធ្នធានទឹក្ នងិលត្វូសដើរត្ួេំខាន់្ នមុេសរ ។ 
 ការងារជួេជុល និងស្ថងេងស់ហដាឌ រចនេមភន័នលរពន័នធារាស្ថស្រេថេលមាររ់សលមើដល់ការសលស្ថចលេព ការងារ
លររល់រងនិងែគត្ែ់គងទ់ឹក្េលមារវ់េ័ិយក្េិក្មយ នងិការសលរើលាេ់ទឹក្ស្ថែ ត្ រឺជាសរលសៅចមផង ផដលលក្េួងធ្នធានទឹក្ 
និងឧតុ្និយម លពមទងំមនធីរជំនញក្ំពុងផត្អនុវត្ថសដាយមានេនធុោះខាវ ងំកាវ  សដាយផ ក្សេត្ថសកាោះកុ្ង មានដីផលេ ភារសលចើន
លត្ូវានោយីសដាយការសជារ នចននទឹក្នលរសនោះ វារឺជាឧរេរគដល់ការងារដាដុំោះររេ់ក្េិក្រ។  ដូសចបោះការជួេជុល និង
ការស្ថងេងល់រពន័នធារាស្ថស្រេថ ជាពិសេេលរពន័នទនំរក់ារពារទឹក្នលរ និងទឹក្ជំនន ់វារឺជាអាទិភាពដេំ៏ខានរ់ំែុត្ក្បុងការ
រសងកើនែលិត្ែលក្េិក្មយ ការរសងកើនលាក្ច់ំណូល ចូលរមួចំផណក្កាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្ររេ់លរជាជនក្បុងសេត្ថ ។  រតិ្មក្
ទល់រចចុរផនប េមទិនែលផដលេសលមចានមាន៖ ការជួេជុល-ស្ថងេងល់រពន័នទនំរក់ារពារទឹក្នលរេររុលរផវង 
៥៥.៦៩០ម និងលរឡាយសដាោះទឹក្ជនំន ់ េររុលរផវង ១៩.៣៦០ម សដាយមានលទនភាពការពារទឹក្នលរមនិសអាយហូរចូល
ដីផលេសលើនែធដី ៥.៩១៨ ហិក្តា នងិានសរៀរចំេហរមនក៍្េិក្រសលរើលាេ់ទឹក្( េ.ក្.រ.ទ ) ាន០២ក្ផនវងសទៀត្ែង។ 

រ). ស្កាថ នុពល 
 ររមិាណទឹក្សភវៀងជាមធ្រមព ី៣.០០០មម-៤.០០០មម ក្បុង០១ឆ្ប  ំមានទឹក្លររល់រនេ់លមារក់ារងារដាដុំោះដំណ្ដំ
លររល់រសភទ ផដលអាចរសលមើដល់វេ័ិយក្េិក្មយ នងិក្េិឧេាហក្មយ លពមទងំសទេចរណ៍សទៀត្ែង។រយ នជនំនធ់្ដុំ ំ 
(សដាយមានផលពក្ធ្មយជាត្ិធ្ំៗចំនួន០៥ ដូចជាផលពក្សកាោះសា៉ា  ផលពក្តានត្  ផលពក្លត្ពាងំរងូ  ផលពក្អណថូ ងទឹក្ និងផលពក្ផលេ
អំរិល) ។ ផដលផលពក្ទងំសនោះរឺជាលរឡាយសដាោះទឹក្ជំននដ់េំ៏ខានច់ាក្ចូ់លសៅេមុលទ ។ នសពលអនរត្ ការទញយក្
ទឹក្ស្ថរពីក្់លឆ្យននផលពក្ទងំ០៥សនោះមក្សធ្ឝើការសលស្ថចលេពក្ពុំងលត្ូវានពិចារណ្ដ និងជាលរភពែលិត្ថាមពលវារ ី
អរគិេនីដេំ៏ខានស់ទៀត្ែង ។ 
 េ). រញ្ហា លរឈម 

- ជាទូសៅស្ថទ នភាពភូមសិ្ថស្រេថ ក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ងទងំមូលមានភាពេយុរស្ថយ ញ េមផូរសៅសដាយនដផលពក្ 
អូរ រឹងររួ ពុំទនម់ានែវូវសរក្សធ្ឝើដំសណើ រសៅដល់។ការសធ្ឝើដំសណើ រ និងការដឹក្ជញ្ជូ នេមាម រេំណងស់ែសងៗ 
និងលសរឿងចលក្ សធ្ឝើស ើងសដាយការជួលទូក្-កាណូត្-ស្ថ ង.់..។ល។ ផដលមានការចំណ្ដយទុនសលចើន
សៅសលើសស្ថហ ុយដឹក្ជញ្ជូ ន។  

- េឝោះខាត្ររុគលិក្រសលមើការងារនិងរំសពញភារក្ិចចជូនលក្េួងនិងសេត្ថផដលានដាក្ផ់ែនការសអាយអនុវត្ថ។ 
េឝោះខាត្ធ្នធានមនុេសក្បុងការអនុវត្ថភារក្ិចច ផដលក្ចិចការវេ័ិយធ្នធានទឹក្ និងឧតុ្និយមទមទរ     
រសចចក្សទេេភេ់នងិពុំទនម់ានភាប ក្ង់ារធ្នធានទឹក្ នងិឧតុ្និយមលរចាកំារសៅតាមរណ្ដថ លេុក្  

- េឝោះខាត្ធ្នធានងវកិា សដើមផដីំសណើ រការការងារវេ័ិយធ្នធានទឹក្ នងិឧតុ្និយម ផដលជាសហតុ្សធ្ឝើឲ្រ
ដំសណើ រការការងារ ពុំានេសលមចតាមផែនការផដលលក្េួង និងសេត្ថដាក្ស់អាយអនុវត្ថ 

- េឝោះខាត្េមាម រសលរឿងចលក្ផ្ទធ ល់េវួន ផដលរណ្ដថ លសអាយមានការយឺត្ោ៉ា វក្បុងការងារជួេជុល-ស្ថងេង ់
េំណងល់រពន័នធារាស្ថស្រេថ នងិចំណ្ដយងវកិាសលចើនសៅសលើការជួលសលរឿងចលក្ឯក្ជន 

- ក្េិក្រមនិលពមផ្ទវ េ់រថូរទមាវ រច់ាេ់(សធ្ឝើផលេផត្មថងក្បុង១រដូវ,មនិលពមរថូរពូជនិងទទួលានទិនបែលទរ ) 
- ក្េិក្រ និងអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នមនិទនម់ាច េ់ការាន ក្បុងការចូលរមួចំផណក្ការពារ និងផងទសំហដាឌ រចន

េមភន័ន លរពន័នធារាស្ថស្រេថ ផដលមានលស្ថរស់ដើមផធីានាននិរនថរភាពក្បុងការសលរើលាេ់  
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- ភូមសិ្ថស្រេថសេត្ថសកាោះកុ្ង  ភារសលចើនលររដណថ រស់ដាយត្ំរនអ់ភរិក្សផដលសធ្ឝើសអាយមានការលំាក្ក្បុងការ
ពលងីក្នែធដីដាដុំោះ 

- រផលមរលមួលអាកាេធាតុ្នសពលរចចុរផនប រឺជារញ្ហា ចមផងផដលលត្ូវផត្មានការរិត្រូរ សលពាោះលរឈមសៅ
នឹងសលរោះរាងំេងួត្ និងទឹក្ជនំនជ់ាសដើម ។ 

ជារមួមានឧរេរគជាសលចើនសទៀត្ ផដលរ៉ាោះពាល់ដល់ការរសងកើនែលិត្ែលក្េិក្មយ នងិរសងកើនលាក្ច់ំណូលសៅតាម
ត្ំរនជ់នរទ ដូចជាេិទនិលររល់រងដីធ្វី លរពន័នដកឹ្ជញ្ជូ នលទនភាពហិរញ្ដ វត្ទុជនរទ ការែសពឝែាយក្េិក្មយ និងក្លមតិ្ននការ
អររ់ជំាសដើម ផដលទងំសនោះេុទនផត្ជារញ្ហា លរឈម ផដលទមទរសអាយមានការសធ្ឝើក្ំផណទលមងជ់ាចាាំច។់ 

១.២.១.៤ វេ័ិយផរ ៉ា និងថាមពល 
 

  ក្.ការងារធ្នធានផរ ៉ា 
 ការងារធ្នធានផរ ៉ា និងថាមពល រនថេិត្េំជលមុញលស្ថវលជាវរកុ្រក្ និងលត្ួត្ពិនតិ្រការសធ្ឝើអាជីវក្មយធ្នធានផរ ៉ា សលរង
កាត្ និងឧេយ័ន ជាពិសេេលស្ថវលជាវរកុ្រក្ផរ ៉ាសែសងៗ ជាសលចើនសទៀត្សដើមផឲី្រវេ័ិយសនោះអាចចូលរមួចំផណក្រផនទមដល់សេដឌ
ក្ិចចជាត្ិ និងការអភវិឌណនឲ៍្រលេរសៅតាមេកាថ នុពល ផដលសេត្ថសកាោះកុ្ងសយើងមាន។ ការងារផរ ៉ា និងថាមពលរនថលត្តួ្ពិនិ
ត្រ និងពលងឹងការអនុវត្ថក្ិចចលពមសលពៀងសលើអាជាញ រណ័ត លស្ថវលជាវរកុ្រក្ និងសធ្ឝើអាជីវក្មយសែសងៗសៅទូទងំសេត្ថ សដើមផធីានការ
លរក្រអាជីវក្មយធ្នធានផរ ៉ាទងំសនោះឲ្រលេរតាមច់រ ់និងការពារររសិ្ថទ នឲ្រានរងវ់ងស។ 
 េ. ការងារថាមពល 
 រនថការអភវិឌណនវ៍េ័ិយថាមពលជាពិសេេសលើវេ័ិយថាមពលវារអីរគិេនីខាប ត្តូ្ច និងថាមពលអរគិេនកី្សក្ើត្
ស ើងវញិសដើមផធីានសឆវើយត្រសដាយលរេិទនភាព និងមានត្នមវសថាក្េមរមរឲ្រលត្ូវសៅនឹងត្លមូវការសលរើលាេ់ ផដលសចោះផត្
មានការសក្ើនស ើងពីមយួនងងសៅមយួនងង ។ សៅក្បុងររកិារណ៍សនោះ ការែថល់អាទិភាពេភេ់សៅសលើការទក្ទ់ញឲ្រមានការ
ចូលរមួររេ់ផែបក្ឯក្ជនក្បុងការែលិត្ និងែគត្ែ់គងអ់រគិេនីពិសេេសៅទីរមួសេត្ថ លេុក្ និងទីលរជុជំនេំខាន់ៗ  និងការ  
អនុវត្ថនរ៍សលមាងអរគិេនីភាវរូនីយក្មយត្ំរនជ់នរទលរក្រសដាយរុណភាព និងមានត្នមវទរលពមទងំរសលមាងភាជ រផ់េស
រញ្ជូ នថាមពលពីលរសទេជិត្ខាង ។ 
 វេ័ិយផរ ៉ា និងថាមពល ានែថល់ភាពទូលំទូលាយដល់អបក្វនិិសោរទងំឡាយ សដើមផអីភវិឌណ   វារអីរគិេនីខាប ត្តូ្ច 
និងជលមុញការអភវិឌណនរ៍សចចក្វទិាលរក្រសដាយរុណភាពេភេ់លេរតាមេថងដ់ាអនថរជាត្ិមានត្នមវសថាក្េមរមរ នងិមាន
សេវាក្មយទំសនើរលររដណថ រទូ់ទងំសេត្ថ ដូចខាងសលកាម៖ 
 ១. វារអីរគិេន ី េធឹងឫេសលីជុំសលកាម មានអានុភាពត្សមវើង ៣៣៨ សមហាគ វា៉ា ត្ ់ វនិិសោរសដាយលក្ុមហ ុន China 

Huadian Lower Stung Russei Chrum Hydro-Electric Project (Cambodia) Company Limited      
េទិត្សៅ ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្មណឍ លេីមា សេត្ឋសកាោះកុ្ង។ 

២. វារអីរគិេនីរិររីមរ៣ មានអានុភាពត្សមវើង ១៨ សមហាគ វា៉ា ត្ ់ វនិិសោរសដាយលក្ុមហ ុន CETIC International 
Hydropower Development Co.,Ltd េទិត្សៅ ំុដងផពង លេុក្ផលេអំរិល សេត្ឋសកាោះកុ្ង។ 

៣. វារអីរគិេនីេធឹងតានត្មានអានុភាពត្សមវើង២៤៦សមហាគ វា៉ា ត្់វនិិសោរសដាយលក្ុមហ ុនCambodiaTatayHydropower 
Limited (CTHL) ផដលមានទីតាងំេទិត្សៅក្បុង ំុរញេសលីជុំ និង ំុទនទសលើ លេុក្ងយាងំសេត្ថសកាោះកុ្ង 

 សលៅពវីារអីរគេិនខីាងសលើ លក្េួងានេិក្ារសុរេមទិនលទនភាពសៅសលើត្រំន ់នងិទតីាងំផដលអាចសធ្ឝើវារអីរគេិនាីន
រមួមាន៖ 
 ១. វារអីរគិេនីេធឹងជាយអាផរ ៉ាង មានអានុភាព ១០៨ សមហាគ វា៉ា ត្ ់(េិក្ារុសរេមទិនលទនភាព) េទិត្សៅ ំុងយដូនសៅ 

 ំុលរឡាយ   ំុជំនរ ់ លេុក្ងយាងំ សេត្ថសកាោះកុ្ង  
 ២. វារអីរគិេនីេធឹងឫេសលីជុំក្ណ្ដថ ល មានអានុភាព ១២៥ សមហាគ វា៉ា ត្ ់ (េិក្ារុសរេមទិនលទនភាព) េទិត្ ំុា៉ា ក្ ់

េវង លេុក្មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង 
 ៣. វារអីរគិេនីេធឹងសមទឹក្ទ១ី មានអានុភាព ៥០ សមហាគ វា៉ា ត្(់េិក្ារុសរេមទិនលទនភាព) េទិត្ ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្
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មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង 
 ៤. វារអីរគិេនីេធឹងសមទឹក្ទ២ី មានអានុភាព ២១០ សមហាគ វា៉ា ត្ ់ (េិក្ារុសរេមទិនលទនភាព) េទិត្ ំុា៉ា ក្េ់វង 

លេុក្មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង 
 ៥. វារអីរគិេនីេធឹងសមទឹក្ទី៣ មានអានុភាព ១៧៥ សមហាគ វា៉ា ត្ ់ (េិក្ារុសរេមទិនលទនភាព) េទិត្ ំុា៉ា ក្េ់វង 

លេុក្មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង 
 ៦. វារអីរគិេនីអ ូស្ថវ  មានអានុភាព ២ សមហាគ វា៉ា ត្់ (េិក្ារុសរេមិទនិលទនភាព) េទិត្ លេុក្ផលេអំរិល សេត្ថសកាោះកុ្ង 
 ៧. វារអីរគិេនីេធឹងវាលងយក្រំុក្ មានអានុភាព ៧០ សមហាគ វា៉ា ត្(់េិក្ារុសរេមទិនលទនភាព) េទិត្ ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្

មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង 
 ៨. វារអីរគិេនីេធឹងតូ្ចសលើ មានអានុភាព ៥៦ សមហាគ វា៉ា ត្ ់ (េិក្ារុសរេមទិនលទនភាព) េទិត្ ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្

មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង 
 ៩. វារអីរគិេនីេធឹងតូ្ចសលកាម មានអានុភាព ២៤ សមហាគ វា៉ា ត្ ់ (េិក្ារុសរេមទិនលទនភាព) េទិត្ ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្

មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង 
 ១០.ស្ថទ នីយសលរងឥនននៈក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ងមានចំននួ ៣២ស្ថទ នីយ 
 ជាមយួរប សនោះផដរ វេ័ិយផរ ៉ា នងិថាមពល ក្ពុំងជរួនូវរញ្ហា មយួចនំនួដូចខាងសលកាម៖ 

- អាជីវក្រសធ្ឝើអាជីវក្មយមយួចនំនួពុំទនយ់ល់ពចី់រេ់ថីពីការលររល់រងស្ថទ នីយសលរងឥនននៈនិងឧេយ័នឥនននៈ 
- លក្ុមហ ុនមយួចនំួនពុំទនា់នរំពាក្នូ់វលរអរក់ារពារកុ្ងទរ័ឲ្រានលររច់ំនួន 
- ការពលងីក្រណ្ដថ ញអរគិេនីលក្ុមហ ុនមានការយឺត្ោ៉ា វ នងិការែគត្ែ់គងអ់រគិេនពុីំទនម់ានេទិរភាព 
- ការែថល់រាយការណ៍ែគត្ែ់គងថ់ាមពលអរគិេនីពីលក្ុមហ ុនមានភាពយឺត្ោ៉ា វនិងមនិេូវេហការ 
- ការដឹក្ជញ្ជូ នដីលររត្ងម់និានលត្ឹមលត្ូវសដាយមានការធាវ ក្រ់ាយា៉ា យសៅសលើែវូវ 
- ការដឹក្ជញ្ជូ នសលើេចណុំោះហួេពីលទុងរងយនថ។ 

១.២.១.៥ វេ័ិយឧេាហក្មយ និងេិរផក្មយ  
 រាជរដាឌ ភាិលក្មភុជា ានក្ំណត្ទ់ិេសៅក្បុងការផលរកាវ យលរសទេក្មភុជា ឲ្រកាវ យសៅជាលរសទេ ផដលមាន 
លាក្ច់ំណូលមធ្រមក្បុងឆ្ប ២ំ០៣០ និងមានចំណូលេភេ់ក្បុងឆ្ប ២ំ០៥០ ដូចានក្ំណត្ក់្បុង ផែនការយុទនស្ថស្រេថអភវិឌណន៍
ជាត្ិឆ្ប  ំ២០១៤-២០១៨។ ទិេសៅសនោះ រញ្ហជ ក្ព់ីត្ួនទនីនវេ័ិយឧេាហក្មយ និងេហលរេធុ្នតូ្ច និងមធ្រម ផដលជា
ក្តាថ ជំរញុដេំ៏ខាន ់ ចំសពាោះក្ំសណើ ននសពលអនរត្។ កាលពីផេមនី ឆ្ប ២ំ០១៥ រដាឌ ភាិល ានសរៀរចំ និងអនុមត័្ 
សរលនសោាយអភវិឌណនវ៍េ័ិយឧេាហក្មយ ផដលជាមរគុសទេក្ម៍យួ សដើមផែីថល់នូវដំសណ្ដោះលស្ថយជាលក្េណៈលរពន័ន 
ក្បុងការអភវិឌណវេ័ិយឧេាហក្មយឱ្រមានភាពលរក្ួត្លរផជង សៅក្បុងលរសទេ ក្មភុជា។ 
 វេ័ិយឧេាហក្មយ និងេិរផក្មយសេត្ថ ក្ម៏ានការរកី្ចសលមើនរួរឲ្រក្ត្េ់មាគ ល់ពីមយួនងងសៅមយួនងង សដាយស្ថរមាន  
ការវនិិសោរពីលក្ុមហ ុនឯក្ជនមយួចំននួមានជាអាទិ៍៖ ឧេាហក្មយកាត្ស់ដរ សលរឿងសអ ិចលត្ូនិច ែលិត្ាល់ រងគុ ំផេសសភវើង 
និងដំស ើងរងយនថ សៅក្បុងត្រំនស់េដឌក្ិចចពិសេេ លពមទងំមានេិរផក្មយជាសលចើនសទៀត្សៅសលៅត្ំរនស់េដឌក្ិចចពិសេេ។ 
ផែែក្តាមទិនបនយ័ររេ់វទិាស្ថទ នជាត្ិេថិត្ិននលក្េួងផែនការ ានរងាា ញឲ្រស ើញថា វេ័ិយឧេាហក្មយ និងេិរផក្មយសៅ
សេត្ថសកាោះកុ្ង មានអលតា២៩,៤% សៅឆ្ប ២ំ០១៨ សធ្ៀរសៅនឹងឆ្ប ២ំ០១៦ផដលមាន អលតា២៧,៧% ននែលិត្ែលក្បុង
លេុក្េររុ។ 
 ជាមយួរប សនោះផដរ វេ័ិយសនោះនូវមានរញ្ហា លរឈមផដលលត្វូសដាោះលស្ថយដូចខាងសលកាម៖ 

- ក្ងឝោះធ្នធានមនុេស មូលដាឌ នចំសណោះដឹងផែបក្រសចចក្សទេសៅមានក្លមតិ្ 
- េឝោះមសធ្ាាយសធ្ឝើដំសណើ រសដើមផចុីោះអនុវត្ថការងារ 
- សរលនសោាយសលើក្ទឹក្ចតិ្ថពុំទនស់ឆវើយត្រ និងត្លមូវការររេ់េហលរេ 
- មានហានភិយ័ក្បុងែលិត្ក្មយ រ៉ាោះពាល់េុវត្ទិភាពសលើែលិត្ែល ររសិ្ថទ ន េងគម និងែលចំសណញ 
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- ហានិភយ័ននការសលរើលាេ់ នងិទទួលទន ែលិត្ែលផដលមានស្ថរធាតុ្រមី ីនិងរយ នរុណភាព 
- ែលិត្ែលេិរផក្មយ មនិអាចលរក្ួត្លរផជង សលើទីែារាន  
- លរជាពលរដឌសៅតាមជាយលក្ុង និងសៅតាមជនរទេឝោះទឹក្ស្ថែ ត្សលរើលាេ់ និងមនិយល់អំពីអត្ទលរសោជន៍

ននការសលរើលាេ់ទឹក្ស្ថែ ត្ 
- ការយល់ដឹងច់រ ់និងលិេតិ្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិររេ់លរជាពលរដឌមនិទនា់នទូលំទូលាយ 

 

១.តារាងេទិតិ្តាមស្ថទ នទឹក្ស្ថែ ត្ក្បុ ងសេត្ថសកាោះកុ្ង (នងងទី២៥ ផេមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៩) 

ល.រ ស យ្ ោះមាច េ់លក្មុ 
ហ ុន ឬអាជីវក្រ 

ទីតាងំ 
ែលិត្ 
ទឹក្ស្ថែ ត្ 

មានច់រ ់ 
ឬ 

អត្ច់់រ ់

លរផវង 
រណ្ដថ ញ 
សមេរុរ

Km 

េមត្ទភាពែលិ
ត្/ឆ្ប  ំ លរភពទឹក្ 

ចំនួន
ន កិា 
េរុរ 

នងវភាជ រ ់
រណ្ដថ ញ 

ត្នមវទកឹ្ 
ក្បុង១ម៣ 

សេវាក្មយ 
សមា៉ា ង/នងង 

១ លក្ុមហ ុន L.Y.P 
Group 

 ុំា៉ា ក្េ់វ
ង  

លេុក្
មណឍ ល
េីមា 

លរកាេ
លក្េួង 

៥៨.៧៨០
ម 

១.០៩៨.៩០០
ម៣ លេោះ ៥.៦៩៦ ៣.៥០០

ាត្ ១.៨០០៛ ២៤សមា៉ា ង 

២ សលាក្ សក្ើត្ 
លពហេទវរៈ 

 ុំរឹង
លពាវ  

លេុក្ផលេ
អំរិល 

លរកាេ
លក្េួង ១៧រ.ម ៣៨.០៩៩ម៣ លេោះ ៨២៤ ៥០ដុលាវ  ២,000៛ ២៤សមា៉ា ង 

៣ សលាក្លេី ហុង 
មុ ំ

 ុំងយេ  
លេុក្រុទុ
មស្ថររ 

លរកាេ
លក្េួង ១.៩៥៣ម ១៨.៩០០ម៣ លេោះ ៨១០ ៥0ដុលាវ  ២.៩០០៛ ២៤សមា៉ា ង 

៤ សលាក្លេី អាន ់
េំឡាន 

 ុំសកាោះ
សេថច  
លេុក្រីរ ី
ស្ថររ 

ក្ំពុងេិក្ា 
េមយលិ
ទនភាព 

៤,៥រ.ម ៨៧០០ម៣ លេោះ ៤០០ ១០0,000៛ ៧,000៛ ២៤សមា៉ា ង 

៥ សលាក្ ស្ថ ង សអឿ
ន 

 ុំអណថូ ង
ទឹក្  

លេុក្រុទុ
មស្ថររ 

ចុោះរញ្ជ ីមនធរី ៨០០ម ១.៩៥០ម៣ លេោះ ១៤៨ ១៥0,000៛ ៥,000៛ ២៤សមា៉ា ង 

៦ សលាក្ ជ ីសចង 

 ុំសលជាយ
ស្ថឝ យ  

លេុក្ផលេ
អំរិល 

ចុោះរញ្ជ ីមនធរី   លេោះ ៥០ ១៥0,000៛ ៥,000៛ ២៤សមា៉ា ង 

៧ សលាក្ ា៉ា ន 
សហៀវ 

 ុំជី
េសលកាម  
លេុក្រីរ ី
ស្ថររ 

ចុោះរញ្ជ ីមនធរី ២,៥រ.ម ៩០០ម៣ លេោះ ៤០ 00៛ ៥,000៛ ២៤សមា៉ា ង 

៨ សលាក្ ផហ ល 
ផហម 

 ុំអណថូ ង
ទឹក្  

លេុក្រុទុ
មស្ថររ 

ចុោះរញ្ជ ីមនធរី ៥រ.ម ៧៣០ម៣ អណថូ ង 
េបរ ់ ៨១ ៥០ដុលាវ  ៥,000៛ ២៤សមា៉ា ង 

 
២.តារាងេទិត្សិរាងចលក្ នងិ េហលរេធុ្នតូ្ច ធ្មរម នងិ េិរផក្មយ ឆ្ប ២ំ០១៧ សធ្ៀរនងឹ ឆ្ប ២ំ០១៨ 

ល.រ ឧេាហក្មយ និង
េិរផក្មយ 

ចំននួេរុរ ក្មាវ ងំពលក្មយេរុរ ទុនវនិិសោរេរុរ(ឯក្តាលានសរៀល) 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៨ 
១ សរាងចលក្ ០៧ ០៧ ៨.៩២៣ ១០.៨៤៣ ២៥៥.០៣៦.៧២៧ ២៥៥.០៣៦.៧២៧ 
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២ េហលរេធុ្នតូ្ច 
មធ្រម ១០ ១២ ២៧ ៤៧ ១.៧១០.៣៩១ ២.០៣៤.៣០១ 

៣ េិរផក្មយ ២៦៩ ២៧៧ ៦៨០ ៧០៨ ៦.៤០៧.៧០៣ ៨៥០.៣០១ 
េរុររមួ ២៨៦ ២៩៦ ៩.៦៣០ ១១.៥៩៨ ២៥៧.៣៨៧.៨២១ ២៥៧.៩២១.១៨១ 

សក្ើនស ើង/ ងយចុោះ សក្ើន ១០ សក្ើន ១.៩៦៨ សក្ើន ៥៣៣.៣៦០ 
 
១.២.១.៦ វេ័ិយស្ថធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន 

 វេ័ិយស្ថធារណការ និងដកឹ្ជញ្ជូ ន ររេ់សេត្ថសដើរត្ួនទីមុេងារជាសេនធ្ិការឲ្ររណៈអភាិល និងលក្មុ
លរឹក្ាសេត្ថក្បុងសរេក្ក្មយដឹក្ន ំលររល់រងសលើវេ័ិយស្ថធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន ក្បុងសរលសៅអភវិឌណសេដឌក្ិចច នងិសលើក្
ក្មភេ់ជីវភាពរេ់សៅររេ់លរជាជន សដាយឈរសលើសរលការណ៍សេដឌក្ិចចទែីារសេរ ីនិងេមធ្មេ៌ងគម។ 
 រដឌាលសេត្ថ មានសរលសៅ រនថការស្ថឋ រសហដាឌ រចនេមភននរ័មនរមនស៍ដាយសផ្ទឋ ត្អាទិភាពេភេ់សលើការផងទំ
ែវូវជាត្ិ ែវូវសេត្ថ លក្ងុលេុក្  ំុេងាក ត្ ់ និងការផងទេំរួ និងជំរញុឲ្រអនុវត្ថការចូលរមួសដញនងវសដាយវេ័ិយឯក្ជន។ រនថ
ស្ថងេងែ់វូវសេត្ថ និងែវូវជនរទ ការស្ថឋ រនិងពលងកី្េមត្ទភាពររេ់ក្ំពងផ់ែ ការស្ថឋ រ លពមទងំរនថសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់ការ
ចូលរមួពីវេ័ិយឯក្ជនក្បុងការែឋល់ការក្ស្ថង និងការអភវិឌណនស៍ហដាឌ រចនេមភន័ន ការែឋល់សេវាដឹក្ជញ្ជូ ន ការអនុវត្ថច់រ់
េឋីពីែវូវងបល់ លពមទងំលិេិត្រទដាឌ នសែសងៗសទៀត្េំរារក់ារលររល់រងសហដាឌ រចនេមភន័នឲ្រកានផ់ត្មានលរេិទនភាព។  រដឌា
ល សេត្ថ នងឹសផ្ទឋ ត្ការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ដ់ល់ការងារេុវត្ទិភាពចរាចរណ៍និងមានវធិានការោ៉ា ងមុងឺមា៉ា ត្ច់ំសពាោះរទសលយើេដឹក្
ជញ្ជូ នសលើេទំងន។់ េក្មយភាពនិងលទនែលការងារេំខាន់ៗ  ដូចខាងសលកាម៖ 
  ១.វេ័ិយស្ថធារណការ 

- ែវូវជាត្ិសលេ៤៨ និងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរលរសភទ DBST មក្ជាលរសភទែវូវសរតុ្ងសៅេ ូ AC 
- ែវូវលកាលលរួេលក្ហម និងលត្វូសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរមក្ជាលរសភទែវូវ DBST 
- ែវូវដី និងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ ល់រថូរមក្ជាលរសភទែវូវលកាលលរួេលក្ហម 
- ការលររល់រងដីចសញ្ច ើមែវូវការពារលរពន័នរសំដាោះទឹក្ 

  ១.១ ការងារផងទជំាលរចា ំ
- ការងារផងទលំរចាែំវូវជាត្ិសលេ៤៨ លកាលសៅេ ូDBST លរផវង៨២.៨៧ រ.ម 
- ការងារផងទលំរចាែំវូវសេត្ថសលេ១៤៨៣ លកាលសៅេ ូDBST លរផវង៨.៣៤០ រ.ម 
- ការងារផងទលំរចាែំវូវសេត្ថសលេ១៤៨៥អា លកាលសៅេ ូDBST លរផវង៤.៣០ រ.ម 
- ការងារផងទលំរចាែំវូវសេត្ថសលេ១៤៨៩អា លកាលសៅេ ូDBST លរផវង៨.៦៣០ រ.ម 
- ការងារផងទលំរចាែំវូវសេត្ថសលេ១៤៨៥អា លកាលលរួេលក្ហម លរផវង២៩.៥០ រ.ម 
- ការងារផងទលំរចាែំវូវសេត្ថសលេ១៤៨៦ លកាលលរួេលក្ហម លរផវង២៦.០០ រ.ម 
- ការងារផងទលំរចាែំវូវសេត្ថសលេ១៤៨៣ លកាលលរួេលក្ហម លរផវង១២.៤០ រ.ម 
- ការងារផងទលំរចាែំវូវក្បុងលក្ុងសេមរភូមនិធ១២ផេស លកាលសៅេ ូ លរផវង២៥.០៥ រ.ម 

  ១.២ ការងារជួេជុលេួរ 
- ជួេជុលែវូវជាត្ិសលេ៤៨ (ចាេ់) លកាលសៅេ ូDBST លរផវង២,២០០ម 
- លកាលសរតុ្ងេនេផដក្សលើែវូវជាត្ិសលេ៤៨ លរផវង១៥,០០០ម២ ក្រំាេ់០.២០ម 

  ១.៣ ការងារជួេជុលរនធ ន ់
- ជួេជុល ស្ថទ រនជញ្ហជ ំងសរតុ្ងការពារេុវត្ទិភាពសលើែវូវជាត្ិសលេ៤៨ មានលរផវង១៦០ម 
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- ជួេជុល ស្ថទ រនលូលរអរស់លើែវូវសេត្ថសលេ១៤៨៦ ចនំនួ ២ក្ផនវង 
- ជួលជុលចសញ្ច ើម នងិសជើងសទរែវូវសេត្ថសលេ១៤៨៩អា  មានលរផវង៨០០ម។ 

  ២. វេ័ិយដឹក្ជញ្ជូ ន 
  រនថែថល់សេវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌានឆ្ររ់ហ័េទនច់ិត្ថ ត្មាវ ភាព រយៈសពលននការែថល់សេវាេវី
ជាងមុន តាមលរពន័នេឝ័យលរវត្ថិក្មយ (ចុោះរញ្ជ ីោនយនថ សទចលក្ោនយនថ ជលោនយនថ ែថល់រណត សរើក្ររ និងលត្តួ្ពិនិត្រ
លក្េណៈរសចចក្សទេោនយនថ សឆៀក្ចល័ត្) 

- ែថល់សេវាការលក្ស់លេចុោះរញ្ជ ីរងយនថលរួស្ថរ ចុោះរញ្ជ ីសលេពិសេេផ្ទធ ល់េវួន និងការសដញនងវសលេ
ពិសេេផ្ទធ ល់េវួន 

- មានជញ្ជ ីងេលមារង់វងឹទមងនរ់ងយនថ 
- រនថសធ្ឝើការលត្ួត្ពិនតិ្រឧរក្រណ៍ទូក្ជាលក្េណៈរសចចក្សទេសៅតាមក្ំពងផ់ែ 
- រនឋចុោះែសពឝែាយ េឋីពចី់រច់រាចរណ៍ែវូវសរក្ដល់លរជាពលរដឌ េិេានុេិេស តាមដងែវូវ នងិ

តាមទីលរជុំជន 
- រនថរសងកើត្ក្មយវធិ្ីែសពឝែាយនងិទទួលពត័្ម៌ានទនស់ពលសវលាតាមរយៈក្មយវធិ្ទូីរេ័ពធនដ 

(MobileApp) រសងកើត្សដាយលក្េួងស្ថធារណការ និងដកឹ្ជញ្ជូ ន រចចុរផនបមានដូចជាCambodia 
Driving Rules Mobile App, MPWT News Mobile App និង Road Care Mobile App 

  ២.១ ការែថល់សេវាោនយនថ និងជលោនយនថ 
- សេវាែថល់រណ័ត េំរល់ស្ថវ ក្សលេ(សទចលក្ោនយនថ លត្ចីលក្ោនយនថ រងយនថសទេចរណ៍  រងយនថ 

ដឹក្អបក្ដំសណើ រធុ្នតូ្ច រងយនថដឹក្ទនំិញធុ្នតូ្ច-ធ្ំ រងយនថដឹក្េីុផទន និងក្់លេសណ្ដថ ង) េររុ
ចំននួ ៧១៧ សលរឿង 

- សេវាសែធរក្មយេិទនក្បុងសេត្ថ (សទចលក្ោនយនថ លត្ីចលក្ោនយនថ រងយនថសទេចរណ៍ រងយនថ   ដកឹ្
ទំនិញធុ្នតូ្ច-ធ្ំ) េររុចំនួន ១៤៨ សលរឿង 

- សេវាសែធរក្មយេិទនសលៅសេត្ថ (សទចលក្ោនយនថរងយនថសទេចរណ៍ រងយនថដកឹ្ទំនិញធុ្នតូ្ច-ធ្ំ រង
យនថ ដឹក្អបក្ដំសណើ រធុ្នធ្ំ នងិរងយនថដឹក្េីុផទនធុ្នធ្ំ) េររុចំនួន ៥២ សលរឿង 

- សេវារថូររណ័ត  នងិស្ថវ ក្េំរល់ោនយនថ (រថូររណ័ត សទចលក្ោនយនថ រថូរស្ថវ ក្សលេេំរល់
សទចលក្ោនយនថ រថូរមា៉ា េីុនរងយនថ និងរថូរស្ថវ ក្សលេរងយនថ) េររុចនំួន ២៦ សលរឿង 

- សេវាទុត្ិយតារណ័ត  និងស្ថវ ក្េំរល់ោនយនថ (រណ័ត េំរល់សទចលក្ោនយនថ ស្ថវ ក្េំរល់
សទចលក្ោនយនថ ទុត្ិយតាស្ថវ ក្េំរល់រងយនថធុ្នតូ្ច) េររុចំនួន ២៣ រណ័ត  ស្ថវ ក្ សលរឿង  

- សេវារថូររណ័ត សរើក្ររ (លរសភទ េ រ  ២) េររុចំននួ ២៣៧ រណ័ត  
- សេវារថូរទុត្ិយតារណ័ត សរើក្ររ (លរសភទ េ រ  ២ ងរ) េររុចំនួន ១៨ រណ័ត  
- សេវាចុោះរញ្ជ ី និងែថល់លិេិត្អនុញ្ហដ ត្ោនដាឌ នជួេជុល និងោនដាឌ នផក្នចបដំស ើងោនយនថ េររុ

ចំននួ ០២ ោនដាឌ ន 
- សេវាចុោះរញ្ជ ី លត្ួត្ពិនិត្រលក្េណៈរសចចក្សទេ នវាសនស្ថទ និងនវាដឹក្ទំនិញ េរុរចំនួន១២០ សលរឿង 

 ១.២.១.៧ វេ័ិយសទេចរណ៍ 
 វេ័ិយសទេចរណ៍ រឺជាក្មាវ ងំចលក្រដេំ៏ខានម់យួក្បុងការអភវិឌណនស៍េដឌក្ិចច រសងកើនឱ្កាេការងារ រសងកើន
លាក្ច់ំណូល សលើក្ក្មភេ់ជវីភាពរេ់សៅ ជំរញុក្ំសណើ នែលិត្ែលក្បុងលេុក្ រក្ាលំនឹងពាណិជជក្មយ នងិជួយ កាត្រ់នទយ
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ភាពលក្ីលក្ ចំណ្ដក្លេុក្ជាពសិេេវេ័ិយសនោះក្ា៏ននមំក្នូវក្ិត្ានុភាពលរសទេជាត្ិ ជួយ ផងរក្ាមរត្ក្វរផធ្ម ៌លរនពណី
វរផធ្មេ៌ងគម នងិរូរណភាពទឹក្ដី លពមទងំជួយ អភវិឌណសហដាឌ រចនេមភន័នេងគម។ 
 *េកាថ នុពល 

សេត្ថសកាោះកុ្ង េមផូរសៅសដាយធ្នធានធ្មយជាត្ិជាសលចើន េលមារអ់ភវិឌណវេ័ិយសទេចរណ៍ៈ  
- ត្ំរនេ់ភងរ់ារជួរភបលំក្វា៉ាញ៖ េមផូរសៅសដាយទឹក្ធាវ ក្ ់ េត្ឝស្ថវ រ ងនកិ្េត្ឝលររល់រសភទ ត្ំរនវ់រផធ្ម៌

លរវត្ថិស្ថស្រេថ ...។ល។  
- ត្ំរនស់ឆបរផដលលាត្េននឹងពចីាោំម (លពំលរទល់លរសទេក្មភុជា-នង) រហូត្ដល់ លពំលរទល់ ំុផក្វែុេ 

សេត្ថលពោះេីហនុ េមផូរសដាយសឆបរេាច ់េត្ឝសែាត្េមុលទ នលពសកាងកាង។ 
- ត្ំរនល់រជុំសកាោះ៖មានផ្ទក ងយ សមយ េមុលទ នងិេមផូរសៅសដាយធ្នធានជីវចលមុោះលររល់រសភទសៅតាមដង

ផលពក្ត្ំរនរុ់ាសំ្ថ(RAMSA) ។ 
- ផលពក្ធ្ំៗទងំ០៥ រមួមាន៖ ផលពក្សកាោះសា៉ា  ផលពក្តានត្ ផលពក្លត្ពាងំរងូ ផលពក្អណថូ ងទកឹ្ នងិផលពក្ផលេ

អំរិល សហើយសៅត្ំរនស់នោះសទៀត្សស្ថត្ ជាលរភពធ្នធានដេ៏មផូរផររ នលពសកាងកាងផដលជាជលមក្េត្ឝ
ស្ថវ រ នងិផដនជលមក្មចាឆ ជាត្ិជីវៈចលមុោះ លពមទងំេលមេ់ធ្មយជាត្ិដល៏ត្កាលនិងលេេ់រំលពង។  

សទេចរណ៍លត្ូវានទទួលស្ថគ ល់ថាជាមាេនរ៉ាត្ង នងិ ជាផែបក្ដម៏ានស្ថរៈេំខានម់យួននសេដឌក្ិចចនរត្ងផដល
ចំណូលននវេ័ិយសនោះ  លត្ូវានចាត្រ់ញ្ចូ លភាវ មៗសៅក្បុងសេដឌក្ិចចជាត្ ិ រមួចំផណក្ជលមុញក្ំសណើ នែលិត្ែលក្បុងលេុក្និង
សធ្ឝើសអាយមានលំនឹងផែបក្ជញ្ជ ីងពាណិជជក្មយានសទៀត្។  

ក្នវងមក្សភញៀវសទេចរោ៉ា ងសលចើនកុ្ោះក្រានមក្សលងក្មានថ តាមរសណ្ដថ យសឆបរេាចល់េេ់ស្ថែ ត្ សៅត្ំរនលំ់ផហ
កាយវេិសមកាលតារាស្ថររ(លេុក្រិរសី្ថររ) សឆបរេាចា់៉ា ក្េ់វង-ចាោំម(លេុក្មណឍ លេីមា) េហរមនស៍អកូ្សទេចរណ៍
នន។ សេវាក្មយសែសងៗសទៀត្ក្ា៏នអភវិឌណកាវ យជារមណីយដាឌ នផក្នចបលែលរណីត្ និងមានចណំ្ដត្ថ់ាប ក្ ់  េថងដ់ា។ 

តាងរាងសលរៀរសធ្ៀរកំ្សណើ នសេវាក្មយអាជីវក្មយនន តាមេណ្ដឌ ររ-ែធោះេំណ្ដក្ ់-រមណីយដាឌ ន 
ខារា៉ា អូសេ-  សភាជនីយដាឌ ន-េហរមនស៍ទេចរណ៍ ទូទងំ សេត្ថសកាោះកុ្ង  ឆ្ប  ំ២០១៧  ដល់ ឆ្ប  ំ២០១៩ 

ល,រ ររោិយ ឆ្ប ២ំ០១៧ ឆ្ប ២ំ០១៨ ឆ្ប ២ំ០១៩ េរុរ 
រុរគលិក្ 

េទរន័លររល់រង/រតិ្ជាក្ផនវង 

លក្ុង សេត្ថ លក្េួង 

១ 
េណ្ដឌ ររ ១១ ១០ ១០ ៧៧ ០០ ០៤ ០៦ 

រនធរ ់ ៨១៣ ៨០៩ ៨០៩     

២ 
ែធោះេំណ្ដក្ ់ ៧៤ ៨០ ៧០ ១៣៧ ១១ ៥៥ ០៤ 

រនធរ ់ ៨៥៦ ៨៩៥ ៨៣០     

៣ 
ែធោះស្ថប ក្ ់ ១០ ១០ ២៦ ១២៤ ២៦ ០០ ០០ 

រនធរ ់ ១៩ ១៩ ១០៧     

៤ សភាជនីយដាឌ ននិងអាហារ
ដាឌ ន ៧៥ ៨៦ ៩៩ ៤២១ ៥៥ ៤៤ ០០ 

៥ ក្វឹរក្សំ្ថនថ ០២ ០២ ០១ ១៨ ០០ ០១ ០០ 

៦ ខារា៉ា អូសេ ២៦ ២៨ ២៩ ៣៤០ ១៩ ១០ ០០ 

៧ មា៉ា េា ១៤ ១៥ ១៥ ៧០ ១៤ ០០ ០១ 

៨ ទីភាប ក្ង់ារសទេចរ ០១ ០១ ០១ ០៤ ០០ ០០ ០១ 

៩ េបុក្ រ័ ០១ ០១ ០៣ ១៣ ២ ១ ០ 
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១០ េហរមនស៍ទេចរណ៍ ០៥ ០៥ ០៦ ៥៧ ០០ ៦ ០០ 

១១ ដឹក្សភញៀវសទេចរែវូវសរក្ ០២ ០២ ០២ ០៤ ០០ ០២ ០០ 

១២ ដឹក្សភញៀវសទេចរ ែវូវទកឹ្ ០២ ០២ ០៣ ០៧ ០០ ០១ ០០ 

១៣ កាសហឝវសីដអូ ១០ ១០ ១១ ៣៤ ០០ ១០ ០០ 

                
តារាងសលរៀរសធ្ៀរកំ្សណើ នេទិតិ្សភញៀវជាតិ្ និង អនថរជាតិ្ស្ថប ក្ស់ៅតាមេណ្ដឌ ររ-ែធោះេំណ្ដក្-់រមណីយដាឌ ន-សចញ-ចូលតាមលចក្ 

លពំុផដនចាោំម ក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ង ឆ្ប  ំ២០១៧ ដល់ឆ្ប  ំ២០១៩ 
ល.រ ររោិយ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
០១ សភញៀវសទេចរណ៍ជាត្ិ ២៥៣.៧៤១ ២៩៩.០៩៦ ២៥៥.១១១ 
០២ សភញៀវសទេចរណ៍អនថរជាត្ិ ៥៧.១៧៦ ៧៦.៦៣៦ ៧៣.៥៥១ 

០៣ សភញៀវសទេចរណ៍ជាត្ិស្ថប ក្់សៅ
តាមរមណីដាឌ ន ១០៧.៣៩១ ១២៤.៥១៨ ១៣១.៥១៣ 

០៤ សភញៀវសទេចរណ៍អនថរជាត្ិស្ថប ក្់
សៅតាមរមណីដាឌ ន ១១.០៨៤ ១១.១២៤ ៩.០៤៩ 

០៥ សភញៀវសទេចរណ៍អនថរជាត្ិចូល
តាមលចក្ទឝ រអនថរជាត្ិចាោំម ១៤៥.៨០៦ ៨៤.១០០ ៦៦.៣២៩ 

០៦ សភញៀវសទេចរណ៍អនថរជាត្ិសចញ
តាមលចក្ទឝ រអនថរជាត្ិចាោំម ១៧៥.២៥៣ ៩៨.៩៧៩ ១០៣.៥៣៥ 

តារាងសលរៀរសធ្ៀរកំ្សណើ នេទិតិ្អាជីវក្មយននសៅលេុក្ផលេអំរិល ឆ្ប  ំ២០១៧ ដល់  ឆ្ប  ំ២០១៩ 
ល,រ ររោិយ ឆ្ប ២ំ០១៧ ឆ្ប ២ំ០១៨ ឆ្ប ២ំ០១៩ ចំននួរុរគលិក្ 

០១ 
ែធោះេំណ្ដក្ ់ ០៦ ០៨ ០៨ ២៤ 
រនធរ ់ ១២៥ ៣៣៨ ២៣៨  

០២ សភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ១២ ១៦ ១៦ ៩៣ 
ចំណុោះ ២៩៧ ៦៥២ ៦៥២  

០៣ ខារា៉ា អូសេ ០៦ ០៧ ០៧ ៧២ 
រនធរ ់ ២០ ២៨ ២៨  

តារាងសលរៀរសធ្ៀរកំ្សណើ នេទិតិ្អាជីវក្មយនន សៅលេុក្មណឍ លេីមា ឆ្ប  ំ២០១៧ ដល់  ឆ្ប  ំ២០១៩ 

ល,រ ររោិយ ឆ្ប ២ំ០១៧ ឆ្ប ២ំ០១៨ ឆ្ប ២ំ០១៩ ចំនួនរុរគលិក្ 

១ 
េណ្ដឌ ររ ០១ ០១ ០១ ៩០ 

រនធរ ់ ៥៤០ ៥៤០ ៥៤០  

២ 
ែធោះេំណ្ដក្ ់ ០៦ ០៦ ០៦ ១៨ 

រនធរ ់ ១៨ ១៨ ៤៤  

៣ សភាជនីយដាឌ ន នងិអាហារដាឌ ន ២៥ ២៥ ២៨ ៩៨៧ 
៤ ខារា៉ា អូសេ ០១ ០២ ០២ ៩២ 
៥ រនធរ ់ ០៤ ២៦ ២៦  
៦ មា៉ា េា ០ ០១ ០១ ០៩ 
៧ ផលរ ០ ០៨ ០៨  
៨ ដឹក្ជញ្ជូ នែវូវសរក្ ០២ ០២ ០២ ០៤ 
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៩ េហរមនស៍ទេចរណ៍ ០១ ០១ ០១ ១៥ 

១០ កាសហឝ ០១ ០១ ០១ ០៥ 

១១ ចំណុោះ ២៥ ២៥ ២៥  
តារាងសលរៀរសធ្ៀរកំ្សណើ នេទិតិ្អាជីវក្មយនន សៅលេុក្សកាោះកុ្ង ឆ្ប  ំ២០១៧ ដល់  ឆ្ប  ំ២០១៩ 

ល,រ ររោិយ ឆ្ប ២ំ០១៧ ឆ្ប ២ំ០១៨ ឆ្ប ២ំ០១៩ ចំនួនរុរគលិក្ 

១ 
ែធោះេំណ្ដក្ ់ ០៧ ០៧ ០៧ ២៩ 
រនធរ ់ ៥២ ៥២ ៥២  

២ សភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ១៧ ១៧ ១៧ ៥៨ 
ចំណុោះ ៦៣៦ ៦៣៦ ៦៣៦  

៣ រមណីយដាឌ នសទេចរណ៍ ០១ ០២ ០២ ៤៨ 
រនធរ ់ ៥៣ ៦២ ៦២  

៤ េហរមនស៍អកូ្សទេចរណ៍ ០២ ០២ ០២ ២៣ 
៥ ដឹក្ជញ្ជូ នែវូវទឹក្ ០១ ០១ ០១ ០២ 
៦ េហរមនស៍ទេចរណ៍     

                                              តារាងសលរៀរសធ្ៀរកំ្សណើ នេទិតិ្អាជីវក្មយ ននសៅលេុក្ងយាងំ ឆ្ប  ំ២០១៧ ដល់  ឆ្ប  ំ២០១៩ 

ល,រ ររោិយ ឆ្ប ២ំ០១៧ ឆ្ប ២ំ០១៨ ឆ្ប ២ំ០១៩ ចំនួនរុរគលិក្ 

១ 
ែធោះេំណ្ដក្ ់ ០២ ០២ ០២ ០៤ 
រនធរ ់ ១៨ ១៨ ១៨  

២ ែធោះស្ថប ក្់ ២៦ ២៦ ២៦ ៦៥ 
រនធរ ់ ១០៧ ១០៧ ១០៧  

៣ សភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ០១ ០១ ០១ ០៤ 
ចំណុោះ ៣០ ៣០ ៣០  

៤ េហរមនស៍អកូ្សទេចរណ៍ ០១ ០២ ០២ ១៩ 
រនធរ ់ ១២ ១៦ ២៨  

តារាងសលរៀរសធ្ៀរកំ្សណើ នេទិតិ្អាជីវក្មយនន សៅលេុក្រទុមស្ថររ  ឆ្ប  ំ២០១៧ ដល់  ឆ្ប  ំ២០១៩ 
ល,រ ររោិយ ឆ្ប ២ំ០១៧ ឆ្ប ២ំ០១៨ ឆ្ប ២ំ០១៩ ចំនួនរុរកលិក្ 

១ ែធោះេំណ្ដក្ ់ ៤ ៥ ៥ ០៩ 
រនធរ ់ ២៥ ៥៧ ៥៧  

២ សភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ១២ ១២ ១២ ៣២ 
ចំណុោះ ៤១០ ៤១០ ៤១០  

៣ ខារា៉ា អូសេ ០១ ០១ ០១ ០៧ 
រនធរ ់ ០៤ ០៤ ០៤  

៤ ក្ីឡាសទេចរណ៍ ០ ០១ ០១ ០៣ 
តារាងសលរៀរសធ្ៀរកំ្សណើ នេទិតិ្អាជីវក្មយ សៅលេុក្ រីរសី្ថររ  ឆ្ប  ំ២០១៧ ដល់  ឆ្ប  ំ២០១៩ 

ល,រ ររោិយ ឆ្ប ២ំ០១៧ ឆ្ប ២ំ០១៨ ឆ្ប ២ំ០១៩ ចំនួនរុរកលិក្ 

១ 
ែធោះេំណ្ដក្ ់ ០៧ ០៩ ០៩ ២២ 
រនធរ ់ ៤៥ ១០៣ ១០៣  
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២ សភាជនយីដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ០១ ០១ ០១ ០៤ 
ចំណុោះ ៣០ ៣០ ៣០  

៣ េណ្ដឌ ររ ០១ ០១ ០១ ៨០ 
រនធរ ់ ២១៥ ២១៥ ២១៥  

៤ ខារា៉ា អូសេ ០១ ០១ ០១ ០៥ 
រនធរ ់ ០២ ០២ ០២  

៥ រមណីយដាឌ ន ០១ ០១ ០១ ៨០ 
ផក្នឆបរនធរ់ ៨២ ៨២ ៨២  

៦ ដឹក្ជញ្ជូ នសទេចរណ៍តាមែវូវទឹក្ ០១ ០១ ០១ ០៣ 
១.២.១.៨ វេ័ិយពាណិជជក្មយ 
វេ័ិយពាណិជជក្មយ រំសពញមេុងារពាក្ព់ន័ននងឹវេ័ិយពាណិជជក្មយសៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិ ដូចជាការលររល់រងអាជីវក្មយ 

និងអភវិឌណនព៍ាណិជជក្មយ។  
េក្មយភាពការងារនន ផដលានអនុវត្ថក្នវងមក្រមួមាន៖ 
១. ការងារលររល់រងអាជីវក្មយ 

 ក្.ការងារែថល់សេវាស្ថធារណៈ 
ការែថល់សេវាស្ថធារណៈលត្ូវានសផ្ទថ ត្ជាេំខានស់លើការអនុវត្ថនសោាយវមិជឈការ និង វេិហមជឈការសដើមផ ី 

រសលមើេំណូមពរលរជាពលរដឌ តាមរយៈការរងេិត្សេវាឲ្រសៅជិត្លរជាពលរដឌ និងអនុវត្ថផរររទរដឌាល តាមយនថការលចក្
សចញ-ចូលផត្មយួ ទងំសៅថាប ក្ជ់ាត្ិ និងថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ។ ការសធ្ឝើលរត្ិភកូ្មយការងារពាណិជជ-ក្មយមយួចំនួនជូនអងគភាព 
ការោិល័យ និងយនថការលចក្សចញ-ចូលផត្មយួថាប ក្ស់លកាមជាត្ិដូចជា៖ 

ក្.១). ការែថល់លិេិត្អនុញ្ហដ ត្ច់រព់ាណិជជក្មយជូនពាណិជជក្រ អាជីវក្រ សេវាក្រផដលមានេញ្ហជ ត្ិផេយរ និងផដល
មនិេទិត្សៅក្បុងការសធ្ឝើចណំ្ដត្ថ់ាប ក្អ់បក្ជារព់ននតាមរររេឝ័យលរកាេ។ 

ក្.២). ការសចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្លរក្រអាជីវក្មយ សលាហៈធាតុ្ត្ផូងងយ មានត្នមវជាសលរឿងអលងាក រ  
ក្.៣). ការសចញលិេតិ្អនុញ្ហដ ត្រទិស្ថវ ក្នងវសលើមុេទនំញិ និងសេវាក្មយលររល់រសភទជាររូិយរណ័ត ររសទេេលមារ់

ទីតាងំពាណិជជក្មយ អាជីវក្មយ និងសេវាក្មយមនិជារព់នន (Duty Free Shop)។ 
លទនែលក្នវងមក្ ខាងវេ័ិយសនោះានសចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្ច់រល់រក្រអាជីវក្មយានចនំនួ១៥៤សៅឆ្ប ២ំ០១៩ 
េ.ការងារចុោះរញ្ជីពាណិជជក្មយ ចុោះរញ្ជីមា៉ា ក្ និងេំុវញិ្ហដ រនរលត្លរភពសដើមទនិំញ 
ជាផែបក្មយួននក្ិចចេលមួលពាណិជជក្មយ ផដលនឹងសធ្ឝើឲ្រមានភាពងាយលេួល និងមានទំនុក្ចតិ្ថក្បុងការលរក្រអាជីវ

ក្មយ ឬក្ចិចការពាណិជជក្មយររេ់ធុ្រជន និងអបក្វនិិសោរ។ វេ័ិយសនោះានចូលរមួែថល់លរឹក្ាសោរល់ និងេលមរេលមួល
ការចុោះរញ្ជ ីពាណិជជក្មយ ចុោះរញ្ជ ីមា៉ា ក្ និងេំុវញិ្ហដ រនរលត្លរភពសដើមទំនិញ (C.O ទលមងD់) តាមលរពន័នេឝ័យ លរវត្ថកិ្មយររេ់
លក្េួងពាណិជជក្មយ។ ចំសពាោះការចុោះរញ្ជ ីពាណិជជក្មយដល់លក្ុមហ ុន-េហលរេឯក្ត្ថរុរគលស្ថរស ើងវញិ និងចុោះរញ្ជ ី
ពាណិជជក្មយសរើក្លក្ុមហ ុនងយី ឬេហលរេឯក្ត្ថររុគលសរើក្ងយី។ រិត្លត្មឹឆ្ប ២ំ០១៩សនោះមានលក្ុមហ ុននិងេហលរេឯក្ត្ថ
រុរគលេររុចំននួ ១៤៤។ 

រ. ែសពឝែាយច់រព់ាណិជជក្មយ 
ការែសពឝែាយច់រព់ាណិជជក្មយ ានសដើរត្ួនទោី៉ា ងេំខានក់្បុងការចូលរមួចំផណក្រស្រញ្ហជ រការយល់ដងឹ នងិ

រសងកើនលរេិទនភាពក្បុងការអនុវត្ថច់ររ់រេ់ពាណិជជក្រ អាជីវក្រ។ ច់រផ់ដលានែសពឝែាយក្នវងមក្រមួមាន ច់រេ់ថីពី
វធិានពាណិជជក្មយ នងិចុោះរញ្ជ ីពាណិជជក្មយ ច់រេ់ថីពីេហលរេពាណិជជក្មយ ច់រេ់ថីពីក្មយេិទនរិញ្ហដ  ច់រេ់ថីពីលរត្ិរត្ថិ
ការផដលមានក្ិចចធាន ច់រេ់ថីពីមជឈត្ថការផែបក្ពាណិជជក្មយ នងិក្ិចចលពមសលពៀងពាណិជជក្មយលក្រេណឍ អនថរជាត្។ិ ាន
ែសពឝែាយ លរកាេសែសងៗរមួមាន៖ ការរទិស្ថវ ក្នងវសលើមុេទំនិញនិងសេវាក្មយ ការលររល់រងសលើការសរៀរចំនិងចាត្ផ់ចង
ពិពរ័ណ៍ពាណិជជក្មយ ការលររល់រងអាជីវក្មយ នងិសេវាក្មយ។ 
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២. ការងារអភិវឌណនព៍ាណិជជក្មយ 
 ក្.អភិវឌណនែ៍លិត្ែល និងទីែារ 
ការអភវិឌណនែ៍លិត្ែល និងទីែាររឺេំសៅដល់ការនែំលិត្ែលររេ់សេត្ថ ចូលរមួការតាងំពិពរ័ណ៍ពាណិជជក្មយ

ថាប ក្ជ់ាត្ិ ថាប ក្ត់្ំរន ់និងសរៀរចំការតាងំរងាា ញែលិត្ែលសៅក្បុងសេត្ថ ក្បុងសរលរណំងរងាា ញែលិត្ែល និងសេវា សដើមផី
ផេឝងរក្ទីែារេលមារែ់លិត្ែល និងសេវាទងំសនោះ នងិជួយ រសងកើត្ឱ្កាេឲ្រ េហលរិន ពាណិជជក្រ និងអាជីវក្រ អាចសធ្ឝើ
ការផ្ទវ េ់រថូររំនិត្សោរល់ រងាា ញែលិត្ែលងយីៗ  សេវាក្មយ និងររក្រំសហើញនូវទេសនទនពាណិជជក្មយ។ ែលិត្ែលមាន
េកាថ នុពលក្បុងសេត្ថរមួមាន៖ កាពិធ្មយជាត្ិ រងាគ សលក្ៀម មកឹ្សលក្ៀម លត្ីសងៀត្សំ្ថា៉ា ន ់ទកឹ្ យុ ំត្ំរនស់ឆបរ សលរងេវឹមចនធនល៍រឹស្ថប  
លស្ថសចក្ងយាងំ សលមចអាផរ ៉ាង េំរុក្លត្សចៀក្កា ំ ផែវសឈើចលមុោះ ទឹក្លត្រីុក្សកាោះកុ្ង ទឹក្លត្ីេុទន ែលិត្ែលផក្នចបពីសភារែល
េមុលទ ។ល។ ជាក្ផ់េថង វេ័ិយសនោះានជំរញុ និងដឹក្នអំាជីវក្រ េិរផក្រយក្ែលិត្ែលររេ់េវួនចូលរមួការតាងំ
ពិពរ័ណ៍ពាណិជជក្មយថាប ក្ជ់ាត្ ិនិងត្ំរនជ់ាសរៀងរាល់ឆ្ប  ំានចំនួន៩សលើក្ (៩ផេឆ្ប ២ំ០១៩)។ សលៅពីទីែារក្បុងលេុក្ មនធីរក្៏
ានេលមរេលមួលរសងកើត្ជាជំនួរពាណិជជក្មយក្បុងការពលងកី្ទីែារែលិត្ែលក្បុងសេត្ថសៅកានទ់ីែារសលៅលរសទេដូចជា
ការនយំក្លស្ថសចក្លេុក្ងយាងំសៅកានល់រសទេកូ្សរ ៉ា។ ែលិត្ែលខាងសលើសនោះមនធីរក្ំពុងពនិិត្រលទនភាពដាក្រ់ញ្ចូ លក្បុង
ចលនភូមមិយួែលិត្ែលមយួ និងទំនិញេមាគ ល់ភូមសិ្ថស្រេថ (GI)។ 

េ.ការងារអភិវឌណនស៍្ថទ រន័ពាណិជជក្មយ និងវេ័ិយឯក្ជន 
ការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ព់លងឹងក្ចិចេហការរវាងស្ថទ រន័រដឌ នងិវេ័ិយឯក្ជនសលើផែបក្ពាណិជជក្មយ ានសធ្ឝើឲ្រមានទនុំក្

ចិត្ថ និងភាពក្ក្ស់ៅថ ននការសធ្ឝើពាណិជជក្មយ ពីេំណ្ដក្វ់និិសោរិន នងិពាណិជជក្រ អាជវីក្រ និងភាប ក្ង់ារពាណិជជក្មយទងំអ
េ់។ ការពលងឹងស្ថទ រន័ឯក្ជន តាមរយៈការរសងកើត្ឲ្រមានេភាពាណិជជក្មយសេត្ថ និងេមារមអាជីវក្មយ រឺការជំរញុឲ្រ
វសិ្ថលភាពននការសធ្ឝើពាណិជជក្មយ និងរសរៀររររននការអនុវត្ថលរត្ិរត្ថិការពាណិជជក្មយកានផ់ត្មានភាពលរសេើរស ើង។ មនធីរ
ានេហការសរៀរចំការរសងកើត្ និងសាោះសឆ្ប ត្េភាពាណិជជក្មយសេត្ថសកាោះកុ្ងចារត់ាងំពឆី្ប ២ំ០០៧ រហូត្ដល់រចចុរផនបាន
ចំនួន៤សលើក្ (េភាពាណិជជក្មយសេត្ថរចចុរផនបរឺអាណត្ិថទ២ីសលើក្ទី២)។ សហើយក្ា៏នេលមរេលមួលរសងកើត្េមារមអាជីវ
ក្មយចំននួ២ រឺេមារមស្រេថីែលិត្លស្ថរុរាណលេុក្ងយាងំ (លស្ថសចក្) និងេមារមសលមចអាផរ ៉ាងលេុក្ងយាងំ សេត្ថសកាោះកុ្ង។  

រ.ការលត្តួ្ពិនិត្ររុណភាពទនិំញ 
ការលត្ួត្ពិនិត្ររុណភាពទនំញិ រឺេក្មយភាពការងារផដលមនធីរេហការជាមយួស្ថខាកាកុំ្ងលត្ូលសេត្ថ សដើមផធីាន

ឲ្រាននូវែលិត្ក្មយមានលក្េណៈច់េ់លាេ់ ទំនិញមានរុណភាព ចំណីអាហារមានេុវត្ទិភាព ការសធ្ឝើពាណិជជក្មយាន
លត្ឹមលត្ូវ លរក្រសដាយេីលធ្ម ៌និងរតិ្រូរពីលរសោជនទ៍ងំអបក្ែលិត្ និងអបក្សលរើលាេ់។ ការេហការរប  ានចុោះលត្ួត្ពិនិ
ត្ររុណភាពទំនិញ និងែសពឝែាយច់រេ់ថីពីការលររល់រងរុណភាព េុវត្ទិភាពសលើែលិត្ែលទំនិញនិងសេវា សៅតាមទី
ែារ ស្ថលាសរៀន និងហាងទនំិញ ជាសរលសៅយុទនស្ថស្រេថការពារអបក្សលរើលាេ់ាន ចំនួន១៧សលើក្ (៩ផេឆ្ប ២ំ០១៩)។ 

ទនធឹមនងឹសនោះផដរ វេ័ិយពាណិជជក្មយក្ំពុងជួររញ្ហា លរឈមដូចជា៖ 
- អាជីវក្រមយួចំនួនផដលជារព់ននេឝ័យលរកាេមនិទនម់ក្ចុោះរញ្ជ ីពាណិជជក្មយឲ្រានលត្មឹលត្ូវតាមសរល
ការណ៍ច់រក់្ំណត្ ់។ 

- អាជីវក្រមយួចំនួនផដលមនិជារព់ននេឝ័យលរកាេមនិទនម់ក្េំុច់រអ់នុញ្ហដ ត្លរក្រអាជីវក្មយ។ 
- អាជីក្រមយួចំននួធ្ ំមនិេូវយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់លើការរិទស្ថវ ក្នងវសលើមុេទំនិញររេ់េវួន ។ 
- អាជីវក្រសៅមានរញ្ហា េឝោះរសចចក្សទេផក្នចប សវចេចរែ់លិត្ែល និងធ្នធានហិរញ្ដ វត្ទុពលងកី្អាជីវក្មយ។ 

១.២.១.៩ វេ័ិយពននដារ 
 សដាយសោងសៅតាមសរេក្ក្មយររេ់អរគនយក្ដាឌ នពននដារ ស្ថខាពននដារសេត្ថសកាោះកុ្ងានអនុវត្ថការលរមូល
ចំណូលពននលរក្រសដាយលរេិទនភាព ភាពសជឿទុក្ចិត្ថ លេរតាមលក្មេីលធ្មន៌ិងវជិាជ ជីវៈ ការែថល់សេវាជូនអបក្ជារព់នន
លរក្រសដាយរុណភាពជាមយួនឹងការអនុវត្ថច់រល់រក្រសដាយភាពទនភ់វន ់និងការរនថពលងឹងការអនុវត្ថច់រន់ងិរទរផញ្ដត្ថិ
េថីពីពននដារសដាយលរកានខ់ាជ រនូ់វភាពទនភ់វន ់មុងឹមា៉ា ត្ ់នងិសេយើភាព។ សដាយផែែក្តាមចំនុចខាងសលើសនោះ សធ្ឝើឱ្រស្ថខាពននដារ
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សេត្ថសកាោះកុ្ងទទួលានលទនែលដូចខាងសលកាម៖ 
 អពំចីណូំលរងចូ់លងវកិាថាប ក្ជ់ាត្ ិ

- ឆ្ប  ំ២០១៣  ានចណូំលចំននួ  ១.២៨៨.១២៣.១១៦ សរៀល សេយើនឹង ១២១% ននផែនការ (ក្ំសណើ ន ២១%) 
- ឆ្ប  ំ២០១៤  ានចណូំលចំននួ ១.៩៥៤.៨៦១.៤០៧ សរៀល សេយើនឹង ១២៨%  ននផែនការ  (ក្ំសណើ ន ២៨%) 
- ឆ្ប  ំ២០១៥  ានចណូំលចំននួ ៣.៤១៤.៤១៨.០៤០ សរៀល សេយើនឹង ១៥១%  ននផែនការ  (ក្ំសណើ ន៥១%) 
- ឆ្ប  ំ២០១៦  ានចណូំលចំននួ ៣.៤១៤.៨៧៣.០៧៤ សរៀល សេយើនឹង ១០១%  ននផែនការ  (ក្ំសណើ ន១%) 
- ឆ្ប  ំ២០១៧  ានចណូំលចំននួ ៥.៦៥៩.០៨០.៣២៦ សរៀល សេយើនឹង ១៤៧%  ននផែនការ  (ក្ំសណើ ន៤៧%) 
- ឆ្ប  ំ២០១៨  ានចណូំលចំននួ ៥.០២៤.២៩៤.៩១៤ សរៀល សេយើនឹង ១២១%  ននផែនការ  (ក្ំសណើ ន២១%) 
- ឆ្ប  ំ២០១៩  ានចណូំលចំននួ  ៨.៣០៩.១៥៥.៨៣២ សរៀល សេយើនឹង ១៨០%  ននផែនការ  (ក្ំសណើ ន៨០%) 

 អពំចីណូំលរងចូ់លងវកិាថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិ
- ឆ្ប  ំ២០១៣ ានចណូំលចំននួ ១.៧៦៣.០១៧.៥៥៩ សរៀល សេយើនឹង  ១០៨% ននផែនការ          (ក្ំសណើ ន៨%) 
- ឆ្ប ២ំ០១៤ ានចណូំលចំននួ ១.៩០៩.២០២.៥២២ សរៀល សេយើនឹង    ៩៩% ននផែនការ           (ងយចុោះ ១%) 
- ឆ្ប ២ំ០១៥ ានចណូំលចំននួ ១.៨៧៩.៤៨១.៨៧៧ សរៀល សេយើនឹង    ៩៣% ននផែនការ           (ងយចុោះ ៧%) 
- ឆ្ប ២ំ០១៦ ានចណូំលចំននួ ២.៩១១.៥៤៣.៨១០ សរៀល សេយើនឹង  ១៣៩% ននផែនការ       (ក្ំសណើ ន៣៩%) 
- ឆ្ប ២ំ០១៧  ានចណូំលចំននួ ៥.៧៤៦.១៣៥.៥៩០ សរៀល សេយើនឹង  ២៥១% ននផែនការ         (ក្ំសណើ ន១៥១) 
- ឆ្ប ២ំ០១៨  ានចណូំលចំននួ ៨.៦១១.៧១២.៩២៥ សរៀល សេយើនឹង ៣០៧% ននផែនការ (ក្ំសណើ ន២០៧%) 
- ឆ្ប ២ំ០១៩  ានចណូំលចំននួ ១១.៣២៨.១៨២.៦៨០ សរៀល  សេយើនឹង ៣២០% ននផែនការ    (ក្ំសណើ ន២២០%) 

 ចណូំលានសក្ើនចារព់ឆី្ប  ំ២០១៣ មក្សដាយស្ថរ៖ 
- ការែសពឝែាយេថីពីវរផធ្មរ៌ងព់ននលររល់រសភទជូនដល់អបក្ជារព់នន 
- ផក្េលមួលក្លមតិ្ែលរររអបក្ជារព់ននសៅជាអបក្ជារព់ននតូ្ច អបក្ជារព់ននមធ្រម នងិអបក្ជារព់ននធ្ំ 
- ជលមុញការចុោះរញ្ជ ីេហលរេងយីសៅតាមក្លមតិ្ែលរររររេ់អបក្ជារព់នន 
- ការផក្េលមួលរររលរមលូពននផត្មយួរឺរររេឝ័យលរកាេ (លុរសចាលរររស ៉ាការ) 
- ការរញ្ចូលេហលរេពីរររស ៉ាការសៅរររេឝ័យលរកាេ(រររពតិ្) 
- ការជលមុញការរងព់ននលរថារល់តា សែធរក្មយេិទនអចលនលទពរ (មនិទនចុ់ោះរញ្ជ ី នងិចុោះរញ្ជ ី)ឱ្រមក្រងព់នន 
- ការសធ្ឝើក្ំផណរទលមងល់រពន័នរដឌាលស្ថរសពើពននររេ់អរគនយក្ដាឌ នពននដារ 
- ការពលងងឹការអនុវត្ថច់រស់្ថរសពើពនន 
- លរជាពលរដឌមានការយល់ដងឹសលចើនពកីាត្ពឝក្ិចចស្ថរសពើពនន នងិចនំួនអបក្េយ័លរចិត្ថរងព់ននមានការសក្ើនស ើង 

រញ្ហា លរឈម 
 សរើសទោះរីជាមានក្ំផណទលមងល់រពន័នរដឌាលស្ថរសពើពនន ការដាក្ឱ់្រសលរើលាេ់លរពន័នរសចចក្វទិាពត័្ម៌ាន ការ
ែសពឝែាយ សដើមផរីងកភាពងាយលេួលដល់អបក្ជារព់ននោ៉ា ងណ្ដក្ស៏ដាយ ក្ស៏្ថខាពននដារសេត្ថសកាោះកុ្ងសៅមានរញ្ហា
លរឈមមយួចំនួនដូចជា ៖  

- អបក្ជារព់ននមនិទនយ់ល់ច់េ់ពីកាត្ពឝក្ិចចស្ថរសពើពនន 
- េហលរេងយមីយួចនំួនមនិទនា់នមក្ចុោះរញ្ជ ីពននដារសដាយេយ័លរចិត្ថ 
- មាច េ់េហលរេមយួចំននួមានការយល់ដឹងពីសេវាពននតាមលរពន័នរសចចក្វទិាពត័្ម៌ានសៅមានក្លមតិ្។ 

១.២.១.១០ វេ័ិយរយ និងរដាឌ ក្រ 
 ផែែក្សលើផែនការលរត្ិរត្ថិននផែនការេក្មយភាពឆ្ប ២ំ០១៩ ររេ់អរគនយក្ដាឌ នរយ នងិរដាឌ ក្រក្មភុជា នងិវធិាន
ការននសដើមផលីរមូលចំណូលសអាយានលររ ់និងសលើេផែនការតាមទិេសៅររេ់អរគនយក្ដាឌ នរយ និងរដាឌ ក្រក្មភុជា។ 
 ក្.អពំកីារងារសក្ៀរររចណូំលពនន នងិ អាក្រ 
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 លទនែល ឆ្ប  ំ២០១៩ សនោះរឺ ៖(ឯក្តារិត្លានសរៀល) 
ចំណូលេររុឆ្ប ២ំ០១៨ ចំណូលឆ្ប ២ំ០១៩ សលរៀរសធ្ៀរ 

៨៨.១៨២.២៩៦.៨០០៛ ៩៩.១១៤.៥៤៥.៨០០៛ សក្ើនស ើង១០.៩៣២.២៤៩.០០០៛ 
  ស្ថខារយ នងិរដាឌ ក្រសេត្ថសកាោះកុ្ងអាចេសលមចលរមលូចណូំលានសដាយមលូសហតុ្េំខាន់ៗ ដូចខាងសលកាម ៖  

- ការចូលរមួេលមរេលមួល ររេ់រដឌាលសេត្ថ ក្បុងការសរៀរចំឱ្រពាណិជជក្មយឆវងផដនសៅមាត្ល់ចក្ចាោំម 
ានលែលរសេើរជាងមុន ។ 

- ការរនថែសពឝែាយរលឹំក្ជាលរចាដំល់វេ័ិយឯក្ជនពាក្ព់ន័ន នូវនីត្ិវធិ្ីរយ ផរររទរយ នីត្ិវធិ្ីននការដឹក្
ទំនិញ និងកាត្ពឝក្ចិចរងព់ននអាក្រនសំចញ នចូំលតាមច់រជ់ាធ្រមាន ។ 

- ការនចូំលទំនិញលរសភទទី៣ (សលរឿងឧរសភារ ររសិភារ) ានសក្ើនស ើង 
  េ-អពំកីារងាររងាក រ នងិរស្រងាក ររទសលយើេរយ ( ០៩ផេសដើមឆ្ប ២ំ០១៩ ) 

- សដាយមានក្ិចចេហការរលំទពីក្ងក្មាវ ងំលរដារអ់ាវធុ្សៅមូលដាឌ ន សយើងានសធ្ឝើលរត្រិត្ថិការចំនួន ១១៧ 
ក្រណី ក្បុងសនោះក្រណីធ្ំ ០១ក្រណី, ក្រណីតូ្ច ១១៦ក្រណី ានចណូំលរ ឺ៤២០.១០៨.៤០០សរៀល។ 

  រ-ការពលងងឹអភាិលក្ចិចអងគភាពរយ  
- ក្ិចចលរជុំរកូ្េររុការងាររយ និងរដាឌ ក្រជាសរៀងរាល់ផេ ានដាក្ស់ចញនូវទិេសៅការងារមយួចំនួន ជា      

ពិសេេការរនថការអនុវត្ថឱ្រមានលរេិទនភាពនូវផែនការលរត្ិរត្ថ ិទនធឹមរប នងឹផែនការេក្មយភាពឆ្ប ២ំ០១៩ 
េក្មយភាពលររល់រងជាមុន ក្បុងការចាត្វ់ធិានការលរក្រសដាយភាពជាមាច េ់ ។ 

- ថាប ក្ដ់ឹក្នរំយ ានរនថចុោះឃ្វ សំមើលជាលរចាសំរៀងរាល់េាថ ហ៍នូវអនុសលាមភាពននការអនុវត្ថនន៍តី្ិវធិ្ីរយ 
តាមការោិល័យលត្ួត្ពនិិត្រផរររទរយសលកាមឱ្វាទ តាមក្មយវធិ្ីក្ណំត្ផ់ដលមានផចងក្បុងផែនការេក្មយ
ភាព។ 

 -អពំេីកាក នុពលអងគភាព 
- ការងារពលងឹងការសក្ៀរររចំណូលឱ្រានលររ ់និងសលើេផែនការក្ំណត្ ់
- ការងារទរស់្ថក ត្ ់រងាក រ និងរស្រងាក ររទសលយើេានលែ 
- ការពលងឹងអភាិលក្ចិចអងគភាពានលរសេើរ 
- ក្ិចចេហការានលែ លរសេើរជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន 
- ការេលមួលពាណិជជក្មយានរហ័េតាមលរពន័នេឝ័យលរវត្ថិក្មយ ទិនបនយ័រយ AYCUDA 
- ការរនថអភវិឌណនព៍លងងឹមុេងារេឝ័យលរវត្ថិក្មយ ទិនបនយ័ហានិភយ័រយ (CRMDS) សដើមផតី្ភាជ រជ់ាមយួលរពន័ន

េឝ័យលរវត្ថិក្មយទិនបនយ័រយចណុំចខាងសលើរឺជារញ្ហា ផដលលត្ូវយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់ដើមផរីសងកើនេកាថ នុពល
ររេ់អងគភាព ។ 

 ង-រញ្ហា លរឈម 
- មាត្ល់ចក្ចាោំមសៅពុំទនា់នសរៀរចំឱ្រមានេណ្ដថ រធ់ាប រម់ានេថងដ់ាជាអនថរជាត្ ិ
- ពុំទនម់ានមា៉ា េីុនផេកន(SCAN)េលមារល់ត្ួត្ពិនតិ្រមសធ្ាាយដឹក្ជញ្ជូ ន និងអីវា៉ា នអ់បក្ដំសណើ រសចញចូល 
- ែវូវជាត្ិសលេ ៤៨ លរក្រសដាយចំសណ្ដត្ភបេំភេ់ៗ សធ្ឝើឱ្រនងវសេវាដឹក្ជញ្ជូ នជំនិញេភេ់ជាងក្ផនវងដនទសទៀត្ 
- អំសពើរត្ព់ននតាមររូភាពមធ្រម និងតូ្ច សៅត្ំរនស់ឆបរសៅផត្មាន  

 ច-ផែនការ (ចសំពាោះមេុសដើមផរីសងកើនចណូំល) 
អពំរីដឌាល CUSTOMS ADMINISTRATION សពលសវលា អបក្ទទលួេុេលត្វូ 

ពលងឹងអនុសលាមភាព និងេងគត្ថិភាពឯក្ស្ថរនសំចញ-នចូំល លរចាឆំ្ប  ំ អងគភាពពាក្ព់ន័ន 
ពលងឹងលរេិទនិភាព និងរសងកើនការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់លើការលត្ួត្ពិនតិ្រររូវន័ថ លរចាឆំ្ប  ំ អងគភាពពាក្ព់ន័ន 
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ចុោះឃ្វ សំមើលការអនុវត្ថរទរផញ្ដត្ថិររេ់មស្រនថីរយសៅតាមអងគភាពមូលដាឌ ន លរចាឆំមាេ ល.ធ្ក្-អងគភាពពាក្ព់ន័ន 

សលើក្ក្មភេ់ការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈអពំីរចចយ័ននរទសលយើេ លត្ីមាេ 
ទី១-ទី៣ ន.ររ-អងគភាពពាក្ព់ន័ន 

ចុោះលរត្ិរត្ថិការលរយុទនលរឆ្ងំអំសពើរត្ស់រចពននទំនិញរទសលយើេពាណិជជក្មយ 
និងរទសលយើេឆវងផដនពាក្ព់ន័នសដាយសលរើលាេ់សរលការណ៍វភិារ 
ហានិភយ័និងពត័្ម៌ានេមាង ត្ ់

លរចាឆំ្ប  ំ ន.ររ-អងគភាពពាក្ព់ន័ន 

សធ្ឝើរចចុរផនបភាពទិនបនយ័អាជីវក្មយដាឌ នឃ្វ ងំេថុក្ទំនិញ 
មានសវទយិត្ភាព លរចាឆំ្ប  ំ ន.រក្-អងគភាពពាក្ព់ន័ន 

លរជុំសទឝភារីជាមយួរដឌាលរយសែសងសទៀត្ លរចាឆំ្ប  ំ ន.េអ-អងគភាពពាក្ព់ន័ន 
ពលងឹងក្ិចចេហការលរត្រិត្ថកិាររយទងំក្បុងត្រំនន់ងិពហុភារី លរចាឆំ្ប  ំ ន.េអ-អងគភាពពាក្ព់ន័ន 
រនថការអនុវត្ថយនថការភាពជានដរូរយ-ផែបក្ឯក្ជន លរចាឆំ្ប  ំ ន.ែរ-អងគភាពពាក្ព់ន័ន 
ពលងឹងលរេិទនិភាពននការអនុវត្ថលក្មេីលធ្មន៌ិងក្ិរោិមារោទមស្រនថរីយ លរចាឆំ្ប  ំ លររអ់ងគភាព 

១.២.១.១១ វេ័ិយនលរេណីយ ៏និងទូររមនរមន ៍
វេ័ិយនលរេណីយ ៍និងទូររមនរមនស៍េត្ថ មានត្ួនទី នងិភារក្ិចចដឹក្នលំររល់រង និងេលមរេលមួលការងារពាក្់

ពន័ននលរេណីយ ៍ ទូររមនរមន ៍ និងរសចចក្វទិារមនរមន ៍ និងពត័្ម៌ាន លពមទងំធ្នធានវសិ្ថលរមនស៍ស្រហឝក្ងេ៍់ វទិរុសៅ
ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិសលកាមការដឹក្នផំ្ទធ ល់ររេ់រដឌមស្រនថី ។  

វេ័ិយនលរេណីយ ៍និងទូររមនរមន ៍មានវេ័ិយេំខានធ់្ំៗចំនួនរី រឺ ៖  
- វេ័ិយនលរេណីយ ៍ 
- ទូររមនរមន ៍    
- រសចចក្វទិារមនរមន ៍និងពត័្ម៌ាន  
ការោិល័យ នលរេណីយ ៍និងទូររមនរមនល៍េុក្ចំនួន ០៣រឺៈ លេុក្ផលេអំរិល លេុក្រូទុមស្ថររ និងលេុក្ររិ ី

ស្ថររ រឯីលេុក្មយួចំនួនសទៀត្មនិទនម់ានរណ្ដថ ញការោិល័យររេ់េវួនសៅស ើយសទ។ សទោះរីមនិទនម់ានរណ្ដថ ញឱ្រ
ានលររល់េុក្ក្ស៏ដាយ ផត្េពឝនងងវេ័ិយទងំរីសនោះ ាននឹងក្ំពុងដំសណើ រការែថល់នូវសេវាររេ់េវួន លររដណថ រស់េធើរទូទងំ
សេត្ថ និងមានរុណភាពលែ ទងំសេវា និងរសចចក្វទិារមនរមន ៍ និងពត័្ម៌ានតាមរយៈការដាក្វ់េ័ិយនលរេណីយ ៍ និង
ទូររមនរមន ៍ ជាេហលរេស្ថធារណៈ។ មនិផត្រ៉ាុសណ្ដត ោះ សយើងមានលក្ុមហ ុនទូរេ័ពធ ចល័ត្-អចល័ត្ និងអុនិសធ្ើសណត្ 
ចំនួន ០៩ លក្ុមហ ុន រឺៈ Telecom Cambodia (TC), Camintel, Metfone, Cell Card, Smart,  Seatel, ONLINE, 
Ezecom និងNTC ានពលងឹង និងពលងីក្រុណភាពសេវា លេរតាមេថងដ់ារអនថរជាត្ិលរក្រសដាយភាពលរក្ួត្លរផជង និង
មានត្នមវសថាក្។ សដាយផ ក្សៅត្ំរនដ់ាចល់េោលមយួចំនួនតូ្ចននលេុក្េវោះក្បុងសេត្ថ មនិទនម់ានសេវាទូរេ័ពធេលមារ់
សលរើលាេ់លររល់រនស់ៅស ើយ ។ 

វឌណនភាពផដលមានសលើវេ័ិយសនោះ មានដូចខាងសលកាម៖ 
- ានេិត្េំលរងឹផលរងេិក្ាសៅត្ំរនដ់ាចល់េោលតាមរណ្ដថ លេុក្ផដលរយ នសេវា ទូរេ័ពធសលរើលាេ់លររ់

លរន ់សដើមផជីលមុញដល់លក្ុមហ ុនែថល់សេវាទូរេ័ពធសអាយពលងីក្សេវាានដល់ត្ំរនដ់ាចល់េោល មានការ
សលរើលាេ់លររល់រន ់។ 

- លក្ុមហ ុនទូរេ័ពធ Metfone ានត្សមវើងរសងាគ លអងផ់ត្ន ផដលមានក្មភេ់៦៥ផម៉ាលត្ សលរើលាេ់សដាយការវិ៍
អុរទិចមានសេវាទូរេ័ពធលររដណថ រស់លើនែធដទីំនរាន ១០រី ូផម៉ាលត្ និងនែធដីេភងរ់ារ(ភប)ំ ាន០៥
រី ូផម៉ាលត្ សដើមផពីលងកី្សេវាទូរេ័ពធសអាយមានការសលរើលាេ់ចំនួន០៣ ំុ រ ឺ  ំុជំនរ ់  ំុងយដូនសៅ  ំុ
លរឡាយ ននលេុក្ងយាងំ។ 

 ទនធមឹនងឹសនោះក្ស៏ៅជរួលរទោះរញ្ហា លរឈមមយួចនំនួដូចជា៖ 
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- លក្ុមហ ុនែថល់សេវាទូររមនរមនម៍យួចំនួនសៅក្បុងសេត្ថ មនិែថល់ទនិបនយ័ការងារស្ថងេង ់ និងរោុះសរ ើរណ្ដថ
ញររេ់េវួន និងមនិានេហការ ឬក្ជូ៍នដណឹំងមក្មនធរីសអាយានលជារផដលសធ្ឝើសអាយមានការពិាក្ក្បុង
ការលររល់រងទិនបនយ័ និងេទិត្ិសលរើលាេ់ានច់េ់លាេ់លត្ឹមលត្ូវ 

- ត្ំរនដ់ាចល់េោលមយួចនំនួ សៅក្បុងសេត្ថពុំទនម់ានសេវាទូរេ័ពធសលរើលាេ់លររល់រន ់សៅស ើយ  
- ពុំទនម់ានភាប ក្ង់ារនលរេណីយ ៍សៅលររល់េុក្ ក្បុងសេត្ថ ។ 

   អាទភិាពេំខាន់ៗ ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 
- រនថលត្ួត្ពនិិត្រ សៅតាមត្ំរនទ់ីលរជុំជនដាចល់េោល ផដលរយ នសេវាសលរើលាេ់លររល់រនស់ដើមផសីធ្ឝើរាយ

ការណ៍ជូនលក្េួង ជួយ ជលមញុសអាយលក្ុមហ ុន ឬេហលរេរនថពលងីក្រណ្ដថ ញ និងសេវាររេ់េវួនសអាយ
មានវសិ្ថលភាពលររដណថ រដ់ល់ត្ំរនទ់ីលរជុំជនដាចល់េោលក្បុងសេត្ថមានការសលរើលាេ់លររល់រន ់។ 

- រនថចុោះែសពឝែាយលិេតិ្សលេ: ២៥០រទ.លរក្ េថីពីផរររទនិងនីត្ិវធិ្ីននការែថល់ពត័្ម៌ាន អំពីការស្ថង
េង ់ ដំស ើង និងរោុះសរ ើសហដាឌ រចនេមភន័នទូររមនរមនស៍ៅតាមភូមសិ្ថស្រេថសេត្ថដល់រណ្ដថ លក្ុមហ ុនេហ
លរេសៅក្បុងសេត្ថ ។ 

- រនថែសពឝែាយសរលនសោាយច់រ ់លរកាេរមួររេ់លក្េួងនលរេណីយ ៍និងទូររមនរមន ៍និងលក្េួង 
សេដឌក្ិចច នងិហិរញ្ដ វត្ទុ តាមការោិល័យ រ.ទ លេុក្ក្បុងសេត្ថ នូវលិេតិ្សលេ ៤៩៨ េហវ.លរក្ ចុោះនងងទី
០៨ ផេឧេភា ឆ្ប ២ំ០១៨ េថីពីការែថល់សេវាស្ថធារណៈសដាយលក្េួងនលរេណីយ ៍ និងទូររមនរមន ៍
ដល់អាជីវក្រ ពាក្ព់ន័នការសរើក្សធ្ឝើ សេវាអាជីវក្មយនលរេណីយក៍្បុងសេត្ថ ។ 

១.២.១.១២ វេ័ិយអភិវឌណនជ៍នរទ 
អភវិឌណនជ៍នរទ រឺជាេក្មយភាពលរទក្ល់ក្ឡាចលមុោះ និងអនថរវេ័ិយ េំសៅផក្ផលរជនរទ និងស្ថទ នភាពសេដឌក្ិចច 

េងគមក្ិចច ររេ់លរជាពលរដឌសៅទីជនរទឲ្រមានភាពលរសេើរស ើង។ អភវិឌណនជ៍នរទ រឺេំសៅសធ្ឝើោ៉ា ងណ្ដឲ្រទជីនរទ
កាវ យជាទីក្ផនវងផដលមានលរជាពលរដឌរេ់សៅ និងអាចទញយក្នូវែលចំសណញពេីកាថ នុពលសេដឌក្ិចច េងគម សពញ
រររិូរណ៍។ សេត្ថានេសលមចយក្វធិ្ីស្ថស្រេថ ផដលមានមុេលពួញសលចើនសដើមផជីំរញុការអភវិឌណជនរទ និងែថល់េិទនអំណ្ដច
ដល់េហរមនម៍ូលដាឌ នក្បុងការសរៀរចំផែនការ និងលររល់រងការអភវិឌណមូលដាឌ នររេ់ពួក្រត្។់ សៅក្បុងចសនវ ោះពីឆ្ប ំ
២០១៥-២០១៩ ការងារអភវិឌណនស៍ហដាឌ រចនេមភន័នជនរទេសលមចានលទនែលដូចជាៈ ផងទែំវូវជាលក្េណៈេរួាន 
លរផវង ៩៥.៥៥០ផម៉ាលត្ផងទែំវូវជាលក្េណៈលរចាាំនលរផវង ២១២.២០០ផម៉ាលត្ ស្ថងេងអ់ណឋូ ងេបរា់នចំនួន ៣៦អ
ណថូ ង ស្ថងេងអ់ណឋូ ងលូានចំនួន ៥៩អណថូ ង ជួេជុលអណថូ ងេបរា់នចនំួន ៣៤ អណថូ ង ជួេជុលអណឋូ ងលូាន
ចំនួន ២០៧អណថូ ង ែឋល់េមាម រស្ថងេងរ់ងគនអ់នមយ័ានចំនួន ៧០០េលមារ ់នងិែឋល់ឥណទនជូនលរជាពលរដឌាន
ចំនួន២.៥៣០លរសួ្ថរ។ េមទិនែលខាងសលើានជួយ េលមួលឲ្រមានេក្មយភាពសេដឌក្ិចចមមាញឹក្ជាងមុនសហើយផងមទងំ
ចូលរមួសលើក្េធួយក្លមតិ្ជីវភាពលរជាជន សៅជនរទសទៀត្ែង។ 
 ទនធឹងនងឹការអនុវត្ថនទ៍ទួលានលទនែលខាងសលើ សយើងក្ម៏ានជួរការលំាក្មយួចំននួដូចជាងវកិាផដលានែថល់ 
េលមារក់ារផងទ ំ ឬស្ថថ រែវូវជនរទលរចាឆំ្ប មំានចំននួត្ិចត្ួចសរើសធ្ៀរនឹងលរផវងែវូវផដលមានសៅក្បុងសេត្ថ ជាពិសេេែវូវ
ផដលរងការេូចខាត្សដាយទកឹ្ជំននក់្បុងឆ្ប ២ំ០១៩។ ការដឹក្សលើេទមងនស់ៅសលើែវូវជនរទក្ជ៏ារញ្ហា សចាទ។ 

រដឌាលសេត្ថ ានជំរញុ នងិចាត្វ់ធិានការអាទិភាពេំខាន់ៗ មយួចនំួនដូចជា ការជួេជុល ផងទែំវូវសៅជនរទ 
ការជីក្លេោះ និងជីក្អណថូ ងរផនទម េលមាររ់ងាក រទុក្សលរើលាេ់ក្បុងសពលមានសលរោះរាងំេងួត្ នងិធានមានទកឹ្ស្ថែ ត្សលរើ
លាេ់លររល់រន ់និងការែថល់េមាម ររងគនអ់នមយ័ជូនលរជាពលរដឌ។ 

១.២.១.១៣ វេ័ិយធ្នររជាតិ្ 
រចចុរផនបសៅសេត្ថសកាោះកុ្ង មានស្ថខាធ្នររពាណិជជចនំួន០៥ក្ពុំងលរត្រិត្ថិការែថល់សេវាធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ 

រមួមាន សេវាលាក្រ់សញ្ដ ើ  សេវាឥណទន សេវាសែធរលាក្ ់ សេវារថូរលាក្ ់ នងិសេវាធានរា៉ា ររ់ង ដល់លរជាពលរដឌក្បុងការ
រក្ាលទពរេមផត្ថ ិ ការពលងីក្អាជីវក្មយ ការពលងីក្ នងិផក្លមែលំសៅដាឌ ន និងេលមលួដល់ការទូទត្រ់រេ់លរជាពលរដឌ
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កានផ់ត្ឆ្ររ់ហ័េ និងេនសេំំនចសពលសវលា។ សហើយធ្នររពាណិជជានសដើរត្ោួ៉ា ងេំខានក់្បុងការជួយ េលមួល និងែថល់
ភាពងាយលេួលដល់ការសរើក្លាក្ស់រៀវត្សររេ់ក្មយក្រ ក្មយការនិី រុរគលិក្លក្ុមហ ុន អងគការ និងមស្រនថីរាជការសៅក្បុងសេត្ថ
តាមរយោះមា៉ា េីុនដក្លាក្ស់ដាយេឝ័យលរវត្ថិ (ATM) ។ ចំសពាោះធ្នររពាណិជជមានមា៉ា េីុនដក្លាក្ស់ដាយេឝ័យលរវត្ថិចំននួ 
១៣ និងមា៉ា េីុនដាក្ល់ាក្ច់នំនួ ៤ េលមាររ់សលមើដល់សេវាដក្ ដាក្ល់ាក្ ់និងសេវាទូទត្ស់ែសងៗ ។ 

ចំសពាោះវេ័ិយមលីក្ូហិរញ្ដ វត្ទុវញិ ក្ម៏ានការរកី្ចសលមើនទងំទំហំ និងផដនសេវាក្មយររេ់េវួនែងផដរ ផដលានរមួ
ចំផណក្ក្បុងការជំរញុក្ំសណើ នជីវភាព និងកាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្លរជាពលរដឌ តាមរយៈការរំសពញត្លមូវការហិរញ្ដ វត្ទុររេ់
លរជាពលរដឌ ផដលមនិទនម់ានលទនភាពទទួលានសេវាពីលរឹោះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុ ។ ជាក្ផ់េថងសៅសេត្ថសកាោះកុ្ង
មានស្ថខាលរឹោះស្ថទ នមលីក្ូហិរញ្ដ វត្ទុចំនួន ០៨ និងលរត្ិរត្ថកិ្រឥណទនចំនួន ០១ ក្ពុំងសធ្ឝើលរត្ិរត្ថិការែថល់សេវាមលីក្ហិូរញ្ដ
វត្ទុ និងសេវាធានរា៉ា ររ់ងខាប ត្តូ្ច ក្បុងសនោះមានស្ថខាលរឹោះស្ថទ នមលីក្ូហិញ្ដ វត្ទុចនំួន០៣ លត្ូវានអនុញ្ហដ ត្ថឱ្រទទលួលាក្់
រសញ្ដ ើ និងដាក្ឱ់្រដំសណើ រការមា៉ា េីុនដក្លាក្ស់ដាយេឝ័យលរវត្ថិចំនួន០៣ សដើមផរីសំពញត្លមូវការស្ថចល់ាក្រ់រេ់លរជា
ពលរដឌ ។ 

តាមរយៈននការរកី្ចសលមើនសនោះ លរជាពលរដឌមានលទនភាពេភេ់ក្បុងការទទួលានសេវាធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុមយួ
លរក្រសដាយរុណភាព និងេទិត្ក្បុងត្នមវលរក្ួត្លរផជង សដើមផសីលើក្េធួយជីវភាពរេ់សៅឱ្រានលែលរសេើរ។ សទោះជាមានរកី្
ចសលមើនោ៉ា ងណ្ដក្ស៏ដាយ ក្ស៏ៅមានរញ្ហា លរឈមមយួចំននួ ដូចជា៖ 

- លរជាពលរដឌសៅមនិទនយ់ល់ដឹងពីការសលរើលាេ់ និងអត្ទលរសោជនផ៍ដលទទូលានសេវាធ្នររ និងមី
លក្ូហិរញ្ដ វត្ទុ និងយល់លចលំពកីារសលរើលាេ់សេវាររេ់លរឹោះស្ថទ នធ្នររ នងិហិរញ្ដ វត្ទុឯក្ជន ថាជាររេ់រដឌ 

- លរជាពលរដឌសៅមនិទនយ់ល់ដឹង និងមានជំសនឿសលើការសលរើលាេ់លាក្ស់រៀល ។ លរជាពលរដឌភារសលចើន
និយមសលរើលាេ់ររូិយរណ័ត ររសទេ (ដុលាវ រអាសមរកិ្ និងលាក្ា់ត្នង) ក្បុងជីវភាពលរចានំងងររេ់េវួន (ឯក្
តាត្នមវ េនស ំនងិការទូទត្)់ និង  

- អាជីវក្ររថូរលាក្ស់ៅមនិទនយ់ល់ពីច់រ ់ និងរទរញ្ហដ ត្ថសិែសងៗក្បុងការលររល់រងអាជីវក្មយរថូរលាក្ ់ ផដល
ត្លមូវលត្ូវឲ្រយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់ដាោះលស្ថយ និងសរៀរចំផែនការអភវិឌណនឱ៍្រានលត្ឹមលត្ូវ ច់េ់លាេ់ នងិេីុ
ជសល  សដើមផសីជៀេវាងសក្ើត្មានហានភិយ័សែសងៗរ៉ាោះពាល់ដល់ជីវភាពរេ់សៅររេ់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ ។ 

១.២.១.១៤ វេ័ិយសេដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ  
 វេ័ិយសេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុសេត្ថ ជាអងគភាពរដឌាលសេដឌក្ិចច រំសពញមុេងារជាត្ណំ្ដងររេ់លក្េួងសេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ សលើការងារេលមរេលមួលអងគភាពថាប ក្ម់ូលដាឌ នររេ់លក្េួង លពមទងំអនុវត្ថភារក្ិចចលររល់រងវេ័ិយសេដឌ
ក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុសៅរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិតាមការក្ំណត្រ់រេ់រដឌមស្រនថលីក្េួងសេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ផដលមានផចងលេរ
តាមលរកាេសលេ ៩៥៩ េហវ.លរក្ ចុោះនងងទី២៨ ផេេីហា ឆ្ប ២ំ០១៤  ររេ់លក្េួងសេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុេថីពីការ
សរៀរចំ និងការលរលពឹត្ថសៅនននយក្ដាឌ ន និងអងគភាពសលកាមឱ្វាទអរគសលខាធ្ិការដាឌ ន ននលក្េួងសេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ។  
វេ័ិយសនោះានអនុវត្ថរំសពញត្ួនទភីារក្ិចចររេ់េវួនោ៉ា ងេក្មយលរក្រសដាយលរេិទនភាព និងភាពរេ់រសវ ើក្ជាសេនធ្ិការ 
ឱ្រលក្េួង និងអាជាញ ធ្រផដនដ ីផដលជាអាណ្ដរក័្សែធរេិទនិានពលងឹងនងិអនុវត្ថច់រែ់សពឝែាយរាល់ស្ថរាចរផណនសំែសងៗ 
ររេ់លក្េួង ឬរាជរដាឌ ភាិលផដលពាក្ព់ន័ននឹងវេ័ិយសេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ដល់អងគភាព មនធីរ និងរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាតិ្
ានលជារច់េ់សដើមផរីមួចំផណក្ក្បុងការអនុវត្ថនឱ៏្រានលតឹ្មលត្ូវតាមនីតិ្វធីិ្រទដាឌ នរសចចក្សទេ ។  
 ក្បុងនយ័សនោះសដើមផចូីលរមួចំផណក្ េសលមចសរលរំណងសរលនសោាយ ររេ់លក្េួងសេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ 
ផដលជាផេសរសណ្ដថ យររេ់េវួន ការងារសេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុសេត្ថ មានអបក្ទទួលេុេលត្ូវនិងអបក្លររល់រង សលើចសងាក ម
េក្មយភាព  និងេក្មយភាព  ឱ្រលេរតាមអនុក្មយវធិ្ី  ក្មយវធិ្ី  និងសរលរំណងសរលនសោាយ  ររេ់លក្េួង សេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ ។  
  វឌណនភាពផដលេសលមចាននសពលក្នវងមក្សធ្ៀរេូចនក្រផដលានក្ណំត្ ់ 
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- សរៀរចំក្ិចចលរជុំែសពឝែាយច់រេ់ឋីពីហិរញ្ដ វត្ទុេលមារក់ារលររល់រងលរចាឆំ្ប ២ំ០១៩ ការសរៀរចំផែនការយុទន
ស្ថស្រេឋងវកិាឆ្ប ២ំ០២០ ការសរៀរចំសេចក្ឋីលពាងច់រហិ់រញ្ដ វត្ទុលរចាឆំ្ប ២ំ០២០ ដល់មនធីរជំនញ លក្ុង-
លេុក្ ានទនស់ពលសវលាដូចផដលានក្ណំត្ក់្បុងេូចនក្រ  

- ការែឋល់េនាចំណ្ដយ ការែឋល់ទិដាឌ ការចំណ្ដយសលើេំសណើ េំុចំណ្ដយងវកិា ររេ់មនធីរជំនញ រដឌាល 
លក្ុង-លេុក្ ានលត្ឹមលត្ូវ រយ នការក្ក្េធោះ និងទនស់ពលសវលាដូចផដលានក្ណំត្ក់្បុងេូចនក្រ 

- ការសរៀរចំរូក្េររុក្មយវធិ្ីចណូំល-ចំណ្ដយងវកិាលរចាលំត្ីមាេ ររេ់មនធីរជំនញ មានភាពលត្ឹមលត្ូវ និង
ទនស់ពលសវលាដូចផដលានក្ំណត្ក់្បុងេូចនក្រ  

- ានសរៀរចំសធ្ឝើតារាងសលរៀរសធ្ៀរលទពរេមផត្ឋិសក្ើនសទផើង-ងយចុោះលរចាឆំ្ប  ំ ររេ់មនធីរជនំញ រដឌាលលក្ុង-
លេុក្ ានលត្ឹមលត្ូវ និងទនស់ពលសវលាតាមផែនការេក្មយភាពដូចផដលានក្ំណត្ក់្បុងេូចនក្រ 

- ានសធ្ឝើការសរៀរចំរសលមាងសដញនងវភាេីុលររល់រសភទលរចាឆំ្ប ២ំ០១៩ ានលត្ឹមលត្ូវ និងទនស់ពលសវលា តាម
ផែនការេក្មយភាពដូចានក្ណំត្ក់្បុងេូចនក្រ 

- ានសធ្ឝើការចុោះលត្ួត្ពនិិត្រ ការអនុវត្ឋក្ិចចេនា និងសេៀវសៅរនធុក្ការលររល់រងលរមូលចំណូលភាេីុលរចាឆំ្ប ំ
២០១៩ ានលររផ់ែនការ នងិទនស់ពលសវលាតាមដូចផដលានក្ំណត្ក់្បុងេូចនក្រ 

- ានសធ្ឝើការជលមោះរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ ផដលានសេបើសទផើងសដាយរណ្ដឋ មនធីរជំនញ រដឌាលលក្ុង-លេុក្ ាន
លត្ឹមលត្ូវនិងទនស់ពលសវលាដូចផដលានក្ណំត្ក់្បុងេូចនក្រ 

- ានសរៀរចំក្ិចចលរជុំតាមដានវឌណនភាពការងារររេ់អងគភាពានលត្ឹមលត្ូវ និងទនស់ពលសវលា សៅតាម
លរត្ិទិនការងារផដលានក្ណំត្ក់្បុងេូចនក្រ 

- ានសធ្ឝើការរំពាក្ឧ់រក្រណ៍ររកិាេ ររសចចក្សទេក្បុងអងគភាពានលររល់រន ់និងទនស់ពលសវលា ដូចផដលាន
ក្ំណត្ក់្បុងផែនការងវកិាលរចាឆំ្ប  ំនិងេូចនក្រ 

- ានសធ្ឝើការជលមុញការអនុវត្ឋលរកាេអនឋរលក្េួង េឋីពកីារែឋល់សេវាស្ថធារណៈររេ់រណ្ដឋ មនធីរជំនញ 
និងការសលរើលាេ់រងាក នន់ដរងល់ាក្ផ់ដលសចញសដាយលក្េួងសេដឌក្ិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុ ក្រ៏៉ាុផនឋការងារសនោះលទន
ែល ការងារមនិានសឆវើយត្រសៅនឹងេូចនក្រផដលានក្ំណត្ស់ទ។       

 

 រញ្ហា លរឈមផដលសក្ើត្មានស ើងចសំពាោះវេ័ិយសនោះ៖ 
- េមត្ទភាព នងិរទពិសស្ថធ្ការងារមស្រនថីររេ់មនធីរជុំវញិសេត្ថ មានក្លមតិ្សៅស ើយ ក្បុងការសរៀរចំសធ្ឝើផែនការ

យុទនស្ថស្រេថងវកិា និងការសរៀរចំរសលមាងចណូំល-ចំណ្ដយងវកិាលរចាឆំ្ប  ំ តាមេក្មយភាពក្បុងការោិល័យ
នីមយួៗររេ់េវួនមនិទនា់ន េីុជសល  និងលររល់ជងុសលជាយ លេរតាមមុេងារ ត្ួនទី និងភារក្ិចច 

- ក្ិចចេហការននការអនុវត្ថងវកិាជាមយួអាណ្ដរក័្រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ អភាិលលក្ុង-លេុក្ សៅមាន
ក្លមតិ្ មនិទនា់នលែលរសេើរសៅស ើយ  

- ក្ញ្ចរង់វកិាចំណ្ដយរដឌាល និងក្ញ្ចរង់វកិាេលមារក់ារអភវិឌណនរ៍រេ់ស្ថលាលក្ុង-លេុក្ មានក្លមតិ្ទរ
សៅស ើយ 

- មានការលំាក្េលមារម់នធីរ អងគភាពមយួចនំួន ផដលសធ្ឝើតារាងសលរៀរសធ្ៀរការសក្ើនស ើង-ងយចុោះលទពរ
េមផត្ថិរដឌ លរចាឆំ្ប  ំ លត្ូវរញ្ជូ នឱ្រលក្េួងស្ថមពីនិិត្រេសលមចជាមុនេិន សទើររញ្ជូ នមក្រណៈក្មយការ
លររល់រងរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ លទពរេមផត្ថិរដឌ សេត្ថ ពិនិត្រនិងេសលមចជាសលកាយសធ្ឝើឱ្រមានភាពយឺត្ោ៉ា វមនិ
ទនស់ពលសវលា    

- មនធីរអងគភាព-លក្ុងលេុក្មយួចំនួន មានផត្ត្ួសលេក្ត្ល់តាក្បុងរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ លទពរេមផត្ថិរដឌ រ៉ាុផនថលទពរ
េមផត្ថិរដឌជាក្ផ់េថងរយ ន      

- មនធីរជុំវញិសេត្ថ ក្ងឝោះខាត្មស្រនថីផដលមានេមត្ទភាពជំនញ េលមារអ់នុវត្ថការលត្ួត្ពនិិត្រ វាយត្នមវ និង
សរៀរចំរាយការណ៍េមទិនក្មយ។ 
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 រញ្ហា លរឈមផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុមានដូចខាងសលកាម៖ 
- ពលងឹងត្ួនទី ភារក្ិចចររេ់មនធីរឱ្រកានផ់ត្លរសេើរ 
- ពលងឹងនិងពលងីក្េមត្ទភាពមស្រនថីរាជការ 
- ពលងឹងការលររល់រងចំណូល និងជលមុញការរងច់ំណូលមនិផមនស្ថរសពើពនន 
- ពលងឹងការលររល់រងលទពរេមផត្ថិរដឌ 
- ពលងឹងការលររល់រងលរពន័ន FMIS និងលរពន័ន NRMIS 
- ពលងឹងការលររល់រងចំណ្ដយងវកិាជាត្ិ ចំទិេសៅ នងិេនសេំំនច 
- ពលងឹងការវភិាជន ៍ការសែធរ នងិការសលរើលាេ់ធ្នធានមូលនិធ្ិលក្ុងលេុក្ 
- រសងកើនេមត្ទភាពលររល់រង នងិអភវិឌណវេ័ិយសេដឌក្ិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុសៅសេត្ថសកាោះកុ្ង 
- រលំទនិងេលមរេលមួលការងារផក្ទលមងក់ារលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈសៅសេត្ថសកាោះកុ្ង ។  
១.២.១.១៥ ការវនិិសោរ  

ក្.ការវនិសិោរសលៅត្រំនស់េដឌក្ចិចពសិេេ 
 ក្១. លក្មុហ ុន ផដលានវនិសិោរសៅសលើវេ័ិយដណំ្ដកំ្េិក្មយ-ឧេាហក្មយ នងិដណំ្ដ ំសៅេ ូ រមួមាន៖  
- លក្ុមហ ុន លឹម លុង េូអិលធ្ឌី ី(LIM LONG Co.Ltd) េទិត្សៅ ំុដងផពង លេុក្ផលេអរំិល 
- លក្ុមហ ុន អិល វាយ ភ ីលររុ (L.Y.P Group Co.Ltd) េទិត្សៅ ំុអណថូ ងទកឹ្ លេុក្រូទុមស្ថររ 
- លក្ុមហ ុន CAMAGRA INVESTMENT GROUP Co.Ltd   ំុដងផពង លេុក្ផលេអំរលិ 
- លក្ុមហ ុន GREEN RICH GROUP Co.Ltd  េទិត្សៅ ំុសលជាយលរេ់ លេុក្សកាោះកុ្ង 
- លក្ុមហ ុន KOH KONG SUGAR INDUSTRY COMPANY LIMITED េទិត្សៅក្បងលេុក្ផលេអំរិល 
- លក្ុមហ ុន KOH KONG PLANTATION COMPANY LIMITED េទិត្សៅ ំុក្សណ្ដថ ល  ំុអណថូ ងទឹក្ 

លេុក្រូទុមស្ថររ  ំុជីផ្ទត្ លេុក្ងយាងំ នងិ ំុជីេសលើ ដងផពង លេុក្ផលេអំរិល 
- លក្ុមហ ុនេីុណូមុចិេីុមអុិនសវេមនិ(SINOMEIMINVESTMENTCo.Ltd) ំុអណថូ ងទកឹ្លេុក្រូទុមស្ថររ 
- លក្ុមហ ុន សកាោះកុ្ង សអេ អុី ហសតិ្ (KOH KONG SEZ Co.Ltd) សៅ ំុផលពក្េាច ់លេុក្រិរសី្ថររ 
 ក្២.លក្មុហ ុនផដលក្ចិចេនាជាមយួលក្មុលរកឹ្ាអភវិឌណក្មភុជាវនិសិោរសៅសលើវេ័ិយសទេចរណ៍មាន៖ 
- លក្ុមហ ុន UNION DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd េទិត្សៅលេុក្រូទុមស្ថររ និងរិរសី្ថររ 
- លក្ុមហ ុន JW CAMBODIA ECO HOLIDAY េទិត្សៅក្បុងលេុក្សកាោះកុ្ង និងលេុក្រិរសី្ថររ 
- លក្ុមហ ុន BEST TRANSPORT AND SERVICES Co.Ltd េទិត្សៅសកាោះពុត្ស្ថរក្ណ្ដថ ល  ំុភញមីាេ 

ក្បុងលេុក្រិរសី្ថររ 
- លក្ុមហ ុន FULL MOON ISLAND Co.Ltd េទិត្សៅលរជុំសកាោះអំពិល ក្បុងលេុក្រិរសី្ថររ 
- លក្ុមហ ុន GILLGANS ISLAND Co.Ltd េទិត្សៅសកាោះស្ថមតិ្ ឬសកាោះសខាយ ច ក្បុងលេុក្រិរសី្ថររ 
- លក្ុមហ ុន KOH SMACH ISLAND RESORT DEVELOPMENTS Co.Ltd េទិត្សៅសកាោះស្ថយ ច ់ក្បុង

លេុក្រិរសី្ថររ 
- លក្ុមហ ុន SHORELINE (CAMBODIA) INVESTMENT Co.Ltd សៅ ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្មណឍ លេីមា 
- លក្ុមហ ុន COAST DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd េទិត្សៅសកាោះមាប េ់ ផរ៉ាក្ខាងសជើង សកាោះដំ ូង

ក្បុង និងសកាោះដំ ូងសលៅ ក្បុងលេុក្រិរសី្ថររ 
- លក្ុមហ ុន PINEAPPLE DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd េទិត្សៅសកាោះមាប េ់ផរ៉ាក្ខាងត្ផូង និង

សកាោះតាទឹម ក្បុងលេុក្រិរសី្ថររ 
- លក្ុមហ ុន DIRACE INVESTMENT LIMITED េទិត្សៅសកាោះទទឹង ក្បុងលេុក្រិរសី្ថររ 
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 េ.ការវនិសិោរសៅក្បុងត្រំនស់េដឌក្ចិចពសិេេ 
ត្ំរនស់េដឌក្ចិចពិសេេសៅក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ងផដលានរសងកើត្ស ើងមានចំននួ៤ទីតាងំ ៖ 
- ត្ំរនស់េដឌក្ចិចពិសេេនងកុ្ក្សកាោះកុ្ង េទិត្សៅភូមនិងកុ្ក្  ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង 

ររេ់លក្ុមហ ុនអិលវា៉ាយភលីររុ(LYP)។ រចចុរផនបមានសរាងចលក្ចំនួន ០៦សរាងចលក្ ផដលក្ំពុងផត្ដំសណើ រការ 
មានរុរគលិក្ក្មយក្រផដលក្ពុំងរសលមើការងារមានចំនួន១១.៦៤៧នក្ក់្បុងសនោះមានស្រេថីចនំួន៧.៧៦៣នក្ ់

- ត្ំរនស់េដឌក្ចិចពិសេេ ផក្វ េ ួយសឆង េទិត្សៅជារត់្ំរនស់េដឌក្ិចចពិសេេនងកុ្ក្ សេត្ថសកាោះកុ្ង    ក្បុងភមូិ
ស្ថស្រេថ ភូមនិងកុ្ក្  ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្មណឍ លេីមា សេត្ថសកាោះកុ្ង សៅមនិទនម់ានេក្មយភាពអឝីស ើយ  

- ត្ំរនស់េដឌក្ចិចពិសេេរិរសី្ថររេទិត្សៅក្បុងភូមសិ្ថស្រេថ  ំុផលពក្េាច ់ លេុក្រិរសី្ថររ សេត្ថសកាោះកុ្ង  ាន
ដំសណើ រការសរៀរចំសហដាឌ រចនេមភន័នេវោះៗសៅស ើយ  

- ត្ំរនស់េដឌក្ចិចពិសេេសលជាយស្ថឝ យ េទិត្សៅក្បុងភូមសិ្ថស្រេថភូមសិនស្ថទ  ំុសលជាយស្ថឝ យ លេុក្ផលេអំរិល  
សេត្ថសកាោះកុ្ង ររេ់លក្ុមហ ុនឆក្ក្ំពងស់ស្ថម ផដលរចចុរផនបក្ំពុងផត្ស្ថទ រនែវូវចូល អររសរាងចលក្  អររ
ស្ថប ក្ស់ៅររេ់រុរគលិក្...។ល។ 

 

១.២.១.១៦ ការទនំក្ទ់នំង និងកិ្ចចេហលរតិ្រត្ឋិការអនឋរជាតិ្ 
សេត្ថសកាោះកុ្ងរនថអនុវត្ថក្ិចចលពមសលពៀងេថីពីការឆវងកាត្ល់ពំផដនរវាងក្មភុជា និងនង ផដលានចុោះហត្ទសលខា កាលពី

នងងទី១១ ផេក្ក្កដា ឆ្ប ២ំ០១៥។ ក្បុងស្ថយ រត្ីសនោះ សេត្ថសកាោះកុ្ងានេហការជាមយួស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័នសៅសលៅលរសទេ និង
លរសទេមាច េ់ែធោះ សដើមផជីួយ េសស្រងាគ ោះ អនថរារមន ៍ នងិសធ្ឝើមាតុ្ភូមនិិវត្ថនល៍រជាពលរដឌផេយរ ជាពិសេេពលក្រផេយរផដលរង
សលរោះ។ សេត្ឋាននងឹក្ំពុងសធ្ឝើការទំនក្ទ់ំនង នងិរនឋក្ចិចេហលរត្ិរត្ឋិការជាមយួសេត្ឋលតាត្ លរសទេនង ក្បុងការរសងកើន       
ររោិកាេក្ក្ស់ៅឋ េលមារក់ារសធ្ឝើអាជីវក្មយររេ់លរជាពលរដឌ រវាងលរសទេទងំពីរ ។  

រផនទមសលើេសនោះសទៀត្សេត្ថសកាោះកុ្ងានពលងីក្ទំនក្ទ់ំនងររេ់េវួនជាមយួសេត្ថកាស ៉ា  និងសរៀនោ៉ា ង ននលរសទេ
សវៀត្ណ្ដម និងសេត្ថជលីីន សេត្ថយូណ្ដន ននលរសទេចនិ។ សនោះជាកាលានុវត្ឋភាពការងារងយីមយួសទៀត្ដល់លរជាពលរដឌ ជា
ពិសេេែលសនស្ថទផដលរចចុរផនបសនោះលរមូលែឋុ ំនូវែលិត្ែលសនស្ថទេមុលទលេេ់ពុទំនផ់ក្នចបយក្សៅលក្ស់ៅទែីារសៅ
លរសទេនង។ ការវនិិសោរររេ់វេ័ិយឯក្ជនទងំក្បុងលេុក្ និងសលៅលេុក្ រឺជាក្មាវ ងំជំរញុឱ្រមានក្ំសណើ នសេដឌក្ចិច ។ រដឌ
ាលសេត្ឋានយក្ចតិ្ឋទុក្ដាក្ជ់ាខាវ ងំក្បុងការពលងឹង និងពលងីក្ភាពជានដរូក្បុងការអភវិឌណនជ៍ាមយួនដរូអភវិឌណនក៍្បុង និង
សលៅលរសទេសលើវេ័ិយឯក្ជន និងេងគមេីុវលិ ។ 

១.២.២ ផផនរសងគមរិចច 
១.២.២.១ វេ័ិយអររ់ ំយុវជន និងកី្ឡា 
វេ័ិយអររ់រំឺជាវេ័ិយអាទិភាពមយួេលមារស់្ថឋ រ និងអភវិឌណធ្នធានមនុេស។ ជាមយួនឹងសរលនសោាយដ៏

លត្ឹមលត្ូវ ររេ់រាជរដាឌ ភាិល ផដលានដាក្ស់ចញនូវផែនការយុទនស្ថស្រេថចតុ្សកាណដណំ្ដក្ក់ាលទី៤ នីត្ិកាលទ៦ីននរដឌ
េភា លក្េួងអររ់យុំវជន នងិក្ីឡា ក្ា៏នសរៀរចំេវួនោ៉ា ងយក្ចិត្ថទុក្ដាក្រ់ំែុត្នូវសរលនសោាយធ្ំៗចំនួន២ និងាន
សរៀរចំក្ំផណទលមងស់លើក្៨ចណុំចក្បុងឆ្ប ២ំ០១៤ នងិ១៥ចណុំចពីឆ្ប ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ប ២ំ០១៨។ វេ័ិយអររ់មំានត្ួនទី
ោ៉ា ងេំខានក់្បុងការរមួចំផណក្ដល់ការអភវិឌណនល៍រសទេជាត្ិ ទងំវេ័ិយសេដឌក្ិចច និងេងគមក្ិចច។ កុ្មារ យុវជន នងិ
មនុេសសពញវយ័លត្ូវានទទលួការេិក្ា និងការអររ់សំពញមយួជីវតិ្ ផដលមានភាពពាក្ព់ន័ន និងសឆវើយត្រសៅនឹងត្លមូវការ
ទីែារការងារលរក្រសដាយរុណភាពេភេ់ នងិររោិរន័បសដាយានក្ំណត្នូ់វចក្េុវេ័ិយឆ្ប ២ំ០៣០ ជាលរសទេផដលមាន 
លាក្ច់ំណូលមធ្រមក្លមតិ្េភេ់  និងមានចំណូលេភេ់ក្បុងឆ្ប ២ំ០៥០ ជាលរសទេអភវិឌណន ៍។ 
 រ.១. អនុវស័ិ្យអប់រ ុំរុមារតូច 

អនុវេ័ិយអររ់កុំ្មារតូ្ច ានចូលរមួចំផណក្ោ៉ា ងេំខានក់្បុងការជួយ កុ្មារអភវិឌណផែបក្ទងំ៥ រឺ (១)ការអភវិឌណ
ផែបក្រាងកាយ និងេុេភាព។ (២)ការអភឌិណេីលធ្ម ៌ និងវរផធ្ម។៌ (៣)អភវិឌណផែបក្េងគម និងអារមយណ៍។ (៤)ការយល់
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ដឹង និងការពិចារណ្ដ។ (៥)ការអភវិឌណភាស្ថសដើមផពីួក្សរមានមូលដាឌ នលរឹោះរងឹមាមំុន្នចូលសរៀនសៅថាប ក្ទ់ី១ននស្ថលា
រឋមេិក្ាផដលរចចុរផនបាននឹងក្ពុំងពលងកី្វសិ្ថលភាពសធ្ឝើស ើងតាមរយោះសេវាទងំ៤រឺ៖ មសត្ថយរេិក្ារដឌ    មសត្ថយរ
េិក្ាឯក្ជន មសត្ថយរេិក្ាេហរមន ៍ ក្មយវធិ្ីអររ់កុំ្មារតូ្ចតាមែធោះ ឬអររ់មំាតារិតា សេវាអររ់កុំ្មារតូ្ចានរសងកើត្ការ
អនុវត្ថសត្េថវាេ់េមត្ទភាពកុ្មារអាយុ៥ឆ្ប េំថងដ់ាអរផររមា ស្ថលា ថាប ក្ ់ នងិេូចនក្រផដលានក្ំណត្ស់ដើមផសីឆវើយត្រ
សៅត្លមូវការរំណិន និងការអភវិឌណររេ់កុ្មារ។ 
     តាោងផលខធៀបសាលា .ថ្នប រ់ . បុគគលរិ. រុមាររគប់រមមវធិ ី

ររោិយ ២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ សក្ើន,ងយ(+/-) 
១/មសត្ថយរេិក្ារដឌ 

ស្ថលា ៦២ ៦៥ +៣ 
ថាប ក្ ់ ៧៨ ៨៣ +៥ 
រុរគលិក្ ៨០ ៨៤ +៤ 
ចំនួនកុ្មារ ២០៨២/១០៤០ ២០៧៦/១០១៥ -៦ 

២/មសត្ថយរឯក្ជន 
ស្ថលា ១១ ១១  
ថាប ក្ ់ ២២ ៣៩ +១៧ 
រុរគលិក្ ៤៥ ៣៩ -៦ 
ចំនួនកុ្មារ ៩៥៣/៤៨១ ១២៧០/៦០៨ +៣១៧ 

៣/មសត្ថយរេិក្ាេហរមន ៍
មណឍ ល/ក្ផនវង ១៩ ១៤ -៥ 
ថាប ក្ ់ ១៩ ១៤ -៥ 
រុរគលិក្ ១៩ ១៤ -៥ 
ចំនួនកុ្មារ ៣២៤/១៥៩ ២៧៦/១៣៦ -៤៨ 

៤/ក្មយវធិ្ីអររ់កុំ្មារតូ្ចតាមែធោះ 
ភូម ិ ៦១ ៥៨ -៣ 
 ំុ ២២ ២១ -១ 
មាឋ យរសងាគ ល ៦១ ៥៨ -៣ 
លរធានលក្ុមមាឋ យ ២៩៧ ២៨៥ -១២ 
េមាជិក្មាឋ យ ១២៤៧ ១១៩៩ -៤៨ 

ចំនួនកុ្មារក្មយវធិ្ីអររ់តំាមែធោះ ១១៦០/៥៤៧ ១២១៩/៥៣៣ +៥៩ 
 រ.២. អនុវស័ិ្យបឋមស្រិា 

ក្បុងឆ្ប េិំក្ាក្នវងមក្វេ័ិយអររ់ ំ យុវជន និងក្ីឡាសេត្ថ ក្ដូ៏ចជាស្ថលារឋមេិក្ាសៅតាមលក្ុង-លេុក្ទងំ៧
ាន និងក្ពុំងរនថអនុវត្ថផែនការយុទនស្ថស្រេថវេ័ិយអររ់សំដាយផែែក្តាមក្មយវធិ្សី្ថលាកុ្មារសមលត្ីផដលមានការចូលរមួរលំទ
ពីអងគការនដរូរនន សដើមផសីលើក្ក្មភេ់រុណភាពអររ់លំេរសៅតាមសរលសៅអភវិឌណលរក្រសដាយចីរភាពនឆ្ប ២ំ០១៦-
២០៣០ ។ 
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ក្បុងឆ្ប េិំក្ា ២០១៨-២០១៩ សយើងមានលរោឹះស្ថទ នរឋមេិក្ារដឌចនំួន១២១ក្ផនវង ក្បុងសនោះស្ថលាសរៀនលររ់
ក្លមតិ្ ៩១ស្ថលានិង ស្ថលាសរៀនមនិលររក់្លមតិ្ (ឧរេមភន័ន)  ចនំួន២៦ក្ផនវង មានថាប ក្ស់រៀនចំនួន ៨០១ថាប ក្ ់រនធរស់រៀន
ចំនួន ៦៤៧រនធរ(់ងយ ៥៣៣រនធរ ់និងសឈើ ១១៤រនធរ)់ េិេសេររុចំនួន ១៦,៧២៥នក្ ់ លេី ៨,០៥៣នក្ ់ររុគលិក្
េររុ ៧២១នក្ ់លេី ៣៤៦នក្ ់ក្បុងសនោះររុគលិក្រសលងៀនចំនួន ៥៨៥នក្ ់លេី ២៩៥នក្ ់ររុគលិក្មនិរសលងៀន៩៦នក្ ់
លេី ១៧នក្ ់ លរូជារក់្ចិចេនា ៤០នក្ ់ លេី ១៧នក្ ់ លរូរសលងៀនពីរសពល ៩៨នក្ ់ លេី ៣០នក្ ់ លរូរសលងៀនថាប ក្រ់ួរ 
១៣៥នក្ ់លេី ៤៩នក្ ់ ។ 
េូចនក្រេំខាន់ៗ ៖ 

- អលតាពិត្ចូលសរៀនងយី   ៧០.៩០% លេី ៧៣.៦០% 
- អលតារមួចូលសរៀនងយី   ៩១.៦០% លេី ៩១.៧០% 
- អលតាពិត្ននការេិក្ា   ៦៤.៧០% លេី ៦៥.២០% 
- អលតារមួននការេិក្ា   ៨០.៧០% លេី ៨០.២០% 
- អលតាស ើងថាប ក្ ់   ៨៩.៨០%  លេី ៩០.៣០% 
- អលតាលត្ួត្ថាប ក្ ់   ៣.៧០% លេី    ២.៩០% 
- អលតាសាោះរង ់   ៦.៥០% លេី    ៦.៨០% 
- អលតាឆវងភូមេិិក្ាសៅរឋមភូម ិ ៩២.៥០% លេី ៩២.៣០% 
- អលតារញ្ចរក់ារេិក្ាសៅរឋមេិក្ា៦៤.៦៩%  លេី ៦៦.២២% 
- ែលសធ្ៀរេិេស-ថាប ក្ ់  ៣៣.៤០   
- ែលសធ្ៀរេិេស-លរូ  ១៨.១០  

អនុវេ័ិយអររ់មំធ្រមេិក្ា 
ឆ្ប េិំក្ា ២០១៨-២០១៩ សេត្ថសកាោះកុ្ងមានស្ថលាមធ្រមេិក្ាចនំួន៣១ស្ថលា ក្បុងសនោះ អនុវទិាល័យចំនួន 

១៩ស្ថលា វទិាល័យចនំួន ១២ស្ថលា ។ ថាប ក្ស់រៀនរឋមភូម ិ(ទី៧ ដល់ទ៩ី) ចំននួ ១៣៣ថាប ក្ ់រនធរស់រៀនចំនួន ១៣៧
រនធរ ់េិេសេររុចនំួន ៤៨៧៣នក្ ់លេីចំនួន ២៤៨៧នក្ ់សក្ើនចំននួ ៣៨៧នក្ ់លេីចំនួន ២១១ នក្ ់រុរគលិក្រសលមើ
ការសៅរឋមភូមចិនំួន ១៤៥នក្ ់ លេីចំនួន ៣៨នក្ ់ ក្បុងសនោះរុរគលិក្មនិរសលងៀនចនំួន ២៩នក្ ់ លេីចំនួន ០១នក្ ់
។ស្ថលាឯក្ជនរឋមភូម ិមាន៧ថាប ក្ ់េិេសេររុ ៣០១នក្ ់លេី ១២០នក្ ់។ ថាប ក្ស់រៀនទុត្ិយភូម ិ(ទ១ី០ ដល់ទ១ី២)
ចំនួន៥៩ ថាប ក្ ់រនធរស់រៀនចំននួ ៥៥រនធរ ់េិេសេររុចនំនួ ២៥២២នក្ ់លេី ១២០៥នក្ ់សក្ើនចំននួ ៩៦នក្ ់លេី ៧១
នក្ ់ មានររុគលិក្េររុចនំនួ ១៣៩ លេី៣៤នក្ ់ ររុគលិក្េររុ ចនំួន ១៨៨នក្ ់ លេី៥១នក្ក់្បុងសនោះររុគលិក្មនិ
រសលងៀន ១៤នក្ ់លេី ០២នក្ ់។ មានស្ថលាឯក្ជនទុត្ិយភូម ិចំននួ ១ស្ថលា មាន៣ថាប ក្ ់េិេសេររុចំនួន ៣៤នក្ ់
លេីចំនួន ១៦នក្ ់។ 

លទនែលផែបក្រឋមភមូ ិផដលទទួលានក្បុងឆ្ប កំ្នវងមក្៖ 
- អលតាស ើងថាប ក្ ់   ៧៩%    លេី ៨០%  សក្ើន ៣%  លេី ៧%  
- អលតាលត្ួត្ថាប ក្ ់   ៤%   លេី ៥%  ងយ ១%  លេី ២% 
- អលតាសាោះរងក់ារេិក្ា   ៧%       លេី ៥%  ងយ ៣%  លេី ៤% 
- អលតារញ្ចរក់ារេិក្ា   ៧៦%            លេី ៧០% សក្ើន ១០%  លេី ៥% 
- អលតាឆវងភូមេិិក្ា   ៧០%    លេី ៧៦% សក្ើន ៣%  លេី ៧% 
- អលតាពិត្ននការេិក្ា   ៣៤%    លេី ៤២% សក្ើន ៣%  លេី ២% 
- អលតារមួននការេិក្ា   ៦៩%           លេី ៥៥%  សក្ើន ៦%  លេី ៣% 
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- ភាររយេិេសលរ ងជារ ់   ៩១%    លេី ៩៤% សក្ើន ៤.៣%  លេី ៧% 
- ចំនួនេិេសថាប ក្ទ់ី៩ លរ ងជារ ់ ១១៣៧នក្ ់ លេី ៥៩៩នក្។់ 

 លទនែលផែបក្ទុត្ិយភូម ិផដលទទួលានក្បុងឆ្ប កំ្នវងមក្៖ 
- អលតាស ើងថាប ក្ ់   ៨៣%             លេី ៨៤% សក្ើន ៥%  លេីសក្ើន៩% 
- អលតាលត្ួត្ថាប ក្ ់   ៣%   លេី ២%  ងយ ២%  លេី ២% 
- អលតាសាោះរងក់ារេិក្ា  ១៥%  លេី ៨ %         ងយ ២%  លេី ៤% 
- អលតារញ្ចរក់ារេិក្ា   ៧៥%     លេី ៧៣% សក្ើន ៦%  លេី ១% 
- អលតាពិត្ននការេិក្ា   ៣៥%  លេី ៣១% សក្ើន ៧%  លេី ២% 
- អលតារមួននការេិក្ា   ៧៥%  លេី ៦៤% សក្ើន១១%  លេី ១% 
- ភាររយេិេសលរ ងជារ ់  ៤២%  លេី ៣៩%   សក្ើន ៨%  លេី ៩% 
- ចំនួនេិេសថាប ក្ទ់ី១២លរ ងជារ ់ ២២៤នក្ ់ លេី ១១៣នក្ ់។ 

 ក្បុងឆ្ប ងំយីសនោះ សយើងមានេិេសអាហាររូក្រណ៍ងវកិាក្មយវធិ្ ីPB 1.4 ចំនួន ១៥ស្ថលា េិេស ចំននួ ១.៤៧០នក្ ់
លេី ៨៨២នក្ ់នងិេិេសអាហាររូក្រណ៍ឧត្ឋមេិក្ា ៧ស្ថលា េិេស ៣៧នក្ ់លេី ២៣នក្ ់។ 

អនុវេ័ិយអររ់សំលៅលរពន័ន 
១ អលតាអក្េរក្មយមនុេសសពញវយ័អាយុពី ១៥ ដល់៤៥ ឆ្ប  ំ ៤.៣៤% 
២ ភាររយលរជាជនមនិសចោះអក្សរានរញ្ចរថ់ាប ក្អ់ក្េរក្មយ ៦.២១% 
៣ ចំនួនអបក្េិក្ាានរញ្ចរវ់រគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញ ១០៩ 
៤ ភាររយេិេសានរញ្ចរក់្មយវធិ្ីចូលសរៀនស ើងវញិ និងានរញ្ជូ នចូលសរៀនស ើងវញិ ១០០% 
៥ ចំននួេិេសចូលសរៀនក្បុងក្មយវធិ្ីេមមូលរឋមេិក្ា ២៧៤ 
៦ សរៀរចំានលរពន័នពត័្ម៌ានលររល់រងអររ់សំលៅលរពន័ន ៨៥% 
៧ ចំនួនមជឈមណឍ លេិក្ាេហរមន ៍ ០៨ 

- ក្មយវធិ្ីអក្េរក្មយវជិាជ ជីវៈានដំសណើ រការចំនួន ២0ថាប ក្អ់នុវត្ថសដាយមនធីរអររ់ ំ យុវជន និងក្ឡីាសេត្ថ សលរើ
លាេ់ងវកិា តាមក្មយវធិ្ីផដលមានេិេសចូលសរៀន ៣៧០ នក្ ់លេី ២២០នក្ ់នងិេិេសានរញ្ចរ ់មាន 
២៨០នក្ ់លេី ១៧២នក្ ់ 

- ក្មយវធិ្ីសលកាយអក្េរៈមានមណឍ លអាន ចំននួ ៥ក្ផនវង និងរណ្ដត ល័យ ១ក្ផនវង មនិមានការសក្ើនស ើង
េលមារឆ់្ប សំនោះ  

- ក្មយវធិ្ីមជឈមណឍ លេិក្ាេហរមនស៍យើងទទួលានេិេសចូលសរៀនេររុចំនួន ១៣៤នក្ ់ លេីចនំួន ៩០
នក្ ់នងិានរញ្ចរវ់រគសដាយសជារជយ័ ចនំួន ១០៩នក្ល់េី ៨៤នក្ ់ ផដលេិក្ាសលើមុេវជិាជ  ចិញ្ច ឹមេរង
ចំពុោះទ សធ្ឝើលរកាឋ ម  សភវងពណិពាទរ សភវងលរនពណី ជួេជុលមា៉ា េីុនសាក្រក្ ់ទូទឹក្ក្ក្ និងផក្េមពេស  

- ក្មយវធិ្ីេមមូលរឋមេិក្ាដសំណើ រការានចំនួន ០៦លេុក្រឺ លេុក្រទុូមស្ថររ  លក្ុងសេមរភូមនិធ  លេុក្ងយ
ាងំ លេុក្សកាោះកុ្ង លេុក្ផលេអំរិល នងិលេុក្ងយាងំ មានចំនួន ១៤ថាប ក្ ់ េិេសេររុចំនួន ១៦៣នក្ ់
លេី ៦៥នក្ ់ានរញ្ចរច់ំននួ ១៣៩នក្ល់េី ៥៨នក្ ់

- ក្មយវធិ្ីថាប ក្រ់ំសពញវជិាជ ដំសណើ រការានផត្ចំសពាោះថាប ក្ទុ់ត្ិយភូម ិ មានចំននួ ០២ថាប ក្ ់ េិេសេររុ ៧៥នក្ ់
លេី ២៥នក្ ់ជាលទនែលលរ ងជារច់ំននួ ៣៣នក្ ់ លេី ១៥នក្ ់  នេឝរនិចូលសរៀន ៤២នក្ ់ លេី ១៨
នក្ ់លទនែលលរ ងជារ ់២២នក្ ់លេី ១០នក្ ់

- ក្មយវធិ្ីចូលសរៀនស ើងវញិដំសណើ រការទងំ៦ លក្ុង/លេុក្ មានេិេសេររុចំនួន ១៦៧នក្ ់លេី ៨៨នក្ ់ជា
លទនែលរញ្ចរា់ន ១៦៧នក្ ់លេី ៨៨នក្ ់។ 
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រ.៣. អនុវស័ិ្យ យុវជន 
- ានសលជើេសរ ើេយុវជនេយ័លរចិត្ថចូលរមួក្មយវធិ្ីលរក្ួត្លរផជងស្ថប នដយុវជន ផែបក្ក្េិក្មយផរររសចចក្សទេ

ថាប ក្ជ់ាត្ិ សៅរាជធានភីបសំពញ  
- ានដឹក្នយុំវជនកាយរទឹនចូិលរមួសាោះជំរកំាយរទឹនិសរៀមចផងថាប ក្ជ់ាត្ិសលើក្ទ១ីសៅរមណីយដាឌ នរងឹេំរ ិ

ទនសេត្ថ ក្ំពងធ់្ ំ
- សរើក្វរគេិកាេ ស្ថលារំរ៉ានេថីពី ការពលងឹងលក្ុមលរកឹ្ាយុវជន និងកុ្មារក្មភុជាសៅវទិាល័យសកាោះកុ្ង លក្ងុសេ

មរភូមនិធ 
- សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីព ី ការយល់ដឹងសលើជមងសឺអដេ៍ និងកាមសរារដល់យុវជន ៣សលើក្ សៅវទិាល័

យសកាោះកុ្ង  វទិាល័យចាយំម លក្ុងសេមរភូមនិធ នងិលេុក្មណឍ លេីមា 
- ានសរៀរចំឱ្រមានលក្ុមយុវជនកាក្ាទលក្ហមសេត្ថ លក្ុមយុវជនេយលរចិត្ថ “ក្១២”  
- ានេហការសរៀរចំឱ្រមានលក្ុមយុវជនកាក្ាទលក្ហមសេត្ថ លក្ុមយុវជនកាយរទឹន លក្ុមយុវជនេយលរចិត្ថ 

“ក្១២” លក្ុមយុវជន១៥៧ 
- ានសរៀរចំទីតាងំរលមុងេលមារស់្ថងេងអ់ររមជឈមណឍ លយុវជនសេត្ថរចួរាល់ 
- ចុោះរំែុេការងារេយ័លរចិត្ថសៅតាមស្ថលាានចនំួន ៣សលើក្ សៅលេុក្រូទុមស្ថររ រិរសី្ថររ នងិលេុក្ផលេ

អំរិល 
- ានសរៀរចំលក្ុមលរឹក្ាកុ្មារទូទងំសេត្ថានចនំួន ១៥៣លក្មុ មាន៥១៩ស្ថខា និង៣២១៤អនុស្ថខា មាន

េមាជិក្េររុចំននួ ១២.៥៧៧នក្ ់ លេីចំននួ ៦.២៧៦នក្ ់ េទិត្សៅតាមលរោឹះស្ថទ នេិក្ារឋមេិក្ា 
និងអនុវទិាល័យ 

- ានសរៀរចំលក្ុមលរឹក្ាយុវជនទូទងំសេត្ថានចំនួន ១០លក្ុម មាន៥៩ស្ថខា នងិ៣៥៤អនុស្ថខា មាន
េមាជិក្េររុចំននួ ២.៥១២នក្ ់លេីចំននួ ១.២២១នក្ ់េទិត្សៅតាមលរឺោះស្ថទ នេិក្ាវទិាល័យ 

- ចុោះពិនតិ្រតាមដានសលើការដំសណើ រការលក្ុមលរឹក្ាយុវជន និងកុ្មារក្មភុជាាន២សលើក្ សៅលេុក្រូទុមស្ថររ  
រិរសី្ថររ 

រ.៤. អនុវស័ិ្យ អប់រ ុំកាយ នងិរឡីា 
- សេត្ថានសរៀរចំឱ្រមានការលរក្ួត្សលជើេសរ ើេសជើងឯក្ទូទងំសេត្ថ នូវវញិ្ហដ ស្ថ ក្ីឡាាល់ទត្រ់ុរេ-នរ ី

ក្ីឡាាល់ទោះរុរេ-នរ ី ក្ឡីាអត្ថពលក្មយេលមារេិ់េសរឋម និងមធ្រមេិក្ា 
- ចងលក្ងលក្ុមក្ីឡាមាន ៖ លក្ុមក្ឡីាាល់ទត្ច់នំួន ២៥លក្ុម ក្ឡីាាលទោះចំននួ ៣០លក្ុម ក្ឡីាាល់

សាោះ ចំនួន ០១លក្ុម នងិក្ឡីាអត្ថពលក្មយចំនួន ៦លក្ុម 
- ានេិត្េរំសងកើនទលីានក្ីឡា៖ ទីលានាល់ទត្ច់នំួន ៤១ក្ផនវង ទលីានាល់ទោះចំននួ ៥៤ក្ផនវង  ទី

លានាល់សាោះចនំួន ០៥ក្ផនវង ទលីានសលាត្ក្ពំេ់ចំននួ ៤៤ក្ផនវង ទលីានសលាត្ចមាង យចំនួន ៤៨ក្ននវ
ង ទីលានរត្ស់លផឿនចំនួន ៣០ក្ផនវង និងទលីានសចាលដុំផដក្ចំននួ ១៩ក្ផនវង 

បញ្ហា របឈមខដលខរតីមានខ ងីចុំខ ោះវស័ិ្យអប់រ ុំយុវជននងិរឡីាខនោះមានដូចតខៅ៖ 
- អនុវស័ិ្យអប់រ ុំរុមារតូច 
ការចូលសរៀនររេ់កុ្មារតូ្ចមានវឌណនភាពវជិជមាន រ៉ាុផនថសៅមានរញ្ហា លរឈមមយួចំននួដូចជា ក្ងឝោះអាហាររូត្ទមម

សៅត្ំរនដ់ាចល់េោល ការេលមរេលមួលស្ថទ រន័ផររពហុវេ័ិយ ក្ងឝោះលរូមសត្ថយរេិក្ា នងិសហដាឌ រចនេមភន័មសត្ថយរ
េិក្ារដឌ រុណភាពមសត្ថយរេិក្ាេហរមនម៍និទនស់ឆវើយត្រេថងដ់ារុណភាព  និរនថរភាព និងរុណភាពននក្មយវធិ្ីអររ់ ំ
កុ្មារតូ្ចតាមេបងែធោះ។ 

- អនុវស័ិ្យអប់រ ុំខៅបឋមស្រិា 



 

  

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
ទំពរ័ 30 

ការរក្ាេិេសឱ្រសៅរងវ់ងស និងរញ្ចរក់ារេិក្ា ចាាំចល់ត្ូវសធ្ឝើការផក្លមែ ជាពិសេេ លក្ុមកុ្មារជួរការលំាក្ 
លក្ុមកុ្មារាត្រ់ងឱ់្កាេ។ការចូលសរៀនសៅរឋមេិក្ាមានក្លមតិ្េភេ់   ផត្េមាមាលត្កុ្មារផដលទទួលានរំណិនជាមូ
ដាឌ នក្បុងការអាន ការេរសេរ និងការរិត្ សៅមានរមាវ ត្សៅស ើយ។  

- អនុវស័ិ្យអប់រ ុំខៅមធយមស្រិា 
ការសាោះរងក់ារេិក្ាសៅមធ្រមេិក្ារឋមភូម ិ នងិមធ្រមេិក្ាទុត្ិយភូមសិៅមានក្លមតិ្េភេ់សៅស ើយ។វធិ្ីស្ថ

ស្រេថរសលងៀនលត្ូវពលងឹងរផនទម។លរឹោះស្ថទ នមធ្រមេិក្ាភារសលចើនមនិទនម់ានរនធរព់ិសស្ថធ្នវ៍ទិាស្ថស្រេថ រនធរកុ់្ពំរូទរ័ រ
ណ្ដត ល័យ េមាម រឧរសទេ សរាងជាង រណ្ដថ ញទឹក្ អរគិេនី និងរងគនអ់នមយ័ លេរតាមក្មយវធិ្ីេិក្ា។ 

- អនុវស័ិ្យអប់រ ុំខរៅរបព័នន 
+ ចំនួនអនក្េរជនសៅមានសលចើន រ៉ាុផនថការែឋល់ចំនួនលរូជារក់្ចិចេនាត្ចិ 
+ មជឈមណឍ លេិក្ាេហរមនស៍ៅមានចំនួនត្ិច មនិលររត់ាមត្លមូវការមូលដាឌ ន 
+ ក្ិចចេហការររេ់អាជាញ ធ្រក្បុងការអនុវត្ថក្មយវធិ្អីររ់សំលៅលរពន័នសៅមានក្លមតិ្ 
+ ការែឋល់ពត័្ម៌ានពមីូលដាឌ នសៅមនិទនេុ់លក្ិត្សៅស ើយ ។ 

ក្មយវធិ្អីាទភិាពក្បុងវេ័ិយអររ់ ំយុវជន នងិក្ឡីាសេត្ថេលមារឆ់្ប ២ំ០២០-២០២៤ 
ក្មយវធិ្ពីលងកី្ការរពំារ នងិអររ់កុំ្មារតូ្ច៖ ជាមូលដាឌ នេលមារក់ារេិក្ាសៅភូមេិិក្ារនធ រស់ទៀត្សដាយែថល់នូវ

ការអររ់េុំេភាព រណិំន នងិចំសណោះដឹង សដើមផចូីលរមួការអភវិឌណេងគម-សេដឌក្ិចច តាមរយៈការរសងកើនការចូលសរៀនឱ្រាន
៥៩ភាររយននការអររ់កុំ្មារតូ្ច សៅតាមស្ថលាមសត្ថយរេិក្ារដឌ ស្ថលាមសត្ថយរេិក្ាឯក្ជន ស្ថលាមសត្ថយរេិក្ា
េហរមន ៍។ 

ក្មយវធិ្អីភវិឌណ នងិស្ថងេងស់្ថលាសរៀន ៖ ធានថាកុ្មារទងំអេ់ានចូលសរៀនសៅរឋមេិក្ា និងចូលសរៀន
កានផ់ត្សលចើនស ើងសៅមធ្រមេិក្ា តាមរយៈការស្ថងេងស់្ថលាសរៀន(ជាពិសេេ ការពលងីក្ស្ថលារឋមេិក្ាសៅជាអនុ
វទិាល័យ ឱ្រានសលចើនតាម ំុ លេរតាមក្ំសណើ នេិេស)   ការរណថុ ោះរណ្ដថ លលរូរសលងៀនសៅវទិាស្ថទ នររសុកាេលរ ការ
ែគត្ែ់គងល់រ ូ ការែថល់សេៀវសៅេិក្ាសរល នងិររកិាេ ររណ្ដត ល័យ ការរំរ៉ាននយក្ស្ថលាសរៀន រនធរព់ិសស្ថធ្វទិាស្ថស្រេថ 
រនធរកុ់្ពំរូទរ័ រនធរេិ់ក្ាភាស្ថររសទេ សរាងជាង និងទលីានក្ឡីា។ 

ក្មយវធិ្អីភវិឌណលរពន័នធានរុណភាពអររ់ ំ នងិរុណភាពស្ថលាសរៀន ៖ េលមារស់្ថលាមសត្ថយរេិក្ា រឋមេិក្ា 
និងមធ្រមេិក្ា។ការអភវិឌណលក្រេណ័ឍ រុណភាព នងិឧរក្រណ៍ ការអភវិឌណេមត្ទភាពក្បុងការជួយ ស្ថលាសរៀន និងលរូ
រសលងៀន សដើមផេីសលមចានេថងដ់ាររុណភាព និងភាពសឆវើយត្រតាមរយៈការអភវិឌណក្មយវធិ្ីេិក្ាឱ្រមានភាពសឆវើយត្រ េ
មាម រៈេិក្ាលររល់រន ់និងការរសលងៀនលរក្រសដាយមនេិការវជិាជ ជីវៈេភេ់លេរតាមេមយ័កាលអររ់តំាមផររDigital 

ក្មយវធិ្ពីលងងឹលរពន័នវាយត្នមវលទនែលេិក្ាររេ់េិេស ៖ ពលងឹងការសធ្ឝើសត្េថថាប ក្ស់រៀនជាលរចា ំនិងសត្េថវាយត្នមវ
លរចាឆំ្ប  ំការផក្ទលមងក់ារលរ ងថាប ក្ជ់ាត្ិ នងិការសលត្ៀមេវួនចូលរមួក្បុងក្មយវធិ្វីាយត្នមវការេិក្ាររេ់េិេស តាមរយៈការ
លេងព់ិនធុេិេសតាមក្លមតិ្ថាប ក្ត់ាមមុេវជិាជ  នងិតាមលរពន័នTABLETសៅតាមលក្ុង/លេុក្។ 

ក្មយវធិ្អីាហាររូក្រណ៍ ៖ ពលងីក្វសិ្ថលភាពដល់រឋមេិក្ានិងមធ្រមេិក្ា និងសផ្ទថ ត្សលើការក្ំណត្ល់ក្ុមសរល
សៅ ការពិនិត្រតាមដាន នងិវាយត្នមវក្មយវធិ្។ី 

ក្មយវធិ្លីររល់រង នងិវាយត្នមវការរសំពញការងារររេ់ររុគលិក្ ៖ រសងកើនរុណភាពននការរសលងៀន ការវាយត្នមវ ការ
េរសេើរ ការសលើក្ទឹក្ចិត្ថ នងិការអភវិឌណវជិាជ ជីវៈ ។ 

ក្មយវធិ្អីភវិឌណលរពន័នលររល់រងផែែក្សលើលទនែល ៖ក្ស្ថង អភវិឌណេមត្ទភាព និងផ្ទវ េ់រថូររសរៀររររការងារសដើមផី
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អនុវត្ថការក្ស្ថងផែនការ ការសរៀរចំងវកិា និងលរពន័នពិនតិ្រតាមដានផែែក្សលើលទនែលសៅថាប ក្ម់ូលដាឌ ន។ 
ក្មយវធិ្កី្ផំណទលមងក់ារលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុ នងិហិរញ្ដរផទនេហលរត្រិត្ថកិារ ៖ អភវិឌណេមត្ទភាពក្បុងការសរៀរចំ 

និងការអនុវត្ថងវកិា ការសធ្ឝើវមិជឈការការងារងវកិាដល់ស្ថលាសរៀន ការផក្លមែការលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុ និងការពលងឹងភាពជា
មាច េ់ននការអនុវត្ថររេ់នដរូក្បុងលរពន័នអររ់។ំ 

ក្មយវធិ្អីក្េរក្មយ នងិសរៀនសពញមយួជវីតិ្ ៖ អនុវត្ថក្មយវធិ្ីេមមូលអររ់សំលៅលរពន័ន និងក្ណំត្យ់នថការច់េ់លាេ់
េលមារអ់នុវត្ថក្មយវធិ្អីក្េរក្មយ   និងសរៀនសពញមយួជីវតិ្    សដើមផរីសងកើត្ធ្នធានមនុេសផដលអាចេលមរេវួន និងទទលួាន
អត្ទលរសោជនព៍ីឱ្កាេននក្បុងរររិទេងគមវរផធ្ម ៌និងររសិ្ថទ នសេដឌក្ចិចលេរតាមសរលសៅអភវិឌណនជ៍ាត្ិឆ្ប ២ំ០៣០។ 

ក្មយវធិ្េីលមរេលមលួក្បុងវេ័ិយ នងិអនថរវេ័ិយ ៖ រសងកើត្យនថការលរត្ិរត្ថិផដលេែិត្រមតួ្ និងរលូនេលមារអ់នុវេ័ិ
យទងំអេ់ ដូចសនោះមនធីរអររ់ាំនរសងកើត្លក្ុមរសចចក្សទេចលមុោះវេ័ិយអររ់ថំាប ក្ស់េត្ថ ផដលមានរណៈអភាិលននអភាិល
សេត្ថជាលរធាន និងលរធានអងគភាពជុំវញិសេត្ថជាអនុលរធាន និងជាេមាជកិ្ ។  

រញ្ហា ឆវងវេ័ិយ ៖ មនធីរនឹងរនថសដាោះលស្ថយរញ្ហា ឆវងវេ័ិយននដូចជា ១/សយនឌរ័ សដាយសផ្ទថ ត្េំខានស់លើការអររ់ ំ
សៅលររក់្លមតិ្េិក្ា ជាពិសេេការែថល់អាហាររូក្រណ៍ និងការអភវិឌណេមត្ទភាពមស្រនថីជានរ ី ២/ការកាត្រ់នទយសលរោះ
មហនថរាយ ៣/ការផងរក្ាររសិ្ថទ នតាមរយៈការធានថារាល់រញ្ហា លត្ូវានឆវុោះរញ្ហច ំងសៅក្បុងក្មយវធិ្ីេិក្ា នងិ៤/ការ
លររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ តាមរយៈេហការជិត្េបិទនជាមយួមនធីរសេដឌក្ចិច នងិហិរញ្ដ វត្ទុសេត្ថក្បុងការអនុវត្ថក្មយវធិ្ី
ក្ំផណទលមងហិ់រញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ ៥/េុេភាពេិក្ាសផ្ទថ ត្សៅសលើការែឋល់ថាប លំពូន នងិស្ថងេងរ់ងគនអ់នមយ័េលមារ់
េេិេានុេិេស ។ 
េូចនក្រេបូល 

េូចនក្រេបូល 
ស្ថទ នភាព
រចចុរផនប 
២០១៩ 

ចណុំចសៅ 
២០២៣ 

សរលនសោាយទ ី១ ៖ ធានការអររ់មំានរុណភាពលរក្រសដាយេមធ្ម ៌និងររោិរន័ប និងសលើក្មភេ់ឱ្កាេេិក្ា
សពញមយួជីវតិ្ េលមារទ់ងំអេ់រប  
ភាររយកុ្មារអាយុ៥ឆ្ប  ំក្បុងការអររ់កុំ្មារតូ្ចលរររ់រូភាព ៣៦% ៥៩% 
ភាររយកុ្មារអាយុ៤ឆ្ប  ំក្បុងការអររ់កុំ្មារតូ្ចលរររ់រូភាព ៣៧% ៤៧% 
ភាររយកុ្មារអាយុ៣ឆ្ប  ំក្បុងការអររ់កុំ្មារតូ្ចលរររ់រូភាព ២០% ៣៤% 
អលតាពិត្ចូលសរៀនងយីថាប ក្ទ់១ី ៧០.៩០% ៩៥% 
អលតារញ្ចរក់ារេិក្ាសៅរឋមេិក្ា ៥៩.៦៣% ៦៥% 
អលតាស ើងថាប ក្ ់ ៨៨.៤១% ៩៦% 
ចំនួនលេុក្ផដលានេសលមចអលតារញ្ចររ់ឋមេិក្ាោ៉ា ងត្ិត្ ៨០% ០១ ០៧ 
អលតាស ើងថាប ក្ស់ៅរឋមភមូ ិ(ទី៧ ដល់ទ៩ី) ៨៤.៦២% ៩៥.០% 
អលតារញ្ចរក់ារេិក្ាសៅរឋមភូម(ិថាប ក្ទ់៩ី) ៣៤.៣% ៤០% 
អលតាឆវងភូមេិិក្ា សៅ ទុត្យិភូម ិ(ទី៩ សៅ ទី១០) ៧០.៦០% ៨០% 
ភាររយលរ ងជារ(់រឋមភមូ)ិ ៩១.៩៧% ១០០% 
អលតាស ើងថាប ក្ស់ៅទុត្ិយភូម ិ(ទ១ី០ ដល់ទ១ី២) ៧៤.៧២% ៩០% 
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េូចនក្រេបូល 
ស្ថទ នភាព
រចចុរផនប 
២០១៩ 

ចណុំចសៅ 
២០២៣ 

អលតារញ្ចរក់ារេិក្ាសៅទុត្យិភូម(ិថាប ក្ទ់ី១២) ១៧.៨៦% ៣០% 
ភាររយលរ ងជារ(់ទុត្ិយភមូ)ិ ៤០.៨៩% ៧៥% 
អលតាអក្េរក្មយយុវជន (អាយុ ១៥-២៤) ៨០,៨០% ៩០,០% 
អលតាអក្េរក្មយជនសពញវយ័ (អាយុ ១៥-៤៥) ៨១,៧៧% ៩០,០% 
ការវាយត្នមវថាប ក្ជ់ាត្ិលទនែលេិក្ាររេ់េិេសថាប ក្ទ់ី ៣ ទី ៦ និងទី ៨ សលើ 
មុេវជិាជ ភាស្ថផេយរ និងរណិត្វទិា ៩៥.៣៦% ១០០% 

អភវិឌណទីលានក្ី ដាឌ នសេត្ថ មានលររវ់ញិ្ហដ ស្ថក្ឡីា(ក្ផនវង) ០១ ០៣ 
សរលនសោាយទ២ី ៖ ធានភាពេក្ឋិេិទនិ ននភាពជាអបក្ដឹក្ន ំនិងលររល់រង ររេ់មស្រនថីអររ់លំររលំ់ដារថ់ាប ក្ ់
ភាររយការទូទត្ច់ំណ្ដយងវកិាក្មយវធិ្ី ៩២.៥៧% ១០០% 
ចំនួនលរូរសលងៀនរឋមេិក្ាមានេញ្ហដ រលត្មធ្រមេិក្ាទុត្ិយភូម ិ ២៦៩ ៣៣៥ 
ចំនួនលរូរសលងៀនរឋមភមូមិានេញ្ហដ រលត្ររញិ្ហដ រលត្ ២៦ ៦០ 
ចំនួនលរូរសលងៀនទុត្ិយភូមមិានេញ្ហដ រលត្ររញិ្ហដ រលត្ជានេ់ភេ់ ០៧ ១៥ 

        វឌណនភាពចុំខ ោះវស័ិ្យអប់រ ុំមានដូចខាងខរកាម៖ 
 ការងារអររ់ ំ យុវជន និងក្ឡីាសេត្ថសកាោះកុ្ង មានរចនេមភន័នលររល់រងច់េ់លាេ់ សដាយមានលរធានមនធីរ០១ររូ 
មានអនុលរធានមនធីរចំននួ០៣ររូ ការោិល័យជំនញចណុំោះមនធីរចំនួន ០៩ការោិល័យ ការោិល័យអររ់ ំ យុវជន និង
ក្ីឡាលក្ុងចំនួន០១ និងការោិល័យអររ់ ំ យុវជន នងិក្ីឡាលេុក្ចនំួន០៦។ មានស្ថលាមសត្ថយរេិក្ារដឌចនំនួ ៦៥
ក្ផនវង ស្ថលារឋមេិក្ា ១២១ក្ផនវង អនុវទិាល័យ១៩ក្ផនវង និងវទិាល័យ១២ក្ផនវង។ 
 វេ័ិយសនោះ មានយនថការការងារច់េ់លាេ់សដាយានសរៀរចំជាលរពន័នតាមអនុវេ័ិយ និងការោិល័យរលំទតាម
ជំនញដូចជា ផែបក្រដឌាល រុរគលិក្ រណឋុ ោះរណ្ដឋ ល អធ្ិការក្ិចច ផែនការ រណសនយរជាសដើម។ោ៉ា ងណ្ដមុញិមនធីរអររ់ ំ
យុវជន និងក្ឡីា ានទទួលនូវការវភិាជនង៍វកិារដឌពរីាជរដាឌ ភាិលនូវក្ញ្ចរង់វកិាក្មយវធិ្ី និងានអនុវត្ថោ៉ា ងម៉ាត្ច់ត្់
សររពតាមសរលការណ៍ និងច់រហិ់រញ្ដ វត្ទុានោ៉ា ងលរសេើរ។ជាមយួរប សនោះ មនធីរានសរៀរចំពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីទទួល
រនធុក្ការងារនិមយួៗពីមយួឆ្ប សំៅមយួឆ្ប  ំតាមរៈវរគរំរ៉ានេមត្ទភាពពីថាប ក្ល់ក្េួង អងគការនដរូ រសលមាងមូលនធិ្ិភាពជានដ
រូេលមារអ់ភវិឌណេមត្ទភាព (Capacity Development Plan Fund)។ សៅក្បុងការលរមូលកុ្មារចូលសរៀន មនធីរអររ់ ំ យុ
វជន និងក្ឡីា ានេហការជាមយួអងគការនដរូ េហរមន ៍អាជាញ ធ្រលររលំ់ដារថ់ាប ក្ ់ ពលងីក្ត្ំរនទ់ទួលសេវាអររ់ ំទងំ
ការអររ់ចំំសណោះទូសៅ នងិការអររ់សំលៅលរពន័នសៅកានត់្ំរនដ់ាចល់េោល ត្ំរនជ់ួរការលំាក្ ទីជនរទ សហើយានេិត្េំ
សរៀររ េរផុរេជន ក្បុងការស្ថងេ់ងអ់ររេិក្ា តាមស្ថទ នភាពផដលអាចសដាោះលស្ថយានចំសពាោះរញ្ហា ចមផងៗ និងាន
ែឋល់លរូសៅកានត់្ំរនទ់ងំសនោះ តាមរយៈលរូសចញងយី   និងការសលជើេសរ ើេលរូក្ិចចេនាសៅនឹងមូលដាឌ ន។ចំសពាោះការអររ់ ំ    
សៅមធ្រមេិក្ា    សយើងានពលងីក្ពសី្ថលារឋមេិក្ាលររក់្លមតិ្ ឱ្រមានថាប ក្ស់រៀនមធ្រមេិក្ា រសងកើត្ជាអនុវទិាល័យ 
និងពលងីក្ពីអនុវទិាល័យ សៅជាវទិាល័យ សៅតាមត្ំរនទ់ីលរជុំជនផដលមានសេទរភាពពិត្លាក្ដ។ការអភវិឌណយុជន ការ
អររ់កំាយ និងក្ីឡា មនធីរានសរៀរចំឱ្រមាននូវលក្ុមយុវជនកាយរញទនិជាត្កិ្មភុជាតាងំពថីាប ក្អ់នុវទិាល័យដល់វទិាល័យ យុវ
ជនកាក្ាទលក្ហម លក្ុមយុវជនេហភាពេហពន័នយុវជនក្មភុជា(េេយក្) សៅតាមអនុវទិាល័យ និងវទិាល័យនន
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ក្បុងសេត្ថ សដើមផចូីលរមួជួយ ក្បុងេក្មយភាពផងរក្ាអនមយ័ ររសិ្ថទ ន ការការពារេុេេុវត្ទិភាពេងគម កាត្រ់នទយេក្មយភាព
អវជិជមានរងធ្ំរងតូ្ច សញៀនថាប  ំ។ល។រឯីការអររ់កំាយ នងិក្ីឡា មនធីរានសរៀរចំឱ្រមានលរររ់ណ្ដឋ លក្ងុលេុក្ និងស្ថលា
សរៀន សដាយផត្ងផត្ានចាត្ត់ាងំឱ្រមានការលរក្ួត្លរផជងថាប ក្ល់េុក្ ថាប ក្ស់េត្ថ និងថាប ក្ជ់ាត្ិជារនថរនធ រ។់  
  ចណុំចសេាយ/រញ្ហា លរឈម 
 េទិត្ក្បុងដណំ្ដក្ក់ាលក្ពុំងអនុវត្ថក្ំផណទលមងក់ារអររ់ ំ យុវជន នងិក្ឡីា មនធីរអររ់ ំ យុវជន នងិក្ឡីាសេត្ថ
សកាោះកុ្ង ក្ស៏ៅមានរញ្ហា មយួចំនួនផដលមនិទនា់នលររល់ជុងសលជាយដូចជា៖ 

- ការលរមូលកុ្មារលររអ់ាយុ ៧០-៧២ផេឱ្រចូលសរៀនមនិទនា់នអេ់១០០% 
- កុ្មារសលើេអាយុចូលសរៀនសៅរឋមេិក្ា សៅមានសលចើន 
- េិេសសាោះរងស់ៅមានសលចើន 
- រុណភាព និងលរេិទនិភាពននការអររ់ ំមនិទនស់ឆវើយត្រសៅនឹងចណុំចសៅររេ់ផែនការ 
- លទនែលេិេសលរ ងសៅមធ្រមេិក្ាទុត្ិយភូមមិនិទនដ់ល់ចំណុចសៅររេ់ផែនការអររ់ ំ
- ការែឋល់លរូដល់ត្ំរនដ់ាចល់េោលមនិទនា់នលររល់រនត់ាមត្លមូវការ 
- េឝោះការចូលរមួពីេំណ្ដក្អ់បក្ពាក្ព់ន័ន 

          អាទភិាពេំខាន់ៗ ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 
សដើមផសីឆវើយត្រសៅនឹងចណុំចសៅររេ់ផែនការផដលានក្ំណត្ ់មនធីរអររ់ ំ យុវជន  និងក្ីឡា   ានសរៀរចំយនថការការងារ
សដើមផសីដាោះលស្ថយរញ្ហា អាទភិាពមយួចំននួ៖ 

- ពលងឹងេក្មយភាពែសពឝែាយ សធ្ឝើយុទននការលរមូលកុ្មារចូលសរៀន និងផណនដំល់េហរមន ៍ អាណ្ដ
ពាាល មាតារិតា និងអបក្ពាក្ព់ន័ន ក្បុងការលរមូលកុ្មារក្បុងភូមឱិ្រចូលសរៀន ានលត្ឹមលត្ូវតាមលរសភទ
អាយុននភូមេិិក្ានិមយួៗ 

- រនថរសងកើត្ឱ្រមានថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាេហរមន ៍និងមសត្ថយរេិក្ាក្បុងស្ថលារឋមេិក្ារដឌ 
- ពលងីក្សេវាការអររ់តំាមេបងែធោះ នងិការទទួលេុេលត្ូវ 
- ែសពឝែាយ ផណនអំពំីស្ថរៈេំខានន់នការអររ់ ំ ជូនដល់លររអ់បក្ពាក្ព់ន័នក្បុងការទរស់្ថក ត្ក់ារសាោះរងក់ារ

េិក្ា និងការចូលរមួផងរក្ាការពារស្ថលាសរៀន 
- ពលងឹងការលររល់រងរដឌាល រុរគលិក្ ជូនដល់ នយក្ស្ថលា 
- ពលងឹងការសធ្ឝើផែនការយុទនស្ថស្រេថអភវិឌណនិ៍ស្ថលាសរៀន ផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិា ផែនការងវកិាលរចាឆំ្ប  ំ

និងផែនការលរត្ិរត្ថិលរចាឆំ្ប រំរេ់ស្ថលា 
- ពលងឹងលរេិទនិភាពននការសរៀរចំផែនការអររ់ ំឱ្រសឆវើយត្រសៅនឹងសរលសៅអររ់ជំាត្ិឆ្ប ២ំ០៣០។ 
១.២.២.២ វេ័ិយេុខាភិាល 
 វេ័ិយេុខាភាិលសេត្ថ ាននឹងក្ពុំងេតិ្េំយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់ធ្ឝើឲ្រលរសេើរស ើងនូវេុេមាលភាព  និង  េុេភាព

ររេ់លរជាជន សលកាមររូភាពែថល់លទនភាពទទួលាននូវសេវាេុេភាពលរក្រសដាយរុណភាព និងេមធ្ម ៌ សដើមផផីក្លមែ
ស្ថទ នភាពេុេភាព នងិ េុេមាលភាពលរជាពលរដឌលរររ់រូ សផ្ទថ ត្សលើស្រេថី កុ្មារ-ជនលក្លីក្ ជនងាយរងសលរោះ និង  ជនចាេ់
ជរា តាមរយៈពលងីក្ការលររដណថ រ ់ននសេវាអររ់េុំេភាព ពិនតិ្រ-ពាាល-ផងទ-ំរលំទ និង សដាោះលស្ថយនូវរញ្ហា លរឈម 
លេរតាមផែនការយុទនស្ថស្រេថររេ់លក្េួងេុខាភាិល ឆ្ប ២ំ០១៩-២០២១ សដើមផសីឆ្ភ ោះសៅេសលមចសរលសៅអភវិឌឈន ៍
លរក្រសដាយចីរភាព ផដលានក្ំណត្ស់ដាយរាជរដាឌ ភាិល ដូចខាងសលកាម៖ 

- ក្ំណត្អ់ាទិភាព សរៀរចំផែនការ និងយុទនស្ថស្រេថេំរារអ់នុវត្ថនស៍រលនសោាយជាត្ ិ និងសេចក្ថីផណនំ
ររេ់លក្េួងេុខាភាិលេំសៅសលើក្ក្មភេ់េុេភាពនិងេុេមាលភាពររេ់លរជាពលរដឌសៅក្បុងសេត្ថ  

- ពលងីក្វសិ្ថលភាព ននមូលដាឌ នេុខាភាិលស្ថធារណៈ សដើមផឲី្រការែថល់សេវា ានសក្ៀក្នឹងលរជាជន ។ពិ
សេេលរជាជន ផដលរេ់ក្បុងត្ំរនដ់ាចល់េោល និងងាយរងសលរោះ  
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- ពលងាយ និងផរងផចក្ធ្នធានមនុេស ផដលលក្េួងេុខាភាិលានែថល់ជូន រតិ្សៅតាមទីតាងំភមូសិ្ថស្រេថ 
និងចំននួលរជាជន សដាយសររពសៅតាមេថងដ់ាររុរគលិក្ តាម CPAនិង MPA  

- ផរងផចក្ធ្នធានេំភារៈឱ្េង ររកិាេ រសពទរ  ផដលលក្េួងេុខាភាិលានែថល់ជូន រិត្សៅតាមត្លមូវការ
ជាក្ផ់េថង សៅតាមមនធីរសពទររផងែក្ មណឍ លេុេភាព និងរ៉ាុេថិ៍េុេភាព   

- េិក្ារក្មសធ្ាាយននេំរារអ់ភវិឌណនវ៏េ័ិយេុខាភាិលក្បុងសេត្ថ នងិលររល់រងរណ្ដថ ធ្នធាន រុរគលិក្ 
លទពរេមផត្ថិរដឌ េំភារ ឱ្េង ររកិាេ រ ងវកិា និងពត័្ម៌ានសអាយេមលេរសៅនឹងលរពន័នេុខាភាិលស្ថធារ
ណោះររេ់លក្េួងេុេភាិល  

- ធានរុណភាពសេវាេុខាភាិលស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌលរក្រសដាយយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ ់និងពលងងឹលត្ួត្ិ
និត្រច់រស់ៅលរររ់ណ្ដថ សេវាឯក្ជនទូទងំសេត្ថ  

- អនុវត្ថនក៍ារតាមដាន លត្ួត្ពនិិត្រ និងវាយត្ំនលការងាររដឌាល រសចចក្សទេ នងិនិត្ិលក្មសវជជស្ថស្រេថររេ់
ការោិល័យលេុក្លរត្ិរត្ិថ មនធីរសពទររផងែក្ និងរណ្ដថ ការោិល័យទងំរនួផដលេទិត្សលកាមការលររល់រង
ររេ់មនធីរេុខាភាិលសេត្ថ លេរតាមច់រ ់លិេិត្រទដាឌ ន ននលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា និងលរកាេ សេច
ក្ថីផណន ំររេ់លក្េួងេុខាភាិល  

- អនុវត្ថការចុោះពលងឹងសលើការងាររសចចក្សទេឆយរ ពិសេេកាត្រ់នទយឲ្រានជាអត្ិររមិានូវមរណៈភាពមាតា-
ទរក្ និងកុ្មារ  

- អនុវត្ថការចុោះពលងងឹសលើការងារអររ់លំរជាជន េថីពី ជងំឺឆវង នងិជំងរុឺានំរ ៉ាមនិឆវង ផដលរចចុរផនបជងំឺសលើេ
េមាភ ធ្្ម នងិជំងទឺឹក្សនមផែែម ក្ំពុងផត្រកី្រាលដាលរួរឲ្រក្ត្េំ់រល់  

- សរៀរចំក្មយវធិ្ីរងាក រ ផងទសំវជជស្ថស្រេថ និងសលើក្ក្ពំេ់េុេភាពេំសៅកាត្រ់នទយអលតាឈ ឺនិងស្ថវ រ ់ 
- េលមរេលមួល និងសលរើលាេ់ធ្នធានននសអាយេមលេរសៅតាមត្លមូវការ និងសអាយទទួលានទនិប

ែលលែលរសេើរ  
- ពិនិត្រតាមដានេុវត្ទិភាពចំណីអាហារ លររល់រងសេវាឯក្ជន និងលុររំាត្ស់េវាឯក្ជនេុេច់រស់ៅក្បុងសេត្ថ  

ការោិល័យេុខាភាិលលេុក្លរត្រិត្ថមិានត្នួទចីរំងរអឺនុវត្ឋសរលសៅេុេភាពររេ់លេុក្លរត្រិត្ឋតិាមរយៈ  
- ែសពឝែាយ និងអនុវត្ឋសរលនសោាយេុខាភាិលជាត្ ិនិងយុទនស្ថស្រេឋររេ់សេត្ឋ-លក្ុង  
- លរកានភ់ាជ រនូ់វសេវាមានលរេិទនភាពលរេិទនែល និងលររល់ជុងសលជាយ (សលើក្ក្ំពេ់េុេភាព រងាក រ 

ពាាល និងស្ថឋ រនិត្ិេមផទ) សោងតាមត្ំរវូការររេ់េហរមន ៍ 
- ធានការផចក្ចាយធ្នធានមានេមធ្ម ៌និងសលរើលាេ់ធ្នធានទងំអេ់សនោះមានលរេិទនែល  
- េហការជាមយួអាជាញ ធ្ររដឌាលមូលដាឌ ន លររលំ់ដារថ់ាប ក្ ់ 

វឌណនភាពអពំលីទនែលេសលមចានក្បុងឆ្ប  ំ២០១៩ (សធ្ៀរេូចនក្រសរលសៅផដលានក្ណំត្)់ 
វេ័ិយេុខាភាិល ានេហការជាមយួនិង អងគការនដរូរអភវិឌណនស៏លើវេ័ិយេុខាភាិល រនឋសលើក្ក្មភេ់ការ

ចូលរមួអនុវត្ឋយុទនស្ថស្រេឋចតុ្សកាណររេ់រាជរដាឌ ភាិល សដាយរនឋអនុវត្ឋ ផែនការយុទនស្ថស្រេឋេុខាភាិល២០១៤-
២០២០ សដើមផផីក្លមែេូចនក្រេុេភាពេំខាន់ៗ ឱ្រកានផ់ត្លែលរសេើរស ើងផងមសទៀត្ លេរតាមផែនការយុទនស្ថស្រេថ
អភវិឌណនជ៍ាត្ិ ២០២០-២០២៤ ររេ់រាជរដាឌ ភាិលក្មភុជានិត្ិកាលទ៦ីននរដឌេភាជាត្ិ។ ដូចមានតារាងលទនែលេូចន
ក្ររងាា ញខាងសលកាម៖  

សរលសៅយុទនស្ថស្រេថទី ១ (Strategic 
Objective 1) 

លទនែល សរលសៅចំណុចវេ័ិយ 

ការសលរើលាេ់សេវាផងទេុំេភាពមានរុណ
ភាព Overall Access to Quality Health 

Care Services 
២០១៥ 

២០១
៦ 

២០១
៧ 

២០១
៨ 

២០១៩ ២០១៧ 
២០១
៨ 

២០១
៩ 

២០២
០ 
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1. ពិនិត្រពិសលរោះជំងឺងយីេលមារល់រជាជនមយួ
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប (ំចំននួសលើក្) 
OPD consultations (new cases 
only) per person per year 

០,៦៥ ០,៦៧ ០,៧១ ០,៧២ ០,៦៥ ០,៧០ ០,៧៥ ០,៨០ ០,៨៥ 

2. អលតាសលរើលាេ់ផលរ  
Bed occupancy rate (%) 

៧៣ 
៦៥,៤
៧ 

៥៩,០
៧ 

៧៣,៧
០ 

៩៩,៣
០ 

៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 

3. អលតាស្ថវ រស់ៅមនធីរសពទរ 
Hospital mortality rate (%) 

១,៤០ ១,២១ ០.៩០ ០,៨៥ ០,៥៨ <១ <១ <១ <១ 

4. រយៈសពលមធ្រមននការេលមាក្ពាាល 
(ចំននួនងង) 

Average Length of Stay (no. of days) 
៤ ៤ ៤ ៣ ៣,៤៤ ៥ ៥ ៥ ៥ 

េុេភាពរនថពូជ មាតា ទរក្ កុ្មារ និងអាហា
ររូត្ទមម                                Maternal, 
Newborn and  Child health 

លទនែល សរលសៅចំណុចវេ័ិយ 

២០១៥ 
២០១
៦ 

២០១
៧ 

២០១
៨ 

២០១៩ ២០១៧ 
២០១
៨ 

២០១
៩ 

២០២
០ 

5. អលតាសលរវា៉ា ងន់នការសលរើលាេ់វធីិ្ស្ថស្រេថ
ពនាកំ្សណើ ត្ទំសនើរ 
Contraceptive prevalence (modern 
methods) (%) 

៥០,៧៥ ៤៩,១
០ 

៣២ ៣២,១
៧ 

៣១,៥ ៤២ ៤៣ ៤៤,៥ ៤៦ 

6. េមាមាលត្ននការេំរាលសដាយរុរគលិក្េុ
ខាភាិលមានជំនញ 

      Proportion of births delivery by 
skilled health personnel (%)  

៦២,៤៧ ៥៩,៨
៨ 

៨៣,១
២ ៨៨,៩៨ ៩៦,៩៣ ៨៩ ៨៩ ៩០ ៩០ 

7. េមាមាលត្ននការេំរាលសៅមូលដាឌ នេុ
ខាភាិល 
Proportion of births delivery at 
health facilities 

៦៤,៤
១ 

៥៩,៨
៨ 

៨៣,១
២ 

៨៨,០២ ៩៦,៨៩ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ 

8. អលតាេំរាលសដាយវធីិ្វោះកាត្(់រិត្ជា % 
ននទរក្សក្ើត្រេ់)  
Caesarean section rate (% of live 
births) 

០,៨៤ ១,៣៣ ២,១០ ៣,៣០ ២,៧៥ ៧,៥ ៨ ៩ ១០ 

9. ភាររយននស្រេថីមានរភទ៌ទលួការផងទមុំន
េលមាល 4  សលើក្សដាយរុរគលិក្េុខាភិ
ាល Percentage of pregnant 
women who received ANC4 
consultation by health personnel 

៦៥ ៥៧,៩ ៧៩ ៧៩,១
៤ 

៩៨,៣០ ៨៥ ៨៧ ៨៨ ៨៩ 
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10. ភាររយននស្រេថីេំរាលទទលួការពិនិត្រ
ផងទសំលកាយេំរាលសលើក្ទី១(មុន៤៨ 
សមា៉ា ងសលកាយេំរាល) សដាយរុរគលិក្េុខា
ភាិលPercentage of post-partum 
women who received PNC 
consultation by health personnel 

៦៨ ៩៤,៥
៨ 

៨៣,១
១ 

៨៨,៧
៧ 

៩៦,៨៩ ៩៦ ៩៨ ៩៩ ១០០ 

11. ភាររយននកុ្មារានទទលួការរំសៅសដាយ
ទឹក្សដាោះមាថ យក្បុងអំ ុងសពលមយួសមា៉ា ង
ដំរូងសលកាយកំ្សណើ ត្ 
Percentage of infant who were 
breastfed within 1 hour of birth (as 
percentage of live births) 

០,៣០ ០,៤៣ 
៥៣,៤
៨ 

៤៦,៧ ៤៩,០៨ ៨៥ ៩០ ៩៥ >៩៥ 

12. ភាររយននស្រេថីមានរភា៌នទទលួលររថ់ាប ំ
ជីវជាតិ្ផដក្/អាេីុត្ហឝូលិក្ ៩០លររ ់

៨៤ ៨៣ ៧៨,៥
១ 

១០២ ១០៤,៥១ ៧៦ ៧៩ ៨២ ៨៥ 

13. ភាររយននស្រេថីសលកាយេំរាលានទទលួ
លររថ់ាប ជីំវជាតិ្ផដក្/អាេីុត្ហឝូលិក្ ៤២
លររ ់

៦៣ ៥៧ ៦៣,១
៨ 

៩០,១១ ៩២,៦៨ ៧៥ ៨០ ៨៥ ៩០ 

14. ភាររយននកុ្មារអាយុ ៦-៥៩ ផេ ាន
ទទលួលររថ់ាប ជីំវជាតិ្ អា ក្បុងរយៈសពល ៦ 
ផេចុងសលកាយ (ជំុទី២)  

Percentage of children 6-59 months 
received vitamin A during the last 6 

months (Round 2) 

R2:10
4 

R2:10
3 

R2:102.
2 

R2:96.2
8 

R2:96.76 ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ 

15. ភាររយននកុ្មារអាយុ១២-៥៩ ផេ ាន
ទទលួថាប ទំំលាក្ល់ពូន សមរងដ់ាហសុលក្បុងរ
យៈសពល ៦ ផេចុងសលកាយ (ជំុទី២)  

Percentage of children 12-59 months 
received Mebendazole during the last  6 
months (Round 2) 

R2:105 R2:104 
R2:104.

8 
R2:94.5 ៨៩ ៧៦ ៧៩ ៨២ ៨៥ 

16. អលតាលររដណថ រន់នវា៉ា ក្សំ់្ថង៣ដូេ រងាក រ
ជំងឺខានស់្ថវ ក្ ់េឝិត្នដសជើង សត្តាណូេ 
រលាក្េួត្   
DPT-HepB-Hib 3 coverage rate (%) 

៩០,៣៥
% 

៨៧,៥៧
% 

៩៤% 
៩៨,១១

% ១០០% ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 

17. ពិនិត្រពិសលរោះជំងឺក្រណីងយីសលើកុ្មារអាយុ
សលកាម៥ឆ្ប មំាប ក្ ់ក្បុងមយួឆ្ប (ំចំននួសលើក្)  
OPD consultations (new cases 
only) per children under 5 per year ១,៦៤ ១,១២ ១,៣ ១,៥៥ ១,១០ ១,៥៤ ១,៥៦ ១,៥៨ ១,៦ 
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ជំងឺឆវងនិងជំងឺតំ្រនល់តូ្ពិក្ 
Communicable Diseases & NTDs  

លទនែល សរលសៅចំណុចវេ័ិយ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

18. ភាររយននមនុេសសពញអាយុសលើេពី១៤
ឆ្ប ែំធុក្សមសរារសអដេ៍ានទទលួការ
ពាាលសដាយឱ្េងលរឆ្ងំសមសរារសអដ
េ៍ 
Percentage of adult peoples aged 
above 14 year-olds living with  HIV 
on ART 

៨៧ ៨៥ ៩៥ ៩៩ ៩៩ ៨៦ ៨៨ ៩១ ៩៤ 

19. ភាររយននកុ្មារអាយុសលកាម១៤ឆ្ប  ំែធុក្សម
សរារសអដេ៍ានទទលួការពាាលសដាយ
ឱ្េងលរឆ្ងំសមសរារសអដេ៍ 
Percentage of children aged 0-14 
year-olds living with HIV on ART  

៩៨ ៩២ ៩៩ ៩៩ ១០០ ៩៥ >៩៥ >៩៥ >៩៥ 

20. អលតាពាាលសជារជយ័ននជំងឺរសរង 
TB treatment success rate (%) 

៩២ ៩៨ ៩៦ ៩៤ ៩៦ >៩០ >៩០ >៩០ >៩០ 

21. ចំននួក្រណីលស្ថវលជាវជំងឺរសរងផដលាន
រាយការណ៍ 
TB case detected 

១.១៤៧ 
១.១១

៥ 
១.១៦

៤ 
១.៣៣

៧ 
១.២៧០ ៤០៤.០

០០ 
៤០.៥០

០ 
៤០.៦០

០ 
៤០.៧០

០ 

22. អាងំេីុដងន់នជំងឺលរនុចាញ់ក្បុងលរជាជ
១.០០០នក្M់alaria Incidence per 
1,000 population  

២,៦១ ២,៥៥ ៣,០៧ ៣,២៦ ០,៨១ ១,៦៥ ១,៤៥ ១,២៥ ១,០៥ 

23. អលតាស្ថវ រន់នអបក្ជំងឺលរនុចាញ់ផដល
េលមាក្ពាាលសៅមូលដាឌ នេុខាភាិ
លស្ថធារណៈ សលើលរជាជន១០០.០០០ 
នក្ ់
Inpatient Malaria death per 100,000 
population reported in public health 
facilities (%) 

០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០ 

24. អលតាស្ថវ រស់ដាយជំងឺលរនុ្ម 
Dengue hemorrhagic fever case 
fatality rate (%) 

៤ 
០,០
០ 

២,៣០ ០,០០ 
០,០០០
៧ 

០,៣ ០,៣ ០,២៥ ០,២ 

25. អាងំេីុដងន់នជំងឺហងេិ់នក្បុងលរជាជន 
១០០.០០០ នក្ ់
Incidence of Leprosy per 100,000 
population 

៥,៥៩ 
២,៣
៣ 

១,៥៤ ៣,៨ ៥,១៨ ១,៤៣ ១,២៦ ១,១២ ១ 

ជំងឺមនិឆវង និងរញ្ហា េុេភាពស្ថធារណៈ 
Non-communicable diseases  

លទនែល សរលសៅចំណុចវេ័ិយ 

២០១៥ 
២០១
៦ 

២០១
៧ 

២០១
៨ 

២០១៩ ២០១៧ 
២០១
៨ 

២០១
៩ 

២០២
០ 
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26. ភាររយននលរជាជនអាយុពី ២៥-៦៤ឆ្ប ំ
មានជំងឺសលើេេមាភ ធ្្មានទទលួ
ការពាាល(a) 
Percentage of adults aged 25-64 
with hypertension received 
treatment  

៨៧,៤
៣ 

៨,២៨ 
១១,៨
៥ 

២០,៨
២ 

១៤ ៤៥ ៥៥ ៦៥ ៧៥ 

27. ភាររយននលរជាជនអាយុពី ២៥-៦៤ឆ្ប ំ
មានជំងឺទឹក្សនមផែែមានទទលួការ
ពាាល(b) 
Percentage of adults aged 25-64 
with diabetes received treatment 

២៥,៤
២ 

០,០៤ ៣,៣១ ៧,៦៤ ៣,៦៧ ៣៥ ៤៥ ៥៥ ៦៥ 

28. ភាររយននស្រេថីអាយុ ៣០-៤៩ឆ្ប  ំផដល
ានទទលួការលស្ថវលជាវរក្ជំងឺមហារកី្
មាត្េ់ផូនោ៉ា ងតិ្ចមយួសលើក្(c) 
Percentage of women aged 30-49 
years screened for cervical cancer 
at least once  

N/A N/A N/A N/A N/A ៤,៥ ៦ ៧,៥ ៩ 

29. ចំននួនិងភាររយននលរជាជនសពញវយ័
មានជំងឺធាវ ក្ទឹ់ក្ចិត្ថានទទលួសេវា
ពាាល (d)  
Number and percentage of adult 
population with depression received 
treatment  

១,០៧
% 

០,០២
% 

០,០៥
% 

០,១៨
% 

០,០៨
% 

២០% ៣០% ៤០% ៥០% 

30. ចំននួនិងភាររយននលរជាជនសលរើលាេ់
សលរឿងសញៀនានទទលួសេវាពាាល 
Number and percentage of people 
with drug used received treatment  

N/A N/A N/A N/A 
១,៥៥

% 

 
 

៥០% 
 
 

 
 

៦០% 
 
 

 
 

៧០% 
 
 

 
 

៨០% 
 
 

31. អលតាវោះកាត្ជ់មងផឺភបក្ស ើងាយក្បុងលរជា
ជន១.០០០០០០នក្ ់
Cataract surgical rate per 
1,000,000 population 

N/A N/A N/A N/A N/A ១.៩០០ 
២.០០
០ 

២.៥០
០ 

៣.០០
០ 

  
១.២.២.៣ វេ័ិយេងគមកិ្ចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្េមផទ 
វេ័ិយេងគមក្ិចច អត្ីត្យុទនជន និងយុវនតី្ិេមផទសេត្ថ ានរសងកើត្ក្មយវធិ្ីេសស្រងាគ ោះរនធ ន ់សដាយផែែក្តាមផែនការ

ជាយុទនស្ថស្រេថររេ់លក្េួង ជួយ ជនរងសលរោះសដាយសលរោះធ្មយជាត្ ិនិងសលរោះមហនថ រាយជាយថាសហតុ្ សែសងៗ។ សដាយមនិ
ទុក្ឱ្រលរជាជនណ្ដមាប ក្រ់ងសលរោះសដាយមនិានជួយ យក្ចតិ្ថទុក្ដាក្ ់ពសី្ថទ រន័េមត្ទក្ចិចស ើយ។ សដាយសផ្ទថ ត្ការយក្ចិត្ថ
ទុក្ដាក្ស់ៅសលើការសលើក្ក្មភេ់េុេុមាលភាពលរួស្ថរ ផដលានរស្រញ្ហជ រការងារសយនឌរ័ែថល់ក្ិចចការពារ និងទរស់្ថក ត្អ់ំសពើ
ជួញដូរមនុេស រសំលាភរំពាន សធ្ឝើអាជីវក្មយ ក្មាវ ងំពលក្មយ និងអាជីវក្មយែវូវសភទ សធ្ឝើេមាហរណក្មយជនរងសលរោះសដាយអំសពើ
ជួញដូរ ការរសំលាភរំពាន និង សធ្ឝើអាជីវក្មយសែសងៗ ។ អនុវត្ថសរលនសោាយចំសពាោះជនពិការលររល់រសភទសៅតាម     
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េហរមន ៍ សលើក្ក្មភេ់ េុេុមាលភាពជនពិការ។ សរើក្ែថល់រររេនថិេុេេងគមេលមារម់ស្រនថីរាជការេីុវលិ លររលរង និង
សរើក្ែថល់រររេនថិេុេេងគមជូនអត្តី្យុទនជនឱ្រានទនស់ពលសវលា ។ ជលមុញការអនុវត្ថក្ិចចការេមារមមនុេសចាេ់ឱ្រ
មានដំសណើ ការលែ និងមានលរេិទនភាព ។ 

រញ្ហា អាទភិាពេំខាន់ៗ  ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 
- រណថុ ោះរណ្ដថ លមស្រនថឱី្រមានជនំញ សដើមផអីនុវត្ថការងារឱ្រកានផ់ត្មានលរេិទនភាព និងសលរើលាេ់ធ្នធានឱ្រ

អេ់ពីលទនភាព  
- រណថុ ោះរណ្ដថ លដល់អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នពាក្ព់ន័ន ឱ្រមានការយល់ដឹងក្បុងការក្ណំត្អ់ត្ថេញ្ដណជនរងសលរោះ 

និងជនងាយរងសលរោះសដើមផជីយួ អនថរារមន ៍នងិែថល់សេវាដល់ពួក្រត្ឱ់្រាន ទនស់ពលសវលា  
- ជំរញុរនថការងារេមារមមនុេសចាេ់ឱ្រមានដំសណើ រការលរសេើរស ើង 
- ផេឝងរក្អងគការជានដរូ សដើមផជីួយ ដល់ជនរងសលរោះ និងជនងាយរងសលរោះ 
- រញ្ជូ នមស្រនថីចូលរមួវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញវេ័ិយេងគមក្ចិច។ 
១.២.២.៤ វេ័ិយកិ្ចចការនរ ី 
វេ័ិយក្ិចចការនរសីេត្ថ មានភារក្ិចចសលើក្ក្មភេ់ស្ថទ នភាព ឋានៈ ត្ួនទីររេ់ស្រេថី សក្យងលេី ជួររញ្ហា លំាក្     

ភាពងាយរងសលរោះ រញ្ហា លរសួ្ថរ និងេងគមជាត្។ិ សដើមផសីឆវើយត្រសៅនឹងសរលសៅអភវិឌណនល៍រក្រសដាយចីរភាពក្មភុជា   
ឆ្ប ២ំ០១៥-២០៣០ វេ័ិយក្ិចចការនរសីេត្ថ សផ្ទថ ត្េំខានស់ៅសលើវេ័ិយធ្ំចំនួន៦ ការរសងកើនភាពអងអ់ាចផែបក្សេដឌក្ិចចដល់
ស្រេថី, ការអររ់សំ្រេថី សក្យងលេី និងការផ្ទវ េ់រថូរឥរយិរង, េុេភាព អាហារររូត្ទមម េលមារស់្រេថី និងកុ្មារ ីនិងការទរស់្ថក ត្ក់ារ
រកី្រាល ដាលននសមសរារសអដេ៍ និងជមងសឺអដេ៍, ក្ិចចការពារែវូវច់រេ់លមារស់្រេថី និងកុ្មារ,ី ស្រេថីក្បុងការសធ្ឝើសេចក្ថីេសលមច 
និងការ    រស្រញ្ហជ រសយនឌរ័ សៅក្បុងសរលនសោាយ នងិក្មយវធិ្ីក្ំផណទលមង ់ ររេ់រាជរដាឌ ភាិល, សយនឌរ័ និងរផលមរ
លមួលអាកាេធាតុ្ ការអភវិឌណនន៍រត្ង និងការលររល់រងសលរោះមហនថរាយ ។ ទនធឹមនងឹសនោះផដរ វេ័ិយក្ិចចការនរ ី ជួរនូវ
រញ្ហា លរឈមដូចខាងសលកាម៖ 

- េក្មយភាពការងារមានទំហំសលចើន ដូសចបោះការចុោះអនុវត្ថរំសពញការងារមនិានលររល់ជុងសលជាយ សលពាោះទីក្ផនវង
ផដលសៅឆ្ង យ ដាចល់េោល  

- េមត្ទភាពររេ់មស្រនថីសេត្ថ លក្ងុ លេុក្ មយួចនំួននូវមានក្លមតិ្ក្បុងការេលមរេលមួលជាមយួអបក្ពាក្ព់ន័ន  
អាទភិាពេំខាន់ៗ ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 

- រនថែសពឝែាយសរលនសោាយនិងច់រ ់ឲ្រលេរសៅនងិសរលនសោាយររេ់រាជរដាឌ ភាិល 
- រនថែសពឝែាយច់រ ់ និងវធិានការននទក្ទ់ងនងិការទរស់្ថក ត្អ់ំសពើហឹងា ការរសំលាភរំពាន ការជួញដូរ 

និងការសធ្ឝើចំណ្ដក្លេុក្សដាយេុវត្ទិភាព 
- សរៀងរររក្នដរូរេហការ 

តារាងចំនួនស្រ ត្ី វិ្័យមខុងារសាធារណៈ និង នយោបាយ ឆ្ន  ំ២០១៩ 

ល.រ បរិោយ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

យសេងៗ 
្រុប ស្្ី ភាគរយ 

១ អភាិលសេត្ថ ១ ១ ១០០%  
២ អភាិលរងសេត្ថ ៦ ១ ១៧%  
៣ លរធានលក្ុមលរឹក្ាសេត្ថ ១ ០ ០%  
៤ េមាជិក្លក្ុមលរឹក្ាសេត្ថ ១៨ ៤ ២២%  
៥ លរធានលក្ុមលរឹក្ាលក្ងុ.លេុក្ ៧ ២ ២៩%  
៦ េមាជិក្លក្ុមលរឹក្ាលក្ុង.លេុក្ ៨០ ១៧ ២១%  
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៧ អភាិលលក្ុង.លេុក្ ៧ 0 ០%  
៨ អភាិលរងលក្ុង.លេុក្ ២២ ៨ ៣៦%  
៩ លរធានមនធីរ អងគភាពជុំវញិសេត្ថ ២៧ ១ ៤%  
១០ អនុលរធានមនធីរ អងគភាពជុំវញិសេត្ថ ៥៧ ១៥ ២៦%  
១១ លរធានការ-ិមនធីរ អងគភាពជុំវញិសេត្ថ ១០២ ២៣ ២៣%  
១២ អនុលរធានការ-ីមនធីរ អងគភាពជុំវញិសេត្ថ ១៥០ ៤០ ២៧%  
១៣ មស្រនថីការោិល័យ ២៣១ ៧៩ ៣៤%  
១៤ លរធានការ-ិលក្ុង លេុក្  ២៨ ០ ០% មនិផមនជាេមាជកិ្លក្ុមលរឹក្ា ំុ 

១.២.២.៥ វេ័ិយធ្មយការ និងស្ថេន  
វេ័ិយលពោះពុទនស្ថេន មានត្ួនទីេំខាន ់ ក្បុងការរមួចំផណក្អររ់េំងគម ឲ្រមានេីលធ្ម ៌ ចរោិធ្ម ៌ វរផធ្ម ៌

លរនពណី ទំសនៀមទមាវ រ ់ អក្សរស្ថស្រេថ និងការអភវិឌណេងគមជាត្ិ។ វេ័ិយលពោះពុទនស្ថេន ានយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់ផ្ទថ
ត្េំខាន ់ ពលងឹងត្នមវលរួស្ថរ សលើក្ក្មភេ់េីលធ្មរ៌េ់សៅក្បុងេងគម ពលងឹងត្ួនទីភារក្ចិចលក្មេីលធ្មអ៌ាចាររ សៅអធ្ិការ 
និងសងរេភា ពលងឹងការផងរក្ាមរត្ក្ លរនពណី ទំសនៀមទមាវ រ ់ វេ័ិយពុទនចលក្ ពលងឹងវេ័ិយអររ់ពុំទនិក្េិក្ាចារព់ីថាប ក្់
រឋមដល់ថាប ក្វ់ទិាល័យ។ ទងំសនោះជាសរលនសោាយផដលានេសលមចនូវេក្មយភាពអាទិភាពផដលចូលរមួចំផណក្ការ
ក្ស្ថងផែនការអភវិឌណន ៍ជាពិសេេអនុវត្ថន ៍តាមក្មយវធិ្នីសោាយយុទនស្ថស្រេថចតុ្សកាណដំណ្ដក្ក់ាលទ៤ី ររេ់រាជរដាឌ
ភាិលក្មភុជា នីត្ិកាលទី៦ ននរដឌេភា សលកាមការដឹក្នដំ៏្ វ េនវររេ់េសមថចអរគមហាសេនរត្ីសត្សជា ហ ុន ផេន 
នយក្រដឌមស្រនថីននលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា សដើមផសីធ្ឝើឱ្រមានក្ំសណើ នការងារេមធ្មន៌ិងមានលរេិទនភាពសៅក្មភុជា េំសៅកាត្់់
រនទយភាពលក្ីលក្សលើក្ក្មភេ់ក្លមតិ្ជីវភាពររេ់លរជាពលរដឌឱ្រានលែលរសេើរ។ 

 
ក្មយវធិ្ីនសោាយររេ់រាជរដាឌ ភាិល ានយក្ចិត្ថទុក្ដាក្េ់ភេ់ សលើវេ័ិយលពោះពុទនស្ថេន សដាយសររពេិទនិ

សេរភីាពខាងជំសនឿស្ថេន និងសលើក្េធួយលពោះពុទនស្ថេន ផដលជាស្ថេនររេ់រដឌ សហើយរងកលក្េណៈេមផត្ថិលែ
លរសេើរ េក្មយភាពសររពលរត្ិរត្ថិស្ថេនសែសងៗសទៀត្ លរក្រសដាយេុេុដុមនីយក្មយផដលរមួចំផណក្ដល់ការរក្ា េទិរ
ភាពនសោាយ េណ្ដថ រធ់ាប រេ់ងគម ឱ្រានលែ។ ជាងសនោះសៅសទៀត្ រាជរដាឌ ភាិលានក្ំណត្នូ់វសរលនសោាយ 
េក្មយភាពអាទិភាពចំសពាោះវេ័ិយសនោះសដើមផរីនថជំរញុសលើក្ក្មភេ់ោ៉ា ងេក្មយនូវរាល់ត្នួទីររេ់លរួស្ថរ ែាភាជ រស់ៅនឹងត្នមវ
ជាលរនពណីននលពោះពុទនស្ថេន ផដលមានសៅក្បុងលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា េំសៅរស្រញ្ហជ រការអររ់ ំ ផែបក្លពោះពុទនស្ថេន 
សៅដល់លររល់េទរ ់េិេស និេិសត្ យុវជន មហាជនទូសៅសដើមផរីសងកើនការយល់ដឹងពីត្នមវេីលធ្មរ៌េ់សៅក្បងេងគមជាត្ិ
សយើង សហើយរសស្រញ្ជ ៀេឱ្រែុត្ ពីការសលរើលាេ់សលរឿងសញៀន អំសពើហិងាក្បុងលរួស្ថរ អំសពើអនចារ ការសក្ងលរវញ័្ច ែវូវសភទ សក្យង
ទំសនើង ការសលរើលាេ់សលរឿងសញៀនក្បុងលេទរយុ់វវយ័សចញឱ្រអេ់ពីេងគមជាត្ិសយើង។  

 
ជំរញុការអនុវត្ថនស៍េចក្ថីផណន ំនិងលិេិត្រទដឌននន ចំសពាោះអងគការស្ថេន វត្ថអារាម និកាយស្ថេន អងគការ

េមារម ផដលមានចរតិ្ស្ថេន ឱ្រលរត្ិរត្ថ ិ សធ្ឝើេក្មយភាពស្ថេន លេរតាមសរលការណ៍ និងច់ររ់រេ់រដឌ។ េលមរ
េលមួលររេ័ិទលររស់្ថេនឱ្រមានេុេុដុមនីយក្មយ សលើក្ទឹក្ចិត្ថ ឱ្រលរត្ិរត្ថិសររពលក្ិត្រវនិយ័តាមវធិ្ីស្ថស្រេថស្ថេនសរៀ
ងៗេវួន សដាយរក្ាស្ថមរគីភាពក្បុង ចំសណ្ដមអបក្មានចរតិ្ស្ថេន និងអបក្កានស់្ថេនទងំអេ់។  

 
អនុវត្ថរទរផញ្ដត្ថ ិ លិេិត្រទដាឌ ន ស្ថរាចរ សេចក្ថីផណនរំរេ់លក្េួង េហការទំនក្ទ់ំនងោ៉ា ងជិត្េបិទន តាម

ឋាននុលក្ម ររេ់លពោះេងឃលររលំ់ដារថ់ាប ក្ស់ៅតាមមូលដាឌ ន និងសមដឹក្ន ំ ឬត្ំណ្ដងពាហិរស្ថេននន ក្បុងវេ័ិយធ្មយ
ការ និងស្ថេនទងំមូល ជួយ េលមរេលមួលការងារែសពឝែាយ េនធនលពោះធ្ម ៌ត្ួនទីលពោះពុទនស្ថេន ែាភាជ រេ់ងគមឱ្រ 
ានទូលំទូលាយេលមារក់ារអនុវត្ថនរ៍នថ។ 
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តាោងស្ទិតិ វតថ រពោះស្ងឃ អាចារយ គណៈរមមការវតថនិងអបរសាប រ់ខៅវតថ ទូទុំងខេតថ២០១៩ 

បរយិាយ 
ចុំនួនវតថអាោមនិងរពោះស្ងឃទូទុំងខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ២០១៩ 

ស្រុបរមួ គណៈមហានិកាយ គណៈធមមយុតថិរនិកាយ 
វតថ ៥៣វតថ ៤៧វតថ ៦វតថ 
រពោះស្ងឃ ៤៣៥អងគ ៣៧៣អងគ ៦២អងគ 

បរយិាយ 
ស្រុបរមួ
(នារ់) 

គណៈមហានិកាយ គណៈធមមយុតថិរនិកាយ 
របុស្(នារ់) រសី្(នារ់) របុស្(នារ់) រសី្(នារ់) 

អាចារយ-អាចារនិ ី ១១៥ ១០៤ ១ ៩ ១ 
គណៈរមមការវតថ ២០៤ ១៨១ ១៦ ៧ ០ 
តាជីនិងដូនជ ី ៨០ ១៩ ៤៨ ៥ ៨ 
អបរសាប រ់ខៅវតថ ១១៤ ១០០ ០ ៨ ៦ 

ស្ទតិ ិហរិសាស្នា(រគសឹ្ធ-ឥសាល ម- ចនិ) ឆ្ប ុំ២០១៩ 
ឥសាល ម រគឹស្ថ ចិន (ហវុងតាខស្ៀន) បាថ្ហ 

បរយិាយ ចុំននួ បរយិាយ ចុំននួ បរយិាយ ចុំននួ ចុំននួ 
វហិារ ៩ រខនលង វហិារ ១០ រខនលង វហិារ ០១រខនលង ០១រខនលង 

ស្ ូោ៉ា វ ៧ រខនលង 
សាប រ់ការ
ថ្នវ យបងគុំ ១៥ រខនលង សាស្នរិ ០៨នារ់ ៤៤នារ់ 

មជឈមណឍ ល ០ រខនលង រគូគង្វវ ល ២៥ នារ់    
សាស្នរិ ១០.៤៥៦នារ់ សាស្នរិ ៨៩០នារ់    

 
១.២.២.៦ វេ័ិយវរផធ្ម ៌និងវចិិលត្េិលផៈ 

  វេ័ិយវរផធ្ម ៌  និងវចិិលត្េិលផៈសេត្ថ ានចូលរមួចំផណក្ក្បុងការអភវិឌណនេ៍ងគមជាត្ ិ។ វេ័ិយវរផធ្មស៌េត្ថ មាន
េកាថ នុពលអាចទក្ទ់ញសភញៀវជាត្ិ-អនថរជាត្ិចូលទេសនក្ំស្ថនថ សៅតាមរមណីយដាឌ នធ្មយជាត្ិ និងរមណីយដាឌ ន
លរវត្ថិស្ថស្រេថ  រមួមានសចត្យិ ុនឆ្ង ទលីានទត្េី់ លពោះអងគសរក្ធ្វក្ មឈូេរុរាណ អណថូ ងមយួរយ និងស្ថទ នីយភបេំបង
សពើង ស្ថទ នីយក្់លអូរេិរមាន ់ ស្ថទ នីយដណំ្ដក្ស់េថច ស្ថទ នីយភបផំពល ស្ថទ នីយអូរក្ី ស្ថទ នីយងយសចត្ិយ ស្ថទ នយីសរាងដំរ ី
ស្ថទ នីយេបងតាធ្ន ស្ថទ នីយេបងលេល់(សរាងជំនង) ស្ថទ នយីតាស ៉ា  ស្ថទ នីយអូរទកឹ្មុជ ស្ថទ នីយរងូកុ្មារ ផដលេទិត្សៅក្បុង
លេុក្ងយាងំ និងវត្ទុេិលផៈមយួចំនួនផដលលេងស់ចញពីេំសៅលិចយក្មក្រក្ាទុក្សៅអាររស្ថរមនធីរ។     
 ជាពិសេេវេ័ិយវរផធ្ម ៌  មានភារក្ិចចោ៉ា ងេំខានក់្បុងការេហការជាមយួអាជាញ ធ្រផដនដី   និងស្ថទ រន័មានេមត្ទ
ក្ិចចននផដលពាក្ព់ន័ន   សដើមផសីរៀរចំផែនការយុទនស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍  និងផងរក្ាត្ំរនវ់រផធ្ម ៌េិក្ាលស្ថវលជាវនិងចងលក្ង 
រក្ាទុក្ឲ្រានរងវ់ងសនូវឯក្ស្ថរសរត្ិក្ភណឍ វរផធ្មល៌ររល់រសភទ ផដលមានសៅក្បុងសេត្ថ។  
 េមផត្ថិវរផធ្មទ៌ងំសនោះលត្ូវានអភរិក្ស នងិអភវិឌណវរផធ្មជ៌ាត្ិ  ការពារេមផត្ថិសរត្កិ្ភណឍ ជាត្ិ លាស្ថទរុរាណ 
ទួលលរវត្ថិស្ថស្រេថ សរត្កិ្ភណឍ ររូី នងិអររូ ី  រក្ាការពារេិលផៈ សលាេ ន យីសក្ អានយ៉ា ចារុី រាលំរជាលរិយ រំនូរ ចមាវ ក្ ់
ជំរញុការនចបលរឌិត្វរផធ្មង៌យីៗ។ េក្មយភាពេំខានផ់ដលលត្វូសដាោះលស្ថយចំសពាោះមុេមាន៖ 

- ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រេក្មយភាពសេវា ក្មយវធិ្ីេផមថងសែសងៗ  
- ការរញ្ហច ំងភាពយនថវសីដអូ ស្ថវ ក្េញ្ហដ អាជីវក្មយ  អាជីវក្មយេិលផៈេូនររូ  និងសេវាសែសងៗ ផដលទក្ទ់ង

និងវេ័ិយវរផធ្ម ៌ 
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- ចូលរមួការផងរក្ា  អភរិក្ស  អភវិឌណវរផធ្មជ៌ាត្ិ   ផងរក្ាេិលផៈលរនពណី ទំសនៀមទលំារព់រីុរាណ  
- សធ្ឝើការែសពឝែាយឲ្រលរជាជនយុវជនយល់ពីត្នមវេមផត្ថិវរផធ្មជ៌ាត្ិស ៣េរតិ្រនថឹងការហូំរចូលអំពីវរផធ្ម៌

ររសទេ ផដលមានលក្េណៈមនិេមលេរ   និង លរនពណីជាត្ិសយើង  
- សលើក្ក្មភេ់ការយល់ដឹងការចូលរមួយុវជនក្បុងការអភវិឌណវរផធ្មជ៌ាត្ិ ។  
ជាមយួរប សនោះផដរ វេ័ិយវរផធ្ម ៌និងវចិិលត្េិលផៈសេត្ថ មានរញ្ហា លរឈមមយួចំននួដូចខាងសលកាម៖ 
- ការោិល័យមយួចំននួពុំទនម់ានលរធាន និងអនុលរធានលររល់រងសៅស ើយ 
- ពុំទនម់ានស្ថរមនធីរេលមារដ់ាក្ត់ាងំនូវវត្ទុរុរាណផដលលេងស់ចញពីេំសៅលិច (សកាោះសេថច) និង សៅតាម

ជួរភបលំក្វាញ 
- ក្ងឝោះេិលផក្រ-េិលផការនិី េលមារស់ចញេផមថងជូនលរជាពលរដឌសៅសពលមានក្មយវធិ្ីមថងៗ 
- អាជីវក្រមយួចំនួនមនិានមក្េំុច់រអ់នុញ្ហដ ត្សធ្ឝើអាជីវក្មយសៅលចក្សចញចូលផត្មយួ។ 
១.២.២.៧ វេ័ិយការងារ និងរណថុ ោះរណ្ដថ វជិាជ ជីវៈ 
វេ័ិយការងារ និងរណថុ ោះរណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ ជាវេ័ិយេបូលមយួោ៉ា ងេំខាន ់ ានរមួចំផណក្ោ៉ា ងេក្មយ ក្បុងការ

កាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្ តាមរយៈការែថល់ឱ្កាេការងារេមរមរជូនលរជាពលរដឌ ការសលើក្ក្ំពេ់លក្េេណឍ ការងារ ពលងឹង
េុេដុមរមនននទំនក្ទ់ំនងវជិាជ ជីវៈរវាងនិសោជក្ និងក្មយក្រនិសោជតិ្ ធានការការពារក្មាវ ងំពលក្មយផដលរសលមើការងារ
សលើលររវ់េ័ិយ ជាពិសេេទទួលាននូវេិទនិ នងិអត្ទលរសោជន ៍ លេរតាមរទរញ្ដត្ថនិនច់រេ់ថីពីការងារ េលមារជ់ន
ទងំឡាយណ្ដផដលេទិត្សលកាមរទរញ្ដត្ថិច់រេ់ថីពីការងារ លពមទងំលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិនន និងការអររ់រំណថុ ោះ     
រណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈជូនលរជាពលរដឌ ជាពិសេេយុវជនផដលមនិមានឱ្កាេចូលសរៀនរនថសៅឧត្ថមេិក្ា នងិជនងាយរង
សលរោះដនទសទៀត្សដាយមនិលរកានក់ារសរ ើេសអើងស ើយ។ 
  

សេត្ថសកាោះកុ្ង មានេកាថ នុពលេំខាន់ៗ  ផដលអាចទក្ទ់ញអបក្វនិិសោរទុនទងំក្បុងលរសទេ និងសលៅលរសទេ
មក្សាោះទុនរក្េីុក្បុងសេត្ថកានផ់ត្សលចើនស ើងៗ សហើយានលេូរយក្ក្មាវ ងំពលក្មយ (រារព់ានន់ក្)់ ក្បុងសនោះមាន វេ័ិយ
ឧេាហក្មយ សរាងចលក្ត្ំស ើងរងយនថ វាយនភណ័ឍ កាត្ស់ដរេំសលៀក្រំពាក្ ់េមាម រៈក្ីឡា   វេ័ិយសទេចរណ៍ និងសេវាក្មយ
សែសងៗ។ វេ័ិយទងំសនោះជំរញុឲ្រមានក្ំសណើ នការងារ ក្បុងទិេសៅកាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្ សហើយក្ា៏នចូលរមួកាត្រ់នទយ 
លរជាពលរដឌចំណ្ដក្លេុក្។ ជាមយួសនោះែងផដរ លក្ុមអធ្ិការក្ិចចការងារ ផដលមានត្ួនទីោ៉ា ងេក្មយក្បុងការជំរញុ និង
ែសពឝែាយឱ្រេហលរេលរឹោះស្ថទ ន សររពតាមសរលការណ៍ច់រេ់ថីពីការងារ និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិនន សដើមផធីាន
ាននូវលក្េេណឍ ការងារលែ និងរក្ាាននូវេុេដុមនីយក្មយក្បុងទំនក្ទ់នំងវជិាជ ជីវៈ ក្បុងសរលរំណងរសងកើន ែលិត្ភាព 
លេរតាមស្ថទ នភាពរកី្ចសលមើនររេ់សេត្ថ។ រិត្មក្ដល់រចចុរផនបសនោះ េហលរេ លរោឹះស្ថទ នក្បុងសេត្ថ េររុចំនួន ៧២ េហ
លរេ ផដលានែថល់ការងារសធ្ឝើជូនលរជាពលរដឌេររុចនំនួ១៤.៨៨៩នក្ ់ (លេីចំនួន៨.៧៩៤នក្)់ ក្បុងសនោះមាន ក្មយក្រ
និសោជិត្ផេយរចនំួន១៣.៦១០នក្ ់ (លេីចំនួន៨.៤១២នក្)់ និងពលក្រររសទេចំនួន១.២៧៩នក្ ់ (លេីចនំួន ៣៨២
នក្)់ ក្បុងសនោះ េហលរេ លរឹោះស្ថទ ន ផដលមានក្មយក្រនិសោជិត្ក្ំពុងរសលមើការងារសលចើន រឺសៅត្ំរនស់េដឌក្ចិចពិសេេនង
កុ្ក្មាន០៧    េហលរេ  ដូចជា YAZAKI, HYUNDAI, KKN, MIKASA Sport, ៩៩អុមឹលរ យរឺរ ីCamco និង 
HANA ផដលមានក្មយក្រនិសោជិត្េររុចំនួន១១.៦៤៧នក្ ់ (លេីចំនួន ៧.៧៦៣នក្)់ និង ០២ េហលរេសទៀត្     
សៅសរាងចលក្េកេរ និងចំការអំសៅ លេុក្ផលេអំរិលផដលមានក្មយក្រនិសោជិត្េររុចនំួន៦៧ នក្ ់(លេីចំននួ០៩ នក្)់។ 

វេ័ិយការងារេសលមចាននូវលទនែលរួរឱ្រក្ត្េ់មាគ ល់ោ៉ា ងណ្ដក្ថី ក្ស៏ៅមានចណុំចលរឈមមយួចំនួនផដល
ទមទរឲ្រមានការេិត្េំសដាោះលស្ថយឲ្រានសជារជយ័ផងមសទៀត្ មានជាអាទិ៍៖  

- លក្ុមហ ុនមយួចនំួនមនិានដាក្រ់ំសពញផរររទេថីពីេហលរេនិងលក្េេណឍ ការងារឲ្រានលត្ឹមលត្ូវ   
- លរជាពលរដឌមយួចំននួលរក្រមុេរររមានលក្េណៈរនធ ររ់នសនំិងមនិពិត្លាក្ដ  ។ 

រញ្ហា លរឈមចមផងៗ ផដលលត្ូវសដាោះលស្ថយ៖  
- ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីការងារ និងលិេិត្រទដាឌ ននន  
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- ពលងឹងការចុោះអធ្ិការក្ិចចតាមេហលរេ លរឹោះស្ថទ នក្បុងសេត្ថឲ្រានសទៀងទត្ ់ 
- សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លផែបក្សេវាក្មយរមួមាន អរគិេន ីជាងក្ំសារ កុ្ំពរួទរ័រដឌាល សអ ិចលត្ូនិច ជួេជុល

ម៉ាូតូ្ និងជាងែាផដក្  
- សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លផែបក្ក្េិក្មយដូចជា ចិញ្ច ឹមមាន ់ សរ លជូក្ និងចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថង ចិញ្ច ឹមលត្អីផណថ ង 

ក្ផងករ  ដណំ្ដទុំសរន លាុង ដារំផនវចលមុោះ រណថុ ោះែសតិ្ នេភចងឹកោះ លត្ក្នួ លត្ឡាច នឆថាវ នងិ សពភ ។ 
១.២.២.៨ វេ័ិយពត័្ម៌ាន 

 វេ័ិយពត័្ម៌ានសេត្ថសកាោះកុ្ង    ជាអងគភាពមូលដាឌ នររេ់លក្េួងពត័្ម៌ាន     មានត្ួនទជីាសេនធ្ិការទទួលរនធុក្
អនុវត្ថនិងេលមរេលមួលេក្មយភាពររេ់លក្េួងសលើវេ័ិយពត័្ម៌ាននងិសស្ថត្ទេសនក៍្បុងលក្រេណ័ឍ សេត្ថសកាោះកុ្ង ។ ែសពឝ 
ែាយជាលរចានូំវពត័្ម៌ានតាមរយៈវទិរុ ទូរទេសន ៍ទេសនវដថី  លពឹត្ថិរល័ត្  ការផេត្  ររូងត្។ល។ េថីពីេក្មយភាពក្បុងសេត្ថ
សកាោះកុ្ង    លពឹត្ថិការណ៍ជាត្ិ  និងអនថរជាត្ិ  ។ សចញលិេតិ្អនុញ្ហដ ត្កាសេបើេំុលរក្រអាជីក្មយពាក្ព់ន័នសលើវេ័ិយពត័្ម៌ាននិង
សស្ថត្ទេសន ៍  ជាសេនធ្កិារររេ់លក្េួងពត័្ម៌ានក្បុងការលត្ួត្ពិនិត្រសរាងពុមភ  និងសេវាននផដលទក្ទ់ងដល់ការសចញ 
ែាយែលិត្ែលសស្ថត្ទេសនជ៍ាសេនការររេ់លក្េួងពត័្ម៌ាន ក្បុងការតាមដានពត័្ម៌ានការផេត្  លពឹត្ថិរល័ត្ ទេសនវដថី  
និងការសចញែាយែលិត្ែលសាោះពុមភ  លររល់រងមស្រនថរីាជការក្បុងវេ័ិយសនោះ    សអាយានលត្ឹមលត្ូវតាមច់រក់្ណំត្ស់លើក្
រសលមាងផែនការងវកិា សដើមផដីំសណើ រការររេ់ក្ិចចការពត័្ម៌ានសេត្ថ  លររល់រងរដឌាលរសចចក្សទេជំនញ និងផងរក្ាការពារសលរើ
លាេ់លទពរេមផត្ថិមូលដាឌ នេមាម ររសចចក្សទេងវកិា ។ លរមូលចំណូលននតាមច់រក់្ំណត្ ់ និង អនុវត្ថការរាយការណ៍
ជូនលក្េួងពត័្ម៌ាន  រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង និងេមត្ទក្ិចចពាក្ព់ន័នជាលរចា ំ។ 
 វេ័ិយពត័្ម៌ានសេត្ថ  មានត្នួទីដេំ៍ខានក់្បុងការនមំក្នូវពត័្ម៌ានេំខាន់ៗ  ជាត្ិ អនថរជាត្ិ ជូនថាប ក្ដ់កឹ្នសំេត្ថនងិ
លរជាពលរដឌសៅក្បុងសេត្ថានដឹងានស ើញនូវភាពរកី្ចសលមើនររេ់លរសទេជាត្ិ ានដឹងអពំីស្ថទ នភាពនសោាយសេដឌ
ក្ិចចររេ់លរសទេននសលើពភិពសលាក្  
 វឌណនភាពចសំពាោះវេ័ិយសនោះមានដូចត្សៅ៖ 
  ផែែក្សលើសរលនសោាយតាមវេ័ិយ   ផដលផចងក្បុងយុទនស្ថស្រេថចតុ្សកាណ     នងិផែនការអភវិឌណជាត្ិ លក្េួង
ពត័្ម៌ានានដាក្ស់ចញនូវសរលនសោាយអទិភាព៣ចណុំចដូចត្សៅសនោះ ៖ 

- ពលងីក្វសិ្ថលភាពនិងលរេិទនភាពននសេវាែសពឝែាយែថល់ពត័្ម៌ានការអររ់ ំ និងការក្សំ្ថនថ លរក្រសដាយ 
រុណភាព និងេមធ្ម ៌ជូនលរជាពលរដឌ លររម់ជឈដាឌ នឲ្រាន៩៥% ដល់ ៩៧%  

- សលើក្ទឹក្ចិត្ថការអនុវត្ថ សេរភីាពស្ថរពត័្ម៌ាន នងិការរសញ្ចញមត្ិលេរតាមសរលការណ៍លទនិលរជាធ្រិសត្
យរសេរពីហុរក្ស សលើក្េធួយនីត្ិរដឌ ការពារេិទនិ និងសេចក្ថីនងវងបូររេ់មនុេស  

- រមួចំផណក្អភរិក្ស នងិអភវិឌណវរផធ្មល៌រនពណីសដើមផសីលើក្ក្មភេ់អត្ថេញ្ដណជាត្ិផេយរ និង ក្តិ្ានុភាព  នន
លពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា  សៅសលើឆ្ក្អនថរជាត្ិ តាមរយៈលរពន័នែសពឝែាយ  

- រយៈចុងសលកាយសនោះ   វេ័ិយពត័្ម៌ានេសលមចាននូវេមទិនិែលជាសលចើនសដើមផសីឆវើយត្រនូវត្លមូវការចាាំច ់
ក្បុងការរំសពញការងារលរចានំងងក្ដូ៍ចជាការរសលមើសេវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌជាក្ផ់េថង៖ 

- ានពលងឹងរសរៀររររសធ្ឝើការងារដល់មស្រនថីរាជការានលែលរសេើរស ើងមយួក្លមតិ្ផងមសទៀត្             
- ស្ថងេងអ់រររដឌាលមនធីរងយី១េបង២ជានរ់ារព់ីជានែ់ធល់ដី (េសលមចាន១០០%)                                           
- ានសធ្ឝើការផក្លំអនូវឧរក្រណ៍េមាម ររសចចក្សទេេលមារយ់ក្ពត័្ម៌ានានលរសេើជាងមុន  
- ានសធ្ឝើការផក្លមែរក្មយវធិ្ីែាយវទិរុានលែលរសេើជារសណថើ រៗ សដើមផរីសលមើជូនមតិ្ថអបក្ស្ថថ រល់រក្រសដាយ

រុណភាព ។ 
 រញ្ហា លរឈមផដលសក្ើត្មានស ើងដូចខាងសលកាម៖ 
 ទនធឹមនងឹការអរអរស្ថទរចំសពាោះេមទិនែលផដលទទួលានខាងសលើសនោះ ក្ស៏ៅមានចណុំចេឝោះខាត្ មយួចំននួ៖ 
វសិ្ថលភាពលរពន័នែសពឝែាយមនិទនា់នលររដណថ រទូ់ទងំសេត្ថសកាោះកុ្ងសៅស ើយ សដាយស្ថរផត្ស្ថទ នភាព ភមូសិ្ថស្រេថ
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សេត្ថមានការេយុរស្ថយ ញ មានភបេំភេ់ៗ ផដលជាសហតុ្មនិអាចឲ្ររលក្េញ្ហដ វទិរុលររដណថ រស់ៅដល់លេុក្មយួចំនួន ។ មនិ
ទនម់ានលទនភាពរសងកើត្ស្ថទ នីយទូ៍រទេសនរ៍រេ់សេត្ថសកាោះកុ្ងសៅស ើយ   េមត្ទភាពមស្រនថីជំនញ នងិជំនញរសចចក្សទេ
សៅមានក្លមតិ្   េឝោះខាត្នូវេមាម ររសចចក្សទេ និងមសធ្ាាយេលមាររ់សលមើការងារពត័្ម៌ាន ។ 

 រញ្ហា អាទភិាពេំខាន់ៗ  ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 
សដើមផចូីលរមួចំផណក្ក្បុងការអភវិឌណសេត្ថសកាោះកុ្ងឲ្រមានការរកី្ចសលមើនឥត្ឈរឈ់រសនោះ មនធីរព័ត្៌មានសេត្ថ 

សកាោះកុ្ងនឹងសធ្ឝើការសដាោះលស្ថយរញ្ហដ អាទិភាពេំខាន់ៗ ចំសពាោះមុេដូចត្សៅ ៖ 
- រនថពលងឹងេមត្ទភាពស្ថទ រន័ទងំសលើកាងារដឹក្នលំររល់រង និងជំនញសដាយអនុវត្ថសរលនសោាយយុវ

ភាវរូនីក្មយនងិសយនឌរ័និងទំសនើរក្មយមូលដាឌ នេមាម ររសចចក្សទេ សដើមផធីានាននូវ និរនថរភាព និងលរេិទនិ
ភាពការងារ  

- សលើក្ក្មភេ់រុណភាព ននក្មយវធិ្ីែាយឳ្រានេមផូរផររលររផ់ែបក្ លររវ់េ័ិយ សដើមផែីថល់ពត័្ម៌ាន ែថល់ការ
អររ់ចំំសណោះដឹង  និងការក្សំ្ថនថ  សដាយអនុវត្ថតាមពាក្រសស្ថវ ក្ ( ផរវក្ សលឿន ទុក្ចិត្ថាន សៅទណី្ដ  
សពលណ្ដក្ា៍ន ) 

- ជលមុញការអនុវត្ថច់រេ់ថីពីរររស្ថរពត័្ម៌ាន  និងលក្មេីលធ្មវ៌ជិាជ ជីវៈស្ថរពត័្ម៌ានសដាយ   ធានឲ្រ ាន
នូវេិទនសេរភីាពននការរសញ្ចញមត្ិ សេរភីាពស្ថរពត័្ម៌ាន លទនិលរជាធ្ិរសត្យរ នងិនីត្រិដឌ  

- ជលមុញសលើការរញ្ជូ នមស្រនថីឲ្រចូលរមួវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេ ផដលពាក្ព់ន័ននឹងការងារលររផ់ែបក្លររ ់
ជំនញឲ្រចូលរមួវរគេិកាេ ស្ថលាសដើមផរីំពាក្រ់ំរ៉ានរផនទម ដល់មស្រនថីជំនញ សដើមផរីសងកើនរុណភាព នងិ
លរេិទនភាពននការងារលេរតាមការវវិឌណនោ៍៉ា ងរំហុក្ននពត័្ម៌ានវទិា 

- រនថសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់លរពន័នែសពឝែាយឯក្ជន ឲ្រេិត្េពំលងឹងេកាថ នុពលននកាែាយររេ់េវួន សដើមផ ី       
សលើក្ក្មភេ់អត្ថេញ្ហដ ណជាត្ិ សមាទនភាពជាត្ិផេយរ និងក្តិ្ានុភាព ររេ់លពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា សៅសលើ
ឆ្ក្អនថរជាត្ិ ។ 

១.២.២.៩ វេ័ិយទនំក្ទ់នំងជាមយួរដឌេភា-លពឹទនេភា និងអធិ្ការកិ្ចច 
ការងារទំនក្ទ់ំនងជាមយួរដឌេភា-លពឹទឌេភា និងអធ្ិការក្ិចចរឺជាការេលមរេលមួលេហការណ៍ជាមយួអាជាញ ធ្រ

សេត្ឋ សធ្ឝើការទំនក្ទ់ំនងជាមយួេមាជិក្រដឌេភា-លពឹទនេភាក្បុងមណឍ លររេ់េវួន។ េិក្ាលស្ថវលជាវច់រផ់ដលចូលជា
ធ្រមាននិងលិេតិ្រទដាឌ នរត្យុិត្ថររេ់រាជរដាឌ ភាិល អររ់ែំសពឝែាយ ជូនលរជាពលរដឌក្បុងមណឍ លសេត្ថររេ់េវួនសអាយ
ានយល់ដឹង និងលរត្ិរត្ថិតាម។   ទទួលពាក្ររណថឹ ង ពនិិត្រេមត្ទក្ចិច អសងកត្លស្ថវលជាវ និងសដាោះលស្ថយសអាយានលត្ឹម
លត្ូវតាមសងរសវលាក្ំណត្។់ ចុោះតាមលត្ួត្ពិនិត្រដានការអនុវត្ថច់រ ់ ក្មយវធិ្ីនសោាយងយីៗ ររេ់រាជរដាឌ ភាិល អនុលក្ឹត្រ 
អនុស្ថេនរ៍រេ់នយក្រដឌមស្រនថី នងិលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថននររេ់រាជរដាឌ ភាិល ។ ចុោះសធ្ឝើអធ្ិការក្ិចចសលើលររវ់េ័ិយ
ក្បុងសេត្ថសដើមផរីមួចំផណក្េសលមចសអាយាននូវេបូលននយុទនស្ថស្រេថចតុ្សកាណ សពាលរឺអភាិលក្ចិចលែ។ ជាមយួរប សនោះ
ែងផដរ មានរញ្ហា លរឈមដូចជា េឝោះធ្នធានមនុេស មសធ្ាាយ និងលក្េណៈ ភូមសិ្ថស្រេថមានភាពេយុរស្ថយ ញ ។ 

១.២.២.១០ វេ័ិយមេុងារស្ថធារណៈ 
 មុេងារស្ថធារណៈសេត្ថ រលឺត្ូវអនុវត្ថសរលនសោាយ និងផែនការការររេ់លក្េួងមុេងារស្ថធារណៈ
ផដលពាក្ព់ន័ននងឹថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ សដើមផធីាននូវការអភវិឌណនស៏េដឌក្ិចច េងគមក្ិចច នងិការអភវិឌណនត៏ាមផររលរជាធ្រិសត្យរ
សៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ លពមទងំសលើក្សោរល់ សរៀរចំែសពឝែាយ េលមរេលមួល តាមដាន និងវាយត្នមវសលើការអនុវត្ថសរល
នសោាយ និងផែនការការងារក្បុងការលររល់រង និងអភវិឌណធ្នធានមនុេសសៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ិជួយ រណៈអភាិល និង
លក្ុមលពឹក្ាក្បុងការលររល់រងមស្រនថីរាជការេីុវលិតាមការសធ្ឝើលរត្ិភូអណំ្ដចដល់ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិសធ្ឝើការេហការជាមយួមនធីរ/
អងគភាពពាក្ព់នន ័ អងគការអនថរជាត្ិ និងជាត្ិ និងនដរូរអភវិឌណនក៏្បុងការអនុវត្ថក្មយវធិ្ីនសោាយររេ់រាជរដាឌ ភាិលលក្រ
េណឍ យុត្ថស្ថស្រេថេឋីពីក្ំផណទលមងវ់េិមជឃការ និងវេិហមជឈការ សរលនសោាយេឋីពីសេវាស្ថធារណៈ សរល
នសោាយេឋីពីធ្នធានមនុេស ក្បុងរដឌាលស្ថធារណៈ សរលនសោាយេឋីពីការលររលរង ់ និងការអភវិឌណធ្នធាន



 

  

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
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មនុេសសៅរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ និងលក្រេណឍ រត្យុិត្ថពាក្ព់ននន័ន សដើមផងីវកិារអភវិឌណវេ័ិយមុេងារស្ថធារណៈ
សហើយសធ្ឝើការរូក្េររុេំសណើ រផែនការសលរើលាេ់និងចូលរមួក្បុងដំសណើ រការសលជើេសរ ើេមស្រនថីលក្រេណឍ  មស្រនថីជារក់្ចិចេនា 
សៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ ។ លពមជាមយួការពារែលលរសោជនម៏ស្រនថីរាជការេីុវលិផែែក្តាមច់រេ់ឋីពីេហលក្េនថិក្ៈមស្រនថរីាជការ
េីុវលិនិងលិេិត្រទដាឌ នរត្យុិត្ថជាធ្រមាន និងពនីិត្រសែធៀងផ្ទធ ត្ ់ ែឋល់សោរល់ លររល់រង ់ តាមដាន និងលត្តួ្ពិនតិ្រ សលើ
េំសណើ ននពាក្ព់ននន័ិងការផលរលរួលស្ថទ នភាពរដឌាល និងលរួស្ថរររេ់មស្រនថរីាជការេីុវលិ និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថ
ពាក្ព់ននន័ងិការលររល់រងម់ស្រនថរីាជការថាប ក្ស់លកាមជាត្ិតាមកាសែធរេិទនពីលក្េួង និង អនុវត្ថការងារសែសងសទៀត្តាមការក្ំណត្់
ររេ់លក្េួង ។េក្កតានុពលវេ័ិយមុេងារស្ថធារណៈមានដូចខាងសលកាមៈ 

- មស្រនថីរាជការ មស្រនថីជារក់្ិចចេនាទូទងំសេត្ថានសរើក្លាក្ស់រៀវត្សលរចាផំេជាសទៀងទត្ក់្បុងមយួផេ២ ដង  
- ជួយ ជាជំនួយរសចចក្សទេក្បុងការសរៀរចំក្ិចចការសរៀរចំរំផររំរលួស្ថទ នភាពរដឌាល និងស្ថទ នភាពលរសួ្ថរជូន

មស្រនថីរាជការ 
- ជួយ ជលមុញការផត្ងតាងំត្ួនទី និងភារៈក្ិចចមស្រនថីរាជការ 
- ចុោះលត្ួត្ពនិិត្ររញ្ជ ីវត្ថមានមស្រនថីរាជការ និងមស្រនថីជារក់្ចិចេនាទូទងំសេត្ថតាមអនុលក្ឹត្រសលេ ៥៦ ររេ់រាជ

រដាឌ ភាិល ។ 
រញ្ហា លរឈម 
- ចំនួនមស្រនថីមានចំននួត្ិចមនិទនស់ឆវើយត្រ នងិត្លមូវការការងារ 
- េឝោះខាត្ម់សធ្ាាយសធ្ឝើដំសណើ រេលមារចុ់ោះរំសពញភារៈក្ិចច 
រញ្ហា អាទភិាពេំខាន់ៗ  ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 
-  ការលររល់រងវត្ថមានមស្រនថីរាជការ   និងមស្រនថីជារក់្ិចចេនា 
-  ការសេបើេំុផត្ងតាងំមស្រនថីរាជការ 
-  ការស ើងថាប ក្ល់រចាឆំ្ប មំស្រនថីរាជការ 
-  សេបើេំុលក្រេណឍ ងយរីផនទម 

 
១.២.២.១១ វេ័ិយផែនការ និងេទិតិ្ 

 លេរតាមលក្េណៈភូមសិ្ថស្រេថ និងលក្េណៈអំសណ្ដយែលពីធ្មយជាត្ ិ សធ្ឝើឲ្រសេត្ថសកាោះកុ្ង មានេកាក នុពល ជា
សលចើន េលមារយ់ក្មក្ផក្នចប និងសធ្ឝើការអភវិឌណនឲ៌្រមានភាពរកី្ចំសរ ើនសលើលររវ់េ័ិយ ដូចជា វេ័ិយសទេចរណ៌ វេ័ិយ
ឧេាហក្មយ និងពាណិជជក្មយសនស្ថទ និង ការសដាោះដូរទំនញិរវាង លរសទេក្មភុជានិងលរសទេនង ផដលទងំអេ់សនោះ សេត្ថ
ចាាំចល់ត្ូវសរៀរចំផែនការអភវិឌណន ៌សេដឌក្ិចច-េងគមក្ិចចរយ:ផវង និងក្មយវធិ្ីវនិិសោរ រីឆ្ប រំកំ្ិល រាជធាន-ីសេត្ថ តាមលំដារ់
លំសដាយផដលចាាំច ់ លត្ូវមានការចូលរមួេហការ និងសរៀរចំពីស្ថទ រន័ ពាក្ព់ន័ន ក្បុងសេត្ថទងំមូល។ ជាមយួរប សនោះផដរ    
វេ័ិយសនោះ ានសដើរត្ួនទីោ៉ា ងេំខានក់្បុងការជួយ ជលមុញនូវដំសណើ រការសរៀរចំ ផែនការអភវិឌណនស៌េត្ថរយ:សពល៥ឆ្ប  ំក្មយវធិ្ី
វនិិសោរ៣ឆ្ប រំកំ្ិលសេត្ថ លេុក្/លក្ុង និងការែលិត្ទិនបយ័មូលដាឌ ន ំុ/េងាក ត្ ់ េលមារស់រៀរចំសវទិកាេមាហរណក្មយថាប ក្់
សេត្ថ លក្ុង /លេុក្  ំុ/េងាក ត្ ់និងការអនុវត្ថការក្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ក្មយលរសួ្ថរលក្ីលក្ជាសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ លរក្រសដាយលរេិទនភាព 
េក្កតានុពលចំសពាោះវេ័ិយសនោះ៖ 

- ផែនការសេត្ថ លត្ូវានលររល់សរេក្ក្មយសអាយទទួលរនធុក្អនុវត្ថនិងេលមរេលមួលេក្មយ ភាពការងារ 
ររេ់លក្េួង ដឹក្នលំររល់រង េលមរេលមួលសលើការងារ ៖ សរលសៅអភវិឌណនល៍រក្រសដាយចិរភាព សរៀរចំ
ផែនការយុទនស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍ក្មយវធិ្ីវនិិសោរ នងិ ក្មយវធិ្វីនិិសោររីឆ្ប រំកំ្ិល ទនិបនយ័មូលដាឌ ន ក្មយវធិ្អីត្ថ
េញ្ហដ ណក្មយលរសួ្ថរលក្ីលក្ តាមដានលត្ួត្ពនិិត្រវាយត្នមវ  អាហាររូត្ទមម ក្ចិចេហលរត្ិរត្ថិការេទិត្ិ ការងារ
ពាក្ព់ន័ននងិលរជាជននិងការអភវិឌណ េិក្ាលស្ថវលជាវពីវទិាស្ថស្រេថរសចចក្វទិា េលមារក់ារងារ អភវិឌណន៍
សៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ 



 

  

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
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- សដើមផរីមួចំផណក្ដល់ការេសលមចសរលរំណងសរលនសោាយររេ់រាជរដាឌ ភាិល និង ការអនុវត្ថន ៍
សរលនសោាយ និងយុទនស្ថស្រេថ អាទិភាពររេ់លក្េួងផែនការ៖ “អភវិឌណន ៍ និង ជំរញុការអនុវត្ថសរល
នសោាយ នងិយុទនស្ថស្រេថ វេ័ិយផែនការ េទិត្ិ វទិាស្ថស្រេថនិងរសចចក្វទិា” វេ័ិយផែនការសនោះ  នឹងរនថ
សផ្ទថ ត្ការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្រ់ផនទមសលើេក្មយភាព ជាអាទិភាពេលមាររ់យៈសពល៥ឆ្ប  ំ ២០២០-២០២៤ ដូច
ខាងសលកាម ៖ 

- ពលងឹងការលររល់រងសលើការសរៀរចំ និងអនុវត្ថការងារផែនការ 
- ពលងឹងការលររល់រងការសរៀរចំ និងអនុវត្ថការងារេទិត្ ិ
- ពលងឹងការលររល់រងការសរៀរចំ និង អនុវត្ថការងារលរជាជន និងការអភវិឌណ 
- ពលងឹងការលររល់រងការសរៀរចំ និង អនុវត្ថការងារវទិាស្ថស្រេថ និងរសចចក្វទិា 
- ពលងឹងការតាមដានលត្ួត្ពិនិត្រនិងវាយត្នមវការអនុវត្ថផែនការ-េទិត្ិលរជាជននិងការអភវិឌណ និង វទិរស្ថស្រេថ 

និងរសចចក្វទិា 
- ការរលំទក្ិចចការរដឌាលទូសៅ និងការលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុ ។ 

រញ្ហា លរឈម 
- េមត្ទភាពមស្រនថីសៅមានក្ំរតិ្ទរ 
- ការលរមូលទិនបនយ័មូលដាឌ នមានការយឺត្ោ៉ា វ 
- េឝោះការចូលរមួរលំទពីរណ្ដថ មនធីរ អងគភាព វេ័ិយឯក្ជន (េិកាេ ស្ថលាេមាហរណក្មយលក្ុងលេុក្)  
- ពុំមានការសលើក្ទឹក្ចតិ្ថ េឝោះការចូលរមួ និង ជំរញុពីលក្ងុលេុក្ 

រញ្ហា អាទភិាពេំខាន់ៗ  ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 
- ពលងឹងការរលំទរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិក្បុងការក្ស្ថងផែនការនិងការលររល់រងលរពន័នទនិបនយ័ 
- សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លការលរមូលទិនបនយ័ននេថីពីការក្ស្ថងផែនការរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិរមួ

រញ្ចូ លទងំឧរក្រណ៍លរពន័នទិនបនយ័នន 
- ពិនិត្រនិងសធ្ឝើរចចុរផនបភាពទិនបនយ័ននសទៀងទត្េ់លមារក់ារក្ស្ថងផែនការ 
- សរៀរចំសវទិការពិសលរោះសោរល់រសលមាងវនិិសោររីឆ្ប រំកំ្លិ និងដំសណើ រេិកាេ ស្ថលា(DIW) 
- រលំទការសធ្ឝើអសងកត្សេដឌក្ិចចេងគម អសងកត្ក្ំលំាងពលក្មយកុ្មារ និងការអសងកត្នន... 
- រលំទការសធ្ឝើជំសរឿនេហលរេ សលើក្ទី២ ឆ្ប ២ំ០២០ 
- សរៀរចំសធ្ឝើរចចុរផនបភាព ការក្ណំត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណក្មយលរួស្ថរលក្ីលក្ 
- ពលងឹងការលររល់រងការសរៀរចំ និង អនុវត្ថការងារវទិាស្ថស្រេថ និងរសចចក្វទិា 
- ការលររល់រងការសរៀរចំ និង អនុវត្ថការងារវទិាស្ថស្រេថ នងិរសចចក្វទិា 
- ការតាមដានលត្ួត្ពិនតិ្រនិងវាយត្នមវ ការអនុវត្ថផែនការ-េទិត្ិ លរជាជននិងការអភវិឌណ និង វទិាស្ថស្រេថនិង

រសចចក្វទិា។ 
១.២.៣ ផផនរររប់ររងធនធានធមមជាតិ បរសិាា ន និងការបនាាំនងឹការផរបរបួលអាកាសធាត ុ
១.២.៣.១. វេ័ិយផដនដី នរររូនីយក្មយ េំណង ់និងេុរសិោដី 
វេ័ិយសរៀរចំផដនដី នរររូនយីក្មយេំណង ់ និងេុរសិោដ ីជាការងារជំនញមយួ មានត្ួនទីដេំ៏ខានក់្បុងការអនុ

វត្ថសរលនសោាយ លេរតាមទិេសៅររេ់លក្េួងសរៀរចំផដនដី នរររូនីយក្មុយ និងេំណង ់ និង រំសពញការងារជា
សេនធ្ិការជូនរដឌាលសេត្ថក្បុងការរំសពញភារក្ិចចេបូលទងំ ៤ ដូចជា ៖(១) សរៀរចំផដនដីនិងនរររូនីយក្មយ (២)ការងារ
េំណង ់(៣)ការងាររដឌាលដីធ្វី និង (៤)ការងារលំសៅឋាន។ 

ក្បុងដំសណើ រការននការអនុវត្ថការងារេបូលទងំ ៤ មនីធរសរៀរចំផដនដី នរររូនីយក្មយ េំណង ់ និងេុរសិោដី សេត្ថ
សកាោះកុ្ង ានចូលរមួចំផណក្ោ៉ា ងេក្មយក្បុងវេ័ិយររេ់េវួនក្បុងស្ថយ រត្ីទទួលេុេលត្ូវសលើការងារជំនញដូចជា៖(១)ការងារ
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រដឌាលដធី្វ ី រឺជាការែថល់ជូនលរជាពលរដឌនូវក្មយេិទនិ និងេុវត្ទិភាពក្បុងការកានក់ារដ់ីធ្វី ការលររល់រងដីធ្វីលររល់រសភទ
េំសៅលុររំាត្ភ់ាពអនធ្រិសត្យរក្បុងការតាងំលំសៅដាឌ ន និងការកានក់ារដ់ីសដាយេុេច់រ,់ការសដាោះលស្ថយវវិាទដីធ្វី
លររល់រសភទ,ការអភវិឌណដីនិងការែសពឝែាយច់រទ់ក្ទ់ងនិងវេ័ិយដីធ្វ(ី២)ការងារលររល់រងេំណង ់ រឺជាការែថល់ជូននូវ
លិេិត្អនុញ្ហដ ត្ស្ថងេង ់  ទងំេំណងឯ់ក្ជន េំណងរ់ដឌ និងេំណងស់ែសងៗ, ការតាមដានលត្ួត្ពិនតិ្រការដាឌ នស្ថង
េង,់េំណងរ់យ នច់រ,់េំណងេុ់េច់រ ់ េំសៅធានលទពរេមផត្ថិស្ថធារណៈររេ់រដឌ ការលត្ួត្ពនិិត្ររុណភាព, 
រសចចក្សទេ នងិេណ្ដថ រធ់ាប រេំ់ណង,់ លុររំាត្េំ់ណងអ់នធ្ិរសត្យរ ,ធាននូវសស្ថភណ័ភាព ផ្ទេុេភាព និងការ
ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីេំណង(់៣)ការងារសរៀរចផំដនដនីងិនរររូនយីក្មយរឺជាការសរៀរចំរវងស់រលសលរើលាេ់ដីថាប ក្ស់េត្ថ
លេុក្/លក្ុង និងការសធ្ឝើផែនទីសលរើលាេ់ដីថាប ក្ ំុ់/េងាក ត្េំ់សៅដល់ការសលរើលាេ់ដីមានលរេិទនភាពលេរតាមទេសនវេ័ិយ
នសពលអនរត្ (៤)ការងារលំសៅឋាន រឺជាការងារចងលក្ងទិនបនយ័េំណងរ់សណ្ដថ ោះអាេនប  ការេិក្ាពីេំណងម់ាន
ត្នមវទរ ត្នមវមធ្រម ក្បុងសរលសៅរសលមើត្លមូវការលរជាពលរដឌ នងិមស្រនថីរាជការផដលមានចំណូលទរអាចមានលទនភាព
រេ់សៅ និងការងារេិក្ាទីតាងំដីេមផទនេងគមក្ិចចេំសៅធានចីរភាព និងេមធ្មេ៌ងគម ។ 
      វឌណនភាពការងារឆ្ប ២ំ០១៨ : 
 ១- ការងារលចក្សចញ ចូលផត្មយួររេ់វេ័ិយផដនដ ី
 + ទទួលានចណូំលេររុលរចាឆំ្ប ៧ំ៤៤.០០០.០០០សរៀលពីសេវាេុរសិោដនីិងសេវាេំណង ់ និងពននលរថារ់

លតារងស់ៅពននដាសេត្ថចនំួន ២.១៦៥.៩៣៩.០០០សរៀល ។  
 ២-  ការងាររដឌាលដធី្វ ី 
 + ការងារចុោះរញ្ជ ីជាលរពន័ន   : រូេលកាភចិ និងរញ្ចូ លទិនបនយ័ាន : ១.០៨១ ក្់លដ ី
 -  ផចក្រណ័ត ានចំននួ : ៧៩ ក្់លដ ី
 + ការងារចុោះរញ្ជ ីសដាយដុ ំ   : សចញរណ័ត លររល់រសភទានចនំួន   : ១.០៦៧  រណ័ត  
 + សដាោះលស្ថយទនំេ់ដធី្វ ី : ចំននួ១៧ក្រណីធ្ំៗ (រវាងលរជាពលរដឌនិងលក្ុមហ ុន, លរជាពលរដឌនិងដីរដឌ ) 
 ៣- ការងារសរៀរចផំដនដនីងិនរររូនយីក្មយនងិេំណង ់

- ការងារចុោះរញ្ជ ីដីលក្ុមហ ុន:ាននិងក្ពុំងអនុវត្ថការងារចុោះរញ្ជ ីដីលក្ុមហ ុនចនំួន០២លក្ុមហ ុន សៅលេុក្រូទុ
មស្ថររ ។ 

- ការងារក្ស្ថងរវងស់រលថាប ក្ល់េុក្/លក្ុង:ាននិងក្ំពុងរនថការងារសធ្ឝើផែនទីសលរើលាេ់ដីថាប ក្ល់េុក្លររល់េុក្ 
និងានឆវងការអនុមត័្ពីលក្ុមលរឹក្ាសេត្ថក្បុងការសចញរវងស់រលលក្ុងសេមរភូមនិធ  និងការងារសាោះរសងាក លលពំ
ដីរដឌ និងដឯីក្ជនសៅលេុក្ងយាងំ ។ 

- ការងារេំណង ់:ានសចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្ស្ថងេងច់ំននួ ៨៨ រសលមាងក្បុងសនោះ ៖ 
+ េំណងភ់មូលិរឹោះចនំួន  ០២ រសលមាង 
+ េំណងែ់ធោះផលឝងចំននួ ២២ រសលមាង 
+ េំណងច់ំរោុះចំនួន       ៥៥ រសលមាង 
+ េំណងព់ាណិជជក្មយ និងសេវាក្មយចនំួន០៩ រសលមាង 
+ សចញវញិ្ហដ រនរល័ត្សលើក្ដំរូងលក្ុមជាង១៣ លក្មុ 

 ៤- ការងារលំសៅឋាន 
- សដាយស្ថរការងារលំសៅឋានជាការងារងយី និងសដាយការែថល់រសចចក្សទេពីលរសទេជរ៉ានុ រចចុរផនបមនីធរាន

រញ្ជូ នមលនីថចូលរមួវរគេិក្ា និងេិកាេ ស្ថលាចនំួន ០៨ សលើក្ ។ 
- ានចុោះលេង់ទ់និបនយ័េំណងរ់សណ្ដថ ោះអាេនបតាមរណ្ដថ លេុក្/លក្ុងទងំ ៧ ។ 

 ចណុំចសេាយ 
- េឝោះមស្រនថីជំនញេុរសិោដីសដើមផេីសលមចសរលសៅការងារចុោះរញ្ជ ីដីធ្វីជាលរពន័ន 
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- រញ្ហា ទំនេ់ដីធ្វីមានេក្មយភាពខាវ ងំក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ង ផដលសធ្ឝើឱ្រក្ក្េធោះការងារសែសងៗ 
- រញ្ហា អនុលក្ឹត្រសលេ ៨០ េថីពីការរសងកើត្ផដនជលមក្េត្ឝនលពតានត្ ានលររសលើដីទីលរជុជំនលក្ុងសេមរភមូនិធ 

និងលេុក្មយួចនំួនផដលជារញ្ហា លំាក្ដល់លរជាពលរដឌក្បុងការអនុវត្ថេិទន ិ
- ការក្ំណត្ល់ពំលរទល់ដីឧទានជាត្ ិ ,អងគការ wild aid ជាមយួដីឯក្ជនមនិទនច់់េ់លាេ់ 

 រញ្ហា អាទភិាពេំខាន់ៗ  ផដលលត្វូសដាោះលស្ថយចសំពាោះមេុ 
- េិត្េំជំរញុការងារចុោះរញ្ជ ីដីធ្វជីាលរពន័ន នងិដាចស់ដាយដុំឱ្រានតាមផែនការក្ណំត្៤់២.០០០ក្់លដី សៅ

ឆ្ប ២ំ០២១ 
- ជំរញុការលរមូលទិនបនយ័លររល់រង និងការសលរើលាេ់ដី សដើមផជីាមូលដាឌ នច់េ់លាេ់ក្បុងការក្ស្ថងផែនទី

សលរើលាេ់និងផរងផចក្ដីឱ្រានលត្ឹមលត្ូវ។ចំសពាោះវេ័ិយេំណងន់ងឹេិត្េំពលងឹងការលររល់រងនងិការអភវិឌណ 
វេ័ិយសនោះ សដាយសផ្ទថ ត្ការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់លើលិេិត្រទដាឌ នរសចចក្សទេ និងការទរស់្ថក ត្ក់ារស្ថងេង់
មនិមានច់រអ់នុញ្ហដ ត្  

- ជំរញុការក្ស្ថងរវងស់រលលក្ុងសេមរភូមនិធឱ្រានឆ្រច់រ ់ 
- ការងារលំសៅឋាន រនថការងារេមផទនដីេងគមក្ចិចសៅលេុក្សរលសៅទងំ៣រឺលេុក្រូទុមស្ថររ លេុក្

សកាោះកុ្ង នងិលេុក្ងយាងំ លពមទងំការក្ស្ថងផែនទីសដើមផលីររល់រងេំណងរ់សណ្ដថ ោះអាេនុបសលើដីរដឌ។ 
១.២.៣.២. វេ័ិយររសិ្ថទ ន  
លត្ូវចាត្ទុ់ក្ជាការងារអាទិភាពេភេ់ក្បុងការេតិ្េំលរឹងផលរងររេ់លក្ុមលរឹក្ាសេត្ថ និងរណៈអភាិលសេត្ថ ចំសពាោះ

ក្ិចចអភវិឌណលរក្រសដាយចីរភាពេំសៅែថល់ែលលរសោជនដ៏ល់ការអភវិឌណនសេចក្ិចច េងគមក្ិចចររេ់េហរមនផ៏ដលពាក្់
ពន័ន។ ច់រេ់ថីពតី្ំរនក់ារពារធ្មយជាត្ិលត្ូវានលពោះមហាក្សលត្ឡាយលពោះហេថសលខាសៅឆ្ប  ំ ២០០៨ ច់រស់នោះ សធ្ឝើឲ្រមាន
ការរសងកើត្និត្ិវធិ្ីសរលការណ៏ផណន ំ និងសរលការណ៏ច់រន់នេលមារក់ារងាររដឌាលនិងការលររល់រងស់លើត្ំរន់
ការពារេលមារក់ារការពារនូវេិទនិ និងលរនពណី ទំសនៀមទមំាវ ររ់រេ់ជនជាត្ិសដើមភារត្ចិ និងេលមារក់ាររសងកើត្ត្ំរនេ់ហ
រមនក៏ារពារធ្មយជាត្ិសដើមផផីេឝងរក្ការចូលរមួររេ់ពួក្សរក្បុងការលររល់រង នងិការសលរើលាេ់ លរក្រសដាយចីរភាពនូវ
ធ្នធានធ្មយជាត្ិនងិក្បុងការសលរើលាេ់ជីវចលមុោះ។ចំននួេត្ឝនលពលត្ូវានេសងកត្ស ើញថាមានការសក្ើនស ើងសៅក្បុងត្ំរន់ការពារមយួ
ចំនួន។ 
 សេត្ថសកាោះកុ្ងជាសេត្ថមយួក្បុងចំសណ្ដមសេត្ថផដលមានត្ំរនក់ារពារធ្នធានធ្មយជាត្ិទងំ២៥សេត្ថលក្ងុ ននលពោះរាជា
ណ្ដចលក្ក្មភុជា។ សដាយផ ក្សេត្ថសកាោះកុ្ងមានត្ំរនក់ារពារធ្នធានធ្មយជាត្ិចំននួ ៧ ត្ំរនផ់ដលេទិត្សៅក្បុងការលររល់រង
ររេ់អរគរដឌាលត្ំរនក់ារពារននលក្េួងររសិ្ថទ ន នងិធ្នធានធ្មយជាត្ិ និងមានការលររល់រងផ្ទធ ល់សដាយមនធីរររសិ្ថទ នសេត្ថ
ជាសេនធ្ិការផ្ទធ ល់ឲ្រលក្េួង ។ 
 ត្ំរនក់ារពារធ្នធានធ្មយជាត្ទិងំ ៧ ត្រំនស់នោះរមួមាន៖ 
 ១. ឧទានជាត្រិូទុមស្ថររផដលមានទីតាងំេទិត្សៅក្បុងលេុក្ រទុូមស្ថររ លេុក្រីរសី្ថររ និងលេុក្ សកាោះកុ្ង សេត្ថ 
សកាោះកុ្ង ផដលមាននែធដីទហំំ ១៧១.២៥០ ហិក្តា និងមានលពំលរទល់ជាង៥០ភាររយ ននឧទានជាត្ិេទិត្សៅតាម
រសណ្ដថ យសឆបរេមុលទសេត្ថសកាោះកុ្ង។ សៅក្បុងឧទានជាត្ិរទុូមស្ថររេំរូរសដាយនលពេទិត្សៅក្បុងេភាពលែសៅស ើយ។  

សដើមផអីភវិឌណនខ៏ាងផែបក្សេដឌក្ិចច រាជរដាឌ ភាិលានលររល់ដីេមផទនក្បុងត្ំរនឧ់ទានជាត្ិផដលមាននែធដ ី
េររុចំនួន ៦៨.៨០៨,៥ហិក្តាសៅឲ្រលក្ុមហ ុនចំនួន ៦ េលមារស់ធ្ឝើការអភវិឌណនស៏លើវេ័ិយសទេចរណ៏ និងវេ័ិយក្េិក្
មយ។ ក្បុងសនោះមានលក្ុមហ ុន SINOMEXIM INVESTMENT CO.,LTD លក្ុមហ ុន JW CAMBODIA ECO HOLIDAY 
CO.,LTD លក្ុមហ ុន L.Y.P GROUP CO.,LTD លក្ុមហ ុន KOK KONG SEZ CO.,LTD លក្ុមហ ុន UNION 
DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD និងលក្ុមហ ុន GREEN RICH GROUP CO.,LTD ។ សដាយមានការេហការ
ណ៏ជាមយួអងគការនដរូរ រសលមាងលចក្រសរៀងជីវចលមុោះមហាអនុត្ំរនទ់សនវសមរងគររេ់ធានររអភវិឌណនអ៏ាេីុ ក្បុងការរសងកើត្
ជាេហមរនត៏្រំនក់ារពារធ្មយជាត្ិ និងានជួយ ក្បុងការរសងកើត្ជាផែនការសលរើលាេ់ររេ់េហរមនស៏ៅក្បុងត្ំរន ់ សដើមផជីា
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លរសោជនក៏្បុងការលររល់រងនងិសលរើលាេ់លរក្រសដាយចីរភាព ។ 
២. ផដនជលមក្េត្ឝនលពពាមលក្សស្ថរេទិត្សៅក្បុងលេុក្ មណឍ លេីមា លេុក្ សកាោះកុ្ង និងលក្ុង សេមរភូមនិធ ផដល

មាននែធដីទំហំ ២៣.៧៥០ ហិក្តា ។ ត្រំនផ់ដនជលមក្េត្ឝនលពពាមលក្សស្ថរជាត្រំនេំ់រូរសៅសដាយនលពសកាងកាងសលចើន
ជាងសរសៅក្បុងលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជានិងជានលពផដលធ្ំរែុំត្ក្បុងសឆបរេមុលទក្មភុជា ។ ត្ំរនរ់ាសំ្ថរ ឬត្រំនដ់ីសេើមេទិត្សៅ
សកាោះកាពិ និងកូ្នសកាោះផដលពាក្ព់ន័ន ជាវាលភក្ផ់ដលជាជលមក្ោ៉ា ងេំខានេ់លមារដ់ល់ពពួក្ជីវចលមោុះ នងិេំរូរសដាយនលព
សកាងកាង នលពស្ថយ ចន់ងិសឆបរេាច ់ ត្ំរនស់នោះក្ជ៏ាផែបក្មយួននត្ំរនក់ារពារផដនជលមក្េត្ឝនលពពាមលក្សស្ថរែងផដរ ។ សៅ
ក្បុងផដនជលមក្េត្ឝនលពពាមលក្សស្ថរ លក្េួងររសិ្ថទ ន ក្ា៏នរសងកើត្ជាេហរមនត៏្រំនក់ារពារធ្មយជាត្ិមានជាអាទដូ៏ចជា ៖ 
េហរមនត៏្រំនក់ារពារធ្មយជាត្ិ ពាមលក្សស្ថរ េហរមនត៏្ំរនក់ារពារធ្មយជាត្ ិ រងឹកាឆ្ង េហរមនត៏្ំរនក់ារពារធ្មយ
ជាត្ិ សកាោះលេសៅ  េហរមនត៏្ំរនក់ារពារធ្មយជាត្ិ សកាោះកាពិ េហរមនត៏្រំនក់ារពារធ្មយជាត្ ិ ទួលររីរ នងិេហរមន៏
ត្ំរនក់ារពារធ្មយជាត្ិ េធឹងផវង។ សដាយផ ក្រសលមាងលចក្រសរៀងជីវចំលមុោះមហាអនុត្រំនទ់សនវសមរងគានជួយ សលើេហរមន៏
ចំនួនពីរ រឺ េហរមនត៏្រំនក់ារពារធ្មយជាត្ិ ពាមលក្សស្ថរ និងេហរមនត៏្ំរនក់ារពារ ធ្មយជាត្ិ រឹងកាឆ្ង សលើការសាោះ
រសងាគ លលពំលរទល់ សហដាឌ រចនេម័ភនន និងជួយ សធ្ឝើផែនការលររល់រងលរក្រសដាយចីរភាពររេ់េហរមនទ៏ងំពីរ ។ 
 ៣. ផដនជំរក្េត្ឝនលពភបេំំកុ្េេទិត្សៅរយៈក្ំពេ់េភេ់ភារខាងសជើងទីរមួសេត្ឋសកាោះកុ្ង ជាររ់សណ្ដឋ យលពំផដនក្មភុ
ជា នង សៅភារខាងលិច និងជារស់េត្ឋសពាធ្ិស្ថត្ស់ៅភារខាងសជើង ។ ត្ំរនស់នោះមាននែធដី លរមាណ ១០.០០០ ហិក្តា េំ
រូរសដាយនលព និងមានងនិក្េត្ឝធ្ំៗជាសលចើន។  
 ៤. ត្រំនស់លរើលាេ់សលចើនោ៉ា ងដងផពងេទិត្សៅក្បុងលេុក្ ផលេអំរិល សេត្ថ សកាោះកុ្ង ផដលមាននែធដីេររុចំននួ 
២៧.៧០០ហិក្តា ផដលត្ំរនែ់ថល់នូវភាពេទិត្សេទរសលើលរភពទឹក្ នលពសឈើ េត្ឝនលព លត្ី វាលសមយ  នងិការក្ំស្ថនថសដាយ
ត្លមូវមានការអភវិឌណន ៏ អភរិក្សធ្មយជាត្ិសរលសៅចមផងននេក្មយភាពសេដឌក្ិចច ដូចសនោះរាជរដាឌ ភាិលានលររល់ដីេមផ
ទនចំនួន ៣២១ ហិក្តាដល់លក្ុមហ ុន LIM LONG CO.,LTD សដើមផអីភវិឌណនស៏លើវេ័ិយក្េិឧេាហក្មយ។ សដាយការ
មានការចូលរមួពីនដរូរអភវិឌឃនក៏្ម៏ានរសលមាងលចក្រសរៀងជីវចំលមុោះមហាអនុត្ំរនទ់សនវសមរងគ ានជួយ ក្បុងការសាោះរសងាគ ល
លពំលរទល់ររេ់េហរមនត៏្រំនក់ារពារធ្មយជាត្ិ ជីេសលើ និងានជួយ សរៀរចំជាផែនការសលរើលាេ់េលមារេ់ហរមនត៏្ំរន់
ការពារធ្មយជាត្ិ ជីេសលើ លរក្រសដាយចីរភាព ។ 
 ៥. ផដនជលមក្េត្ឝនលពតានត្ េទិត្សៅក្បុងលេុក្ មណឍ លេីមា លេុក្ សកាោះកុ្ង និងលេុក្ ងយាងំ ផដលមាននែធដីទហំំ 
១៤៤.២៧៥ហិក្តា ។ ផដនជលមក្េត្ឝនលពតានត្េំរូរសៅសដាយនលពសលស្ថង និងងនិក្េត្ឝ រក្ារក្ស ីក្លមជាសលចើន ។ ផដន
ជលមក្េត្ឝនលពតានត្ានេហការជាមយួអងគការេម័ភននមតិ្ថេត្ឝនលព ក្បុងសរលសៅការអភរិក្ស លរក្រសដាយចីរភាព េលមារ់
ការអភវិឌណនស៏លើវេ័ិយសទេចរណ៏ធ្មយជាត្ិ និងជាលរភពទឹក្េលមារស់ធ្ឝើវរិអីរគិេនីែងផដរ ។ 
 ៦. ឧទានជាត្ិជួរភបលំក្វាញក្ណ្ដថ ល េទិត្សៅក្បុងលេុក្ ងយាងំ និងមយួផែបក្ភារខាងសជើងននឧទានជាត្ជិួរ
ភបលំក្វាញក្ណ្ដថ លជារជ់ាមយួសេត្ថសពាធ្ិស្ថត្ ់ ផដលនែធដទីំហំ ២៣២.២៣១ហិក្តា។ ឧទានជាត្ិជួរភបលំក្វាញ ក្ណ្ដថ ល  
េំរូរសៅសដាយនលពសលស្ថង និងងនិក្េត្ឝ រក្ារក្ស ីក្លមជាសលចើន ។ ផដនជលមក្េត្ឝនលពតានត្ានេហការជាមយួអងគការ 
C.I ក្បុងសរលសៅការអភរិក្ស លរក្រសដាយចីរភាព េលមារក់ារអភវិឌណនស៏លើវេ័ិយសទេចរណ៏ធ្មយជាត្ ិ និងជាលរភពទកឹ្
េលមារស់ធ្ឝើវរិអីរគិេនីែងផដរ ។ 

៧. ឧទានជាត្ជិួរភបលំក្វាញខាងត្ផូង េទិត្សៅក្បុងលេុក្ ងយាងំ លេុក្ សកាោះកុ្ង លេុក្ រូទុមស្ថររ លេុក្ មណឍ ល
េីមា លេុក្ ផលេអំរិល នងិជារជ់ាមយួសេត្ថ លពោះេីហនុ និងសេត្ថ ក្ំពងេ់ភឺ ផដលនែធដទីំហំ ៣៨៤.៧០១ហិក្តា។ ឧទាន 
ជាត្ិជួរភបលំក្វាញខាងត្ផូង េំរូរសៅសដាយនលពសលស្ថង និងងនិក្េត្ឝ រក្ារក្ស ី ក្លមជាសលចើន ។ ផដនជលមក្េត្ឝនលពតានត្
ានេហការជាមយួអងគការេម័ភននមតិ្ថេត្ឝនលព ក្បុងសរលសៅការអភរិក្ស លរក្រសដាយចីរភាព េលមារក់ារអភវិឌណនស៏លើវេ័ិ
យសទេចរណ៏ធ្មយជាត្ិ និងជាលរភពទឹក្េលមារស់ធ្ឝើវរិអីរគេិនីែងផដរ ។ 

សលៅពីត្ំរនក់ារពារធ្មយជាត្ទិងំ៧ ខាងសលើ វេ័ិយររសិ្ថទ នក្ម៏ានការងារតាមដានរាល់ការរំពុល សដាយេំសលង 
ការរំពុលសដាយផែសងជាសដើមនិងមានការចុោះែសពឝែាយអរ់រេំថីពីច់ររ់រសិ្ថទ នសៅដល់លរជាពលរដឌសៅក្បុងមូលដាឌ នែងផដរ ។ 



 

  

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
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រញ្ហា លរឈមផដលសក្ើត្មាន៖ 
- សដាយេំរាមមានការសក្ើនស ើងជាលរចានំងង លរជាពលរដឌមយួចំនួនរេ់សៅតាមរសណ្ដថ យសឆបរ និងជារម់ាត្់

ផលពក្ជាសហតុ្នសំអាយមានការលរមូលេំរាមមានការលំាក្និងលក្ុមហ ុនមនិទនម់ានលក្េណៈេមផត្ថិលររ់
លរនក់្បុងការលរមូលេំរាមរសចចក្សទេសពលសវលានិងក្ំលំាងពលក្មយលររល់រន។់ សដាយផលក្ទីលានចាក្់
េំរាមមានទំហំតូ្ច នងិសៅជតិ្ទីលរជុំជន ផដលមនិអាចែធុក្េំរាមានសលចើនសៅតាមត្ំរវូការររេ់លក្ុងសេមរ
ភមួនិធានសទ   

- ចំសពាោះទីលានចាក្េំ់រាមរឺសយើងមានផត្សៅក្បុងលក្ុងសេមរភូមនិធ នងិលេុក្ផលេអំរិល ផដលមានទំហំតូ្ច នងិ 
រយ នលក្េណៈរសចចក្សទេក្បុងការលររល់រង ចំសពាោះតាមរណ្ដថ លលេុក្ដន៏ទសទៀត្រឺពុំទនម់ាននូវស ើយសទ ។ 

- រញ្ហា េំណល់រាវផដលសចញពីលក្ុងសេមរភូមនិធលត្ូវានរងាូរចូលសៅក្បុងនដផលពក្ ឬលរភពទកឹ្ស្ថធារណៈ
សដាយផ្ទធ ល់ ជាសហតុ្អាចនឲំ្រមានការរំពុលទឹក្សៅនងងអនរត្ ់ 

- រទសលយើេនលពសឈើសៅផត្មានជារនថរនធ រ ់ ផដលមានលក្េណៈលទងល់ទយតូ្ច សទោះជាមានការល់ត្ជា
លរចាោំ៉ា ងក្ ៏  សដាយ។ លរជាពលរដឌមយួចំននួតូ្ចសៅមនិទនយ់ល់ពីការអភរិក្សសដើមផជីាលរសោជនស៏ៅនងង
អនរត្ ់។ 

១.២.៣.៣. ស្ថទ នភាព ននការលររល់រងសលរោះមហនឋរាយ និងការរផលមរលមលួអាកាេធាតុ្ 
ពាក្ព់ននស័ៅនឹងស្ថទ នភាពននការលររល់រងសលរោះមហនឋរាយ និងការផលរលរួលអាកាេធាតុ្សយើងេសងកត្ស ើញថាសេ

ត្ឋសកាោះកុ្ងធាវ រា់នទទួលរងនូវការាត្រ់ងេូ់ចខាត្ការរែំវិចរំផ្ទវ ញ និងការផលរលរួលផដលរងកស ើងសដាយស្ថរេរល់ពរុោះ
សភវើងសឆោះែធោះ និងការផលរលរួលអាកាេធាតុ្ដូចជាភាពរាងំេងួត្េីតុ្ណា ភាពស ើងេភេ់ និងការសក្ើនស ើងននក្មភេ់ទកឹ្េមុលទ 
។ ស្ថទ នភាពននការលររល់រងសលរោះមហនឋរាយ និងការផលរលរួលអាកាេធាតុ្នទេសវត្សរចុ៍ងសលកាយសនោះអាកាេធាតុ្មាន
ការផលរលរួលផ្ទវ េ់រឋូរជាញឹក្ញាររ់ងកស ើងនូវសលរោះមហនឋរាយដូចជាេរល់ពរុោះរនធោះាញ់អរគីភយ័ផដលមានែលរ៉ាោះពាល់
សដាយផ្ទធ ល់ និងលរសោលចំសពាោះវេ័ិយសេដឌក្ិចច-េងគមក្ចិច ពិសេេការរេ់សៅររេ់លរជាជន នងិានរំផ្ទវ ញអាយុជីវតិ្
លទពរេមផត្ឋរិរេ់លរជាជនោ៉ា ងសលចើន ។ 

រណៈក្មាយ ធ្ិការលររល់រងសលរោះមហនឋរាយសេត្ឋ លក្ុង/លេុក្ ំុ/េងាក ត្ ់ នងិភូមលិត្វូានសរៀរចំស ើងក្បុងសរល
រំណងសដើមផលីររល់រងឧរត្ទមមរលំទ និងរសងកើនការយល់ដឹងដល់លរជាពលរដឌសៅមូលដាឌ នអំពីែលរ៉ាោះពាល់នងិមានវធិាន
ការសលត្ៀមរងាក រទុក្ជាមុនសដាយ ក្ស្ថងលរពន័នែឋល់ពត័្ម៌ាន នងិរសងកើត្លរពន័នពត័្ម៌ានលររល់រងសលរោះមហនឋរាយជាសដើម។ 
រសងកើនការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈអំពសី្ថរលរសោជនន៍នធ្នធានធ្មយជាត្ិ នងិររសិ្ថទ ន សលើក្ក្មភេ់ការរណឋុ ោះរណ្ដឋ ល    
សយនឌរ័ និងវរផធ្មរ៌ហ័េរហួនផដលជាេមាេភាររមួររេ់ការកាត្រ់នទយសលរោះភយ័ននសលរោះមហនឋរាយ។ េនឋេុិេ
សេផៀងលត្ូវានរសងកើនេមត្ទភាពធ្នល់ទរំរេ់េហរមន ៍ សធ្ឝើឱ្រមានស្ថយ រត្សី្ថមរគីភាពនិងេិលផៈននការផចក្រផំលក្រមួេុេ
រមួទុក្េសៅក្បុងេហរមន។៍ រងាក រទរស់្ថក ត្ ់ និងេសស្រងាគ ោះឱ្រាននូវសលរោះភយ័ននសលរោះមហនឋរាយផដលរំែវិចរំផ្ទវ ញសដាយ
ស្ថរេរល់ពរុោះ សភវើងសឆោះែធោះ ទឹក្ជំនន ់ សលរោះថាប ក្ស់ដាយស្ថរភាពរាងំេងួត្ េីតុ្ណា ភាពស ើងេភេ់ ក្លមតិ្ទឹក្សភវៀងមនិលររ់
លរន ់សភវៀងធាវ ក្េុ់េរដូវ ឬសលចើនសពក្ ។ល។ 

១.២.៣.៤.េក្មយភាពមីនក្បុ ងសេត្ថ 
អនុលក្ឹត្សលេ៧០ អនលក្.រក្ ចុោះនងងទ២ី០ ផេតុ្លា ឆ្ប ២ំ០០៤ េថីពីការលររល់រងក្ចិចលរត្ិរត្ថិការសាេេមាែ ត្

មនី សដើមផរីមួចំផណក្អភវិឌណនស៍េដឌក្ិចច-េងគមក្ិចច ានក្ណំត្រ់ផនទមនូវការទទួលេុេលត្ូវររេ់អាជាញ ធ្រមនី អាជាញ ធ្រសេត្ថ 
រណៈក្មាយ ធ្ិការ េក្មយភាពមនីសេត្ថ(ភមីា៉ា ក្)់ លក្មុការងារផែនការេក្មយភាពមនី(មា៉ា ពូ)លក្ុមការងារេក្មយមនីលក្ុងលេុក្ 
និងស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័ននន សដើមផេីលមរេលមួលដល់ដំសណើ រេក្មយភាពមនី។ 

េស្រងាគ មពីអត្ីត្កាលានរនសល់ទុក្នូវត្ំរនម់ានមនី និងេំណល់ជាត្ិែធុោះពីេស្រងាគ មោ៉ា ងសលចើនឥត្រណន ាន
សធ្ឝើឱ្រមនុេសស្ថវ រ ់ ររេួ ពកិាររារម់ុនឺនក្ ់និងជាឧរេរគដល់ការអភវិឌណនន។រហូត្មក្ដល់រចចុរផនបសនោះរាជរដាឌ ភាិល
ក្មភុជារមួនឹង នដរូរអភវិឌណន ៍ ានេតិ្េំលរឹងផលរងោ៉ា ងេក្មយក្បុងការសឆវើយត្រសៅនឹងត្លមូវការផែបក្មនុេសធ្ម ៌ និងការ
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អភវិឌណសដាយសធ្ឝើការសាេ េមាែ ត្មនីានសលចើនមុនឺហិចតាជូនដល់លរជាពលរដឌលក្ីលក្សៅតាមេហរមនម៍ូលដាឌ ន។រ៉ាុផនថ
ែលរ៉ាោះពាល់ជាអវជិជមានសដាយស្ថរមនី និងេំណល់ជាត្ិែធុោះពីេស្រងាគ មសៅផត្ជារញ្ហា ចមផងសៅស ើយចំសពាោះការកាត្់
រនទយភាពលក្ីលក្ នងិការអភវិឌណនស៍េដឌក្ិចចផដល នឱំ្ររាជរដាឌ ភាិលក្មភុជាចាត្ទុ់ក្េក្មយភាពមនីជាអាទិភាពមយួោ៉ា ង
េំខាន ់សៅក្បុងផែនការយុទនស្ថស្រេថអភវិឌណនជ៍ាត្ិ និងសរលសៅអភវិឌណនល៍រក្រសដាយចីរភាពក្មភុជាទ១ី៨។  

វេ័ិយេក្មយភាពមនីលត្ូវានរាជរដាឌ ភាិលក្មភុជាយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ោ់៉ា ងខាវ ងំសដាយានដាក្ស់ចញជាសរលសៅទី
១៨ ននសរលសៅអភវិឌណនល៍រក្រសដាយចិរភាពក្មភុជា សហើយានក្ំណត្ស់ៅក្បុងយុទនស្ថស្រេថចតុ្សកាណនិងចាត្ទុ់ក្ជា
េមាេធាតុ្មយួនន ផែនការយុទនស្ថស្រេថអភវិឌណនជ៍ាត្ិ ។ សដើមផសីឆវើយត្រនឹងការយក្ចតិ្ថទុក្ដាក្ព់ីរាជរដាឌ ភាិល នងិការ
រលំទពីនដរូអភវិឌណនន៍ន អាជាញ ធ្រមនីានសរៀរចំផែនការយុទនស្ថស្រេថជាត្ិេក្មយភាពមនី ២០១៨-២០២៥ លរក្រសដាយ
រុណវឌុណ ិនិងរិរោរន័ប េលមារស់ធ្ឝើផែនទីនែំវូវ វេ័ិយេក្មយភាពមនីសៅក្មភុជា។ 

សដើមផរីមួចំផណក្អនុវត្ថសរលសៅអភវិឌណនល៍រក្រសដាយចីរភាពក្មភុជា ផែនការយុទនស្ថស្រេថអភវិឌណនជ៍ាត្ ិ យុទន
ស្ថស្រេថចតុ្សកាណ នងិផែនការយុទនអភវិឌណនជ៍ាត្ិេក្មយភាពមនី ២០១៨-២០២៥ ឱ្រទទួលានសជារជយ័ត្លមូវយុទន
ស្ថស្រេថចតុ្សកាណនិង ផែនការយុទនស្ថស្រេថជាត្ិេក្មយភាពពីស្ថទ រន័ថាប ក្ជ់ាត្ិ ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ លរត្ិរត្ថិការសាេេមាែ ត្
មនី នដរូអភវិឌណន ៍ នងិេហរមនម៍ូលដាឌ ន។ ការសាេេមាែ ត្មនី លត្ូវានអនុវត្ថផត្សលើត្ំរនផ់ដលានលស្ថវលជាវ និង
ទិនបនយ័ចមាក រមនី មូលដាឌ ន។ រណៈក្មាយ ធ្ិការេក្មយភាពក្ំចាត្ម់នីសេត្ថ (ភមីា៉ា ក្) មានេមាេភាព សលាក្អភាិលរង
សេត្ថទទួលរនធុក្ ជាលរធាន និងលរធានមនធីរអងគភាពជុំវញិសេត្ថ អងគភាព ពាក្ព់ន័នជុំវញិសេត្ថ មស្រនថរីសចចក្សទេនងិត្ណំ្ដង
ស្ថទ រន័ថាប ក្ជ់ាត្ិ លរត្រិត្ថិការសដាោះមនី ត្ណំ្ដងភាប ក្ង់ារអងគការមនិផមនរដាឌ ភាិល េររុរដាឌ ភាិលេររុ ៣១ររូ។ 

សេត្ថសកាោះកុ្ង មានរណៈក្មាយ ធ្ិការេក្មយភាពក្ំចាត្ម់នីសេត្ថ សៅកាត្ថ់ា (ភមីា៉ា ក្)់ ផដលរសងកើត្ស ើង សដាយសេចក្ថី
េសលមចររេ់រដឌាលសេត្ថសលេ ០០៥/១៨ េេរ ចុោះនងងទី១៦ ផេមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៨ លេរតាមការផណនរំរេ់អាជាញ រមនី 
ផដលមានសលាក្ នែធូ្ន ផ្ទវ មសក្េន អភាិលរង ននរណៈអភាិលសេត្ថ ជាលរធាន និងសលាក្ សអៀត្ វណ្ដត  លរធានមនធីរ
ផែនការសេត្ថ ជាអនុលរធានអចិនស្រនថយ ៍ លរធានមនធីរពាក្ព់ន័ន អនុលរធាន និងក្មាវ ងំលរដារអ់ាវធុ្ទងំ ៣ លរធានមនធីរអងគភាព
ពាក្ព់ន័នជាមាជិក្។ រណៈក្មាយ ធ្ិការេក្មយភាពក្ំចាត្ម់នីសេត្ថ សៅកាត្ថ់ា (ភមីា៉ា ក្)់ មានភារក្ិចច៖  

ជាមយួរប សនោះរណៈក្មាយ ធ្ិការេក្មយភាពក្ំចាត្ម់នីសេត្ថ សៅកាត្ថ់ា (ភមីា៉ា ក្)់ មានលក្ុមការងារផែនការេក្មយភាព
ក្ំចាត្ម់នីសេត្ថ សៅកាត្ថ់ា (មា៉ា ពូ) ផដលរសងកើត្ស ើងសដាយសេចក្ថីេសលមចររេ់រដឌាលសេត្ថសលេ ០៥៦/១៩ េេរ ចុោះនងងទី
២៨ ផេតុ្លា ឆ្ប ២ំ០១៩ ជាសេនធ្ិការ សដាយមានមស្រនថីចំនួន ០៤ ររូ លេី ០១ ររូ មក្ពីស្ថលាសេត្ថសកាោះកុ្ង ០២ រូរ លេី 
០១ ររូ មនធីរផែនការ ០១ រូរ និងមនធីរធ្នធានទឹក្ និងឧតុ្និយម ០១ ររូ។ លក្ុមការងារសនោះ មាន សលាក្ វន ់ េីុរូ លរធាន
ការោិល័យេររុ និងពត័្ម៌ានស្ថលាសេត្ថ ជាលរធាន សលាក្ រ ុត្ ហ ន អនុលរធានមនធីរផែនការសេត្ថ អនុលរធានអចិនស្រនថយ ៍
សលាក្  ឹម េមផត្ថិ លរធានការោិល័យឧតុ្និយម និងជលស្ថស្រេថ ននមនធីរធ្នធានទឹក្ និងឧតុ្និយមសេត្ថ អនុលរធាន និង
សលាក្លេី រួយ េុខា មស្រនថីអងគភាពលចក្ សចញ ចូលផត្មយួស្ថលាសេត្ថ ជាេមាជិក្។ លក្ុមការងារផែនការេក្មយភាពក្ំចាត្់
មនីសេត្ថ សៅកាត្ថ់ា (មា៉ា ពូ) រឺជាលក្ុមរសចចក្សទេអចិនស្រនថយ ៍ជាសេនធ្ិការេលមារជ់ួយ ដល់រណៈក្មាយ ធ្ិការេក្មយភាពក្ំចា
ត្ម់នីសេត្ថ ក្បុងការទទួលអនុវត្ថនូវសេចក្ថីេសលមចននផដលសចញសដាយរណៈក្មាយ ធ្ិការេក្មយភាពក្ំចាត្ម់នីសេត្ថ។ 

វឌណនភាពទនិបនយ័ចកំារមនី នងិទហំំនែធដ ី 
សេត្ថសកាោះកុ្ង មានចំការមនីចំនួន ៣៦២ សេយើនឹង ២.៤១២ ហិក្តា លររដណថ រស់លើលេុក្ចំនួន ០៦ មាន លេុក្

មណឍ លេីមា លេុក្ងយាងំ លេុក្រីរសី្ថររ លេុក្រូទុមស្ថររ លេុក្សកាោះកុ្ង និងលេុក្ផលេអំរិល និង ំុចំនួន ១៥ មាន  ំុ
ា៉ា ក្េ់វង  ំុងយដូនសៅ  ំុជីផ្ទត្  ំុជំនរ ់ ំុងយដូនសៅ  ំុលរឡាយ  ំុផលពក្េាច ់ ំុសកាោះសេថច  ំុតានូន  ំុអណថូ ងទឹក្  ំុក្
សណ្ដថ ល  ំុងយេ  ំុសលជាយលរេ់  ំុលត្ពាងំរងូ  ំុរឹងលពាវ និងភូមចិំនួន ២១ មាន ភូមចិាោំម ភូមសិកាោះសា៉ា  ភូមសិកាោះ ភូមជិាំ
ស្ថវ  ភូមជិីផ្ទត្ ភូមជិំនរ ់ភូមផិលពក្ស្ថឝ យ ភូមេំិសរាង ភូមផិលពក្េាច ់ភូមផិលពក្ស្ថយ ច ់ភូមតិានូន ភូមជិីសលត្ោះ ភូមតិាកំ្ន ់ភូមកិ្
សណ្ដថ ល ភូមលិពលាន ភូមងិយេ ភូមចិំការសលើ ភូមសិលជាយលរេ់ ភូមលិត្ពាងំរងូ និងភូមរិឹងលពាវ។ 
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ល.រ លក្ងុលេុក្ ចកំារមនី នែធដ ី សែសង  ៗឯក្តា ររមិាណ 
១. លេុក្មណឍ លេីមា ២៧៥ចំការ ហ.ត្ ១.៧៧១,២  
 -ចាោំម ២៦០ ហ.ត្ ១.៤៧៨,១  
 -សកាោះសា៉ា   ១៥ ហ.ត្ ២៩៣,១  
២. លេុក្ងយាងំ ១២ចំការ ហ.ត្ ៤៨,៧  
 -សកាោះ ៥ ហ.ត្ ២២,៩  
 -ផលពក្ស្ថឝ យ ២ ហ.ត្ ៦,៧  
 -ជាសំ្ថវ  ២ ហ.ត្ ១០,៦  
 -ជីផ្ទត្ ១ ហ.ត្ ៥,២  
 -ជំនរ ់ ១ ហ.ត្ ០,៧  
 -េំសរាង ១ ហ.ត្ ២,៦  
៣. លេុក្រិរសី្ថររ ១៥ចំការ ហ.ត្ ២៦៧,៦  
 -ផលពក្េាច ់ ៩ ហ.ត្ ១៧០,៨  
 -ផលពក្ស្ថយ ច ់ ៦ ហ.ត្ ៩៦,៨  
៤. លេុក្រូទុមស្ថររ ២៦ចំការ ហ.ត្ ១៤៧,៥  
 -តានូន ២ ហ.ត្ ៣៩,៩  
 -ផលពក្េរង ៤ ហ.ត្ ២៦,៦  
 -ជីសលត្ោះ ៤ ហ.ត្ ៣៤,៨  
 -ជីមាល ៤ ហ.ត្ ២០,៦  
 -តាកំ្ន ់ ១ ហ.ត្ ៥,៥  
 -ក្សណ្ដថ ល ១ ហ.ត្ ២,៩  
 -លពលាន ១ ហ.ត្ ៥,៧  
 -ងយេ ៣ ហ.ត្ ២,៨  
 -ចំការសលើ ៦ ហ.ត្ ៨,៧  
៥. លេុក្សកាោះកុ្ង ៣៣ចំការ ហ.ត្ ១៦២,៣  
 -សលជាយលរេ់ ៣០ ហ.ត្ ១៤៩,៣  
 -លត្ពាងំរងូ ៣ ហ.ត្ ១៣,០  
៦. លេុក្ផលេអំរិល ១ចំការ ហ.ត្ ១០,២  
 -រឹងលពាវ ១ ហ.ត្ ១០,២  
ក្ចិចលរត្រិត្ថកិារសាេេមាែ ត្មនី 
ក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ង មានលរត្ិរត្ថិក្រចំនួន ០១ រឺលរត្ិរត្ថិក្រ HALO TRUST ានចូលមក្សធ្ឝើលរត្ិរត្ថិការសាេេមាែ ត្

មនីសៅភូមចិាោំម  ំុា៉ា ក្េ់វង លេុក្មណឍ លេីមា សៅចុងឆ្ប ២ំ០១៨ ផដលមានរុរគលិក្ចំនួន ១០៩ នក្ ់ក្បុងសនោះមានលក្ុម
សាេេមាែ ត្ ១០ លក្ុម, លក្ុមអររ់ែំសពឝែាយ (EOD) ០៣ លក្ុម និងលក្ុមេិក្ាលស្ថវលជាវ (MRE) ០២ លក្ុម។ សហើយក្បុងឆ្ប ំ
២០២០ នឹងរផនទមក្មាវ ងំរហូត្ដល់ ១៨០ នក្។់ក្បុងឆ្ប ២ំ០១៩ លរត្ិរត្ថិក្រ HALO TRUST ានសធ្ឝើការសាេមាែ ត្ចំនួន 
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០៩ ចមាក រ សលើនែធដីទំហំ ៣៥,៨ ហ.ត្ ជាលទនែលលរត្ិរត្ថិក្រ សាេេមាែ ត្រចួាននែធដីទំហំ ១៥,៩ ហ.ត្ រក្ស ើញ នងិ
ក្សមធចមនីលរឆ្ងំមនុេស (APM) ចំនួន ៩០៣ លររ ់និងេំណល់ជាត្ិែធុោះពីេស្រងាគ ម (ERW)ចំនួន ៣២លររ។់ (រញ្ហជ ក្៖់ 
ក្បុងផែនការមានចមាក រមនីេរុរចំនួន ១២ ចមាក រ នែធដីទំហំ ៥០,៨ ហ.ត្ )។ 

ការអររ់ែំសពឝែាយយល់ដងឹអពំមីនី នងិេំណល់ជាត្ែិធុោះពេីស្រងាគ ម 
លក្ុមការងារផែនការេក្មយភាពក្ំចាត្ម់នីសេត្ថ ានេលមរេលមួលជាមយួរដឌាលលក្ុង លេុក្ និងានចូលរមួជាមយួ

លរត្ិរត្ថិក្រ HALO TRUST ចុោះអររ់ែំសពឝែាយយល់ដឹងអំពីមនី និងេំណល់ជាត្ិែធុោះពេីស្រងាគ មជារនថរនធ រ។់ក្បុងឆ្ប ២ំ០១៩ 
លរត្ិរត្ថិក្រ HALO TRUST ានអររ់ ំនិងែសពឝែាយយល់ដឹងអំពីមនី និងេំណល់ជាត្ែិធុោះពីេស្រងាគ មានចំនួន ០៨ សលើក្ 
មានអបក្ចូលរមួស្ថថ រច់ំនួន ៧៦ នក្ ់លេី ៤៣ នក្ ់ក្បុងសនោះកុ្មារក្បុងស្ថលា ៦២ នក្ ់ កុ្មារសលៅស្ថលា ០៨ នក្ ់និងចុោះ
អររ់តំាមែធោះចំនួន ១១ នក្។់ 

ការសលរោះថាប ក្ស់ដាយស្ថរមនី នងិេំណល់ជាត្ែិធុោះពេីស្រងាគ ម 
ចំសពាោះការសលរោះថាប ក្ស់ដាយស្ថរមនី និងេំណល់ជាត្ិែធុោះពីេស្រងាគ មសក្ើត្ស ើង ០១ ក្រណី សៅនងងទី២៦/០៣/២០១៩ 

មានក្រណីែធុោះក្់លលររស់ៅចំណុចខាងសលកាយមណឍ លេុេភាព ំុឬេសលីជុំ លេុក្ងយាងំ សេត្ថសកាោះកុ្ងរណ្ដថ លសអាយកុ្មារ
ស យ្ ោះ ភល័ក្ ឆ្ោ៉ា  សភទលរុេ អាយុ៧ឆ្ប  ំមានទីលំសៅភូមលិត្ពាងំសឈើលតាវ ំុឬេសលីជុំ លេុក្ងយាងំ រងររេួជាសលចើនក្ផនវង។ 
មូលសហតុ្មក្ពីសក្យងសនោះយក្លររម់ក្សាោះសលង។ 

ចនំនួអបក្ទទលួែល 
លរជាពលរដឌផដលទទួលែលផ្ទធ ល់ពីការសាេេមាែ ត្មនីក្បុងឆ្ប ២ំ០១៩ មានលរមាណ ០៨ លរួស្ថរ សេយើនឹង ៣១ 

នក្ ់លេី ១១ នក្ ់និងមានេិេានុេិេសលរមាណ ២០ នក្ ់ក្ំពុងេិក្ាសៅស្ថលាភប ំ១០០ និងអបក្ទទួលែលលរសោល
មានចំនួន ១.២៥៣ លរួស្ថរ សេយើនឹង ៥.៤៨៥នក្ ់លេី ១.៨៣៦ នក្។់ សដាយផ ក្ក្បុងឆ្ប ២ំ០២០ លរជាពលរដឌ នឹងទទួល
ែលផ្ទធ ល់ពីការសាេេមាែ ត្មនី មានចំនួន ៦៥លរួស្ថរ សេយើនឹង ២៤៦ នក្ ់ លេី ១១៣ នក្ ់ និងមានេិេានុេិេស
លរមាណ ៧៥ នក្ ់ផដលក្ំពុងេិក្ាសៅស្ថលាចំនួន ០២ រឺស្ថលារឋមេិក្ារីរវីងស និងស្ថលារឋមេិក្ាតាមូនសដើមភវូ 
និងអបក្ទទួលែលលរសោលមានចំនួន ១.២៦១ លរួស្ថរ សេយើនឹង ៧.៣៤២ នក្ ់លេី ២.៧២២ នក្។់អបក្ទទួលភារសលចើនជា
លរជាពលរដឌលក្ីលក្ និងលរួស្ថរក្ងទព័ ផដលសធ្ឝើក្េិក្មយសៅត្ំរនស់នោះ។  
 

១.២.៤ ផផនរររប់ររងរដឋរល និងសនដសិេុសណាដ ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ 
១.២.៤.១. ការលររល់រងរដឌាល 
ការអនុវត្ថផែនរយៈសពលរីឆ្ប នំនក្មយវធិ្ីជាត្(ិែអ៣)ក្បុងរយៈសពលក្នវងមក្ ានរសងកើត្ឱ្រមានេមទិនែលេំខាន់ៗ  

ជាសលចើនផដលជាមូលដាឌ នលរឹោះ េលមារក់ារជលមុញដល់ក្ិចចដំសណើ រការក្ំផណទលមងល់រក្រសដាយភាពលាក្ដលរជា សឆ្ភ ោះសៅ 
កានស់រលសៅអភាិលក្ិចច និងការអភវិឌណមូលដាឌ នតាមផររលរជាធ្ិរសត្យរ។វឌណនភាពេំខាន់ៗ រមួមានដូចខាងសលកាម៖ 

- សេត្ថានទទួលនូវសរលនសោាយច់រ ់ សរលការណ៍ផណន ំ ឯក្ស្ថររណថុ ោះរណ្ដថ លជាសលចើនលត្ូវ ាន
អនុវត្ថ និងក្ំពុងអភវិឌណ ពលងឹងេមត្ទភាពររេ់លក្ុមលរឹក្ា រណៈអភាិល មស្រនថី នងិរុរគលិក្សៅថាប ក្រ់ដឌ    
ាលសេត្ថ លក្ុងលេុក្  ំុេងាក ត្ ់ និងអបក្ពាក្ព់ន័ននន។ េមត្ទភាពនងិការយល់ដឹងអំពកី្ំផណទលមងវ់មិ
ជឈការ និងវេិហមជឈការ ក្ពុំងមានការរកី្ចំសរ ើនសក្ើនស ើង។ 

- ានសរៀរចំរចនេមភន័នងយី នងិសធ្ឝើេមាហរណក្មយមស្រនថី នងិរុរគលិក្សៅក្បុងរចនេមភន័នងយី ជាមយួរប សនោះផដរ 
លរពន័នក្ស្ថងផែនការ លរពន័នលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុររេ់រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ ានអនុវត្ថសៅថាប ក្ល់ក្ុងលេុក្ 
និង ំុេងាក ត្។់ 

- រដឌាលលក្ុងលេុក្ ជាថាប ក្រ់ដឌាលផដលមានត្ួនទីជាេំខានម់យួក្បុងនមជារដឌាលមូលដាឌ នលត្ូវានពលងឹង 
នូវការលររល់រងចាត្ផ់ចងធ្នធានមនុេសេលមារក់ារអភវិឌណមូលដាឌ ននិងការែថល់សេវាស្ថធារណៈ។ 

- អនុលក្ឹត្េថីពីការសធ្ឝើលរត្ភិូក្មយដល់រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្កិ្បុងការលររល់រង និងការចាត្ផ់ចងរុរគលិក្សៅ រដឌ
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ាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិលត្ូវានចារស់ែថើមអនុវត្ថ។ 
- ច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ នងិការលររល់រងលទពរេមផត្ថិររេ់រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ ការរសងកើត្មូលនធិ្ិលក្ុងលេុក្ 

និងលរពន័នលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុលក្ុង-លេុក្ ានវភិាជនម៍ូលនិធ្ិលក្ុង-លេុក្ សៅឱ្រលក្ុង-លេុក្នីមយួៗ និងការ
អនុវត្ថលរពន័នមូលនិធ្ិ ំុ-េងាក ត្ ់ លរក្រសដាយសជារជយ័រួរឱ្រក្ត្េ់មាគ ល់ននការអភវិឌណនល៍រពន័នហិរញ្ហដ វត្ទុ
តាមផររវមិជឈការ ។ 

- អនុវត្ថសេចក្ថីផណនរំសចចក្សទេេថីពីសវទិការែសពឝែាយនងិពិសលរោះជាស្ថធារណៈ និងេថីពីក្ចិចលរជុំររេ់ 
លក្ុមលក្ុមលរឹក្ាសេត្ថ លក្ុងលេុក្រឺជាការឆវុោះរញ្ហច ំងអំពីវឌណនភាពននការពលងឹងលក្រេណ័ឍ រណសនយរភាពផររ 
លរជាធ្ិរសត្យរសៅមូលដាឌ ន។ 

- ានសធ្ឝើការរលំទោ៉ា ងេក្មយដល់លក្ុមលរឹក្ា ំុេងាក ត្ ់ ក្បុងការអនុវត្ថលរពន័នននររេ់ ំុេងាក ត្ដូ់ចជា៖ 
លរពន័នផែនការអភវិឌណន ៍និងក្មយវធិ្ីវនិិសោរ លរពន័នហិរញ្ដ វត្ទុ  ំុេងាក ត្.់..។ល។ 
ជាមយួនឹងការេសលមចាននូវេមទិនែលរួរជាទីសមាទនៈខាងសលើ ការអនុវត្ថជួរលរទោះរញ្ហា លរឈមជាសលចើន 

ែងផដរ។រញ្ហា លរឈមជាចមផងៗទងំសនោះរមួមាន៖ 
- លរពន័នការងារេលមារល់រត្ិរត្ថិការ មានធ្នធានមនុេសេលមារក់ារអនុវត្ថលរពន័នការងារសៅមានក្លមតិ្សៅ

ស ើយ រួរែសកំារសែធរធ្នធាន និងមុេងារសៅមានក្លមតិ្ែងផដរ។ 
- សរលនសោាយ និងលិេតិ្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិេំខាន់ៗ សដើមផរីលំទ និងែថល់លទនភាពក្បុងការពលងឹងការទទួល

េុេលត្ូវ ពាក្ព់ន័ននឹងការសែធរេិទនិលររល់រងមស្រនថរីាជការរុរគលិក្ ការរសងកើនលរភពចណូំលរផនទមដល់រដឌាល 
លក្ុងលេុក្  ំុេងាក ត្ ់ ការសរៀរចំយនថការែថល់ហិរញ្ដរផទនេលមារក់ារវនិិសោរដល់់រដឌាលសេត្ថលក្ុងលេុក្ 
 ំុេងាក ត្ ់សៅមានក្លមតិ្សៅស ើយ។ 

- ការអភវិឌណេមត្ទភាពសដើមផកី្ចិចលរត្ិរត្ថិការអនុវត្ថមុេងារ ការលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុ ការលររល់រងធ្នធានមនុេស 
ការសធ្ឝើផែនការអភវិឌណន ៍ ការអនុវត្ថរសលមាង ការតាមដានលត្ួត្ពិនិត្រសៅផត្ជាត្លមូវការអាទិភាពនូវវរគរណថុ ោះ 
រណ្ដថ លជាចាាំចស់ដើមផអីភវិឌណនស៍្ថទ រន័។ 

- ពលងឹងយនថការលត្ួត្ពនិិត្រនីត្ានុកូ្លភាព លពមទងំការសរៀរចំយនថការននេលមារក់ារចូលរមួររេ់លរជា 
ពលរដឌក្បុងដំសណើ រការលត្ួត្ពនិិត្រការអនុវត្ថការងារក្ដូ៏ចជាការសរៀរចំនូវយនថការសដាោះលស្ថយទំនេ់ សៅមូល
ដាឌ នសៅមនិទនា់នលែលរសេើរសៅស ើយ។ 

១.២.៤.២. េនថិេុេ និងេណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណៈ 
ក្ិចចការការពារេនឋិេុេេណ្ដឋ រធ់ាប រស់្ថធារណៈក្បុងផដនេមត្ទក្ចិចររេ់រដឌាលសេត្ឋរឺជាក្ិចចការចមផង និងចាំ

ាចរ់ំែុត្។ ការរនឋផងរក្ាពលងឹងការអនុវត្ឋច់រ ់ រទរញ្ហជ នន ការរងាក រ ការទរស់្ថក ត្ ់ និងការរស្រងាក ររទសលយើេទងំ
ផដនសរក្ និង ផដនទឹក្លត្ូវាននឹងក្ពុំងចាត្វ់ធិានការោ៉ា ងេលស្ថក្េ់លសំ្ថជារជ់ាលរចា ំ ។ អាជាញ ធ្រសេត្ឋានសលរើលាេ់
លររធ់្នធាន នងិមសធ្ាាយទងំអេ់សដើមផរីនឋពលងឹង និងធានេនឋិេុេកាត្រ់នទយឱ្រានសលចើននូវរទសលយើេសែសងៗ
ពលងឹងការសររពេិទនិមនុេស និងសេចក្ឋីនងវងបូរររេ់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ឋ លររទ់ិដឌភាពទងំអេ់ សដើមផែីឋល់នូវឱ្កាេ ជូន
លរជាពលរដឌលររល់រក្រសដាយេមធ្ម។៌ 

សៅថាប ក្ស់េត្ថ លក្ុង លេុក្ ផដលជាថាប ក្រ់ដឌាលសលកាមជាត្ិ អនុវត្ថោ៉ា ងេក្មយនូវច់រេ់ថីពីការលររល់រងរដឌាលរាជ
ធានី សេត្ថលក្ុងលេុក្េណឍ  ។ អនុវត្ថសដាយរណសនយរភាព ត្មាវ ភាព សលើក្ក្មភេ់អភាិលក្ិចចលែក្បុងការែថល់សេវាស្ថធារ
ណៈជូនលរជា ពលរដឌ នងិានដំសណើ រការអនុវត្ថក្មយវធិ្តីាមការោិល័យលចក្សចញចូលផត្មយួសេត្ថ នងិសៅលក្ុងលេុក្មយួ
ចំនួន ។ អាណត្ថិទ២ី ននលក្ុមលរឹក្ាសេត្ថក្នវងសៅរដឌាលសេត្ថសលរើលាេ់យនថការរណៈរញ្ហជ ការឯក្ភាពសេត្ថានៈ 

- អនុវត្ថត្ួនទី ភារក្ចិច និងការទទួលេុេលត្ូវទងំលក្ុមលរឹក្ា និងរណៈអភាិលសេត្ថ លក្ុមលរឹក្ា និងរណៈ
អភាិលលក្ុង លេុក្  ំុេងាក ត្ ់ លេរតាមច់រក់្ំណត្។់ ានពលងឹងការលររល់រងផដនដីររេ់រដឌាលលររ់
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ថាប ក្ ់ សដាយសផ្ទថ ត្សៅសលើការអនុវត្ថច់រម់ាច េ់ការផងរក្ាេនថិេុេេណ្ដថ រធ់ាប រ ់ សស្ថភណ័ភាពនិងការ
អភវិឌណផដលមាននិរនថភាព និងលររល់ជុងសលជាយ តាមរយៈយនថការលក្ុមលរឹក្ា រណៈអភាិល រណៈ
រញ្ហជ ការឯក្ភាពរដឌាល នងិរណៈក្មាយ ធ្ិការនន លេរតាមនិត្ិវធិ្ ីការែថល់សេវាស្ថធារណៈសៅរដឌាល
ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិលេរតាមសរលការណ៍ផណនរំរេ់លក្េួងមហានែធ និងរាជរដាឌ ភាិល ពិសេេពលងឹងការែថ
ល់សេវាតាមលចក្សចញចូលផត្មយួ, ការលររល់រងសលរោះមហនថរាយ និងសដាោះលស្ថយរញ្ហា ានទន ់សពលសវលា
ជូនលរជាពលរដឌងាយរងសលរោះ, ការលររល់រងររសិ្ថទ ន និងសដាោះលស្ថយរញ្ហា េលមាមសៅលររល់ក្ុងលេុក្ ។ 

- ពលងឹងការអនុវត្ថច់រ ់ មានលរេិទនភាព ធានេមភាព និងយុត្ថិធ្ម ៌ េលមារល់រជាជនចំសពាោះមុេច់រ ់ រមួ
ទងំរាងំស្ថក ត្ ់ រាល់ទលមងន់នការសលរើលាេ់េិទនិអំណ្ដចរពំានសលើច់រ ់ និងអំសពើហឹងាលរររ់រូភាព។ សលើក្
េធួយេិទនិសេរភីាពររេ់លរជាជន ជាអាទិ៍៖ េិទនិមានជីវតិ្រេ់សៅ េិទនិលរក្ររររចិញ្ច ឹមជីវតិ្ េិទនិរសញ្ចញមត្ ិ
សេរភីាពខាងស្ថរពត័្ម៌ាន សេរភីាពខាងជំសនឿស្ថេន... ពលងីក្ក្ិចចេហលរត្រិត្ថិការរវាងអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន 
និងេងគមេីុវលិសដាយឈរសលើសរលការណ៍អភាិលក្ិចចលែ។ 

- ានសលើក្ក្មភេ់ការែថល់សេវាស្ថធារណៈជូនលរជាជនលែលរសេើរ សពាលរឺជាសេវាស្ថធារណៈានែថល់ជូន
លរជាជន ទទួលានការសជឿទុក្ចិត្ថពីលរជាជន។ 

- ចូលរមួអនុវត្ថោ៉ា ងេក្មយដំសណើ រការផក្ទលមងរ់ដឌដេីុ៏ជសល និងទូលំទូលាយររេ់រាជរដាឌ ភាិលរមួមាន៖ 
ការផក្ទលមងរ់ដឌាលស្ថធារណៈ ការផក្ទលមងក់ារលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ ការផក្ទលមងវ់មិជណការនិង
វេិហមជណការ ការផក្ទលមងដ់ីធ្វី ជលែល ការលររល់រងនលពសឈើ ធ្នធានធ្មយជាត្ិនិងររសិ្ថទ ន...។ល។ 

សទោះរសីយើងេសលមចានលទនែលលែររួជាទសីមាទនៈផត្សយើងសៅមានរញ្ហា លរឈមរ៖ឺ 
- ការយល់ដឹងច់រេ់ថីពីការលររល់រងរដឌាលរាជធានី សេត្ថ លក្ុងលេុក្េណឍ  និងច់រស់ែសងៗសទៀត្ររេ់លរជា

ពលរដឌមនិមានលក្េណៈេីុជសល សៅស ើយ 
- ររមិានមស្រនថី រុរគលិក្ផដលរសំពញការងារ មនិេមលេរសៅនឹងទំហំការងារជាក្ផ់េថង រុណភាពនិងេមត្ទ

ភាពររេ់មស្រនថី សៅមានក្លមតិ្។ ការផ្ទវ េ់រថូរែបត្រ់ំនតិ្ ទមាវ រក់្បុងការរំសពញការងារសៅពុំទនជ់ាអបក្រំសរ ើសេវា
ស្ថធារណៈលែលរសេើរសៅស ើយ។ 

១.២.៤.៣.ការអររ់ែំសពឝែាយច់រ ់
តាមរយៈមនធីរទំនក្ទ់នំងរដឌេភា លពឹទនេភា និងអធ្កិារក្ិចច សេត្ថានេលមរេលមួលទំនក្ទ់ំនងការងារ

ជាមយួេមាជិក្ រដឌេភា-លពឹទនេភា អាជាញ ធ្រ លររលំ់ដារថ់ាប ក្ ់និងានចុោះសធ្ឝើអធ្ិការក្ចិច សលើលររវ់េ័ិយក្បុងរងឝងផ់ដនដីេ
មត្ទក្ិចច តាមរណ្ដថ មនធីរ អងគភាពនន លរឹោះស្ថទ នស្ថធារណៈរដឌាល និងេហលរេស្ថធារណៈ សលើវធិានការរស្រងាក រ 
រងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់ េំសៅលរឆ្ងំអំសពើ ពុក្រលួយ ការរសំលាភសដាយអំណ្ដច និងាតុ្ភាពអេក្មយននក្បុងជួរមស្រនថរីាជការេីុ
វលិ មស្រនថីសោធា និងមស្រនថនីររាល ផដលសធ្ឝើ សអាយរ៉ាោះពាល់ដល់ការស្ថថ រនិងការអភវិឌណ និងអសញ្ជ ើញជនផដលពាក្ព់ន័នតាម
រយៈេមត្ទក្ិចចផដលលររល់រងជនទងំសនោះ សដើមផរីំភវ ឺស្ថក្េួរ លស្ថវលជាវ ពត័្ម៌ាន ពិនតិ្រឯក្ស្ថរ និងចូលរមួេហការក្បុង
េក្មយភាពអធ្ិការក្ិចច។តាមដានរាល់ការអនុវត្ថច់រស់េចក្ថី េសលមចសរលនសោាយងយីៗ និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិ
ននផដលចូលជាធ្រមាន សដើមផធីានការអនុវត្ថនច៍់រ។់ ានែសពឝែាយច់រជូ់នលរជាពលរដឌសៅមូលដាឌ នឱ្រានទន់
សពលសវលាសជៀេវាងនូវទំនេ់ផដលសក្ើត្ស ើងរវាងលរជាពលរដឌ នឹងលរជាពលរដឌ និងរវាងលរជាពលរដឌនឹងអាជាញ ធ្រ។ 

សទោះរមីានក្ចិចេតិ្េោំ៉ា ងេក្មយក្ថ ីសៅផត្ជរួរញ្ហា លរឈមមយួចនំនួរ៖ឺ 
- លរជាពលរដឌេឝោះការយល់ដឹងពីច់រ ់ នងិលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិនន ការយល់ដឹងអពំីច់រ ់ នងិការសររព

ច់រស់ៅមានក្លមតិ្ក្បុងចំសណ្ដមទូសៅ ផដលរងកឱ្ររាងំេធោះដល់ដំសណើ រការពលងឹងនតី្ិរដឌការអនុវត្ថច់រម់និ
ានសពញសលញ 

- ការសដាោះលស្ថយទំនេ់ររេ់អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នលររលំ់ដារថ់ាប ក្ជូ់នលរជាពលរដឌមនិទនស់ពលសវលា ផដលសធ្ឝើ
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ឱ្រទំនេ់ េវោះមានភាពអូេរនវ យរយៈសពលផវង 
- ការអនុវត្ថច់ររ់រេ់មស្រនថីមានេមត្ទក្ចិចមយួចនំួនសៅមានក្លមតិ្ 
១.២.៤.៤.អសនឋ លរសវេននិ៍ងចណំ្ដក្លេុក្  

ក្-អសនឋ លរសវេន ៍
- ការលររល់រងវត្ឋមានជនររសទេផដលស្ថប ក្ស់ៅក្បុងសេត្ឋ េំសៅរក្ឱ្រស ើញមុេេញ្ហដ សភរវក្មយឧលក្ិដឌក្មយឆវងលពំ

ផដនការស្ថប ក្ស់ៅេុេច់រ ់ សដើមផរីស្រងាក រទនស់ពលសវលារាល់េក្មយភាសលយើេច់រផ់ដលលរលពឹត្ឋស ើងសដាយ
ជនររសទេ និងរមួចំផណក្ផងរក្ាេនឋិេុេេណ្ដឋ រធ់ាប រេុ់វត្ទិភាពដល់ជនររសទេផដលសចញចូលស្ថប ក្អ់ា
លេ័យសៅក្បុងសេត្ឋ លពមទងំលរជាពលរដឌ នងិេងគមជាត្ិក្មភុជាទងំមូលចូលរមួសលើក្េធួយវេ័ិយសទេចរណ៍
សេដឌក្ិចច និងវេ័ិយសែសងៗសទៀត្ជំរញុការអភវិឌណក្បុងសេត្ឋឱ្រកានផ់ត្លរសេើរស ើង ។ 

 

េ-ចណំ្ដក្លេុក្ 
- សោងតាមទនិបនយ័លរចាឆំ្ប ២ំ០១៩ ផដលលរមូលានពីការោិល័យលរឆ្ងំការជួញដូរមនុេស នងិការពារអ

នីត្ិជនររេ់េបងការដាឌ ននររាលសេត្ថសកាោះកុ្ង មានលរជាពលរដឌានសធ្ឝើចំណ្ដក្លេុក្ េររុចំននួ១.៥៣៧
នក្ ់លេី៖៧០៨នក្ ់ក្បុងសនោះចំណ្ដក្លេុក្ លេរច់រម់ានចំនួន ២២២នក្ ់សេយើនឹង ១៤%   នងិមនិលេរ
ច់រេ់ររុចនំួន ១.៣១៥នក្ ់ សេយើនឹង ៨៦% សរើសធ្ៀរសៅនឹងលរជាពលរដឌផដលចំណ្ដក្លេុក្ សៅសលៅ
លរសទេទងំអេ់ ។  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ទនិបនយ័លរជាពលរដឌផេយរសធ្ឝើចណំ្ដក្លេុក្សៅរក្ការងារសធ្ឝើសៅសលៅលរសទេឆ្ប ២ំ០១៩ 
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ស្របច្បាប ់ មនិស្របច្បាប ់

ទិនននយ័ស្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធ្វើច្បំណាកស្រុកធៅរកការងារធ្វើធៅធស្ៅស្បធទរ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ស្រី 
ស្បុរ 

ស្របច្បាប;់ 14% 

មនិស្របច្បាប;់ 86% 

ទិនននយ័ស្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធ វ្ើចំ្បណាកស្រុកធៅរកការងារធ វ្ើធៅធស្ៅស្បធទរ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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េររុរមួ លេរច់រ ់ មនិលេរច់រ ់ ដាចទំ់នក្ទំ់នង 
(រយៈសពលសលើេពី១ឆ្ប )ំ លត្ រម់ក្វញិ 

េររុ លេី អនីតិ្ជន េររុ លេី េររុ លេី អនីតិ្ជន េររុ លេី អនីតិ្ជន េររុ លេី អនីតិ្ជន 
រ េ រ េ រ េ រ េ 
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ជាំពូរទី២ 
 

ររបេ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍រយៈខពលររាំឆ្ន ាំ 
 

សរមាប់អាណ្តតិរបសរ់រុមរបឹរាខេតត 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

២.១. ចរខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ខេតត 

ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថ អាណត្ថិទី៣ររេ់លក្មុលរឹក្ាសេត្ថ សដាយផែែក្សៅតាមឯក្ស្ថរសរលររេ់ថាប ក្ជ់ាត្ ិ 
េំខាន់ៗ  ចំននួពីរ ទ១ី.ក្មយវធិ្ីនសោាយនងិយុទឌស្ថស្រេថចតុ្សកាណររេ់រាជរដាឌ ភាិល និងទី២.ចក្េុវេ័ិយរយៈ
សពលផវង រឺចក្េុវេ័ិយ ឆ្ប ២ំ០៣០ ផដលរងាា ញពីការចាក្សចញររេ់ក្មភុជា ពីលរសទេផដលមានចណូំលមធ្រមក្លមតិ្
ទរសៅជាលរសទេផដលមានចំណូលក្លមតិ្េភេ់ នងិចក្េុវេ័ិយឆ្ប ២ំ០៥០ ផដលក្ំណត្ថ់ា ក្មភុជានងឹកាវ យជា
លរសទេផដលមានចំណូលេភេ់។ 

ដូសចបោះ ចក្េុវេ័ិយរមួររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង រឺៈ ក្ស្ថងនូវេងគមមយួផដលរងឹមា ំមានេនថិភាព េទិរភាព
នសោាយ មានេនថិេុេ និងេណ្ដថ រធ់ាប រល់ែ មានការអភវិឌណលរក្រសដាយចីរភាព និងលរកានខ់ាជ រនូ់វសរលការណ៍
លរជាធ្ិរសត្យរសេរពីហុរក្ស មានការសររពេិទឌិមនុេស និងសេចក្ថីនងវងបូរររេ់មនុេស ជាេងគមមយួផដលលរជាជន
សៅក្បុងសេត្ថ មានចំសណោះដងឹេភេ់ និងមានវរផធ្មស៌លៅលជោះ មានជីវភាពេមរមរ និងមានការរេ់សៅលរក្រសដាយ
េុេដុមរមន ទងំក្បុងលរសួ្ថរ និងេងគមជាត្។ិ 

តាមចក្េុវេ័ិយខាងសលើ រដឌាលសេត្ថ យក្ចតិ្ថទុក្ដាក្ជ់ំរញុការផ្ទវ េ់រថូររចនេមភន័ឌក្បុងដំណ្ដក្ក់ាលរនួ
េំខាន ់រឺៈ ១. ការអភវិឌណធ្នធានមនុេស េំសៅសលើក្ក្មភេ់ ចំសណោះដឹង ជំនញវជិាជ ជីវៈ េមត្ទភាព េហលរនិភាព   
ការនចបលរឌិត្ នវានុវត្ថន ៍ រុណធ្ម ៌ េីលធ្ម ៌ មនេិកាសេបហាជាត្ិ នងិស្ថយ រត្ទីទលួេុេលត្ូវ េុេភាពលែ កាយ       
េមផទរងឹមា ំ ត្ួនទីស្រេថី នងិក្ិចចរពំាេងគម។ ២. ការសធ្ឝើពិពិធ្ក្មយសេដឌក្ិចច ផក្លមែលរពន័ឌសហដាឌ រចនេមភន័ឌដកឹ្
ជញ្ជូ ន ទងំែវូវសេត្ថ ែវូវលក្ុង លេុក្ និងែវូវ ំុ េងាក ត្ ់ រមួទងំថាមពល និងទកឹ្ស្ថែ ត្ លរទក្ល់ក្ឡារប ោ៉ា ងជតិ្េបិទឌ 
រំសពញឲ្ររប សៅវញិសៅមក្ និងការសរៀរចំេវួនេលមារស់េដឌក្ិចចឌជីីងល សដើមផសីឆវើយត្រសៅនឹងរដិវត្ថនឧ៍េាហ៍ក្មយ។ 
៣. ការអភវិឌណវេ័ិយឯក្ជន និងការងារ រដឌាលសេត្ថរលំទោ៉ា ងសពញទំហឹង សៅការអភវិឌណសេដឌក្ិចចទែីារ លេរ
សៅតាមអភលិក្មរនួ រឺៈ ១). ការអភវិឌណទែីារការងារ ២). ការសលើក្េធួយេហលរនិខាប ត្តូ្ច នងិមធ្រម ៣).ការ
សរៀរចំ និងអនុវត្ថភាពជានដរូររវាងវេ័ិយស្ថធារណៈ និងវេ័ិយឯក្ជន និង៤). ការពលងឹងការលរក្ួត្លរផជង។       
៤. ការអភវិឌណលរក្រសដាយចរីភាព និងររោិរន័ រដឌាលសេត្ថ យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់លើការអភវិឌណលរក្រសដាយចីរភាព 
និងររោិរន័ សដាយជំរញុក្ំសណើ នសេដឌក្ចិចេភេ់ សឆវើយត្រសៅនឹង«ខោលនខោរយអភវិឌ្ឍរបរបខដ្ឋយ
ចីរភាពរមពុជា» ការក្ណំត្នូ់វរញ្ហា លរឈមេំខាន់ៗ  ក្ំសណើ នទរក្បុងវេ័ិយក្េិក្មយ លរេិទឌភាពននការលររល់រង
ធ្នធានធ្មយជាត្ិសៅមានក្លមតិ្ ការរកី្ចសលមើននរររូនីយក្មយក្បុងេនធុោះសលឿន ផដលមនិទនា់នធាននូវតុ្លរភាព 
និងភាពចាាំចក់្បុងការរសងកើនេមត្ទភាព សដើមផសីឆវើយត្រសៅនឹងែលរ៉ាោះពាល់ការផលរលរួលអាកាេធាតុ្។ ដូចសនោះ   
រដឌាលសេត្ថ លត្ូវការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់លើៈ    ១). សលើក្េធួយវេ័ិយក្េិក្មយ និងការអភវិឌណជនរទ ២). អភវិឌណន ៍    
វេ័ិយសទេចរណ៍ នងិការលររល់រងធ្នធានធ្មយជាត្ិ និងវរផធ្ម ៌ លរក្រសដាយចីរភាព ៣). ពលងឹងការលររល់រងនរររូ
នីយក្មយ នងិ៤). ធានចីរភាព  ររសិ្ថទ ន និងការសរៀរចំេវួនសឆវើយត្រសៅនឹងផលរលរួលអាកាេធាតុ្។ 
២.២. ខោលរំណងអភិវឌ្ឍន៍ខេតត 

«ផែនការអភវិឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប »ំ ររេ់រដឌាលសេត្ថ លត្ូវានសរៀរចំស ើងក្បុងសរលរំណងែថល់នូវ      
ចក្េុវេ័ិយ លក្រេណឍ សេចក្ថផីណនផំែបក្សរលនសោាយ លក្រេណឍ េលមរេលមលួ និងយនថការរលំទ េលមារ់
ជំរញុការអភវិឌណលររវ់េ័ិយ សដើមផឲី្រេសលមចាននូវចក្េុវេ័ិយខាងសលើ។ ក្មយវត្ទុេំខានក់្បុង «ផែនការអភវិឌណនរ៍យៈ
សពលលាឆំ្ប »ំ រ ឺ ជំរញុការអភវិឌណផែបក្សេដឌក្ិចច និងផែបក្េងគមក្ិចច ក្បុងការវនិិសោររចនេមភន័ឌររូវន័ និងអររូវន័ 
ទងំផែបក្រងឹ នងិផែបក្ទន ់ ឲ្រេមលេរតាមេកាថ នុពលររេ់សេត្ថ សដាយមានការលរក្តួ្លរផជង តាមេភាពការណ៍    
វវិត្ថនន៍នសេដឌក្ិចច។ «ផែនការអភវិឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប »ំ ក្ម៍ានសរលរណំងដាក្ស់ចញនូវវធិានលរទក្ល់ក្ឡារប     
ននផែបក្ទងំរនួ តាមក្លមតិ្វេ័ិយនីមយួៗ និងអនថររមនជ៍ាក្ល់ាក្ ់ តាមត្លមូវការជាក្ផ់េថង សហើយមានវសិ្ថលភាព
លររដណថ ររ់យៈសពលលាឆំ្ប (ំ២០២០-២០២៤) និងលត្ូវសធ្ឝើរចចុរផនបភាពលរចាឆំ្ប តំាមរយៈក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប រំកំ្ិល។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

២.២.១. សរលរំណងអភវិឌណនស៍េដឌក្ិចច 
រដឌាលសេត្ថនឹងសលើក្ក្មភេ់ការវនិិសោរសលើលររវ់េ័ិយននផែបក្សេដឌក្ិចចលរក្រសដាយរុណភាពេភេ់ សដើមផ ី

ែថល់ឱ្កាេឲ្រលរជាពលរដឌមានលទឌភាពកានផ់ត្សលចើនក្បុងការទទួលាននូវែលលរសោជន ៍ ពីវេ័ិយទងំសនោះ សៅ
តាមេមត្ទភាព និងលទឌភាពររេ់េវួន សដើមផធីានាននូវររមិាណសេផៀង និងចណីំអាហារលររល់រនេ់លមារហូ់រ
ចុក្និងនសំចញ លពមទងំរផនទមមុេរររ ែលិត្ក្មយ អាជីវក្មយ និងសេវាក្មយ ផដលអាចរសងកើនលាក្ច់ណូំលលរចាំ
លរួស្ថរកានផ់ត្សលចើន រមួចំផណក្កាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្សៅទូទងំសេត្ថ ផដលរមួមានសរលរំណងដូចខាងសលកាម៖ 

វេ័ិយក្េិក្មយ 
- រសងកើនទិនបែលក្េិក្មយឱ្រលរសេើរស ើង 
- ជំរញុការចិញ្ច ឹមេត្ឝ 
វេ័ិយជលែល 
- ការលររល់រងធ្នធានជលែលលរក្រសដាយនិរនថរភាព 
វេ័ិយធ្នធានទឹក្ និងឧតុ្និយម 
- ការលររល់រង និងអភវិឌណនធ៍្នធានទឹក្ 
- ការលររល់រងសលរោះទឹក្ជំនន ់និងសលរោះរាងំេងួត្ 
- ការលររល់រងពត្ម៌ានេថីពីធានធានទឹក្ និងឧតុ្និយម 
- ការផក្លមែការលររល់រងរដឌាល និងអភវិឌណនធ៍្នធានមនុេស 
វេ័ិយផរ ៉ា និងថាមពល 
- ពលងឹក្ការដឹក្ជញ្ជូ នដីឲ្រមានេណ្ដថ រធ់ាប រ់ និងមនិឲ្រមានការធាវ ក្រ់ាយា៉ា យសៅសលើដងែវូវស្ថធារណៈ 
- ជំរញុសេវាក្រអរគិេនីឲ្រែគត្ែ់គងថ់ាមពលអរគិេនីសៅតាមភូម ិ ំុ លេុក្ ានលររភ់ូម ិ
- ជំរញុស្ថទ នីយស៍លរង និងឧេយ័នឥនននៈឲ្រមានច់រអ់នុញ្ហដ ត្ដំសណើ រការស្ថទ នីយទងំអេ់ 
វេ័ិយឧេាហក្មយនិងេិរផក្មយ 
- សរាងចលក្ េហលរេ និងេិរផក្មយ អាជីវក្មយទឹក្ស្ថែ ត្ទងំអេ់ យល់ដឹងអំពីច់រ ់លិេិត្រទដាឌ ន

រត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័នសែសងៗ នងិជំរញុការអនុវត្ថច់រឱ់្រមានលរេិទនិភាព 
វេ័ិយស្ថធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន 
- ការជួេជុល និងផក្លមែលរពន័នសហដាឌ រចនេមភន័នែវូវងបល់ និងលរពន័នរសំដាោះទកឹ្ 
- ការលត្ួត្ពិនិត្រសលើមសធ្ាាយដឹក្សលើេទមងនត់ាមែវូវសរក្ 
វេ័ិយសទេចរណ៍ 
- លត្ូវការចាាំចនូ់វមស្រនថីជំនញរសលមើតាមផែបក្េហរមន ៍ឧេសហក្មយ ពត័្ម៌ានសទេចរណ៍ លររល់រង

សឆបរ និងទីលក្ុងស្ថែ ត្ក្បុងវេ័ិយសទេចរណ៍ 
- វេ័ិយសទេចរណ៍ចូលរមួចំផណក្ោ៉ា ងេំខានក់្បុងការអភរិក្សេមផត្ថិវរផធ្ម ៌ការការពារររសិ្ថទ ន 

ធ្នធានធ្មយជាត្ិ នងិកាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្ររេ់លរជាពលរដឌក្បុងេហរមន ៍
វេ័ិយពាណិជជក្មយ 
- ពលងឹង និងជលមុញការអភវិឌណនវ៍េ័ិយពាណិជជក្មយ 



 

 ទំពរ័ 60 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- រសងកើនអនុសលាមភាពតាមច់រស់ដាយេយ័លរចិត្ថ និងកាត្រ់នទយជាអត្ិររមិានូវរនធុក្អបក្ជារព់នន 
សដាយ  ែថល់សេវាលរក្រសដាយរុណភាព 

វេ័ិយពននដារ រយ និងរដាឌ ក្រ 
- រនថពលងឹងការអនុវត្ថច់រ ់និងរទរផញ្ដត្ិថេថីពីពននដារ លរក្រសដាយភាពទនភ់វន ់មុងឹមា៉ា ត្ ់និងសេយើ

ភាព សដើមផជីំរញុអបក្ជារព់នន ឱ្ររំសពញកាត្ពឝក្ចិចស្ថរសពើពននានលត្ឹមលត្ូវ 
- រសងកើនការលរមូលចណូំលពននរយនិងរដាឌ ក្រ 
វេ័ិយនលរេណីយ ៍និងទូររមនរមន ៍
- លក្ុមហ ុនែថល់សេវាទូររមនរមនទ៍ងំអេ់សៅក្បុងសេត្ថនងឹេហការែថល់ទិនបនយ័ការងារសធ្ឝើសេវា 

ស្ថងេង ់រោុះសរ ើរណ្ដថ ញររេ់េវួនមក្មនធីរសអាយានលជារ 
- ត្ំរនដ់ាចល់េោ៉ា លមយួចនំនួសៅក្បុងសេត្ថនងឹមានសេវាទូរេ័ពធសលរើលាេ់ានលររល់រន ់េលមារ២់

 ំុក្បុងលេុក្ងយាងំ 
- នឹងមានភាប ក្ង់ារនលរេណីយ ៍សៅរណ្ដថ លេុក្ទងំ ០៦ 
វេ័ិយអភវិឌណជនរទ 
- លរជាពលរដឌសៅជនរទនឹងងាយលេួលក្បុងការសធ្ឝើដំសណើ រ និងដឹក្ជញ្ជូ ន 
- សៅឆ្ប ២ំ០២៤លរជាពលរដឌសៅជនរទនឹងមានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើលាេ់លររល់រន ់និងអនមយ័ជនរទ

លត្ូវានសលើក្ក្មភេ់ 
- រណៈក្មយការអភវិឌណនភ៍មូ ិនិងលរជាពលរដឌមានចំសណោះដងឹក្បុងការសរៀរចំផែនការអភវិឌណនភ៍ូម ិនងិ 

េហរមនេ៍នសលំាក្ ់
- ក្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណជនជាត្សិដើមភារត្ិចសៅក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ង 
- លរជាពលរដឌនឹងមានជីវភាពលរសេើស ើងតាមរយោះការរសងកើត្មជណមណឍ លរណថុ ោះរណ្ដថ លការងារ 
វេ័ិយធ្នររ និងហរិញ្ដ វត្ទុ 
- ជលមុញការសលរើលាេ់ និងការែថល់សេវាធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុសអាយមានការរកី្ចសលមើន 
- ជលមុញការសលរើលាេ់លាក្ស់រៀលឱ្រានទូលំទូលាយ 
- ពលងឹងការលររល់រងអាជីវក្មយរថូរលាក្ឱ់្រមានលរេិទនភាពេភេ់ 
- ទរស់្ថក ត្ក់ារចរាចរលក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យសៅក្បុងសេត្ថ 
- ពលងឹងនិងរសងកើនលរេិទនភាព ននការលររល់រងសេដឌក្ិចចនងិអភវិឌណនវ៍េ័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ 
- ពលងឹងនិងរសងកើនេ័ក្ថិភាពនិងលរេិទនភាព ននការលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈនិងលទពរេមផត្ថិរដឌ 
- ធានាននូវការរញ្ជូ នអាណត្ថិសរើក្លាក្រ់រេ់មនធីរអងគភាពស្ថធារណៈានទនស់ពលសវលា 
- ការវភិាជនម៏ូលនិធ្ិជូន លក្ុង លេុក្  ំុ េងាក ត្ា់នទនស់ពលសវលា 

២.២.២. សរលរណំងអភវិឌណនេ៍ងគមក្ចិច 
សលើក្ក្មភេ់េុេមាលភាពររេ់លរជាពលរដឌ តាមរយៈការែថល់រុណភាពសេវាេុខាភាិល ការអររ់ ំេងគម

ក្ិចច វរផធ្ម ៌នងិសយនឌរ័ សដើមផសីលើក្ក្មភេ់ចំសណោះដឹង ចំសណោះសធ្ឝើ ផដលអាចមានេមត្ទភាព និងលទឌភាពលររល់រន់
ក្បុងការទទួលយក្នូវរសចចក្វទិាេមយ័ទំសនើរមក្អភវិឌណនេ៍ងគមជាត្ិ និងរមួចំផណក្ោ៉ា ងេំខានក់្បុងការងារេងគម
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ឲ្រមានការរកី្ចសលមើន លពមទងំរក្ាាននូវវរផធ្ម ៍ លរនពណី ទំសនៀមទលំារោ់៉ា ងខាជ រេ់ជួន ផដលរមួមានដូចខាង
សលកាម៖ 

វេ័ិយអររ់ ំយុវជន និងកី្ឡា 
- កុ្មារសៅត្ំរនដ់ាចល់េោលអាយុ3-5ឆ្ប ាំនចូលសរៀនសៅតាមស្ថលាមសត្ថយរេិក្ាលរររ់រូភាព

សដាយមានការចូលរមួពីរណៈក្មយការលររល់រងថាប ក្ម់សត្ថយរេលមារជ់ួយ ដល់លរូមសត្ថយរ 
- ត្លមូវការលរូរសលងៀន និងអររេិក្ាេឋងដ់ាររផនទមសៅត្ំរនដ់ាចល់េោល 
- រសងកើត្អររេិក្ា និងក្ផនវងស្ថប ក្ស់ៅររេ់សលាក្លរូ អបក្លរូ និងកាត្រ់នទយអលតាសាោះរងក់ារេិក្ា

ររេ់េិេស 
- ទិនបនយ័អនក្េរជនមានភាពលត្ឹមលត្ូវ និងច់េ់លាេ់ ងាយក្បុងការសធ្ឝើផែនការរណឋុ ោះរណ្ដឋ ល 
- ជលមុញយុវជនចូលរមួជាមយួេងគម និងសលើក្ក្មភេ់ពតី្នមវននការអររ់ ំ
- ពលងឹង និងពលងីក្វេ័ិយក្ឡីាសៅលររភ់ូមេិិក្ាទូទងំសេត្ថ 
វេ័ិយេុខាភាិល 
- កាត្រ់នទយការឈ ឺនិងស្ថវ ររ់រេ់មាតា ទរក្ និងកុ្មារ 
- រនទយអលតាឈនឺិងអលតាស្ថវ រស់ដាយស្ថរជំងឺសអដេ៍ រសរង លរុនចាញ់និងជំងឆឺវងដនទសទៀត្ 
- ពលងឹងរុណភាពលរពន័ឌេុខាភាិល 
- ពលងឹងពលងីក្រររេនថិេុេេងគម េុេុមាលភាពអត្ីត្យុទនជន 
- ពលងឹងពលងីក្សេវាេុេុមាលភាពេងគម េលមារជ់នរងសលរោះ និងងាយរងសលរោះ ជនលក្លីក្ខាវ ងំ 
វេ័ិយេងគមកិ្ចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្េមផទ 
- ពលងឹងពលងីក្សេវាេុេុមាលភាពជនពិការ នងិស្ថថ រលទនភាពពលក្មយ 
- ពលងឹងពលងីក្រររេនថិេុេេងគមេុេុមាលភាពមនុេសចាេ់ 
វេ័ិយកិ្ចចការនរ ី
- កាត្រ់នទយអំសពើហឹងាក្បុងលរសួ្ថរ 
- កាត្រ់នទយ ការរកី្រាលដាលររេ់យុវវយ័និងសលរឿនសញៀន(ែលរ៉ាោះពាល់ននការសលរើលាេ់) 
- ស្រេថីសៅក្បុងការសធ្ឝើសេចក្ថីេសលមចចិត្ថមានចំននួត្ិចសៅតាមមូលដាឌ ន(លក្ងុ លេុក្ ភូម ិ ំុ) 
វេ័ិយធ្មយការនិងស្ថេន 
- លររវ់ត្ថអារាមទូទងំសេត្ថលត្ូវផត្មានស្ថលាពុទនិក្េិក្ា នងិធ្មយវនិយ័ 
- លពោះេងឃ និងលរហេទទទួលានចំសណោះដឹង 
- រនថជំរញុពុទនររេ័ិទសដើរតាមមារ៌លពោះពុទនស្ថេន 
- អាចាររ និងអាចារនីីមានការយល់ដឹងេភេ់េថីពីការសរៀរចកំ្មយវធិ្ីរណុរតាមលរនពណីផេយរ 
- ពាហិរស្ថេនសេត្ថសកាោះកុ្ងមានេហលរត្ិរត្ថិការលែ 
- សរៀរចំផក្លមែអងគភាព និងរំសពញមផនទមមស្រនថរីសលមើការក្បុងអងគភាព 
វេ័ិយវរផធ្មនិ៌ងវចិិលត្េិលផៈ 
- សលើក្ក្មភេ់ការអភរិក្ស និងអភវិឌណសរត្ិក្ភណឍ វរផធ្ម ៌
- សលើក្ក្មភេ់េមផត្ថិសរត្កិ្ភណឍ អររូិយ 



 

 ទំពរ័ 62 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

វេ័ិយការងាររណថុ ោះរណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ 
- សៅឆ្ប ២ំ០២៤លក្ុមហ ុននឹងយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ក់្បុងការរំសពញផរររទេថីពីេហលរេ លរឹោះស្ថទ ន នងិ

លក្េេណឍ ការងារានលត្ឹមលត្វូ 
- លរជាពលរដឌនឹងមានចំសណោះជំនញរំនិនជីវតិ្ពិត្លាក្ដសដើមផលីរក្រមេុរររចិញ្ច ឹមជីវតិ្ 
វេ័ិយពត័្ម៌ាន 
- វសិ្ថលភាពលរពន័នែសពឝែាយានលររដណថ រទូ់ទងំសេត្ថសកាោះកុ្ង 
- ែសពឝែាយនិងសធ្ឝើសវទិកាស្ថធារណៈជូនដល់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថឲ្រយល់ដឹងពីច់រន់ន   
វេ័ិយទំនក្ទំ់នង លពឹទនេភារដឌេភា និងអធិ្ការកិ្ចច 
- សធ្ឝើអធ្ិការក្ិចចនងឹតាមដានលត្តួ្ពិនិត្រការអនុវត្ថច់រត់ាមរណ្ដថ មនធីរអងគភាពជុំវញិសេត្ថ 
វេ័ិយមុេងារស្ថធារណៈ 
- ការអនុវត្ថតាមលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិ ស្ថរាចរផណនងំយីៗររេ់មនធីរ និងអងគភាពជំនញានលត្ឹម

លត្ូវ 
- ពលងឹងការលររល់រងរញ្ជ ីវត្ថមានមស្រនថីរាជការ និងមស្រនថីជារក់្ចិចេនាការទូទងំសេត្ថ 
វេ័ិយផែនការនិងេទិតិ្ 
- អភវិឌណ និងជំរញុការអនុវត្ថសរលនសោាយ និងយុទនស្ថស្រេថ វេ័ិយផែនការ េទិត្ ិវទិាស្ថស្រេថនងិ

រសចចក្វទិា 
២.២.៣. សរលរណំងអភវិឌណនក៍ារលររល់រងធ្នធានធ្មយជាត្និងិររសិ្ថទ ននងិការរនាំុនងឹការផលរ

លរួលអាកាេធាតុ្ 
ធ្នធានធ្មយជាត្ិក្បុងសេត្ថ លត្វូានសលរើលាេ់ និងផងរក្ាការពារសដាយហយត្ច់ត្ ់ លពមទងំធាធាននូវររសិ្ថទ ន

ធ្មយជាត្ិ នងិររសិ្ថទ នេងគមោ៉ា ងលែលរសេើរ ការអភវិឌណនល៍ររវ់េ័ិយននផែបក្សនោះលត្ូវានយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ ់និងរតិ្ដល់
នងងអនរត្ ក្បុងសរលរណំង មនិឲ្រមានការអភវិឌណនផ៍ែបក្មយួ ផដលជោះឥទឌិពលសៅសលើផែបក្ដន៍ទសទៀត្ ផដលរមួ
សរលរំណងអភវិឌណដូចខាងសលកាម៖ 

វេ័ិយដីធ្វី និងេំណង ់  
- ការងារចុោះរញ្ជ ីដីធ្វីជាលរពន័ន និងដាចស់ដាយដុ ំ
វេ័ិយររសិ្ថទ ន 
- េំណល់រងឹផលងជារញ្ហា េលមារស់េត្ថ 
- េំណល់រាវផលងជារញ្ហា េលមារស់េត្ថ 
- កាត្រ់នទយរទសលយើេធ្នធានធ្មយជាត្ិឱ្រមានក្លមតិ្ត្ចិត្ួច 
វេ័ិយនលពសឈើ 
- ការក្ំណត្ល់ពំលរទល់នលពសឈើ និងការសធ្ឝើចំណ្ដត្ថ់ាប ក្ ់នងិកាចុោះរញ្ជ ិកាានលែ 
- ការអនុវត្ថច់រន់លពសឈើ ឲ្រានលែលរសេើរ 
- ការអភរិក្សធ្នធាននលពសឈើ និងជីវចំរោុះឲ្រានលែលរសេើរ 
- េហរមនន៍លពសឈើនងឹមានចនំួនសក្ើនស ើង 



 

 ទំពរ័ 63 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ការលររល់រងសលរោះមហនថរាយ 
- ជំរញុការសដាោះលររម់នី និងលររយុ់ទឌភណ័ឍ ផដលមនិទនែ់ធុោះជូនលរជាពលរដឌ ឲ្រមានដីសលរើលាេ់

និងអាលេ័យែល 
- ពលងឹងេមត្ទភាពរណៈក្មាយ ធ្ិការ លររល់រងសលរោះមហនថរាយលេុក្  ំុ និងលក្ុមការងារលររល់រង

សលរោះមហនថរាយភូម ិ
- លរជាពលរដឌទទួលានពត័្ម៌ានសលរោះមហនថរាយតាមរយៈលរពន័នលរកាេសអាយដឹងមនុ ១២៩៤ 
ការផលរលរលួអាកាេធាតុ្ 
- កាត្រ់នទយភាពងាយរងសលរោះផដលរណ្ដថ លមក្ពីការរំផររំរលួអាកាេធាតុ្ 

២.២.៤. សរលរណំងអភវិឌណនរ៍ដឌាល េនថេុិេេណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណៈ 
រដឌាលសេត្ថានយក្ចតិ្ថទុក្ដាក្ក់្បុងពលងងឹេនថិេុេ េណ្ដថ រធ់ាប រេ់ងគមសៅតាមមលូដាឌ ន សដើមផធីានឲ្រ

មានេនថិេុេេុវត្ទិភាពជូនលរជាពលរដឌ និងយក្ចិត្ថទុក្ដាសក្ើសលើការពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីរាជការសដើមផជីលមុញឲ្រ
មានសៅវរផធ្មស៌េវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌ ផដលមានសរលរំណងអភវិឌណដូចខាងសលកាម៖ 

ការលររល់រងរដឌាល េនថិេុេេណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណៈ 
ទីចាត្ក់ារផែនការនិងវនិិសោរ 
- ពលងឹងេមត្ទភាពដល់មនធីរ អងគភាព លក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់ក្បុងការសរៀរចំផែនការអភវិឌណនរ៍យ:

សពលលាឆំ្ប  ំនិងក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំរកំ្ិល លរចាឆំ្ប  ំ
- ពលងីក្ក្ិចចេហការ រប រវាង   រដឌាលសេត្ថ ជាមយួរដឌាលលក្ុង លេុក្ និងភារីពាក្ព់ន័ឌនន សដើមផី

សក្ៀររធ្នធានេលមាររ់លំទការវនិិសោរ 
- ពលងឹងការអនុវត្ថមូលនិធ្ិលក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់
- រសងកើនលរេិទនភាពនិងេក្ថិេិទនភាពក្បុងការែថល់សេវារដឌាលស្ថធារណៈនងិសេវាស្ថធារណៈសៅ

ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ 
ទីចាត្ក់ារហរិញ្ដ វត្ទុ 
- ពលងឹងលរេិទឌភាពននការអនុវត្ថងវកិារដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ 
ទីចាត្ក់ាររដឌាល 
- ការែថល់សេវាស្ថធារណៈររេ់សេត្ថឲ្រកានផ់ត្មានលរេិទឌភាពេភេ់ 
- ពលងឹងក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការរវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង លតាត្ នងិកាស ៉ា  
- ពលងឹងេមត្ទភាពក្ិចចការរដឌាលដល់រដឌាលលក្ុង លេុក្ 
- ពលងឹក្លរពន័នែសពឝែាយពត័្ម៌ាន និងការសរៀរចំរាយការណ៍សអាយានទូលំទូលាយ 
សលខាធិ្ការលក្មុលរឹក្ាសេត្ថ 
- សលើក្ក្មភេ់ដំសណើ រការននក្ិចចលរជុំររេ់លក្ុមលរឹក្ា និងែាភាជ រទ់ំនក្ទ់ំនងរវាងលក្ុមលរឹក្ាលរសភទ

សែសងរប សៅថាប ក្ម់ូលដាឌ ន ជាមយួលរជាពលរដឌ 
ទីចាត្ក់ារអនថរវេ័ិយ 



 

 ទំពរ័ 64 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- ពលងឹងការលររល់រង អងគការមនិផមនរដាឌ ភាិល េមារម និងេហរមនម៍ូលដាឌ នឲ្រអនុវត្ថច់រ ់
និងេហលក្េនថកិ្ៈ 

- រនថេលមរេលមួល និងសដាោះលស្ថយទំនេ់ដធី្វីផដលសៅសេេេល់រនថសទៀត្ជូនលរជាពលរដឌ 
- ពលងឹងការលររល់រង មូលដាឌ នអាជីវក្មយ និងែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុងសេត្ថ 
រសលមាងអភវិឌណតំ្រនស់ឆបរ 
- ការសលើក្ក្មភេ់ការអភរិក្ស នងិអភវិឌណសរត្ិក្ភណឍ វរផធ្ម ៌
- មស្រនថីអនុវត្ថច់រយ់ល់ដងឹអំពសីរលនសោាយ ផែនការយុទនស្ថស្រេថ និងរទដាឌ នរត្ិយុត្ថនន

ផដលក្ំពុងមានជាធ្រមាន 
- ការលររល់រងេំណល់រងឹមានលរេិទនភាព 
- ការលររល់រង និងសលរើលាេ់ធ្នធានធ្មយជាត្ិ និងជីវចលមុោះមាននិរនថរភាព 
- ការរនាំនឹងការផលរលរួលអាកាេធាតុ្ 
- រាយការណ៍ររេ់រដឌាលសេត្ថមានទនិបនយ័ផែបក្ររសិ្ថទ នសពញសលញ 
ទីចាត្ធ់្នធានមនុេស 
- មស្រនថីរំសរ ើការសៅស្ថលាសេត្ថ ស្ថលាលក្ងុ លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ម់ានេមត្ទភាព និងលទនភាពលររ់

លរនក់្បុងការែថល់សេវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌ 
អងគភាពលទនក្មយ 
- ពលងឹងការអនុវត្ថនតី្ិវធិ្ីលទនក្មយឲ្រានលែលរសេើរនិងទនស់ពលសវលាលេរតាមសរលការណ៍ផណន ំ
អងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ 
- សធ្ឝើសអាយលរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថយល់ច់េ់ពីនីត្ិវធិ្ីននការែថល់សេវាក្បុងអងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ 
- សធ្ឝើសអាយការែថល់សេវាររេ់អងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ កានផ់ត្លរសេើរស ើង 
- សធ្ឝើសអាយនីត្ិវធិ្ីេលមារែ់ថល់សេវាររេ់លក្េួង ឬមនធីរ ផដលានលរត្ិភកូ្មយសេវាតាមរយៈអងគភាព

លចក្សចញចូលផត្មយួសេត្ថមានភាពងាយលេួល 
- សធ្ឝើសអាយមានលរពន័នតាមដាន និងលររល់រងទិនបនយ័ឯក្ស្ថរផដលលរជាពលរដឌសេបើេំុសេវាកានផ់ត្លែ 
- រសងកើត្សអាយមាននីត្ិវធិ្ីេលមារផ់រងផចក្លាក្រ់ងាឝ ន ់
ការោិល័យលរជាពលរដឌ 
- ពលងឹងការែថល់សេវាររេ់រដឌាលសេត្ថ តាមរយៈការពលងឹងត្ួនទ ី ភារក្ិចចក្បុងការទទួល និងការ

េលមុោះេលមួលសដាោះលស្ថយរណថឹ ងសៅសលៅលរពន័នតុ្លាការ ផដលពាក្ព់ន័ននងឹការែថល់សេវាស្ថធារ
ណៈ និងការលររល់រងរដឌាលសេត្ថ 

េនថេុិេេណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណៈ 
- ជនររសទេផដលចូលមក្ស្ថប ក្ស់ៅ សធ្ឝើការក្បុងសេត្ថ មានឯក្ស្ថរលត្ឹមលត្ូវតាមែវូវច់រ ់ 
- លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថយល់ដងឹពីច់រល់ពហយទណ័ឍ ននលពោះរាជាចលក្ក្មភុជា សធ្ឝើឲ្ររទសលយើេឧលក្ិដឌ រទ

សលយើេមជឈមឹ សៅឆ្ប ២ំ០២៤ នឹងមានការងយចុោះ  
- ការសលរើលាេ់ ការរក្ាទុក្ និងការជួញដូរ សលរឿងសញៀន ស្ថរធាតុ្សញៀន នឹងលត្ូវានទរស់្ថក ត្ ់នងិ

កាត្រ់នទយជាលំដារ ់ 



 

 ទំពរ័ 65 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថយល់ដងឹពីច់រច់រាចរណ៍ែវូវសរក្ ននលពោះរាជាចលក្ក្មភុជា សធ្ឝើឲ្រសលរោះថាប ក្់
ចរាចរណ៍ែវូវសរក្ សៅឆ្ប ២ំ០២៤ នឹងមានការងយចុោះ  

- លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ នឹងយក្ចឹសញ្ច ើមងបល់ នងិទសី្ថធារណៈមក្សលរើលាេ់ានោ៉ា ងលត្ឹមលត្ូវ លេរ
តាមអនុលក្ិត្សលេ ០៤៣អនលក្ និងសេចក្ថីជូនសែសងៗ ររេ់អជាញ ធ្រ  

- សៅឆ្ប  ំ២០២៤ លរជាពលរដឌលរររ់រូ នឹងយល់ដងឹអំពីការការពារពីសលរោះអរគីភយ័  
- លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថនឹងមានសេៀវសៅស្ថប ក្់សៅ(ក្២)និងសេៀវសៅលរួស្ថរ(ក្៤) សលរើលាេ់ានលរររ់ប   
- លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ នឹងលត្ូវទទួលានអត្ថេញ្ហដ ណរណ័ត សលរើលាេ់លររ់ៗ រប   
- លពោះមហាក្សលត្ ឥេសរជនជានេ់ភេ់ អបក្ការទូត្ លរជាពលរដឌ និងសភញៀវសទេចរណ៍ សៅក្បុងសេត្ថ នឹង

ទទួល ានការការពារេនថិេុេ េុវត្ទិភាព ានោ៉ា ងលែលរសេើ  
- សៅឆ្ប ២ំ០២៤ ការជួញការមនុេស និងការរសំលាភសេពេនទវៈសលើស្រេថី និងកុ្មារ នឹងមានការងយចុោះ  

២.៣. ខោលខៅអភិវឌ្ឍន៍ខសដ្ឋរិចច សងគម្រិចច ព្ររ់ព្រងធនធានធម្មជាតិ ររិសាា ន និង ររនាំនឹង

 រប្ព្រព្រួលអា សធាតុ និងរដ្ឋបាល សនតិសុេសណាត រ់ធាា រ់សាធារណៈ 

សដើមផសីឆវើយត្រសៅនឹងសរលរំណងអភវិឌណ ននផែនការអភវិឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ រដឌាលសេត្ថានដាក្់
សចញនូវសរលសៅ និងវធិានការនន លរទក្ល់ក្ឡារប ននផែបក្ទងំរនួតាមក្លមតិ្វេ័ិយនីមយួៗ និងអនថររមនជ៍ាក្់
លាក្ ់តាមត្លមូវការជាក្ផ់េថង សហើយមានវសិ្ថលភាពលររដណថ ររ់យៈសពលលាឆំ្ប (ំ២០២០-២០២៤)ដូចខាងសលកាម៖ 

២.៣.១. សរលសៅអភវិឌណនស៍េដឌក្ចិច 
២.៣.១.១. វស័ិ្យរសិ្រមម 

- ជំរញុការដាដុំោះសដាយសលរើពូជទំសនើរ (ពូជផដលធ្នន់ឹងជំងឺ និងមានទនិបែលេភេ់) 
- ពលងឹងេមទភាពេហរមនក៍្េិក្មយ និង ក្េិក្រ 
- រសងកើនលរពន័នសលស្ថចលេពសអាយលររល់រន ់
- កាត្រ់នទយេមាេភាពចនលង 
- រសងកើនចំសណោះដឹងដល់ក្េិក្រ 
- ជំរញុការចិញ្ច ឹមេត្ឝតាមផររក្េិពាណិជជក្មយ 
- កាត្រ់នទយការស្ថវ រស់ដាយជមងឆឺវង 

២.៣.១.២. វស័ិ្យជលផល 
- លររល់រងការសធ្ឝើសនស្ថទ សដើមផនីិរនថរភាពធ្នធានជលែល 
- ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីជលែលឲ្រានទូលំទូលាយដល់លរជាសនស្ថទ  
- ការការពារ និងអភរិក្សធ្នធានជលែលឲ្រមាននិរនថរភាព 
- ពលងឹងការចូលរមួ និងរសងកើនេមត្ទភាពេហរមនស៍នស្ថទ ក្បុងការលររល់រងអភរិក្ស និងអភវិឌណន៍

ធ្នធានជលែលលរក្រសដាយនិរនថរភាព 
- ែថល់នូវរសចចក្សទេចិញ្ច ឹមលត្ី េលមារែ់គត្ែ់គងក់ារសលរើលាេ់ស្ថចល់ត្ី ផក្នចបែលសនរស្ថទ និងរសងកើនលាក្់

ចំណូលក្បុងលរួស្ថរ 
២.៣.១.៣. វស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតុនិយម 



 

 ទំពរ័ 66 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- រលំទក្ិចចដំសណើ រការ ការជួេជុលនិងផងទសំហដាឌ រចនេមភន័នលរពន័នធារាស្ថស្រេថ 
- ការលររលរងសលរោះទឹក្ជំនន ់និងសលរោះរាងំេងួត្  
- រលំទសេវាការលររលរងលរពន័នទិនបនយ័ឧតុ្និយម និងជលស្ថស្រេថ 
- ការពលងឹងសេវារលំទរដឌាល ហិរញ្ដ វត្ទុ និងការក្ស្ថងេមត្ទភាព 
២.៣.១.៤. វស័ិ្យខរ ៉ា និងថ្នមពល 
- ពលងឹក្រាល់ការដឹក្ជញ្ជូ នលររសអាយានលត្ឹមលត្ូវ 
- រនថែសពឝែាយច់រេ់ថីពីការលររល់រងអាជីវក្មយផរ ៉ា  
- ជំរញុដល់សេវាក្រសធ្ឝើការពលងីក្រណ្ដថ ញែគត្ែ់គងថ់ាមពលអរគិេន ី
- ចុោះពិនតិ្ររសចចក្សទេរណ្ដថ ញអរគិេន ី
- ផណនមំាច េ់ស្ថទ នីយឲ្រយល់ពីច់រក់្បុងការរសងកើត្ស្ថទ នីយសលរងឥនននៈ រ ឺឧេយ័នឥនននៈ 
២.៣.១.៥. វស័ិ្យឧស្ាហរមម និងសិ្បផរមម 
- ជំរញុមាច េ់េហលរេ េិរផក្មយ ទងំអេ់ក្បុងសេត្ថ ានយល់ដឹងច់រន់ិងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្់

ពន័ននន លពមទងំពលងឹងការលររល់រងេទិត្ិ នងិសធ្ឝើរញ្ជ ីរចចុរផនបភាពសរាងចលក្ េហលរេ េិរផក្មយ 
- ជំរញុ និងសលើក្ទកឹ្ចិត្ថដល់អបក្រមួែគត្ែ់គង ់ ពលងីក្រណ្ដថ ញទឹក្ស្ថែ ត្ក្បុងទីលរជុំជននន និងែសពឝែាយ

ច់រ ់នងិលិេិត្រទដាឌ នរត្យុិទនននសលើការសរៀរចំលរពននលររល់រងទកឹ្ស្ថែ ត្ 
- ជំរញុការចុោះលត្ួត្ពិនតិ្រសែធៀងផ្ទធ ត្ ់ ឧរក្រណ៏មាលតាស្ថស្រេថ រុណភាពែលិត្ែល ទនំិញសវចេចរ ់  លពម

ទងំែសពឝែាយច់រ ់នងិលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថនន 
២.៣.១.៦.វស័ិ្យសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន 
- ចារព់ីឆ្ប ២ំ០២០ែវូវជាត្ិសលេ៤៨និងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរលរសភទDBSTមក្ជាលរសភទែវូវសរតុ្ងសៅេ ូ AC 
- ែវូវលកាលលរួេលក្ហមនិងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរមក្ជាលរសភទែវូវDBST 
- ែវូវលំនិងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរមក្ជាលរសភទែវូវលកាលលរួេលក្ហម 
- សរៀរសេឿនការពារត្ួងបល់ជារស់ឆបរេមុលទសៅា៉ា ក្េ់វង 
- លររល់រងដីចណីំែវូវ សដើមផកីារពារពីលរជាពលរដឌរសំលាភផដលសធ្ឝើឲ្រេធោះលរពន័នរសំដាោះទឹក្ 
- រសងកើត្ស្ថទ នីយជ៍ញ្ជ ីងេលមារង់វឹងរងយនថលររល់រសភទ 
២.៣.១.៧. វស័ិ្យខទស្ចរណ៍ 
- សឆវើយត្រសៅនិងត្ំរវូការចាាំចនូ់វធ្នធានមនុេសក្បុងការរសំរ ើការងារក្បុងវេ័ិយសទេចរណ៍ 
- សឆវើយត្រសៅនឹងត្ំរវូការចាាំចេំ់រារក់ារអនុវត្ថររេ់មស្រនថជីំនញងាយលេួលសរៀរចំេហរមនក៍្បុងមូល

ដាឌ ននិងសធ្ឝើការអភរិក្ស ធ្នធានធ្មយជាត្នូិវទីតាងំលរវត្ិថស្ថស្រេថសនោះ 
- សធ្ឝើោ៉ា ងណ្ដសអាយក្ចិចដំសណើ រការរមណីដាឌ នសទេចរណ៍សឆវើយត្រការក្ំសណើ ននិងត្ំរវូការររេ់សភញៀវ

សទេចរណ៍សធ្ឝើការអភរិក្សលរក្រសដាយលែលរសេើរនិងទំសនើរក្មយ 
- សឆវើយត្រសៅនិងការសររពច់រន់ិងអនុវត្ថច់រស់អាយមានលរេិទនភាពនងិមានការទទលួេុេលត្ូវក្បុង

ការត្ពឝក្ិចចរងព់ននចូលរដឌ 
- សរៀរចំវធិានការ ការចុោះលត្ួត្ពនិិត្រលររល់រសភទសេវាក្មយ អាជីវក្មយ មនិលពមអនុវត្ថតាមសរលការណ៍

ច់រស់ទេចរណ៍ និងសធ្ឝើការផ្ទក្ពិនយ័ 



 

 ទំពរ័ 67 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- សធ្ឝើការអភវិឌណនែ៍វូវ និងផក្រលំអជួេជុលចូលរមួពីស្ថទ រន័ជំនញ និង អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នក្បុង  ំុលេុក្ ងាយលេួល
ក្បុងការសធ្ឝើដំសណើ រដឹក្ជញ្ចូ ន សៅកានត់្ំរនស់ទេចរណ៍ក្ំស្ថនថ ររេ់សភញៀវជាត្ិ និង អនថរជាត្ិ 

- សធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងក្បុងការទទួលសភញៀវសទេចរណ៍លេរតាមចលនលរ ងលរណ្ដងំ ទីលក្ុងស្ថែ ត្ សេ
វាក្មយលែ ទទួលានការទក្ទ់ញពីសភញៀវជាត្ិ និងអនថរជាត្ិ 

- មាច េ់អាជីវក្មយ សេវាក្មយនិមយួៗលត្ូវផត្មានជំនញវជិាជ ជីវៈសទេចរណ៍ ក្បុងការលររល់រង និងទទួលេុេ
លត្ូវសៅតាមលរសភទេថងដ់ាលរក្រសដាយលក្េណៈវនិចិឆយ័លត្មឹលត្ូវផដលមានផចងជាធ្រមាន 

- ជាការសឆវើយត្រេំខានណ់្ដេ់ក្បុងការែសពឝែាយពត័្ម៌ាននូវេកាថ នុពលសទេចរណ៍ជូនដល់សភញៀវជាត្ិ 
និងអនថជាត្ិទងំក្បុងលរសទេនិងសលៅលរសទេមក្ទេសនក្ំស្ថនថ ក្បុងសេត្ថ លពមទងំ ទទួលានពត័្ម៌ាន
លែៗ េលមារស់្ថធារណៈជន 

- ជាការសឆវើយត្រលត្ូវការចាាំចអ់បក្រសចចក្សទេក្បុងការេសលមចសអាយានលររល់រនក់្បុងការរំសរ ើ ការ
ែសពឝែាយេលមារព់ត្មានសទេចរណ៍ 

- សធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងនូវទីលក្ុងស្ថែ ត្ ររសិ្ថទ នស្ថែ ត្ សឆបរស្ថែ ត្លេរតាមេថងដ់ាសៅតាមេូចនក្រនិមួ
យៗលររល់ក្េណៈវនិិឆឆយ័ 

២.៣.១.៨. វស័ិ្យ ណិជជរមម 
- ការែថល់សេវាស្ថធារណៈ  េំុចុោះរញ្ជ ី រញ្ហជ ក្ទ់ីតាងំលក្មុហ ុន ស្ថខាលក្ុមហ ុន េហលរេពាណិជជក្មយ 

សលកាយសពលចុោះរញ្ជ ីសៅលក្េួងពាណិជជក្មយរចួ ជលមុញការដាក្ស់្ថវ ក្យីសហាលក្ុមហ ុន 
- ការសធ្ឝើពិពិធ្ក្មយទីែារ 
- ការអភវិឌណនវ៍េ័ិយឯក្ជន 
២.៣.១.៩. វស័ិ្យពនឌដារ 
- កាត្រ់នទយរនធុក្សែសងៗររេ់អបក្ជារព់នន តាមរយៈការសរៀរចំនូវលរពន័នដំសណើ រការរដឌាលស្ថរសពើពនន

លរក្រសដាយ ភាពស្ថមញ្ដ  នងិត្មាវ ភាព 
- រសងកើនអនុសលាមភាពររេ់អបក្ជារព់នន តាមរយៈការែថល់សេវាអររ់ ំនិងែសពឝែាយនូវពត័្ម៌ានផដលមាន

ភាពលត្ឹមលត្ូវ ឯក្ភាព ទនស់ពលសវលា និងតាមលររម់សធ្ាាយ ជូនអបក្ជារព់នន 
- ពលងឹងលរេិទនភាព និងរុណភាពននការអនុវត្ថច់រ ់និងរទរផញ្ដត្ថិេថីពីពននដារសដាយទនភ់វន ់មុងឹមា៉ា ត្ ់

និងសេយើភាព 
២.៣.១.១០. វស័ិ្យគយ និងរដាឌ ររ 
- រំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកន(Scan)ទំនិញ 
- រំពាក្ម់សធ្ាាយលរត្ិរត្ថិការរស្រងាក រែវូវទឹក្ 
- ការរនថពលងឹងលរេិទនិភាពននការអនុវត្ថនីត្ិវធិ្ីរយតាមការោិល័យលពំផដន 
- ការពលងឹងលរេិទនភាពននការលត្ួត្ពិនតិ្រររូវន័ថសលើទំនិញ 
- ការពលងឹងលរេិទនភាពការងាររងាក រ និង រស្រងាក រអំសពើរត្ ់សរចពនន 
២.៣.១.១១. វស័ិ្យថ្របស្ណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
- យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ល់រត្រិត្ថិក្រ ឲ្រសររពច់រស់ៅថាប ក្ម់ូលដាឌ ន 
- ពលងីក្លក្ុមហ ុនសេវាទូរេ័ពធ សអាយមានសេវាដល់ត្ំរនដ់ាចល់េោ៉ា ល 



 

 ទំពរ័ 68 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- រសងកើត្សអាយមានភាប ក្ង់ារនលរេណីយល៍េុក្ទងំ ០៦លេុក្ 
២.៣.១.១២.វស័ិ្យអភិវឌណន៍ជនបទ 
- ែវូវសៅជនរទមានការជួលជុល និងផងទ ំ
- លរជាពលរដឌមានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើលាេ់ និងមានការអនុវត្ថអនមយ័ 
- រណៈក្មយការអភវិឌណនភ៍មូ ិនងិលរជាពលរដឌទទួលានការរណថុ ោះរណ្ដថ ល 
- ជនជាត្ិសដើមភារត្ិចទទួលានការែសពឝែាយ និងចុោះអត្ថេញ្ហដ ណ 
- លរជាពលរដឌនឹងមានចំសណោះជំនញច់េ់លាេ់សដើមផរីក្ចំណូល 
២.៣.១.១៣.វស័ិ្យធនាគារជាតិ 
- លរជាពលរដឌយល់ដឹងពអីត្ទលរសោជនន៍នការសលរើលាេ់សេវាធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុកានផ់ត្លែលរសេើរ 
- ែថល់ភាពងាយលេួងដល់លរជាពលរដឌក្បុងការស្ថក្េួ់រ និងែថល់ពត័្ម៌ានទក្ទ់ងនងិការសលរើលាេ់សេវា

ធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ 
- លរជាពលរដឌយល់ច់េ់លរឹោះស្ថទ នធ្នររ នងិហិរញ្ដ វត្ទុជាររេ់ឯក្ជន មនិផមនជាររេ់រដឌ 
- រសងកើនជំសនឿទុក្សលើការសលរើលាេ់សរៀល 
- សធ្ឝើសអាយលរជាពលរដឌអាចសលរៀរសធ្ៀរពីែលលរសោជនព៍កីារសលរើលាេ់លាក្ស់រៀល និងការសលរើលាេ់

ររូិយរណ័ត ររសទ 
- សធ្ឝើសអាយលរជាពលរដឌនិយមសលរើលាេ់សរៀល 
- ែថល់លិេិត្អនុញ្ហដ លរក្រអាជវីក្មយរថូរលាក្ដ់ល់អាជីវក្ររថូរលាក្ឱ់្រានលររទ់ីតាងំលរក្រអាជីវក្មយ 
- អាជីវក្ររថូរលាក្យ់ល់ដឹងពីច់រន់នការលររល់រងអាជីវក្មយរថូរលាក្ ់
- ពលងឹងការលត្ួត្ពិនតិ្រអាជីក្មយរថូរលាក្ស់អាយានលររទ់ីតាងំ 
- សលើក្ក្ំពេ់ការយល់ដឹងពីលក្េណៈេមាគ ល់ននលរសភទលក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យ 
២.៣.១.១៤.វស័ិ្យខស្ដឌរិចចនិងហិរញ្ដវតទុ   
- រលំទការលររល់រងនិងអភវិឌណសេដឌក្ិចច 
- លររល់រងផណនអំនុវត្ថនិងរលំទការសរៀរចំរញ្ជ ីស្ថរសពើភណ័ឍ លទពរេមផត្ថិរដឌនងិសរៀររចំណូលមនិផមន

ស្ថរសពើពនន 
- លររល់រង លត្ួត្ពនិិត្រហិរញ្ដ វត្ទុ េលមរេលមួលតាមដានអនុវត្ថងវកិាររេ់មនធីរជំនញរដឌាលថាប ក្ជ់ាត្ិ 

ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ និងការងារលទនក្មយស្ថធារណៈ 
- រលំទក្ិចចដំសណើ រការអងគភាព និងេលមរេលមួលការងារផក្ទលមងហិ់រញវត្ទុស្ថធារណៈ 
២.៣.១.១៥.វស័ិ្យរតនាគារ 
- ពលងឹងស្ថយ រត្កី្បុងការរញ្ជូ នអាណត្ថិសរើលាក្ទូ់ទត្ច់ណូំលចំណ្ដយននទនស់ពលក្បុងឆ្ប ងំវកិា េលមារ់

រដឌាលថាប ក្ជ់ាត្ិ  
- ពលងឹងស្ថយ រត្កី្បុងការរញ្ជូ នអាណត្ថិសរើលាក្ទូ់ទត្ច់ណូំលចំណ្ដយននទនស់ពលក្បុងឆ្ប ងំវកិា េលមារ់

រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ 
២.៣.២. សរលសៅអភវិឌណនេ៍ងគមក្ចិច 

២.៣.២.១ វស័ិ្យអប់រ ុំ យុវជន និងរីឡា 



 

 ទំពរ័ 69 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- សរៀរចំឱ្រមានថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាក្បងស្ថលារឋមផដលសៅជិត្ែធោះលរជាពលរដឌ និងការរសងកើត្រណៈក្មយ
ការជួយ រលំទថាប ក្ម់សត្ថយរ 

- ចងា់នលរូមសត្ថយរេិក្ាសៅតាមស្ថលាមសត្ថយរេិក្ា 
- ស្ថងេងអ់ររស្ថប ក្ស់ៅររេ់សលាក្លរូអបក្លរឱូ្រានេមរមរ 
- ែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេសផដលមានជីវភាពលក្ីលក្ 
- ស្ថងេងអ់ររេិក្ា នងិក្ផនវងស្ថប ក្ស់ៅជូនសលាក្លរូអបក្លរូសៅតាមអនុវទិាល័យ នងិវទិាល័យ 
- ែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេសលក្ីលក្ 
- ក្ំណត្ទ់ីតាងំ នងិលរូរសលងៀនអក្េរក្មយ 
- ែឋល់ជំនញដល់េិេសសលកាយអក្េរក្មយ 
- យុវជនលរររ់រូានចូលរមួជាមយួការងារេងគម 
- សៅតាមស្ថលាសរៀនមានលរូ លក្ុមក្ីឡា និងទីធាវ សលងក្ឡីា (ពាោមសលងក្ឡីាសដើមផសីជៀេឆ្ង យពី

សលរឿងសញៀន) 
២.៣.២.២.វស័ិ្យសុ្ខាភិបាល 
- សលើក្ក្មភេ់ស្ថទ នភាពអាហា ររូត្ទមមររេ់មាតាទរក្ និងកុ្មារ 
- សលើក្ក្មភេ់លទឌភាពមក្ទទលួសេវា េុេភាពរនថពូជមានរុណភាព 
- សលើក្ក្មភេ់លទឌភាពមក្ ទទួលសេវាេុេភាពជាស្ថរវន័ថ េលមារម់ាតានិងទរក្ នងិការលរលពឹត្ឋការ

ផងទេុំេភាព 
- ធាននូវលទនភាពមក្ទទួលយក្សេវាេុេភាពស្ថរវន័ឋេំរារកុ់្មារនិងផងទេុំេភាពតាមលរួស្ថរានលែ

លរសេើរ 
- កាត្រ់នទយអលតាសលរវា៉ា ងន់ន (HIV)ឲ្រទរជាង០.៥% 
- ពលងឹងការលស្ថវលជាវជមងរឺសរង សរកាវជិជមានសលើេពី៦០% និងរក្ាអលតាជាេៈសេផើយ ក្លមតិ្៨៥%នន

ក្រណីជំងឺរសរងេួត្សរកាវជិជមាន 
- រក្ាអលតាស្ថវ រស់ដាយជងំឺលរនុចាញ់ឲ្រានសលកាម ០.៤%ក្បុងចំសណ្ដមលរជាជនទូសៅ 
- សលត្ៀមលក្េណៈេភេ់សដើមផទីរស់្ថក ត្ន់នជងំឺឆវងងយីដនទសទៀត្ផដលអាចសក្ើត្មានជាយថាសហតុ្ 
- កាត្រ់នទយឥរោិរទសលរោះថាប ក្ន់សំៅរក្ជមងមឺនិឆវង 
- ធានដំសណើ រការមុេងារស្ថរវន័ឋននេុេភាពស្ថធារណៈេុេភាពររសិ្ថទ នេុវត្ទិភាពចណីំអាហារ,ការ

លររ ់លរងសលរោះមហនឋរាយនងិការសលត្ៀមលក្េណៈ (េំរារល់រអាេនប) 
- ពលងឹងនិងែារភាជ ររ់ប រវាងសេវាេក្មយភាពអរផររមិា(េក្មយភាពររេ់មណឍ លេុេភាព)នងិសេវា

េក្មយភាពរស្រងគរ(់េក្មយភាពររេ់មនធីរសពទររផងែក្)អមសដាយការពលងឹងសេចក្ឋីផណនរំវិនិក្នងិពិធ្ី
ស្ថរននការពាាលលពមទងំលរមូលែឋុ ំកានផ់ត្ខាវ ងំស ើងសលើរុណភាព 

- ពលងឹងការែឋល់ពត្ម៌ានេុខាភាិល ផដលពាក្ព់ននម័ានរុណភាពេភេ់ នងិទនស់ពលសវលាេំរារជ់ា  
មូលដាឌ ន ភេឋុតាងដល់ការដាក្ស់ចញសរលនសោាយ ការសធ្ឝើសេចក្ឋីេំសរចចិត្ឋ,ការអនុវត្ឋនក៍្មយវធិ្ី ការ
លត្ួត្ពិនិត្រតាមដានស្ថប នដការងារនិងការវាយត្ំនល 



 

 ទំពរ័ 70 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- ពលងឹងយនថការេហលរត្ិរត្ិថរវាងសេវាេុខាភាិលរដឌ និងសេវាេុខាភាិលឯក្ជនក្បុងភាពជានដរូ សលើ
ការែថល់ពត័្ម៌ាន នងិការែថល់អាជាញ រណ័ត សេវាឯក្ជនផដលសររពសៅតាមសរលការណ៍ច់រេ់ថីពីវេ័ិយ
សេវាឯក្ជន លរក្រសដាយភាពទទួលេុេលត្ូវ ក្បុងវជិាជ ជីវៈសវជជស្ថស្រេថ 

២.៣.២.៣.វស័ិ្យស្ងគមរិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិស្មផទ 
- លរួស្ថរអត្ីត្យុទនចំននួ៣៧៥លរួស្ថរផដលពុំទនា់នទទលួដីេមផទេងគមក្ចិចផដលមានស យ្ ោះសៅក្បុង

សេចក្ថីេសលមច និងអភឌិណនស៍េដឌក្ិចចលរសួ្ថរអត្ីត្យុទនជនលក្ីលក្ខាវ ងំ ៥០០លរសួ្ថរ ក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 
- េសស្រងាគ ោះរនធ នដ់ល់លក្ុមជនរងសលរោះ និងងាយរងសលរោះ 
- រនថពលងឹងេក្មយភាពសដាោះលស្ថយរញ្ហា ជនអនថាចំននួ៦០ក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ សៅតាមស្ថធារៈសៅក្បុងសេត្ថ

ជាសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ
- រនថពលងឹងលរយុទនលរឆ្ងំអំសពើជួញដូរមនុេស និងស្ថថ រនីត្េិមផទជនរងសលរោះឱ្រសៅេល់លត្ឹម០០នក្់

សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 
- ែថល់ក្មយវធិ្ីេសស្រងាគ ោះជនរងសលរោះ និងជនរងែលរ៉ាោះពាល់សដាយស្ថរសមសរារសអដេ៏សៅតាមេហរមន៍

សអាយាន ១៨៥៩សលើក្សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 
- ការក្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណររេ់ជនរងសលរោះ នងិជនងាយរងសលរោះររេ់អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នសៅមានក្លមតិ្

ឱ្រាន៥០វរគក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 
- សធ្ឝើឲ្រមានការលជួត្លជារដល់េហរមនេ៍ថីពីការផងទជំនំេួដល់កុ្មារ នងិដល់ការរងែលរ៉ាោះពាល់ការ

សលរើលាេ់ពលក្មយកុ្មារ៣៥សលើក្ នងិសលើក្េធួយេុេុមាលភាពកុ្មាក្ំលពា កុ្មារលក្ីលក្តាមេហរមន ៍
៥០០នក្ ់សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

- ពលងឹងក្មយវធិ្អីររ់េិំលធ្មក៌ារទរស់្ថក ត្អ់ំសពើហិងា អំសពើសលយើេច់រ ់ការសលរើលាេ់រពំានស្ថរធាតុ្សញៀន
សៅក្បុងជួរកុ្មារ និងយុវកុ្មារ 

- ការស្ថថ រនីត្ិេមផទ និងេមាហរណក្មយកុ្មារទំនេ់នងឹច់រ ់នងិអបក្សញៀនសលរឿងសញៀន ៥០នក្ក់្បុង
ឆ្ប ២ំ០២៤ 

- ជំរញុការការពារ និងសលើក្ក្មភេ់េិទនិកុ្មារ 
- រសងកើនការយល់ដឹងអពំីជនមានពិការភាព ១៥វរគ និងជលមញុការហឝឹក្ហឝឺនវជិាជ ជីវៈសដាោះលស្ថយការងារនិង

មុេរររជូនជនមានពិការភាព ១០០នក្ ់ក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 
- រនថពលងឹងពលងីក្សេវាស្ថថ រលទនភាពពលក្មយសៅេហរមន)៍CBR) ជូនជនពិការ និងការចងលក្ងលក្ុម

ជួយ េវូនឯងននជនពិការ ៣៥០នក្ស់ៅឆ្ប ២ំ០២៤ 
- ជលមុញដំសណើ ការេមារមមនុេសចាេ់ឱ្រកានផ់ត្លរសេើរទូទងំសេត្ថ និងែថល់សេវារលំទ សលើក្េធួយ

េុេុមាលភាពមនុេសចាេ់២៥០០នក្ ់
២.៣.២.៤.វស័ិ្យរិចចការនារ ី
- រុរេានចូលរមួទទួលពត័្ម៌ានអំពីច់រទ់រស់្ថក ត្អ់ំសពើហឹងាក្បុងលរសូ្ថរ និងជួយ ជនរងសលរោះ 
- ការអនថរារមនទ៍រស់្ថក ត្អ់ំសពើហិងាានលែ 
- រសងកើនការែសពឝែាយច់រេ់ថីពីការលត្ួត្ពិនិត្រសលរឿងសញៀន 
- ស្ថងទនុំក្ចតិ្ថដល់ស្រេថី 



 

 ទំពរ័ 71 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- ចំនួនស្រេថីសក្ើនស ើងសៅជួរថាប ក្ដ់ឹក្ន ំ
២.៣.២.៥. វស័ិ្យធមមការ និងសាស្នា 
- រសងកើត្ស្ថលាពុទនិក្រឋមេិក្ា 
- រសងកើនការែសពឝែាយលពោះធ្មត៌ាមរណ្ដថ ញេងគមសហឝេររុ សែក្ 
- សលជើេសរ ើេលពោះេងឃផដលមានការសររពលរត្ិរត្ថិ និងមានចំសណោះដឹងផែបក្លពោះពុទនស្ថេនសដើមផផីត្តាងំ    

រណៈលររល់រងវត្ថ 
- រសងកើត្ស្ថលាពុទនិក្មធ្រមេិក្ារឋមភូម ិ
- រណថុ ោះរណ្ដថ លរណៈលររល់រងវត្ថអារាមពសី្ថរេំខានន់នការពលងីក្ធ្នធានលពោះេងឃ 
- ជលមុញសអាយមានរលំទក្បុងការេិក្ាររេ់លពោះេងឃ 
- រសងកើត្សអាយមានស្ថលាពុទនកិ្េិក្ារលមូ និងរណ័ត េរសេើរ 
- លរជាពលរដឌកានផ់ត្យល់ដឹងពីេវឹមស្ថរេំខានន់នលពោះពុទនស្ថេនក្បុងជីវភាពលរចានំងងររេ់លរជាជន 
- េមាម រនិយមែាភាជ រន់ិងស្ថេន ក្បុងេមយ័ស្ថក្លភាវរូនីយក្មយ 
- រសងកើនការនិមនថចូលរមួររេ់លពោះេងឃចូលរមួទងំការងារេងគមជាត្ិ មនុេសធ្មន៌ិងស្ថេន 
- លររវ់ត្ថអារាមលត្ូវសរៀរចំសអាយកាវ យជាវត្ថសទេចរណ៍ 
- លពោះធ្មយក្ងិក្មានការសក្ើនស ើងទងំេមត្ទភាពនិងរទពិសស្ថធ្ន ៍
- អាចាររអាចារនិីក្បុងសេត្ថមានចំសណោះដងឹច់េ់លាេ់ក្បុងការសរៀរចំក្មយវធិ្ីរុណរលរនពណីសែសងៗ 
- ជលមុញសអាយមានការសរៀររចនេមភន័ន ឬអបក្លររល់រងលរេឹធស្ថេនច់េ់លាេ់ 
- លរូរងាឝ លចូលរមួលរជុំែសពឝែាយលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថននមានការសក្ើនស ើង 
- លពោះវហិារ និងស្ថប ក្ក់ារថាឝ យរងគំមានច់រអ់នុញ្ហដ ត្លត្ឹមលត្ូវ 
- អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នយក្ចតិ្ថទុក្ដាក្េ់ភេ់សលើក្ិចចការពាហិរស្ថេន 
- សេបើេំុរំសពញរផនទមលក្រេណ័ឍ មស្រនថីរាជាការជនំួេមស្រនថីផដលានចូលនិវត្ថន ៍ នងិរស្រងគររ់ចនេមភន័ន 

ការោិល័យននចំណុោះមនធីរ 
២.៣.២.៦ វស័ិ្យវបផធម៌ និងវចិិរតសិ្លផៈ 
- សរៀរចំផងរក្ាការពារេមផត្ថិសរត្ិក្ភណឍ វរផធ្ម ៌និងរមណីយដាឌ នលរវត្ថិស្ថស្រេថននក្បុងសេត្ថ 
- រសងកើនការែសពឝែាយ សដើមផកីារយល់ដឹងពីត្នមវននវរផធ្ម ៌
- រសងកើន និងក្ស្ថងេមត្ទភាពចំសណោះ ជំនញ េិលផៈជូនលរជាពលរដឌ 
- ពលងឹងការលររល់រង នងិសធ្ឝើរញ្ជ ីេទិត្ិវេ័ិយវរផធ្ម ៌
- ចូលរមួចំផណក្ក្បុងលពឹត្ថការនវ៍រផធ្ម ៌និងរសងកើនស្ថប នដងយ ី
២.៣.២.៧ វស័ិ្យការង្វរ និងបណថុ ោះបណថ លវជិាជ ជីវៈ 
- 85%ននេហលរេ លរឹោះស្ថទ នផដលេទិត្សៅសលកាមច់រេ់ថីពីការងារយល់ដឹងកានផ់ត្ទូលំទូលាយច់រ់

េថីពីការងារ និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុទននន 
- 85%ននេហលរេ លរឹោះស្ថទ ន មានការេហការោ៉ា ងលែជាមយួមនធីរ 
- ែថល់ចំសណោះដឹងផែបក្ជំនញរសចចក្សទេវជិាជ ជីវៈជូនដល់លរជាពលរដឌលេរតាមទីែារការងារ 
២.៣.២.៨ វស័ិ្យព័ត៌មាន 



 

 ទំពរ័ 72 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- ការែសពឝែាយពត័្ម៌ានានសឆវើយត្រសៅនឹងត្លមូវការររេ់អបក្ស្ថថ រន់ិងទេសនិក្ជន 
- រំពាក្ឧ់រក្រណ៍ េមាម ររសចចក្សទេឲ្រេមលេរសៅតាមលក្េណៈរសចចក្សទេននរសចចក្វទិា។ 
- មានស្ថទ នីយទូ៍រទេសនម៍យួេមលេរសដើមផរីសលមើជូនទេសនិក្ជនសៅស ើយ ។ 
- មានមសធ្ាាយចុោះយក្ពត័្ម៌ានតាមមូលដាឌ ន 
- ពលងឹងធ្នធានមនុេសឲ្រមានេមត្ទការងារ និងជំនញរចហសចក្សទេ 
២.៣.២.៩ វស័ិ្យទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភា-រពឹទនស្ភា និងអធិការរិចច 
- លរជាពលរដឌមានការយល់ដងឹអំពីច់រស់ដាយស្ថរការែសពឝែាយនងិការសធ្ឝើសវទិកាស្ថធារណៈ 
- ផេឝងយល់ពីចមងល់ េំណូមពរនិងត្លមូវការននររេ់លរជាពលរដឌ 
- រងាក រទរស់្ថក ត្ន់ឹងកាត្រ់នទយអំសពើពុក្រលួយការក្ិរសក្ងការរសំលាភសដាយអំណ្ដចនឹងាតុ្ភាពអេក្មយ

នន 
២.៣.២.១០ វស័ិ្យមុេង្វរសាធារណៈ 
- ពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីរាជការឲ្រានយល់ដឹងពីលិេតិ្រទដាឌ នរត្ិថយុត្ថងិយីៗការងារមុេងារស្ថធារណៈ 
- លររល់រងរញ្ជ ីវត្ថមានឲ្រានលត្ឹមលត្ូវតាមច់រ ់
- ពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីរាជការ ស្ថរាចរផណនងំយីពាក្ព់ន័នការងារមុេងារស្ថធារណៈ 
២.៣.២.១១ វស័ិ្យខផនការ និងស្ទិតិ 
- អភវិឌណនេមត្ទភាពមស្រនថីសដើមផជីំរញុការអនុវត្ថសរលនសោាយ និងយុទនស្ថស្រេថ វេ័ិយផែនការ េទិត្ ិ

វទិាស្ថស្រេថនិងរសចចក្វទិា មានក្លមតិ្យល់ដងឹ៨០% សៅឆ្ប ២ំ០២៤ 
២.៣.៣. សរលសៅអភវិឌណនក៍ារលររល់រងធ្នធានធ្មយជាត្និងិររសិ្ថទ ននងិការរនាំុនងឹការផលរលរួល

អាកាេធាតុ្ 
២.៣.៣.១ វស័ិ្យដីធលី និងស្ុំណង ់
- ជំរញុការចុោះរញ្ជ ីដីធ្វីជាលរពន័នឲ្រានទូទងំសេត្ថ 
- ទរស់្ថក ត្ក់ារចូលកានក់ារដ់ីរដឌសដាយេុេច់រ ់
- រនថែថល់ដីេមផទនេងគមក្ចិចសៅលេុក្រូទុមស្ថររ លេុក្សកាោះកុ្ង នងិលេុក្ងយាងំ 
- ជំរញុរវងស់រលលក្ុងសេមរភូមនិធសអាយេសលមចស្ថទ ពរសៅឆ្ប ២ំ០២០ 
- រសងកើនការលររល់រងការដាឌ នេំណងទូ់ទងំសេត្ថ 
- ពលងឹងេមត្ទភាព រណៈក្មាយ ធ្ិការសដាោះលស្ថយទំនេ់ថាប ក្ស់េត្ថ លេុក្ លក្ុង  ំុ េងាក ត្ ់ លរក្រសដាយ

លរេិទនភាព 
២.៣.៣.២ វស័ិ្យបរសិាទ ន 
- ការលររល់រងេំណល់រងឹមានលរេិទនភាព 
- មានអបក្ស ៉ាការលរមូលេំរាម 
- ការលររល់រងេំណល់រាវមានលរេិទនភាព 
- រញ្ចររ់ទសលយើេធ្នធានធ្មយជាត្ិ 
២.៣.៣.៣ វស័ិ្យថ្រពខឈី 



 

 ទំពរ័ 73 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- លទនភាពក្បុងការចុោះរញ្ច ិកា នងិក្ំណត្ល់ពំានលែ 
- ទរស់្ថក ត្ក់ារការរ់ំផ្ទវ ញនលពសឈើអនធ្រិសត្យរ 
- ទរស់្ថក ត្ស់ភវើងសឆោះនលព 
- សរៀរចំស្ថថ រនលពសឈើ និងដាសំឈើស ើងវញិានលែ 
- សលើក្ំពេ់េហរមនន៍លពសឈើសៅលររត់្ំរន ់
២.៣.៣.៤. ការរគប់រគងខរគាោះមហនថោយ និងការខរបរបរួអាកាស្ធាតុៈ 
- សាេេំអាត្មនី និងលររយុ់ទឌភណ័ឍ ផដលមនិទនែ់ធុោះ ជូនលរជាពលរដឌ ឲ្រមានដីសលរើលាេ់ 
- ការែថល់ពត័្ម៌ានពាក្ព់ន័ននងិេរល់ពរុោះ 
- ការស្ថថ រស ើងវញិ សលកាយពីសហតុ្ការណ៍ 
- សលើក្ក្មភេ់ការទរទ់ល់សៅនងឹការរំផ្ទវ ញលេទរអ់ូហសូន 
- សលើក្ក្មភេ់ការរនាុសំៅនងឹការរំផររំរលួអាកាេធាតុ្ 
២.៣.៣.៥ ការរគប់រគងរដឌបាលខៅថ្នប រ់ខរកាមជាតិ 
- រលំទដល់មនធីរអងគភាព លក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់ក្បុងការអភវិឌណនេ៍មត្ទភាពពីរសរៀរសធ្ឝើផែនការ និង

សរៀរចំរសលមាង 
- េិកាេ ស្ថលាពិសលរោះសោរល់ជាមយួមនធីរ អងគភាព អងគការេងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្ជន និងនដរូអភវិឌណន៏

នន សដើមផសីក្ៀររធ្នធានេលមាររ់លំទ រសលមាងវនិិសោរ 
- ពលងឹងក្ិចចេហការរលំទ ដល់លក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ក់្បុងការសក្ៀររធ្នធានតាមមនធីរ អងគភាព អងគ

ការេងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្ជន និងនដរូអភវិឌណនន៏ន 
- ែថល់ជំនញចុោះេិក្ារសលមាងមូលនិធ្ិលក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់និងលររល់រងក្ិចចេនា 
- ពលងឹងលរេិទនភាពនិងរុណភាពសហដាឌ រចនេមភន័ន សដើមផជីួយ េលមួលដល់ការសធ្ឝើដំសណើ រររេ់លរជា

ពលរដឌ និងកាត្រ់នទយរយៈសពលសធ្ឝើដំសណើ រនិងចំណ្ដយសលើការដឹក្ជញ្ជូ ន 
- រពំារេងគមេលមារជ់នលក្ីលក្ និងជនងាយរងសលរោះ 
- ការផងរក្ាររសិ្ថទ ន នងិអនមយ័ក្បុងទីលរជុំជន 
- សរៀរចំឲ្រមានការោិល័យលចក្សចញចូលផត្មយួ សៅតាមលក្ុង លេុក្ 
- សលើក្រសលមាងសធ្ឝើការែសពឝែាយសអាយានទូលំទូលាយ(តាមរយៈសវទិកាស្ថធារណ) 
- ការសលើក្រសលមាងេលមារែ់សពឝែាយតាមលរពន័នពត័្ម៌ានវទិា(រណ្ដថ ញេងគម) 
- រសងកើនមស្រនថីេលមារែ់ថល់សេវាសអាយានសលចើន 
- ពលងឹងេមត្ទភាពដល់មស្រនថែីថល់សេវារផនទម 
- សធ្ឝើសអាយលរពន័នសលើក្ទឹក្ចតិ្ថានលែលរសេើរ 
- ផក្េលមួលទលមងផ់រររទសអាយលត្ូវរប  
- កាត្រ់នទយនតី្ិវធិ្ីននការសចញសេចក្ថីអនុញ្ហដ ត្ពអីងគភាពពាក្ព់ន័ន 
- រសងកើត្សអាយមានសេវាជាក្ញ្ចរ ់
- រសងកើត្លរពន័នតាមដាន នងិលររល់រងសេវាច់េ់លាេ់ (វេ័ិយ និងសេវាមានសលចើន) 
- លក្េួង ឬមនធីរអនុវត្ថងវកិាសអាយដូចរប  



 

 ទំពរ័ 74 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

- សរៀរចំនីត្ិវធិ្ី កុ្ំសអាយមានភាពេយលរស្ថយ ញ 
២.៣.៣.៦ ស្នថិសុ្េ ស្ណថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
- ជនររសទេ ៩៥% សលរើលាេ់ឯក្ស្ថររដឌាលក្មភុជា លេរច់រ ់ 
- ជនររសទេមក្ស្ថប ក្ស់ៅក្បុងសេត្ថមានឯក្ស្ថរលេរច់រល់ររល់រន ់លរររ់ប  
- លរជាពលរដឌ ៩០% យល់ដងឹពីសលរោះថាប ក្ ់ននការសលរើលាេ់សលរឿងសញៀនសលរឿងលេវងឹ និង ែលវាិក្នន

ការលរលពឹត្ថផលផងេីុេង ។ល។ 
- លរជាពលរដឌ ផដលមានអាយុចសនវ ោះពី១៥ ដល់ ៥០ឆ្ប  ំនងឹយល់ដឹងច់រ ់នងិែលរ៉ាោះពាល់ននការ សលរើ

អំសពើហឹងា  
- ការែសពឝែាយអពំីពលរ៉ាោះពាល់ននសលរឿងសញៀន នឹងានសលជាត្លជារដល់លរជាពលរដឌក្បុងមូលដាឌ ន  
- រទសលយើេសលរឿងសញៀនទងំឡាយ នឹងលត្ូវាន ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រទនស់ពលសវលា  
- អបក្សរើក្ររ ៩៥% នងឹយល់ដឹងច់រ ់ច់រច់រាចរណ៍ែវូវសរក្ ននលពោះរាជាចលក្ក្មភុជា 
- អលតាសលរោះថាប ក្ច់រាចរណ៍ែវូវសរក្ ការសលរើលាេ់សលរឿងលេវងឹមានការងយចុោះ 
- លរជាពលរដឌលរររ់រូ នឹងសលរើលាេ់ចិសញ្ច ើមងបល់ និងការទសី្ថរធារណៈររេ់រដឌានោ៉ា ងលត្ឹមលត្ូវ លេរ

តាមអនុលក្ិត្ និងសេចក្ថជូីនដំណឹងសែសងៗ  
- អបក្អនុវត្ថច់រ ់ សៅតាមរណ្ដថ មូលដាឌ ន នឹងេិត្េរំំសពញត្ួនទី ភារក្ចិចររេ់េវួនានលែ េក្ថិេមជា

អបក្រំសរ ើលរជាពលរដឌ  
- លរជាពលរដឌ ៩០% យល់ច់េ់អំពីវធិ្ីរងាក រ នងិទរស់្ថក ត្រ់ឋមពីសលរោះអរគីភយ័  
- ជំរញុលរជាពលរដឌ សអាយសៅសធ្ឝើឯក្ស្ថរពាក្ព់ន័ន សដើមផទីទលួានការែថល់សេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ(ក្២) នងិ 

សេៀវសៅលរួស្ថរ(ក្៤)  
- លរជាពលរដឌ ផដលមានសេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ(ក្២) នងិ សេៀវសៅលរួស្ថរ(ក្៤) ផដលេូច រកឺ្ា៏ត្រ់ង ់ នឹង

ទទួលានការសធ្ឝើស ើងវញិលររ់ៗ រប    
- លរជាពលរដឌ ផដលមានអត្ថេញ្ហដ ណរណ័ត  េូច រកឺ្ា៏ត្រ់ង ់នឹងទទួលានការសធ្ឝើស ើងវញិលររ់ៗ រប  
- លក្ុមឧទធ មផ្ទថ ចេ់វួនខាងក្បុង/ខាងសលៅ និងជនេិលេូចលរររ់រូភាព នឹងលត្ូវទរស់្ថក ត្ា់ន ១០០% 

ចំសពាោះការ អុក្ ុក្ រខំានដល់េនថិេុេ ការរំសពញសរេក្មយររេ់លពោះមហាក្សលត្ និងរាជរដឌាលក្មភុជា  
- អបក្រំសរ ើសេវាក្មយសទេចរណ៍លររល់រសភទ នឹងរញ្ឈររ់ាល់េក្មយភាពសក្ងចំសណញលរររ់រូភាពពីសភញៀវ

សទេចរណ៍ជាត្ិ នងិអនថរជាត្ិ  
- សភញៀវសទេចរណ៍លរររ់រូ នឹងលត្ូវរញ្ជូ ន សៅរក្សេវាពាាល េសស្រងាគ ោះ ទនស់ពលសវលា សៅសពលមាន

រញ្ហា េុេភាព និងជួរសលរោះថាប ក្ស់ដាយយថាសហតុ្ណ្ដមយួ  
- អាណ្ដពាាលលរររ់រូនឹងទទួលានការអររ់ែំសពឝែាយអំពីហានិភយ័ននរទសលយើេរសំលាភសេពេនទវៈ  
- ែសពឝែាយអំពីច់រេ់ថីពី ការជួញដូរមនុេស និងអំសពើសធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវសភទ សអាយានទូលំទូលាយ ដល់

សរលសៅផដលងាយរងសលរោះ  
២.៤. យទុ្ធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន ៍

២.៤.១. យុទនសា្ស្ថអភិវឌណខស្ដឌរិចច 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

 ផែែក្តាមចក្េុវេ័ិយ សរលរណំង នងិសរលសៅខាងសលើ  លក្ុមលរឹក្ាសេត្ថអាណត្ថទិី៣ ានដាក្ស់ចញសៅយុទន
ស្ថស្រេថរនវឹៈ សផ្ទថ ត្ជាេំខានស់ៅសលើការក្ស្ថងលរពន័ឌសហដាឌ រចនេមភន័ឌ   ែវូវសររ និងែវូវទឹក្  លរពន័ឌធារាស្ថស្រេថ និង
លរពន័ឌសលស្ថចលេរដណំ្ដកំ្េិក្មយ សដាយផងទជំាលរចាលំរពន័នទនំរក់ារពារទឹក្នលរ ពសនវឿនក្បុងការពលងីក្រណ្ដថ ញអរគិ
េនី និងការសលរើលាេ់ទឹក្ស្ថែ ត្ ទក្ទ់ញនដរូរឯក្ជនវនិិសោរសលើវេ័ិយសទេចរណ៍ នងិែសពឝែាយពីេកាថ នុពល
េំខាន់ៗ ររេ់សេត្ថ សដើមផរីសងកើនលាក្ច់ណូំល នងិកាត្រ់នទយនូវភាពលក្ីលក្ជូនលរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ។ សដើមផេីសលមច
ាននូវយុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណនក៍្បុងផែបក្សេដឌក្ចិចសនោះ លក្ុមលរឹក្ាសេត្ថអាណត្ថទិី៣ ដាក្ស់ចញនូវយុទឌស្ថស្រេថតាមវេ័ិយ
ដូចខាងសលកាម៖ 

២.៤.១.១. វស័ិ្យរសិ្រមម  
1. ែសពឝែាយពូជដណំ្ដកំ្េិក្មយផដលមានទិនបែលេភេ់និងការសធ្ឝើរងាា ញ 
2. រណថុ ោះរណ្ដថ លក្េិក្រសអាយសចោះេលមតឹ្េលមាងំយក្ពូជេុទន 
3. រណថុ ោះរណ្ដថ លក្េិក្រេថីពកីារសលរើលាេ់ជីក្ំរ៉ាុេថ 
4. រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេក្េិក្មយងយីៗដល់ក្េិក្រ 
5. រណថុ ោះរណ្ដថ លពលងងឹេមត្ទភាពភាប ក្ង់ារែសពឝែាយក្េិក្មយភូម ិ
6. ែសពឝែាយរសចចក្សទេដារំផនវសដាយសលរើលរពន័នដំណក្ទ់ឹក្ ឬែធោះេំណ្ដញ់ 
7. សរៀរចំលរពន័នលរឡាយសជើងផក្ែរ 
8. ជំរញុការសលរើលាេ់សលរឿងយនថក្េិក្មយ 
9. អនថរារមនក៍ារែធុោះស ើងនូវេមាេភាពចនលង 
10. ែសពឝែាយពីេុវត្ទិភាពននការសលរើលាេ់ថាប កំ្េិក្មយ 
11. រណថុ ោះរណ្ដថ លក្េិក្រសអាយសចោះែសនំងិសលរើលាេ់ថាប ពុំលធ្មយជាត្ ិ
12. រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពរីសចចក្សទេននការចិញ្ច ឹមេត្ឝ 
13. រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីរសរៀរែសចំំណី នងិការផក្នចបចំណី 
14. រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពរីសចចក្សទេននការចិញ្ច ឹមេត្ឝ 
15. រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីរសរៀរែសចំំណី នងិការផក្នចបចំណី 
16. ពលងឹងេមត្ទភាពភាប ក្ង់ារេុេភាពេត្ឝភមូ ិ
17. ែសពឝែាយពីអត្ទលរសោជនន៍នការចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថង 
18. សលត្ៀមអនថរារមនក៍្រណីមានជមងែឺធុោះស ើង 
19. ពលងឹងេមត្ទភាពភាប ក្ង់ារេុេភាពេត្ឝភមូ ិ
20. លត្ួត្ពិនិត្រចលនេត្ឝ និងែលិត្ែលមានសដើមក្ំសណើ ត្ពេីត្ឝ 

២.៤.១.២. វស័ិ្យជលផល 
1. រសងកើនការទរស់្ថក ត្ ់នងិរស្រងាក ររទសលយើេជលែល 
2. ែសពឝែាយលរកាេ់េថីពីការក្ណំត្ឧ់រក្រណ៍សនស្ថទ ផដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្រសលរើលាេ់ 
3. ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីជលែល 
4. ែសពឝែាយស្ថរេំខានន់នការអភរិក្ស នងិត្ំរនអ់ភរិក្ស 
5. ដាកូំ្នសកាងកាង 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

6. សាោះរសងាគ លលពំលរទល់ត្ំរនអ់ភរិក្ស 
7. រណថុ ោះរណ្ដថ លភាពជាអបក្ដកឹ្ន ំនិងលររល់រងដល់រណៈក្មយការេហរមនស៍នស្ថទ 
8. រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេចញិ្ច ឹមលត្ីជាលក្េណៈ លរសួ្ថរ 
9. រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេផក្នចបែលសនស្ថទ 

២.៤.១.៣. វស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតុនិយម 
1. ជួេជុលរនថលរពន័នទនំរក់ារពារទឹក្នលររឹងលពាវ 
2. ជួេជុលលរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរេវុង  
3. រនថលកាលលរួេលក្ហមសលើភវលឺរឡាយជីមាល ននលរពន័នទនំរក់ារពារទឹក្នលរជីមាល 
4. ជួេជុលផងទលំរចាលំរពន័នទនំរក់ារពារទឹក្នលរជីសលត្ោះ 
5. ជួេជុលផងទលំរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរតាមា  
6. ជួេជុលេំណងទ់ឝ រទឹក្ជីសលត្ោះ 
7. ជួេជុល លរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរងយេ 
8. ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរជីមាល 
9. ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរក្សណ្ដថ ល 
10. ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរតានី 
11. ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរសលជាយស្ថឝ យ 
12. ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលររឹងលពាវ 
13. ស្ថងេងទ់ំនរក់ារពារទឹក្នលរលពលាន 
14. ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរដងផពង 
15. រនថស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទឹក្ជំននក់្សណ្ដថ ល និងធ្បង ់
16. ស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជំននជ់លីត្ោះ 
17. ស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជំននជ់មីាល 
18. ស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជំននេ់វុង 
19. ស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជំននរ់ងឹលពាវ 
20. លរមូលពត្ម៌ានទិនបនយ័សលរោះទឹក្ជំនន ់និងសលរោះរាងំេងួត្ 
21. ការងារជួេជុលនិងផងទរំងយនថលពមទងំេំភារៈនិងឧរក្រណ៍សរាងជាងជាលរចា ំ
22. ជួេជុល-ផងទ ំមា៉ា េីុនរូមទកឹ្ចល័ត្ ជាលរចា ំ
23. ការងារសលត្ៀមអនថរារមនរ៍មូទឹក្ 
24. ចុោះលរមូលពត្ម៌ានលរពន័នធារាស្ថស្រេថផដលមនិទនម់ានក្បុង CISIS 
25. លេងេ់ទិត្ិលរពន័នធារាស្ថស្រេថផដលមានក្បុងសេត្ថ និងស្ថទ នភាពរចចុរផនប ររេ់េំណងធ់ារាស្ថស្រេថ 
26. ការសរៀរចំផែនទីលរពន័នធារាស្ថស្រេថ និងនែធដីដាដុំោះតាមលរពន័នពត្ម៌ានវទិាភមូសិ្ថស្រេថ ( ArcGIS ) 
27. ការសធ្ឝើជំសរឿននែធដីដាដុំោះលេូវវេាទូទសំេត្ថ 
28. ត្សមវើង-ជួេជុលនងិផងទកំាថ រផម៉ាលត្វាេ់ក្ំពេ់ទកឹ្សជា-នចតាមផលពក្ 
29. លរមូលនិងលររល់រងទិនបនយ័ជលស្ថស្រេថ (ក្ំពេ់ទកឹ្សជារ-នច) 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

30. ជួេជុលស្ថទ នីយឧ៍តុ្និយម  
31. ជួេជុលរ៉ាុេថ៍ត្លមងទឹក្សភវៀង 
32. ការលរមូល និងលររល់រងទិនបនយ័ទឹក្សភវៀង 
33. ចុោះសធ្ឝើការេិក្ាលស្ថវលជាវនិងចងលក្ងឯក្ស្ថរ ររមិាណននការសលរើលាេ់ អណថូ ង -លេោះ សៅក្បុងសេត្ថ 
34. ពិនិត្រជួេជុល ផងទអំររ និងអនមយ័ររសិ្ថទ នជុំវញិ នងិក្បុងមនធីរ 
35. ការងាររនធុក្រុរគលិក្ (មស្រនថីលក្រេណ័ឍ អចិនស្រនថយ ៍មស្រនថអីផណថ ត្-មស្រនថីជារក់្ិចចេនា) 
36. ែគត្ែ់គង ់ ជួេជុល ផងទឧំរក្រណ៍ និងេមាម រៈររកិាេ ររសចចក្សទេ  
37. ជួេជុល ផងទមំសធ្ាាយដកឹ្ជញ្ជូ ន នងិសលរឿងចលក្ 

២.៤.១.៤. វស័ិ្យខរ ៉ា និងថ្នមពល 
1. សធ្ឝើការលត្ួត្ពិនិត្ររាល់រងយនថដឹក្ជញ្ជូ នមនិានលររល់ត្ឹមលត្ូវនិងសធ្ឝើការផ្ទក្ពិនយ័ 
2. អររ់នំិងែសពឝែាយច់រស់អាយានទូលំទូលាយ 
3. ជលមុញនិងេលមរេលមួលរវាងសេវាក្រនិងលរជាពលរដឌសដើមផពីសនវឿនក្បុងការពលងីក្រណ្ដថ ញអរគិេន ី
4. ចុោះលត្ូត្ពនិិត្ររសចចក្សទេការភាជ ររ់ណ្ដថ ញក្បុងេថងដ់ារេុវត្ទិភាពអរគិេន ី
5. ចុោះផណន ំនិងែសពឝែាយច់រេ់ថីពិការរសងកើត្ស្ថទ នីយសលរង ឬឧេយ័នឥនននៈ 

២.៤.១.៥. វស័ិ្យឧស្ាហរមម និងសិ្បផរមម 
1. រនថែសពឝែាយអពំីច់រេ់ថីពកីារលររល់រងសរាងចលក្េិរផក្មយនិងលិេតិ្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័នសែស

ងៗ ឱ្រានលររម់ូលដាឌ នទូទងំសេត្ថ 
2. រនថចុោះលេងន់ិនបនយ័ និងេទិត្និិងសធ្ឝើរញ្ជ ីរចចុរផនបភាព សរាងចលក្េិរផក្មយទងំអេ់ក្បុងសេត្ថ   
3. រនថផេឝងរក្ទុន នងិនដរូវនិិសោររផនទម ែសពឝែាយអំពីសរលនសោាយទឹក្ស្ថែ ត្ និងជំរញុដល់

ការពលងីក្រណ្ដថ ញងយរីផនទម 
4. រនថែសពឝែាយអពំីច់រ ់នងិរទដាឌ នរិយុត្ថិពាក្ព់ន័ននឹងការែលិត្ទឹក្ស្ថែ ត្ ជំរញុនិងសលើក្ទឹក្ចតិ្ថឱ្រ

ចូលរមួវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអំពរីសចចក្សទេក្បុងការលររល់រងទឹក្ស្ថែ ត្ 
5. រនថចុោះលត្តួ្ពិនតិ្រសែធៀងផ្ទធ ត្ ់ឧរក្រណ៏ ទមងន ់និងរងាឝ េ់រងាឝ ល់រុណភាពែលិត្ែលសលើទំនិញែលិត្ 

ទំនិញសវចេចរ ់នងិរីមចីំណីអាហារ  
6. រនថែសពឝែាយច់រេ់ថីពីេថងដ់ារ ច់រេ់ថីពីមាលតាស្ថស្រេថ និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័ន ផណ

ននអំពីែលលរសោជន ៍ នងិែល់រ៉ាោះពាល់ននរុណភាព េុត្ថិភាព ស្ថរធាតុ្រីម ី លពមទងំចុោះយក្
េំណ្ដក្រំរលូែលិត្សៅវភិារ 

២.៤.១.៦. វស័ិ្យសាធារណៈការ និងដឹរជញ្ជូ ន  
1. ស្ថងេងែ់វូវលរសភទDBST មក្ជាលរសភទែវូវសរតុ្ងសៅេ ូ AC 
2. ស្ថងេងែវូវលកាលងយចាក្ស់ៅេ ូពីរជាន ់លរសភទDBST 
3. ស្ថងេងែវូវសដាយលកាលលក្ួេលក្ហម 
4. សរៀរសេឿនការពារលចាងំេមុលទជាសរតុ្ងអាសមរ 
5. ជួលជុល ផងទលំរពន័នរសំដាោះទកឹ្ លូ និងលរឡាយ 
6. ស្ថងេងអ់ររេលមារស់្ថទ នយីង៍វឹងជញ្ជ ីង 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

២.៤.១.៧. វស័ិ្យខទស្ចរណ៍ 
1. រំសពញរផនទមមស្រនថីលក្រេណ័ឍ និងមស្រនថីជារក់្ិចចេនារំសរ ើការងារសទេចរណ៍ 
2. សរៀរចំច់រេ់ហរមនស៍ទេចរណ៍ជា   អនថរៈលក្េួងងាយលេួលជំនញយក្សៅអនុវត្ថក្បុងការចូល

រមួរសងកើត្េហរមន ៍
3. ែសពឝែាយេកាថ នុពលសទេចរណ៍ក្បុងសេត្ថផដលមានលស្ថរស់ដើមផសីធ្ឝើការទក្ទ់ញនដរូរវនិិសោរវេ័ិ

យសទេចរណ៍ឯក្ជន 
4. ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីសទេចរណសអាយានទូលំទូលាយនូវស្ថរាចរផណនជូំនដណឹំងដល់មាច េ់សេ

វាក្មយ អាជីវក្មយ លររល់រសភទ លររល់េុក្ទូទងំសេត្ថ 
5. ចាាំចស់អាយអាជីវក្មយ លររស់េវាក្មយទងំអេ់់លត្ូវមានតារាងត្ំនលនិង ស យ្ ោះមុេមាូរដាក្ត់ាងំត្ំ

នលសអាយានច់េ់លាេ់ជូនដល់សភញៀវសទេចរណ៍ 
6. អំពាវនវដល់េរផរេជន អបក្វនិិសោរនដរូរឯក្ជន លក្ុមហ ុនសទេចរណ៍ អងគការសលៅរដាឌ ភាិល 

និងរសលមាងមនធីរ វេ័ិយផដលានរលំទ 
7. មាច េ់អាជីវក្មយ សេវាក្មយទងំអេ់ទទួលយក្ការផណនពំីការែសពឝែាយ នងិចូលរមួវរគរណថុ ោះរ

ណ្ដថ ល សេវាក្មយសែសងៗពមីនធីរជំនញ 
8. មាច េ់អាជីវក្មយ សេវាក្មយ តាមលរសភទនិមយួៗលត្ូវផត្យល់ដឹងពីការវាយត្ំនលចណំ្ដរថ់ាប ក្េ់ថងដ់ា

លររល់រសភទផដលានផចងជាធ្រមាន 
9. សរៀរចំអភវិឌណន ៍សហដាឌ រចនេមភននសៅកានស់រលសៅសទេចរណ៍េំរូរេកាេ នុពលសទេចរណ៍សលចើន 
10. ជំរញុការរណថុ ោះរណ្ដថ លរផនទមរសចចក្ពត័្ម៌ានវទិា និងភាស្ថរររសទេ 
11. អំពាវនវដល់វេ័ិយឯក្ជន និងអបក្វនិិសោរទុនចូលរមួអភវិឌណរមួរប ទងំស្ថទ រន័រដឌ លពមទងំ

លរត្ិរត្ថិការសទេចរណ៍និងរសលមាងននផដលានរលំទ ក្បុងវេ័ិយសនោះ 
២.៤.១.៨. វស័ិ្យ ណិជជរមម 

1. លររល់រងការសធ្ឝើអាជីវក្មយចំសពាោះអាជីវក្រ សេវាក្រ 
2. ែសពឝែាយច់រព់ាណិជជក្មយ និងេហការទទួលពាក្រសេបើេំុចុោះរញ្ជ ី រញ្ហជ ក្ទ់ីតាងំលក្ុមហ ុន ស្ថខា

លក្ុមហ ុនេហលរេពាណិជជក្មយ សលកាយសពលចុោះរញ្ជ ីសៅលក្េួងពាណិជជក្មយរចួ ជលមុញការដាក្់
ស្ថវ ក្យីសហាលក្ុមហ ុននិងផណននំីត្ិវធិ្ីសេបើេំុវញិ្ហដ រនរលត្រញ្ហជ ក្ល់រភពសដើមទំនិញទលមងឌ់ី (Form D) 

3. ការលររល់រងទីែារ 
4. ជលមុញការអភវិឌណនែ៍លិត្ែល និងទីែារ 
5. ការងារអភវិឌណនស៍្ថទ រន័ពាណិជជក្មយ និងវេ័ិយឯក្ជន 

២.៤.១.៩. វស័ិ្យពននដារ 
1. ពសនវឿនការចុោះរញ្ជ ីររេ់អបក្ជារព់ននងយី សអាយមានភាពងាយលេួលនិងស្ថមញ្ដជាងមុន 
2. ផក្លមែរការដាក្លិ់េិត្លរកាេរងព់ននសលើមសធ្ាាយដឹក្ជញ្ជូ ននិងោនជំនិោះលររល់រសភទលរចាឆំ្ប ំ

សដាយែថល់រណ័ត េមាគ ល់អត្ថេញ្ហដ ណរងព់ននោនយនថ 
3. ផក្លមែរការដាក្លិ់េិត្លរកាេរងព់ននសលើអចលលទពរលរចាឆំ្ប សំដាយែថល់រណ័ត េមាគ ល់អត្ថ

េញ្ហដ ណអចលលទពរ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

4. សរៀរចំរណ័ត ពត័្ម៌ានលត្ឹមលត្ូវ ឯក្ភាព េថីពសី្ថរសពើពននផដលមានេវឹមស្ថរងាយយល់ េលមារអ់បក្
ជារព់នន 

5. សលរើលាេ់រណ្ដថ ញទំនក្ទ់ំនងេងគមនងិមសធ្ាាយសែសងៗ )Call Center, Live Chat, GDT 
App) សដើមផែីសពឝែាយរទរញ្ហដ ត្ិេថីពសី្ថរសពើពននសែសងៗ ផដលានសធ្ឝើរចចុរផនបភាពនិងក្ំពុងអនុវត្ថ 
លពមទងំសដាោះលស្ថយចមងល់សែសងៗជូនអបក្ជារព់ននសអាយានទនស់ពលសវលា 

6. សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយច់រ ់ និងរទរផញ្ដត្ថិេថីពសី្ថរសពើពននលររល់រសភទ ផដលសៅជាធ្រមាន 
ជូនអបក្ជារព់នន 

7. ពលងឹងការចុោះរញ្ជ ី ការចាត្ផ់ចងលិេិត្លរកាេ ការសធ្ឝើេវនក្មយ និងសេុើរអសងកត្រទសលយើេពននដារ 
8. សរៀរចំផក្េលមួលនិងសធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងនូវច់រ ់ និងរទរផញ្ដត្ថិេថីពពីននដារ សដើមផសីឆវើយត្រនឹង

ការវវិឌណននរររិទធុ្រក្ិចចជាត្ិ និងអនថរជាត្ិ តាមរយៈការែថល់ធាតុ្ចូលសែសងៗេថីពីពននដារ 
២.៤.១.១០.វស័ិ្យគយ និងរដាឌ ររ 

1. សេបើេំុរំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកនសៅមាត្ល់ចក្លត្ួត្ពនិិត្រចាោំម 
2. សេបើេំុរំពាក្ម់សធ្ាាយលរសដញែវូវទឹក្ 
3. ការពលងឹងេុពលភាពននឯក្ស្ថរនចូំល-នសំចញ 
4. ការពលងឹងអនុសលាមភាពក្បុងការរិត្ពននរយ ការលរមូល និងការរងច់ណូំលរយ និងរដាឌ ក្រចុោះឃ្វ ំ

សមើលអនុសលាមភាពនននីត្ិវធិ្រីយ ររេ់អងគភាពរយសលកាមឱ្វាទ 
5. រនថែសពឝែាយរលឹំក្ដល់វេ័ិយឯក្ជនពាក្ព់ន័នឱ្រានសទៀងទត្ព់ាក្ព់ន័ននឹងនីត្ិវធិ្ីផរររទរយ    

នីត្ិវធិ្ីននការទទួលេុេលត្ូវក្បុងការរងព់ននអាក្រសលើទំនិញឱ្រានតាមរទរញ្ដត្ថិជាធ្រមាន 
6. ការអនុវត្ថឱ្រានសពញសលញនូវរទរញ្ដត្ថិជាធ្រមានពាក្ព់ន័ននឹងការទទួលេុេលត្ូវក្បុងការងារលត្ួត្   

ពិនិត្រទំនិញ 
7. ការពលងឹង/រលឹំក្ជាលរចាដំល់មស្រនថីលត្ួត្ពិនតិ្ររយនូវ ការទទួលេុេលត្ូវក្បុងការងារលត្ួត្ពិនិត្រលរក្រ 

សដាយជំនញ វជិាជ ជីវៈ 
8. ការសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់មស្រនថីរយមានេមត្ទក្ចិចរស្រងាក រអំសពើរត្ស់រចពននឱ្រអនុវត្ថការងារររេ់េវួនតាម

ររូភាពសភវៀង រលឹមនិងលរក្រសដាយឆនធៈដាចខ់ាត្ 
9. សលើក្ក្មភេ់កាត្ពឝក្ិចចននការរក្ាការេមាង ត្វ់ជិាជ ជីវៈររេ់មស្រនថីមានេមត្ទក្ចិច ជាពិសេេពត័្ម៌ានហា

និភយ័េមាង ត្េ់លមារេំ់ណូមពរននការងាររស្រងាក ររទសលយើេ 
10. ក្ស្ថងផែនការេមយភាពរស្រងាក រអំសពើរត្ព់ននសដាយផ ក្ ពីរប តាមេូចនក្រ តាមមុេេញ្ហដ  នងិតាម

សពលក្ំណត្ន់ីមយួៗ អនុសលាមតាមរទរញ្ដត្ថិជាធ្រមាន 
២.៤.១.១១.វស័ិ្យថ្របស្ណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

1. ពលងឹងការេហការជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នលររលំ់ដារថ់ាប ក្ក់្បុងការអនុវត្ថច់រ ់សអាយានលត្ឹមលត្វូ 
2. រនថជលមុញការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ព់លងីក្សេវាសអាយមានវសិ្ថលភាពលររដ់ណថ រដ់ល់តំ្រនដ់ាចល់េោ៉ា លទងំសនោះ 
3. ជលមុញលក្ុមហ ុន និងលរត្ិរត្ថកិ្រសធ្ឝើសេវានលរេណីយ ៍យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ែ់សពឝែាយសលើរុណភាពសេ

វានលរេណីយន៍ិង្នសៅពលងីក្សេវាររេ់េវួនតាមរយៈការរសងកើត្ភាប ក្ង់ារសអាយមានដល់មូល
ដាឌ នលររល់េុក្ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

២.៤.១.១២.វស័ិ្យអភិវឌណន៍ជនបទ 
1. ជួលជុល និងផងទរំមនរមនស៍ៅជនរទ 
2. ជីក្លេោះេលមារេ់ថុក្ទកឹ្ នងិ អណថូ ង 
3. ចុោះផចក្េមាម រៈស្ថងេងរ់ងគនអ់នមយ័ 
4. ចុោះរណថុ ោះរណ្ដថ លរណៈក្មយការអភវិឌណនភ៍ូមេិថីពីការសរៀរចំផែនការអភវិឌណនភ៍មូ ិ
5. ចុោះែសពឝែាយពីដំសណើ រការននកាសរៀរចំេហរមនេ៍នសលំាក្ ់
6. ែសពឝែាយសរលនសោាយជាត្ិេថីពីជនជាត្ិសដើមភារត្ចិ និងក្ណំត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណ 
7. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញតាមត្លមូវការទីែារ 

២.៤.១.១៣. វស័ិ្យធនាគារជាតិ 
1. ជលមុញនិងសលើក្ទកឹ្ចិត្ថឱ្រលររល់រឹោះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុែសពឝែាយពអីត្ទលរសោជនន៍នការ

ទទួលានសេវាធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុឱ្រានទូលំទូលាយដល់លរជាពលរដឌ។សធ្ឝើការែសពឝែាយ
យុទននការ "សតាោះនោិយពលុីយ" ។ 

2. ែសពឝែាយពីលរពន័នទូរេពធ Hotline េលមារទ់ទួលពត័្ម៌ាន នងិសដាោះលស្ថយចមវល់េថីពីការសលរើ
លាេ់សេវាហិរញ្ដ វត្ទុ សៅដល់លក្ុង/លេុក្ 

3. ែសពឝែាយសេចក្ថីនងវងការណ៍រមួរវាងធ្នររជាត្ិននក្មភុជា និងលក្េួងហិរញ្ដ វត្ទុ នងិលិេិត្រទដាឌ ន
សែសងៗសៅតាមរណ្ដថ លលក្ងុលេុក្ 

4. ែសពឝែាយយុទននការ "េញុ ំលេឡាញ់លាក្ស់រៀល" 
5. ក្ំណត្ឱ់្រអាជីវក្ររថូរលាក្ដ់ាក្រ់ងាា ញអលតារថូរលាក្ស់រៀលសធ្ៀរជាមយួររូិយរណ័ត ររសទេសៅសៅ

ក្ផនវងលរក្រអាជីវក្មយ 
6. ពលងឹងការែថល់សេវារថូរលាក្់ចាេ់ ទក្់ រផហក្ជូនដល់ស្ថធារណៈជន ។ រសញ្ចញលក្ដាេលាក្ល់ែ និងលស្ថល់

សលជើេរចួសៅក្បុងចរាចរតាមត្លមូវការទីែារ ។ជលមុញ និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថលរឹោះស្ថទ នធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ និង
អាជីវក្ររថូរលាក្ម់ក្រថូរលក្ដាេ់លាក្ច់ាេ់ ទក្់ រផហក្ យក្លក្ដាេ់លាក្់លែសដើមផសីលរើលាេ់។ ជលមុញ
លរឹោះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុ េលមួលក្បុងការរសញ្ចញលក្ដាេ់លាក្ល់ែ សៅក្បុងចរាចរ ។ 

7. លត្ួត្ពិនិត្រអាជីវក្មយរថូរលាក្ស់អាយានលររល់េុក្ 
8. ែសពឝែាយច់រ ់និងលិេិត្ផណន ំេថីពីការលររល់រងអាជវីក្មយរថូរលាក្ឱ់្រានទូលំទូលាយ 
9. ែថល់ឱ្រមស្រនថីជំនញនូវលររម់សធ្ាាយទងំងវកិា នងិេមាម រៈក្បុងការចុោះលត្ួត្ពនិិត្រអាជីវក្មយរថូរលាក្ ់

និងេហការជាមយួអាជាញ ធ្រមានេមត្ទក្ចិច ក្បុងការលត្ួត្ពនិិត្រអាជីវក្មយរថូរលាក្ ់
10. ែសពឝែាយជាលរចាពំីលក្េណៈេមាគ ល់លរសភទលក្ដាេ់លាក្ផ់ក្វងកាវ យ ។ េហការណ៍ែថល់ពត័្ម៌ាន

ពីការចរាចរលក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យរវាងស្ថខាធ្នររសេត្ថ និងេមត្ទក្ិចច 
២.៤.១.១៤. វស័ិ្យខស្ដឌរិចចនិងហិរញ្ដវតទុ  

1. ពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីឱ្រលររល់រនក់្បុងការលស្ថវលជាវវភិារពាក្ព់ន័នវេ័ិយសេដឌក្ិចច 
2. ែថល់រាយការណ៍លស្ថវលជាវនិងចងលក្ងឯក្ស្ថរស្ថទ នភាពសេដឌក្ិចចលត្ូវសរៀរចំ 
3. ការែសពឝែាយផណនចំ់រន់ងិលិេិត្រទដាឌ នេថីពីការលររល់រងការសលរើលាេ់លទពរេមផត្ថិរដឌ ែគូរែគង ់

សែធៀងផ្ទធ ត្ ់និងចុោះរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ ានលត្មឹលត្ូវ និងទនស់ពលសវលា 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

4. ការែសពឝែាយផណនចំ់រន់ងិលិេិត្រទដាឌ ន េថីពីការលររល់រងចណូំលស្ថរសពើពនន ដល់មនធីរអងគ
ភាពនិងរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិទនស់ពលសវលា 

5. ការែសពឝែាយផណនលិំេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិេថីពីការលររល់រងនិងសធ្ឝើអាជីវក្មយរញ្ហច ំ និងលាត្ិសភារ សដាយអនុ
លរទនដល់មនធីរអងគភាពពាក្ព់័នន និងមាច េ់អាជីវក្មយមនិទន់លេរច់រឱ់្រកាវ យជាលេរច់រ់ 

6. ែសពឝែាយផណនសំរៀរចំផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិានិងរសលមាងចំណូល-ចំណ្ដយងវកិា 
7. ែសពឝែាយផណនដំាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុេលមារក់ារលររល់រងលរចាឆំ្ប  ំ
8. ការសរៀរចំក្មយវធិ្ីចំណូល-ចំណ្ដយលរចាឆំ្ប  ំលត្ីមាេ 
9. ការពិនិត្រនិងតាមដានសលើការសរៀរចំចលនឥណទនការអនុវត្ថងវកិាតាមក្មយវធិ្ ី
10. ការសរៀរចំសេបើេំុរាយការណ៍តុ្លរភាពងវកិាលរចាផំេលត្ីមាេនិងឆ្ប  ំ
11. ពលងឹងេមត្ទភាពថាប ក្ដ់កឹ្នមំនធីរនិងការោិល័យជំនញរលំទផែបក្រដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុពីថាប ក្ជ់ាត្ ិ

២.៤.១.១៦. វស័ិ្យរតនាគារ 
1. ែសពឝែាយ នឹងចូលរមួេហការជាមយួមនធីរអងគភាពនន អនុវត្ថតាមស្ថរាចរផណនងំយីៗ  និងទូទត្់

ចំណូល-ចំណ្ដយឱ្រមានលរេិទនិភាព 
2. ែសពឝែាយ នឹងចូលរមួេហការរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិានរញ្ជូ នទលមងង់វកិាផដលានចុោះអនុមត័្

រចួនិងទូទត្ច់ំណូល-ចំណ្ដយសរៀងរាល់សលើក្ ននឆ្ប ងំវកិា 
២.៤.២. យុទនស្ថស្រេថអភវិឌណេងគមក្ចិច 

លក្ុមលរឹក្ាសេត្ថអាណត្ថទិី៣ ានដាក្ស់ចញសៅដំសណ្ដោះលស្ថយ ជាយុទនស្ថស្រេថ សដើមផធីានរុណភាពសេវាេុ
ខាភាិល ការអររ់ ំេងគមក្ចិច វរផធ្ម ៌ នងិសយនឌរ័ េំសៅសលើក្ក្មភេ់ចំសណោះដឹង ចសំណោះសធ្ឝើ ផដលអាចមានេមត្ទ
ភាព នងិលទឌភាពលររល់រនក់្បុងការទទួលយក្នូវរសចចក្វទិាេមយ័ទំសនើរ  មក្អភវិឌណនេ៍ងគមជាត្ ិ នងិរមួចំផណក្
ោ៉ា ងេំខានក់្បុងការងារេងគមឲ្រមានការរកី្ចសលមើនលពមទងំរក្ាាននូវវរផធ្ម ៍ លរនពណី ។ យុទឌស្ថស្រេថក្បុងផែបក្
សនោះ ក្បុងវេ័ិយដូចខាងសលកាម៖ 

២.៤.២.១. វស័ិ្យអប់រ ុំ យុវជន និងរីឡា 
1. ពលងីក្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាក្បុងស្ថលារឋមរសងកើត្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាេហរមន ៍ នងិ ក្មយវធិ្ីអររ់ ំ      

តាមារិតា 
2. រសងកើត្រណៈក្មយការជួយ រលំទ(េលមារម់សត្ថយរធ្នធាន ) 
3. រសងកើនការែឋល់អាហាររូរត្ទមមដល់េិេស ែសពឝែាយ និងជលមុញ ការចូលរមួពីលរជាពលរដឌ េហរមន៍ និង

អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន 
4. សលជើេសរ ើេលរូមសត្ថយរេិក្ា និងក្ិចចេនា 
5. ែឋល់លរូមសត្ថយរេិក្ាដល់ស្ថលាផដលមានត្លមូវការ 
6. ស្ថងេងអ់ររេឋងដ់ារ និងអររស្ថប ក្ស់ៅជូនសលាក្លរូអបក្លរូ សៅត្ំរនដ់ាចល់េោល 
7. រសងកើនការែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេសលក្ីលក្ 
8. ស្ថងេងអ់ររេឋងដ់ារេលមារអ់នុវទិាល័យ និងវទិាល័យរផនទម 
9. រសងកើនការែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេសលក្ីលក្   
10. េិក្ា និងផេឝងរក្ទីតាងំរសងកើត្ថាប ក្អ់ក្េរក្មយ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

11. រណឋុ ោះជំនញ នងិរសងកើនលរេិទនភាពននការអនុវត្ថ ក្មយវធិ្សីលកាយអក្េរក្មយ 
12. ែសពឝែាយទេសនៈទនេំខាន់ៗ ដល់យុវជន 
13. សធ្ឝើត្លមូវការលរូរសលងៀន និងែសពឝែាយការសលជើេសរ ើេលរូ 
14. អភវិឌណទីលានក្ី ដាឌ នសេត្ថ និងទលីានក្ឡីា តាមស្ថលាសរៀន 

២.៤.២.២. វស័ិ្យសុ្ខាភិបាល 
1. ការែឋល់ជាត្ិផដក្និងហឝូលីក្អាេីុត្ដល់ស្រេឋីមាននែធសពាោះ និងស្រេឋីសលកាយេំរាល 
2. ការែឋល់ជិវជាត្ិអា និងសមរងដ់ាហសុលតាមយុទននការ២ដងក្បុង១ឆ្ប ដំល់កុ្មារ 
3. រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីអាហាររូត្ទមមដល់ស្រេថី ទរក្ និងកុ្មារអាយុសលកាម៥ឆ្ប  ំ េហរមនល៍េឡាញ់

ទរក្(BFCI)មនធីរសពទរ លេឡាញ់ទរក្(BFHI) 
4. ពលងឹងការងារេមភន័នភាពលក្ុមឆយរពីលររថ់ាប ក្ក់្បុងេុខាភាិលសេត្ថ (M-CAT) 
5. ែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ំពីស្ថរៈេំខានក់្បុងការមក្ពិនិត្រនែធសពាោះស្រេថីក្បុងអំ ុងសពលាត្់រដូវ១ផេ 
6. រនឋសអាយមានេក្មយភាពពនារក្ំសណើ ត្សៅេហរមនស៍ដាយភាប ក្ង់ារផចក្ចាយមសធ្ាាយពនារ

ក្ំសណើ ត្ (CBD) 
7. ចុោះផេឝងរក្អត្ងិិជនផដលសាោះរងស់េវាពនារក្ំសណើ ត្ 
8. ពលងឹង និងពលងីក្ការែថល់សេវាេុេភាពរនថពូជ និងការអររ់ដំល់យុវវយ័ 
9. រសងកើនការលររដណឋ រព់ីការចាក្ថ់ាប សំត្តាណូេដល់ស្រេឋីក្បុងវយ័រនឋពូជ 
10. រសងកើនការអរ់រដំល់ឆយររុរាណ ក្បុងការរញ្ជូ នស្រេថីមក្េំរាលកូ្នសៅមូលដាឌ នេុខាភាិលស្ថធារណៈ 
11. រលំទមសធ្ាាយសធ្ឝើដំសណើ រដល់ស្រេឋីមានរញ្ហា សពលេំរាល 
12. រញ្ជូ នស្រេឋីរំរងុមានសលរោះថាប ក្ព់ីមណឍ លេុេភាពសៅមនធីរសពទរសអាយានទនស់ពលសវលា 
13. រសងកើត្រនធររ់ងច់ា ំមុននិងសលកាយេំរាលកូ្នសៅលររម់ណឍ លេុេភាព 
14. រងាក រនិងទរស់្ថក ត្ម់រណៈភាពមាតា តាមរយៈការ  រណថុ ោះរណ្ដថ លឆយររដឌនិងចុោះសធ្ឝើេវនក្មយមរណៈ 

ភាពមាតា សពលមានក្រណីស្ថវ រ ់
15. ពលងឹងសេវាចាក្ថ់ាប រំងាក រសរៀងរាល់នងងសធ្ឝើការសៅក្បុងមណឍ លេុេភាព 
16. លស្ថវលជាវរក្កុ្មារសាោះរងក់ារែថល់ថាប រំងាក រសៅសពលចុោះសេវាមូលដាឌ ន 
17. រនថែថល់សេវាចុោះយុទននការផចក្ចាយលររថ់ាប  ំសម៉ារង់ដាេរុលដល់កុ្មារអាយុពី១២ផេ-៥៩ផេ ពីរដង/ឆ្ប  ំ
18. ពលងឹងេក្មយភាពក្បុងការផងទ ំពាាល កុ្មារមានជំងឺរារ រលាក្ែវូវដសងាើមនិងលរនុចាញ់ 
19. អនុវត្ឋពិធ្សី្ថរជាត្ិេមាហរក្មយលររល់រងការពាាលជំងកុឺ្មារសៅមូលដាឌ នេុខាភាិលស្ថធារ

ណៈ(IMCI) និងេហរមន(៍CIMCI) សអាយានសទៀងទត្ ់
20. រនឋេក្មយភាពអររ់ែំសពឝែាយអំពីសមសរារសអដេ៏ជំងឺសអដេ៏ ដល់លក្ុមសរលសៅទងំអេ់ 
21. ពលងឹក្ការលររល់រងនងិពាាលជំងឺកាមសរារសៅតាមមណឍ លេុេភាពនិងរវីនិក្កាមសរារ 
22. ពលងឹងនិងពលងីក្សេវាការរងាក រការចមវងសរារពីមាថ យសៅកូ្ន (PMTCT) 
23. ែឋល់លរឹក្ាដល់ស្រេឋីផដលមក្ពិនិត្រនែធសពាោះសៅមណឍ លែថល់លរឹក្ាការសធ្ឝើសត្េថ្មសដាយេយ័លរចិត្ថ (VCCT) 
24. រសងកើនការចុោះអររ់េុំេភាពេឋីពីជំងឺរសរងសៅតាមេហរមន ៍
25. ពលងឹងការលស្ថវលជាវជំងឺរសរងក្បុងក្ំ ុងសពលមក្ពិសលរោះជងំឺសលៅ 



 

 ទំពរ័ 83 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

26. រសងកើនការចុោះផចក្មុងលជលក្ថ់ាប នំិងលជលក្ម់ងុស្ថស ើងវញិ 
27. ពលងឹងការចុោះអនឋរារមនស៍លើការរាត្ត្់ត្ជំងឺលរុនចាញ់ទនស់ពល 
28. ពលងឹងការងារផងទ-ំពាាលដល់អបក្ជងំឺតាមពធី្ីស្ថរជាត្ ិ
29. ចុោះដាក្ថ់ាប អំាផរត្សអាយានទនស់ពលសវលាសដើមផទីរស់្ថក ត្ជ់ំងឺលរុន្ម 
30. ចុោះអររ់ែំសពឝែាយអំពីការរងាក រជមងផឺ្ទឋ ស្ថយរក្ស ី
31. សលត្ៀមលក្េណៈេភេ់សដើមផសីឆវើយត្រនឹងជំងឺឆវងងយីននផដលអាច នឹងសក្ើត្ស ើង 
32. រសងកើនការអររ់ែំសពឝែាយពជីងំឺទឹក្សនមផែែម, សលើេ្មដល់លរជាជន 
33. រសងកើនការរណឋុ ោះរណ្ដឋ លជនំញរសចចក្សទេដល់ររុគលិក្មណឍ លេុេភាពេថីពជីំងឺមនិឆវង 
34. រនឋេក្មយភាពសវទិកាអររ់ែំសពឝែាយសដើមផផី្ទវ េ់រឋូរការលរលពឹត្ឋ(ជក្ា់រ ីសេពសលរឿងលេវងឹ... ) 
35. រសងកើត្ក្ញ្ចរស់លត្ៀមេសស្រងាគ ោះលររម់ូលដាឌ នេុខាភាិលស្ថធារណៈ 
36. រសងកើត្រណក្មយការលររល់រងសលរោះមហនឋរាយថាប ក្ស់េត្ថ,លេុក្ 
37. ជំរញុនិងរសងកើនការែសពឝែាយចំនួនសេវាសៅថាប ក្ម់នធីរសពទររផងែក្សេត្ថ/លេុក្ និងចំនួនសេវាសៅ

ថាប ក្ម់ណឍ លេុេភាពដល់េហរមន ៍តាមរយៈសេវាចុោះមលូដាឌ ន 
38. ពលងឹងការវភិារស្ថទ នភាពេឋុក្ឱ្េងររកិាេ រសពទរលរចាលំត្មីាេ 
39. សធ្ឝើស្ថរសពើភណឍ័ ឱ្េងររកិាេ រសពទរសអាយានលត្ឹមលត្ូវនិងសទៀងទត្ស់រៀងរាល់លត្ីមាេ 
40. សែធរមុេឱ្េងផដលសលើេត្ំរវូការសៅមនធីរេុខាភាិលសេត្ថ ឬលេុក្លរត្ិរត្ិថ 
41. ពលងឹងការលរជុំរណៈក្មាយ ការលររល់រងមណឍ លេុេភាព(HCMC) ឲ្រានសរៀងរាល់២ផេមឋង 
42. ពលងឹងរុណភាពននការអភាិលរមួរញ្ចូ លពីលេុក្លរត្ិរត្ឋិសៅHCs( ISC) 
43. អនុវត្ថនន៍ងិសលរើលាេ់ឧរក្រណ៍វាយត្ំនលផដលានសធ្ឝើរចចុរផនបភាពជាលរចាផំេ សៅថាប ក្ក់ារ.ិលេុក្

លរត្ិរត្ឋ,ិមនធីរសពទររផងែក្នឹងមណឍ លេុេភាព 
44. ពលងឹងសលើការលរមូល និងការវភិារទិនបនយ័,អភវិឌឈនផ៍ែនការនិងអនុវត្ឋនផ៍ែនការ 
45. ពលងឹងរផនទម សលើការងារអភាិលក្ិចច ផែបក្លរពន័នពត័្ម៌ានេុខាភាិល 
46. អនុវត្ថនក៍ារចុោះលេងរ់ាល់ទីក្ផនវងសរើក្សេវាឯក្ជនមានជាអាទិ៍ពហុរវីនកិ្,រនធរព់ិសលរោះនិងពាាល

ជំង,ឺរនធរព់ិសលរោះពាាលជងំឺមាត្ស់ធ្យញ,ឱ្េងស្ថទ ននងិឱ្េងស្ថទ នរង,រនធរផ់ងទជំងំឺ,រនធរ់
ពិសលរោះស្រេថីមាននែធសពាោះមុននងិសលកាយេំរាល,រនធរវ់ភិារសវជជស្ថស្រេថ,រនធរព់ាាលសដាយចលន... 
តាមរណ្ដថ ភមូ,ិ ំុ/េងាក ត្ ់សដើមផលីររល់រងសេវាឯក្ជនទងំមានច់រទ់ងំមនិទនម់ានច់រ ់

47. ែសពឝែាយច់រស់េវាឯក្ជនដល់អាជីវក្រផដលលរក្រវជិាជ ជីវៈសវជជស្ថស្រេថទងំមានច់រទ់ងំមនិ
ទនម់ានច់រ ់ោ៉ា ងត្ិច១ដង/១ឆ្ប ។ំ 

48. ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដានរក្សេវាឯក្ជនផដលមនិទនម់ានអាជាញ រណ័ត ឬការសរើក្សេវាឯក្ជនេុេ
ច់រ ់សរៀងរាល់លត្ីមាេ ។ 

49. សធ្ឝើរចចុរផនបភាពេមាេភាពរណៈក្មាយ ការលុររំាត្ឱ់្េងផក្វងកាវ យនិងសេវាឯក្ជនេុេច់រ ់
រាល់ដំណ្ដចឆ់្ប  ំ។ 

50. លរជុំរណៈក្មាយ ការលុររំាត្ឱ់្េងផក្វងកាវ យ នងិសេវាឯក្ជនេុេច់រស់រៀងរាល់លត្ីមាេ 
ឬឆមាេ  



 

 ទំពរ័ 84 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

២.៤.២.៣. វស័ិ្យស្ងគមរិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិស្មផទ 
1. ែថល់រណ័ត ក្មយេិទនដិីធ្វីជូនលរសួ្ថរអត្ីត្យុទនជន 
2. ក្ំណត្ម់ុេេញ្ហដ អត្តី្យុទនជនជាអាទិភាពសដើមផ ី

ែថល់ដីេមផទនេងគមក្ិចច 
3. រសងកើត្លក្ុមការងារចុោះេួរេុេទុក្េដល់ជនរងសលរោះ និងជនងាយរងសលរោះសៅតាមេហរមន ៍
4. សរៀរចំលារពនទិវាអត្ីត្យុទនជន ២១ មងុិន និងទវិាជនមានពិការភាព ៣ ធ្បូ ពិភពសលាក្ 
5. េហការជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នចុោះលេងទ់និបនយ័លក្ុមជនរងសលរោះ និងងាយរងសលរោះសដាយរូេ

ផែនទីេបងែធោះលររេ់ហរមន ៍
6. ែថល់ជំនួយេសស្រងាគ ោះរនធ នដ់ល់ជនរងសរាោះ និងងាយរងសលរោះសែសងៗ 
7. េហការជាមយួអាជាញ ធ្រផដនដីសដើមផលីេងទ់ិនបនយ័លរសួ្ថរលក្ីលក្ខាវ ងំ 
8. រសងកើត្រណ្ដថ ញភាប ក្ង់ារេងគមក្ិចច ំុ -េងាក ត្់  
9. លរជុំេមាជិក្អនុរណក្មយការសដាោះលស្ថយរញ្ហា ជនអនថាសេត្ថ 
10. ែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ពំីែលវាិក្ននការសធ្ឝើចំណ្ដក្លេុក្ និងការសធ្ឝើចំណ្ដក្លេុក្សដាយ

េុវត្ទិភាព 
11. េហការជាមយួេមត្ទក្ិចច និង អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នចាត្វ់ធិានការសលើជនអនថាផដលពុំលពមទទលួ  

សេវា 
12. រសងកើនក្ិចចេហការ និងទំនក្ទ់ំនងជាមយួអងគការជាត្ ិ អនថរជាត្ិជានដរូ សដើមផរីញ្ជូ នជនរងសលរោះ

សៅទទួលសេវាស្ថថ រនីត្ិេមផទ និងលត្ រស់ៅលេុក្ក្ំសណើ ត្ ជរួជុំលរសួ្ថរវញិ 
13. ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីលផចិសាក្រសញ្ហឆ ត្ររេ់ជនទុចចរតិ្ក្បុងការសាក្មនុេសយក្សៅ

លក្ ់និងសធ្ឝើអាជីវក្មយនន 
14. ទទួល នងិរញ្ជូ នជនរងសលរោះសដាយស្ថរការជួញដូរ និងជនងាយរងសលរោះផដលសធ្ឝើមាតុ្ភូមនិិវត្ថនព៍ី

លរសទេននសដើមផទីទួលានសេវាេសស្រងាគ ោះ 
15. រណថុ ោះរណ្ដថ លរណ្ដថ ញអររ់ជំមងសឺអដេ៏សៅតាមេហរនត៍ាមរយៈភាប ក្ង់ារេងគមក្ិចច ំុ -េងាក ត្់  
16. ផងទតំាមែធោះដល់លក្មុជនរងសលរោះ  និងលរួស្ថររងែលរ៉ាោះពាល់សដាយស្ថរសមសរារសអដេ៏ផដលមាន

ជីវភាពលក្ីលក្ខាវ ងំ 
17. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារក្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណលក្ុមជនរងសលរោះ និងងាយរងសលរោះដល់អាជាញ

ធ្រមូលដាឌ ន 
18. ែសពឝែាយ និងសធ្ឝើេិកាេ ស្ថលាតាម ំុ -េងាក ត្ល់ក្ុង-លេុក្  
19. ជួយ ដល់កុ្មារក្ំលពា និងកុ្មារលក្ីលក្ ១០០នក្ ់ក្បុងមយួឆ្ប  ំ
20. ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីែលវាិក្ននឥទនិពលសលរឿងសញៀនដល់កុ្មារ -យុវកុ្មារសលៅ

ស្ថលាសរៀន 
21. ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីរុណធ្ម ៌ េុជីវធ្ម ៌ និងឥទនពិលននសលរឿងសញៀនចំសពាោះមនុេស

ដល់យុវជនសលៅស្ថលាសរៀន 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

22. សធ្ឝើក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការជាមយួអាណ្ដពាាល អាជាញ ធ្រផដនដី និងេមត្ទក្ិចចសដើមផរីញ្ជូ នលក្ុមជន
រងសលរោះសដាយសលរឿងសញៀនសៅរក្សេវាស្ថថ រនីត្ិេមផទ 

23. លារពឝទិវាកុ្មារអនថរជាត្ិ នងិទិវាពិភពសលាក្លរឆ្ងំពលក្មយកុ្មារសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ
24. ែថល់ចំសណោះដឹងអពំីច់រេ់ថីពពីិការភាពដល់និសោជក្ 
25. េហកាជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នសដើមផកី្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណជនមានពិការភាព សដើមផរីញ្ជូ នក្បុងក្មយ

វធិ្ីរណថុ ោះរណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ 
26. រញ្ជូ នជនមានពិការភាពសៅចូលរមួវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជនំញវជិាជ ជីវៈសៅតាមរណ្ដថ រាធានី .សេត្ថ  
27. ជនពិការានទទួលសេវាស្ថថ រលទនភាពពលក្មយសដាយផ្ទធ ល់សៅនឹងែធោះររេ់េវួន 
28. លរមូលទិនបនយ័មនុេសចាេ់ជរារយ នទពីឹង 
29. សធ្ឝើទិវាមនុេសចាេ់អនថរជាត្ិ 01 ត្  ុលាសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ
30. ជួយ េសស្រងាគ ោះជនចាេ់ជរារយ នទីពឹង និងមានជមងលឺរចាកំាយ 
31. រសងកើត្េមារមមនុេសចាេ់តាមេហរមនស៍ដាយេហការជាមយួមនធីរធ្មយការ និងស្ថេន យក្

វត្ថ និងលពោះេងឃជាសរលសៅ 
២.៤.២.៤.វស័ិ្យរិចចការនារ ី

1. សរៀរចំែសពឝែាយសដាយមានេមាម រៈជំនួយ(Multi-media) និងក្បុងសពលេមលេរេលមាររ់ុរេ 
2. ចុោះែសពឝែាយសដាយផ្ទធ ល់ដល់លរួស្ថរផដលផត្ងផត្លរលពតឹ្ថិអំសពើហឹងាក្បុងលរសួ្ថរ 
3. ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអំពីជនំញសដាោះលស្ថយទំនេសលៅលរពន័នតុ្លាការ ដល់ រ.ក្.ន.ក្ 
4. សរៀរចំទីក្ផនវងស្ថប ក្រ់សណ្ដថ ោះអាេនបធានេុវត្ទិភាពជនរងសលរោះ 
5. សរើក្វរគែសពឝែាយេថីពីែលរ៉ាោះពាល់សលរើលាេ់សលរឿងសញៀន 
6. ែថល់ជំនញជាក្ល់ាក្ស់ៅតាមត្ួនទីររេ់ស្រេថី 
7. ែសពឝែាយដល់ស្រេថីឲ្រពាោមរណថុ ោះរណ្ដថ លេមត្ទភាពររេ់េវួនរផនទម 
8. ែសពឝែាយដល់រណរក្សនសោាយឲ្រដាក្រ់ញ្ចូ លស្រេថីសៅក្បុងរញ្ជ ីសរក្េភាពររេ់េវួនឲ្រានសលចើន 

និងឲ្រមានលំដារស់លេសរៀងលែ 
២.៤.២.៥. វស័ិ្យធមមការ និងសាស្នា 

1. ពលងឹងនិងពលងីក្ស្ថលាពុទនិក្េិក្ា 
2. រសស្រញ្ជ ៀរលពោះធ្មត៌ាមរយៈវទិរុ សហឝេរុក្ សែក្មនធីរ 
3. លពោះេងឃតូ្ចៗ ឬសទើរផត្រេួងយីចាាំចល់ត្ូវពលងឹងធ្មវ៌និយ័ 
4. ពលងឹងរណៈលររល់រងវត្ថនីមយួៗសដាយភាពហយត្ច់ត្ ់
5. ជំរញុសអាយមានការសរើក្ស្ថលាពុទនកិ្មធ្រមេិក្ារឋមភមូសិអាយានចំនួន០៣ថាប ក្ ់
6. ជំរញុសអាយមានការយល់ដឹងពីការពលងីក្ធ្នធានក្បុងវល័ិយស្ថេន 
7. សរៀងរររចចយ័តាមរយៈលពោះធ្មស៌ទេន និងហិរវភិារទន 
8. ែសពឝែាយសអាយលពោះេងឃមានឆនធោះក្បុងការេិក្ា 
9. លត្ូវចុោះលត្ួត្ពិនិត្រ និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់រណៈលររ់លរងស្ថលា លរូ និងេមណៈេិេសសអាយានញឹក្ញារ់ 
10. រសងកើត្សអាយមានការលរក្ួត្លរផជងនិងការែថល់រងាឝ ន ់
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

11. រសងកើនការែសពឝែាយតាមវទិរុ និងតាមស្ថលាពីរឋមដល់វទិាល័យ 
12. ការផេឝងយល់ពីស្ថេនស្ថយ ត្ហឝូន 
13. រញ្ជូលវត្ថមានលពោះេងឃក្បុងការែសពឝែាយសអាយយល់ដងឹេភេ់ទងំខាងែវូវសលាក្ នងិធ្ម ៌
14. ចុោះជំរញុនិងែសពឝែាយលររវ់ត្ថអារាមសអាយសរៀរចំេំណងស់អាយលត្ូវរចនរទ 
15. លររវ់ត្ថអារាមលត្ូវការសរៀរចំររសិ្ថទ នទីធាវ វត្ថសអាយេមលេរទងំេនថិេុេ និងការលរត្រិត្ថ ិ
16. ពលងឹងលពោះធ្មយក្ងកិ្សអាយមានការសរៀនេូលត្រផនទម 
17. រសងកើត្សអាយមានរណ្ដត ល័យេលមារល់ស្ថវលជាវសអាយានលររវ់ត្ថអារាម 
18. រញ្ជូ នអាចាររនិងអាចារនិីចូលរមួវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លលក្ុមអាចាររផេយរសៅតាមសរលការណ៍លក្េួង 
19. សធ្ឝើការទំនក្ទ់ំនងសអាយយល់ដឹងពសី្ថរៈេំខានក់្បុងសលជើេសរ ើេផត្ងតាងំត្ំណ្ដងលរេឹធសអាោាន

ច់េ់លាេ់ 
20. ែសពឝែាយសអាយានញឹក្ញារ់េថីពីលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថននេថីពីពាហិរស្ថេនក្បុងលពោះរាជាណ្ដក្មភុជា 
21. ចុោះសរេក្ក្មយពិនតិ្រលររល់ពោះវហិារ ស្ថប ក្ក់ារថាឝ យរងគ ំ
22. ចុោះសរេក្ក្មយេហការែសពឝែាយេហការនូវលិេិត្ដាឌ នននជាមយួអាជាញ ធ្រេថីពីពាហិរស្ថេន

ក្បុងផដនេមត្ទក្ិចចររេ់ពួក្រត្ ់
23. សេបើេំុការរំសពញរផនទមលក្រេណឍ មស្រនថរីាជការេលមារម់នធរីធ្មយការ និងស្ថេន 

២.៤.២.៦. វស័ិ្យវបផធម៌ និងវចិិរតសិ្លផៈ 
24. ចុោះរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ វត្ទុរុរាណ និងជួេជុលកុ្លាលភាជនល៍េងព់ីេំសៅលិចសៅសកាោះសេថច 
25. សាោះរសងាគ លសធ្ឝើស្ថវ ក្េញ្ហដ  និងក្ណំត្ល់ពំដសី្ថទ នីយរុរាណក្បុងសេត្ថ 
26. ជួេជុលស្ថភ ន ែវូវចូលត្រំនរ់មណីយដាឌ ន ុនឆ្ង 
27. លរមូលវត្ទុរុរាណសៅរាយា៉ា យតាមទីស្ថធារណៈយក្មក្រក្ាទុក្ក្ផនវងមានេុវត្ទិភាព 
28. ទរស់្ថក ត្ក់ារលួចជីក្ក្កាយវត្ទុរុរាណេុេច់រ ់
29. រំែុេលរជាពលរដឌឲ្រផងរក្ាលរនពណីមាូរអាហារ េសមវៀក្រំពាក្ ់រសងាើរផេវង រា ំ
30. ការេផមថងេិលផៈទេសនីយភាពសៅតាមមូលដាឌ ន 
31. ែសពឝែាយពីទំសនៀមទំលារ់លរនពណីររេ់ជនជាត្ិសដើមភារត្ិចតាមរយៈការេផមថងេិលផៈ និងតាងំពិពរ័ណ៍ 
32. ែសពឝែាយពីក្់ចច់មាវ ក្ផ់េយរដល់មាច េ់សរាងេិរផក្មយ និងជាងចមាវ ក្ ់
33. ពលងឹងស្ថប នដេិលផៈមហាជន និងេិលផៈអាជីពសដើមផរីំសរ ើសេចក្ថីលត្ូវការររេ់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ 
34. រណថុ ោះរណ្ដថ លរាចំាេ់ ត្សមវើងរាងំយី និងការេផមថងសរឿងេវីៗដល់េិេសជំននស់លកាយ 
35. សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លសភវងលរនពណី និងសភវងពណិពាទរ នឆោុដំល់ទជីនរទ នងិតាមវត្ថអារាម 
36. ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញដល់មស្រនថីររេ់អងគភាព 

២.៤.២.៧. វស័ិ្យការង្វរ និងបណថុ ោះបណថ លវជិាជ ជីវៈ 
1. សរៀរចំក្ិចចលរជុំែសពឝែាយច់រេ់ថីពីការងារ និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថនន 
2. ចុោះអធ្ិការក្ចិចតាមេហលរេ លរឹោះស្ថទ នឲ្រានសទៀងទត្ ់
3. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអរគិេនី  
4. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជាងក្សំារ  
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

5. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លកុ្ំពរូទរ័រដឌាល  
6. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លសអ ិចលត្ូនិច  
7. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជួេជុលម៉ាូតូ្  
8. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជាងែាផដក្  
9. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមមានន់ិងចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថង  
10. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមសរនិងចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថង  
11. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដារំផនវចលមុោះ  
12. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមលត្ីអផណថ ង  
13. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លរណថុ ោះែសតិ្  
14. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមក្ផងករ  
15. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដធូំ្សរន  
16. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដលំាុង  
17. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដសំពភ   
18. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមលជូក្ និងចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថង 
19. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដនំេភចងកឹោះ 
20. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដលំត្ក្ួន 
21.  សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដណំ្ដលំត្ឡាច 
22.  សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដណំ្ដនំឆថាវ 

២.៤.២.៨. វស័ិ្យព័ត៌មាន 
1. ពលងីក្វសិ្ថលភាពលរពន័នែសពឝ ែាយានលររដណថ រទូ់ទសំេត្ថ 
2. រំពាក្ឧ់រក្រណ៍ េមាម ររសចចក្សទេឲ្រានលររល់រន ់ទំសនើរលេរតាមេមយ័រសចចក្វទិា។ 
3. ត្លមូវឲ្រមានស្ថទ នីយទូ៍រទេសន៍មយួេមរមរអាចែាយលររដណថ រទូ់ទងំសេត្ថ សដើមផរីសលមើជូនទេសនិក្ជន។ 
4. រំពាក្នូ់វមសធ្ាាយេលមារចុ់ោះយក្ពត័្ម៌ានសៅតាមមូលដាឌ ន 
5. រណថុ ោះរណ្ដថ លមស្រនថជីំនញរសចចក្សទេ សដើមផអីភវិឌណនធ៍្នធានមេស។ 

២.៤.២.៩. វស័ិ្យទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភា-រពឹទនស្ភា និងអធិការរិចច 
1. ែសពឝែាយច់រន់នដល់មលូដាឌ ន ជូនលរជាពលរដឌ ានយល់ដឹងនងិលរត្ិរត្ថិតាម  
2. ចុោះលរមូលនងឹសដាោះលស្ថយេំណូមពរ ចមងល់នឹងត្ំរវូការ ររេ់លរជាពលរដឌដល់មូលដាឌ ន 
3. ចុោះសធ្ឝើអធ្ិការក្ចិចនឹងតាមដានលត្ួនពិនិត្រការអនុវត្ថច់រលិ់េិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិនន រទរញ្ហជ និង

អនុស្ថេនរ៌រេ់លរមុេរាជរដាឌ ភាិល 
២.៤.២.១០. វស័ិ្យមុេង្វរសាធារណៈ 

1. ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល និងែសពឝែាយអពំីលិេិត្រទដាឌ ជុំវញិសេត្ថ 
2. ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល និងែសពឝែាយអពំីស្ថរាចរផណនងំយីជុំវញិសេត្ថ 

២.៤.២.១១. វស័ិ្យខផនការ និងស្ទិតិ 
1. រលំទដំសណើ រការសរៀរចំក្ស្ថងផែនការសៅថាប ក្់សលកាមជាត្ិ និងសធ្ឝើការរណថុ ោះរណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

2. ពលងឹងការលរមូល ចងលក្ង ែសពឝែាយ និងការសលរើលាេ់ទនិបនយ័ក្បុងការងារផែនការថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ
និងសធ្ឝើការរណថុ ោះរណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 

3. រលំទនិងចូលរមួក្ចិចការរណថុ ោះរណ្ដថ លពលងងឹេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ ការងារលរជាជន នងិការអភវិឌណ 
4. រលំទនិងចូលរមួក្ិចចការរណថុ ោះរណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថការងារវទិាស្ថស្រេថ និងរសចចក្វទិា 
5. ចុោះតាមដានលត្ួត្ពិនិត្ររាយការណ៍រកី្ចំសរ ើនលរចា ំលត្ីមាេររេ់ក្មយវធិ្ីវនិិសោរសេត្ថ លក្ុងលេុក្  ំុេងាក ត្់ 

 ២.៤.៣.  យុទនស្ថស្រេថអភវិឌណ ការសលរើលាេ់ដធី្វ ី នងិការលររល់រងធ្នធានធ្មយជាត្ ិ ររសិ្ថទ នលរររ់លរងសលរោះ
មហនថរាយ នងិផលរលរកួ្អាកាេធាតុ្៖  

សដើមផេីសលមចានសៅសរលរំណង និងសរលសៅក្បុងផែបក្សនោះ លក្ុមលរឹក្ាអាណត្ថិ៣ ានដាក្ស់ចញសៅ
ដំសណ្ដោះលស្ថយ ជាយុទនស្ថស្រេថនន សដើមផកីារពារ និងអភរិក្សធ្នធានធ្មយជាត្ិលរក្រសដាយចិរភាព និងេនាំសៅនងឹ
រផលមរលមួលអាកាេធាតុ្ ផដលមានវេ័ិយេំខាន់ៗ ដូចខាងសលកាម៖ 

២.៤.៣.១. វស័ិ្យខដនដីនគរបូនីយរមម និងស្ុំណង ់
1. សចញរណ័ត ក្មយេិទនិដធី្វីជូនលរជាពលរដឌ 
2. ចុោះក្ណំត្ទ់ីតាងំេមផទនដេីងគមក្ិចច សដើមផផីចក្ជូនដល់សោធ្ិនលក្ីលក្ 
3. សលកាយពីមានរវងស់រល លក្ុងសេមរភូមនិធនឹងមានសហដាឌ រចនេមភន័ន និងផែនការសលរើលាេ់ដីលរក្រ

សដាយលរេិទនិភាព 
4. សចញច់រអ់នុញ្ហដ ត្ស្ថងេងជូ់នលរជាពលរដឌ 
5. សចញវញិ្ហដ រនរល័ត្លក្មុជាងស្ថងេង ់
6. រសងកើត្លក្ុមការងារចុោះសដាោះលស្ថយសដើមផកីាត្រ់នទយឬរញ្ចរទ់ំនេ់ ដីធ្វ ី

២.៤.៣.២. វស័ិ្យបរសិាទ ន 
1. សរៀរចំទីលានចាក្េំ់រាម នងិក្ផនវងេថុក្េំរាមរសណ្ដថ ោះអាេនប 
2. សរៀរចំ េលមារដុ់ត្េំរាមសវជជស្ថស្រេថ 
3. ែសពឝែាយអំពីច់ររ់រសិ្ថទ ន 
4. ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ហដ  អររ់រំរសិ្ថទ នសៅទីស្ថធារណៈ 
5. សរៀរចំឲ្រមានធុ្ងដាក្េំ់រាមសៅទីស្ថធារណៈ 
6. ជលមុញការដឹក្ជញ្ជូ ន និងលរមូលេំរាមលរក្រសដាយលរេិទឌភាព និងពលងីក្វសិ្ថលភាពសអាយានទូទងំលក្ុង 
7. សរៀរចំសធ្ឝើលទឌក្មយរក្លក្ុមហ ុនដឹក្ជញ្ជូ ន និងលរមូលេំរាម 
8. សរៀរចំរណ្ដថ ញេំរាររ់ងាូរេំណល់រាវ និង អាងលរលពឹត្ថកិ្មយេំណល់រាវ 
9. ែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌអំពីការលររល់រងេំណល់-រាវ 
10. រលំទដល់មស្រនថីឧទានុរក្សក្បុងការល់ត្ទរស់្ថក ត្រ់ទសលយើេ 
11. ការែសពឝែាយច់រេ់ថីពតី្ំរនក់ារពារធ្មយជាត្ិ ដល់េហរមនម៏ូលដាឌ ន 

២.៤.៣.៣. វស័ិ្យថ្រពខឈី 
1. សរៀរចំឲ្រមានឧរក្រណ៍ឲ្រលររល់រន ់(GPS. GIS...) 
2. ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ហដ  នងិសាោះរសងាគ លលពំ ននផដននលពសឈើររេ់រដឌឲ្រានលររក់្ផនវង 
3. ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រការជួញដូរសឈើេុេច់រ ់
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

4. ែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌអំពីច់រេ់ឋីពីនលពសឈើ រទរញ្ហជ  និងសេចក្ឋីជូនដំណឹង ររេ់រាជរដាឌ ភិ
ាល និងលិេិត្ រទដាឌ នសែសងៗសទៀត្ 

5. អររ់ ំ និង ែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌផដលចូលរក្ែលអនុែលនលពសឈើឲ្រសចោះលរុងលរយត័្បក្បុងការ
ការពារសភវើងសឆោះនលព 

6. អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់អបក្សទេចរណ៍មយួចំនួនឲ្រសចោះលរុងលរយត័្បក្បុងការការពារសភវើងសឆោះនលព 
7. រសងកើត្ថាប ល់រណថុ ោះកូ្នសឈើ 
8. ចុោះក្ណំត្ទ់ីតាងំេលមារស់្ថថ រ និងដាសំឈើស ើងវញិ 
9. អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ពំីស្ថរៈលរសោជនន៍នការអភរិក្សនលពសឈើ 
10. រសងកើត្េហរមនន៍លពសឈើ 

២.៤.៣.៤. ការរគប់រគងខរគាោះមហនថោយ 
1. សធ្ឝើការសាេេំអាត្មនី និងលររយុ់ទឌភណ័ឍ មនិទនែ់ធុោះជូនលរជាពលរដឌ 
2. ែសពឝែាយការពាក្រណ៍ឧតុ្និយម 
3. ែសពឝែាយពីវធិានការការពារ េរល់ពរុោះ 
4. ែថល់ការឧរត្ទមមេមាម រៈដល់លរួស្ថររងសលរោះ 
5. ការស្ថថ រស ើងវញិនូវសហដាឌ រចនេមភន័ន ផដលរងការរំផ្ទវ ញសដាយេរល់ពរុោះ 

២.៤.៣.៥. ការខរបរបរួអាកាស្ធាតុៈ 
1. ែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌឲ្រយល់ដឹង ពីការផលរលរួលននលរទរអូហសូន 
2. រសងកើត្ក្មយវធិ្រីថូរលរពន័នមា៉ា េីុនលត្ជាក្ផ់ដលរំផ្ទវ ញលេទរអ់ូហសូនខាវ ងំ 
3. វាយត្នមវភាពងាយរងសលរោះ 
4. សរៀរចំ និងអនុវត្ថផែនការរនាុសំៅនឹងការផលរលរួលអាកាេធាតុ្ 

 ២.៤.៤. យុទនស្ថស្រេថអភវិឌណ ផែបក្រដឌាល និងេនថេុិេេណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណៈ៖  
ដំសណ្ដោះលស្ថយជាយុទនស្ថស្រេថជាសលចើនលត្ូវានសរៀរចំស ើងសៅក្បុងផែបក្សនោះសដើមផពីលងឹងេនថិេុេ េណ្ដថ រ់

ធាប រេ់ងគមសៅតាមមូលដាឌ ន និងក្ស្ថងវរផធ្មស៌េវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌរមួចផំណក្ពលងឹងសេដឌក្ិចចជាត្ិ ។ 
២.៤.៤.១. ការរគប់រគងរដឌបាលនិងខដនដី 

1. រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំផែនការអភវិឌណនរ៍យ:សពលលាឆំ្ប  ំ និងក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំ រកំ្លិ លរចាឆំ្ប ំ
ររេ់សេត្ថ 

2. រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីរសរៀរចំផែនការអភវិឌណនរ៍រេ់លក្ុមលរឹក្ាលក្ុង លក្ុមលរឹក្ាលេុក្ លក្ុមលរឹក្ា ំុ នងិ 
លក្ុមលរឹក្ាេងាក ត្ ់

3. ពិនិត្រនិងសលើក្អនុស្ថេនជូ៍នអភាិលសេត្ថ អំពីការសធ្ឝើអនុសលាមភាព ផែនការអភវិឌណនរ៍រេ់លក្ងុ 
លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

4. រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំរាយការណ៍រកី្ចសលមើនទក្ទ់ងដល់ការងារផែនការអភវិឌណន ៍ និងក្មយវធិ្ីវនិិ
សោរររេសេត្ថ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

5. វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសធ្ឝើរចចុរផនបភាពទិនបនយ័ពាក្ព់ន័ននិងរសលមាងអភវិឌណនន ររេ់សេត្ថ 
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

6. េហការជាមនួមនធីរ អងគភាព ទក្ទ់ងនឹងទនិបនយ័ ផែនទ ីនិងសេចក្ឋីលត្ូវការជាអាទិភាពររេ់ សេត្ថ 
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

7. សរៀរចំសវទិការពីសលរោះសោរល់ក្ស្ថងក្មយវធិ្ីវនិិសោររឆី្ប រំកំ្ិលសេត្ថ 
8. រលំទលក្ុង លេុក្ក្បុងការសរៀរចំេិកាេ ស្ថលាេមាហរណក្មយផែនការ 
9. េិក្ារសលមាងលក្ុង លេុក្  ំុ េងាក ត្ ់សរៀរចំរវង ា៉ា នស់្ថយ នត្នមវ និងសរៀរចំេំសណើ រសលមាង ។ 
10. លររល់រងក្ិចចេនា នងិលត្ួត្ពិនិត្រការអនុវត្ថក្ចិចេនាននក្បុងក្មយវធិ្ីវនិិសោរររេ់សេត្ថ 
11. ស្ថងេងែ់វូវសរតុ្ងអាសម លរផវង ៦០០ម ទទឹង ៦ម ក្លមាេ់ ០.១៥ម 
12. ស្ថងេងែ់វូវសរតុ្ងអាសម ០១ផេស លរផវង ២៩៤ម ទទឹង ៥ម ក្លមាេ់ ០.១៥ម 
13. ស្ថងេងែ់វូវសរតុ្ងអាសម ១ផេស លរផវង ១៩០ម ទទងឹ ៥ម ក្លមាេ់ ០.១៥ម 
14. ស្ថងេងែវូវសរតុ្ងអាសម ០១ផេស លរផវង ២៥១ម ទទឹង ៥ម ក្លមាេ់ ០.១៥ម 
15. ស្ថទ រនលូលរអរល់រផវង ១៣៥០ម អងកត្ែ់ចិត្ ០.៨០ម 
16. ស្ថទ រនលូលរអរល់រផវង ២០០ម អងកត្ែ់ចតិ្ ០.៨០ម 
17. ស្ថទ រនលូលរអរល់រផវង ៣០០ម អងកត្ែ់ចតិ្ ០.៨០ម 
18. ស្ថទ រនលូមូលសភាវ ោះកាត្ែ់វូវចំនួន ០២ក្ផនវង លរផវង ១០ម អងកត្ែ់ចិត្ ១ម និងស្ថទ រលរឡាយរសំដាោះទឹក្ 
19. សរៀរចំក្ផនវងតាងំលពោះឆ្ោ៉ា ល័ក្េណ៍ 
20. សរៀរចំផក្លមែេួន 
21. ជួេជុលរណ្ដថ ញរសងាគ លដងសរម 
22. ស្ថងេងឃ់្វ ងំដាក្េ់មាម រ ទហំំ ១៥ម x១៨ម 
23. ស្ថងេងអ់ររលចក្សចញចូលផត្មយួ 
24. ជួយ លរជាជន(លក្ីលក្)េលមាក្មនធីរសពទរ 
25. ជួយ ជនរងសលរោះសដាយសលរោះធ្មយជាត្ ិ
26. ជួយ េហរមន ៍ក្ីឡា និងវរផធ្ម ៌
27. ឧរត្ទមមដល់ េមាជិក្ភាពេមារមជាត្ិលក្ុមលរកឹ្ារាជធានី សេត្ថ 
28. ក្ិចចេនាននការែថល់សេវាជាមយួេហលរេ (លរមូលេំរាម) 
29. ទិញសដើមសឈើដាតំាមដងែវូវស្ថធារណៈ នងិក្បុងេួនក្បុងស្ថលាសេត្ថ 
30. ការងារស្ថងេងរ់សងាគ លសភវើងអរិគេនរីំភវតឺាមែវូវ 
31. ការសរៀរចំផក្លមែេួនច់រស្ថធារណៈក្បុងលក្ុងសេមរភមូនិធ និងលេុក្មណឍ េីមា 
32. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល រលឹំក្ស ើងវញិេថីពីក្ិចចការដឌាលរាជធានី សេត្ថ លក្ុង លេុក្ េណឍ  ដល់ 

ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុលក្ុង លេុក្ 
33. ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដានសលើការអនុវត្ថក្ិចចការទទួលលិេិត្ចូល សចញ និងរសរៀរត្មកល់ឯក្ស្ថរ ក្បុង

ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុលក្ុង លេុក្  
២.៤.៤.១. ការរគប់រគងស្នថិសុ្េ និងស្ណថ ប់ធាប ប់សារធារណៈ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

1. ជំរញុនិងពលងឹងការលររល់រងវត្ថមានជនររសទេរយៈសពលេវីនិងផវង សៅតាមត្ំរនផ់ដលមានជន
ររសទេស្ថប ក្ស់ៅ 

2. សធ្ឝើការែសពឝែាយអពំីច់រ ់ លក្មលពហយទណ័ឍ  និងច់រន់ន ននលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា ឲ្រដល់ 
េហរមន ៌។ 

3. េហការជាមយួអធ្ិការដាឌ ននររាលលក្ុង-លេុក្ និងរណ្ដថ ស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័ន សដើមផរីងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់
និងរស្រងាក រ  ការរងករទសលយើេសែសងៗពីមេុេញ្ហដ ចាេ់ ងយី ។ 

4. េហការជាមយួអធ្ិការដាឌ ននររាលលក្ុង-លេុក្ និង រណ្ដថ ស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័នសដើមផសីធ្ឝើការែសពឝែាយ អររ់ ំសអា
យដល់េហរមន ៍និង រងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រអំសពើហឹងាសែសងៗ សអាយទនស់ពលសវលា ។ 

5. េហការជាមយួ អជាញ ធ្រ នររាលលក្ុង/លេុក្ ែសពឝែាយពីច់រ ់និងែលរ៉ាោះពាល់ននសលរឿងសញៀន 
និងរនថចាត្វ់ធិានការ    ក្បុងការលររល់រងមុេេញ្ហដ  សលរើលាេ់សលរឿងសញៀន មុេេញ្ហដ ជួញដូរសលរឿង
សញៀន និងមុេេញ្ហដ ដាដុំោះរកុ្េជាត្ិសញៀន ឬែលិត្ែលផក្នចបនូវស្ថរធាត្ិសញៀនេុេច់រ ់។ល។ 

6. េហការជាមយួអធ្ិការដាឌ ននររាលលក្ុង/លេុក្ សធ្ឝើការែសពឝែាយតាមវទិរុ និងផចក្ឯក្ស្ថរផដល
ពាក្ព់ន័ន និងច់រច់រាចរែវូវសរក្ ត្ំរនែ់វូវផដលងាយរងកឲ្រមានសលរោះថាប ក្ ់។ល។ សអាយដល់លរជា
ពលរដឌសៅក្បុង     មូលដាឌ ន  និងអបក្សរើក្ររសៅតាមដងែវូវ រមួនឹងការដាក្រ់៉ាុេថិ៍លត្ួត្ពនិិត្រ សលផឿន
រងយនថ ក្លមតិ្សលរឿង លេវងឹ និងសលរឿងសញៀនជាសដើម ។ 

7. ដាក្រ់ទរញ្ហជ ោ៉ា ងត្ងឹរងឹចំសពាោះ ក្មាវ ងំជំនញផដលពាក្ព់ន័នទងំអេ់ សៅតាមមូលដាឌ ន សអាយ
េិត្េំរំសពញត្ួនទ ីភារក្ិចច សធ្ឝើការសឃ្េន ែសពឝែាយអនុលក្ិត្រ សលេ០៤៣ររេ់លក្េួងមហានែធ    
េថីពីការសរៀរចំេណ្ដថ រធ់ាប រទូ់ទងំសេត្ថ  ឲ្រលរជាពលរដឌសៅក្បុងមូលដាឌ នានដឹងលររ់ៗ រប  ។ 

8. រនថពលងឹងការែសពឝែាយរទដាឌ នេថីពី ការទរស់្ថក ត្ ់ សលរោះមហនថរាយ សដាយស្ថរអរគីភយ័ សដាយ
ដល់មូលដាឌ ន និង លត្តួ្ពិនតិ្រ ការដាក្រ់ំពងព់នវត្អ់រគីភយ័ សៅតាមត្ំរនផ់ដលងាយរងករ សលរោះអរគី
ភយ័រំែុត្ ។ ពិសេេ សលត្ៀមក្មាវ ងំ ២៤សមា៉ា ង/២៤សមា៉ា ង សដើមផពីនវត្ស់លរោះអរគីភយ័ជូនលរជាពលរដឌ
សអាយទនស់ពលសវលា ។ 

9. រនថពលងឹងត្ួនទី ភារក្ចិច ររេ់ក្មាវ ងំជំនញសៅតាមរ៉ាុេថិ៍នររាលរដឌាល ផែបក្សធ្ឝើ សេៀវសៅស្ថប ក្់
សៅសេៀវសៅលរួស្ថរជូនលរជាពលរដឌ ដូចជាេូច ាត្រ់ង ់នងិសធ្ឝើងយី សអាយានលត្ឹមលត្ូវសលឿន រហ័េ  

10. រនថពលងឹងត្ួនទី ភារក្ិចច ររេ់ក្មាវ ងំជំនញសៅតាម អធ្កិារ   ដាឌ ននររាលរដឌាលលក្ុង/លេុក្ 
សលត្ៀមេវួនលររស់ពលសវលា ០៧នងង ក្បុងមយួេាថ ហ៍ សធ្ឝើអត្ថេញ្ហដ ណរណ័ត  ជូនលរជាពលរដឌ ដូចជា 
េូច ាត្រ់ង ់នងិសធ្ឝើងយី សអាយានលត្ឹមលត្ូវ  សលឿន រហ័េ។ 

11. ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំនររាលការពារេុវត្ថិភាព ជួយ េលមួលចរាចរជូន លពោះមហាក្សលត្ ឥេសរជនជាន់
េភេ់ អបក្កាទូត្    និងថាប ក្ដ់កឹ្នជំាត្ិ/អនថរជាត្ិ ផដលមក្រំសពញសរេក្ក្មយក្បុងសេត្ថ     ឲ្រទទួល
ានេុេេុវត្ថិភាព ១០០% 

12. ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំនររាលសទេចរណ៍ េហការជាមយួស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័ន ក្មាវ ងំនររាលអធ្ិការ
ដាឌ ន/រ៉ាុេថិ៍រដឌាល   ចុោះលត្ួត្    ពិនិត្រ ការែថល់សេវាក្មយររេ់អបក្ែថល់សេវាក្មយសទេចរណ៍ និងចុោះ
ល់ត្តាមត្រំនក់្សំ្ថនថនន សៅសពលមានក្មយវធិ្ីរុណរជាត្ិអនថរជាត្ិ សដើមផកីារពារេុវត្ថិភាពជូន
សភញៀវសទេចរណ៍ផដលមក្ក្សំ្ថនថ ។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

13. ចុោះរិទែសពឝែាយេវមឹស្ថរច់រេ់ថីពី   ការរស្រងាក រអំសពើជញួដូរមនុេស និងអំសពើសធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវសភទ
សៅតាមសរលសៅេំខាន់ៗ មយួចំនួនផដលផដលងាយលរលពឹត្ថរទសលយើេសៅទូរទងំសេត្ថ និងសធ្ឝើក្ិចច
េនាដល់មាច េ់សរលសៅ លរក្រអាជីវក្មយទងំសនោះ មនិសអាយមានការលរលពឹត្ថអំសពើជញួដូរមនុេស 
និងអំសពើសធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវ សភទជាដាចខ់ាត្ ។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

២.៥. តារាងររបេណ័្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ខេតត 
 

ចរខវុិសយ័៖ ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថ អាណត្ថិទី៣ ររេ់លកុ្មលរឹក្ា សដាយផែែក្សៅតាមឯក្ស្ថរសរលររេ់ថាប ក្ជ់ាតិ្េំខាន់ៗ  ចំននួពីរ ទី១ ក្មយវធីិ្នសោាយនិងយុទឌ
ស្ថស្រេថចតុ្សកាណររេ់រាជរដាឌ ភាិល និងទី២ ចក្េុវេ័ិយរយៈសពលផវងរឺចក្េុវេ័ិយឆ្ប ២ំ០៣០ ផដលរងាា ញពីការចាក្សចញររេ់ក្មភុជាពីលរសទេផដលមានចំណូល
មធ្រមក្លមតិ្ទរសៅជាលរសទេផដលមានចំណូលក្លមតិ្េភេ់ និងចក្េុវេ័ិយឆ្ប ២ំ០៥០ ផដលកំ្ណត្ថ់ាក្មភុជានឹងកាវ យជាលរសទេផដលមានចំណូលេភេ់។ 
              ដូសចបោះ ចក្េុវេ័ិយរមួររេ់សេត្ថសកាោះកុ្ង រឺៈ " ក្ស្ថងនូវេងគមមយួផដលរងឹមា ំមានេនថភិាព េទិរភាពនសោាយ   មានេនថេុិេ និងេណ្ដថ រធ់ាប រល់ែ មានការ
អភវិឌណលរក្រសដាយចីរភាព និងលរកានខ់ាជ រនូ់វសរលការណ៍លរជាធិ្រសត្យរសេរពីហុរក្ស មានការសររពេិទឌមិនុេស និងសេចក្ថនីងវងបូរររេ់មនុេស ជាេងគមមយួផដល
លរជាជនសៅក្បុងសេត្ថ មានចំសណោះដឹងេភេ់ និងមានវរផធ្មស៌លៅលជោះ មានជីវភាពេមរមរ និងមានការរេ់សៅលរក្រសដាយេុេដុមរមន ទងំក្បុងលរសួ្ថរ និងេងគមជាតិ្ "។ 
              តាមចក្េុវេ័ិយខាងសលើ រដឌាលសេត្ថ យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ជំ់រុញការផ្ទវ េ់រថូររចនេមភន័ឌក្បុងដំណ្ដក្ក់ាលរនួេំខាន ់ រឺៈ ១. ការអភវិឌណធ្នធានមនុេស េំសៅ
សលើក្ក្មភេ់ ចំសណោះដឹង ជំនញវជិាជ ជីវៈ េមត្ទភាព េហលរិនភាព   ការនចបលរឌិត្ នវានុវត្ថន ៍ រុណធ្ម ៌េីលធ្ម ៌មនេិកាសេបហាជាតិ្ និងស្ថយ រតី្ទទួលេុេលតូ្វ េុេ
ភាពលែ កាយេមផទរងឹមា ំត្នួទីស្រេថី និងកិ្ចចរពំាេងគម។ ២. ការសធ្ឝើពិពិធ្ក្មយសេដឌកិ្ចច ផក្លមែលរពន័ឌសហដាឌ រចនេមភន័ឌដឹក្ជញ្ជូ ន ទងំែវូវសេត្ថ ែវូវលកុ្ង លេុក្ និងែវូវ
 ុំ េងាក ត្ ់រមួទងំថាមពល និងទឹក្ស្ថែ ត្ លរទក្ល់ក្ឡារប ោ៉ា ងជិត្េបិទឌ រំសពញឲ្ររប សៅវញិសៅមក្ និងការសរៀរចំេវួនេលមារស់េដឌកិ្ចចឌីជីងល សដើមផសីឆវើយត្រសៅនឹង
រដិវត្ថនឧ៍េាហ៍ក្មយ។ ៣. ការអភវិឌណ    វេ័ិយឯក្ជន និងការងារ រដឌាលសេត្ថរលំទោ៉ា ងសពញទំហឹង សៅការអភវិឌណសេដឌកិ្ចចទីែារ លេរសៅតាមអភលិក្មរនួ រឺៈ 
១). ការអភវិឌណទីែារការងារ ២). ការសលើក្េធួយេហលរិនខាប ត្តូ្ច និងមធ្រម ៣). ការសរៀរចំ និងអនុវត្ថភាពជានដរូររវាងវេ័ិយស្ថធារណៈ និងវេ័ិយឯក្ជន និង៤). 
ការពលងឹងការលរក្តួ្លរផជង។ ៤. ការអភវិឌណលរក្រសដាយ ចីរភាព និងររោិរន័ រដឌាលសេត្ថ យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់លើការអភវិឌណលរក្រសដាយចីរភាព និងររោិរន័ សដាយ
ជំរុញកំ្សណើ នសេដឌកិ្ចចេភេ់ សឆវើយត្រសៅនឹង«ខោលនខោរយអភិវឌ្ឍរបរបខដ្ឋយចីរភាពរមពុជា» ការកំ្ណត្នូ់វរញ្ហា លរឈមេំខាន់ៗ  កំ្សណើ នទរ
ក្បុងវេ័ិយក្េិក្មយ លរេិទឌភាពននការលររល់រងធ្នធានធ្មយជាតិ្សៅមានក្លមតិ្ ការរកី្ចសលមើននររូរនីយក្មយក្បុងេនធុោះសលឿន ផដលមនិទនា់នធាននូវតុ្លរភាព និង
ភាពចាាំចក់្បុងការរសងកើនេមត្ទភាព សដើមផសីឆវើយត្រសៅនឹងែលរ៉ាោះពាល់ការផលរលរួលអាកាេធាតុ្។ដូចសនោះ រដឌាលសេត្ថ លតូ្វការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់លើៈ    ១). សលើក្
េធួយវេ័ិយក្េិក្មយ និងការអភវិឌណជនរទ ២). ការលររល់រងធ្នធានធ្មយជាតិ្ និងវរផធ្ម ៌លរក្រសដាយចីរភាព ៣). ពលងឹងការលររល់រងនររូរនីយក្មយ និង៤). ធានចីរ
ភាព  ររសិ្ថទ ន និងការសរៀរចំេវួនសឆវើយត្រសៅនឹងផលរលរួលអាកាេធាតុ្។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.ផ្ផែកសេដ្ឋកិច្ច៖ 
វិេយ័កេិកម្ម 
១.១.សរលរណំង៖ រសងកើត្នទនិបែលក្េិក្មយឱ្រសលរើសេើរស ើង 

១.១.១.សរលសៅ៖ ជំរញុការដាដុំោះសដាយសលរើពូជទំសនើរ 
(ពូជផដលធ្នន់ងឹជំងឺ និងមានទិនបែលេភេ់) 

ក្េិក្រនឹងទទួលាននូវពូជផដល
ធ្នន់ឹងជំងឺនងិមានទនិបែលេភេ់ 

វរគ ៣ ១៩ 
ែសពឝែាយពូជដណំ្ដកំ្េិក្មយផដលមាន
ទិនបែលេភេ់និងការសធ្ឝើរងាា ញ 

វរគ ៥ ២៨ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លក្េិក្រសអាយសចោះេលមតឹ្
េលមាងំយក្ពូជេុទន 

វរគ ៤ ២៣ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លក្េិក្រេថីពកីារសលរើលាេ់
ជីក្ំរ៉ាុេថ 

១.១.២.សរលសៅ៖ ពលងឹងេមទភាពេហរមនក៍្េិក្មយ 
និង ក្េិក្រ 

េមាជិក្េហរមន ៍និងក្េិក្រ
នឹងទទួលានចំសណោះដឹងងយីៗេថីពី

រសចចក្ សទេក្េិក្មយ 

សលើក្ ៥ ២៨ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេក្េិក្មយងយីៗ
ដល់ក្េិក្រ 

វរគ ៤ ២២ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លពលងងឹេមទភាពភាប ក្ង់ារ
ែសពឝែាយក្េិក្មយភូម ិ

១.១.៣.សរលសៅ៖ រសងកើនលរពន័នសលស្ថចលេពសអាយ
លររល់រន ់

ក្េិក្រនឹងទទួលានលរពន័ន
សលស្ថចលេពមានលក្េណៈទំសនើរ

និងេនសេំំនចទកឹ្ 

វរគ ៣ ១៩ 
ែសពឝែាយរសចចក្សទេដារំផនវសដាយសលរើ
លរពន័នដណំក្ទ់កឹ្ ឬែធោះេំណ្ដញ់ 

វរគ ៣ ១៥ សរៀរចំលរពន័នលរឡាយសជើងផក្ែរ 

វរគ ៥ ២៥ ជំរញុការសលរើលាេ់សលរឿងយនថក្េិក្មយ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.១.៤.សរលសៅ៖ កានរ់នទយេមាេភាពចនលង 
ដំណ្ដរំរេ់ក្េិក្រនងឹផលងេូវ
មានការរំផ្ទវ ញពីេមាេភាព

ចនលង 

សលើក្ ៧ ៣៥ 
អនថរារមនក៍ារែធុោះស ើងនូវេមាេភាព
ចនលង 

វរគ ៣ ១៩ 
ែសពឝែាយពីេុវត្ទិភាពននការសលរើលាេ់ថាប ំ
ក្េិក្មយ 

វរគ ៥ ២៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លក្េិក្រសអាយសចោះែសនំងិ
សលរើលាេ់ថាប ពុំលធ្មយជាត្ ិ

១.២.សរលរណំង៖ ជរំញុការចញិ្ច ឹមេត្ឝ 

១.២.១.សរលសៅ៖ រសងកើនចំសនោះដឹងដល់ក្េិក្រ 
ក្េិក្រនឹងទទួលានចំសនោះដងឹេថី

ពីការចិញ្ច ឹមេត្ឝ 

វរគ ២ ១០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពរីសចចក្សទេននការ
ចិញ្ច ឹមេត្ឝ 

វរគ ២ ១០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីរសរៀរែសចំំណី និង
ការផក្នចបចំណី 

១.២.២.សរលសៅ៖ ជំរញុការចិញ្ច ឹមេត្ឝតាមផររក្េិ
ពាណិជជក្មយ 

ក្េិក្រនឹងផក្ផលរទលំារព់ីការ
ចិញ្ច ឹមផលងពាេវាលពាេកាល
មក្ចិញ្ច ឹមេលមារស់ធ្ឝើពាណិជជក្មយ 

វរគ ២ ១០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពរីសចចក្សទេននការ
ចិញ្ច ឹមេត្ឝ 

វរគ ២ ១០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីរសរៀរែសចំំណី និង
ការផក្នចបចំណី 

វរគ ៤ ២០ 
ពលងឹងេមត្ទភាពភាប ក្ង់ារេុេភាពេត្ឝ
ភូម ិ

១.២.៣.សរលសៅ៖ កាត្រ់នទយការស្ថវ រស់ដាយជមងឆឺវង េត្ឝពាហនៈនឹងមានេុេភាពលែ សលើក្ ៥ ២០ 
ែសពឝែាយពីអត្ទលរសោជនន៍នការចាក្វ់ា៉ា ក្់
សំ្ថង 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

លេុក្/លក្ុង ៧ ៣៥ សលត្ៀមអនថរារមនក៍្រណីមានជមងែឺធុោះស ើង 

វរគ ២ ១០ 
ពលងឹងេមត្ទភាពភាប ក្ង់ារេុេភាពេត្ឝ
ភូម ិ

សលើក្ ៧ ៣៥ 
លត្ួត្ពិនិត្រចលនេត្ឝ និងែលិត្ែល
មានសដើមក្ំសណើ ត្ពីេត្ឝ 

វិេយ័ជលផល 
១.៣.សរលរណំង៖ ការលររល់រងធ្នធានជលែលលរក្រសដាយនរិនថរភាព 

១.៣.១.សរលសៅ៖ លររល់រងការសធ្ឝើសនស្ថទ សដើមផី
និរនថរភាពធ្នធានជលែល 

លររល់រងការសធ្ឝើសនស្ថទ 

សលើក្ ៣៦ ១៨០ 
រសងកើនការទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក ររទសលយើេ
ជលែល 

សលើក្ ៣៦ ១៨០ 
ែសពឝែាយលរកាេ់េថីពីការក្ណំត្់
ឧរក្រណ៍សនស្ថទ ផដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្រសលរើ
លាេ់ 

១.៣.២.សរលសៅ៖ ែសពឝែាយច់រេ់ថីពជីលែលឲ្រ
ានទូលំទូលាយដល់លរជាសនស្ថទ េសលមចឲ្រាន
៩០% 

ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីជលែល 
េសលមចឲ្រាន៩០% 

វរគ ៥ ២៥ ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីជលែល 

១.៣.៣.សរលសៅ៖ ការការពារ និងអភរិក្សធ្នធាន
ជលែលឲ្រមាននិរនថរភាព 

អភរិក្សធ្នធានជលែល 
ឲ្រមាននិរនថរភាព 

សលើក្ ៧ ៣៥ 
ែសពឝែាយស្ថរេំខានន់នការអភរិក្ស និង
ត្ំរនអ់ភរិក្ស 

សលើក្ ៧ ៣៥ ដាកូំ្នសកាងកាង 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

សលើក្ ៧ ៣៥ សាោះរសងាគ លលពំលរទល់ត្ំរនអ់ភរិក្ស 

១.៣.៤.សរលសៅ៖ ពលងឹងការចូលរមួ និងរសងកើនេមត្ទ
ភាពេហរមនស៍នស្ថទ ក្បុងការលររល់រងអភរិក្ស និង
អភវិឌណនធ៍្នធានជលែលលរក្រសដាយនិរនថរភាព 

រសងកើនេមត្ទភាពេហរមន៍
សនស្ថទ 

េហរមន ៍ ៣ ៩ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លភាពជាអបក្ដកឹ្ន ំនិង
លររល់រងដល់រណៈក្មយការេហរមន៍
សនស្ថទ 

១.៣.៥.សរលសៅ៖ ែថល់នូវរសចចក្សទេចិញ្ច ឹមលត្ ី
េលមារែ់គត្ែ់គងក់ារសលរើលាេ់ស្ថចល់ត្ី ផក្នចបែលសនរស្ថ
ទ និងរសងកើនលាក្ច់ណូំលក្បុងលរួស្ថរ 

ែថល់នូវរសចចក្សទេចិញ្ច ឹមលត្ ី 
លរួស្ថរ ៣០ ៩០ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេចញិ្ច ឹមលត្ីជា
លក្េណៈ លរួស្ថរ 

      
 រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេផក្នចបែល
សនស្ថទ 

វិេយ័ធនធានទឹក និងឧតនុយិម្ 
១.៤. សរលរណំង៖ ការលររល់រង នងិអភវិឌណនធ៍្នធានទកឹ្ 

១.៤.១ សរលសៅ៖ សេវារលំទក្ិចចដំសណើ រការ ការជួេ
ជុលនិងផងទសំហដាឌ រចនេមភន័នលរពន័នធារាស្ថស្រេថ 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 2.140 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៥៦៥០ ១២០០០ 
 ជួេជុលរនថលរពន័នទនំរក់ារពារទឹក្នលរ
រឹងលពាវ  

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 535 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១៤៥០ ១៤៥០ ជួេជុលលរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរេវុង  

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញពីនែធដីដាំ
ដុោះ 100 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១១០០ ៤១៧៥ 
រនថលកាលលរួេលក្ហមសលើភវលឺរឡាយជីមា
ល ននលរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរជីមាល 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 542 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១៧០០ ៦៧៦២ 
ជួេជុល លរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរតា ំ
ក្ន ់ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 508 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៨០០០ ៨០០០ 
ជួេជុលផងទលំរចាលំរពន័នទនំរក់ារពារ
ទឹក្នលរជីសលត្ោះ 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 450 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ២០០០ ៦៣០០ 
ជួេជុលផងទលំរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរ
តាមា   

ការពារទកឹ្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធនងិសដាោះជំនន់
ទឹក្សភវៀងពីដីផលេក្េិក្រ 508 ហិក្តា ក្ផនវង ២ ២ ជួេជុលេំណងទ់ឝ រទឹក្ជីសលត្ោះ 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 214 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៤០៤៦ ៤០៤៦ ជួេជុល លរពន័នទំនរក់ារពារទឹក្នលរងយេ 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 512 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៣៤៨៩ ៣៤៨៩ 
ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារ
ទឹក្នលរជីមាល 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 330 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៦២០០ ៦២០០ 
ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារ
ទឹក្នលរក្សណ្ដថ ល 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 679 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ២០០០ ២០០០ 
ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារ
ទឹក្នលរតាន ី

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 342 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៤៣០០ ៤៣០០ 
ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារ
ទឹក្នលរសលជាយស្ថឝ យ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 2.140 ហិក្តា (ជំហាន

១ 4.000ផម៉ាលត្) 
ផម៉ាលត្ ៤០០០ ១១១៣៥ 

ជួេជុល-ផងទលំរចា ំលរពន័នទំនរក់ារពារ
ទឹក្នលររឹងលពាវ 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 445 ហិក្តា (ក្ំពុង
ស្ថងេង់សដាយលក្េួងររសិ្ថទ ន) 

ផម៉ាលត្ ៦០០០ ៦០០០ ស្ថងេងទ់ំនរក់ារពារទឹក្នលរលពលាន 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 500 ហិក្តា (ាន

ក្ំពុងជួេជុល) 
ផម៉ាលត្ ៤០០០ ៦០០០  ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរដងផពង 

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញពីនែធដីដាំ
ដុោះ 330 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ២២០០ ៨៤០០ 
រនថស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទឹក្ជំននក់្សណ្ដថ ល 
និងធ្បង ់

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញពីនែធដីដាំ
ដុោះ 508 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១២០០ ៩២០០ ស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជំននជ់លីត្ោះ 

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញពីនែធដីដាំ
ដុោះ 512 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៤៣០០ ៧៨០០ ស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជំននជ់មីាល 

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញពីនែធដីដាំ
ដុោះ 535 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១៥០០ ៨០០០ ស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជំននេ់វុង 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញពីនែធដីដាំ
ដុោះ 2.140 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ២០០០ ១០៩០០ ស្ថឋ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជំននរ់ងឹលពាវ 

 ១.៥.សរលរណំង៖ ការលររល់រងសលរោះទកឹ្ជនំន ់នងិសលរោះរាងំេងួត្ 

១.៥.១.សរលសៅ៖ ការលររលរងសលរោះទឹក្ជនំន ់និង
សលរោះរាងំេងួត្  

មានវធិានការអនថរារមនេ៍សស្រងាគ ោះ 
និងចងលក្ងជា 

ឯក្ស្ថរទុក្ពាក្រណ៍នសពល
អនរត្ (០១លក្ុង ០៦លេុក្) 

លក្ុង/លេុក្ ៧ ៧ 
លរមូលពត្ម៌ានទិនបនយ័សលរោះទឹក្ជំនន ់
និងសលរោះរាងំេងួត្ 

ផងរក្ារុណភាពសលរឿងចលក្ររេ់
រដឌសដើមផនីិរនថភាពក្បុងការសលរើលាេ់
សលើមុេលពួញអនថរារមនា៏នឆ្រ់
រហ័េនិងទនស់ពលសវលា។ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
ការងារជួេជុលនិងផងទរំងយនថលពមទងំ
េំភារៈនិងឧរក្រណ៍សរាងជាងជាលរចា ំ 

សលត្ៀមលក្េណៈអនថរារមនរ៍មូទឹក្ 
េសស្រងាគ ោះលេូវវេាក្បុងសេត្ថ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
ជួេជុល-ផងទ ំមា៉ា េីុនរូមទកឹ្ចល័ត្ ជា
លរចា ំ  

ជួយ ក្េិក្រពីការោយីសដាយ
សលរោះរាងំេងួត្ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ ការងារសលត្ៀមអនថរារមនរ៍មូទឹក្ 

 ១.៦. សរលរណំង៖  ការលររល់រងពត្ម៌ានេថីពធីានធានទកឹ្ នងិឧតុ្នយិម 

១.៦.១.សរលសៅ៖រលំទសេវាការលររលរងលរពន័ន
ទិនបនយ័ឧតុ្និយម និងជលស្ថស្រេថ 

សរៀរចំចងលក្ងេទិត្ ិលរពន័នធារាស្ថ
ស្រេថ ក្បុងសេត្ថសៅក្បុងលរពន័នពត្ម៌ាន

វទិា 
ឆ្ប  ំ ១ ៥ 

ចុោះលរមូលពត្ម៌ានលរពន័នធារាស្ថស្រេថ
ផដលមនិទនម់ានក្បុង CISIS 



 

 ទំពរ័ 101 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

សធ្ឝើការវាយត្នមវរុណភាពលរពន័នធា
រាស្ថស្រេថ និងេំណង ់សដើមផសីរៀរចំ
ផែនការេិក្ាសលរងរវងជ់ួេជុល 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
លេងេ់ទិត្ិលរពន័នធារាស្ថស្រេថផដលមានក្បុង
សេត្ថ និងស្ថទ នភាពរចចុរផនប ររេ់េំណង់
ធារាស្ថស្រេថ 

រសងកើនលរេិទនិភាពលររល់រងដ ៏
ជាក្ល់ាក្អ់ំពីសហដាឌ រចន    
េមភន័នធារាស្ថស្រេថក្បុងសេត្ថ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
ការសរៀរចំផែនទីលរពន័នធារាស្ថស្រេថ និងនែធ
ដីដាដុំោះតាមលរពន័នពត្ម៌ានវទិាភូមសិ្ថ
ស្រេថ ( ArcGIS ) 

លររល់រងេទិតិ្នែធដីដាដុំោះឲ្រាន
ច់េ់លាេ់សដើមផី្ នសៅដល់ការរិត្រូរ
ពីរញ្ហា េនថិេុេសេផៀងានលតឹ្មលតូ្វ និង

ការវនិិសោរសលើវេ័ិយក្េិក្មយ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
ការសធ្ឝើជំសរឿននែធដីដាដុំោះលេូវវេាទូទំ
សេត្ថ 

ពលងឹងការែថល់ទិនបនយ័វាេ់ក្ំពេ់ 
ទឹក្សជារ-នចសអាយកាន់ផត្លែលរសេើរ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
ត្សមវើង-ជួេជុលនងិផងទកំាថ រផម៉ាលត្វាេ់
ក្ំពេ់ទឹក្សជា-នចតាមផលពក្ 

លរមូលចងលក្ងទិនបយ័ក្ពំេ់ទឹក្
សជារ-នច តាមផលពក្ទងំ០៥ 

រញ្ជូ នសៅលក្េួងសដើមផទុីក្ជាទុន
ក្បុងការេិក្ាការពាក្រណ៍ និងសធ្ឝើ

េំណង ់

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
លរមូលនិងលររល់រងទិនបនយ័ជលស្ថស្រេថ 
(ក្ំពេ់ទឹក្សជារ-នច) 

ពលងឹងការែថល់ទិនបនយ័ក្ំពេ់ 
ទឹក្សភវៀងក្ំសៅ ទឹេេរល់សអាយ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ ជួេជុលស្ថទ នីយឧ៍តុ្និយម  
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សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

កានផ់ត្លែលរសេើរ 

ពលងឹងការែថល់ទិនបនយ័ ក្ំពេ់ទឹក្
សភវៀងសអាយកានផ់ត្លែ លរសេើរ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ ជួេជុលរ៉ាុេថ៍ត្លមងទឹក្សភវៀង 

លរមូលចងលក្ងទិនបយ័ក្ពំេ់ទឹក្
សភវៀងក្បុង០១លក្ុង និង០៦លេុក្ 
រញ្ជូ ន សៅលក្េួងសដើមផទុីក្ជាទុន
ក្បុងការេិក្ាការពាក្រណ៍ 

េលមារល់ររវ់េ័ិយ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ ការលរមូល និងលររល់រងទិនបនយ័ទឹក្សភវៀង 

លររល់រងការងារសលរើលាេ់ទឹក្ក្បុង
ដីលរក្រសដាយនិរនថរភាព និងមាន

េុវត្ថិភាព 
ឆ្ប  ំ ១ ៥ 

ចុោះសធ្ឝើការេិក្ាលស្ថវលជាវនិងចងលក្ងឯក្
ស្ថរ ររមិាណននការសលរើលាេ់ អណថូ ង -
លេោះ សៅក្បុងសេត្ថ 

 ១.៧.សរលរណំង៖   ការផក្លមែការលររល់រងរដឌាល នងិអភវិឌណនធ៍្នធានមនុេស 

១.៧.១.សរលសៅ៖ ការពលងងឹសេវារលំទរដឌាល 
ហិរញ្ដ វត្ទុ នងិការក្ស្ថងេមត្ទភាព 

ធាននិរនថភាពការងារក្បុងមនធរី ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
ពិនិត្រជួេជុល ផងទអំររ និងអនមយ័
ររសិ្ថទ នជុំវញិ នងិក្បុងមនធីរ 

ធាននិរនថភាពការងារក្បុងមនធរី និង
តាមរណ្ដថ លក្ុង/លេុក្ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
ការងាររនធុក្រុរគលិក្ (មស្រនថីលក្រេណ័ឍ អ
ចិនស្រនថយ ៍មស្រនថីអផណថ ត្-មស្រនថីជារក់្ិចចេនា 
) 
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សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

រលំទ និងពសនវឿនការងារអនុវត្ថ
លរចានំងងឲ្រទនស់ពលសវលា នងិ

មានលរេិទនិភាព 
ឆ្ប  ំ ១ ៥ 

ែគត្ែ់គង ់ ជួេជុល ផងទឧំរក្រណ៍ និងេ
មាម រៈររកិាេ ររសចចក្សទេ  

ធាននិរនថភាពការសលរើលាេ់ សដើមផី
លរេិទនិភាពការងារមនធីរ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
ជួេជុល ផងទមំសធ្ាាយដកឹ្ជញ្ជូ ន នងិ
សលរឿងចលក្ 

វិេយ័ផ្ ៉ែ និងថាម្ពល 
១.៨.សរលរណំង៖ ពលងកឹ្ការដកឹ្ជញ្ជូ នដឲី្រមានេណ្ដថ រធ់ាប រ ់នងិមនិឲ្រមានការធាវ ក្រ់ាយា៉ា យសៅសលើដងែវូវស្ថធារណៈ 

១.៨.១.សរលសៅ៖ពលងឹក្រាល់ការដឹក្ជញ្ជូ នលររសអាយ
ានលត្ឹមលត្ូវ 

សធ្ឝើការផណននំិងផ្ទក្ពនិយ័រាល់
រទសលយើេការដឹក្ជញ្ជូ នសដាយមនិ

ានលររ 
សលើក្ ១០ ៥០ 

សធ្ឝើការលត្ួត្ពិនិត្ររាល់រងយនថដឹក្ជញ្ជូ ន
មនិានលររល់ត្មឹលត្ូវនិងសធ្ឝើការផ្ទក្ពិនយ័ 

១.៨.២.សរលសៅ៖រនថែសពឝែាយច់រេ់ថីពីការ
លររល់រងអាជីវក្មយផរ ៉ា  

សធ្ឝើក្ិចចលរជុ ំនិងសរើក្វរគរណថុ ោះ 
រណ្ដថ លេថីពីច់រផ់រ ៉ា 

សលើក្ ១ ៦ 
អររ់នំិងែសពឝែាយច់រស់អាយានទូលំ
ទូលាយ 

១.៩.សរលរណំង៖ ជរំញុសេវាក្រអរគេិនឲី្រែគត្ែ់គងថ់ាមពលអរគេិនសីៅតាមភមូ ិ ំុ លេុក្ ានលររភ់មូ ិ
១.៩.១.សរលសៅ៖ជលមុញដល់សេវាក្រសធ្ឝើការពលងីក្រ
ណ្ដថ ញែគត្ែ់គង ់
ថាមពលអរគិេន ី

ចុោះជលមុញ ដល់សេវាក្រអរគេិនី សលើក្ ៩ ៤៥ 
ជលមុញនិងេលមរេលមួលរវាងសេវាក្រ 
និងលរជាពលរដឌសដើមផពីសនវឿនក្បុងការ
ពលងីក្រណ្ដថ ញ អរគិេន ី
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សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.៩.២.ចុោះពនិិត្ររសចចក្សទេរណ្ដថ ញអរគិេន ី
ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រលរពន័នេថងដ់ារេុវត្ទិ

ភាព 
សលើក្ ៥ ២៥ 

ចុោះលត្ូត្ពនិិត្ររសចចក្សទេការភាជ ររ់ណ្ដថ
ញក្បុងេថងដ់ារេុវត្ទិភាពអរគេិនី 

១.១០.សរលរណំង៖ ជរំញុស្ថទ នយិសលរង នងិឧេយ័នឥនននៈឲ្រមានច់រអ់នុញ្ហដ ត្ដសំណើ រការស្ថទ នយីទងំអេ់ 

១.១០.១.ផណនមំាច េ់ស្ថទ នយីឲ្រយល់ពីច់រក់្បុងការ
រសងកើត្ស្ថទ នីយសលរងឥនននៈ រ ឺឧេយ័នឥនននៈ 

សធ្ឝើក្ិចចលរជុ ំនិងសរើក្វរគរណថុ ោះ 
រណ្ដថ លេថីពីច់រេ់ថីពសី្ថទ នយី 

សលើក្ ៥ ២៥ 
ចុោះផណន ំនិងែសពឝែាយច់រេ់ថីពិការ
រសងកើត្ស្ថទ នីយសលរង ឬឧេយ័នឥនននៈ 

វិេយ័ឧេាហកម្ម នងិេិប្បកម្ម 
១.១១.សរលរណំង៖  សរាងចលក្ េហលរេ នងិេិរផក្មយ អាជវីក្មយទកឹ្ស្ថែ ត្ទងំអេ់ យល់ដងឹអពំចី់រ ់លិេតិ្រទដាឌ នរត្យុិត្ថពាក្ព់ន័នសែសងៗ នងិជរំញុការអនុវត្ថច់រឱ់្រមានលរេិទនិ
ភាព 

១.១១.១.សរលសៅ៖ ជំរញុមាច េ់េហលរេ េិរផក្មយ 
ទងំអេ់ក្បុងសេត្ថ ានយល់ដឹងច់រន់ិងលិេិត្រទដាឌ ន
រត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័ននន លពមទងំពលងឹងការលររល់រងេទិត្ិ 
និងសធ្ឝើរញ្ជ ីរចចុរផនបភាពសរាងចលក្ េហលរេ េិរផក្មយ 

រនថចុោះែសពឝែាយច់រន់ងិលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថដល់មាច េ់សរាង
ចលក្េហលរេេិរផក្មយ 

សលើក្ ១០ ៥០ 

រនថែសពឝែាយអពំីច់រេ់ថីពកីារលររល់រង
សរាងចលក្េិរផក្មយ  និងលិេតិ្រទដាឌ នរត្ិ
យុត្ថពាក្ព់ន័នសែសងៗ ឱ្រានលររម់ូលដាឌ ន
ទូទងំសេត្ថ 

ចុោះសធ្ឝើរចចុរផនបភាពេហលរេ 
េិរផក្មយលត្ឹមលត្ូវ សដើមផងីាយ

លេួលលររល់រង និងសរៀរចំផែនការ 
សលើក្ ១០ ៥០ 

រនថចុោះលេងន់ិនបនយ័ និងេទិត្និិងសធ្ឝើរញ្ជ ី
រចចុរផនបភាព សរាងចលក្េិរផក្មយទងំអេ់
ក្បុងសេត្ថ   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.១១.២.សរលសៅ៖ ជំរញុ និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់អបក្
រមួែគត្ែ់គង ់ពលងីក្រណ្ដថ ញទកឹ្ស្ថែ ត្ក្បុងទីលរជុំជននន 
និងែសពឝែាយច់រ ់និងលិេតិ្រទដាឌ នរត្ិយុទននន
សលើការសរៀរចំលរពននលររល់រងទឹក្ស្ថែ ត្  

ជំរញុ និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់លក្ុម
ហ ុន អាជីវក្មយ ក្បុងការពលងីក្រ
ណ្ដថ ញទឹក្ស្ថែ ត្ងយរីផនទម 

សលើក្ ១០ ៥០ 
រនថផេឝងរក្ទុន និងនដរូវនិិសោររផនទម 
ែសពឝែាយអំពីសរលនសោាយទឹក្ស្ថែ ត្ 
និងជំរញុដល់ការពលងីក្រណ្ដថ ញងយីរផនទម 

ជំរញុអាជីវក្មយទឹក្ស្ថែ ត្ខាប ត្តូ្ច  
ឱ្រទទួលានដំសណោះអពំីដឹងច់រ ់
និងជំនញរសចចក្សទេ សដើមផែីលិ
ត្ទឹក្ស្ថែ ត្ផចក្ចាយជូនលរជា

ពលរដឌសលរើលាេ់ 

សលើក្ ១០ ៥០ 

រនថែសពឝែាយអពំីច់រ ់និងរទដាឌ នរិ
យុត្ថិពាក្ព់ន័ននឹងការែលិត្ទកឹ្ស្ថែ ត្ ជំរញុ
និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថឱ្រចូលរមួវរគរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លអំពីរសចចក្សទេក្បុងការលររល់រង
ទឹក្ស្ថែ ត្ 

១.១១.៣.សរលសៅ៖ ជំរញុការចុោះលត្ួត្ពិនតិ្រសែធៀងផ្ទធ ត្ ់
ឧរក្រណ៏មាលតាស្ថស្រេថ រុណភាពែលិត្ែល ទនំិញ
សវចេចរ ់ លពមទងំែសពឝែាយច់រ ់និងលិេិត្រទដាឌ ន
រត្ិយុត្ថនន 

រនថជំរញុការងារលត្ួត្ពិនិត្រសែធៀង
ផ្ទធ ត្ ់សលើការសលរើលាេ់ឧរក្រណ៍
ទមងន ់រងាឝ េ់រងឝល់មាលតាស្ថស្រេថ 
និងអនុវត្ថតាមសរលការណ៍ផដល

ានក្ំណត្ ់

សលើក្ ១០ ៥០ 

 
រនថចុោះលត្តួ្ពិនតិ្រសែធៀងផ្ទធ ត្ ់ឧរក្រណ៏ 
ទមងន ់នងិរងាឝ េ់រងាឝ ល់ រុណភាព
ែលិត្ែលសលើទំនិញែលិត្ ទំនិញសវចេចរ ់
និងចណីំអាហារ  

រនថែសពឝែាយអពំីច់រេ់ថីពេីថង់
ដារ និងមាលតាស្ថស្រេថ និងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័នឱ្រាន
កានផ់ត្ទូលំទូលាយរផនទមសទៀត្ 

សលើក្ ១០ ៥០ 

រនថែសពឝែាយច់រេ់ថីពីេថងដ់ារ ច់រេ់ថីពីមាលតា
ស្ថស្រេថ និងលិេិត្រទដាឌ នរតិ្យុត្ថពាក្ព់ន័ន ផណនន
អំពីែលលរសោជន ៍និងែល់រ៉ាោះពាល់ននរុណភាព 
េុវត្ថិភាព ស្ថរធាតុ្រីម ីលពមទងំចុោះយក្េំណ្ដក្
រំរូលែលិត្ សៅវភិារ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

វិេយ័សាធា ណកា  និងដ្កឹជញ្ជូ ន  
១.១២.សរលរណំង៖ ការជេួជុល នងិផក្លមែលរពន័នសហដាឌ រចនេមភន័នែវូវងបល់ នងិលរពន័នរសំដាោះទកឹ្ 

១.១២.១.សរលសៅ៖ ចារព់ីឆ្ប ២ំ០២០ែវូវជាត្ិសលេ
៤៨និងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរលរសភទDBST មក្ជាលរសភទ
ែវូវសរតុ្ងសៅេ ូ AC 

ស្ថទ នភាពែវូវងបល់មានរសលមើការ
ដល់អបក្សលរើលាេ់ែវូវ និងការដឹក្
ជញ្ជូ នែវូវសរក្ មានភាពមមាញឹក្ 

ផម៉ាលត្ ១៥០០០០ ១៥០០០០ 
ស្ថងេងែ់វូវលរសភទDBST មក្ជាលរសភទ
ែវូវសរតុ្ងសៅេ ូ AC 

១.១២.២.សរលសៅ៖ ែវូវលកាលលរួេលក្ហមនិងលត្ូវសធ្ឝើ
ការផ្ទវ េ់រថូរមក្ជាលរសភទែវូវDBST 

ស្ថទ នភាពែវូវងបល់ងាយេូចខាត្ 
សៅសភវៀងថាប ក្ខ់ាវ ងំ ែវូវមាន

ចំសណ្ដត្សលចើន និងរសលមើដល់អបក្
សលរើលាេ់ែវូវ និងការដឹក្ជញ្ជូ ន 

ផម៉ាលត្ ៨០១០០ ៨០១០០ 
ស្ថងេងែ់វូវលកាលងយចាក្ស់ៅេ ូពីរជាន ់
លរសភទDBST 

១.១២.៣.សរលសៅ៖ ែវូវលំនិងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរមក្
ជាលរសភទែវូវលកាលលរួេលក្ហម 

ែវូវតូ្ចចសងែៀត្ដាចស់ដាយក្ផនវង 
មានទឹក្លិចែវូវពិាក្ស់ធ្ឝើដំសណើ រ 
ែវូវងបល់ងាយេូចខាត្សៅសពលមាន
សភវៀងធាវ ក្ខ់ាវ ងំ និងរសលមើដល់អបក្
សលរើលាេ់ែវូវ និងការដឹក្ជញ្ជូ ន 

ផម៉ាលត្ ៣៣០០០ ៣៣០០០ ស្ថងេងែ់វូវសដាយលកាលលក្ួេលក្ហម 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.១២.៤.សរលសៅ៖ សរៀរសេឿនការពារត្ងួបល់ជារស់ឆបរ
េមលុទសៅា៉ា ក្េ់វង 

ការពារទឹក្រលក្េមុលទនវ ៉ាផ្ទថ ចត់្ួ
ងបល់ 

ផម៉ាលត្ ១០០ ១០០០ 
សរៀរសេឿនការពារលចាងំេមុលទជាសរតុ្ងអា
សមរ 

១.១២.៥.សរលសៅ៖ លររល់រងដីចណីំែវូវ សដើមផកីារពារ
ពីលរជាពលរដឌរសំលាភផដលសធ្ឝើឲ្រេធោះលរពន័នរសំដាោះទកឹ្ 

លរពន័នរសំដាោះទឹក្ ដូចជា លូ 
លរឡាយ ការរសំលាភរំពានពី

េំណ្ដក្ល់រជាពលរដឌ សធ្ឝើេូចត្ួែវូវ
សដាយដក្ទ់ឹក្ 

ផម៉ាលត្ ៤០០០០ ៤០០០០ 
ជួលជុល ផងទលំរពន័នរសំដាោះទកឹ្ លូ និង
លរឡាយ 

១.១៣.សរលរណំង៖ ការលត្តួ្ពនិតិ្រសលើមសធ្ាាយដកឹ្សលើេទមងនត់ាមែវូវសរក្  

១.១៣.១.សរលសៅ៖ រសងកើត្ស្ថទ នីយជ៍ញ្ជ ីងេលមារង់វឹង
រងយនថលររល់រសភទ 

ទរស់្ថក ត្ក់ារដឹក្ជញ្ជូ នសលើេទមងន ់
ពីេំណ្ដក្រ់ងយនថលររល់រសភទ 

ក្ផនវង ១ ១ ស្ថងេងអ់ររេលមារស់្ថទ នយីង៍វឹងជញ្ជ ីង 

វិេយ័សទេច្ ណ ៍
១.១៤.សរលរណំង៖ - លត្វូការចាាំចនូ់វមស្រនថជីនំញរសលមើតាមផែបក្េហរមន ៍ឧេសហក្មយ ពត័្ម៌ានសទេចរណ៍ លររល់រងសឆបរ នងិទលីក្ងុស្ថែ ត្ក្បុងវេ័ិយសទេចរណ៍ 

១.១៤.១.សរលសៅ ៖ សឆវើយត្រសៅនិងត្ំរវូការចាាំច់
នូវធ្នធានមនុេសក្បុងការរំសរ ើការងារក្បុងវេ័ិ
យសទេចរណ៍ 

សលជើេសរ ើេមស្រនថីផដលមានជំនញ
លរក្រសដាយវជិាជ ជីវៈសទេចរណ៍ 

នក្ ់ ៤ ២០ 
រំសពញរផនទមមស្រនថីលក្រេណ័ឍ និងមស្រនថីជារ់

ក្ិចចេនារំសរ ើការងារសទេចរណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.១៤.២ សរលសៅ៖ សឆវើយត្រសៅនឹងត្ំរវូការចាាំច់
េំរារក់ារអនុវត្ថររេ់មស្រនថជីនំញងាយលេួលសរៀរចំ
េហរមនក៍្បុងមូលដាឌ ននិងសធ្ឝើការអភរិក្ស ធ្នធានធ្មយ
ជាត្ិនូវទីតាងំលរវត្ិថស្ថស្រេថសនោះ 

សរៀរចំសអាយមានសេវាស្ថប ក្ស់ៅ
និងសេវាែគត្ែ់គងេំ់រារស់ភញៀវជាត្ិ
និងសភញៀវអនថរជាត្ិមក្ក្ំស្ថនថក្បុង

េហរមនម៍ូលដាឌ ន 

សលើក្ ២ ១០ 
 សរៀរចំច់រេ់ហរមនស៍ទេចរណ៍ជា   
អនថរៈលក្េួងងាយលេួលជំនញយក្សៅ
អនុវត្ថក្បុងការចូលរមួរសងកើត្េហរមន ៍

១.១៤.៣ សរលសៅ ៖ សធ្ឝើោ៉ា ងណ្ដសអាយក្ចិចដំសណើ រ
ការរមណីដាឌ នសទេចរណ៍សឆវើយត្រការក្ំសណើ ននិងត្ំរវូ
ការររេ់សភញៀវសទេចរណ៍សធ្ឝើការអភរិក្សលរក្រសដាយលែ
លរសេើរនិងទំសនើរក្មយ 

សរៀរចំសអាយមានសេវារំសរ ើសៅក្បុង
រមណីដាឌ នេំរូរផររេំរារែ់គរែ់គង់
សភញៀវសទេចរជាត្ិនិងសភញៀវសទេចរ

អនថរជាត្ ិ

សលើក្ ២ ១០ 

ែសពឝែាយេកាថ នុពលសទេចរណ៍ក្បុង
សេត្ថផដលមានលស្ថរស់ដើមផសីធ្ឝើការទក្់

ទញនដរូរវនិិសោរវេ័ិយសទេចរណ៍ឯក្
ជន 

១.១៤.៤.សរលសៅ៖ សឆវើយត្រសៅនិងការសររពច់រ់
និងអនុវត្ថច់រស់អាយមានលរេិទនភាពនិងមានការ
ទទួលេុេលត្ូវក្បុងការត្ពឝក្ិចចរងព់ននចូលរដឌ 

អនថរការច់រទ់ងំឡាយផដលាន
ផចងសៅតាមចំណ្ដរថ់ាប ក្ល់ររ់
លរសភទមានលក្ិត្រ អនុលក្ិត្រ េ.ត្
.ព ររេ់រាជរដាឌ ភាិល លក្េួង 

មនធីរ អាជញធ្រសេត្ថ 

សលើក្ ២ ១០ 

ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីសទេចរណសអាយ
ានទូលំទូលាយនូវស្ថរាចរផណនជូំន
ដំណឹងដល់មាច េ់សេវាក្មយ អាជីវក្មយ លររ់

លរសភទ លររល់េុក្ទូទងំសេត្ថ 

១.១៤.៥. សរលសៅ ៖ សធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងក្បុងការ
ទទួលសភញៀវសទេចរណ៍លេរតាមចលនលរ ង
លរណ្ដងំ ទីលក្ុងស្ថែ ត្ សេវាក្មយលែ ទទួលានការទក្់
ទញពីសភញៀវជាត្ិ និងអនថរជាត្ិ 

អនុវត្ថសៅតាមេូចនក្រននចំ
ណ្ដត្ថ់ាប ក្ ់រដិេណ្ដឌ ក្ចិច ឯក្
េណ្ដឌ ន  េហរមន ៍ ររសិ្ថទ នលែ   

តាមេថងដានីមយួៗ 

វរគ ៦ ៣០ 

មាច េ់អាជីវក្មយ សេវាក្មយទងំអេ់ទទួល
យក្ការផណនពំីការែសពឝែាយ និងចូល
រមួវរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល សេវាក្មយសែសងៗពី

មនធីរជំនញ 
១.១៥.សរលរណំង ៖  វេ័ិយសទេចរណ៍ចូលរមួចំផណក្ោ៉ា ងេំខានក់្បុងការអភរិក្សេមផត្ថិវរផធ្ម ៌ការការពារររសិ្ថទ ន ធ្នធានធ្មយជាត្ ិនិងកាត្រ់នទយភាពលក្ីលក្ររេ់លរជាពលរដឌ
ក្បុងេហរមន ៍
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.១៥.១. សរលសៅ ៖ មាច េ់អាជីវក្មយ សេវាក្មយនិមួ
យៗលត្ូវផត្មានជំនញវជិាជ ជីវៈសទេចរណ៍ ក្បុងការ
លររល់រង និងទទួលេុេលត្ូវសៅតាមលរសភទេថងដ់ា
លរក្រសដាយលក្េណៈវនិចិឆយ័លត្ឹមលត្ូវផដលមានផចងជា
ធ្រមាន 

អាជីវក្រផដលសធ្ឝើអាជីវក្មយ លររ់
លរសភទទងំអេ់លត្ូវផត្ឆវងកាត្វ់រគ
រណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញសទេចរណ៍
សៅសពលសរើក្វរគដំសណើ រការសៅ
មនធីរនិងតាមទីតាងំអាជីវក្មយ 

សលើក្ ២ ១០ 

មាច េ់អាជីវក្មយ សេវាក្មយ តាមលរសភទនិមួ
យៗលត្ូវផត្យល់ដឹងពីការវាយត្ំនល

ចំណ្ដរថ់ាប ក្េ់ថងដ់ាលររល់រសភទផដលាន
ផចងជាធ្រមាន 

១.១៥.២ .សរលសៅ ៖ ជាការសឆវើយត្រេំខានណ់្ដេ់
ក្បុងការែសពឝែាយពត័្ម៌ាននូវេកាថ នុពលសទេចរណ៍
ជូនដល់សភញៀវជាត្ ិនិងអនថជាត្ិទងំក្បុងលរសទេនិងសលៅ
លរសទេមក្ទេសនក្សំ្ថនថ ក្បុងសេត្ថ លពមទងំ ទទួល
ានពត័្ម៌ានលែៗ េលមារស់្ថធារណៈជន 

សេៀវសៅែបត្ស់ទេចរណ៍ េផ៉ាត្
សទេចរណ៍   និងក្ញ្ចរផ់េសទេស
នៈក្ិចច VDEO លពមទងំផ្ទវ ក្

េញ្ហដ េំរល់សែសងៗតាមសរល
សៅសទេចរណ៍តាមេហរមនន៍ិង

រមណីយដាឌ ន 

សលើក្ ២ ១០ 
សរៀរចំអភវិឌណន ៍សហដាឌ រចនេមភននសៅ
កានស់រលសៅសទេចរណ៍េំរូរេកាេ នុ

ពលសទេចរណ៍សលចើន 

១.១៦.សរលរណំង ៖ សរៀរចផំក្លមែរលក្ងុ នងិអភវិឌណនស៍ឆបរសអាយានស្ថែ ត្តាមេថងដ់ាទលីក្ងុស្ថែ ត្ នងិ សឆបរស្ថែ ត្លររសដាយនរិនថរភាព 

១.១៦.១. សរលសៅ ៖ សធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងនូវទីលក្ុង
ស្ថែ ត្ ររសិ្ថទ នស្ថែ ត្ សឆបរស្ថែ ត្លេរតាមេថងដ់ាសៅតាម
េូចនក្រនិមយួៗលររល់ក្េណៈវនិិឆឆយ័ 

រសងកើត្រណៈក្មយការជាត្វិាត្ំនលទី
លក្ុងស្ថែ ត្ និងរណៈក្មយការជាត្ិ
វាយត្ំនលត្ំរនស់ឆបរជាអនថរលក្េួង 

សលើក្ ៣ ១៥ 

អំពាវនវដល់វេ័ិយឯក្ជន និងអបក្វនិិសោរ
ទុនចូលរមួអភវិឌណរមួរប ទងំស្ថទ រន័រដឌ លពម
ទងំលរត្ិរត្ថិការសទេចរណ៍និងរសលមាងនន

ផដលានរលំទ ក្បុងវេ័ិយសនោះ 
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សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

វិេយ័ពាណិជជកម្ម  
១.១៧.សរលរណំង៖ ពលងងឹ នងិជលមញុការអភវិឌណនវ៍េ័ិយពាណិជជក្មយ 

១.១៧.១.សរលសៅ៖ ការែថល់សេវាស្ថធារណៈ  េំុចុោះ
រញ្ជ ី រញ្ហជ ក្ទ់ីតាងំលក្មុហ ុន ស្ថខាលក្ុមហ ុន េហ
លរេពាណិជជក្មយ សលកាយសពលចុោះរញ្ជ ីសៅលក្េួង
ពាណិជជក្មយរចួ ជលមុញការដាក្ស់្ថវ ក្យីសហាលក្ុមហ ុន 

ចាត្ម់ស្រនថីចុោះពិនិត្រ  ផណន ំ និងជ
លមុញ អាជីវក្រ សេវាក្រ ក្បុងការសេបើ
េំុលិេិត្អនុញ្ហដ ត្លរក្រអាជវីក្មយ 

លិេិត្ ៣០០ ១៥០០ 
លររល់រងការសធ្ឝើអាជីវក្មយចំសពាោះអាជីវក្រ 
សេវាក្រ 

អសញ្ជ ើញអាជីវក្រ ពាណិជជក្រ សេវា
ក្រចូលរមួវរគែសពឝែាយ នងិរណថុ ោះ      

រណ្ដថ ល ច់រព់ាណិជជក្មយ 
សលើក្ ៥ ២៥ 

ែសពឝែាយច់រព់ាណិជជក្មយ និងេហការ
ទទួលពាក្រសេបើេំុចុោះរញ្ជ ី រញ្ហជ ក្ទ់ីតាងំលក្ុម
ហ ុន ស្ថខាលក្ុមហ ុន េហលរេពាណិជជក្មយ 
សលកាយសពលចុោះរញ្ជ ីសៅលក្េួងពាណិជជក្មយរចួ 
ជលមុញការដាក្់ស្ថវ ក្យីសហាលក្ុមហ ុននិង
ផណននំីត្ិវធិ្ីសេបើេំុវញិ្ហដ រនរលត្រញ្ហជ ក្់
លរភពសដើមទំនិញ ទលមងឌ់ី (Form D) 

១.១៧.២.សរលសៅ៖ ពិពិធ្ក្មយទីែារ 
តាមដាននិងលេងន់ងវទំនិញ ការ
រិទស្ថវ ក្នងវទំនិញ តាមដាន

ចលនទំនិញេំខាន ់
សលើក្ ៥២ ២៦០ លររល់រងទីែារ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ដឹក្នអំាជីវក្រ ពាណិជជក្រ ចូលរមួការ
តាងំពិពរ័ណ៍ពាណិជជក្មយ និងសវទិការ
ធុ្រក្ិចច ផ្ទវ េ់រថូររទពិសស្ថធ្ន ៍និង

ផេឝងរក្នដរូវនិិសោរ និងស្ថទ រ័នពាក្់
ពន័នការសវចេចរ់ 

សលើក្ ១៥ ៧៥ ជលមុញការអភវិឌណនែ៍លិត្ែល និងទីែារ 

១.១៧.៣.សរលសៅ៖ ការអភវិឌណនវ៍េ័ិយឯក្ជន 
រលំទ និងេលមរេលមួលការងារ
េភាពាណិជជក្មយសេត្ថ នងិ

េមារមអាជីវក្មយ  
សលើក្ ១០ ៥០ 

ការងារអភវិឌណនស៍្ថទ រន័ពាណិជជក្មយ និងវ ិ
េ័យឯក្ជន 

វិេយ័ពនធដា  សេតត 
១.១៨.សរលរណំង៖ រសងកើនអនុសលាមភាពតាមច់រស់ដាយេយ័លរចតិ្ថ នងិកាត្រ់នទយជាអត្រិរមិានូវរនធុក្អបក្ជារព់នន សដាយែថល់សេវាលរក្រសដាយរុណភាព 

១.១៨.១. សរលសៅទ១ី៖ កាត្រ់នទយរនធុក្សែសងៗ
ររេ់អបក្ជារព់នន តាមរយៈការសរៀរចំនូវលរពន័នដំសណើ រ
ការរដឌាលស្ថរសពើពននលរក្រសដាយ ភាពស្ថមញ្ដ  និង
ត្មាវ ភាព។ 

ផក្េលមួលនិងសធ្ឝើទំសនើរក្មយការងារចុោះ
រញ្ជ ីពននដាររ កាត្រ់នទយរនធុក្ររេ់
អបក្ជារព់ននក្បុងការដាក្លិ់េិត្លរកាេ
ពនននិងរងល់ាក្ព់នន លរក្រសដាយភាព

ស្ថមញ្ដនិងត្មាវ ភាព 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ
ពសនវឿនការចុោះរញ្ជ ីររេ់អបក្ជារព់ននងយ ី
សអាយមានភាពងាយលេួលនិងស្ថមញ្ដ
ជាងមុន 

រណ័ត  ១០០ ៥០០ 

ផក្លមែរការដាក្លិ់េិត្លរកាេរងព់ននសលើ
មសធ្ាាយដឹក្ជញ្ជូ ននងិោនជំនិោះលររ់
លរសភទលរចាឆំ្ប សំដាយែថល់រណ័ត េមាគ ល់
អត្ថេញ្ហដ ណរងព់ននោនយនថ 
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សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

រណ័ត  ១០០ ៥០០ 
ផក្លមែរការដាក្លិ់េិត្លរកាេរងព់ននសលើ
អចលលទពរលរចាឆំ្ប សំដាយែថល់រណ័ត
េមាគ ល់អត្ថេញ្ហដ ណអចលលទពរ 

១.១៨.២. សរលសៅទ២ី៖ រសងកើនអនុសលាមភាពររេ់
អបក្ជារព់នន តាមរយៈការែថល់សេវាអររ់ ំនិងែសពឝែាយ
នូវពត័្ម៌ានផដលមានភាពលត្មឹលត្ូវ ឯក្ភាព ទនស់ពល
សវលា និងតាមលររម់សធ្ាាយ ជូនអបក្ជារព់នន។ 

ការែថល់ជូនអបក្ជារព់នននូវពត័្មាន
ផដលមានភាពលត្ឹមលត្ូវ និង ឯក្
ភាព ានទនស់ពលសវលា នងិតាម
លររម់សធ្ាាយ ផដលសធ្ឝើសអាយ
អបក្ជារព់ននយល់កានផ់ត្ច់េ់ពី

ច់រស់្ថរសពើពនន 

រណ័ត  ១០០ ៥០០ 
សរៀរចំរណ័ត ពត័្ម៌ានលត្ឹមលត្ូវ ឯក្ភាព េថី
ពីស្ថរសពើពននផដលមានេវឹមស្ថរងាយយល់ 
េលមារអ់បក្ជារព់នន 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ

សលរើលាេ់រណ្ដថ ញទំនក្ទ់ំនងេងគមនិង
មសធ្ាាយសែសងៗ (Call Center, Live 
Chat, GDT App) សដើមផែីសពឝែាយរទ
រផញ្ដត្ថិ េថីពីស្ថរសពើពននសែសងៗ ផដលានសធ្ឝើ
រចចុរផនបភាពនិងក្ំពុងអនុវត្ថ លពមទងំសដាោះ
លស្ថយចមងល់សែសងៗជូនអបក្ជារព់ននសអាយ
ានទនស់ពលសវលា 

សលើក្ ៣ ១៥ 
សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយច់រ ់និង
រទរផញ្ដត្ថិេថីពសី្ថរសពើពននលររល់រសភទ 
ផដលសៅជាធ្រមាន ជូនអបក្ជារព់នន 
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សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.១៩.សរលរណំង៖ រនថពលងឹងការអនុវត្ថច់រ ់និងរទរផញ្ដត្ិថេថីពីពននដាររ លរក្រសដាយភាពទនភ់វន ់មុងឹមា៉ា ត្ ់នងិសេយើភាព សដើមផជីំរញុអបក្ជារព់នន ឱ្ររំសពញកាត្ពឝក្ិចចស្ថរសពើពនន
ានលត្ឹមលត្ូវ 

១.១៩.១.សរលសៅ ៖ ពលងឹងលរេិទនភាព និងរុណភាព
ននការអនុវត្ថច់រ ់និងរទរផញ្ដត្ថិេថីពីពននដាររសដាយ
ទនភ់វន ់មុងឹមា៉ា ត្ ់និងសេយើភាព។ 

ការពលងឹងអនុសលាមភាពពននដាររ 
និងការពលងឹងការអនុវត្ថច់រ ់រទ
រផញ្ដត្ថិេថីពីពននដាររ រឺសដើមផជីលមុ
ញការលរក្ួត្លរផជងសដាយសេយើភាព 
និងមានេមធ្មក៌្បុងការរងព់នន 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ
ពលងឹងការចុោះរញ្ជ ី ការចាត្ផ់ចងលិេិត្
លរកាេ ការសធ្ឝើេវនក្មយ និងសេុើរអសងកត្
រទសលយើេពននដាររ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ

សរៀរចំផក្េលមួលនិងសធ្ឝើសអាយលរសេើរ
ស ើងនូវច់រ ់និងរទរផញ្ដត្េិថីពីពននដាររ 
សដើមផសីឆវើយត្រនឹងការវវិឌណននរររិទធុ្រក្ិចច
ជាត្ ិនិងអនថរជាត្ិ តាមរយៈការែថល់ធាតុ្
ចូលសែសងៗេថីពពីននដាររ 

វិេយ័គយ នងិ ដាឋ ក  
១.២០.សរលរណំង៖ រសងកើនការលរមលូចណូំល 

១.២០.១.សរលសៅ៖រំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកន(Scan)ទំនិញ រំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកន(Scan) សលរឿង ១ ១ 
សេបើេំុរំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកនសៅមាត្ល់ចក្
លត្ួត្ពិនិត្រចាោំម 

១.២០.២.សរលសៅ៖េឝោះមសធ្ាាយចុោះលរត្ិរត្ថិការរ
ស្រងាក រ 

រំពាក្ម់សធ្ាាយលរត្ិរត្ថិការ 
រស្រងាក រែវូវទឹក្ 

សលរឿង ១ ១ សេបើេំុរំពាក្ម់សធ្ាាយលរសដញែវូវទឹក្ 

១.២០.៣.សរលសៅ៖សរលសៅ៖ការរនថពលងងឹលរេិទនិ
ភាពននការអនុវត្ថនីត្ិវធិ្រីយតាមការោិល័យលពំផដន 

ជាលរចា ំ ច់រ ់ ១៨៣៩ ២០០០ 
ការពលងឹងេុពលភាពននឯក្ស្ថរនចូំល-
នសំចញ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ
ការពលងឹងអនុសលាមភាពក្បុងការរិត្ពនន
រយ ការលរមូល និងការរងច់ំណូលរយ 
និងរដាឌ ក្រ 

ជាលរចា ំ សលើក្ 3 3 
ចុោះឃ្វ សំមើលអនុសលាមភាពនននីត្ិវធិ្ីរយ 
ររេ់អងគភាពរយសលកាមឱ្វាទ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ

រនថែសពឝែាយរលឹំក្ដល់វេ័ិយឯក្ជន
ពាក្ព់ន័នឱ្រានសទៀងទត្ព់ាក្ព់ន័ននងឹនីត្ិ
វធិ្ីផរររទរយ នីត្ិវធិ្ីននការទទួលេុេ
លត្ូវក្បុងការរងព់ននអាក្រសលើទំនិញឱ្រាន
តាមរទរញ្ដត្ថិជាធ្រមាន 

១.២០.៤.ការពលងឹងលរេិទនភាពននការលត្ួត្ពិនិត្រររូវន័ថ
សលើទំនិញ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ
ការអនុវត្ថឱ្រានសពញសលញនូវរទរញ្ដត្ថិ
ជាធ្រមានពាក្ព់ន័ននឹងការទទលួេុេលត្ូវ
ក្បុងការងារលត្ួត្ពិនិត្រទនំិញ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ
ការពលងឹង/រលឹំក្ជាលរចាដំល់មស្រនថីលត្ួត្ពិនិ
ត្ររយនូវ ការទទួលេុេលត្ូវក្បុងការងារ
លត្ួត្ពិនិត្រលរក្រសដាយជំនញ វជិាជ ជីវៈ 

១.២០.៥.សរលសៅ៖ការពលងឹងលរេិទនភាពការងារ
រងាក រ និង         រស្រងាក រអំសពើរត្ ់សរចពនន 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ
ការសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់មស្រនថីរយមានេមត្ទ
ក្ិចច            រស្រងាក រអំសពើរត្ស់រចពននឱ្រ
អនុវត្ថការងារររេ់េវួនតាមររូភាពសភវៀង 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

រលឹមនិងលរក្រសដាយឆនធៈដាចខ់ាត្ 

ជាលរចា ំ សលើក្ 3 3 

ពលងឹងការងារលស្ថវលជាវពត័្ម៌ានពាក្ព់ន័ន
នឹងចរាចរ ឬ េនបធិ្ិទំនិញក្ណំត្ព់ិសេេ
សៅតាមឃ្វ ងំទនំិញ អាជីវក្មយដាឌ ន ឬ
ក្ផនវងសែសងៗសទៀត្ ជាពិសេេែលិត្ែល
សត្លេិលា និងោនយនថ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ

សលើក្ក្មភេ់កាត្ពឝក្ិចចននការរក្ាការ
េមាង ត្វ់ជិាជ ជីវៈររេ់មស្រនថីមានេមត្ទក្ិចច 
ជាពិសេេពត័្ម៌ានហានិភយ័េមាង ត្់
េលមារេំ់ណូមពរននការងាររស្រងាក ររទ
សលយើេ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ
ពលងឹងលរេិទនិភាពននការរងាក រ ទរស់្ថក ត្់
រទសលយើេឆវងផដន 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ

ក្ស្ថងផែនការេមយភាពរស្រងាក រអំសពើរត្់
ពននសដាយផ ក្ ពីរប តាមេូចនក្រ តាម
មុេេញ្ហដ  និងតាមសពលក្ណំត្ន់ីមយួៗ 
អនុសលាមតាមរទរញ្ដត្ថិជាធ្រមាន 



 

 ទំពរ័ 116 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

វិេយ័ប្រប្េណីយ ៍នងិទ ូគម្នាគម្ន ៍ 
១.២១.សរលរណំង៖ លក្មុហ ុនែថល់សេវាទូររមនរមនទ៍ងំអេ់សៅក្បុងសេត្ថនងឹេហការែថល់ទនិបនយ័ការងារសធ្ឝើសេវា ស្ថងេង ់រោុះសរ ើរណ្ដថ ញររេ់េវួនមក្មនធរីសអាយានលជារ 
១.២១.១.សរលសៅ៖ លក្ុមហ ុន ឬលរត្ិរត្ថិក្រ ៩០% 
យល់ដឹង និងយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់ររពច់រស់ៅថាប ក្ម់ូល
ដាឌ ន 

ែសពឝែាយ និងពលងឹងការអនុវត្ថ 
ច់រលិ់េតិ្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថនន 

% ២៥ ៩០ 
ពលងឹងការេហការជាមយួអាជាញ ធ្រមូល
ដាឌ នលររលំ់ដារថ់ាប ក្ក់្បុងការអនុវត្ថច់រ ់
សអាយានលត្ឹមលត្ូវ 

១.២២.សរលរណំង៖ ត្រំនដ់ាចល់េោ៉ា លមយួចនំនួសៅក្បុងសេត្ថនងឹមានសេវាទូរេ័ពធសលរើលាេ់ានលររល់រន ់េលមារ២់ ំុក្បុងលេុក្ងយាងំ 

១.២២.១.សរលសៅ៖ លក្ុមហ ុនសេវាទូរេ័ពធ ២០% 
នឹងពលងីក្សអាយមានសេវាដល់ត្ំរនដ់ាចល់េោ៉ា លទងំ
សនោះ 

ជលមុញការសលើក្ទឹក្ចិត្ថពលងកី្សេ
វា 

ររេ់លក្ុមហ ុន 
% ០ ២០ 

រនថជលមុញការយក្ចតិ្ថទុក្ដាក្ព់លងីក្សេ
វាសអាយមាន 
វសិ្ថលភាពលររដ់ណថ រដ់ល់ត្ំរនដ់ាចល់េ
ោ៉ា លទងំសនោះ 

១.២៣.សរលរណំង៖ នងឹមានភាប ក្ង់ារនលរេណីយ ៍សៅរណ្ដថ លេុក្ទងំ ០៦  

១.២៣.១.សរលសៅ៖ រសងកើត្សអាយមានភាប ក្ង់ារ
នលរេណីយល៍េុក្ទងំ ០៦លេុក្ 

ជលមុញលក្ុមហ ុនសធ្ឝើសេវា
នលរេណីយ ៍ពលងីក្រណ្ដថ ញររេ់

េវួន សអាយដល់ 
មូលដាឌ នលេុក្ លររល់េុក្ 

លេុក្ ០ ៦ 

 ជលមុញលក្ុមហ ុន និងលរត្រិត្ថិក្រសធ្ឝើសេវា
នលរេណីយ ៍
យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ែ់សពឝែាយសលើរុណភាព
សេវានលរេណីយន៍ិង្នសៅពលងីក្សេ
វាររេ់េវួនតាមរយៈការរសងកើត្ភាប ក្ង់ារ
សអាយមានដល់មូលដាឌ នលររល់េុក្ 

វិេយ័អភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.២៤.សរលរណំង៖ លរជាពលរដឌសៅជនរទនងឹងាយលេួលក្បុងការសធ្ឝើដសំណើ រ នងិដកឹ្ជញ្ជូ ន 

១.២៤.១.សរលសៅ៖ែវូវសៅជនរទមានការជួលជុល 
និងផងទ ំ

ជួលជុល និងផងទែំវូវជនរទ រី ូផម៉ាលត្ ១០៣ ១៣០ ជួលជុល និងផងទរំមនរមនស៍ៅជនរទ 

១.២៥.សរលរណំង៖ សៅឆ្ប ២ំ០២៤លរជាពលរដឌសៅជនរទនងឹមានទកឹ្ស្ថែ ត្សលរើលាេ់លររល់រន ់នងិអនមយ័ជនរទលត្វូានសលើក្ក្មភេ់ 

១.២៥.១.សរលសៅ៖លរជាពលរដឌមានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើ
លាេ់ និងមានការអនុវត្ថអនមយ័ 

មានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើលាេ់លរររ់ដូវ 
អណធូ ង 
លេោះ 

៣០ អណថូ ង    
 ២លេោះ 

៣០ អ
ណថូ ង     ២
លេោះ 

ជីក្លេោះេលមារេ់ថុក្ទកឹ្ និង អណថូ ង 

លរជាពលរដឌមានរងគនអ់នមយ័
សលរើលាេ់លររល់រួស្ថរ 

រងគន ់ ៣០០ ៣០០ ចុោះផចក្េមាម រៈស្ថងេងរ់ងគនអ់នមយ័ 

១.២៦.សរលរណំង៖ រណៈក្មយការអភវិឌណនភ៍មូ ិនងិលរជាពលរដឌមានចសំណោះដងឹក្បុងការសរៀរចផំែនការអភវិឌណនភ៍មូ ិនងិ េហរមនេ៍នសលំាក្ ់

១.២៦.១.សរលសៅ៖រណៈក្មយការអភវិឌណនភ៍មូ ិនិង
លរជាពលរដឌទទួលានការរណថុ ោះរណ្ដថ ល  

រណៈក្មយការអភវិឌណនភ៍មូសិចោះ
សរៀរចំផែនការអភវិឌណនភ៍ូមាិនលែ 

សលើក្ ៥ ៥ 
ចុោះរណថុ ោះរណ្ដថ លរណៈក្មយការអភវិឌណន៍
ភូមេិថីពីការសរៀរចំផែនការអភវិឌណនភ៍ូម ិ

លរជាពលរដឌយល់ច់េ់ពីការ
សរៀរចំេហរមនេ៍នសលំាក្ ់

វរគ ៥ ៦ 
ចុោះែសពឝែាយពីដំសណើ រការននកាសរៀរចំ
េហរមនេ៍នសលំាក្ ់

១.២៧.សរលរណំង៖ ក្ណំត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណជនជាត្សិដើមភារត្ចិសៅក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ង 

១.២៧.១.សរលសៅ៖ជនជាត្ិសដើមភារត្ចិទទួលាន
ការែសពឝែាយ និងចុោះអត្ថេញ្ហដ ណ 

សលើក្ក្មភេ់ការផងរក្ារអត្ថ
េញ្ហដ ណជនជាត្ិសដើម 

សលើក្ ១ ១ 
ែសពឝែាយសរលនសោាយជាត្ិេថីពីជន
ជាត្ិសដើមភារត្ចិ និងក្ំណត្អ់ត្ថ
េញ្ហដ ណ 



 

 ទំពរ័ 118 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.២៨.សរលរណំង៖ លរជាពលរដឌនងឹមានជវីភាពលរសេើស ើងតាមរយោះការរសងកើត្មជណមណឍ លរណថុ ោះរណ្ដថ លការងារ 

១.២៨.១.សរលសៅ៖លរជាពលរដឌនឹងមានចំសណោះ
ជំនញច់េ់លាេ់សដើមផរីក្ចំណូល 

លរជាពលរដឌមានជំនញក្បុងការ
រសងកើត្មុេររររនធ រព់ីចរវ់រគរណថុ ោះ

រណ្ដថ ល 
វរគ ៤ ២០ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញតាមត្លមូវ
ការទីែារ 

វិេយ័ធនាគា ជាតិ 
១.២៩.សរលរណំង៖ ជលមញុការសលរើលាេ់ នងិការែថល់សេវាធ្នររនងិហិរញ្ដ វត្ទុសអាយមានការរកី្ចសលមើន 

១.២៩.១.សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌយល់ដឹងពអីត្ទ
លរសោជនន៍នការសលរើលាេ់សេវាធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ 
និងយល់ច់េ់លរោឹះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុមនិផមន
ជាររេ់រដឌ 

លរជាពលរដឌនិងទទួលាន
ពត័្ម៌ានអពំីែលលរសោជនផ៍ដល
ានមក្ពីការសលរើលាេ់សេវា
ធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ និងអាច

ក្ំណត្ល់រោឹះស្ថទ នធ្នររនិងហិរញ្ដ
វត្ទុជាររេ់រដឌ 

ភាររយ ៣៥ ៥៥ 

ជលមុញ និងសលើក្ទកឹ្ចិត្ថឱ្រលររល់រឹោះស្ថទ ន
ធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុែសពឝែាយពីអត្ទ
លរសោជនន៍នការទទួលានសេវាធ្នររ 
និងហិរញ្ដ វត្ទុឱ្រានទូលំទូលាយដល់
លរជាពលរដឌ     ។        សធ្ឝើការ
ែសពឝែាយយុទននការ "សតាោះនិោយពី
លុយ" ។ 

ភាររយ ៥០ ៨៥ 

ែសពឝែាយពីលរពន័នទូរេពធ Hotline 
េលមារទ់ទួលពត័្ម៌ាន និងសដាោះលស្ថយច
មវល់េថីពីការសលរើលាេ់សេវាហិរញ្ដ វត្ទុ សៅ
ដល់លក្ុង/លេុក្ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ភាររយ ៥០ ៨០ 
ែសពឝែាយសេចក្ថីនងវងការណ៍រមួរវាងធ្នររ
ជាត្ិននក្មភុជា និងលក្េួងហិរញ្ដ វត្ទុ និងលិេិត្
រទដាឌ នសែសងៗសៅតាមរណ្ដថ លលក្ុងលេុក្ 

១.៣០.សរលរណំង៖ ជលមញុការសលរើលាេ់លាក្ស់រៀលឱ្រានទូលំទូលាយ 

១.៣០.១. សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌមានជំសជឿទុក្ចិត្ថ
សលើការសលរើលាេ់  

លរជាពលរដឌចងសលរើលាេ់លាក្់
សរៀល និងយល់ដឹងពីអត្ទ

លរសោជនន៍នការសលរើលាេ់លាក្់
សរៀល 

ភាររយ ២០ ៤០ 
ែសពឝែាយយុទននការ "េញុ ំលេឡាញ់លាក្់
សរៀល"  

ភាររយ ៤៥ ៧០ 
ក្ំណត្ឱ់្រអាជីវក្ររថូរលាក្ដ់ាក្រ់ងាា ញអ
លតារថូរលាក្ស់រៀលសធ្ៀរជាមយួររូិយរណ័ត
ររសទេសៅសៅក្ផនវងលរក្រអាជីវក្មយ 

ភាររយ ២០ ៨០ 

ពលងឹងការែថល់សេវារថូរលាក្់ចាេ់ ទក្ ់រផហក្
ជូនដល់ស្ថធារណៈជន ។ រសញ្ចញលក្ដាេ
លាក្ល់ែ និងលស្ថល់សលជើេរចួសៅក្បុងចរាចរ
តាមត្លមូវការទីែារ ។ជលមុញ និងសលើក្ទឹក្
ចិត្ថលរឹោះស្ថទ នធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ និងអាជីវក្
ររថូរលាក្ម់ក្រថូរលក្ដាេ់លាក្ច់ាេ់ ទក្ ់រផហក្ 
យក្លក្ដាេ់លាក្ល់ែសដើមផសីលរើលាេ់ ។ ជលមុ
ញលរឹោះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុ េលមួល
ក្បុងការរសញ្ចញលក្ដាេ់លាក្ល់ែ សៅក្បុង
ចរាចរ ។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.៣១.សរលរណំង៖ ពលងងឹការលររល់រងអាជវីក្មយរថូរលាក្ឱ់្រមានលរេិទនភាពេភេ់ 

១.៣១.១. សរលសៅ៖ សធ្ឝើសអាយអាជីវក្រយល់ដឹងពី
ច់រន់នការលររល់រងអាជីវក្មយរថូរលាក្ ់

អាជីវក្រយល់ដឹងពីច់រ ់

ភាររយ ៥០ ១០០ 
លត្ួត្ពិនិត្រអាជីវក្មយរថូរលាក្ស់អាយាន
លររល់េុក្ 

ភាររយ ៥០ ១០០ 
ែសពឝែាយលរកាេ និងលិេតិ្ផណន ំេថី
ពីការលររល់រងអាជីវក្មយរថូរលាក្ឱ់្រាន
ទូលំទូលាយ 

ភាររយ ៥០ ១០០ 

ែថល់ឱ្រមស្រនថីជំនញនូវលររម់សធ្ាាយ
ទងំងវកិា និងេមាម រៈក្បុងការចុោះលត្ួត្ពនិិ
ត្រអាជីវក្មយរថូរលាក្ ់និងេហការជាមយួ
អាជាញ ធ្រមានេមត្ទក្ចិច ក្បុងការលត្ួត្ពិនិត្រ
អាជីវក្មយរថូរលាក្ ់

១.៣២.សរលរណំង៖ ទរស់្ថក ត្ក់ារចរាចរលក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យសៅក្បុងសេត្ថ 

១.៣២.១. សរលសៅ៖ សលើក្ក្ំពេ់ការយល់ដឹងពីលក្េ
ណៈេមាគ ល់ននលរសភទលក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យ 

លរជាពលរដឌអាចក្ណំត្ព់ីលរសភទ
ននលាក្ផ់ក្វងកាវ យ 

ភាររយ ៣០ ៧០ 

ែសពឝែាយជាលរចាពំីលក្េណៈេមាគ ល់
លរសភទលក្ដាេ់លាក្ផ់ក្វងកាវ យ ។ េហ
ការណ៍ែថល់ពត័្ម៌ានពីការចរាចរលក្ដាេ
លាក្ផ់ក្វងកាវ យរវាងស្ថខាធ្នររសេត្ថ 
និងេមត្ទក្ិចច  

វិេយ័សេដ្ឋកិច្ចនិងហ ិញ្ញវតថ ុ 



 

 ទំពរ័ 121 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១.៣៣.សរលរណំង៖ ពលងងឹនងិរសងកើនលរេិទនភាពននការលររល់រងសេដឌក្ចិច នងិអភវិឌណវេ័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ 

១.៣៣.១.សរលសៅ៖ រលំទការលររល់រងនិងអភវិឌណ
សេដឌក្ិចចសអាយកានផ់ត្លរសេើស ើង 

ការលររល់រង និងអភវិឌណ
លរក្រសដាយលរេិទនភាព និងចីរ

ភាព 

សលើក្ ១ ៦ 
ពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីសអាយលររល់រនក់្បុង
ការក្បុងលស្ថវលជាវ វភិារពាក្ព់ន័នវេ័ិយ
សេដឌក្ិចច 

សលើក្ ១ ៥ 
ែថល់រាយការណ៍លស្ថវលជាវ និងចងលក្ង
ឯក្ស្ថរ ស្ថទ នភាពសេដឌក្ិចចលត្ូវាន
សរៀរចំ 

១.៣៤.សរលរណំង៖ ពលងងឹនងិរសងកើនេ័ក្ថេិិទនភាពនងិលរេិទនភាពននការលររល់រងហិរញវត្ទុស្ថធារណៈនងិលទពរេមផត្ថរិដឌ 

១.៣៤.១.សរលសៅ៖ លររល់រងផណនអំនុវត្ថ និងរលំទ
ការសរៀរចំរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ លទពរេមផត្ថិរដឌនិងសរៀររ
ចំណូលមនិផមនស្ថរសពើពនន 

ការែសពឝែាយផណនចំ់រ ់និង
លិេិត្រទដាឌ ន េថីពីការលររល់រង
ចំណូលមនិផមនស្ថរសពើពនន ដល់
មនធីរ អងគភាព និងរដឌាលថាប ក្់
សលកាមជាត្ិ ទនស់ពលសវលា 

សលើក្ ៤ ១៩ 

ការែសពឝែាយផណនចំ់រ ់និងលិេិត្
រទដាឌ ន េថីពីការលររល់រងការសលរើលាេ់
លទពរេមផត្ថិរដឌែគូរែគង សែធៀងផ្ទធ ត្ ់និងចុោះ
រញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ ានលត្ឹមលត្វូ និងទន់
សពលសវលា 

១.៣៤.២.សរលសៅ៖ លររល់រង លត្ួត្ពិនិត្រហិរញ្ដ វត្ទុ 
េលមរេលមួលតាមដានអនុវត្ថងវកិាររេ់មនធីរអងគភាព
ជំនញរដឌាលថាប ក្ជ់ាត្ ិថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ និងការលទន
ក្មយស្ថធារៈ 

ការែសពឝែាយ ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុ
វត្ថច់រ ់

េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុេលមារក់ារលររល់រង
លរចាឆំ្ប រំរេ់មនធីរជំនញ លត្ូវាន

សលើក្ ២ ១០ 

ការែសពឝែាយផណនចំ់រ ់និងលិេិត្
រទដាឌ ន េថីពីការលររល់រងចណូំលមនិ
ផមនស្ថរសពើពនន ដល់មនធីរ អងគភាព និងរដឌ
ាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ ទនស់ពលសវលា 



 

 ទំពរ័ 122 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

សរៀរចំទនស់ពលសវលា 

សលើក្ ២ ១០ 

ការែសពឝែាយផណន ំលិេិត្រទដាឌ នរត្ិ
យុត្ថ េថីពីការលររល់រង និងសធ្ឝើអាជីវក្មយ
រញ្ហច ំ នងិលាត្ិសភារ សដាយអនុលរទន
ដល់មនធីរ-អងគភាព ពាក្ព់ន័ន និងមាច េ់
អាជីវក្មយ មនិទនល់េរច់រ ់ឱ្រកាវ យជា
លេរច់រ ់

សលើក្ ១ ៥ 
ែសពឝែាយ ផណន ំសរៀរចំផែនការយុទន
ស្ថស្រេថងវកិា និងរសលមាងចណូំល-
ចំណ្ដយងវកិា 

សលើក្ ១ ៥ 
ែសពឝែាយ ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រេ់ថី
ពីហិរញ្ដ វត្ទុេលមារក់ារលររល់រងលរចាឆំ្ប  ំ

សលើក្ ៤ ២០ 
ការសរៀរចំក្មយវធិ្ីចំណូល-ចំណ្ដយលរចាំ
ឆ្ប  ំលត្ីមាេ 

សលើក្ ៥ ២៥ 
ការពិនិត្រ តាមដានសលើការសរៀរចំ ចលន
ឥណទន  
ការអនុវត្ថងវកិា រតាមនតី្ិវធិ្ ី

សលើក្ ១ ៥ 
ែសពឝែាយ ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រេ់ថី
ពីហិរញ្ដ វត្ទុ េលមារក់ារលររល់រងលរចាឆំ្ប  ំ



 

 ទំពរ័ 123 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

សលើក្ ៦ ៣០ 
ការសរៀរចំសេបើេំុតុ្លរភាពងវកិាលរចាផំេ
លត្ីមាេឆ្ប  ំ 

១.៣៤.៣.សរលសៅ៖ រលំទក្ិចចដំសណើ រការអងគភាព និង
េលមរេលមួលការងារផក្ទលមងហិ់រញវត្ទុស្ថធារណៈ 

  សលើក្ ១២ ៦០ 
ពលងឹងេមត្ទភាព ថាប ក្ដ់ឹក្នមំនធីរ និង
ការោិល័យជំនញ រលំទផែបក្រដឌាល 
និងហិរញ្ដ វត្ទុពីថាប ក្ជ់ាត្ ិ

វិេយ័ តនាគា  
១.៣៥.សរលរណំង៖ធានាននូវការរញ្ជូ នអាណត្ថសិរើក្លាក្ស់រៀវត្សររេ់អងគភាពមក្រត្នររសេត្ថមនិានទនស់ពលសវលា 
១.៣៥.១.សរលសៅ៖ពលងឹងស្ថយ រត្ីក្បុងការរញ្ជូ ន
អាណត្ថិសរើលាក្ស់រៀវត្សមក្រត្នររសេត្ថទនស់ពលក្បុង
េាថ ហ៏ទី១ននផេ តាមស្ថរាចរផណនសំលេ ០៧.េរ 
េថីពីការក្ំណត្ន់ីត្ិវធិ្ីេលមារក់ារសរើក្ែថល់សរៀវត្សសរៀង
រាល់ពីរេាថ ហ៏មថងក្បុងផេនីមយួៗ 

អនុវត្ថតាមស្ថរាចរផណន ំ
សលេ ០៧.េរ 

លរចាផំេ ១២ ៦០ 
ែសពឝែាយ នឹងចូលរមួេហការមអនុវត្ថ
តាមស្ថរាចរផណនឱំ្រមានលរេិទនិភាព 

១.៣៦.សរលរណំង៖អនុស្ថរណ:ការអនុវត្ថចណូំល ចណំ្ដយងវកិាររេ់ ំុ េងាក ត្ម់ក្រត្នររសេត្ថទនស់ពលសវលា 

១.៣៦.១.សរលសៅ៖ ពលងឹងក្បុងការែគូរែគងការអនុវត្ថ
ចំណូល ចណំ្ដយងវកិាររេ់ ំុ េងាក ត្ា់នទនស់ពល 

ការសធ្ឝើទលមងង់វកិា និងរញ្ជូ នសៅ
អនុសលាមភាពានទនស់ពលសវលា 

លរចាឆំ្ប  ំ ១ ៥ 

ែសពឝែាយ នឹងចូលរមួេហការជាមយួ ំុ 
េងាក ត្ា់នរញ្ជូ នទលមងង់វកិាផដលាន
ចុោះអនុមត័្រចួមក្រត្នររសេត្ថក្បុងសដើមឆ្ប  ំ
ននឆ្ប ងំវកិា 

២.ផ្ផែកេងគម្កិច្ច៖ 



 

 ទំពរ័ 124 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

វិេយ័អប ំ់ 
២.១.សរលរណំង៖  កុ្មារសៅត្រំនដ់ាចល់េោលអាយុ3-5ឆ្ប ាំនចូលសរៀនសៅតាមស្ថលាមសត្ថយរេិក្ាលរររ់រូភាពសដាយមានការចូលរមួពរីណៈក្មយការលររល់រងថាប ក្ម់សត្ថយរ
េលមារជ់យួ ដល់លរមូសត្ថយរ 

២.១.១.សរលសៅ៖ សរៀរចំឱ្រមានថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាក្ប
ងស្ថលារឋមផដលសៅជិត្ែធោះលរជាពលរដឌ និងការ
រសងកើត្រណៈក្មយការជួយ រលំទថាប ក្ម់សត្ថយរ 

ពលងីក្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាក្បុង
ស្ថលារឋម 

ស្ថលា ១៥ ៧៥ 
 ពលងីក្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាក្បុងស្ថលា
រឋម,  រសងកើត្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាេហ
រមនន៍ងិក្មយវធិ្អីររ់តំាមារតិា                                                         

រសងកើត្រណៈក្មយការជួយ រលំទ ស្ថលា ៦៥ ៧៥ 
 រសងកើត្រណៈក្មយការជួយ រលំទ(េលមារម់
សត្ថយរធ្នធាន ) 

ែឋល់អាហារររូត្ទមមដល់េិេសតាម
ស្ថលា 

ស្ថលា ៦៥ ៧៥ 
  រសងកើនការែឋល់អាហារររូត្ទមមដល់េិេស                  
ែសពឝែាយ និងជលមុញ ការចូលរមួពីលរជា
ពលរដឌ េហរមន ៍និងអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន   

២.១.២.សរលសៅ៖ចងា់នលរូមសត្ថយរេិក្ាសៅតាម
ស្ថលាមសត្ថយរេិក្ា 

លរកាេសលជើេសរ ើេលរូ នក្ ់ ៣០ ៥៥ 
 សលជើេសរ ើេលរូមសត្ថយរេិក្ា និងក្ិចច
េនា                                                     

ែឋល់លរូមសត្ថយរេិក្ា នក្ ់ ៣០ ៥៥ 
ែឋល់លរូមសត្ថយរេិក្ាដល់ស្ថលាផដល
មានត្លមូវការ 

២.២.សរលរណំង៖  ត្លមវូការលររូសលងៀន នងិអររេិក្ាេឋងដ់ាររផនទមសៅត្រំនដ់ាចល់េោល 

២.២.១.សរលសៅ៖ ស្ថងេងអ់ររស្ថប ក្ស់ៅររេ់
សលាក្លរូអបក្លរឱូ្រានេមរមរ 

មានអររ និងក្ផនវងស្ថប ក្េ់លមារ់
សលាក្លរូអបក្លរ ូ

អររ ១២២ ១២៧ 
ស្ថងេងអ់ររេឋងដ់ារ និងអររស្ថប ក្់
សៅជូនសលាក្លរូអបក្លរ ូសៅត្ំរនដ់ាច់
លេោល 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.២.២.សរលសៅ៖ែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេស
ផដលមានជីវភាពលក្ីលក្ 

េិេសលក្ីលក្ទទួលានអាហារររូ
ក្រណ៍ 

េិេស ១២៨២ ៦៤១០ 
រសងកើនការែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេស
លក្ីលក្         

២.៣.សរលរណំង៖ រសងកើត្អររេិក្ា នងិក្ផនវងស្ថប ក្ស់ៅររេ់សលាក្លរ ូអបក្លរ ូនងិកាត្រ់នទយអលតាសាោះរងក់ារេិក្ាររេ់េិេស 
២.៣.១.សរលសៅ៖ស្ថងេងអ់ររេិក្ា និងក្ផនវង
ស្ថប ក្ស់ៅជូនសលាក្លរូអបក្លរូសៅតាមអនុវទិាល័យ និង
វទិាល័យ 

អនុវទិាល័យ និងវទិាល័យលត្ូវ
ានស្ថងេងស់ៅតាម ំុ 

ស្ថលា ៣០ ៣៣ 
ស្ថងេងអ់ររេឋងដ់ារេលមារអ់នុវទិា
ល័យ និងវទិាល័យរផនទម 

២.៣.២.សរលសៅ៖ែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេសលក្ី
លក្ 

េិេសលក្ីលក្ទទួលានអាហារររូ
ក្រណ៍ 

នក្ ់ ១២៥០ ៦២៥០ 
រសងកើនការែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេស
លក្ីលក្    

២.៤.សរលរណំង៖ ទនិបនយ័អនក្េរជនមានភាពលត្មឹលត្វូ នងិច់េ់លាេ់ ងាយក្បុងការសធ្ឝើផែនការរណឋុ ោះរណ្ដឋ ល 
២.៤.១.សរលសៅ៖ ក្ំណត្ទ់តីាងំ និងលរូរសលងៀនអក្េរ
ក្មយ 

ថាប ក្អ់ក្េរក្មយលត្ូវានរសងកើត្សៅ
តាមមូលដាឌ នសរលសៅ 

ថាប ក្ ់ ២០ ២០ េិក្ា និងផេឝងរក្ទីតាងំរសងកើត្ថាប ក្អ់ក្េរក្មយ 

២.៤.២.សរលសៅ៖ ែឋល់ជំនញដល់េិេសសលកាយអក្េរ
ក្មយ 

េិេសសលកាយអក្េរក្មយមានជនំញ
ពិត្លាក្ដ 

នក្ ់ ១៧៥ ៨៧៥ 
រណឋុ ោះជំនញ នងិរសងកើនលរេិទនភាពនន
ការអនុវត្ថ ក្មយវធិ្ីសលកាយអក្េរក្មយ  

២.៥.សរលរណំង៖ ជលមញុយុវជនចូលរមួជាមយួេងគម នងិសលើក្ក្មភេ់ពតី្នមវននការអររ់ ំ
២.៥.១.សរលសៅ៖យុវជនលរររ់រូានចូលរមួជាមយួ
ការងារេងគម 

ែឋល់ទេសនៈទនេំខាន់ៗ ដល់យុវ
ជន 

នក្ ់ ៧១៦ ៩៤១ ែសពឝែាយទេសនៈទនេំខាន់ៗដល់យុវជន 

២.៦.សរលរណំង៖ ពលងងឹ នងិពលងកី្វេ័ិយក្ឡីាសៅលររភ់មូេិិក្ាទូទងំសេត្ថ 
២.៦.១.សរលសៅ៖សៅតាមស្ថលាសរៀនមានលរូ លក្ុម សលជើេសរ ើេលរូក្ីឡា នក្ ់ ៣៣ ៤៥ សធ្ឝើត្លមូវការលរូរសលងៀន និងែសពឝែាយការ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ក្ីឡា នងិទីធាវ សលងក្ឡីា (ពាោមសលងក្ីឡាសដើមផី
សជៀេឆ្ង យពីសលរឿងសញៀន) 

សលជើេសរ ើេលរូ 

រសងកើត្ទលីាន នងិលក្ុមក្ឡីា ទីលាន ១៦ ២៦ 
អភវិឌណទីលានក្ី ដាឌ នសេត្ថ និងទលីាន
ក្ីឡា តាមស្ថលាសរៀន 

វិេយ័េខុាភិបាល 
២.៧.សរលរណំង៖ កាត្រ់នទយការឈ ឺនងិស្ថវ ររ់រេ់មាតា ទរក្ នងិកុ្មារ 

២.៧.១.សរលសៅ៖សលើក្ក្មភេ់ស្ថទ នភាពអាហា ររូត្ទមម
ររេ់មាតាទរក្ និងកុ្មារ 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ 
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ 
ការែឋល់ជាត្ិផដក្និងហឝូលីក្អាេីុត្ដល់
ស្រេឋីមាននែធសពាោះ និងស្រេឋីសលកាយេំរាល 

ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនដង/

ឆ្ប  ំ
២ ២ 

ការែឋល់ជិវជាត្ិអា និងសមរងដ់ាហសុល
តាមយុទននការ២ដងក្បុង១ឆ្ប ដំល់កុ្មារ 

ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនរ

ណថុ ោះរណ្ដថ
ល/ឆ្ប  ំ

២ ១ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីអាហាររូត្ទមមដល់ស្រេថី 
ទរក្ និងកុ្មារអាយុសលកាម៥ឆ្ប  ំេហរម
នល៍េឡាញ់ទរក្(BFCI)មនធីរសពទរ 
លេឡាញ់ទរក្(BFHI) 

២.៧.២.សរលសៅ៖សលើក្ក្មភេ់លទឌភាពមក្ទទួលសេ
វា េុេភាពរនថពូជមានរុណភាព 

ចំនួន ៤ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនដង/

ឆ្ប  ំ
៤ ២ 

ពលងឹងការងារេមភន័នភាពលក្ុមឆយរពីលររ់
ថាប ក្ក់្បុងេុខាភាិលសេត្ថ (M-CAT) 

ចំនួន ៥២ដង/ឆ្ប  ំេំរារម់ណឍ ល
េុេភាពទងំ១៣ 

ចំនួនដង/
ឆ្ប  ំ

៥២ ៥២ 
ែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ពំីស្ថរៈ
េំខានក់្បុងការមក្ពិនិត្រនែធសពាោះស្រេថីក្បុង
អំ ុងសពលាត្រ់ដូវ១ផេ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ចំនួន៧៨សលើក្/ឆ្ប  ំេំរារម់ណឍ ល
េុេភាពទងំ១៣ 

សលើក្/ឆ្ប  ំ ៧៨ ១៣ 
រនឋសអាយមានេក្មយភាពពនារក្ំសណើ ត្
សៅេហរមនស៍ដាយភាប ក្ង់ារផចក្ចាយ
មសធ្ាាយពនារក្ំសណើ ត្ (CBD) 

ចំនួន ៤ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនដង/

ឆ្ប  ំ
៤ ១ 

ចុោះផេឝងរក្អត្ងិិជនផដលសាោះរងស់េវា
ពនារក្ំសណើ ត្ 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ 
ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ 
ពលងឹង និងពលងីក្ការែថល់សេវាេុេភាព
រនថពូជ និងការអររ់ដំល់យុវវយ័ 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ 
ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ 
រសងកើនការលររដណឋ រព់ីការចាក្ថ់ាប សំត្តា
ណូេដល់ស្រេឋីក្បុងវយ័រនឋពូជ 

២.៧.៣.សរលសៅ៖សលើក្ក្មភេ់លទឌភាពមក្ ទទួលសេ
វាេុេភាពជាស្ថរវន័ថ េលមារម់ាតានិងទរក្ នងិការ

លរលពឹត្ឋការផងទេុំេភាព 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ 
ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៥ ១៥ 
រសងកើនការអររ់ដំល់ឆយររុរាណ ក្បុងការ
រញ្ជូ នស្រេថីមក្េំរាលកូ្នសៅមូលដាឌ នេុ
ខាភាិលស្ថធារណៈ 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ 
ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ 
រលំទមសធ្ាាយសធ្ឝើដំសណើ រដល់ស្រេឋីមាន
រញ្ហា សពលេំរាល 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ 
ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ 
រញ្ជូ នស្រេឋីរំរងុមានសលរោះថាប ក្ព់ីមណឍ ល
េុេភាពសៅមនធីរសពទរសអាយានទន់
សពលសវលា 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ៥ 
ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១ ១ 
រសងកើត្រនធររ់ងច់ា ំមុននិងសលកាយេំរាល
កូ្នសៅលររម់ណឍ លេុេភាព 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ និង
ចំនួនមនធីរសពទរ ២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥ ១៥ 

រងាក រនិងទរស់្ថក ត្ម់រណៈភាពមាតា តាមរ
យៈការ  រណថុ ោះរណ្ដថ លឆយររដឌនិងចុោះសធ្ឝើ
េវនក្មយមរណៈ ភាពមាតា សពលមាន
ក្រណីស្ថវ រ ់

២.៧.៤.សរលសៅ៖ ធាននូវលទនភាពមក្ទទួលយក្
សេវាេុេភាពស្ថរវន័ឋេំរារកុ់្មារនិងផងទេុំេភាព
តាមលរួស្ថរានលែលរសេើរ 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ 
ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ 
ពលងឹងសេវាចាក្ថ់ាប រំងាក រសរៀងរាល់នងងសធ្ឝើ
ការសៅក្បុងមណឍ លេុេភាព 

ចំនួន១៥៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៥៦ ១៥៦ 
លស្ថវលជាវរក្កុ្មារសាោះរងក់ារែថល់ថាប ំ
រងាក រសៅសពលចុោះសេវាមូលដាឌ ន 

ចំនួន២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ 
រនថែថល់សេវាចុោះយុទននការផចក្ចាយ
លររថ់ាប  ំសម៉ារងដ់ាេរុលដល់កុ្មារអាយុពី
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

១២ផេ-៥៩ផេ ពីរដង/ឆ្ប  ំ

ចំនួន ៥២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៥២ ៧៨ 
ពលងឹងេក្មយភាពក្បុងការផងទ ំពាាល 
កុ្មារមានជំងឺរារ រលាក្ែវូវដសងាើមនិងលរុន
ចាញ់  

ចំនួន ២៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២៦ ៥២ 

អនុវត្ឋពិធ្សី្ថរជាត្ិេមាហរក្មយលររល់រង
ការពាាលជំងឺកុ្មារសៅមលូដាឌ នេុខាភិ
ាលស្ថធារណៈ(IMCI) និងេហរមន៍
(CIMCI) សអាយានសទៀងទត្ ់

២.៨.សរលរណំង៖ រនទយអលតាឈនឺងិអលតាស្ថវ រស់ដាយស្ថរជងំសឺអដេ៍ រសរង លរនុចាញ់នងិជងំឆឺវងដនទសទៀត្ 

២.៨.១.សរលសៅ៖កាត្រ់នទយអលតាសលរវា៉ា ងន់ន 
(HIV)ឲ្រទរជាង០.៥% 

ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ 
រនឋេក្មយភាពអររ់ែំសពឝែាយអំពីសមសរារ
សអដេ៏ជំងឺសអដេ៏ ដល់លក្ុមសរលសៅ
ទងំអេ់ 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ១៣ និង
ចំនួនមនធីរសពទរ ២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥ ១៥ 
ពលងឹក្ការលររល់រងនងិពាាលជំងឺកាម
សរារសៅតាមមណឍ លេុេភាពនិងរវនីិក្
កាមសរារ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ចំនូនមនធីរសពទរទងំ ២ មនធីរសពទរ ២ ២ 
ពលងឹងនិងពលងីក្សេវាការរងាក រការចមវង
សរារពីមាថ យសៅកូ្ន (PMTCT) 

២,១៦១នក្/់ឆ្ប  ំ នក្ ់ ២១៦១ ២៣៦១ 
ែឋល់លរឹក្ាដល់ស្រេឋីផដលមក្ពិនិត្រនែធ
សពាោះសៅមណឍ លែថល់លរឹក្ាការសធ្ឝើសត្េថ
្មសដាយេយ័លរចិត្ថ (VCCT) 

២.៨.២.សរលសៅ៖ពលងងឹការលស្ថវលជាវជមងរឺសរង សរកា
វជិជមានសលើេពី៦០% និងរក្ាអលតាជាេៈសេផើយ 
ក្លមតិ្៨៥%ននក្រណីជំងឺរសរងេួត្សរកាវជិជមាន 

១១៦ភមូ ិ ភូម ិ ១១៦ ១១៦ 
រសងកើនការចុោះអររ់េុំេភាពេឋីពីជំងឺរសរង
សៅតាមេហរមន ៍

១៥៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៥៦ ១៥៦ 
ពលងឹងការលស្ថវលជាវជំងឺរសរងក្បុងក្ំ ុង
សពលមក្ពិសលរោះជំងឺសលៅ 

២.៨.៣.សរលសៅ៖រក្ាអលតាស្ថវ រស់ដាយជំងឺលរនុចាញ់
ឲ្រានសលកាម ០.៤%ក្បុងចំសណ្ដមលរជាជនទូសៅ 

២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ១ 
រសងកើនការចុោះផចក្មុងលជលក្ថ់ាប នំិង
លជលក្ម់ុងស្ថស ើងវញិ 

១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣ ១៣ 
ពលងឹងការចុោះអនឋរារមនស៍លើការរាត្ត្់ត្
ជំងឺលរុនចាញ់ទនស់ពល 

១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣ ១៣ 
ពលងឹងការងារផងទ-ំពាាលដល់អបក្ជងំឺ
តាមពីធ្សី្ថរជាត្ ិ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.៨.៤.សរលសៅ៖សលត្ៀមលក្េណៈេភេ់សដើមផទីរស់្ថក ត្់
ននជំងឺឆវងងយីដនទសទៀត្ផដលអាចសក្ើត្មានជាយថាសហតុ្ 

២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ 
ចុោះដាក្ថ់ាប អំាផរត្សអាយានទនស់ពល
សវលាសដើមផទីរស់្ថក ត្ជ់ំងឺលរនុ្ម 

២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ 
ចុោះអររ់ែំសពឝែាយអំពីការរងាក រជមងឺ
ផ្ទឋ ស្ថយរក្ស ី

១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣ ១៣ 
សលត្ៀមលក្េណៈេភេ់សដើមផសីឆវើយត្រនឹង
ជំងឺឆវងងយីននផដលអាច នឹងសក្ើត្ស ើង 

២.៨.៥.សរលសៅ៖កាត្រ់នទយឥរោិរទសលរោះថាប ក្ន់ំ
សៅរក្ជមងមឺនិឆវង 

៤ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៤ ២ 
រសងកើនការអររ់ែំសពឝែាយពជីងំឺទឹក្សនម
ផែែម, សលើេ្មដល់លរជាជន 

២វរគ/ឆ្ប  ំ វរគ ២ ១ 
រសងកើនការរណឋុ ោះរណ្ដឋ លជនំញ
រសចចក្សទេដល់ររុគលិក្មណឍ លេុេភាព
េថីពីជំងឺមនិឆវង 

៤ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៤ ៤ 
រនឋេក្មយភាពសវទិកាអររ់ែំសពឝែាយសដើមផី
ផ្ទវ េ់រឋូរការលរលពឹត្ឋ(ជក្ា់រ ីសេពសលរឿង
លេវងឹ... ) 

២.៨.៦.សរលសៅ៖ធានដំសណើ រការមុេងារស្ថរវន័ឋនន
េុេភាពស្ថធារណៈេុេភាពររសិ្ថទ នេុវត្ទិភាពចណីំ
អាហារ,ការលររ ់លរងសលរោះមហនឋរាយនិងការសលត្ៀម

១៣មណឍ លេុេភាព និង មនធីរ
សពទរទងំ២ 

ចំនួន
មណឍ លេុេ
ភាព និង
មនធីរសពទរ 

១៥ ១៥ 
រសងកើត្ក្ញ្ចរស់លត្ៀមេសស្រងាគ ោះលររម់ូលដាឌ ន
េុខាភាិលស្ថធារណៈ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

លក្េណៈ (េំរារល់រអាេនប) 
១លក្ុង នងិ៦លេុក្ 

ចំនួនលក្ុង/
លេុក្ 

៧ ៧ 
រសងកើត្រណក្មយការលររល់រងសលរោះមហនឋ
រាយថាប ក្ស់េត្ថ,លេុក្ 

២.៩.សរលរណំង៖ ពលងងឹរុណភាពលរពន័ឌេុខាភាិល 

២.៩.១.សរលសៅ៖ពលងងឹនិងែារភាជ ររ់ប រវាងសេវា
េក្មយភាពអរផររមិា(េក្មយភាពររេ់មណឍ លេុេ
ភាព)នងិសេវាេក្មយភាពរស្រងគរ(់េក្មយភាពររេ់មនធីរ
សពទររផងែក្)អមសដាយការពលងឹងសេចក្ឋីផណនរំវិនិក្
និងពិធ្សី្ថរននការពាាលលពមទងំលរមូលែឋុ ំកានផ់ត្
ខាវ ងំស ើងសលើរុណភាព 

១៣មណឍ លេុេភាព និង មនធីរ
សពទរទងំ២ 

ចំនួន
មណឍ លេុេ
ភាព និង
មនធីរសពទរ 

១៥ ១៥ 

ជំរញុនិងរសងកើនការែសពឝែាយចំនួនសេវា
សៅថាប ក្ម់នធីរសពទររផងែក្សេត្ថ/លេុក្ និង
ចំនួនសេវាសៅថាប ក្ម់ណឍ លេុេភាពដល់
េហរមន ៍តាមរយៈសេវាចុោះមូលដាឌ ន  

៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០ ៦០ 
ពលងឹងការវភិារស្ថទ នភាពេឋុក្ឱ្េង
ររកិាេ រសពទរលរចាលំត្ីមាេ 

៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០ ៦០ សធ្ឝើស្ថរសពើភណឍ័ ឱ្េងររកិាេ រសពទរសអាយាន
លត្ឹមលត្វូនិងសទៀងទត្ស់រៀងរាល់លត្ីមាេ 

៣០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០ ៣០ 
សធ្ឝើក្ំណត្ស់ហតុ្ឱ្េងេូចរុណភាពឲ្រ
ានរាល់៦ផេមឋង 

៣០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០ ៣០ 
សែធរមុេឱ្េងផដលសលើេត្ំរវូការសៅមនធីរ
េុខាភាិលសេត្ថ ឬលេុក្លរត្ិរត្ិថ 

៧៨ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៧៨ ៧៨ 
ពលងឹងការលរជុំរណៈក្មាយ ការលររល់រង
មណឍ លេុេភាព(HCMC) ឲ្រានសរៀង
រាល់២ផេមឋង 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៥២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៥២ ៥២ 
ពលងឹងរុណភាពននការអភាិលរមួរញ្ចូ ល
ពីលេុក្លរត្ិរត្ឋិសៅHCs( ISC) 

២.៩.២.សរលសៅ៖ពលងងឹការែឋល់ពត្ម៌ានេុខាភាិល
ផដលពាក្ព់ននម័ានរុណភាពេភេ់និងទនស់ពលសវលាេំ
រារជ់ាមូលដាឌ ន ភេឋុតាងដល់ការដាក្ស់ចញសរល
នសោាយ ,ការសធ្ឝើសេចក្ឋីេំសរចចិត្ឋ,ការអនុវត្ឋនក៍្មយ
វធិ្,ីការលត្ួត្ពិនិត្រតាមដានស្ថប នដការងារនិងការវាយត្ំ
នល 

៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០ ៦០ 

អនុវត្ថនន៍ងិសលរើលាេ់ឧរក្រណ៍វាយត្ំនល
ផដលានសធ្ឝើរចចុរផនបភាពជាលរចាផំេ សៅ
ថាប ក្ក់ារ.ិលេុក្លរត្ិរត្ឋ,ិមនធីរសពទររផងែក្
នឹងមណឍ លេុេភាព 

១២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១២ ១២ 
ពលងឹងសលើការលរមូល និងការវភិារ
ទិនបនយ័,អភវិឌឈនផ៍ែនការនងិអនុវត្ឋន៍
ផែនការ 

១២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១២ ១២ 
ពលងឹងរផនទម សលើការងារអភាិលក្ិចច 
ផែបក្លរពន័នពត័្ម៌ានេុខាភាិល 

២.៩.៣.សរលសៅ៖ពលងឹងយនថការេហលរត្ិរត្ិថរវាង
សេវាេុខាភាិលរដឌ និងសេវាេុខាភាិលឯក្ជនក្បុង
ភាពជានដរូ សលើការែថល់ពត័្ម៌ាន និងការែថល់អាជាញ រ័
ណត សេវាឯក្ជនផដលសររពសៅតាមសរលការណ៍ច់រ់
េថីពីវេ័ិយសេវាឯក្ជន លរក្រសដាយភាពទទួលេុេ
លត្ូវ ក្បុងវជិាជ ជីវៈសវជជស្ថស្រេថ 

១លក្ុង និង៦លេុក្ 
ចំនួនលក្ុង/
លេុក្ 

៧ ៧ 

អនុវត្ថនក៍ារចុោះលេងរ់ាល់ទីក្ផនវងសរើក្សេ
វាឯក្ជនមានជាអាទិ៍ពហុរវីនកិ្,រនធរ់
ពិសលរោះនិងពាាលជំង,ឺរនធរព់ិសលរោះ
ពាាលជំងឺមាត្ស់ធ្យញ,ឱ្េងស្ថទ ននិងឱ្
េងស្ថទ នរង,រនធរផ់ងទជំងំ,ឺរនធរព់ិសលរោះ
ស្រេថីមាននែធសពាោះមុននិងសលកាយេំរាល,
រនធរវ់ភិារសវជជស្ថស្រេថ,រនធរព់ាាល
សដាយចលន... តាមរណ្ដថ ភមូ,ិ ំុ/
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

េងាក ត្ ់សដើមផលីររល់រងសេវាឯក្ជនទងំ
មានច់រទ់ងំមនិទនម់ានច់រ ់

១ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១ ២ 
ែសពឝែាយច់រស់េវាឯក្ជនដល់អាជីវក្រផដ
លលរក្រវជិាជ ជីវៈសវជជស្ថស្រេថទងំមានច់រ់
ទងំមនិទនម់ានច់រ ់ោ៉ា ងត្ិច១ដង/១ឆ្ប ។ំ 

២៨ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២៨ ២៨ 
ចុោះលត្ួត្ពិនិត្រតាមដានរក្សេវាឯក្ជនផដល
មនិទនម់ានអាជាញ រ័ណត ឬការសរើក្សេវាឯក្
ជនេុេច់រ ់សរៀងរាល់លត្ីមាេ ។ 

១ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១ ១ 
សធ្ឝើរចចុរផនបភាពេមាេភាពរណៈក្មាយ ការ
លុររំាត្ឱ់្េងផក្វងកាវ យនិងសេវាឯក្ជន
េុេច់រ ់រាល់ដំណ្ដចឆ់្ប  ំ 

២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ 
លរជុំរណៈក្មាយ ការលុររំាត្ឱ់្េងផក្វង
កាវ យ និងសេវាឯក្ជនេុេច់រ់សរៀងរាល់លត្ី
មាេ ឬឆមាេ ។ 

សងគមរិចច អតតីយទុធជន និងយវុនីតសិមបទា 
២.១0.សរលរណំង៖ ពលងងឹពលងកី្រររេនថេុិេេងគម េុេុមាលភាពអត្តី្យុទនជន 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.១០.១.សរលសៅ៖ លរួស្ថរអត្ីត្យុទនចំនួន៣៧៥
លរួស្ថរផដលពុំទនា់នទទលួដីេមផទេងគមក្ចិចផដល
មានស យ្ ោះសៅក្បុងសេចក្ថីេសលមច និងអភឌិណនស៍េដឌក្ចិច
លរួស្ថរអត្ីត្យុទនជនលក្ីលក្ខាវ ងំ ៥០០លរសួ្ថរ ក្បុងឆ្ប ំ
២០២៤ 

ក្មយវធិ្ីដីេមផទនេងគមក្ចិចពុំទន់
ជូនដល់នដមេុេញ្ហដ អត្ីត្យុទនជន
ផដលមានស យ្ ោះសៅក្បុងសេចក្ថី

េសលមចសៅស ើយសទ 

លរួស្ថរ ០ ៣៧៥ 
សេបើេំុឱ្ររណៈក្មយការពសនវឿនក្បុងការ

េសលមចែថល់ជូនពកួ្រត្ ់

លរួស្ថរអត្ីត្យុទនជនលក្ីលក្ខាវ ងំលត្ូវ
ានយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ ់និងរពំារ 

លរួស្ថរ ១០០ ៥០០ 

ក្ំណត្ម់ុេេញ្ហដ អត្តី្យុទនជនជាអាទិ
ភាពសដើមផែីឋល់េមផទនដីេងគមក្ិចច 

រសងកើត្លក្ុមការងារចុោះេួរេុេទុក្េដល់ជន
រងសលរោះ និងជនងាយរងសលរោះ និងរង
សលរោះសៅតាមេហរមន ៍
សរៀរចំលារពនទិវាអត្ីត្យុទនជន ២១ មងុិ
ន និងទិវាជនមានពិការភាព ៣ ធ្បូ ពិភព
សលាក្ 

២.១១.សរលរណំង៖ពលងងឹពលងកី្សេវាេុេុមាលភាពេងគម េលមារជ់នរងសលរោះ នងិងាយរងសលរោះ ជនលក្លីក្ខាវ ងំ 

២.១១.១.សរលសៅ៖េសស្រងាគ ោះរនធ នដ់ល់លក្មុជនរង
សលរោះ និងងាយរងសលរោះ  

ចុោះេសស្រងាគ ោះផ្ទធ ល់សពលសពលមាន
ក្រណីរងសលរោះសក្ើត្ស ើង 

លរួស្ថរ ៤០០ ២០០០ 
ចលនសក្ៀរររលរភពធ្នធានននសដើមផី
ចូលរមួជួយ រផំលក្រញ្ហា ក្បុងលរួស្ថរងាយ
រងសលរោះ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

េហការជាមយួអាជាញ ធ្រផដនសដើមផី
លេងទ់ិនបនយ័លរសួ្ថរលក្ីលក្ខាវ ងំ 

េហការជាមយួអាជាញ ធ្រផដនដីលេង់
ទិនបនយ័លក្ុមជនរងសលរោះ និងងាយរង
សលរោះសដាយរូេផែនទីេបងែធោះ សៅលររ់
េហរមន ៍

េហការជាមយួអាជាញ ធ្រផដនដី
សដើមផលីេងទ់ិនបនយ័លរសួ្ថរលក្ីលក្

ខាវ ងំ 
នក្ ់ ៩៣ ៤៦៥ 

ែថល់ជំនួយេសស្រងាគ ោះរនធ នដ់ល់ជនរង
សលរោះ និងងាយរងសលរោះសែសងៗ 
ចុោះលេងេ់ទិត្លរសួ្ថរលក្ីលក្ខាវ ងំសៅក្បុង
មូលដាឌ ន 

២.១១.២.សរលសៅ៖រនថពលងឹងេក្មយភាពសដាោះលស្ថយ
រញ្ហា ជនអនថាចនំួន៦០ក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ សៅតាមស្ថ
ធារៈសៅក្បុងសេត្ថជាសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ

សដាោះលស្ថយជនអនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

នក្ ់ ១២ ៦០ 

រសងកើត្រណ្ដថ ញភាប ក្ង់ារេងគមក្ិចច ំុ-
េងាក ត្ ់
លរជុំេមាជិក្អនុរណក្មយការសដាោះ
លស្ថយរញ្ហា ជនអនថាសេត្ថ 
ែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ពំីែលវាិក្
ននការសធ្ឝើចំណ្ដក្លេុក្ និងការសធ្ឝើចំណ្ដក្
លេុក្សដាយេុវត្ទិភាព 
េហការជាមយួេមត្ទក្ិចច នងិអាជាញ ធ្
រមូលដាឌ នចាត្វ់ធិានការសលើជនអនថា
ផដលពុំលពមទទួលសេវា 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.១១.៣.សរលសៅ៖រនថពលងឹងលរយុទនលរឆ្ងំអំសពើជួញ
ដូរមនុេស និងស្ថថ រនតី្ិេមផទជនរងសលរោះឱ្រសៅេល់
លត្ឹម០០នក្ស់ៅក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

កាត្រ់នទយជនរងស់លរោះសដាយរញ្ហា
ការជួញ 

ដូរមនុេសឱ្រធាវ ក្ម់ក្សៅលត្ឹម ០០
នក្ ់

នក្/់សលើក្ ២៧ ០ 

រសងកើនក្ិចចេហការ និងទំនក្ទ់ំនងជា
មយួអងគការជាត្ិ អនថរជាត្ិជានដរូ សដើមផី
រញ្ជូ នជនរងសលរោះសៅទទួលសេវាស្ថថ រ
នីត្ិេមផទ និងលត្ រស់ៅលេុក្ក្ំសណើ ត្ 
ជួរជុំលរសួ្ថរវញិ 
ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីលផចិ
សាក្រសញ្ហឆ ត្ររេ់ជនទុចចរតិ្ក្បុងការ
សាក្មនុេសយក្សៅលក្ ់នងិសធ្ឝើអាជីវក្មយ
នន 
ទទួល និងរញ្ជូ នជនរងសលរោះសដាយស្ថរ
ការជួញដូរ និងជនងាយរងសលរោះផដលសធ្ឝើ
មាតុ្ភូមនិិវត្ថនព៍ីលរសទេននសដើមផទីទួល
ានសេវាេសស្រងាគ ោះ 

២.១១.៤.សរលសៅ៖ែថល់ក្មយវធិ្ីេសស្រងាគ ោះជនរងសលរោះ 
និងជនរងែលរ៉ាោះពាល់សដាយស្ថរសមសរារសអដេ៏សៅ
តាមេហរមនស៍អាយាន ១៨៥៩សលើក្សៅក្បុងឆ្ប ំ
២០២៤ 

ជួយ ជនរងសលរោះផដលរងែលរ៉ាោះ
ពាល់ពីជំងឺសអដេ៍ 

សលើក្ ៣៧០ ១៨៥០ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លរណ្ដថ ញអររ់ជំមងសឺអដេ៏
សៅតាមេហរនត៍ាមរយៈភាប ក្ង់ារេងគម
ក្ិចច ំុ-េងាក ត្ ់
ផងទតំាមែធោះដល់លក្មុជនរងសលរោះ  និង
លរួស្ថររងែលរ៉ាោះពាល់សដាយស្ថរសមសរារ
សអដេ៏ផដលមានជីវភាពលក្ីលក្ខាវ ងំ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.១១.៥.សរលសៅ៖ការក្ណំត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណររេ់ជន
រងសលរោះ និងជនងាយរងសលរោះររេ់អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន
សៅមានក្លមតិ្ឱ្រាន៥០វរគក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នពាក្ព់ន័នពុទំន់
យល់ដឹងេីុជសល សលើការក្ំណត្់
អត្ថេញ្ហដ ណជនងាយរងសលរោះ 

វរគ ១០ ៥០ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារក្ំណត្់
អត្ថេញ្ហដ ណលក្ុមជនរងសលរោះ និងងាយ
រងសលរោះដល់អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន 

២.១២.សរលរណំង៖ពលងងឹពលងកី្សេវាេុេុមាលភាពកុ្មារ នងិយុវនតី្េិមផទ 

២.១២.១.សរលសៅ៖សធ្ឝើឲ្រមានការលជួត្លជារដល់េហ
រមនេ៍ថីពីការផងទជំនំួេដល់កុ្មារ និងដល់ការរងែល
រ៉ាោះពាល់ការសលរើលាេ់ពលក្មយកុ្មារ៣៥សលើក្ និងសលើក្
េធួយេុេុមាលភាពកុ្មាក្ំលពា កុ្មារលក្ីលក្តាមេហរម
ន ៍៥០០នក្ ់សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

ក្ំណត្ផ់ែនទីេបងែធោះកុ្មារក្ំលពា 
កុ្មារលក្ីលក្តាមភូម ិសដើមផផីេឝង
យល់ពីរញ្ហា  និងសេចក្ថីលត្ូវការ

ររេ់ពួក្សរ 

នក្ ់ ១០០ ៥០០ 
ែសពឝែាយ និងសធ្ឝើេិកាេ ស្ថលាតាម ំុ-
េងាក ត្ល់ក្ុង-លេុក្ 

អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នពាក្ព់ន័ន និង
ពលរដឌសៅក្បុងេហរមនពុ៍ទំន់
យល់ដឹងេីុជសល សលើការរងែល
រ៉ាោះពាល់ននការសលរើលាេ់ពលក្មយ

កុ្មារ 

វរគ ៧ ៣៥ 
ជួយ ដល់កុ្មារក្ំលពា និងកុ្មារលក្ីលក្ 
១០០នក្ ់ក្បុងមយួឆ្ប  ំ

២.១២.២.សរលសៅ៖ពលងងឹក្មយវធិ្ីអររ់េិំលធ្មក៌ារទរ់
ស្ថក ត្អ់ំសពើហិងា អំសពើសលយើេច់រ ់ការសលរើលាេ់រំពាន
ស្ថរធាតុ្សញៀនសៅក្បុងជួរកុ្មារ និងយុវកុ្មារ 

កាត្រ់នទយចនំួនកុ្មារ និងយុវនីេ
មផទផដលសលរើលាេ់ស្ថធាតុ្
សញៀន និងសលរើអំសពើហឹងា 

វរគ ៤ ២០ 
ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីែល
វាិក្ននឥទនិពលសលរឿងសញៀនដល់កុ្មារ-
យុវកុ្មារសលៅស្ថលាសរៀន 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីរុណ
ធ្ម ៌េុជីវធ្ម ៌និងឥទនិពលននសលរឿងសញៀន
ចំសពាោះមនុេសដល់យុវជនសលៅស្ថលា
សរៀន 

២.១២.៣.សរលសៅ៖ការស្ថថ រនីត្ិេមផទ និងេមាហរ
ណក្មយកុ្មារទំនេ់នឹងច់រ ់និងអបក្សញៀនសលរឿង
សញៀន ៥០នក្ក់្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

រញ្ជូ នជនរងសលរោះផដលសលរឿង
សញៀនឱ្រសៅទទួលសេវាស្ថថ នីត្ិេ
មផទ សៅមជឈមណឍ លស្ថថ នតី្ិេ

មផទ សៅសលៅសេត្ថ 

នក្ ់ ១០ ៥០ 

សធ្ឝើក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការជាមយួអាណ្ដ
ពាាល អាជាញ ធ្រផដនដី និងេមត្ទក្ិចច
សដើមផរីញ្ជូ នលក្ុមជនរងសលរោះសដាយសលរឿង
សញៀនសៅរក្សេវាស្ថថ រនីត្ិេមផទ 

២.១៣.សរលរណំង៖ពលងងឹពលងកី្សេវាេុេុមាលភាពជនពកិារ នងិស្ថថ រលទនភាពពលក្មយ 

២.១៣.១.សរលសៅ៖រសងកើនការយល់ដឹងអំពីជនមាន
ពិការភាព ១៥វរគ និងជលមុញការហឝឹក្ហឝឺនវជិាជ ជីវៈសដាោះ
លស្ថយការងារនិងមុេរររជូនជនមានពិការភាព ១០០

នក្ ់ក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

សរើក្វរគែសពឝែាយច់រអ់ំពីការ
សលើក្ក្មភេ់េិទនិជនពិការ 

វរគ ៣ ១៥ 
ែថល់ចំសណោះដឹងអពំីច់រេ់ថីពពីិការភាព
ដល់និសោជក្ 

ជនពិការទទួលានជំនញនន
សដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ្ 

នក្ ់ ២០ ១០០ 

េហកាជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នសដើមផី
ក្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណជនមានពិការភាព 
សដើមផរីញ្ជូ នក្បុងក្មយវធិ្ីរណថុ ោះរណ្ដថ លវជិាជ
ជីវៈ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

រញ្ជូ នជនមានពិការភាពសៅចូលរមួវរគរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញវជិាជ ជីវៈសៅតាមរ
ណ្ដថ រាធាន.ីសេត្ថ 

២.១៣.២.សរលសៅ៖រនថពលងឹងពលងីក្សេវាស្ថថ រលទន
ភាពពលក្មយសៅេហរមន(៍CBR) ជូនជនពិការ និង
ការចងលក្ងលក្ុមជួយ េវូនឯងននជនពិការ ៣៥០នក្ស់ៅ
ឆ្ប ២ំ០២៤ 

ទំនក្ទ់ំនងជាមយួអងគការផដល
មានសេវាស្ថថ រលទនភាពពលក្មយ
សៅក្បុងេហរមន ៍ឲ្រមក្េហការ
ជានដរូសដើមផអីនុវត្ថការងារស្ថថ រ
លទនភាពពលក្មយសៅក្បុងេហរម

នស៍េត្ថសកាោះកុ្ងសដាយផ្ទធ ល់ 

នក្ ់ ៧០ ៣៥០ 
ជនពិការានទទួលសេវាស្ថថ រលទនភាព
ពលក្មយសដាយផ្ទធ ល់សៅនឹងែធោះររេ់េវួន 

២.១៤.សរលរណំង៖ពលងងឹពលងកី្រររេនថេុិេេងគមេុេុមាលភាពមនុេសចាេ់ 

២.១៤.១.សរលសៅ៖ជលមុញដំសណើ ការេមារមមនុេស
ចាេ់ឱ្រកានផ់ត្លរសេើរទូទងំសេត្ថ និងែថល់សេវារលំទ 
សលើក្េធួយេុេុមាលភាពមនុេសចាេ់២៥០០នក្ ់

រណៈក្មយការេមារមផដលាន
រសងកើត្សហើយពួក្រត្ម់និសធ្ឝើ

េក្មយភាព 
 ំុ ៦ ៣០ លរមូលទិនបនយ័មនុេសចាេ់ជរារយ នទពីឹង 

សធ្ឝើការរលំទឲ្រមានការរសងកើត្
េមារម មនុេសចាេ់សៅតាម

េហរមន ៍
នក្ ់ ៥០០ ២៥០០ 

សធ្ឝើទិវាមនុេសចាេ់អនថរជាត្ ិ01 តុ្លា
សរៀងរាល់ឆ្ប  ំ
ជួយ េសស្រងាគ ោះជនចាេ់ជរារយ នទីពឹង និង
មានជមងលឺរចាកំាយ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

រសងកើត្េមារមមនុេសចាេ់តាមេហរម
នស៍ដាយេហការជាមយួមនធីរធ្មយការ និង
ស្ថេន យក្វត្ថ និងលពោះេងឃជាសរល
សៅ 
លរមូលទិនបនយ័មនុេសចាេ់ជរារយ នទពីឹង 

វិសយ័រចិចការនារ ី 
២.១៥.សរលរណំង៖ កាត្រ់នទយអសំពើហឹងាក្បុងលរសួ្ថរ 

២.១៥.១.សរលសៅ៖រុរេានចូលរមួទទួលពត័្ម៌ាន
អំពីច់រទ់រស់្ថក ត្អ់ំសពើហឹងាក្បុងលរូស្ថរ និងជួយ ជនរង
សលរោះ 

រុរេានផ្ទវ េ់រថូរឥរោិរទ ពីការ
មនិចូលរមួ មក្ចូលរមួទទួល

ពត័្ម៌ាន 

វរគ ១ ៥ 
 សរៀរចំែសពឝែាយសដាយមានេមាម រៈ
ជំនួយ(Multi-media) និងក្បុងសពលេម
លេរេលមាររ់ុរេ 

វរគ ១ ៥ 
 ចុោះែសពឝែាយសដាយផ្ទធ ល់ដល់លរួស្ថរ
ផដលផត្ងផត្លរលពឹត្ថិអំសពើហឹងាក្បុងលរសួ្ថរ 

២.១៥.២.សរលសៅ៖ការអនថរារមនទ៍រស់្ថក ត្អ់ំសពើ
ហិងាានលែ 

ចំនួនអំសពើហិងាងយចុោះ 

វរគ ១ ៥ 
ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអំពីជនំញសដាោះ
លស្ថយទំនេ់សលៅលរពន័នតុ្លាការ ដល់ 
រ.ក្.ន.ក្ 

សលើក្ ១ ៥ 
សរៀរចំទីក្ផនវងស្ថប ក្រ់សណ្ដថ ោះអាេនបធាន
េុវត្ទិភាពជន 
រងសលរោះ 

២.១៦.សរលរណំង៖ យុវវយ័នងិសលរឿនសញៀន(ែលរ៉ាោះពាល់ននការសលរើលាេ់) 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.១៦.១.សរលសៅ៖រសងកើនការែសពឝែាយច់រេ់ថីពី
ការលត្ួត្ពិនិត្រសលរឿងសញៀន 

ែលរ៉ាោះពាល់ននការសលរើលាេ់
សលរឿងសញៀន 

វរគ ២ ១០ 
សរើក្វរគែសពឝែាយេថីពីែលរ៉ាោះពាល់សលរើ
លាេ់សលរឿងសញៀន 

២.១៧.សរលរណំង៖ ស្រេថីសៅក្បុងការសធ្ឝើសេចក្ថេីសលមចចតិ្ថមានចនំនួត្ចិសៅតាមមលូដាឌ ន(លក្ងុ លេុក្ ភមូ ិ ំុ) 

២.១៧.១.សរលសៅ៖ស្ថងទនុំក្ចតិ្ថដល់ស្រេថី 
ស្រេថីមានភាពកាវ ហាន ក្បុងការអនុ

វត្ថក្ិចចការ ររេ់េវួន 
វរគ ១ ៥ ែថល់ជំនញជាក្់លាក្ស់ៅតាមត្ួនទីររេ់ស្រេថី 

២.១៧.២.សរលសៅ៖ចនំនួស្រេថីសក្ើនស ើងសៅជរួថាប ក្់
ដកឹ្ន ំ

រញ្ហា ស្រេថីលត្ូវានយក្ចតិ្ថទុក្ដាក្ ់
ឲ្រកាវ យជាអបក្ដឹក្នលំែ 

វរគ ១ ៥ 
ែសពឝែាយដល់ស្រេថីឲ្រពាោមរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លេមត្ទភាពររេ់េវួនរផនទម 

វរគ ១ ៥ 
ែសពឝែាយដល់រណរក្សនសោាយឲ្រដាក្់
រញ្ចូ លស្រេថីសៅក្បុងរញ្ជ ីសរក្េភាពររេ់េវួនឲ្រ
ានសលចើន និងឲ្រមានលំដារស់លេសរៀងលែ 

វិសយ័ធមមការ នងិសាសនា 
២.១៨.សរលរណំង៖ លររវ់ត្ថអារាមទូទងំសេត្ថលត្វូផត្មានស្ថលាពុទនកិ្េិក្ា នងិធ្មយវនិយ័ 

២.១៨.១.សរលសៅ៖រសងកើនេមត្ទភាពធ្នធានមនុេស
ដល់រពឝជតិ្ និង រាវាេ 

រសងកើត្ស្ថលាពុទនិក្េិក្ានិងធ្មយវ ិ
នយ័សអាយានចំនួន១០ស្ថលា 

ស្ថលា ៦ ១០ រសងកើត្ស្ថលាពុទនិក្េិក្ានិងស្ថលាធ្មយវនិ័យ 

យល់ដឹងពីធ្មវ៌និយ័ររេ់លពោះពុទន ស្ថលា ១ ៥ រប ងវញិ្ហដ បនបរតធមមវន័ិយ 

សដើមផពីលងឹងេមត្ទភាពធ្នធាន វរគ ២ ១០ 
រសងកើត្ឱ្រក្មយវធិ្ីេិក្ាភាស្ថររសទេ និង
ជំនញសែសងៗ 

២.១៨.២. សរលសៅ៖ ពលងឹងរុណភាពពុទនកិ្េិក្ា អធ្ិការក្ិចចស្ថលាពុទឌិក្េិក្ា សលើក្ ២ ១០ ចុោះសធ្ឝើអធ្ិការក្ចិចស្ថលាពុទឌិក្េិក្ា 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.១៨.៣.សរលសៅ៖រកូ្េររុរាយការណ៍លរចាឆំ្ប ំ
ររេ់មស្រនថីេងឃ 

អនុវត្ថតាមេងឃលរកាេ េនបិាត្ ១ ៥ 
អនុវត្ថនេ៏ងឃលរកាេអនុេំវចឆរៈមហាេ
នបិាត្មស្រនថីេងឃទូទងំលរសទេ 

២.១៨.៤.សរលសៅ៖រសងកើនការែសពឝែាយលពោះធ្មត៌ាម
រយៈពិធ្ីរុណរជាត្ ិនិងតាមរណ្ដថ ញេងគមសហឝេររុគ 
សែក្ 

ែសពឝែាយលពោះធ្ម ៌និងពុទនឳ្វាទ 
សអាយានចំនួន ១៤៤០សលើក្ 

សលើក្ ២៤ ១៤៤០ 
រសស្រញ្ជ ៀរលពោះធ្មត៌ាមរយៈវទិរុ សហឝេរុក្ 
សែក្មនធីរ 

សរៀរចំពិធ្ីរុណរមា រូជា នងិ
វសិ្ថេរូជា 

សលើក្ ២ ១០ សរៀរចំពិធ្ីរុណរមា រូជា នងិវសិ្ថេរូជា 

២.១៨.៥.សរលសៅ៖សលជើេសរ ើេលពោះេងឃផដលមាន
ការសររពលរត្ិរត្ថិ និងមានចសំណោះដឹងផែបក្លពោះពុទន
ស្ថេនសដើមផសីធ្ឝើរណៈលររល់រងវត្ថ 

វត្ថទូទងំសេត្ថមានរណៈលររល់រង
លរក្រធ្មវ៌និយ័ 
និងេមត្ទភាព 

វត្ថ ១ ១០ 

លពោះេងឃតូ្ចៗ ឬសទើរផត្រេួងយីចាាំច់
លត្ូវពលងឹងធ្មវ៌និយ័ 
៤.ពលងងឹរណៈលររល់រងវត្ថនមីយួសដាយ
ភាពហយត្ច់ត្ ់

២.១៩.សរលរណំង៖ លពោះេងឃ នងិលរហេទទទលួានចសំណោះដងឹ 

២.១៩.១.សរលសៅ៖រសងកើត្ស្ថលាពុទនិក្មធ្រមេិក្ា
រឋមភមូ ិ

ស្ថលាមធ្រមេិក្សរឋមភូមចិំនួន
០៣ថាប ក្ ់ានដំសណើ រការ 

ថាប ក្ ់ ១ ៣ 
១.ជំរញុសអាយមានការសរើក្ស្ថលាពុទនិក្
មធ្រមេិក្ារឋមភូមសិអាយានចំនួន
០៣ថាប ក្ ់

២.១៩.២.សរលសៅ៖រណថុ ោះរណ្ដថ លរណៈលររល់រង
វត្ថអារា៉ា មពសី្ថរេំខានន់នការពលងីក្ធ្នធាន 

មនធីរធ្មយការសរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ចំនួន០២សលើក្ក្បុង១ឆ្ប  ំ

សលើក្ ២ ១០ 
២.ជំរញុសអាយមានការយល់ដឹងពីការ
ពលងីក្ធ្នធានក្បុងវល័ិយស្ថេន 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.១៩.៣.សរលសៅ៖ជលមុញសអាយមានរលំទក្បុងការ
េិក្ាររេ់លពោះេងឃ 

លពោះេងឃមានលទនភាពក្បុងការ
េិក្ាតាមរយៈមូលនធិ្ិស្ថលា 

និងហិរមនុេសធ្ម ៌
សលើក្ ២ ១០ 

៣.សរៀងរររចចយ័តាមរយៈលពោះធ្ម៌
សទេន និងហិរវភិារទន 

២.១៩.៤.សរលសៅ៖រសងកើត្សអាយមានស្ថលាពុទនកិ្
េិក្ារលមូ នងិរណ័ត េរសេើរ 

មានការលរក្ួត្លរផជងស្ថលាពុទិនក្
េិក្ាសលើេមត្ទភាពេមណ

េិេសទូទងំសេត្ថ 
សលើក្ ១ ៥ 

៤.ែសពឝែាយសអាយលពោះេងឃមានឆនធោះ
ក្បុងការេិក្ា 
៥.លត្ូវចុោះលត្ួត្ពនិិត្រ និងសលើក្ទឹក្ចតិ្ថ
ដល់រណៈលររល់រងស្ថលា លរូ និងេម
ណៈេិេសសអាយានញឹក្ញារ ់
៦.រសងកើត្សអាយមានការលរក្តួ្លរផជងនិង
ការែថល់រងាឝ ន ់

២.២០.សរលរណំង៖ រនថជរំញុពុទនររេ័ិទសដើរតាមមារ៌លពោះពុទនស្ថេន 

២.២០.១.សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌកានផ់ត្យល់ពីេវមឹ
ស្ថរននលពោះពុទនស្ថេនក្បុងជវីភាពលរចានំងងររេ់លរជា
ជន 

លរជាពលរដឌមានការចូលរមួក្បុង
ពិធ្ីរណុរនិងរណុរលរនពណីសែស

ងៗកានផ់ត្សលចើន 
ភាររយ ២០.០០% ៩០.០០% 

ខរៀបចុំពិធីរស្ង់ទឹររពោះរស្ង់ទរឹរពោះស្ងឃ 
និងភងូតទឹរជូនមាតាបតិា ចាស់្រពឹទឌ ចារយ 

២.២០.២.សរលសៅ៖ េមាម រនិយមែាភាជ រន់ិង
ស្ថេន ក្បុងេមយ័ស្ថក្លភាវរូនីយក្មយ 

រស្រញ្ហជ រក្បុងក្មយវធិ្ីសទេនសែសង
ក្បុងការទទួលយក្លពោះធ្មត៌ាមរយៈ

េមាម រៈនិយម 
សលើក្ ២ ១០ ការផេឝងយល់ពីស្ថេនស្ថយ ត្ហឝូន  
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.២០.៣.សរលសៅ៖រសងកើនការនិមនថររេ់លពោះេងឃ
ចូលរមួទងំការងារេងគមជាត្ិ និងស្ថេន 

ចុោះែសពឝែាយក្មយវធិ្ ី ភាររយ ២០.០០% 
១០០.០០

% 

រញ្ជូលវត្ថមានលពោះេងឃក្បុងការ
ែសពឝែាយសអាយយល់ដងឹេភេ់ទងំខាង
ែវូវសលាក្ និងធ្ម ៌

២.២០.៤.សរលសៅ៖លររវ់ត្ថអារាមមានការសរៀរចំសអា
យកាវ យជាវត្ថសទេចរណ៍ 

ពលងឹងវត្ថផដលមានលក្េណៈ
េមផត្ថិជាវត្ថសទេចរណ៍ 

វត្ថ ៤ ២០ 
ចុោះជំរញុនិងែសពឝែាយលររវ់ត្ថអារាមសអា
យសរៀរចំេំណងស់អាយលត្ូវរចនរទ 

ការអនមយ័ និងផងរក្ាររសិ្ថទ ន វត្ថ ៤ ២០ 
លររវ់ត្ថអារាមលត្ូវការសរៀរចំររសិ្ថទ នទីធាវ
វត្ថសអាយេមលេរទងំេនថេុិេ និងការ
លរត្ិរត្ថ ិ

២.២០.៥.សរលសៅ៖លពោះធ្មយក្ងិក្មានការសក្ើនស ើង
ទងំេមត្ទភាពនិងរទពិសស្ថធ្ន ៍

ធ្មយក្ងកិ្មានេមត្ទភាពេផមថង
លពោះធ្មស៌ទេន ក្បុងការរក្លស្ថយ

ពនរល់ដល់ស្ថេនិក្ 
ភាររយ ២០.០០% ៩០.០០% 

៦.ពលងងឹលពោះធ្មយក្ងិក្សអាយមានការសរៀន
េូលត្រផនទម 
៧.រសងកើត្សអាយមានរណ្ដត ល័យេលមារ់
លស្ថវលជាវសអាយានលររវ់ត្ថអារាម 

២.២១.សរលរណំង៖ អាចាររ នងិអាចារនីមីានការយល់ដងឹេភេ់េថីពកីារសរៀរចកំ្មយវធិ្រីណុរតាមលរនពណីផេយរ 
២.២១.១.សរលសៅ៖អាចាររ អាចារនិីក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ង
មានចំសណោះដឹងច់េ់លាេ់ក្បុងការសរៀរចំក្មយវធិ្ីរណុរ
លរនពណីសែសងៗ 

អាចាររ អាចារនិីយល់ដឹងច់េ់ពី
ការសរៀរចំពិធ្ីរុណរសែសងតាមផររ

លរនពណីនិងស្ថេន 
វរគ ២ ១០ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លត្ួនទីភារក្ិចចលក្ុមេីល
ធ្មអ៌ាចាររ អាចរសិៅផេយរ 

២.២២.សរលរណំង៖ ពាហិរស្ថេនសេត្ថសកាោះកុ្ងមានេហលរត្រិត្ថកិារលែ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.២២.១.សរលសៅ៖ជលមុញសអាយមានការសរៀររចន
េមភន័ន ឬអបក្លររល់រងលរឹេធស្ថេនច់េ់លាេ់ 

មានភាពងាយលេួល និងមាន
ទំនួលេុេលត្ូវក្បុងការរាយការណ៍

មក្មនធីរជំនញ 
សលើក្ ២ ១០ 

ផត្ងតាងំត្ំណ្ដងលរឹេធសអាោាន
ច់េ់លាេ់ 

ពិភាក្ាផែបក្ពាហិរស្ថេន សលើក្ ២ ១០ លរជុំពិភាក្ាផែបក្ពាហិរស្ថេន 

២.២២.២.សរលសៅ៖លររូងាឝ លចូលរមួលរជុំែសពឝែាយ
លិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថននមានការសក្ើនស ើង 

លក្េួងមានការែសពឝែាយពលិីេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថននដល់លរសឹ្ថធ ន

ក្បុង០១ឆ្ប ០ំ១សលើក្ 
សលើក្ ១ ៥ 

ែសពឝែាយសអាយានញឹក្ញារេ់ថីពី
លិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថននេថីពីពាហិរ
ស្ថេនក្បុងលពោះរាជាណ្ដក្មភុជា 

២.២២.៣.សរលសៅ៖លពោះវហិារ និងស្ថប ក្ក់ារថាឝ យរងគំ
មានច់រអ់នុញ្ហដ ត្លត្ឹមលត្ូវ 

លររល់ពោះវហិារ និងស្ថប ក្ក់ារថាឝ យរងគំ
ទងំអេ់លត្ូវសររពនិងអនុវត្ថតាមសេ

ចក្ថីនរំរេ់លក្េួង 
ភាររយ ១០.០០% ៨០.០០% 

ចុោះសរេក្ក្មយពិនតិ្រលររល់ពោះវហិារ ស្ថប ក្់
ការថាឝ យរងគំ 

២.២២.៤.សរលសៅ៖អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នយក្ចិត្ថ
ទុក្ដាក្េ់ភេ់សលើក្ចិចការពាហិរស្ថេន 

លក្េួង និងមនធីរានេហការ
ែសពឝែាយសលើលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថ
ននេថីពីពាហិរស្ថេនក្បុងលពោះរាជា

ណ្ដចលក្ក្មភុជា 

សលើក្ ១ ៥ 

ចុោះសរេក្ក្មយេហការែសពឝែាយេហ
ការនូវលិេិត្ដាឌ នននជាមយួអាជាញ ធ្រេថី
ពីពាហិរស្ថេនក្បុងផដនេមត្ទក្ិចចររេ់
ពួក្រត្ ់

២.២៣.សរលរណំង៖ សរៀរចផំក្លមែអងគភាព នងិរសំពញមផនទមមស្រនថរីសលមើការក្បុងអងគភាព 
២.២៣.១.សរលសៅ៖ សេបើេំុរំសពញរផនទមលក្រេណឍ ម
ស្រនថីរាជាការជំនួេមស្រនថីផដលានចូលនិវត្ថន ៍និងរស្រងគរ់
លរររ់ចនេមភន័ន ការ.ិននចនុំោះមនធីរ និងសរៀរចំសហដាឌ

រចនេមភន័នសៅមានការេឝោះខាត្  
មស្រនថីចូលនិវត្ថមនិមានការសលជើេសរ ើេម

ស្រនថីងយី 
នក្ ់ ៤ ២០ 

រំសពញរផនទមលក្រេណឍ មស្រនថរីាជការ
េលមារម់នធីរធ្មយការ និងស្ថេន 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

រចនេមភន័ន ស្ថងេងរ់រងងយ ី ផម៉ាលត្ ៣០០ ៣០០ ស្ថងេងរ់រងងយីជុំវញិមនធីរ 
ជួេជុលផក្លមែ អររ ១ ១ ជួេជុលមនធីរ 

វិសយ័វបបធម ៌និងវិចរិតសសិបៈ 
២.២៤.សរលរណំង៖ សលើក្ក្មភេ់ការអភរិក្ស នងិអភវិឌណសរត្កិ្ភណឍ វរផធ្ម ៌

២.២៤.១.សរលសៅ៖ សរៀរចំផងរក្ាការពារេមផត្ថិ
សរត្ិក្ភណឍ វរផធ្ម ៌និងរមណីយដាឌ នលរវត្ថសិ្ថស្រេថនន
ក្បុងសេត្ថ 

េមផត្ថិសរត្ិក្ភណឍ វរផធ្ម៌ និង
រមណីយដាឌ នលត្ូវានផងរក្ាការពារ 

ឲ្រានរងវ់ងស 

ក្ផនវង ១០ ១០ 
ចុោះរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ វត្ទុរុរាណ និងជួេ
ជុលកុ្លាលភាជនល៍េងព់ីេំសៅលិចសៅ
សកាោះសេថច 

ក្ផនវង ៣ ១៥ 
សាោះរសងាគ លសធ្ឝើស្ថវ ក្េញ្ហដ  និងក្ណំត្់
លពំដីស្ថទ នីយរុរាណក្បុងសេត្ថ 

ក្ផនវង ១ ១ 
ជួេជុលស្ថភ ន ែវូវចូលត្ំរនរ់មណីយដាឌ ន
 ុនឆ្ង 

សលើក្ ២ ១០ 
លរមូលវត្ទុរុរាណសៅរាយា៉ា យតាមទីស្ថ
ធារណៈយក្មក្រក្ាទុក្ក្ផនវងមានេុវត្ទិ
ភាព 

សលើក្ ២ ១០ 
ទរស់្ថក ត្ក់ារលួចជីក្ក្កាយវត្ទុរុរាណ
េុេច់រ ់

២.២៤.២.សរលសៅ៖  រសងកើនការែសពឝែាយ សដើមផកីារ
យល់ដឹងពីត្នមវននវរផធ្ម ៌

ចុោះសធ្ឝើការែសពឝែាយ 
ឲ្រានទូលំទូលាយ 

សលើក្ ១ ៥ 
រំែុេលរជាពលរដឌឲ្រផងរក្ាលរនពណីមាូរ
អាហារ េសមវៀក្រំពាក្ ់រសងាើរផេវង រា ំ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

សលើក្ ៥ ២៥ 
ការេផមថងេិលផៈទេសនីយភាពសៅតាម
មូលដាឌ ន 

សលើក្ ២ ១០ 

ែសពឝែាយពីទំសនៀមទលំារល់រនពណីររេ់
ជនជាត្ ិ
សដើមភារត្ិចតាមរយៈការេផមថងេិលផៈ 
និងតាងំពពិរ័ណ៍ 

សលើក្ ១ ៥ 
ែសពឝែាយពីក្់ចច់មាវ ក្ផ់េយរដល់មាច េ់
សរាងេិរផក្មយ និងជាងចមាវ ក្ ់

២.២៤.៣.សរលសៅ៖  រសងកើន និងក្ស្ថងេមត្ទភាព
ចំសណោះ ជំនញ េិលផៈជូនលរជាពលរដឌ 

ក្ស្ថងេមត្ទភាពចំសណោះជនំញ 
េិលផៈជូនលរជាពលរដឌ 

សលើក្ ១ ៥ 
ពលងឹងស្ថប នដេិលផៈមហាជន និងេិលផៈ
អាជីពសដើមផរីំសរ ើសេចក្ថីលត្ូវការររេ់លរជា
ពលរដឌក្បុងសេត្ថ 

សលើក្ ១ ៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរាចំាេ់ ត្សមវើងរាងំយ ីនិង
ការេផមថងសរឿងេវីៗដល់េិេសជំនន់
សលកាយ 

សលើក្ ១ ៥ 
សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លសភវងលរនពណី 
និងសភវងពណិពាទរ នឆោុដំល់ទីជនរទ 
និងតាមវត្ថអារាម 

សលើក្ ១ ៥ 
ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញដល់មស្រនថី
ររេ់អងគភាព 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.២៥.សរលរណំង៖ សលើក្ក្មភេ់េមផត្ថសិរត្កិ្ភណឍ អររូយិ 

២.២៥.១.សរលសៅ៖ពលងងឹការលររល់រង និងសធ្ឝើរញ្ជ ីេទិ
ត្ិវេ័ិយវរផធ្ម ៌

សរៀរចំការលររល់រង និងសធ្ឝើរញ្ជ ីេទិ
ត្ិវេ័ិយវរផធ្មឲ៌្រានលត្ឹមលត្ូវ 

សលើក្ ២ ១០ 
ែសពឝែាយ និងផណនដំល់អាជីវក្រឲ្រមក្
េំុច់រអ់នុញ្ហដ ត្សធ្ឝើអាជីវក្មយ 

សលើក្ ២ ១០ 
ចុោះលេងេ់ទិត្ិអាជីវក្មយផដលពាក្ព់ន័ននងឹវ ិ
េ័យវរផធ្មស៌ៅក្បុងសេត្ថ 

២.២៥.២.សរលសៅ៖ចូលរមួចំផណក្ក្បុងលពឹត្ថការនវ៍រផ
ធ្ម ៌និងរសងកើនស្ថប នដងយ ី

រសងកើត្ស្ថប នដងយីៗ សដើមផសីលត្ៀមចូល
រមួក្បុងមសហាលេពសែសងៗ 

សលើក្ ៣ ១៥ 
ចូលរមួមសហាលេពេិលផៈយុវជន
ចសលមៀង េមយ័ រុរាណផេយរ ដណ្ដថ េំវមាូរ
អាហារ ទលមងេំ់សលៀក្រំពាក្ផ់េយរ រំនូរ  

វិសយ័ការងារ និងបណ្តុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
២.២៦.សរលរណំង៖ សៅឆ្ប ២ំ០២៤លក្មុហ ុននងឹយក្ចតិ្ថទុក្ដាក្ក់្បុងការរសំពញផរររទេថីពេីហលរេ លរោឹះស្ថទ ន នងិលក្េេណឍ ការងារានលត្មឹលត្វូ 
២.២៦.១.សរលសៅ៖85%ននេហលរេ លរឹោះស្ថទ ន
ផដលេទិត្សៅសលកាមរទរផញ្ដត្ថិច់រេ់ថីពីការងារយល់
ដឹងកានផ់ត្ទូលំទូលាយអំពលីក្េេណឍ ការងារ លិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុទននន នងិេុេដុមនីយក្មយននទំនក្់
ទំនងវជិាជ ជីវៈ 

និសោជក្ននេហលរេ លរឹោះស្ថទ ន
យល់ដឹងច់រេ់ថីពីការងារ លក្េេណឍ
ការងារ លិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុទននន
និងេុេដុមនីយក្មយននទំនក្ទ់ំនង 

វជិាជ ជីវៈកាន់លរសេើរ 

សលើក្ ២ ១០ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំែសពឝែាយច់រេ់ថីពី
ការងារ លក្េេណឍ ការងារនិងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថសែសងៗ 

សលើក្ ៧៥ ៣៧៥ 
ចុោះអធ្ិការក្ចិចការងារតាម េហលរេ 
លរឹោះស្ថទ នឲ្រានសទៀងទត្ ់

២.២៦.២.សរលសៅ៖ ពលងឹងយនថការសដាោះលស្ថយវវិាទ
ការងាររុរគលនិងវវិាទការងាររមួតាងំពីសពលចារស់ែថើម
មានវវិាទរហូត្ដល់ក្រណីវវិាទលត្ូវានរថឹងសៅលក្ុម

មស្រនថីអធ្ិការក្ិចចនិងវវិាទការងារ
ទទួលានការរណថុ ោះរណ្ដថ លវធិ្ី

ស្ថស្រេថសដាោះលស្ថយវវិាទ 
វរគ ២ ១០ 

ពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីអធ្ិការក្ិចចការងារ
តាមរយៈការរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

លរឹក្ាអាជាញ ក្ណ្ដថ ល 

២.២៧.សរលរណំង៖  លរជាពលរដឌនងឹមានចសំណោះជនំញរនំនិជវីតិ្ពតិ្លាក្ដសដើមផលីរក្រមេុរររចញិ្ច ឹមជវីតិ្ 

២.២៧.១.សរលសៅ៖ ែថល់ចំសណោះដឹងផែបក្ជំនញ
រសចចក្សទេវជិាជ ជីវៈជូនដល់លរជាពលរដឌលេរតាមទី
ែារការងារ 

លរជាពលរដឌទទួលានជំនញ
រសចចក្សទេវជិាជ ជីវៈ 

វរគ ២ ១០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអរគិេនី  
វរគ ២ ១០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជាងក្សំារ  
វរគ ២ ១០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លកុ្ំពរូទរ័រដឌាល 
វរគ ២ ១០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លសអ ិចលត្ូនិច  
វរគ ២ ១០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជួេជុលម៉ាូតូ្ 
វរគ ២ ១០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជាងែាផដក្ 

វរគ ១ ៥ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្វ់ា៉ា ក្់
សំ្ថងមាន ់

វរគ ១ ៥ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្វ់ា៉ា ក្់
សំ្ថងសរ 

វរគ ១ ៥ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្វ់ា៉ា ក្់
សំ្ថងលជូក្ 

វរគ ១ ៥ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមលត្ីអផណថ ង 
វរគ ១ ៥ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមក្ផងករ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

វរគ ២ ១០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដារំផនវចលមុោះ 
វរគ ១ ៥ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លរណថុ ោះែសតិ្ 
វរគ ១ ៥ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដសំពភ   
វរគ ១ ៥ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដនំេភចងកឹោះ 
វរគ ២ ១០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដលំត្ក្ួន 
វរគ ១ ៥ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដលំត្ឡាច 

វិសយ័ពត័៌មាន  
២.២៨.សរលរណំង៖ វសិ្ថលភាពលរពន័នែសពឝែាយានលររដណថ រទូ់ទងំសេត្ថសកាោះកុ្ង 
២.២៨.១.សរលសៅ៖ការែសពឝែាយានសឆវើយត្រសៅ
នឹងត្លមូវការររេ់អបក្ស្ថថ រន់ងិទេសនិក្ជន 

ការែសពឝែាយសឆវើយត្រត្លមូវការ
អបក្ស្ថថ រ ់និងទេសនកិ្ជន 

ដង ១២ ៦០ 
 ផក្លមែក្មយវធិ្ីែាយឲ្រានេមលេរ 
លរក្រសដាយរុណភាព ។ 

២.២៨.២.សរលសៅ៖រំពាក្ឧ់រក្រណ៍ េមាម រ
រសចចក្សទេឲ្រេមលេរសៅតាមលក្េណៈរសចចក្សទេ
ននរសចចក្វទិា។ 

ជលមុញការែលិត្ឯក្ស្ថរពត័្ម៌ាន
ឲ្រមានរុណភាព 

ដង ១ ៥ 
 ត្លមូវការរំពាក្ឧ់រក្រណ៍ េមាម រ
រសចចក្សទេឲ្រានលររល់រន ់ទំសនើរលេរ
តាមេមយ័រសចចក្វទិា។  

២.២៨.៣.សរលសៅ៖មានស្ថទ នីយទូ៍រទេសនម៍យួេម
លេរសដើមផរីសលមើជូនទេសនកិ្ជន 

សឆវើយត្រសៅនឹងត្លមូវការក្បុងការ
ទទួលានពត័្ម៌ានពតិ្ អាច

ទុក្ចិត្ថាន  
ស្ថទ នីយ ៍ ១ ១ 

ត្លមូវរសងកើត្ឲ្រមានស្ថទ នីយទូ៍រទេសនម៍យួ
េមរមរអាចែាយលររដណថ រទូ់ទងំសេត្ថ 
សដើមផរីសលមើជូនទេសនកិ្ជន។ 

២.២៨.៤.សរលសៅ៖មានមសធ្ាាយចុោះយក្ពត័្ម៌ាន
តាមមូលដាឌ ន 

ជលមុញការចុោះយក្ពត័្ម៌ានលររទ់ី
ក្ផនវង និងេមផូរផររ 

ផេ ១៥ ១៨០ 
រំពាក្នូ់វមសធ្ាាយេលមារចុ់ោះយក្
ពត័្ម៌ានសៅតាមមូលដាឌ ន  
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.២៨.៥.សរលសៅ៖ពលងងឹធ្នធានមនុេសឲ្រមាន
េមត្ទភាពការងារ និងជំនញរសចចក្សទេ 

ពលងឹងេមត្ថភាពមស្រនថីឲ្រកានផ់ត្
លរសេើរ 

វរគ ២ ១០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លមស្រនថជីំនញរសចចក្សទេ 
សដើមផអីភវិឌណនធ៍្នធានមេស។ 

វិសយ័ទាំនារ់ទាំនងជាមយួរដឋសភា-រពឹទធសភា នងិអធកិាររិចច 
២.២៩.សរលរណំង៖ ែសពឝែាយនងិសធ្ឝើសវទកិាស្ថធារណៈជូនដល់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថឲ្រយល់ដងឹពចី់រន់ន   
២.២៩.១.សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌមានការយល់ដឹង
អំពីច់រស់ដាយស្ថរការែសពឝែាយនិងការសធ្ឝើសវទិកាស្ថ
ធារណៈ 

សអាយលរជាពលរដឌយល់ដឹងពី
ច់រ ់

សលើក្ ១៤ ៧០ 
ែសពឝែាយច់រន់នដល់មលូដាឌ ន ជូន
លរជាពលរដឌ ានយល់ដឹងនងិលរត្ិរត្ថិ
តាម  

២.២៩.២.សរលសៅ៖ផេឝងយល់ពីចមងល់ េំណូមពរ
និងត្លមូវការននររេ់លរជាពលរដឌ 

ពនរល់សដាោះលស្ថយេំណូមពរ ចមង
ល់និងត្លមូវការររេ់ លរជាពលរដឌ

តាមស្ថទ នភាពជាក្ផ់េថង 
ដង ១៤ ៧០ 

ចុោះលរមូលនងឹសដាោះលស្ថយេំណូមពរ ចមង
ល់នឹងត្ំរវូការ ររេ់លរជាពលរដឌដល់មូល
ដាឌ ន  

២.៣០.សរលរណំង៖ សធ្ឝើអធ្កិារក្ចិចនងឹតាមដានលត្តួ្ពនិតិ្រការអនុវត្ថច់រត់ាមរណ្ដថ មនធរីអងគភាពជុវំញិសេត្ថ 

២.៣០.១.សរលសៅ៖រងាក រទរស់្ថក ត្ន់ឹងកាត្រ់នទយអំសពើ
ពុក្រលួយ ការក្ិរសក្ង ការរសំលាភសដាយអំណ្ដចនឹងា
តុ្ភាពអេក្មយនន 

ពលងឹងការអនុវត្ថនច៏់ររ់សងកើន
លរេិទិនភាពការងារ នឹងការ

លររល់រង 
សលើក្ ៦ ៣០ 

ចុោះសធ្ឝើអធ្ិការក្ចិចនឹងតាមដានលត្ួនពិនិត្រ
ការអនុវត្ថច់រលិ់េិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថិ
នន រទរញ្ហជ និងអនុស្ថេនរ៌រេ់
លរមុេរាជរដាឌ ភាិល  

វិសយ័មេុងារសាធារណ្ៈ 
២.៣១.សរលរណំង៖ ការអនុវត្ថតាមលិេតិ្រទដាឌ នរត្យុិត្ថងិយីៗ ររេ់មនធរី នងិអងគភាពជនំញានលត្មឹលត្វូ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.៣១.១.សរលសៅ៖ពលងឹមេមត្ទភាពមស្រនថរីាជការឲ្រ
ានយល់ដឹងពីលិេិត្រទដាឌ នរត្ិថយុទនងយ ីពាក្ព់ន័ន
ការងារមុេងារស្ថធារណៈ 

មស្រនថីរាជការជុំវញិសេត្ថនងិទទលួ
ានការែសពឝែាយលិេិត្រទដាឌ ន
រត្ិយុទនងយីពាក្ព់ននន័ិងវេ័ិយមុេ

ងារស្ថធារណៈ 

វរគ ១០ ៥០ 
 ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល និងែសពឝែាយ

អំពីលិេិត្រទដាឌ ជុំវញិសេត្ថ 

២.៣២.សរលរណំង៖ ពលងងឹការលររល់រងរញ្ជ ីវត្ថមានមស្រនថរីាជ នងិមស្រនថជីារក់្ចិចេនាការទូទងំសេត្ថ 

២.៣២.១.សរលសៅ៖លររល់រងរញ្ជ ីវត្ថមានឲ្រានលត្ឹម
លត្ូវតាមច់រ ់

មស្រនថីរាជការជុំវញិសេត្ថនងិទទលួ
ានការលរជុំែសពឝែាយេឋីពកីារ
លររល់រងវត្ថមានមស្រនថរីាជការេីុវលិ 

និងមស្រនថីជារក់្ិចចេនា  

វរគ ៣០ ១៥០ ចុោះលត្ួត្ពិនិត្រនិងតាមដានការលររល់រងរញ្ជ ីរ
វត្ថមានមស្រនថីរាជការមនធីរជំនញជុំវញិសេត្ថ 

២.៣៣.សរលរណំង៖ ការអនុវត្ថតាមស្ថរាចរផណនងំយីៗ ររេ់មនធរី នងិអងគភាពជនំញានលត្មឹលត្វូ 

២.៣៣.១.សរលសៅ៖ពលងងឹេមត្ទភាពមស្រនថរីាជការ 
ស្ថរាចរផណនងំយីពាក្ព់ន័នការងារមុេងារស្ថធារណៈ 

មស្រនថីរាជការជុំវញិសេត្ថនងិទទលួ
ានការែសពឝែាយលិេិត្រទដាឌ ន
រត្ិយុទនងយីពាក្ព់ននន័ិងវេ័ិយមុេ

ងារស្ថធារណៈ 

វរគ 10 50 
 ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល និងែសពឝែាយ

អំពីស្ថរាចរផណនងំយជុីំវញិសេត្ថ 

វិសយ័ផផនការ និងសាតិិ 
២.៣៤.សរលរណំង៖ អភវិឌណន ៍នងិជរំញុការអនុវត្ថសរលនសោាយ នងិយុទនស្ថស្រេថ វេ័ិយផែនការ េទិត្ ិវទិាស្ថស្រេថនងិរសចចក្វទិា 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

២.៣៤.១.សរលសៅ៖ អភវិឌណនេមត្ទភាពមស្រនថីសដើមផី
ជំរញុការអនុវត្ថសរលនសោាយ និងយុទនស្ថស្រេថ វេ័ិ
យផែនការ េទិត្ិ វទិាស្ថស្រេថនិងរសចចក្វទិា មានក្លមតិ្
យល់ដឹង៨០% សៅឆ្ប ២ំ០២៤ 

ក្ំណត្វ់ឌណនភាពផែនការផដល
មានលស្ថរស់ដើមផដីំសណើ រការរនថ 

វរគ/សលើក្ ១ ៥ 
រលំទដំសណើ រការសរៀរចំក្ស្ថងផែនការសៅថាប ក្់
សលកាមជាតិ្ និងសធ្ឝើការរណថុ ោះរណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទ
ភាព 

ចងលក្ង ែសពឝែាយ និង សលរើលាេ់
ទិនបនយ័ក្បុងការងារក្ស្ថងផែនការ

ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ និង សរៀររ
ធ្នធាន 

វរគ/សលើក្ ១ ១០ 

ពលងឹងការលរមូល ចងលក្ង ែសពឝែាយ 
និងការសលរើលាេ់ទិនបនយ័ក្បុងការងារ
ផែនការថាប ក្ស់លកាមជាត្ិនិងសធ្ឝើការរណថុ ោះ
រណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 

អភវិឌណ ក្ិចចការរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ 

ការងារលរជាជន និងការអភវិឌណ  
វរគ/សលើក្ ៣ ១០ 

 រលំទនិងចូលរមួក្ចិចការរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ ការងារលរជា

ជន និងការអភវិឌណ  

អភវិឌផ ក្ិចចការរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ 
ការងារវទិាស្ថស្រេថ និងរសចចក្វទិា  

វរគ/សលើក្ ៣ ១០ 
រលំទនិងចូលរមួក្ចិចការរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ ការងារវទិា
ស្ថស្រេថ និងរសចចក្វទិា  

តាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវ ការអនុ
វត្ថវេ័ិយផែនការ-េទិតិ្ លរជាជននិងការ
អភវិឌណ និងវទិាស្ថស្រេថនិងការអភវិឌណ សធ្ឝើ
រាយការណ៍លរក្រសដាយលរេិទនភាពេភេ់ 

សលើក្ ១ ១២ 
ចុោះតាមដានលតួ្ត្ពិនិត្ររាយការណ៍រកី្ចំសរ ើនលរចា ំ
លតី្មាេររេ់ក្មយវធីិ្វនិិសោរសេត្ថ លកុ្ងលេុក្  ុំ
េងាក ត្ ់
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៣.ផផនរររប់ររងធនធានធមមជាតិ បរសិាា ន និងការបនាាំនងឹការផរបរបលួអាកាសធាត ុ

វិសយ័ដធីលី នងិសាំណ្ង ់

៣.១.សរលរណំង៖ ការងារចុោះរញ្ជ ីដធី្វជីាលរពន័ន នងិដាចស់ដាយដុ ំ
៣.១.១.សរលសៅ៖ ជលមុញការចុោះរញ្ជ ីជាលរពន័ន និង
ដាចស់ដាយដុំ ឲ្រានទូទងំសេត្ថ 

សរៀរចំចុោះរញ្ជ ីដីធ្វជូីនលរជាពលរដឌ រណ័ត  ៨៤០០ ៤២០០ សចញរណ័ត ក្មយេិទនិដធី្វីជូនលរជាពលរដឌ 

៣.១.២.សរលសៅ៖ ែថល់ដេីមផទនេងគមក្ចិចសៅ
លេុក្រូទុមស្ថររ លេុក្សកាោះកុ្ង និងលេុក្ងយាងំ 

ផរងផចក្ដីេមផទនេងគមក្ចិច លរួស្ថរ ៦០ ៣០០ 
ចុោះក្ណំត្ទ់ីតាងំេមផទនដេីងគមក្ិចច 
សដើមផផីចក្ជូនដល់សោធ្ិនលក្លីក្ 

៣.១.៣.សរលសៅ៖ សៅឆ្ប ២ំ០២០ លក្ុងនឹងមានរវងស់ម
េលមារស់លរើលាេ់ជាែវូវការ 

រវងស់មលក្ុងសេមរភមូនិធក្ពុំងឆវងការ
អនុមត័្ថាប ក្ល់ក្េួង 

រវង ់ ១ ១ 
សលកាយពីមានរវងស់រល លក្ុងសេមរភូមនិធ
នឹងមានសហដាឌ រចនេមភន័ន នងិផែនការ
សលរើលាេ់ដីលរក្រសដាយលរេិទនិភាព 

៣.១.៤.សរលសៅ៖ រសងកើនការលររល់រងការដាឌ ន
េំណងទូ់ទងំសេត្ថ 

ពលងឹងការអនុញ្ហដ ត្ច់រស់្ថងេង ់
និងលក្ុមជាងេំណង ់

ច់រ ់ 100 500 
សចញច់រអ់នុញ្ហដ ត្ស្ថងេងជូ់នលរជា
ពលរដឌ 

រណ័ត  ៥ ២៥ សចញវញិ្ហដ រនរល័ត្លក្មុជាងស្ថងេង ់

៣.១.៥.សរលសៅ៖ ពលងឹងេមត្ទភាព រណៈក្មាយ ធ្ិការ
សដាោះលស្ថយទំនេ់ថាប ក្ស់េត្ថ លេុក្ លក្ុង  ំុ េងាក ត្ ់
លរក្រសដាយលរេិទនភាព 

  ក្រណី ២០ ១០០ 
រសងកើត្លក្ុមការងារចុោះសដាោះលស្ថយសដើមផី
កាត្រ់នទយឬរញ្ចរទ់ំនេ់ ដធី្វី  

វិសយ័បរសិាា ន 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៣.២.សរលរណំង៖ េំណល់រងឹផលងជារញ្ហា េលមារស់េត្ថ 

៣.២.១.សរលសៅ៖ ការលររល់រងេំណល់រងឹមាន
លរេិទនភាព 

លររល់រងេំណល់រងឹ លក្ុមហ ុន ១ ៧ 
សរៀរចំទីលានចាក្េំ់រាម និងក្ផនវងេថុក្
េំរាមរសណ្ដថ ោះអាេនប 

សរៀរចំ េលមារដុ់ត្េំរាម    ០ ៧ សរៀរចំ េលមារដុ់ត្េំរាមសវជជស្ថស្រេថ 

ែសពឝែាយអំពីច់ររ់រសិ្ថទ ន វរគ ១២ ៦០ ែសពឝែាយអំពីច់ររ់រសិ្ថទ ន  
ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ដ  អរររំរសិ្ថទ ន សៅ
ទីលរជុំជន និងទសី្ថធារណៈ 

ផ្ទធ ងំ ៥ ២៥ 
ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ហដ  អររ់រំរសិ្ថទ នសៅទីស្ថ
ធារណៈ 

ការផរងចាក្េំ់រាមតាមលរសភទ
េំរាម 

ធុ្ង ១៥ ៧៥ សរៀរចំឲ្រមានធុ្ងដាក្េំ់រាមសៅទីស្ថធារណៈ 

រសងកើនការដឹក្ជញ្ជូ នេំរាម សលើក្ ៣ ៥ 
ជលមុញការដឹក្ជញ្ជូ ន និងលរមូលេំរាម
លរក្រសដាយលរេិទឌភាព នងិពលងីក្
វសិ្ថលភាពសអាយានទូទងំលក្ុង 

៣.២.២.សរលសៅ៖ មានអបក្ស ៉ាការលរមូលេំរាម 
េំរាមសៅតាមទីធាវ ស្ថធារណៈលត្ូវ

ានលរមូល 
សលើក្ ២ ៦ 

សរៀរចំសធ្ឝើលទឌក្មយរក្លក្ុមហ ុនដឹក្ជញ្ជូ ន 
និងលរមូលេំរាម 

៣.៣.សរលរណំង៖ េំណល់រាវផលងជារញ្ហា េលមារស់េត្ថ 
៣.៣.១.សរលសៅ៖ ការលររល់រងេំណល់រាវមាន
លរេិទនភាព 

ការលររល់រងកាក្េំណល់រាវ 
ទូទងំសេត្ថ 

អាង ១ ៣ 
សរៀរចំរណ្ដថ ញេំរាររ់ងាូរេំណល់រាវ 
និង អាងលរលពឹត្ថកិ្មយេំណល់រាវ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

វរគ ១២ ៦០ 
ែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌអំពីការ
លររល់រងេំណល់-រាវ 

៣.៤. សរលរណំង៖ រទសលយើេធ្នធានធ្មយជាត្ងិយចុោះ 

៣.៤.១. សរលសៅ៖ រញ្ចររ់ទសលយើេធ្នធានធ្មយជាត្ ិ

រញ្ឈរក់ារការស់ឈើសៅក្បុងត្រំន់
ការពារធ្មយជាត្ិទងំ១០ 

ត្ំរន ់ ១០ ៥០ 
រលំទដល់មស្រនថីឧទានុរក្សក្បុងការល់ត្
ទរស់្ថក ត្រ់ទសលយើេ 

ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីត្ំរនក់ារពារ
ធ្មយជាត្ ិ

វរគ ១០ ៥០ 
ការែសពឝែាយច់រេ់ថីពតី្ំរនក់ារពារធ្មយ
ជាត្ ិដល់េហរមនម៏ូលដាឌ ន 

វិសយ័ម្រពខឈើ 
៣.៥.សរលរណំង៖ ការក្ណំត្ល់ពលំរទល់នលពសឈើ នងិការសធ្ឝើចណំ្ដត្ថ់ាប ក្ ់នងិកាចុោះរញ្ជ ិកាានលែ 

៣.៥.១.សរលសៅ៖ លទនភាពក្បុងការចុោះរញ្ច ិកា និង
ក្ំណត្ល់ពំានលែ 

អនុវត្ថការចុោះរញ្ជ ិកា និងការ
ក្ំណត្ល់ពំផដននលពសឈើសៅតាម
លក្ុង លេុក្ផដលមានជសមាវ ោះដធី្វី

សលចើន 

សលរឿង ១ ៥ 
សរៀរចំឲ្រមានឧរក្រណ៍ឲ្រលររល់រន ់
(GPS. GIS...) 

រសងាគ ល ៣៩០ ១៩៥០ 
ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ហដ  និងសាោះរសងាគ លលពំ នន
ផដននលពសឈើររេ់រដឌឲ្រានលររក់្ផនវង 

៣.៦.សរលរណំង៖ ការអនុវត្ថច់រន់លពសឈើ ឲ្រានលែលរសេើរ 
៣.៦.១.សរលសៅ៖ ទរស់្ថក ត្ក់ារការរ់ំផ្ទវ ញនលពសឈើ
អនធ្ិរសត្យរ 

ពលងឹងការអនុវត្ថច់រ ់ទូទងំសេត្ថ សលើក្ ១៨០ ៩០០ 
ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រការជួញដូរសឈើេុេ

ច់រ ់
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

សលើក្ ២៤ ១២០ 

ែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌអំពីច់រេ់ឋីពី
នលពសឈើ រទរញ្ហជ  នងិសេចក្ឋីជូនដណឹំង 
ររេ់រាជរដាឌ ភាិល និងលិេតិ្ រទដាឌ ន

សែសងៗសទៀត្ 

៣.៦.២.សរលសៅ៖ទរស់្ថក ត្ស់ភវើងសឆោះនលព 
សលរើលាេ់យនថការ ការពារនិងទរ់
ស្ថក ត្ស់ភវើងសឆោះនលពទូទងំសេត្ថ 

សលើក្ ១២ ៦០ 
អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌ

ផដលចូលរក្ែល អនុែលនលពសឈើឲ្រសចោះ
លរុងលរយត័្បក្បុងការការពារសភវើងសឆោះនលព 

សលើក្ ១ ៥ 
អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់អបក្សទេចរណ៍
មយួចំនួនឲ្រសចោះលរុងលរយត័្បក្បុងការ

ការពារសភវើងសឆោះនលព 
៣.៧.សរលរណំង៖ ការអភរិក្សធ្នធាននលពសឈើ នងិជវីចរំោុះឲ្រានលែលរសេើរ 

៣.៧.១.សរលសៅ៖ សរៀរចំស្ថថ រនលពសឈើ និងដាសំឈើ
ស ើងវញិានលែ 

ការដាសំ្ថថ រនលពសឈើសៅ តាមរណ្ដថ
លេុក្ ននសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ថាប ល់ ១ ៥ រសងកើត្ថាប ល់រណថុ ោះកូ្នសឈើ 
ហិក្តា ១៣ ៦៥ ចុោះកំ្ណត្ទី់តាងំេលមារស់្ថថ រ និងដាសំឈើស ើងវញិ 

េហរមន ៍ ៥ ២៥ 
 អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ពំី
ស្ថរៈលរសោជនន៍នការអភរិក្សនលពសឈើ 

៣.៨.សរលរណំង៖ េហរមនន៍លពសឈើនងឹមានចនំនួសក្ើនស ើង 
៣.៨.១.សរលសៅ៖  សលើក្ំពេ់េហរមនន៍លពសឈើសៅ
លររត់្ំរន ់

ផងរក្ានលពសឈើទូទងំសេត្ថ េហរមន ៍ ១ ៥ រសងកើត្េហរមនន៍លពសឈើ 

ការររប់ររងខរោះមហនតរាយ  
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៣.៩.ខោលបាំណ្ង៖ ជុំរុញការខដាោះរគាប់មីន និងរគាប់យុទឌភ័ណឍ ខដលមិនទន់ផធុោះជូនរបជាពលរដឌ ឲ្យមានដីខរបីរបាស់្និងអារស័្យផល 
៣.៩.១.ខគាលខៅ៖ ខបាស្ស្ុំអាតមីន និងរគាប់យុទឌភ័
ណឍ ខដលមិនទន់ផធុោះ ជូនរបជាពលរដឌ ឲ្យមានដីខរបី
របាស់្  

ហរិតា ១៤៤ ៧២០ 
ខធវីការខបាស្ស្ុំអាតមនី និងរគាប់យុទឌភ័
ណឍ មនិទន់ផធុោះជូនរបជាពលរដឌ 

៣.១០.ខោលបាំណ្ង ៖ ពរងឹងស្មតទភាពគណៈរមាម ធកិារ រគប់រគងខរគាោះមហនថោយរស្ុរ ឃុុំ និងររុមការង្វររគប់រគងខរគាោះមហនថោយភូម ិ

៣.១០.១.ខគាលខៅ៖ បណថុ ោះបណថ លស្មាជរិគណៈរ
មាម ធិការ រគប់រគងខរគាោះមហនថោយរស្ុរ ឃុុំ និងររមុ
ការង្វររគប់រគងខរគាោះមហនថោយភូម ិ

បណថុ ោះបណថ ល វគគ ១ ៥ 
បណថុ ោះបណថ លស្មាជិរគណៈរមាម ធិការ 
រគប់រគងខរគាោះមហនថោយរស្រុ ឃុុំ នងិ
ររុមការង្វររគប់រគងខរគាោះមហនថោយភូម ិ

៣.១១. ខោលបាំណ្ង៖ របជាពលរដឌទទលួបានព័ត៌មានខរគាោះមហនថោយតាមរយៈរបព័ននរបកាស្ខអាយដឹងមុន ១២៩៤ 
៣.១១.១.ខគាលខៅ៖ ផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌខអាយ
ចុោះខ ម្ ោះខរបីរបាស់្របព័ននរបកាស្ខអាយដងឹមុន១២៩៤ 

ផសពវផាយ ខលីរ ១ ៥ ចុោះផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌខអាយចុោះខ ម្ ោះ
ខរបីរបាស់្របព័ននរបកាស្ខអាយដឹងមុន១២៩៤ 

៤.រដឋរល សនតសិេុ និងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ះ 
ការររប់ររងរដឋរល 

ទីចាតក់ា ផ្ផនកា  និងវិនិសោគ 
៤.១.សគាលបណំង ៖ ពលងងឹេមត្ទភាពដល់មនធរី អងគភាព លក្ងុ លេុក្ នងិ ំុ េងាក ត្ ់ក្បុងការសរៀរចផំែនការអភវិឌណនរ៍យ:សពលលាឆំ្ប  ំនងិក្មយវធិ្វីនិសិោររឆី្ប  ំរកំ្លិ លរចាឆំ្ប  ំ



 

 ទំពរ័ 160 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.១.១.សរលសៅ៖ រលំទដល់មនធរីអងគភាព លក្ងុ លេុក្ 
នងិ ំុ េងាក ត្ ់ក្បុងការអភវិឌណនេ៍មត្ទភាពពរីសរៀរសធ្ឝើ
ផែនការ នងិសរៀរចរំសលមាង 

សរៀរចំផែនការអភវិឌណនរ៍យ:សពល
លាឆំ្ប  ំនិងក្មយវធិ្ីវនិិសោររឆី្ប  ំ

រកំ្ិល  
វរគ ១ ៥ 

រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំផែនការអភវិឌណន៍
រយ:សពលលាឆំ្ប  ំនិងក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំ
រកំ្ិល លរចាឆំ្ប រំរេ់សេត្ថ 

សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដល់លក្ុង 
លេុក្ 

វរគ ១ ៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីរសរៀរចំផែនការអភវិឌណ
នរ៍រេ់លក្ុមលរឹក្ាលក្ងុ លក្ុមលរឹក្ាលេុក្ 
លក្ុមលរឹក្ា ំុ នងិ លក្ុមលរកឹ្ាេងាក ត្ ់

លរជុំអនុសលាមភាព ផែនការ
អភវិឌណនរ៍រេ់លក្ុង លេុក្  ំុ និង

េងាក ត្ ់
លរជុំ ១ ៥ 

ពិនិត្រនិងសលើក្អនុស្ថេនជូ៍នអភាិល
សេត្ថ អំពីការសធ្ឝើអនុសលាមភាព ផែនការ
អភវិឌណនរ៍រេ់លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

សរៀរចំរាយការណ៍រកី្ចសលមើន
ទក្ទ់ងដល់ការងារផែនការ

អភវិឌណន ៍
វរគ ១ ៥ 

រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំរាយការណ៍រកី្
ចសលមើនទក្ទ់ងដល់ការងារផែនការ
អភវិឌណន ៍និងក្មយវធិ្ីវនិិសោរររេសេត្ថ 

រសធ្ឝើរចចុរផនបភាពទនិបនយ័ពាក្ព់ន័ន
និងរសលមាងអភវិឌណនន ររេ់
សេត្ថ លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

វរគ ១ ៥ 

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសធ្ឝើរចចុរផនប
ភាពទិនបនយ័ពាក្ព់ន័ននិងរសលមាងអភវិឌណ
នន ររេ់សេត្ថ លក្ុង លេុក្  ំុ និង
េងាក ត្ ់
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

េហការជាមនួមនធីរ អងគភាព វរគ ១ ៥ 

េហការជាមនួមនធីរ អងគភាព ទក្ទ់ងនឹង
ទិនបនយ័ ផែនទ ីនិងសេចក្ឋលីត្ូវការជាអាទិ
ភាពររេ់ សេត្ថ លក្ុង លេុក្  ំុ និង
េងាក ត្ ់

៤.២.សរលរណំង ៖ ពលងកី្ក្ចិចេហការ រប រវាង   រដឌាលសេត្ថ ជាមយួរដឌាលលក្ងុ លេុក្ នងិភារពីាក្ព់ន័ឌនន សដើមផសីក្ៀររធ្នធានេលមាររ់លំទការវនិសិោរ  

៤.២.១.សរលសៅ៖ េិកាេ ស្ថលាពិសលរោះសោរល់
ជាមយួមនធីរ អងគភាព អងគការេងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្
ជន និងនដរូអភវិឌណនន៏ន សដើមផសីក្ៀររធ្នធាន
េលមាររ់លំទ រសលមាងវនិិសោរ  

សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាពិសលរោះ
សោរល់ជាមយួមនធីរ អងគភាព អងគ
ការេងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្ជន 

និងនដរូអភវិឌណនន៏ន 

េិកាេ ស្ថលា ១ ៥ 
សរៀរចំសវទិការពីសលរោះសោរល់ក្ស្ថងក្មយ
វធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប រំកំ្ិលសេត្ថ 

៤.២.២.សរលសៅ៖ពលងងឹក្ចិចេហការរលំទ ដល់លក្ុង 
លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ក់្បុងការសក្ៀររធ្នធានតាមមនធីរ 
អងគភាព អងគការេងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្ជន និងនដរូ
អភវិឌណនន៏ន 

ពលងឹងក្ិចចេហការរលំទ ដល់លក្ុង 
លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ក់្បុងការសក្ៀររ

ធ្នធាន 
េិកាេ ស្ថលា ១ ៥ 

រលំទលក្ុង លេុក្ក្បុងការសរៀរចំេិកាេ
ស្ថលាេមាហរណក្មយផែនការ 

៤.៣.សរលរណំង ៖ ពលងងឹការអនុវត្ថមលូនធិ្លិក្ងុ លេុក្ នងិ ំុ េងាក ត្ ់

៤.៣.១.សរលសៅ៖ ែថល់ជំនញចុោះេិក្ារសលមាងមូល
និធ្ិលក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់និងលររល់រងក្ិចចេនា 

ចុោះេិក្ារសលមាងលក្ុង លេុក្  ំុ 
េងាក ត្ ់

រសលមាង ៥០ ២៥០ 
េិក្ារសលមាងលក្ុង លេុក្  ំុ េងាក ត្ ់
សរៀរចំរវង ា៉ា នស់្ថយ នត្នមវ នងិសរៀរចំ
េំសណើ រសលមាង ។ 

លត្ួត្ពិនិត្រការអនុវត្ថក្ិចចេនាន ក្ិចចេនា ៥០ ២៥០ 
លររល់រងក្ិចចេនា និងលត្ួត្ពិនិត្រការអនុ
វត្ថក្ិចចេនាននក្បុងក្មយវធិ្ីវនិិសោរ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ររេ់សេត្ថ 

៤.៤.សរលរណំង ៖ រសងកើនលរេិទនភាពនងិេក្ថេិិទនភាពក្បុងការែថល់សេវារដឌាលស្ថធារណៈនងិសេវាស្ថធារណៈសៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិ

៤.៤.១.សរលសៅ៖ ពលងឹងលរេិទនភាពនិងរុណភាពសហ
ដាឌ រចនេមភន័ន សដើមផជីួយ េលមួលដល់ការសធ្ឝើដំសណើ រ
ររេ់លរជាពលរដឌ និងកាត្រ់នទយរយៈសពលសធ្ឝើដំសណើ រ
និងចំណ្ដយសលើការដឹក្ជញ្ជូ ន 

ែវូវលត្ូវានស្ថងេងង់យីនិងេសលមច
តាមផែនការ 

ផម៉ាលត្ ៥០០ ៥០០០ ស្ថងេងែ់វូវសរតុ្ងអាសម  
លរអរ ់ ៣០០ ១៥០០ ស្ថទ រនលូលរអរ ់
លូ ២០០ ១០០០ ស្ថទ រនលូមូលសភាវ ោះកាត្ែ់វូវ 

ក្ផនវង ១ ១ សរៀរចំក្ផនវងតាងំលពោះឆ្ោ៉ា ល័ក្េណ៍ 
ក្ផនវង ១ ១ សរៀរចំផក្លមែេួន 
រសងាគ ល ១០០ ៥០០ ជួេជុលរណ្ដថ ញរសងាគ លដងសរម 
អររ ២ ២ ស្ថងេងឃ់្វ ងំដាក្េ់មាម រ  
អររ ២ ៥ ស្ថងេងអ់ររលចក្សចញចូលផត្មយួ 

ចំនួនសដើមសឈើផដលានដាតំាម
ដងែវូវស្ថធារណៈ  

សដើម ៥០០ ១៥០០ ដាសំដើមសឈើតាមដងែវូវស្ថធារណៈ  

ស្ថងេងរ់សងាគ លសភវើងអរិគេនីរំភវតឺាមែវូវ រសងាគ ល ២០០ ៧០០ ការងារស្ថងេងរ់សងាគ លសភវើងអរិគេនីរំភវតឺាមែវូវ 

ទីចាតក់ា ហិ ញ្ញវតថ ុ
៤.៥.សរលរណំង៖ ពលងឹងលរេិទឌភាពននការអនុវត្ថងវកិារដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.៥.១.សរលសៅ៖ រលំទដល់ដំសណើ ការសរៀរចំងវកិាក្មយ
វធិ្ ីនិងនិត្ិវធិ្ីហិរញ្ដ វត្ឋុ 

សរៀរចំសេចក្ថីសលពៀងងវកិាលរចាឆំ្ប  ំ
លក្រេណ័ឍ ចំណ្ដយរយៈសពល

មធ្រម  
សលើក្ ១៩ ៩៥ 

សរៀរចំរសលមាងចំណូល ចំណ្ដយលរចាឆំ្ប  ំ
លរចាផំេ លត្ីមាេ ឆមាេ 

សរៀរចំសធ្ឝើេវនក្មយឲ្រានលត្ឹមលត្ូវ
តាមនិត្ិវធី្ីហិរញ្ដ វត្ទុ 

សលើក្ ២ ១០ 
លត្ួត្ពិនិត្រឯក្ស្ថរហិរញ្ដ វត្ទុក្បុងទីចាត្ក់ា 

និងរណ្ដថ លក្ងុ លេុក្  ំុ េងាក ត្ ់

ពលងឹងការលររល់រងចណូំល 
ចំណ្ដយ និងរណសនយរ 

វរគ ១២ ៦០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លការលររល់រងចំណូល 
ចំណ្ដយ ដល់ទីចាត្ក់ារ លក្ងុ លេុក្  ំុ 
និងេងាក ត្ ់

រលំទការងារហិរញ្ដ វត្ទុដល់លក្ុង 
លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

វរគ ២ ១០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លនតិ្ិវធិ្ីហិរញ្ដ វត្ទុដល់លក្ុង 
លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

ការងារស្ថរសពើរភណ័ឍ  និងលររល់រង
លទពរេមផត្ថិររេ់រដឌាលសេត្ថ 

វរគ ១ ៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ ល និងលត្ួត្ពិនតិ្រពីនិត្ិវធិ្ី
រញ្ជ ីស្ថរសពើភណ័ឍ តាមរណ្ដថ លក្ុង លេុក្ 
 ំុ និងេងាក ត្ ់

ការងារលររល់រងលទពរេមផត្ថិររេ់
ស្ថលាសេត្ថ 

សលើក្ ១២ ៦០ 
សែធៀងផ្ទធ ត្ ់និងសធ្ឝើរចចុរផនបភាពសលើរញ្ជ ី 
និងលត្ួត្ពនិិត្រចលនលទ និងអចលនលទពរ
ជាលរចា ំ

ការងារលទនក្មយ សលើក្ ៦ ៣០ 
ក្ស្ថងផែនការលទនក្មយដាក្ជូ់នលក្េួង
មហានែធអនុសលាមភាព និងសធ្ឝើធាន
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ចំណ្ដយឲ្រទនស់ពលសវលា 

ទីចាតក់ា  ដ្ឋបាល 
៤.៦.សរលរណំង៖ ការែថល់សេវាស្ថធារណៈររេ់សេត្ថឲ្រកានផ់ត្មានលរេិទឌភាពេភេ់ 

៤.៦.១.សរលសៅ៖ សធ្ឝើឲ្រកានផ់ត្លរសេើរស ើងនូវការ
លររល់រងការងារអលតានុកូ្លដាឌ ន 

ក្ត្ល់តាការងារអលតានុកូ្លដាឌ នសៅ
ថាប ក្ ់រដឌាលលក្ុង លេុក្ នងិ ំុ 

េងាក ត្ ់
វរគ ១ ៥ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល េថីពីផរររទនិង
នីត្ិវធិ្ីននការក្ត្ល់តាការងារ
អលតានុកូ្លដាឌ ន ដល់ថាប ក្ ់រដឌាលលក្ុង 
លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់

ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រការអនុវត្ថ
ការងារអលតានុកូ្លដាឌ ន 

សលើក្ ៤ ២០ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រការអនុវត្ថការងារ
អលតានុកូ្លដាឌ នសៅថាប ក្រ់ដឌាលលក្ុង 
លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់

រំសពញទំរងរ់ាយការណ៍ វរគ ១ ៥ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីាររំសពញទំ
រងរ់ាយការណ៍អលតានុកូ្លដាឌ នតាម 
Excell ដល់ការោិល័យរដឌាល និង
ហិរញ្ដ វត្ទុលក្ុងលេុក្ 

៤.៧.សរលរណំង ៖ ពលងឹងក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការរវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង លតាត្ និងកាស ៉ា  

៤.៧.១.សរលសៅ៖ រតឹ្ចំណងមតិ្ថភាពរវាងសេត្ថ និងសេត្ថក្បុង
ការទំនក្ទ់ំនងសលើវេ័ិយសេដឌក្ិចច និងេងគមក្ិចច  

រតឹ្ចំណងមតិ្ថភាពរវាងសេត្ថ និងសេត្ថ លរជុំ ១២ ៦០ 
1.រលំទក្ិចចលរជុំលរចាផំេរវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង និង
សេត្ថលតាត្ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទ
ពិសស្ថធ្នក៍ារងារនិងក្ិចចេហ

លរត្ិរត្ថិការ 
ទេសនក្ិចច ១ ៥ 

2.ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទពិសស្ថធ្ន៍
ការងារនិងក្ិចចេហលរត្ិរត្ថកិាររវាងសេត្ថ
សកាោះកុ្ង និងសេត្ថលតាត្ 

ក្ិចចលរជុំលរចាលំត្ីមាេ លរជុំ ៣ ១៥ 
៣.ក្ិចចលរជុំលរចាលំត្ីមាេេថីពកីារជួញដូរ
សលរឿងសញៀណសៅតាមលពំផដនសកាោះកុ្ង 
លតាត្ 

ការចុោះអនុស្ថរណៈសោរយល់ លរជុំ ១ ៥ 

៤.ការចុោះអនុស្ថរណៈសោរយល់រវាង
សេត្ថសកាោះកុ្ង សេត្ថសក្ៀងោ៉ា ង និងសេត្ថកា
ស ៉ា  េថីពីការរកុ្រក្ឥដឌិធាតុ្ជនំញការសវៀត្
ណ្ដមផដលានពលីជីវតិ្ក្បុងទឹក្ដីសេត្ថ
សកាោះកុ្ង 

ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទ
ពិសស្ថធ្នក៍ារងារនិងក្ិចចេហ

លរត្ិរត្ថិការ 
ទេសនក្ិចច ១ ៥ 

៥.ទេសនក្ចិចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទពិសស្ថធ្ន៍
ការងារនិងក្ិចចេហលរត្ិរត្ថកិាររវាងសេត្ថ
សកាោះកុ្ង សេត្ថសក្ៀងោ៉ា ង និងសេត្ថកាស ៉ា  

៤.៨.សរលរណំង ៖ ពលងឹងេមត្ទភាពក្ចិចការរដឌាលដល់រដឌាលលក្ុង លេុក្  

៤.៨.១.សរលសៅ៖ សធ្ឝើឲ្រកានផ់ត្លរសេើរស ើងនូវការ
លររល់រងការងាររដឌ   ាលដល់រដឌាលលក្ុង លេុក្  

រលឹំក្ស ើងវញិេថីពីក្ិចចការដឌាល
រាជធាន ីសេត្ថ លក្ុង លេុក្ េណឍ  

វរគ ២ ១០ 

១.សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល រលឹំក្ស ើងវញិ
េថីពីក្ិចចការដឌាលរាជធានី សេត្ថ លក្ុង 
លេុក្ េណឍ  ដល់ ការោិល័យរដឌាល 
និងហិរញ្ដ វត្ទុលក្ុង លេុក្  
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដានសលើការអនុ
វត្ថក្ិចចការទទួលលិេតិ្ចូល សចញ 

សលើក្ ៧ ៣៥ 

២.ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដានសលើការអនុវត្ថ
ក្ិចចការទទួលលិេតិ្ចូល សចញ និងរសរៀរ
ត្មកល់ឯក្ស្ថរ ក្បុងការោិល័យរដឌាល 
និងហិរញ្ដ វត្ទុលក្ុង លេុក្ 

៤.៩ សរលរណំង ៖ ពលងឹក្លរពន័នែសពឝែាយពត័្ម៌ាន និងការសរៀរចំរាយការណ៍សអាយានទូលំទូលាយ 

៤.៩.១. សរលសៅ ៖ សធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងនូវលរពន័ន
ែសពឝែាយពត័្ម៌ាន និងការសរៀរចំរាយការណ៍ 

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសរៀរចំ
រាយការណ៍ 

វរគ ១ ៥ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារសរៀរចំ
រាយការណ៍ 

លរជុំឆវងរាយការណ៍លរចាផំេ សលើក្ ១២ ៦០ សរៀរចំក្ិចចលរជុំឆវងរាយការណ៍ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីលរពន័នពត័្ម៌ាន

វទិា 
សលើក្ ១ ៥ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអំពីលរពន័នពត័្ម៌ាន
វទិា 

ែលិត្រាយការណ៍រដឌាលសេត្ថ សលើក្ ១២ ៦០ រលំទក្ិចចលរជុំលក្ុមលរកឹ្ា 

សលខាធកិា រកមុ្រប្កឹាសេតត 
៤.១០ សរលរំណង ៖ សលើក្ក្មភេ់ដំសណើ រការននក្ិចចលរជុំររេ់លក្ុមលរឹក្ា និងែាភាជ រទ់ំនក្ទ់នំងរវាងលក្មុលរឹក្ាលរសភទសែសងរប សៅថាប ក្ម់ូលដាឌ ន ជាមយួលរជាពលរដឌ 

៤.១០.១.សរលសៅ៖ រសងកើនការលត្តួ្ពនិតិ្រ នងិអនុមត័្
សៅសលើក្ចិចការេំខាន់ៗ ររេ់រដឌាលសេត្ថ 

សរៀរចំក្ិចចលរជុំលរចាផំេ សលើក្ ១២ ៦០ 
១.សរៀរចំក្ិចចលរជុំស្ថមញ្ដ ររេ់លក្ុមលរឹក្ា
សេត្ថ 

សរៀរចំក្ិចចលរជុំរនធ នក់្បុងក្រណី
ចាាំចណ់្ដមយួ 

សលើក្ ៧ ៣៥ 
២.សរៀរចំក្ិចចលរជុំវសិ្ថមញ្ដ ររេ់លក្ុម
លរឹក្ាសេត្ថ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

រសងកើនការទំនក្ទ់នំងរវាងអាជាញ ធ្
រលររលំ់ដារថ់ាប ក្ជ់ាមយួលរជា

ពលរដឌក្បុងមូលដាឌ ន 
សលើក្ ១ ៥ 

៣.សរៀរចំសវទិកាែសពឝែាយ នងិពិសលរោះ
សោរល់ររេ់ 
លក្ុមលរឹក្ាសេត្ថ 

ទីចាតក់ា អនត វិេយ័ 
៤.១១.សរលរណំង៖ ពលងងឹការលររល់រង អងគការមនិផមនរដាឌ ភាិល េមារម នងិេហរមនម៍លូដាឌ នឲ្រអនុវត្ថច់រ ់នងិេហលក្េនថកិ្ៈ 

៤.១១.១.សរលសៅ៖ ជំរញុអងគការមនិផមនរដាឌ ភាិល 
េមារម និងេហរមនម៍ូលដាឌ នចុោះរញ្ជ ីលត្មឹលត្ូវ
ជាមយួលក្េួង ឬស្ថទ រន័ មានេមត្ទក្ចិច 

ចុោះលេងទ់ិនបនយ័រចចុរផនបភាព សលើក្ ១ ៥ 
ចុោះលេងទ់ិនបនយ័រចចុរផនបភាពអងគការមនិ
ផមន    រដាឌ ភាិល េមារម និងេហ
រមនម៍ូលដាឌ ន  

             វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដល់            
េហរមន ៍

សលើក្ ១ ៥ 
សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដល់េហរមន ៍
និងអងគការមនិផមនរដាឌ ភាិល  

៤.១១.២.សរលសៅ៖ រសងកើនក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការររេ់       
រដឌាលសេត្ថ ជាមយួអងគការមនិផមនរដាឌ ភាិល 
េមារម និងេហរមនម៍ូលដាឌ ន និងអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន
ពាក្ព់ន័ន 

សរៀរចំសវទិកាពិសលរោះសោរល់ថាប ក្់
សេត្ថ 

សលើក្ ២ ១០ 
សរៀរចំសវទិកាពិសលរោះសោរល់ ជាមយួអងគ
ការេងគមេីុវលិ 



 

 ទំពរ័ 168 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយ សលើក្ ៧ ៣៥ 
សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយសរល
នសោាយភូម ំុិ មានេុវត្ទភិាព លក្ុង/
លេុក្ទងំ ៧ 

៤.១២.សរលរំណង ៖ រនថេលមរេលមលួ នងិសដាោះលស្ថយទនំេ់ដធី្វផីដលសៅសេេេល់រនថសទៀត្ជូនលរជាពលរដឌ  

៤.១២.១.សរលសៅ៖ េលមរេលមួល និងសដាោះលស្ថយ
វវិាទសៅតាមមូលដាឌ ន 

លរជុំេលមរេលមួល និងសដាោះ
លស្ថយវវិាទ 

សលើក្ ១២ ៦០ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំពិភាក្ា េលមរេលមួល 
និងសដាោះលស្ថយវវិាទតាមក្រណីជាក្ផ់េថង 

៤.១២.២.សរលសៅ៖ សរៀរចំសស្ថភណឍ ភាពសេត្ថ និង
រំសពញត្លមូវការក្ំសណើ ត្លរជាជន និងសភញៀវសទេចរណ៍
ជាត្ិ អនថរជាត្ ិ

សរៀរចំរវងស់រលលររល់រងទតីាងំ
លក្ដូ់រចំណីអាហារ  

សលើក្ ១ ១ 
សរៀរចំរវងស់រលេលមារល់ររល់រងទីតាងំ
លក្ដូ់រចំណីអាហារ តាមទីស្ថធារណៈ
ក្បុងសេត្ថ  

៤.១៣.សរលរណំង៖ ពលងងឹការលររល់រង មលូដាឌ នអាជវីក្មយ នងិែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុងសេត្ថ 

៤.១៣.១.សរលសៅ៖ ចុោះលេងេ់ទិត្ិមូលដាឌ នអាជីវក្មយ 
និងែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុងសេត្ថ 

េហការជាមយួមនធ ីអងគភាពពាក្់
ពន័ន និងអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន  ចុោះ

លេងន់ិងពិនតិ្រេទិត្ ិ
សលើក្ ៧ ៣៥ 

េហការជាមយួមនធ ីអងគភាពពាក្ព់ន័ន នងិ
អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន ចុោះលេងន់ងិពិនិត្រេទិត្ ិ

៤.១៣.២.សរលសៅ៖ ជំរញុឲ្រមូលដាឌ នអាជីវក្មយ និង
ែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុងសេត្ថ ចុោះរញ្ជ ីានលត្ឹមលត្ូវ 

សរៀរចំរសងកើត្លក្ុមការងារ
រសចចក្សទេ  

សលើក្ ៧ ៣៥ 
សរៀរចំរសងកើត្លក្ុមការងាររសចចក្សទេ 
ផដលមានេមាេភាពពីមនធីរពាក្ព់ន័ន នងិ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

អាជាញ ធ្រ 

ចុោះពិនតិ្រ និងវាយត្នមវ សលើក្ ៧ ៣៥ 
ចុោះពិនតិ្រ និងវាយត្នមវសលើអាជីវក្មយ និង
ែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុងសេត្ថ 

៤.១៣.៣.សរលសៅ៖ សរៀរចំក្ំណត្ស់រលការណ៍អំពី
ការលររល់រងែារ និងេត្ថឃ្ដដាឌ ន 

ចុោះលេងទ់ិនបនយ័សដើមផកី្ណំត្់
សរលការណ៍អំពីការលររល់រងែារ 

និងេត្ថឃ្ដដាឌ ន 
សលើក្ ៥ ២៥ 

ចុោះលេងទ់ិនបនយ័សដើមផកី្ណំត្ស់រល
ការណ៍អំពីការលររល់រងែារ និងេត្ថឃ្
ដដាឌ ន 

គសរោងតំបនស់នែ  
៤.១៤.សរលរណំង៖ ការសលើក្ក្មភេ់ការអភរិក្ស នងិអភវិឌណសរត្កិ្ភណឍ វរផធ្ម ៌

៤.១៤.១. សរលសៅ៖ ធានឱ្រការលររល់រងត្ំរនវ់រផ
ធ្ម ៌និងេំណងល់រវត្ថសិ្ថស្រេថមានលរេិទនភាព នងិ
ឋតិ្សងរចីរកាល 

រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិដាក្ស់ចញ
ដីកាេលមារក់ារលររល់រងត្ំរនវ់រផ
ធ្ម ៌និងេំណងល់រវត្ថសិ្ថស្រេថ 

េររុរមួ   ១ 
សរៀរចំច់រេ់ថីពីការក្ណំត្ស់រលការណ៍
លររល់រងេំណងវ់រផធ្ម ៌និងេំណង់
រុរាណ 

៤.១៥.សរលរណំង៖ មស្រនថអីនុវត្ថច់រយ់ល់ដងឹអពំសីរលនសោាយ ផែនការយុទនស្ថស្រេថ នងិរទដាឌ នរត្យុិត្ថននផដលក្ពុំងមានជាធ្រមាន 

៤.១៥.១.សរលសៅ៖ រសងកើនការែសពឝែាយសរល
នសោាយ ផែនការយុទនស្ថស្រេថ និរទដាឌ នរត្ិយុត្ថ
ពាក្ព់ន័ននងឹការលររល់រងនងិអភវិឌណត្ំរនស់ឆបរេមុលទក្មភុ
ជា 

វរគែសពឝែាយសៅតាមរណ្ដថ លក្ុង 
លេុក្ទងំ៧ នងិសរៀរចំចំនួន ៣ 

វរគ/ឆ្ប  ំ
វរគ ២១ ១០៥ 

សរៀរចំវរគែសពឝែាយេថីពីសរល
នសោាយ ផែនការយុទនស្ថស្រេថ និង
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័ននងឹការលររល់រង
និងអភវិឌណត្រំនស់ឆបរេមុលទក្មភុជា 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.១៦. សរលរណំង៖ ការលររល់រងេំណល់រងឹមានលរេិទនភាព 

៤.១៦.១. សរលសៅ៖ សរៀរចំឱ្រមានយនថការជាក្ស់្ថក្់
សៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ិេលមារក់ារលររល់រងេំណល់រងឹ 

លរមូលធាតុ្ចូលពីលររភ់ារពីាក្់
ពន័ន និងរសងកើត្ជាផែនការ
ច់េ់លាេ់ និងេមលេរ 

េររុរមួ ១ ១ 
សរៀរចំផែនការេថីពីការលររល់រងេំណល់
រងឹ 

៤.១៦.២. សរលសៅ៖ កាត្រ់នទយេំណល់រងឹ ឬេំរាម
សៅលរភពននការសលរើលាេ់ 

សរៀរចំឱ្រមានការផញក្េំរាមសៅ
លររេ់ហរមនទ៍ងំអេ់ក្បុងសេត្ថ 

េររុរមួ ១ ៣ 
អនុវត្ថស្ថក្លផងការលរមូល និងផញក្
េំរាមតាមផររេហរមន ៍

៤.១៦.៣. សរលសៅ៖ សលើក្ក្មភេ់ការយល់ដឹងររេ់
េហរមនេ៍ថីពីេំរាម និងការេមាែ ត្សឆបរ 

សរៀរចំេក្មយភាពសរ ើេេំរាមសៅ
តាមរណ្ដថ េហរមន ៍និងសឆបរេ

មុលទ 
សលើក្ ២ ១០ 

សរៀរចំេក្មយភាពសរ ើេេំរាមសៅតាមរ
ណ្ដថ េហរមន ៍និងសឆបរេមុលទសៅត្ំរន់
សរលសៅ (លរឈមេភេ់) 

៤.១៧.សរលរណំង៖ ការលររល់រង នងិសលរើលាេ់ធ្នធានធ្មយជាត្ ិនងិជវីចលមោុះមាននរិនថរភាព 

៤.១៧.១. សរលសៅ៖ សធ្ឝើរចចុរផនបភាពទិនបនយ័ធ្នធាន
ធ្មយជាត្ ិនិងជីវចលមោុះ 

ដំស ើងផែនទីរងាា ញទិនបនយ័រសលមើ
ដល់ផែបក្ររសិ្ថទ ន និងវេ័ិ

យសទេចរណ៍ 
េររុរមួ ១ ១ 

សរៀរចំផែនទីធ្នធានធ្មយជាត្ ិនិងជី
វចលមុោះ 

៤.១៧.២. សរលសៅ៖ ជំរញុលរេិទនភាពក្បុងការ
លររល់រង និងអភរិក្សធ្នធានធ្មយជាត្ ិ

ផែនទីសរលលររល់រងធ្នធានធ្មយ
ជាត្ិ និងជីវចលមោុះទងំសលើក្សរក្ 

និងក្បុងទឹក្ 
េររុរមួ ១ ១ 

សរៀរចំរវងស់រលសលរើលាេ់ដី និងេមុលទ
សេត្ថ 

៤.១៨. សរលរណំង៖ ការរនានំងឹការផលរលរលួអាកាេធាតុ្ 



 

 ទំពរ័ 171 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.១៨.១. សរលសៅ៖ សលើក្ក្មភេ់ការយល់ដឹងររេ់
េហរមនេ៍ថីពអីត្ទលរសោជនន៍ននលពសឈើ និងនលពលិច
ទឹក្ 

រសងកើត្េក្មយភាពដាសំ្ថថ រស ើងវញិ
នូវកូ្នសឈើ និងកូ្នសកាងកាងសៅទី
តាងំការទ់ស្រនធ ន 

សលើក្ ២ ១០ 
សរៀរចំពិធ្ីដាកូំ្នសឈើ ឬកូ្នសកាងកាង និង
ែសពឝែាយពីែលលរសោជនន៍នការការពារ
នលពសឈើ និងនលពលិចទឹក្ 

៤.១៩. សរលរណំង៖ រាយការណ៍ររេ់រដឌាលសេត្ថមានទនិបនយ័ផែបក្ររសិ្ថទ នសពញសលញ 

៤.១៩.១. សរលសៅ៖ េូចនក្រេំខាន់ៗ ផែបក្ររសិ្ថទ ន
លត្ូវានក្ំណត្ជ់ាក្ល់ាក្ស់ៅក្បុងរាយការណ៍ររេ់រដឌ
ាលសេត្ថ 

ដាក្រ់ញ្ចូ លរមួរប រវាងទលមងរ់ាយ
ការណ៍ររេ់រដឌាលសេត្ថផដល
សរៀរចំសដាយលក្េួងមហានែធ និង
េូចនក្រេំខាន់ៗ ននរាយ
ការណ៍ស្ថទ នភាពត្ំរនស់ឆបរសេត្ថ 

េររុរមួ ១ ១ 
សធ្ឝើវសិស្ថធ្នក្មយទលមងរ់ាយការណ៍ររេ់
រដឌាលសេត្ថ 

ទីចាតធ់នធានម្នេុស 
៤.២០.សរលរំណង៖ មស្រនថរីសំរ ើការសៅស្ថលាសេត្ថ ស្ថលាលក្ងុ លេុក្ នងិ ំុ េងាក ត្ម់ានេមត្ទភាព នងិលទនភាពលររល់រនក់្បុងការែថល់សេវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌ 

៤.២០.១.សរលសៅ៖ រណថុ ោះរណ្ដថ ល ពលងងឹេមត្ទភាព
មស្រនថ ីនងិែថល់លទនភាពលររល់រនដ់ល់មស្រនថសីដើមផអីាចែថល់
សេវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌានលែលរសេើរ 

មស្រនថីននរដឌាលសេត្ថ រដឌាលលកុ្ង លេុក្ 
និងរដឌាល ុំ េងាក ត្ម់ានេមត្ទភាព និង
លទនភាពសពញសលញ និងមានឆនធោះក្បុងការ
ែថល់សេវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌ 

វរគ ៦ ៤០ 
១. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីនីត្ិវធិ្ី
លររល់រងរុរគលិក្                                                                                                             



 

 ទំពរ័ 172 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

នក្ ់ ០ ៣០ 

១. សរៀរចំដំសណើ រការសលជើេសរ ើេមស្រនថី
េលមាររ់ដឌាល សេត្ថ និងការេលមរ
េលមួលការសលជើេសរ ើមស្រនថីសៅតាមរដឌា
លលក្ុង លេុក្ និងរដឌាល ំុ េងាក ត្ ់
សដើមផធីានដល់និរនថរភាពការងាររដឌាល 

      
២. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីត្ួនទី ភារ
ក្ិចចររេ់រដឌាលលក្ុង លេុក្ និង ំុ 
េងាក ត្ ់

      
៣. សរៀរចំឲ្រមានរទរញ្ហជ នែធក្បុងររេ់រដឌ
ាលសេត្ថ និងរដឌាលលក្ុង លេុក្  

      
៤. សរើក្វរគរលឹំក្ស ើងវញិេថីពីការ
លររល់រងរុរគលិក្សៅរដឌាលថាប ក្ស់លកាម
ជាត្ ិ                                      

      
៥. រណថុ ោះរណ្ដថ លរផនទមពនីតី្ិវធិ្ីងយីៗ 
ផដលថាប ក្ជ់ាត្ិែថល់ឲ្រ 

      
៦.សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអភវិឌណនេ៍មត្ទ
ភាពដល់ថាប ក្ដ់កឹ្ន ំនិងមស្រនថរីដឌាល                                    



 

 ទំពរ័ 173 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.២០.២.សរលសៅ៖ សរៀរចនំតី្វិធិ្សីលជើេសរ ើេមស្រនថឲី្រ
ានលររល់រនស់ៅតាមរចនេមភន័ន នងិលរអររ់ដឌាល
ផដលសៅទសំនរ 

រដឌាលសេត្ថ រដឌាលលក្ុង លេុក្ 
និងរដឌាល ំុ េងាក ត្ម់ានមស្រនថី
លររល់រនស់ដើមផែីថល់សេវាស្ថធារ
ណៈជូនលរជាពលរដឌានទន់

សពលសវលា 

      
៧. រណថុ ោះរណ្ដថ លមស្រនថីែថល់សេវាអំពីនីត្ិវធិ្ី 
និងលក្ម េិលធ្មន៌នការែថល់សេវាស្ថធារ
ណៈ                       

      ៨. សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីត្ួនទី ភារក្ិចច 
រ.ក្.ន.ក្  ំុ េងាក ត្់                                                

      

៩.សរៀរចំឲ្រមានលរត្ិទិន និងផែនការក្ិចចលរជុំ
លរចាផំេ ឬលរចាលំត្ីមាេ សដើមផសីរៀរចំ និង
ផេឝងយល់ការងារផដលសៅចសនវ ោះលរសហាង
ពាក្ព់ន័ននឹងការលររល់រងរុរគលិក្  

រដឌាលសេត្ថ រដឌាលលក្ុង លេុក្ 
និងរដឌាល  ំុ េងាក ត្ម់ានអររំ
សរ ើការងារេមរមរ និងមានេមាម ររ
រកិាេ លររល់រងក្បុងការរំសពញការងារ 

អររ ០ ៤ 
១. ជំរុញការស្ថងេងអ់រររដឌាលលកុ្ងសេមរ
ភូមនិធ លេុក្រិរសី្ថររ លេុក្ផលេអំរិល និងលេុក្
មណឍ លេីមាតាមេថងដ់ារររេ់ថាប ក្ជ់ាតិ្                                     

េមាម រ/
ឈុត្ 

០ ៦០ 
១. រំពាក្េ់មាម រ ររកិាេ តាមអរររដឌាលសេត្ថ និង
េលមរេលមួលរំពាក្េ់មាម រររកិាេ រសៅតាមស្ថលា
លកុ្ង លេុក្ និង ុំ េងាក ត្ផ់ដលេឝោះខាត្                          

      ២. ទិញក្ំពរួទរ័ និងេមាម រការោិល័យ
េលមារម់ស្រនថី 



 

 ទំពរ័ 174 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

អងគភាពលទឋកម្ម 
៤.២១.សរលរណំង៖ ពលងងឹការអនុវត្ថនតី្វិធិ្លីទនក្មយឲ្រានលែលរសេើរនងិទនស់ពលសវលាលេរតាមសរលការណ៍ផណន ំ

៤.២១.១.សរលសៅ៖ ការអនុវត្ថនីត្ិវធិ្ីលទនក្មយ ជូនដណឹំងដល់អបក្ទទួលការ 

រសលមាង ១០ ៥០ ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរសដញនងវ 
រសលមាង ១ ៥ ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរពិសលរោះនងវ 
រសលមាង ១ ៥ ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរេធងត់្នមវ 
រសលមាង ១ ៥ ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរចរចារនងវ 

អងគភាពរច្កសច្ញច្លូផ្តម្យួ 
៤.២២. សរលរណំង ៖ សធ្ឝើសអាយលរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថយល់ច់េ់ពនីតី្វិធិ្នីនការែថល់សេវាក្បុងអងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ 

៤.២២.១. សរលសៅ៖  ការសលើក្រសលមាងេលមារ់
ែសពឝែាយតាមលរពន័នពត័្ម៌ានវទិា(រណ្ដថ ញេងគម) 

សរៀរចំសវទិកាស្ថធារណោះ 

សលើក្ ១ ៥ 
  សរៀរចំវរគែសពឝែាយេថីពីនតី្ិវធិ្ីននការែថ
ល់សេវាររេ់អងគភាពលចក្សចញចូលផត្
មយួ 

សលើក្ ២ ១០  រសងកើនការែសពឝែាយ និងផេឝងរក្នីត្ិវធិ្ី 
   រផនទមសដើមផសីអាយលរជាពលរដឌានយល់ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥  សាោះពុមមអាវយឺត្ ឬេិត្រណ័ឍ ែសពឝែាយ 
៤.២៣.សរលរណំង ៖ សធ្ឝើសអាយការែថល់សេវាររេ់អងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ កានផ់ត្លរសេើរស ើង 
៤.២៣.១.សរលសៅ៖ រសងកើនមស្រនថីេលមារែ់ថល់សេវាសអា
យានសលចើន       និងសធ្ឝើសអាយលរពន័នសលើក្ទឹក្ចិត្ថាន
លែលរសេើរ 

រំសពញមស្រនថីរផនទម និងផរងផចក្
លាក្រ់ងាឝ នេ់នធេេភេ់ 

ឆ្ប  ំ ១ ៥ 
 សេបើេំុមស្រនថីរផនទម(ពី០៣ សៅ០៥នក្)់ 
និងសេបើេំុសអាយមានលរពន័នសលើក្ទឹក្ចតិ្ថ
ដល់មស្រនថីែថល់សេវារផនទមសអាយកានផ់ត្
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

លរសេើរ(ចារព់ី១៨ សៅ២២នក្)់។ 

៤.២៣.២.សរលសៅ៖ ពលងឹងេមត្ទភាពដល់មស្រនថីែថល់
សេវារផនទម 

រសងកើនចំសណោះដឹងដល់មស្រនថ ី វរគ ១០ ១០ 
 រណថុ ោះរណ្ដថ លដល់មស្រនថីរផនទម 
 សេបើេំុសអាយមានវរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល ឬ  
 នីត្ិវធិ្ីននការែថល់សេវាសអាយានច់េ់ 

៤.២៤. សរលរណំង ៖ សធ្ឝើសអាយនតី្វិធិ្េីលមារែ់ថល់សេវាររេ់លក្េួង ឬមនធរី ផដលានលរត្ភិកូ្មយសេវាតាមរយៈអងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួសេត្ថមានភាពងាយលេួល 

៤.២៤.១. សរលសៅ៖ សរៀរចទំលមងផ់រររទសេបើេំុសេវា
សអាយលត្ូវរប  

សេបើេំុលក្េួងមហានែធសរៀរចកំ្ិចច
លរជុំជាមយួអងគភាពសែសងៗផដល

មានក្បុងអងគភាពលចក្ 
សលើក្ ១ ៥ 

 សេបើេំុសអាយលក្េួងមហានែធេលមរ
េលមួលជាមយួ លក្េួងពាក្ព់ន័នសចញ
ទលមងផ់រររទ ផត្មយួសដើមផងីាយលេួលែថ
ល់សេវា  

៤.២៤.២. សរលសៅ៖ រសងកើត្សអាយមានសេវាជាក្ញ្ចរ ់
សេបើេំុលក្េួងមហានែធសរៀរចកំ្ិចច
លរជុំជាមយួអងគភាពសែសងៗ 

សលើក្ ១ ៥ 
 សេបើេំុសអាយលក្េួងមហានែធរសងកើត្សអាយ 
    មានសេវាជាក្ញ្ចរ ់

៤.២៥. សរលរណំង ៖ សធ្ឝើសអាយមានលរពន័នតាមដាន នងិលររល់រងទនិបនយ័ឯក្ស្ថរផដលលរជាពលរដឌសេបើេំុសេវាកានផ់ត្លែ 

៤.២៥.១. សរលសៅ៖ រសងកើត្លរពន័នតាមដាន និង
លររល់រងសេវាច់េ់លាេ់ (វេ័ិយ និងសេវាមាន
សលចើន) 

 កាត្រ់នទយនតី្ិវធិ្ីននការសចញ 
សេចក្ថីអនុញ្ហដ ត្ពអីងមភាពពាក្ព់ន័ន 

ដង ១០ ១០ 

 - សេបើេំុរផនទមមស្រនថីជួយ តាមដាន និង
លររល់រង 
 - សេបើេំុរំពាក្ល់រពន័នេឝ័យលរវត្ថិក្មយ
(Online) 

៤.២៦.សរលរណំង ៖ រសងកើត្សអាយមាននតី្វិធិ្េីលមារផ់រងផចក្លាក្រ់ងាឝ ន ់
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.២៦.១. សរលសៅ៖ លក្េួង ឬមនធីរផដលមានក្បុងអងគ
ភាពលចក្អនុវត្ថងវកិាសអាយដូចរប  

លក្េួងមហានែធសរៀរចំក្ចិចលរជុំជា
មយួលក្េួងសេដឌក្ិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

ដង ៥ ៥ 
 - សេបើេំុលក្េួងមហានែធលរជុជំាមយួ
លក្េួងសែសងៗសរៀរចំសអាយមាននីត្ិវធិ្ី
ផរររទផត្មយួ និងដូចៗរប  

កា ិោលយ័រប្ជាពល ដ្ឋសេតតសកាោះកងុ 
៤.២៧.សរលរំណង៖ ពលងងឹការែថល់សេវាររេ់រដឌាលសេត្ថ តាមរយៈការពលងឹងត្ួនទី ភារក្ិចចក្បុងការទទួល និងការេលមុោះេលមួលសដាោះលស្ថយរណថឹ ងសៅសលៅលរពន័នតុ្លាការ ផដល
ពាក្ព់ន័ននងឹការែថល់សេវាស្ថធារណៈ និងការលររល់រងរដឌាលសេត្ថ 
៤.២៧.១.សរលសៅ៖ សលើក្ក្មភេ់ការយល់ដឹងដល់ម
ស្រនថីរាជការ លរជាពលរដឌ នងិអបក្ពាក្ព់ន័ននន សអាយ
យល់ដឹងអំពីការេលមុោះេលមលួសដាោះលស្ថយរណថឹ ងសៅ
សលៅលរពន័នតុ្លាការ ផដលពាក្ព់ន័ននងឹការែថល់សេវាស្ថ
ធារណៈ និងការលររល់រងរដឌាលសេត្ថ។ 

រណថុ ោះរណ្ដថ ល ដល់រដឌាលសេត្ថ 
លក្ុង លេុក្ មនធីរអងគភាព នងិ ំុ 
េងាក ត្ ់ទូទងំសេត្ថសកាោះកុ្ង 

វរគ ៣ ១៥ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីនីត្ិវធិ្ ីការ
េលមុោះេលមួល និងសដាោះលស្ថយរណថឹ ង 
ររេ់ការោិល័យលរជាពលរដឌសេត្ថ 

៤.២៧.២.សរលសៅ៖ ែភលងឹងការយល់ដឹងដល់មស្រនថីរាជ
ការ លរជាពលរដឌ និងអបក្ពាក្ព់ន័ននន អពំីរចនេមភន័ន 
ត្ួនទី ភារក្ិចច និងេិទនអិណំ្ដចររេ់ការោិល័យលរជា
ពលរដឌ។ 

ែសពឝែាយ ដល់រដឌាលសេត្ថ លក្ុង 
លេុក្ មនធីរអងគភាព និង ំុ េងាក ត្ ់

ទូទងំសេត្ថសកាោះកុ្ង 
សលើក្ ៣ ១៥ 

ែសពឝែាយ អំពីរចនេមភន័ន ត្ួនទី ភារ
ក្ិចច និងេិទនិអំណ្ដចររេ់ការោិល័យ
លរជាពលរដឌ។ 

េនតេិេុ និងេណ្តត បធ់ាែ បស់ាធា ណោះ 
សនតសិេុ និងសណាត បធ់ាន ប ់
៤.១.ខោលបាំណ្ង៖ ជនបរខទស្ខដលចូលមរសាប រ់ខៅ ខធវីការរបុងខេតថ មានឯរសាររតឹមរតូវតាមផលូវចាប់ ។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.១.១.ខគាលខៅ៖ ជនបរខទស្ ៩៥% ខរបីរបាស់្ឯរ
សាររដឌបាលរមពុជា រស្បចាប់ ។ 

៩៥%ថ្នជនបរខទស្មានឯរសារ
រស្បចាប់ ភាគរយ ៩០% ៩៥% ជំរញុនិងពលងឹងការលររល់រងវត្ថមានជន

ររសទេរយៈសពលេវីនិងផវង សៅតាមត្ំរន់
ផដលមានជនររសទេស្ថប ក្ស់ៅ ៤.១.២.ខគាលខៅ៖ ជនបរខទស្មរសាប រ់ខៅរបុងខេតថ

មានឯរសាររស្បចាប់រគប់រគាន់រគប់គាប  
ជនបរខទស្របុងខេតថរតូវមានឯរ
សាររស្បចាប់ ភាគរយ ៩០% ៩៥% 

៤.៣.ខោលបាំណ្ង៖ របជាពលរដឌរបុងខេតថយល់ដឹងពចីាប់រពហមទ័ណឍ ថ្នរពោះោជាចរររមពុជា ខធវីឲ្យបទខលមីស្ឧររដិឌ បទខលមីស្មជឈមឹ ខៅឆ្ប ុំ២០២៤ នឹងមានការថយចុោះ ។ 

៤.៣.១.ខគាលខៅ៖ របជាពលរដឌ ៩០% យល់ដឹងពី
ខរគាោះថ្នប រ់ ថ្នការខរបីរបាស់្ខរគឿងខញៀនខរគឿងរស្វងឹ នងិ 
ផលវបិារថ្នការរបរពឹតថខលផងសុ្ីស្ង ។ល។ 

ផសពវផាយអុំពីចាប់នានា 
ខៅមូលដាឌ ន 

ខលីរ ៣០ ៥៨ 

សធ្ឝើការែសពឝែាយអពំីច់រ ់លក្មលពហយទ័
ណឍ  និងច់រន់ន  
ននលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា ឲ្រដល់េហ
រមន ៌។ 

បខងកីនការ ទប់សាក រ់ និងប្ង្វក បការ
ខលងខលផងសុ្ីស្ងេុស្ចាប់ 

ខលីរ ៤ ៦ 

េហការជាមយួអធ្ិការដាឌ ននររាល
លក្ុង-លេុក្ និង      រណ្ដថ ស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័ន 
សដើមផរីងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់នងិរស្រងាក រ  ការរងក
រទសលយើេសែសងៗពមីុេេញ្ហដ ចាេ់ ងយី ។ 

៤.៣.២.ខគាលខៅ៖ របជាពលរដឌ ខដលមានអាយុចខនាល ោះ
ពី ១៥ ដល់ ៥០ឆ្ប ុំ នឹងយល់ដឹងចាប់ និងផលប៉ាោះ ល់
ថ្នការ ខរបីអុំខពីហងឹា ។ 

ផសពវផាយពចីាប់ ថ្នការខរបីអុំខពី
ហងឹាខៅមូលដាឌ ន ខលីរ ១០ ១៧ 

េហការជាមយួអធ្ិការដាឌ ននររាល
លក្ុង-លេុក្ និង      រណ្ដថ ស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័ន
សដើមផសីធ្ឝើការែសពឝែាយ អររ់ ំសអាយដល់
េហរមន ៍នងិ រងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់និង
រស្រងាក រអំសពើហឹងាសែសងៗ សអាយទន់
សពលសវលា ។ 

បខងកីនការទប់សាក ត់ និងប្ង្វក ប ខលីរ ៤៨ ៤០ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.៤.ខោលបាំណ្ង៖ ការខរបីរបាស់្ ការររាទុរ នងិការជួញដូរ ខរគឿងខញៀន សារធាតុខញៀន នឹងរតូវបានទប់សាក ត់ និងកាត់បនទយជាលុំដាប់ ។ 

៤.៤.១.ខគាលខៅ៖ ការផសពវផាយអុំពីពលប៉ាោះ ល់ថ្ន
ខរគឿងខញៀន នឹងបានខរជាតរជាបដល់របជាពលរដឌរបុង
មូលដាឌ ន ។ 

ផសពវផាយពចីាប់ខរគឿងខញៀនខៅ
មូលដាឌ ន ខលីរ ១០០ ១៥០ រហការជាមយួ អជាា ្រ នគរបាលស្កុង/ស្រុក 

ផសពវផាយពីច្បាប ់និងផលប ៉ះពាល់ននធស្គឿង
ធ ៀន និងបនតចាតវ់ធិានការ    កនុងការ
ស្គបស់្គងមុមរញ្ញា  ធស្បើស្បារ់ធស្គឿងធ ៀន មុម
រញ្ញា លកដូ់្រធស្គឿងធ ៀន និងមមុរញ្ញា ដដុំ្៉ះ
រកុខជាតិធ ៀន ឬផលិតផលខ្កនច្បននូវសារធាតិ
ធ ៀនមុរច្បាប ់។ល។ 

ផសពវផាយពចីាប់ខរគឿងខញៀនខៅ
សាលាខរៀន និងតុំបន់ខដលរបឈម 

ខលីរ ១០០ ១៥០ 

៤.៤.២.ខគាលខៅ៖ បទខលមីស្ខរគឿងខញៀនទុំងឡាយ 
នឹងរតូវបាន ទប់សាក ត់ នងិប្ង្វក បទន់ខពលខវលា ។ 

បញ្ចុ ោះរមាល ុំងខស្បីការណ៍ និងប
្ង្វក ប 

ខលីរ ៣០ ៥៥ 

៤.៥. ខោលបាំណ្ង៖ របជាពលរដឌរបុងខេតថយល់ដឹងពចីាប់ចោចរណ៍ផលូវខគារ ថ្នរពោះោជាចរររមពុជា ខធវឲី្យខរគាោះថ្នប រ់ចោចរណ៍ផលូវខគារ ខៅឆ្ប ុំ២០២៤ នឹងមានការថយចុោះ ។ 

៤.៥.១. ខគាលខៅ៖ អបរខបរីបរ ៩៥% នឹងយល់ដឹង
ចាប់ ចាប់ចោចរណ៍ផលូវខគារ ថ្នរពោះោជាចរររមពុជា 

ដកធ់ោលធៅស្តួតពនិិតយ និងខ្ច្បក
មិតបណ័្ណ  ខ្ដ្លពានព់ន័ធអំពីច្បាប់
ច្បរាច្បរណ៍្ ផលូវធោក ។ 

នងៃ ៣៦៥ ៣៦៥ 
ស្ហការជាមយួអធកិារដាឌ ននគរបាល
ររុង/រស្រុ ខធវីការផសពវផាយតាមវទិយុ នងិ
ខចរឯរសារខដល រ់ព័នន នងិចាប់ចោចរ
ផលូវខគារ តុំបន់ផលូវខដលង្វយបងកឲ្យមាន
ខរគាោះថ្នប រ់ ។ល។ ខអាយដល់របជាពលរដឌ
ខៅរបុង     មូលដាឌ ន  និងអបរខបីរបរខៅ
តាមដងផលូវ រមួនងឹការដារ់ប៉ាុស្ថិ៍រតួតពនិិតយ 
ខលផឿនរថយនថ ររមិតខរគឿង រស្វងឹ នងិ

ចុ្ប៉ះផសពវផាយអពំីអំពចី្បាប់
ច្បរាច្បរណ៍្ផលូវធោកធោយដ្ល់រហ
គមន ៍សាលាធរៀន ធរាងច្បស្ក។ល។ 

ធលើក ២៤ ៣៦ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.៥.២. ខគាលខៅ៖ អរតាខរគាោះថ្នប រ់ចោចរណ៍ផលូវខគារ 
ការខរបីរបាស់្ខរគឿងរស្វងឹមានការថយចុោះ 

ដកធ់ោលធៅផាកពិន័យច្បំធពា៉ះអនក
ធបើកបរខ្ដ្លធស្បើស្បារ់ធស្គឿងស្រវងឹ 
ធស្គឿងធ ៀនធៅតាមដ្ងផលូវរំខាន់ៗ  

ធលើក ២៤ ៣៦ 

ខរគឿងខញៀនជាខដមី ។  

៤.៦. ខោលបាំណ្ង៖ របជាពលរដឌរបុងខេតថ នឹងយរចឹខញ្ច ីមថបល់ និងទីសាធារណៈមរខរបីរបាស់្បានយា៉ា ងរតមឹរតូវ រស្បតាមអនុររតិខលេ ០៤៣អនររ នងិខស្ចរថីជូនខផសងៗ  
របស់្អជាញ ធរ ។ 

៤.៦.១. ខគាលខៅ៖ របជាពលរដឌរគប់របូ នឹងខរបីរបាស់្
ចិខញ្ច ីមថបល់ និងការទីសារធារណៈរបស់្រដឌបានយា៉ា ង
រតឹមរតូវ រស្បតាមអនុររិត នងិខស្ចរថជូីនដុំណឹងខផស
ងៗ ។  

ចុ្ប៉ះផសពវផាយអពំីអនុស្កិត និងធរច្ប
កតីជូនដ្ណឹំ្ងធផសងៗ ឲ្យដ្ល់ស្បជា
ពលរដ្ឋខ្ដ្លកពុំងធស្បើស្បារ់ច្បធិ ច្ ើម
ងនល់ និងទរីសាធារណ្ៈរបរ់រដ្ឋ ។ 

ធលើក ៥០ ១០០ 
ដារ់បទបញ្ហជ យា៉ា ងតឹងរងឹចុំខ ោះ រមាល ុំង
ជុំនាញខដល រ់ព័ននទុំងអស់្ ខៅតាម
មូលដាឌ ន ខអាយេតិេុំបុំខពញតួនាទី ភារ
រិចច ខធវីការខោស្នា ផសពវផាយអនុររិតយ 
ខលេ ០៤៣   របស់្ររស្ួងមហាថ្ផធ    ស្ថី
ពីការខរៀបចុំស្ណថ ប់ធាប ប់ទូទុំងខេតថ  ឲ្យ
របជាពលរដឌខៅរបុងមូលដាឌ នបានដឹងរគ
ប់ៗគាប  ។  

ធ្វើផសពវផាយតាមវទិយធុមតត រតីពីការធស្បើ
ស្បារ់ច្បិធ ច្ ើមងនល់ និងទីរសាធារណ្ៈ
របរ់រដ្ឋធោយបានស្តឹមស្តូវ ។ 

ដ្ង ១២ ២៤ 

៤.៦.២. ខគាលខៅ៖ អបរអនុវតថចាប់ ខៅតាមបណថ មូល
ដាឌ ន នឹងេិតេុំបុំខពញតួនាទី ភាររិចចរបស់្េលួនបានលអ 
ស្រថិស្មជាអបរបុំខររីបជាពលរដឌ ។ 

រហការជាមយួកម្ល ងំពាកព់ន័ធ ចុ្ប៉ះ
លាតស្តតួ   ពិនិតយទីតាងំខ្ដ្ល
ោែ នរណាត បធ់ាន ប ់។ 

ធលើក ១២ ២៤ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

ដករំ់ធណ្ើ រំុ កម្ល ងំបខ្នថម ធដ្ើមប ី
បំធព ភារកិច្បចឲ្យបានលអស្បធរើរ ។ 

នាក ់ ៥ ៥ 

៤.៧. ខោលបាំណ្ង៖ ខៅឆ្ប ុំ ២០២៤ របជាពលរដឌរគប់រូប នឹងយល់ដឹងអុំពីការការ រពីខរគាោះអគគភ័ីយ ។ 

៤.៧.១. ខគាលខៅ៖ របជាពលរដឌ ៩០% យល់ចាស់្
អុំពីវធិីបង្វក រ និងទប់សាក ត់បឋមពីខរគាោះអគគីភ័យ ។ 

ចុ្ប៉ះផសពវផាយ អពំីវ ិ្ បីងាា រ នងិ
ពនលតអ់គគីភយ័ (ពនលតប់ឋម) 

ធលើក ៧ ១៤ 
បនតពស្ងងឹការផសពវផាយបទដឋ នរតីព ីការ
ទបស់ាា ត ់ធស្ោ៉ះមហនតរាយ ធដយសារអគគី
ភយ័ ធដយដ្ល់មូលដឋ ន និង ស្តួតពនិិតយ 
ការដកប់ំពងព់នលតអ់គគីភយ័ ធៅតាមតំបន់
ខ្ដ្លងាយបងារ ធស្ោ៉ះអគគីភយ័បំផុត ។ 
ពិធររ ធស្តៀមកម្ល ងំ ២៤ធម្ ង/២៤ធម្ ង 
ធដ្ើមបពីនលតធ់ស្ោ៉ះអគគភីយ័ជូនស្បជាពលរដ្ឋ
ធោយទានធ់ពលធវលា ។ 

ចុ្ប៉ះស្តួតពនិិតយ ការដក ់បំពង ់AB 
និង ABC CO2 ធៅតាមតំបន់
ខ្ដ្លងាយរងធ់ស្ោ៉ះធដយអគគភីយ័ 
។ 

ធលើក ៧ ១៤ 

៤.៨. ខោលបាំណ្ង៖ របជាពលរដឌរបុងខេតថ នឹងមានខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ (រ២) និង ខស្ៀវខៅរគួសារ (រ៤) ខរបីរបាស់្បានរគប់គាប  ។  

៤.៨.១. ខគាលខៅ៖ ជុំរុញរបជាពលរដឌ ខអាយខៅខធវឯីរ
សារ រ់ព័នន ខដីមផទីទួលបានការផថល់ខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ
(រ២) និង ខស្ៀវខៅរគួសារ(រ៤) ។ 

ការផតល់ធរៀវធៅសាន កធ់ៅ(ក២) 
ជូនស្បជាពលរដ្ឋ 

រនលឹក ៣០០ ៥០០ បនតពស្ងងឹតួនាទ ីភារកិច្បច របរ់កម្ល ងំ
ជំនា ធៅតាមប ុរតិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល 
ខ្ផនកធ្វើ ធរៀវធៅសាន កធ់ៅ ធរៀវធៅស្គួសារ 
ជូនស្បជាពលរដ្ឋ ដូ្ច្បជា មូច្ប បាតប់ង ់នងិ

ការផតល់ធរៀវធៅស្គសួារ (ក៤) ជូន
ស្បជាពលរដ្ឋ 

កាល ៥០០ ៧០០ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.៨.១. ខគាលខៅ៖ របជាពលរដឌ ខដលមានខស្ៀវខៅសាប
រ់ខៅ(រ២) និង ខស្ៀវខៅរគសួារ(រ៤) ខដលេូច ររ៏ឺ
បាត់បង់ នឹងទទួលបានការខធវខី ងីវញិរគប់ៗគាប   ។ 

ការផតល់ធរៀវធៅសាន កធ់ៅ(ក២) 
ជូនស្បជាពលរដ្ឋ 

រនលឹក ១០០ ១៥០ 
ធ្វើងែ ីធោយបានស្តឹមស្តូវ  ធលឿន រហ័រ ។ 

ការផតល់ធរៀវធៅស្គសួារ (ក៤) ជូន
ស្បជាពលរដ្ឋ 

កាល ១០០ ១៥០ 

៤.៩. ខោលបាំណ្ង៖ របជាពលរដឌរបុងខេតថ នឹងរតូវទទលួបានអតថស្ញ្ហដ ណប័ណតខរបរីបាស់្រគប់ៗគាប  ។  

៤.៩.១. ខគាលខៅ៖ របជាពលរដឌ ខដលមានអតថ
ស្ញ្ហដ ណប័ណត ខដលេូច ររ៏ឺបាត់បង់ នឹងទទួលបានការ
ខធវីខ ងីវញិរគប់ៗគាប   ។ 

បនតផសពវផាយអំពីអតតស្បធោជន ៌និង    
សារៈរំខានន់នអតតរញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ  ។ 

ធលើក ១២ ២៤ 

បនតពស្ងងឹតួនាទ ីភារកិច្បច របរ់កម្ល ងំ
ជំនា ធៅតាម អ្ិការ   ដឋ ននគរបាល
រដ្ឋបាលស្កុង/ស្រុក ធស្តៀមមលួនស្គបធ់ពល
ធវលា ០៧នងៃ កនុងមយួរបាត ហ៍ ធ្វើអតត
រញ្ញា ណ្បណ័្ណ  ជូនស្បជាពលរដ្ឋ ដូ្ច្បជា 
មូច្ប បាតប់ង ់និងធ្វើងែី ធោយបានស្តឹមស្តូវ  
ធលឿន រហ័រ។ 

ចុ្ប៉ះបំធព ខ្បបបទផតល់អតត
រញ្ញា ណ្បណ័្ណ ធៅតាមសាលាធរៀន 
វតតោរាម និងទីស្បជុជំននានា ធពល
ម្នបុណ្យស្បនពណី្ជាត ិ 

ដ្ង ៨ ៨ 

ដកម់ន្រនតីជំនា ធៅតាមសាថ នយី៍
អច្បល័ត រងច់ាធំ្វើអតតរញ្ញា ណ្ប័
ណ្ណ ជូនស្បជាពលរដ្ឋរាល់ធម្ ងធ្វើ
ការ 

នងៃ ២៤០ ២៤០ 

៤.១០. ខោលបាំណ្ង៖ រពោះមហារសរត ឥស្សរជនជាន់េពស់្ អបរការទូត របជាពលរដឌ និងខភញៀវខទស្ចរណ៍ ខៅរបុងខេតថ នឹងទទលួបានការការ រស្នថិសុ្េ សុ្វតទភិាព បានយា៉ា ងលអ
របខស្ី ។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.១០.១. ខគាលខៅ៖ ររុមឧទធ មផ្តថ ច់េលួនខាងរបុង/ខាងខរៅ 
និងជនេិលេូចរគប់រូបភាព នឹងរតូវទប់សាក ត់បាន ១០០% 
ចុំខ ោះការ អុរ ុរ រ ុំខានដល់ស្នថិសុ្េ ការបុំខពញខបស្រមម
របស់្រពោះមហារសរត និងោជរដឌបាលរមពុជា ។ 

ធ្វើការប ច្ុ ៉ះកលំំាងធោយបានមុន
ធពលកំណ្តន់នការធបើក រននបិាតុ 
កមែវ ិ្ ីស្បជុំនានា 

នាក ់ ១២ ២៤ 
ចាតត់ាងំកម្ល ងំនគរបាលការពាររុវតតិ
ភាព ជួយ រស្មួលច្បរាច្បរជូន ស្ព៉ះមហា
កសស្ត ឥរសរជនជានម់ពរ់ អនកកាទូត    
និងថ្នន កដ់្កឹនាជំាត/ិអនតរជាត ិខ្ដ្លមក
បំធព ធបរកកមែកនុងធមតត     ឲ្យទទួល
បានរុមរុវតតិភាព ១០០% 

ចាតត់ាងំកម្ល ងំចុ្ប៉ះតាមធោលធៅ ធដ្ើមប ី
រហការការពាររនតិរុម រុវតថិភាព 
ជូន គណ្ៈស្បតិភូជាតិ-អនតរជាតិ 

ធោលធៅ ៧ ១០ 

៤.១០.២. ខគាលខៅ៖ អបរបុំខរខីស្វារមមខទស្ចរណ៍រគប់
របខភទ នឹងបញ្ឈប់ោល់ស្រមមភាពខរងចុំខណញរគប់រូបភាព 
ពីខភញៀវខទស្ចរណ៍ជាតិ និងអនថរជាតិ ។ 

ចុ្ប៉ះអបរ់ ំខ្ណ្នា ំច្បំធពា៉ះអនកបំធរ ើធរវាកមែ
ធទរច្បរណ៍្ស្គបស់្បធភទ ធោយបាន
ជាបជ់ាស្បចា ំ។ 

ដ្ង ២៤ ៣៤ 

ចាតត់ាងំកម្ល ងំនគរបាលធទរច្បរណ៍្ រហ
ការជាមយួសាថ បន័ពាកព់ន័ធ កម្ល ងំនគរបាល
អ្ិការដឋ ន/ប ុរតិ៍រដ្ឋបាល   ចុ្ប៉ះស្តួត    ពិនិតយ 
ការផតល់ធរវាកមែរបរ់អនកផតល់ធរវាកមែ
ធទរច្បរណ៍្ និងចុ្ប៉ះលាតតាមតំបនក់ំសា
នតនានា ធៅធពលម្នកមែវ ិ្ ីបុណ្យជាតិអនតរ
ជាត ិធដ្ើមបកីារពាររុវតតិភាពជូនធភាៀវ
ធទរច្បរណ៍្ខ្ដ្លមកកំសានត ។ 

ដកប់ណាត  រែ័ស្គច្បិតតផតល់ពត័៌ម្ន
ធទរច្បរណ៌្ តាមដនរកមែភាពរបរ់
អនកផតល់ធរវាកមែធទរច្បរណ៍្ ។ 

នាក ់ ៥៧ ១០០ 

៤.១០.៣. ខគាលខៅ៖ ខភញៀវខទស្ចរណ៍រគប់រូប នឹងរតូវ
បញ្ជូ ន ខៅររខស្វាពាបាល ស្ខ្ង្វគ ោះ ទន់ខពលខវលា 
ខៅខពលមានបញ្ហា សុ្េភាព និងជួបខរគាោះថ្នប រ់ខដាយ
យថ្នខហតុណមួយ ។ 

ដកក់ម្ល ងំស្បចាកំារធៅតាមរមនីយ
ដឋ នរំខាន ់ធដ្ើមបកីារពាររុមរុវតថិ
ជូនធភាៀវធទរច្បរណ៍្ ធៅធពលម្ន
ឧបតវធហតុនានាធកើតធ ើង ។ 

នាក ់ ១០ ២០ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

យុទឌស្ថស្រេថអភវិឌណន ៍
ររោិយ ឯក្តា សដើមលរ ២០២៤ 

៤.១១. ខោលបាំណ្ង៖ ខៅឆ្ប ុំ២០២៤ ការជួញការមនុស្ស នងិការរ ុំខលាភខស្ពស្នទវៈខលី្ស្ថី និងរុមារ នឹងមានការថយចុោះ ។ 

៤.១១.១. ខគាលខៅ៖ អាណពាបាលរគប់របូ នឹង
ទទួលបាន ការអប់រ ុំផសពវផាយអុំពីហានភ័ិយថ្នបទ
ខលមីស្រ ុំខលាភ ខស្ពស្នទវៈ ។ 

ចុ្ប៉ះផសពវផាយអពំីហានិភយ័ននបទ
ធលែើររធំលាភ ធរពរនថវៈ ធៅតាម
មូលដឋ ន ធោយបានជាស្បចា ំ

ធលើក ១២ ២០ 
ចុ្ប៉ះបិទផសពវផាយមលឹមសារច្បាបរ់តីព ី  ការ
បន្រងាា បអំធពើជួ ដូ្រមនុរស និងអំធពើធ្វើ
ោជីវកមែផលូវធភទធៅតាមធោលធៅរំខា
ន់ៗ មយួច្បនំួនខ្ដ្លខ្ដ្លងាយស្បស្ពឹតតបទ
ធលែើរធៅទូរទាងំធមតត និងធ្វើកិច្បចរនា
ដ្ល់ម្ច រ់ធោលធៅ ស្បកបោជីវកមែទាងំ
ធនា៉ះ មនិធោយម្នការស្បស្ពតឹតអំធពើជួ ដូ្រ
មនុរស និងអំធពើធ្វើោជីវកមែផលូវ ធភទជា
ដច្បខ់ាត ។ 

៤.១១.២. ខគាលខៅ៖ ផសពវផាយអុំពីចាប់ស្ថីព ីការជួញ
ដូរមនុស្ស និងអុំខពីខធវីអាជីវរមមផលូវខភទ ខអាយបានទូលុំ
ទូលាយ ដល់ខគាលខៅខដលង្វយរងខរគាោះ ។  

 ចុ្ប៉ះផសពវផាយអពំីច្បាបរ់តីព ីការ
ជួ ដូ្រមនុរស និងអំធពើធ្វើោជីវកមែ
ផលូវធភទ 

ធលើក ៨ ១២ 



 

 

 
 
 
 

ជាំពូរទី៣ 
 

រមមវិធី 
អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋឋ នរយៈខពលររាំឆ្ន ាំ 
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៣.១ ររបេ័ណ្ឌ វិនិខោរ 
ក្). លក្រេណ័ឍ វនិិសោររយៈសពលលារំរេ់រដឌាលសេត្ថ៖ 
 

ខដីមផខីឆលីយតបខៅនឹងររបេ័ណឍ អភិវឌណន៍ខេតថ របុងរយៈខពលរបាុំឆ្ប ុំថ្នអាណតថិរបស់្ររុមរបឹរាខេតថ (២០២០-២០២៤) រដឌបាលខេតថ បានដារ់ខចញនូវររបេ័ណឍ
វនិិខយាគដូចខាងខរកាម៖ 

តារាងររបេ័ណ្ឌ វិនិខោររយៈខពលររាំឆ្ន ាំរបសរ់ដឋរលខេតត 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

ផែបក្សេដឌកិ្ចច 
ទចីាត្ក់ារផែនការ នងិវនិសិោរ 

១. 

រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំផែនការ
អភវិឌណនរ៍យ:សពលលាឆំ្ប  ំនិងក្មយ
វធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំរកំ្ិល លរចាឆំ្ប ំ
ររេ់សេត្ថ 

៤.១.១ 
សរៀរចំផែនការអភវិឌណនរ៍យ:សពលលាឆំ្ប  ំ

និងក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំរកំ្លិ  
វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

២. 

រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីរសរៀរចំផែនការ
អភវិឌណនរ៍រេ់លក្ុមលរឹក្ាលក្ងុ 
លក្ុមលរឹក្ាលេុក្ លក្ុមលរឹក្ា ំុ 
និង លក្ុមលរឹក្ាេងាក ត្ ់

៤.១.១ សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដល់លក្ុង លេុក្ វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៣. 

ពិនិត្រនិងសលើក្អនុស្ថេនជូ៍ន
អភាិលសេត្ថ អំពីការសធ្ឝើអនុសលាម
ភាព ផែនការអភវិឌណនរ៍រេ់លក្ុង 
លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.១.១ 
លរជុំអនុសលាមភាព ផែនការអភវិឌណនរ៍រេ់

លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់
លរជុំ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

៤. 

រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំរាយ
ការណ៍រកី្ចសលមើនទក្ទ់ងដល់
ការងារផែនការអភវិឌណន ៍និងក្មយ
វធិ្ីវនិិសោរររេសេត្ថ 

៤.១.១ 
សរៀរចំរាយការណ៍រកី្ចសលមើនទក្ទ់ងដល់

ការងារផែនការអភវិឌណន ៍
វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

៥. 

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសធ្ឝើ
រចចុរផនបភាពទិនបនយ័ពាក្ព់ន័ននិង
រសលមាងអភវិឌណនន ររេ់សេត្ថ 
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.១.១ 
រសធ្ឝើរចចុរផនបភាពទនិបនយ័ពាក្ព់ន័ននិង

រសលមាងអភវិឌណនន ររេ់សេត្ថ លក្ុង លេុក្ 
 ំុ និងេងាក ត្ ់

វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

៦. 

េហការជាមនួមនធីរ អងគភាព 
ទក្ទ់ងនងឹទិនបនយ័ ផែនទ ីនិង
សេចក្ឋីលត្ូវការជាអាទិភាពររេ់ 
សេត្ថ លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.១.១ េហការជាមនួមនធីរ អងគភាព លរជុំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៧. 
សរៀរចំសវទិការពីសលរោះសោរល់ក្
ស្ថងក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប រំកំ្លិ
សេត្ថ 

៤.២.១ 
សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាពិសលរោះសោរល់ជាមយួមនធីរ 
អងគភាព អងគការេងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្ជន និង

នដរូអភវិឌណន៏នន 

េិកាេ
ស្ថ
លា 

១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

៨. 
រលំទលក្ុង លេុក្ក្បុងការសរៀរចំ
េិកាេ ស្ថលាេមាហរណក្មយ
ផែនការ 

៤.២.២ 
ពលងឹងក្ិចចេហការរលំទ ដល់លក្ុង លេុក្ 
និង ំុ េងាក ត្ក់្បុងការសក្ៀររធ្នធាន 

េិកាេ
ស្ថ
លា 

១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

៩. 
េិក្ារសលមាងលក្ុង លេុក្  ំុ 
េងាក ត្ ់សរៀរចំរវង ា៉ា នស់្ថយ នត្នមវ 
និងសរៀរចំេំសណើ រសលមាង ។ 

៤.៣.១ ចុោះេិក្ារសលមាងលក្ុង លេុក្  ំុ េងាក ត្ ់
រសលមា
ង 

៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០ 
  

១០
. 

លររល់រងក្ិចចេនា និងលត្ួត្ពិនិត្រ
ការអនុវត្ថក្ិចចេនាននក្បុងក្មយ
វធិ្ីវនិិសោរររេ់សេត្ថ 

៤.៣.១ លត្ួត្ពិនិត្រការអនុវត្ថក្ិចចេនាន 
រសលមា
ង 

៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០ 
  

១១
. 

ស្ថងេងែ់វូវសរតុ្ងអាសម លរផវង 
៦០០ម  
ទទឹង ៦ម ក្លមាេ់ ០.១៥ម 

៤.៤.១ 
ែវូវលត្ូវានស្ថងេងង់យីនិងេសលមចតាម

ផែនការ 
ផម៉ាលត្ 

១៥០
០ 

៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៣៩០០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

១៥
. 

ស្ថទ រនលូលរអរល់រផវង ១៩០០ម 
អងកត្ែ់ចតិ្ ០.៨០ម 

៤.៤.១ 
ែវូវលត្ូវានស្ថងេងង់យីនិងេសលមចតាម

ផែនការ 
លរអរ ់

១៩០
០ 

១៩០
០ 

១៩០
០ 

១៩០
០ 

១៩០
០ 

៩៥០០ 
  

១៨
. 

ស្ថទ រនលូមូលសភាវ ោះកាត្ែ់វូវ ចំនួន 
០២ក្ផនវង លរផវង ១០ម អងកត្ែ់ចិត្ 
១ម នងិស្ថទ រលរឡាយរសំដាោះទកឹ្ 

៤.៤.១ 
ែវូវលត្ូវានស្ថងេងង់យីនិងេសលមចតាម

ផែនការ 
លរផវង ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ២៥០០ 

  
១៩
. 

សរៀរចំក្ផនវងតាងំលពោះឆ្ោ៉ា
ល័ក្េណ៍ 

៤.៤.១ ក្ផនវងតាងំលពោះឆ្ោ៉ា ល័ក្េណ៍ ក្ផនវង ១ ០ ០ ០ ០ ១ 
  

២០
. 

សរៀរចំផក្លមែេួន ៤.៤.១ ផក្លមែេួនច់រស្ថធារណៈ ក្ផនវង ១ ១ ០ ០ ០ ២ 
  

២១
. 

ជួេជុលរណ្ដថ ញរសងាគ ល
ដងសរមតាមែវូវ 

៤.៤.១ រសងាគ លសភវើង 
រសងាគ
ល 

២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ១០០០ 
  

២២
. 

ស្ថងេងឃ់្វ ងំដាក្េ់មាម រ ទហំំ 
១៥ម x១៨ម 

៤.៤.១ ឃ្វ ងំដាក្េ់មាម រ  ឃ្វ ងំ ១ ០ ០ ០ ០ ១ 
  

២
៣. 

ស្ថងេងអ់ររលចក្សចញចូលផត្
មយួ 

៤.៤.១ អររែថល់សេវា អររ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

ទចីាត្ក់ារហិរញ្ដ វត្ទុ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

១ 
សរៀរចំរសលមាងចំណូល ចំណ្ដយ
លរចាឆំ្ប  ំលរចាផំេ លត្ីមាេ ឆមាេ 

៤.៥.១ សរៀរចំសេចក្ថីសលពៀងងវកិាលរចាឆំ្ប  ំលក្រេណ័ឍ
ចំណ្ដយរយៈសពលមធ្រម  

សលើក្ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ ៩៥ 
  

២ 
លត្ួត្ពិនិត្រឯក្ស្ថរហិរញ្ដ វត្ទុក្បុងទី
ចាត្ក់ា និងរណ្ដថ លក្ុង លេុក្  ំុ 
េងាក ត្ ់

៤.៥.១ 
សរៀរចំសធ្ឝើេវនក្មយឲ្រានលត្ឹមលត្ូវតាមនិត្ិវ ី

ធ្ីហិរញ្ដ វត្ទុ 
សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

៣ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លការលររល់រង
ចំណូល ចំណ្ដយ ដល់ទីចាត្ក់ារ 
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.៥.១ 
ពលងឹងការលររល់រងចណូំល ចំណ្ដយ និង

រណសនយរ 
វរគ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០ 

  

៤ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លនតិ្ិវធិ្ីហិរញ្ដ វត្ទុ
ដល់លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.៥.១ 
រលំទការងារហិរញ្ដ វត្ទុដល់លក្ុង លេុក្  ំុ 

និងេងាក ត្ ់
វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ ល និងលត្ួត្ពិនតិ្រពី
និត្ិវធិ្ីរញ្ជ ីស្ថរសពើភណ័ឍ តាមរ
ណ្ដថ លក្ុង លេុក្  ំុ នងិេងាក ត្ ់

៤.៥.១ 
ការងារស្ថរសពើរភណ័ឍ  និងលររល់រងលទពរ

េមផត្ថិររេ់រដឌាលសេត្ថ 
វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

៦ 
សែធៀងផ្ទធ ត្ ់និងសធ្ឝើរចចុរផនបភាពសលើ
រញ្ជ ី និងលត្ួត្ពិនិត្រចលនលទពរ 
និងអចលនលទពរជាលរចា ំ

៤.៥.១ 
ការងារលររល់រងលទពរេមផត្ថិររេ់ស្ថលា

សេត្ថ 
សលើក្ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៧ 

ក្ស្ថងផែនការលទនក្មយដាក្ជូ់ន
លក្េួងមហានែធអនុសលាមភាព និង
សធ្ឝើធានចំណ្ដយឲ្រទនស់ពល
សវលា 

៤.៥.១ ការងារលទនក្មយ សលើក្ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០ 

  
ទចីាត្ក់ាររដឌាល 

១ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល េថីពីផរររទនីតិ្
វធីិ្ននការក្ត្ល់តាអលតានុកូ្លដាឌ នដល់
ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុលកុ្ង 
លេុក្ 

៤.៦.១ ក្ត្ល់តាអលតានុកូ្លដាឌ នដល់ការោិល័យរដឌា
ល លក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្់ 

វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

២ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រការអនុវត្ថ
ការងារអលតានុកូ្លដាឌ នរដឌា
លលក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់

៤.៦.១ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រការអនុវត្ថការងារ

អលតានុកូ្លដាឌ ន 
សលើក្ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ២០ 

  

៣ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារ
រំសពញទំរងរ់ាយការណ៍
អលតានុកូ្លដាឌ នតាម Excell ដល់
ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុ
លក្ុងលេុក្ 

៤.៦.១ រំសពញទំរងរ់ាយការណ៍ វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៤ 
ផេគននិងរញ្ចូ លទនិបនយ័
អលតានុកូ្លដាឌ នក្បុងលរពន័ឌកុ្ពំរូទរ័ 

៤.៦.១ ត្លមូវការមា៉ា េីុនផេគន និងក្ពំរូទរ័ វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

៥ 
រលំទក្ិចចលរជុំលរចាផំេរវាងសេត្ថ
សកាោះកុ្ង និងសេត្ថលតាត្ 

៤.៧.១ លរជុំផ្ទវ េ់រថូររទពិសស្ថធ្នក៍ារងារ លរជុំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០ 
  

៦ 

ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទ
ពិសស្ថធ្នក៍ារងារនិងក្ិចចេហ
លរត្ិរត្ថិការរវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង និង
សេត្ថលតាត្ 

៤.៧.១ ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទពិសស្ថធ្ន ៍
ទេស
នក្ិចច 

១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

៧ 
ក្ិចចលរជុំលរចាលំត្ីមាេេថីពីការ
ជួញដូរសលរឿងសញៀណសៅតាមលពំ
ផដនសកាោះកុ្ង លតាត្ 

៤.៧.១ លរជុំផ្ទវ េ់រថូររទពិសស្ថធ្នក៍ារងារ លរជុំ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥ 
  

៨ 

ការចុោះអនុស្ថរណៈសោរយល់រវាង
សេត្ថសកាោះកុ្ង សេត្ថសក្ៀងោ៉ា ង និង
សេត្ថកាស ៉ា  េថីពីការរុក្រក្ឥដឌិធាតុ្
ជំនញការសវៀត្ណ្ដមផដលានពលី
ជីវតិ្ក្បុងទឹក្ដីសេត្ថសកាោះកុ្ង 

៤.៧.១ ពលងឹងក្ិចចេហការ លរជុំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៩ 

ការចុោះអនុស្ថរណៈសោរយល់
រវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង សេត្ថជី លាន 
និងសេត្ថយូ ណ្ដន េថីពីវរផធ្ម៌
លរនពណី និងពាណិជជក្មយ 

៤.៧.១ ពលងឹងក្ិចចេហការ លរជុំ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

១០ 

ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទ
ពិសស្ថធ្នក៍ារងារនិងក្ិចចេហ
លរត្ិរត្ថិការរវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង 
សេត្ថសក្ៀងោ៉ា ង និងសេត្ថកាស ៉ា  

៤.៧.១ ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទពិសស្ថធ្ន ៍
ទេស
នក្ិចច 

១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

១១ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល រលឹំក្
ស ើងវញិេថីពីក្ិចចការដឌាលរាជ
ធានី សេត្ថ លក្ុង លេុក្ េណឍ  ដល់ 
ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុ
លក្ុង លេុក្  

៤.៨.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល  វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

១២ 

ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដានសលើការអនុ
វត្ថក្ិចចការទទួលលិេតិ្ចូល សចញ 
និងរសរៀរត្មកល់ឯក្ស្ថរ ក្បុង
ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុ
លក្ុង លេុក្ 

៤.៨.១ ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រលិេិត្ចូល សចញ សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

១៣ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារ
សរៀរចំរាយការណ៍ 

៤.៩.១ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសរៀរចំរាយការណ៍ 

វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

១៤ សរៀរចំក្ិចចលរជុំឆវងរាយការណ៍ ៤.៩.១ លរជុំឆវងរាយការណ៍ សលើក្ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

១៥ ែលិត្រាយការណ៍រដឌាលសេត្ថ ៤.៩.១ សរៀរចំក្ិចចលរជុំលក្ុមលរឹក្ា សលើក្ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

១៦ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអំពីលរពន័ន
ពត័្ម៌ានវទិា 

៤.៩.១ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីលរពន័នពត័្ម៌ានវទិា 

វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

១៧ 
សាោះពុមភឯក្ស្ថរេលមារក់្ិចចលរជុំ
លក្ុមលរឹក្ា 

៤.១០.១ សរៀរចំឯក្ស្ថរេលមារក់្ិចចលរជុំលក្ុមលរឹក្ា សលើក្ 
១២ ១២ ១២ ១២ ១២ 

៦០ 
  

១៨ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំស្ថមញ្ដ ររេ់លក្ុម
លរឹក្ាសេត្ថ 

៤.១០.១ សរៀរចំក្ិចចលរជុំលរចាផំេ សលើក្ 
១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០ 

  

១៩ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំវសិ្ថមញ្ដ ររេ់លក្ុម
លរឹក្ាសេត្ថ 

៤.១០.១ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំរនធ នក់្បុងក្រណីចាាំចណ់្ដ

មយួ 
សលើក្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥ 

  

២០ 
សរៀរចំសវទិកាែសពឝែាយ និង
ពិសលរោះសោរល់ររេ់លក្ុមលរឹក្ា
សេត្ថ 

៤.១០.១ 
រសងកើនការទំនក្ទ់នំងរវាងអាជាញ ធ្រលររ់
លំដារថ់ាប ក្ជ់ាមយួលរជាពលរដឌក្បុងមូល

ដាឌ ន 
សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  
ទចីាត្ក់ារអនថរវេ័ិយ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

១ 
ចុោះលេងទ់ិនបនយ័រចចុរផនបភាពអងគ
ការមនិផមន    រដាឌ ភាិល 
េមារម និងេហរមនម៍ូលដាឌ ន  

៤.១១.១ ចុោះលេងទ់ិនបនយ័រចចុរផនបភាព សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

២ 
សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដល់
េហរមន ៍និងអងគការមនិផមនរដាឌ
ភាិល  

៤.១១.១    វរគរណថុ ោះ   រណ្ដថ លដល់េហរមន ៍ វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៣ 
សរៀរចំសវទិកាពិសលរោះសោរល់ 
ជាមយួអងគការេងគមេីុវលិ 

៤.១១.២ សរៀរចំសវទិកាពិសលរោះសោរល់ថាប ក្ស់េត្ថ សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៤ 
សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយ
សរលនសោាយភូម ំុិ មាន
េុវត្ទិភាព លក្ុង/លេុក្ទងំ ៧ 

៤.១១.២ សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយ សលើក្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

៥ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំពិភាក្ា េលមរ
េលមួល និងសដាោះលស្ថយវវិាទតាម
ក្រណីជាក្ផ់េថង 

៤.១២.១ លរជុំេលមរេលមួល និងសដាោះលស្ថយវវិាទ សលើក្ 
            

  

៦ 
សរៀរចំរវងស់រលេលមារល់ររល់រង
ទីតាងំលក្ដូ់រចណីំអាហារ តាមទី
ស្ថធារណៈក្បុងសេត្ថ  

៤.១២.២ 
សរៀរចំរវងស់រលលររល់រងទតីាងំលក្ដូ់រ

ចំណីអាហារ  
សលើក្ ១ 0 0 0 0 ១   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៧ 
េហការជាមយួមនធ ីអងគភាពពាក្់
ពន័ន និងអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន ចុោះ
លេងន់ិងពិនតិ្រេទិត្ ិ

៤.១៣.១ 
េហការជាមយួមនធ ីអងគភាពពាក្ព់ន័ន នងិ
អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន  ចុោះលេងន់ងិពិនិត្រេទិត្ ិ

សលើក្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

៨ 
សរៀរចំរសងកើត្លក្ុមការងារ
រសចចក្សទេ ផដលមានេមាេ
ភាពពីមនធីរពាក្ព់ន័ន នងិអាជាញ ធ្រ 

៤.១៣.២ សរៀរចំរសងកើត្លក្ុមការងាររសចចក្សទេ  សលើក្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

៩ 
ចុោះពិនតិ្រ និងវាយត្នមវសលើអាជីវ
ក្មយ និងែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុង
សេត្ថ 

៤.១៣.២ ចុោះពិនតិ្រ និងវាយត្នមវ សលើក្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

១០ 
ចុោះលេងទ់ិនបនយ័សដើមផកី្ណំត្់
សរលការណ៍អំពីការលររល់រង
ែារ និងេត្ថឃ្ដដាឌ ន 

៤.១៣.៣ 
ចុោះលេងទ់ិនបនយ័សដើមផកី្ណំត្ស់រលការណ៍
អំពីការលររល់រងែារ និងេត្ថឃ្ដដាឌ ន 

សលើក្ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   

រសលមាងសឆបរ 

១ 
សរៀរចំច់រេ់ថីពីការក្ណំត្ស់រល
ការណ៍លររល់រងត្រំនវ់រផធ្ម ៌និង
េំណងល់រវត្ថសិ្ថស្រេថ 

៤.១៤.១ 
រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិដាក្ស់ចញដីកា
េលមារក់ារលររល់រងត្ំរនវ់រផធ្ម ៌និង

េំណងល់រវត្ថសិ្ថស្រេថ 

េររុ
រមួ 

  ១       ១   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

២ 

សរៀរចំវរគែសពឝែាយេថីពីសរល
នសោាយ ផែនការយុទនស្ថស្រេថ និង
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័ននឹងការ
លររល់រងនិងអភវិឌណត្ំរនស់ឆបរេមុលទ
ក្មភុជា 

៤.១៥.១ 
វរគែសពឝែាយសៅតាមរណ្ដថ លក្ុង លេុក្ទងំ

៧ និងសរៀរចំចនំួន ៣ វរគ/ឆ្ប  ំ
វរគ ២១ ២១ ២១ ២១ ២១ ១០៥   

៣ សរៀរចំផែនការលររ់លរងេំណល់រងឹ
សេត្ថ 

៤.១៦.១   
េររុ
រមួ 

១         ១   

៤ 
អនុវត្ថស្ថក្លផងការលរមូល និង
ផញក្េំរាមតាមផររេហរមន ៍

៤.១៦.២ 
សរៀរចំឱ្រមានការផញក្េំរាមសៅលររេ់ហ

រមនទ៍ងំអេ់ក្បុងសេត្ថ 
េររុ
រមួ 

១   ១   ១ ៣   

៥ 
សរៀរចំេក្មយភាពសរ ើេេំរាមសៅ
តាមេហរមន ៍

៤.១៦.៣ 
រសងកើត្េក្មយភាពដាសំ្ថថ រស ើងវញិ និងការ

សរ ើេេំរាមសៅតាមេហរមន ៍
សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៦ 
សរៀរចំផែនទីធ្នធានធ្មយជាត្ ិនិង
ជីវចលមុោះ 

៤.១៧.១ 
ផែនទីរងាា ញទនិបនយ័រសលមើដល់ផែបក្ររសិ្ថទ

ន និងវេ័ិយសទេចរណ៍ 
េររុ
រមួ 

  ១       ១   

៧ 
សរៀរចំរវងស់រលសលរើលាេ់ដី និង
េមុលទសេត្ថ 

៤.១៧.២ 
ផែនទីសរលលររល់រងធ្នធានធ្មយជាត្ ិនិង

ជីវចលមុោះ 
េររុ
រមួ 

      ១   ១   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៨ 
សរៀរចំពិធ្ីដាកូំ្នសឈើ ឬកូ្នសកាង
កាង និងែសពឝែាយែលរ៉ាោះពាល់
ននេំរាមសៅដល់េហរមន ៍

៤.១៨.១ 
រសងកើត្េក្មយភាពដាសំ្ថថ រស ើងវញិ និងការ

សរ ើេេំរាមសៅតាមេហរមន ៍
សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៩ 
សធ្ឝើវសិស្ថធ្នក្មយទលមងរ់ាយ
ការណ៍ររេ់រដឌាលសេត្ថ 

៤.១៩.១ 

ដាក្រ់ញ្ចូ លរមួរប រវាងទលមង់រាយការណ៍ររេ់
រដឌាលសេត្ថសរៀរចំសដាយលក្េួងមហានែធ និងេូ
ចនក្រេំខាន់ៗ ននរាយការណ៍ស្ថទ នភាពត្ំរន់

សឆបរសេត្ថ 

េររុ
រមួ 

១         ១   

ទចីាត្ក់ារធ្នធានមនុេស 

១ 

រសងកើត្ឲ្រមានយនថការលចក្សចញ
ចូលផត្មយួតាមស្ថលាលេុក្
ផដលមនិមានការោិល័យលចក្
សចញចូលផត្មយួ 

៤.២០.១ 
រដឌាលលេុក្ានសរៀរចំឲ្រមានយនថការ
លចក្សចញចូលផត្មយួសដើមផសីធ្ឝើឲ្រការែថល់
សេវាជូនលរជាពលរដឌកានផ់ត្លែលរសេើរ 

ក្ផនវង ៤         ៤   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

២ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លមស្រនថែីថល់សេវា
អំពីនីត្ិវធិ្ ីនិងលក្មេិលធ្មន៌នការ
ែថល់សេវាស្ថធារណៈ 

៤.២០.១ 

មស្រនថីននរដឌាលសេត្ថ រដឌាលលក្ុង លេុក្ និងរដឌ
ាល ំុ េងាក ត្ម់ានេមត្ទភាព និងលទនភាព
សពញសលញ និងមានឆនធោះក្បុងការែថល់សេវាស្ថ

ធារណៈជូនលរជាពលរដឌ 

វរគ   ១   ១   ២   

៣ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីនីត្ិវធិ្ី
លររល់រងរុរគលិក្  

៤.២០.១ រដឌាលសេត្ថ និងរដឌាលលក្ុង លេុក្យល់ច់េ់
ពីនីត្ិវធិ្ីននការលររ់លរងរុរគលិក្ 

វរគ ១   ១   ១ ៣   

៤ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីត្ួនទ ីភារ
ក្ិចចររេ់រដឌាលលក្ុង លេុក្ និង
 ំុ េងាក ត្ ់ 

៤.២០.១ រដឌាលលក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់មានការ
យល់ដឹងអំពីត្ួនទី ភារក្ិចចររេ់េវួន 

វរគ ១   ១     ២   

៥ 
សរៀរចំឲ្រមានរទរញ្ហជ នែធក្បុង
ររេ់រដឌាលលក្ុង លេុក្ 

៤.២០.១ 
រដឌាលលក្ុង លេុក្ នឹងមានរទរញ្ហជ នែធក្បុង
សដើមផអីនុវត្ថការងារក្បុងអងគភាពឲ្រកានផ់ត្លែ

លរសេើរ 
សលើក្ ៣ ៤       ៧   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៦ 
សលជើេសរ ើេមស្រនថីរផនទមេលមារ់
រំសពញលរអរ ់

៤.២០.១ 
សៅតាមស្ថលាសេត្ថ លក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្់
នឹងមានមស្រនថីលររ់លរន់សដើមផរីំសរ ើសេវាជូនលរជា

ពលរដឌកាន់លរសេើរ 
នក្ ់ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០   

៧ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអភវិឌណនេ៍មត្ទ
ភាពដល់ថាប ក្ដ់កឹ្ន ំនិងមស្រនថរីដឌា
លសេត្ថ លក្ុង លេុក្  

៤.២០.២ 
អភវិឌណនេ៍មត្ទភាពជាលរចាេំលមារថ់ាប ក្់
ដឹក្ន ំនិងមស្រនថីរដឌ ាលសេត្ថ លក្ុង លេុក្ 

វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៨ 

សរៀរចំឲ្រមានលរត្ិទិន និង
ផែនការក្ិចចលរជុំលរចាផំេ ឬលរចាំ
លត្ីមាេ េលមារម់ស្រនថីរដឌាលសេត្ថ 
លក្ុង លេុក្ 

៤.៧.២ 

សៅតាមស្ថលាសេត្ថ លក្ុង លេុក្ នឹងមាន
លរត្ិទិន និងផែនការលរជុំច់េ់លាេ់ពាក្ព់ន័ន
នឹងការងាររុរគលិក្ និងការសលើក្ក្មភេ់េមត្ទ

ភាពមស្រនថី 

សលើក្ ៨         ៨   

៩ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លរផនទមពីនតី្ិវធិ្ី
ងយីៗ ផដលថាប ក្ជ់ាត្ិែថល់ឲ្រ 

៤.៧.២ អភវិឌណនេ៍មត្ទភាពជាលរចាេំលមារថ់ាប ក្ដ់ឹក្ន ំ
និងមស្រនថីរដឌ ាលសេត្ថ លក្ុង លេុក្ 

វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

អងគភាពលទឌក្មយ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

១ ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរសដញនងវ ៤.២១.១ លទនក្មយទនំិញ-េំណង ់
រសលមា
ង 

១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០ 
  

២ ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរពិសលរោះ
នងវ 

៤.២១.១ លទនក្មយទនំិញ-េំណង ់
រសលមា
ង 

១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

៣ ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរេធង់
ត្នមវ 

៤.២១.១ លទនក្មយទនំិញ-េំណង ់
រសលមា
ង 

១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

៤ ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរចរចា
រនងវ 

៤.២១.១ លទនក្មយទនំិញ-េំណង ់
រសលមា
ង 

១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

អងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ 

១ 
 សរៀរចំវរគែសពឝែាយេថីពីនីត្វិធិ្ីនន
ការែថល់សេវាររេ់អងគភាពលចក្
សចញចូលផត្មយួ 

៤.២២.១ សរៀរចំសវទិកាស្ថធារណ 
ដង/
ឆ្ប  ំ

២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
  

២ 
រសងកើនការែសពឝែាយ និងផេឝងរក្
នីត្ិវធិ្ីរផនទមសដើមផសីអាយលរជា
ពលរដឌានយល់ 

៤.២២.២ សរៀរចំសវទិកាស្ថធារណ 
ដង/
ឆ្ប  ំ

២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៣ 
សេបើេំុលក្េួង ឬមនធីរពាក្ព់ន័នែថល់សេ
វាមក្សអាយអងគភាពលចក្សៅតាមការ
ផណនកំ្បុងអនុលក្ឹត្រសលេ១៨ 

៤.២៣.១ 
សេបើេំុលក្េួងមហានែធសរៀរចកំ្ិចចលរជុំជាមយួ

អងគភាពសែសងៗ 
លរជុំ/
ឆ្ប  ំ

២ ២ ២ ១ ១ ៨ 
  

៤ 
 សេបើេំុសអាយលក្េួងមហានែធ
រសងកើត្សអាយមានសេវាជាក្ញ្ចរ ់

៤.២៣.២ ក្ិចចលរជុំអនថរលក្េួង 
លរជុំ/
ឆ្ប  ំ

២ ២ ២ ១ ១ ៨ 
  

៥ 

 សេបើេំុមស្រនថីរផនទម(ពី០៣ សៅ០៥
នក្)់ និងសេបើេំុសអាយមានលរពន័ន
សលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់មស្រនថីែថល់សេវា
រផនទមសអាយកានផ់ត្លរសេើរ(ចារ់
ពី១៨ សៅ២២នក្)់។ 

៤.២៣.
៣ 

រំសពញមស្រនថីរផនទម 
នក្/់
ឆ្ប  ំ

២ ២ ០ ០ ១ ៥ 

រណ័ត  
េរសេើរ 

៦ 

 រណថុ ោះរណ្ដថ លដល់មស្រនថីរផនទម 
 សេបើេំុសអាយមានវរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល 
ឬ នីត្ិវធិ្ីននការែថល់សេវាសអាយាន
ច់េ់ 

៤.២៤.១ រសងកើនចំសណោះដឹងដល់មស្រនថី 
សលើក្/  
ឆ្ប  ំ

២ ២ ១ ១ ១ ៧   

៧ 

សេបើេំុលក្េួងមហានែធលរជុំជាមយួ
លក្េួងសែសងៗសរៀរចំសអាយមាន
នីត្ិវធិ្ីផរររទផត្មយួ និងដូចៗ
រប  

៤.២៥.១ 
 កាត្រ់នទយនតី្ិវធិ្ីននការសចញសេចក្ថី

អនុញ្ហដ ត្ពីអងមភាពពាក្ព់ន័ន 
លរជុំ/  
ឆ្ប  ំ

២ ២ ២ ២ ២ ១០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

៨ 
សេបើេំុលក្េួងមហានែធជួយ ពសនវឿន
ពីនីត្ិវធិ្ីេលមារផ់រងផចក្លាក្់
រងាឝ នស់អាយានឆ្រ ់

៤.២៦.១ សេបើេំុលក្េួងមហានែធសរៀរចំក្ិចចលរជុំជាមយួ
លក្េួងសេដឌក្ិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

លរជុំ/  
ឆ្ប  ំ

២ ២ ១ ០ ០ ៥   

ការោិល័យលរជាពលរដឌសេត្ថ 

១ 

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីនីត្ិវធិ្ ីការ
េលមុោះេលមួល និងសដាោះលស្ថយរ
ណថឹ ង ររេ់ការោិល័យលរជា
ពលរដឌសេត្ថ 

៤.២៧.១ 
រណថុ ោះរណ្ដថ ល ដល់រដឌាលសេត្ថ លក្ុង 
លេុក្ មនធីរអងគភាព និង ំុ េងាក ត្ ់ទូទងំ

សេត្ថសកាោះកុ្ង 
វរគ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥ 

  

២ 
ែសពឝែាយ អំពីរចនេមភន័ន ត្ួនទី 
ភារក្ិចច និងេិទនអិំណ្ដចររេ់
ការោិល័យលរជាពលរដឌ។ 

៤.២៧.២ 
ែសពឝែាយ ដល់រដឌាលសេត្ថ លក្ុង លេុក្ 
មនធីរអងគភាព និង ំុ េងាក ត្ ់ទូទងំសេត្ថ

សកាោះកុ្ង 
សលើក្ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥ 

  
ការលររល់រងសលរោះមហនថរាយ  

១ 
សាេេំអាត្មនី និងលររយុ់ទឌភ័
ណឍ មនិទនែ់ធុោះជូនលរជាពលរដឌ 

៣.៩.១ សាេេំអាត្មនី 
ហិ
ក្តា 

១៤៤ ១៤៤ ១៤៤ ១៤៤ ១៤៤ ៧២០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ ២០២
០ 

២០២
១ 

២០២
២ 

២០២
៣ 

២០២
៤ 

េររុ 

២ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លេមាជកិ្រណៈក្
មាយ ធ្ិការ លររល់រងសលរោះមហនថ
រាយលេុក្  ំុ និងលក្មុការងារ
លររល់រងសលរោះមហនថរាយភូម ិ

៣.១០.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

៣ 
ែសពឝែាយជូនលរជាពលរដឌសអាយ
ចុោះស យ្ ោះសលរើលាេ់លរពន័នលរកាេ
សអាយដឹងមុន១២៩៤ 

៣.១១.១ ែសពឝែាយ សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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េ). លក្រេណ័ឍ វនិិសោររយៈសពលលា ំររេ់មនធីរ អងគភាពននក្បុងសេត្ថ 
ជាមយួគាប ខនោះ ខដីមផខីឆលីយតបខៅនឹងររបេ័ណឍ អភិវឌណន៍ខេតថ របុងរយៈខពលរបាុំឆ្ប ុំ ថ្នអាណតថិរបស់្ររុមរបឹរាខេតថ ឆ្ប ុំ(២០២០-២០២៤) មនធីរ អងគភាពនានា 

បានដារ់ខចញនូវររបេ័ណឍ វនិិខយាគ តាមវស័ិ្យរបស់្េលួនដូចខាងខរកាម៖ 
 

តារាងររបេ័ណ្ឌ វិនិខោររយៈខពលររាំឆ្ន ាំរបសម់នទីរ-អងគភាព 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

ផែបក្សេដឌក្ចិច 

វេ័ិយក្េិក្មយ រកុាេ លរមាញ់ នងិសនស្ថទ 

១ 
ែសពឝែាយពូជដណំ្ដកំ្េិក្មយផដលមាន
ទិនបែលេភេ់និងការសធ្ឝើរងាា ញ 

១.១.១ 
ទិនបែលដណំ្ដំ
ក្េិក្មយនងិមាន
ការសក្ើនស ើង 

វរគ ៣ ៣ ៤ ៤ ៥ ១៩   

២ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេក្េិក្មយងយីៗ
ដល់ក្េិក្រ 

១.១.១ 
ក្េិក្រនឹងទទួល
ានរសចចក្សទេ
ក្េិក្មយងយីៗ  

វរគ ៥ ៥ ៦ ៦ ៦ ២៨   

៣ ជំរញុការលាេ់សលរឿងយនថក្េិក្មយ ១.១.១ 
កាត្រ់នទយការសលរើ
លាេ់ពលក្មយ
មនុេសនិងេត្ឝ 

វរគ ៣ ៣ ៤ ៤ ៥ ១៩   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ 
សលត្ៀមអនថរារមនក៍្មាច ត្េ់មាេភាព
ចនលង 

១.១.២ 
ដំណ្ដកំ្េិក្មយនឹង
លត្ូវានេសស្រងាគ ោះពី
ក្កាថ ចនលងសែសងៗ 

លេក្/លក្ុង ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

៥ ពលងឹងេមត្ទភាពេហរមនក៍្េិក្មយ ១.១.២ 
េហរមនន៍ងឹមាន
េមទភាពលររល់រន់
ក្បុងការដឹក្ន ំ

វរគ ៣ ៣ ៤ ៤ ៤ ១៨   

៦ 
ែសពឝែាយរសចចក្សទេដារំផនវសដាយសលរើ
លរពន័នដណំក្ទ់កឹ្ ឬែធោះេំណ្ដញ់ 

១.១.៣ 
ជំរញុការដាដុំោះរផនវ

េររីាងគ 
វរគ ៣ ៣ ៤ ៤ ៥ ១៩   

៧ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លពលងងឹេមត្ទភាព
ភាប ក្ង់ារែសពឝែាយក្េិក្មយភមូ ិ

១.១.៣ 
ពលងឹងេមត្ទភាព
និងែថល់េមាម រររ ិ
កាេ រសចចក្សទេ 

វរគ ៤ ៤ ៤ ៥ ៥ ២២   

៨ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេែលិត្និង
សលរើលាេ់ជីក្ំរ៉ាុេថ 

១.១.៣ 
ផក្ផលររុណភាព
ដីកាត្រ់នទយការ
សលរើលាេ់ជីរីម ី

វរគ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ២៣   

៩ 
ែសពឝែាយពីេុវត្ទិភាពននការសលរើលាេ់
ថាប កំ្េិក្មយ 

១.១.៤ 
ថាប កំ្េិក្មយនឹងលតូ្វាន
សលរើលាេ់លរក្រសដាយ

េុវត្ទភិាព 
វរគ ៣ ៣ ៤ ៤ ៥ ១៩   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពរីសចចក្សទេននការ
ចិញ្ច ឹមេត្ឝដល់ក្េិក្រ 

១.១.៤ 
ក្េិក្រនឹងចិញ្ច ឹម
តាមលក្េណៈ
រសចចក្សទេ 

វរគ ៥ ៥ ៥ ៦ ៦ ២៧   

១១ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លពីរសរៀរែសចំណីំ និងការ
ផក្នចបចំណីេត្ឝដល់ក្េិក្រ 

១.២.១ 
ក្េិក្រនឹងទទួល
ានចំសណោះដឹងពី
រសរៀរែសចំំណី 

វរគ ៣ ៣ ៣ ៤ ៤ ១៧   

១២ ែសពឝែាយពីទីែារក្េិក្មយ ១.២.២ 
ក្េិក្រនឹងទទួាន
ពត័្មានទីែារ
ក្េិក្មយ 

វរគ ៤ ៤ ៤ ៥ ៥ ២២   

១៣ 
ែសពឝែាយពីអត្ទលរសោជនន៍នការចាក្វ់ា៉ា
ក្សំ់្ថង 

១.២.២ 
ក្េិក្រនឹងយល់ដឹង
ពីរសចចក្សទេននការ
ចាក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថង 

លេក្/លក្ុង ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

១៤ សលត្ៀមអនថរារមនក៍្រណីមានជមងែឺធុោះស ើង ១.២.៣ 
កាត្រ់នទយការស្ថវ រ់
ររេ់េត្ឝពីជមងឆឺវង

សែសងៗ 
លេក្/លក្ុង ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

១៥ 
ពលងឹងេមត្ទភាពភាប ក្ង់ារេុេភាពេត្ឝ
ភូម ិ

១.២.៣ 
ពលងឹងេមត្ទភាពនិង
ែថល់េមាម រររកិាេ រ

សចចក្សទេ 
វរគ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ២៣   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១៦ 
លត្ួត្ពិនិត្រចលនេត្ឝនិងែលិត្ែល
មានសដើមក្ំសណើ ត្ពីេត្ឝ 

១.២.៣ 
ទរស់្ថក ត្ក់ាររកី្រាល
ដាលជមងពឺីត្ំរនម់យួ

សៅត្ំរនម់យួ 
លេក្/លក្ុង ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

េណឍ រដឌាលជលែល 

១ 
រសងកើនការទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក ររទ
សលយើេជលែល 

១.៣.១ 
ធានាននូវលរេិទន
ភាពក្បុងការអនុវត្ថ 

ច់រ ់

សលើក្ ៤ ៥ ៦ ៦ ៧ ២៨   

២ 
ែសពឝែាយលរកាេ់េថីពីការក្ណំត្់
ឧរក្រណ៍សនស្ថទ ផដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្រសលរើ
លាេ់ 

១.៣.១ 
កាត្រ់នទយ

េក្មយភាពសនស្ថទ
សលយើេច់រ ់

សលើក្ ៣ ៣ ៤ ៤ ៥ ១៩   

៣ ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីជលែល ១.៣.២ 

ែថល់ចំសណោះដឹង
ផែបក្ច់រន់ិងជំរញុ 
ដល់លរជាសនស្ថទ
ចូលរមួសររពច់រ ់

វរគ ៤ ៤ ៥ ៥ ៦ ២៤   

៤ 
ែសពឝែាយស្ថរេំខានន់នការអភរិក្ស 
និងត្ំរនអ់ភរិក្ស 

១.៣.៣ 
ែថល់ចំសណោះដឹង
ដល់លរជាសនស្ថទ 

វរគ ២ ៣ ៣ ៣ ៤ ១៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៥ ដាកូំ្នសកាងកាង ១.៣.៣ សធ្ឝើឲ្រលរសេើរស ើងនូវទី
ជលមក្ពងកូ្នមចឆជាតិ្ សលើក្ ២ ២ ៣ ៣ ៤ ១៤   

៦ សាោះរសងាគ លលពំលរទល់ត្ំរនអ់ភរិក្ស ១.៣.៣ 

មានលពំលរទល់
ច់េ់លាេ់ 

ធានាននូវក្បុងការ
ការពារនិងផងរក្ា 

រសងាគ ល ១០ ១០ ១២ ១២ ១៤ ៤៦   

៧ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លភាពជាអបក្ដកឹ្ន ំនិង
លររល់រងដល់រណៈក្មយការេហរមន៍
សនស្ថទ 

១.៣.៤ 
មានការចូលរមួពីអបក្

ពាក្ព់ន័នដល់ 
ការងារអភរិក្ស 

សលើក្ ២ ២ ២ ៣ ៤ ១៣   

៨ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេចញិ្ច ឹមលត្ីជា
លក្េណៈ លរួស្ថរ 

១.៣.៥ 
សែធរចំសណោះដឹង 
ដល់លរជាសនស្ថទ 

ហ.ត្ ១ ១ ២ ៣ ៤ ១១   

៩ 
 រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេផក្នចបែល
សនស្ថទ 

១.៣.៥ 
សែធរចំសណោះដឹង 
ដល់លរជាសនស្ថទ 

វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

មនធរីធ្នធានទកឹ្ នងិឧតុ្នយិម 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១ ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលររឹងលពាវ  ១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្

រ២.១៤០ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១៨៥០ ១៥០០ ១៥០០ ១៥០០ ០ ៦៣៥០   

២ 
រសលមាងលកាលដីលរេួលក្ហមសលើេបង
លរឡាយសដាោះទឹក្ជីមាល 

១.៤.១ 
សដាោះទឹក្ជំននស់ចញ
ពីដ ីផលេក្េិក្រ
១០០ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១៥៧៥ ១៥០០       ៣០៧៥   

៣ 
រសលមាងជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរតាំ
ក្ន ់ 

១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្
រ៥៤២ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្   ១៧០០ ១៧០០ ១៧៦២ ១៦០០ ៦៧៦២   

៤ 
រសលមាងជួេជុល ផងទលំរចា ំទំនរ់
ការពារទឹក្នលរជីសលត្ោះ  

១.៤.១ 
ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលែធដីផលេ 
ក្េិក្រ៥០៨ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្           ០ 
សលរង
ជួេ
ជុល 

លរចាឆំ្ប  ំ

៥ 
រសលមាងជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរតា
មា   

១.៤.១ 
ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេក្េិក្រ៦៣ 
ផម៉ាលត្   ១០០០ ៩៦៧     ១៩៦៧   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

ហិក្តា 

៦ រសលមាងជួេជុលេំណងទ់ឝ រទឹក្ជីសលត្ោះ ១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្
រ៥០៨ ហិក្តា 

ក្ផនវង   ២       ២   

៧ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្
នលរជីមាល 

១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្
រ៥១២ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្           ០ 

កំ្ពុង
ជេួ
ជុល 
លរចាំ
ឆ្ប  ំ

៨ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្
នលរក្សណ្ដថ ល 

១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ
៣៣០ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្           ០ 

កំ្ពុង
ជេួ
ជុល
លរចាំ
ឆ្ប  ំ

៩ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្
នលរេវុង 

១.៤.១ 
ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្

ផម៉ាលត្           ០ 

កំ្ពុង
ជេួ
ជុល 
លរចាំ
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

រ៥៣៥ ហិក្តា ឆ្ប  ំ

១០ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្
នលរងយេ 

១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្
រ២១៤ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្           ០ 

កំ្ពុង
ជេួ
ជុល 
លរចាំ
ឆ្ប  ំ

១១ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្
នលរតាន ី

១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្
រ៦៧៩ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្           ០ 

កំ្ពុង
ជេួ
ជុល 
លរចាំ
ឆ្ប  ំ

១២ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្
នលរ ទួលររីរ 

១.៤.១ 
ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 

ផម៉ាលត្           ០ 
សែធរសៅ 
លកុ្ង/
លេុក្ 

១៣ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរ ់ ការពារទឹក្
នលរសលជាយស្ថឝ យ 

១.៤.១ ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 

ផម៉ាលត្           ០ 

កំ្ពុង
ជេួ
ជុល 
លរចាំ
ឆ្ប  ំ
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១៤ 
ជួេជុល-ផងទលំរចា ំទំនរក់ារពារទឹក្
នលររឹងលពាវ 

១.៤.១ 
ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 

ផម៉ាលត្           ០ 

ក្ំពុង
ជួេ
ជុល 

លរចាឆំ្ប ំ
(៤រ.ម) 

១៥ ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរឆ្យ ាត្ ់ ១.៤.១ 
ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 

ផម៉ាលត្           ០ 
សែធរសៅ 
លកុ្ង/
លេុក្ 

១៦ ស្ថងេងទ់ំនរក់ារពារទឹក្នលរលពលាន ១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 
៤៤៥ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្           ០ 

កំ្ពុង
ស្ថង
េង ់

(ADB 
) 

១៧ ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរដងផពង-១ ១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 
៣៥១ ហិក្តា 

ផម៉ាលត្           ០ 

កំ្ពុង
ស្ថង
េង ់

(លក្េួ
ង ) 

១៨ ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរដងផពង-២ ១.៤.១ 
ការពារទឹក្នលរមនិ
ឲ្រហូរ ចូលនែធ
ដីផលេក្េិក្រ 

ផម៉ាលត្   ២០០០       ២០០០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១៤៩ ហិក្តា 

១៩ ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជីសលត្ោះ ១.៤.១ 
សដាោះទឹក្ជំននស់ចញ
ពីដ ីផលេក្េិក្រ 
៥០៨ហិក្តា 

ផម៉ាលត្   ១២០០       ១២០០   

២០ ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជីមាល ១.៤.១ 
សដាោះទឹក្ជំននស់ចញ
ពីដ ីផលេក្េិក្រ 
៥១២ហិក្តា 

ផម៉ាលត្   ២០០០ ១៥០០ ១៥០០   ៥០០០   

២១ ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ក្សណ្ដថ ល ១.៤.១ 
សដាោះទឹក្ជំននស់ចញ
ពីដ ីផលេក្េិក្រ 
៣៣០ហិក្តា 

ផម៉ាលត្     ១២០០     ១២០០   

២២ ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ធ្បង ់ ១.៤.១ 
សដាោះទឹក្ជំននស់ចញ
ពីដ ីផលេក្េិក្រ 
៣៣០ហិក្តា 

ផម៉ាលត្     ១០០០     ១០០០   

២៣ 
ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្អមតាមសជើង
ទំនរក់្សណ្ដថ ល 

១.៤.១ 
សដាោះទឹក្ជំននស់ចញ
ពីដ ីផលេក្េិក្រ 
៣៣០ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ២២០០ ២០០០ ២០០០     ៦២០០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២៤ 
ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្អមតាមសជើង
ទំនរជ់ីសលត្ោះ 

១.៤.១ 
សដាោះទឹក្ជំននស់ចញ
ពីដ ីផលេក្េិក្រ 
៥០៨ហិក្តា 

ផម៉ាលត្   ២០០០ ២០០០ ២០០០ ២០០០ ៨០០០   

២៥ 
ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្អមតាមសជើង
ទំនរជ់ីមាល 

១.៤.១ 
សដាោះទឹក្ជំននស់ចញ
ពីដ ីផលេក្េិក្រ 
៥០៨ហិក្តា 

ផម៉ាលត្   ២០០០ ១៤៩០     ៣៤៩០   

២៦ 
លរមូលពត្ម៌ានទិនបនយ័សលរោះទឹក្ជំនន ់
និងសលរោះរាងំេងួត្ 

១.៥.១ 

មានវធិានការ
អនថរារមនេ៍សស្រងាគ ោះ  
និងចងលក្ងជា 
ឯក្ស្ថរទុក្

ពាក្រណ៍នសពល
អនរត្ (០១លក្ុង 

០៦លេុក្) 

លក្ុង/លេុក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២៧ 
ការងារជួេជុលនិងផងទរំងយនថលពម
ទងំេំភារៈនិងឧរក្រណ៍សរាងជាងជា
លរចា ំ 

១.៥.១ 

ផងរក្ារុណភាព
សលរឿងចលក្ររេ់រដឌ
សដើមផនីិរនថភាពក្បុង
ការសលរើលាេ់សលើ
មុេលពួញអនថរារម
នា៏នឆ្ររ់ហ័េ
និងទនស់ពលសវ

លា។ 

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

២៨ 
ជួេជុល-ផងទ ំ មា៉ា េីុនរមូទឹក្ចល័ត្ 
ជាលរចា ំ  

១.៥.១ 

សលត្ៀមលក្េណៈ
អនថរារមនរ៍មូទឹក្ 
េសស្រងាគ ោះលេូវវេា

ក្បុងសេត្ថ 

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

២៩ ការងារសលត្ៀមអនថរារមនរ៍មូទឹក្ ១.៥.១ 
ជួយ ក្េិក្រពីការ
ោយីសដាយសលរោះ

រាងំេងួត្ 
លរចា/ំផេ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

៣០ 
ចុោះលរមូលពត្ម៌ានលរពន័នធារាស្ថស្រេថ
ផដលមនិទនម់ានក្បុង CISIS 

១.៦.១ 
សរៀរចំចងលក្ងេទិត្ ិ
លរពន័នធារាស្ថស្រេថ 

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

ក្បុងសេត្ថសៅក្បុង
លរពន័នពត្ម៌ានវទិា 

៣១ 
លេងេ់ទិត្ិលរពន័នធារាស្ថស្រេថផដលមាន
ក្បុងសេត្ថ និងស្ថទ នភាពរចចុរផនប ររេ់
េំណងធ់ារាស្ថស្រេថ 

១.៦.១ 

សធ្ឝើការវាយត្នមវ
រុណភាពលរពន័នធា
រាស្ថស្រេថ និង
េំណង ់សដើមផី
សរៀរចំផែនការ
េិក្ាសលរងរវង់

ជួេជុល 

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៣២ 
ការសរៀរចំផែនទីលរពន័នធារាស្ថស្រេថ និង
នែធដីដាដុំោះតាមលរពន័នពត្ម៌ានវទិាភូមិ
ស្ថស្រេថ ( ArcGIS ) 

១.៦.១ 

រសងកើនលរេិទនិភាព
លររល់រងដ ៏

ជាក្ល់ាក្អំ់ពីសហដាឌ
រចន    

េមភន័នធារាស្ថស្រេថក្បុង
សេត្ថ 

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៣៣ 
ការសធ្ឝើជំសរឿននែធដីដាដុំោះលេូវវេាទូទំ
សេត្ថ 

១.៦.១ 

លររល់រងេទិតិ្នែធដីដាដុំោះ
ឲ្រានច់េ់លាេ់

សដើមផី្ នសៅដល់ការ
រិត្រូរពីរញ្ហា េនថិេុេ
សេផៀងានលតឹ្មលតូ្វ 

និងការវនិិសោរសលើវេ័ិ
យក្េិក្មយ 

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៣៤ 
ត្សមវើង-ជួេជុលនងិផងទកំាថ រផម៉ាលត្វាេ់
ក្ំពេ់ទឹក្សជា-នចតាមផលពក្ 

១.៦.១ 

ពលងឹងការែថល់
ទិនបនយ័វាេ់ក្ំពេ់
ទឹក្សជារ-នចសអា
យកានផ់ត្លែ
លរសេើរ 

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៣៥ 
លរមូលនិងលររល់រងទិនបនយ័ជលស្ថស្រេថ 
(ក្ំពេ់ទឹក្សជារ-នច) 

១.៦.១ 

លរមូលចងលក្ងទិនបយ័
កំ្ពេ់ទឹក្សជារ-នច 
តាមផលពក្ទងំ០៥ 

រញ្ជូ នសៅលក្េួងសដើមផី
ទុក្ជាទុនក្បុងការេិក្ា
ការពាក្រណ៍ និងសធ្ឝើ

េំណង ់

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៣៦ ជួេជុលស្ថទ នីយឧ៍តុ្និយម  ១.៦.១ 

ពលងឹងការែថល់
ទិនបនយ័ក្ពំេ់ 
ទឹក្សភវៀងក្ំសៅ ទឹ
េេរល់សអាយ 
កានផ់ត្លែលរសេើរ 

ឆ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៣៧ ជួេជុលរ៉ាុេថ៍ត្លមងទឹក្សភវៀង ១.៦.១ 

ពលងឹងការែថល់
ទិនបនយ័ ក្ំពេ់ទឹក្
សភវៀងសអាយកានផ់ត្

លែ លរសេើរ 

លរចា ំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

៣៨ 
ការលរមូល និងលររល់រងទិនបនយ័ទកឹ្
សភវៀង 

១.៦.១ 

លរមូលចងលក្ង
ទិនបយ័ក្ំពេ់ទឹក្
សភវៀងក្បុង០១លក្ុង 
និង០៦លេុក្ រញ្ជូ ន 
សៅលក្េួងសដើមផី
ទុក្ជាទុនក្បុងការ
េិក្ាការពាក្រណ៍ 
េលមារ់លររវ់េ័ិយ 

លរចា ំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៣៩ 
ចុោះសធ្ឝើការេិក្ាលស្ថវលជាវនិងចងលក្ង
ឯក្ស្ថរ ររមិាណននការសលរើលាេ់ អ
ណថូ ង -លេោះ សៅក្បុងសេត្ថ 

១.៦.១ 

លររល់រងការងារសលរើ
លាេ់ទឹក្ក្បុងដីលរក្រ
សដាយនិរនថរភាព និង
មានេុវត្ថិភាព 

លរចា ំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

៤០ 
ពិនិត្រជួេជុល ផងទអំររ និងអនម័
យររសិ្ថទ នជុំវញិ នងិក្បុងមនធីរ 

១.៧.១ 
ធាននិរនថភាព
ការងារក្បុងមនធីរ 

លរចា ំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

៤១ 
ការងាររនធុក្រុរគលិក្ (មស្រនថីលក្រេណ័ឍ អ
ចិនស្រនថយ ៍ មស្រនថីអផណថ ត្-មស្រនថីជារក់្ិចច
េនា ) 

១.៧.១ 

ធាននិរនថភាព
ការងារក្បុងមនធីរ 
និងតាមរណ្ដថ
លក្ុង/លេុក្ 

លរចា ំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

៤២ 
ែគត្ែ់គង ់  ជួេជុល ផងទឧំរក្រណ៍ និង
េមាម រៈររកិាេ ររសចចក្សទេ  

១.៧.១ 

រលំទ និងពសនវឿន
ការងារអនុវត្ថលរចាំ
នងងឲ្រទន់សពលសវលា 
និងមានលរេិទនិភាព 

លរចា ំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

៤៣ 
ជួេជុល ផងទមំសធ្ាាយដឹក្ជញ្ជូ ន 
និងសលរឿងចលក្ 

១.៧.១ 
ធាននិរនថភាពការសលរើ
លាេ់ សដើមផលីរេិទនិ
ភាពការងារមនធីរ 

លរចា ំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

មនធរីផរ ៉ា នងិថាមពល 



 

 ទំពរ័ 219 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១ 
ែសពឝែាយ និងត្លមូវឲ្រមាច េ់មក្ សធ្ឝើ
ច់រទ់ងំអេ់ 

១.១០.១ អាជាញ រ័ណត ធ្នធានផរ ៉ា សលើក្ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ១៤០   

២ ចុោះលត្ូត្ពនិិត្ររសចចក្សទេស្ថទ នីយ ១.១០.១ ពិនិត្រលរពន័នេុវត្ទិភាព សលើក្ ៥ ៥ ៤ ៤ ៣ ២១   

៣ 
សដាោះលស្ថយវវិាទតាមត្រំនរ់រេ់ សេវា
ក្រែគត្ែ់គងអ់រគិេន ី

១.៩.១ ជំសលាោះរវាងសេវាក្រ 
និងលរជាពលរដឌ 

សលើក្ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥   

៤ 
ចុោះលត្ូត្ពនិិត្ររសចចក្សទេអរគេិនតីាម
ត្ំរនរ់រេ់សេវាក្រ ែគត្ែ់គងអ់រគិេន ី

១.៩.១ ពិនិត្រលរពន័នេុវត្ទិ
ភាព 

សលើក្ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   

៥ 
ការដឹក្ជញ្ជូ នលត្ូវមានត្ងល់ររសអាយ
ានលត្ឹមលត្ូវ 

១.៨.១ 
ចុោះពិនតិ្រ និង
ផណន ំ

សលើក្ ១៥ ១៣ ១០ ៧ ៥ ៥០   

៦ 
ការដឹក្ជញ្ជូ នមនិសអាយសលើេចំណុោះ
និងហួេលទុងរងយនថ 

១.៨.១ 
ចុោះពិនតិ្រ និង
ផណន ំ

សលើក្ ១៥ ១៣ ១០ ៧ ៥ ៥០   

៧ 
អររ់នំិងែសពឝែាយច់រស់អាយានទូលំ
ទូលាយ 

១.៨.២ 
លរជុំ និង
ែសពឝែាយ 

សលើក្ ២ ១ ១ ១ ១ ៦   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៨ 
សេបើេំុមស្រនថីរផនទមក្បុងការចុោះអនុវត្ថ
ការងារ 

១.១០.១ 
មស្រនថីលក្រេណឍ មស្រនថី

ក្ិចចេនា 
នក្ ់ ១ ១ ០ ០ ០ ២   

៩ 
េហការ និងេលមរេលមលួរវាងសេវា
ក្រ និងលរជាពលរដឌសដើមផពីសនវឿនក្បុងការ
ពលងីក្រណ្ដថ ញ អរគិេន ី

១.៩.១ 
ចុោះជំរញុការពលងីក្

រណ្ដថ ញ 
សលើក្ ១២ ១២ ១២ ១០ ១០ ៥៦   

មនធរីឧេាហក្មយ នងិេិរផក្មយ 

១ 

រនថែសពឝែាយអំពីច់រេ់ថីពីការលររល់រង
សរាងចលក្េិរផក្មយ  និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិ
យុត្ថពាក្ព់ន័នសែសងៗ ឱ្រានលររម់ូលដាឌ នទូ
ទងំសេត្ថ 

១.១១.១ 

េហលរេ េិរផ
ក្មយ ទងំអេ់ទងំ    
ឱ្រានយល់ដឹងអំពី
ច់រ ់និងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថឱ្រ
ានទូលំទូលាយ 

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

២ 
រនថចុោះលេងន់ិនបនយ័ និងេទិត្និិងសធ្ឝើរញ្ជ ី
រចចុរផនបភាព សរាងចលក្េិរផក្មយទងំ
អេ់ក្បុងសេត្ថ   

១.១១.១ 

េហលរេ េិរផ
ក្មយ ទងំអេ់ទងំ    
ឱ្រានយល់ដឹងអំពី
ច់រ ់និងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថឱ្រ
ានទូលំទូលាយ 

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

3 

រនថផេឝងរក្ទុន និងនដរូវនិិសោររផនទម 
ែសពឝែាយអំពីសរលនសោាយទឹក្
ស្ថែ ត្ និងជំរញុដល់ការពលងកី្រណ្ដថ ញ
ងយីរផនទម 

១.១១.២ 

ចុោះផណន ំនិង
ែសពឝែាយឱ្រាន
ទូលំទូលាអំពសី្ថរៈ
េំខានន់នការ

ទទួលាន ច់រ់
អនុញ្ហដ ត្អាជីវក្មយ  
និងែល់រ៉ាោះពាល់ 

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

4 

រនថែសពឝែាយអពំីច់រ ់និងរទដាឌ នរិ
យុត្ថិពាក្ព់ន័ននឹងការែលិត្ទកឹ្ស្ថែ ត្ 
ជំរញុនិងសលើក្ទឹក្ចិត្ថឱ្រចូលរមួវរគរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លអំពរីសចចក្សទេក្បុងការ
លររល់រងទឹក្ស្ថែ ត្ 

១.១១.២ 

មានរញ្ជ ីរចចុរផនប
ភាពេហលរេ 
េិរផក្មយលត្ឹមលត្ូវ 
សដើមផងីាយលេួល
លររល់រង និង
សរៀរចំផែនការ

នន 

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

5 
រនថចុោះលតួ្ត្ពិនិត្រសែធៀងផ្ទធ ត្ ់ឧរក្រណ៏ ទមងន ់និង
រងាឝ េ់រងាឝ ល់ រុណភាពែលិត្ែលសលើទំនិញែលិ
ត្ ទំនិញសវចេចរ ់និងចំណីអាហារ  

១.១១.៣ 

លកុ្មហ ុន េិរផក្រអាជីវ
ក្មយ ទទលួានការ
សលើក្ទឹក្ចិត្ថក្បុងការ
ពលងីក្  រណ្ដថ ញរផនទម 

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

6 

រនថែសពឝែាយច់រេ់ថីពីេថងដ់ារ ច់រ់
េថីពីមាលតាស្ថស្រេថ និងលិេតិ្រទដាឌ ន
រត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័ន ផណននអំពែីល
លរសោជន ៍និងែល់រ៉ាោះពាល់ននរុណ
ភាព េុវត្ថិភាព ស្ថរធាតុ្រីម ីលពមទងំ
ចុោះយក្េំណ្ដក្រំរលូែលិត្ សៅវភិារ 

១.១១.៣ 

ជំរញុអាជីវក្មយទឹក្
ស្ថែ ត្ខាប ត្តូ្ច ឱ្រ
ទទួលានដំសណោះ
អំពីដឹងច់រ ់និង
ជំនញរសចចក្សទេ 
សដើមផែីលិត្ទឹក្

ស្ថែ ត្ផចក្ចាយជូន
លរជាពលរដឌសលរើ

លាេ់ 

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

មនធរីស្ថធារណការ នងិដកឹ្ជញ្ជូ ន  

១ 
ស្ថងេងែ់វូវលរសភទDBST មក្ជា
លរសភទែវូវសរតុ្ងសៅេ ូ AC 

១.១២.១ 

ស្ថទ នភាពែវូវងបល់
ដល់មានរសលមើការ
ដល់អបក្សលរើលាេ់
ែវូវ និងការដឹក្
ជញ្ជូ នែវូវសរក្ 

មានភាពមមាញឹក្ 

រី ូផម៉ាលត្ ១៥០ ០ ០ ០ ០ ១៥០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២ 
ស្ថងេងែ់វូវលកាលងយចាក្ស់ៅេ ូពីរជាន ់
លរសភទDBST 

១.១២.២ 

ស្ថទ នភាពែវូវងបល់ងាយ
េូចខាត្ សៅសភវៀងថាប ក្់
ខាវ ងំ ែវូវមានចំសណ្ដត្
សលចើន និងរសលមើដល់អបក្
សលរើលាេ់ែវូវ និងការ

ដឹក្ជញ្ជូ ន 

រី ូផម៉ាលត្ ២៨ ២៨ ២៥ ២៨ ២៨ ១៣៧   

៣ ស្ថងេងែ់វូវសដាយលកាលលក្ួេលក្ហម ១.១២.៣ 
ការពារទឹក្េមុលទ
សាក្ដាចែ់វូវ 

ផម៉ាលត្ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ១០០០   

៤ 
សរៀរសេឿនការពារលចាងំេមុលទជាសរតុ្ង
អាសមរ 

១.១២.៤ 

ែវូវតូ្ចចសងែៀត្ដាច់
សដាយក្ផនវង មានទឹក្
លិចែវូវពិាក្ស់ធ្ឝើដំសណើ រ 
ែវូវងបល់ងាយេូចខាត្
សៅសពលមានសភវៀងធាវ ក្់
ខាវ ងំ និងរសលមើដល់អបក្
សលរើលាេ់ែវូវ និងការ

ដឹក្ជញ្ជូ ន 

រី ូផម៉ាលត្ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ៥៥   

៥ 
ជួលជុល ផងទលំរពន័នរសំដាោះទកឹ្ លូ និង
លរឡាយ 

១.១២.៥ 

លរពន័នរសំដាោះទឹក្ ដូចជា 
លូ លរឡាយ ការ
រសំលាភរំពានពី

េំណ្ដក្ល់រជាពលរដឌ 

ផម៉ាលត្ ៤៨ ៤៨ ៤៨ ៤៨ ៤៨ ២៤០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៦ 
ស្ថងេងអ់ររេលមារស់្ថទ នយីង៍វឹង
ជញ្ជ ីង 

១.១៣.១ 

េលមួល និងពសនវឿនសលើ
ការងារស្ថទ រន ស្ថង
េង ជេួជុល ផងទ ំ
និងស្ថថ លរពន័នរសំដាោះទឺក្ 
ានទនស់ពលសវលា 

អររ ១ ០ ០ ០ ០ ១   

មនធរីសទេចរណ៍ 

១ 
រំសពញរផនទមលក្រេណ័ឍ មស្រនថ ីនិងមស្រនថី
ជារក់្ិចចេនារំសរ ើការងាររសទេចរណ៍ 

១.១៤.១ 

សលជើេសរ ើេមស្រនថី
ផដលមានជំនញ
លរក្រសដាយវជិាជ ជី
វៈសទេចរណ៍ 

នក្ ់ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ២០   

២ 

សរៀរចំច់រេ់ហរមនស៍ទេចរណ៍ជា
អនថរលក្េួងងាយលេួលជំនញយក្សៅ
អនុវត្ថក្បុងការចូលរមួរសងកើត្េហរមន៍
សទេចរណ៍ 

១.១៤.២ 

សរៀរចំសអាយមានសេ
វាស្ថប ក្ស់ៅនិងសេវា
ែគត្ែ់គងេំ់រារស់ភញៀវ
ជាត្ិនិងសភញៀវអនថរ
ជាត្ិមក្ក្ំស្ថនថក្បុង
េហរមនម៍ូលដាឌ ន 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៣ 

ែសពឝែាយេកាថ នុពលសទេចរណ៍ក្បុង
សេត្ថផដលមានលស្ថរស់ដើមផសីធ្ឝើការទក្់
ទញនដរូរវនិិសោរ វេ័ិយសទេចរណ៍
ឯក្ជន 

១.១៤.៣ 

សរៀរចំសអាយមានសេ
វារំសរ ើសៅក្បុងរមណី
ដាឌ នេំរូរផររេំរារ់
ែគរែ់គងស់ភញៀវសទេចរ
ជាត្ិនិងសភញៀវសទេចរ

អនថរជាត្ិ 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៤ 

ែសពឝែាយច់រ ់េថីពីសទេចរណ៍សអាយ
ានទូលំទូលាយ នូវស្ថរាចរផណន ំ
ជូនដណឹំងដល់មាច េ់អាជីវក្មយ សេវាក្មយ 
លររល់រសភទលររល់េុក្ទូទងំសេត្ថ 

១.១៤.៤ 

អនថរការច់រទ់ងំឡាយ
ផដលានផចងសៅតាម
ចំណ្ដរថ់ាប ក្ល់ររល់រសភទ
មានលក្ិត្រ អនុលក្តិ្រ េ.ត្
.ព ររេ់រាជរដាឌ ភាិល 
លក្េួង មនធីរ អាជញធ្រសេត្ថ 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៥ 

មាច េ់អាជីវក្មយសេវាក្មយទងំអេ់ទទួល
យក្ការផណន ំពីការែសពឝែាយ និង
ចូលរមួវរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល សេវាក្មយសែស
ងៗពីមនធីរជំនញ 

១.១៤.៥ 

អនុវត្ថសៅតាមេូច
នក្រននចំណ្ដត្់

ថាប ក្ ់
រដិេណ្ដឌ ក្ចិច ឯក្
េណ្ដឌ ន  េហ
រមន ៍ររសិ្ថទ នលែ   
តាមេថងដា
នីមយួៗ 

វរគ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៦ 

មាច េ់អាជីវក្មយសេវាក្មយតាមលរសភទ
នីមយួៗលត្ូវផត្យល់ដឹងការវាយត្ំនលចំ
ណ្ដត្ថ់ាប ក្េ់ថងដ់ាលររល់រសភទផដលាន
ផចងធ្រមាន 

១.១៥.១ 

អាជីវក្រផដលសធ្ឝើអាជីវក្មយ 
លររល់រសភទទងំអេ់លត្ូវ
ផត្ឆវងកាត្វ់រគរណថុ ោះរណ្ដថ
លជនំញសទេចរណ៍សៅ
សពលសរើក្វរគដសំណើ រការ
សៅមនធីរនងិតាមទតីាងំ

អាជីវក្មយ 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៧ 
សរៀរចំអភវិឌណនស៍ហដាឌ រចនេមភន័នសៅ
កានត់្ំរនស់រលសៅសទេចរណ៍េំរូរ
េកាថ នុពលសទេចរណ៍សលចើន 

១.១៥.២ 

សេៀវសៅែបត្ស់ទេចរណ៍ 
េផ៉ាត្សទេចរណ៍   និង
ក្ញ្ចរផ់េសទេសនៈក្ិចច 
VDEO លពមទងំផ្ទវ ក្

េញ្ហដ េំរល់សែសងៗតាម
សរលសៅសទេចរណ៍តាម
េហរមនន៍ិងរមណីយ

ដាឌ ន 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៨ 

ែសពឝែាយអំពាវនវដល់វេ័ិយឯក្ជន 
និងអបក្វនិិសោររនិ លក្ុមហ ុន
សទេចរណ៍លរត្ិរត្ថិក្រសទេចរណ៍ និង
ស្ថទ រន័ មនធីរជំនញ និងរសលមាងនន 
ផដលានរលំទក្បុងវេ័ិយសនោះ 

១.១៦.១ 

រសងកើត្រណៈក្មយ
ការជាត្ិវាយត្ំនល
ទីលក្ុងស្ថែ ត្ និងរ
ណៈក្មយការជាត្ិ
វាយត្ំនលត្ំរនស់ឆបរ
ជាអនថរលក្េួង 

សលើក្ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

មនធរីពាណិជជក្មយ 

១ 
លររល់រងការសធ្ឝើអាជីវក្មយ ចំសពាោះអាជីវក្រ 
និង  សេវាក្រ 

១.១៧.១ 

ចាត្ម់ស្រនថីចុោះពិនិត្រ  
ផណន ំ និងជលមុ
ញ អាជីវក្រ សេវា
ក្រ ក្បុងការសេបើេំុ
លិេិត្អនុញ្ហដ ត្
លរក្រអាជីវក្មយ 

លិេិត្ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ១៥០០   

២ ែសពឝែាយ ឬសរើក្វរគ រណថុ ោះរណ្ដថ ល ១.១៧.១ 

-អសញ្ជ ើញអាជីវក្រ 
ពាណិជជក្រ សេវា
ក្រចូលរមួវរគ
ែសពឝែាយច់រ់
ពាណិជជក្មយ 

សលើក្/វរគ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   

៣ លររល់រងទីែារ ១.១៧.២ 

តាមដាននិងលេង់
នងវទំនិញ ការរិទ
ស្ថវ ក្នងវទនំិញ 
តាមដានចលន
ទំនិញេំខាន ់

សលើក្ ៥២ ៥២ ៥២ ៥២ ៥២ ២៦០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ 
ជលមុញការអភវិឌណនែ៍លិត្ែល និងទី
ែារ 

១.១៧.២ 

ដឹក្នអំាជីវក្រ 
ពាណិជជក្រ ចូលរមួ
ការតាងំពិព័រណ៍
ពាណិជជក្មយ និង
សវទិការធុ្រក្ិចច ផ្ទវ េ់
រថូររទពិសស្ថធ្ន ៍និង
ផេឝងរក្នដរូវនិិ
សោរ និងស្ថទ រន័
ពាក្ព់ន័នការសវចេចរ់ 

សលើក្ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ៧៥   

៥ 
ការងារអភវិឌណនស៍្ថទ រន័ពាណិជជក្មយ និង
វេ័ិយឯក្ជន 

១.១៧.៣ 

រលំទ និងេលមរ
េលមួលការងារ
េភាពាណិជជក្មយ
សេត្ថ និងេមារម
អាជីវក្មយ  

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

ស្ថខាពននដារសេត្ថ 

១ ពសនវឿនការចុោះរញ្ជ ីររេ់អបក្ជារ់ពននងយ ីឱ្រ
មានភាពងាយលេួលនិងស្ថមញ្ដជាងមុន 

១.១៨.១ ផក្េលមួលនិងសធ្ឝើ
ទំសនើរក្មយការងារចុោះ

ជាលរចា ំ               
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២ 

ផក្លមែរការដាក្លិ់េិត្លរកាេរងព់នន
សលើមសធ្ាាយដឹក្ជញ្ជូ ននិងោនជនំិោះ
លររល់រសភទលរចាឆំ្ប សំដាយែថល់រណ័ត
េមាគ ល់អត្ថេញ្ហដ ណរងព់ននោនយនថ 

១.១៨.១ 

រញ្ជ ីពននដារ កាត្់
រនទយរនធុក្ររេ់អបក្
ជារព់ននក្បុងការដាក្់
លិេិត្លរកាេពនន
និងរងល់ាក្ព់នន 
លរក្រសដាយភាព

ស្ថមញ្ដនិងត្មាវ ភាព 

រណ័ត  ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៥០០   

៣ 
ផក្លមែរការដាក្លិ់េិត្លរកាេរងព់នន
សលើអចលលទពរលរចាឆំ្ប សំដាយែថល់រណ័ត
េមាគ ល់អត្ថេញ្ហដ ណអចលលទពរ 

១.១៨.១ រណ័ត  ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៥០០   

៤ 
សរៀរចំរណ័ត ពត័្ម៌ានលត្ឹមលត្ូវ ឯក្ភាព 
េថីពីស្ថរសពើពននផដលមានេវឹមស្ថរងាយ
យល់ េលមារអ់បក្ជារព់នន 

១.១៨.២ 
ការែថល់ជូនអបក្

ជារព់នននូវពត័្មាន
ផដលមានភាពលត្ឹម
លត្ូវ និង ឯក្ភាព 
ានទនស់ពល

សវលា និងតាមលររ់
មសធ្ាាយ ផដល
សធ្ឝើឱ្រអបក្ជារព់នន
យល់កានផ់ត្ច់េ់

រណ័ត  ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៥០០   

៥ 

សលរើលាេ់រណ្ដថ ញទំនក្ទ់ំនងេងគមនិង
មសធ្ាាយសែសងៗ (Call Center, Live 
Chat, GDT App) សដើមផែីសពឝែាយរទ
រផញ្ដត្ថិ េថីពីស្ថរសពើពននសែសងៗ ផដលាន
សធ្ឝើរចចុរផនបភាពនិងក្ំពុងអនុវត្ថ លពមទងំ
សដាោះលស្ថយចមងល់សែសងៗជូនអបក្ជារព់ននឱ្រ
ានទនស់ពលសវលា 

១.១៨.២ ជាលរចា ំ               
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៦ 
សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយច់រ ់និង
រទរផញ្ដត្ថិេថីពសី្ថរសពើពននលររល់រសភទ 
ផដលសៅជាធ្រមាន ជូនអបក្ជារព់នន 

១.១៨.២ 
ពីច់រស់្ថរសពើពនន 

សលើក្ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥   

៧ 
ពលងឹងការចុោះរញ្ជ ី ការចាត្ផ់ចងលិេិត្
លរកាេ ការសធ្ឝើេវនក្មយ និងសេុើរ
អសងកត្រទសលយើេពននដារ 

១.១៩.១ 
ការពលងឹងអនុសលាម
ភាពពននដារ និងការ
ពលងឹងការអនុវត្ថច់រ ់
រទរផញ្ដត្ថិេថីពីពននដារ 
រឺសដើមផជីលមុញការ

លរក្តួ្លរផជងសដាយសេយើ
ភាព និងមានេមធ្ម៌

ក្បុងការរងព់នន 

ជាលរចា ំ               

៨ 

សរៀរចំផក្េលមួលនិងសធ្ឝើឱ្រលរសេើរស ើងនូវ
ច់រ ់និងរទរផញ្ដត្ិេថីពីពននដារ សដើមផី
សឆវើយត្រនឹងការវវិឌណននរររិទធុ្រក្ិចចជាត្ិ 
និងអនថរជាត្ិ តាមរយៈការែថល់ធាតុ្ចូលសែស
ងៗេថីពីពននដារ 

១.១៩.១ ជាលរចា ំ               

ស្ថខារយ នងិរដាឌ ក្រ 

១ 
សេបើេំុរំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកនសៅមាត្ល់ចក្
លត្ួត្ពិនិត្រចាោំម 

១.២០.១ រំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកន សលរឿង ១         ១   

២ សេបើេំុរំពាក្ម់សធ្ាាយលរសដញែវូវទឹក្ ១.២០.២ រំពាក្ម់សធ្ាាយ សលរឿង ១         ១   

៣ ការពលងឹងេុពលភាពននឯក្ស្ថរនចូំល-នំ
សចញ(លរត្ិសវទន)៍ 

១.២០.៣ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ 
ការពលងឹងអនុសលាមភាពក្បុងការរិត្ពននរយ
ការលរមូលនិងការរងច់ំណូលរយ និងរដាឌ
ក្រ 

១.២០.៣ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

៥ ចុោះឃ្វ សំមើលអនុសលាមភាពនននីត្ិវធិ្ីរយ
ររេ់អងគភាពរយសលកាមឱ្វាទ 

១.២០.៣ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៤០   

៦ 

រនថែសពឝែាយរលឹំក្ដល់វេ័ិយឯក្ជនពាក្់
ពន័នឱ្រានសទៀងទត្់ពាក្ព់ន័ននឹងនីត្ិវធិ្ីផររ
រទរយ នីត្ិវធិ្ីននការទទួលេុេលត្ូវក្បុងការ
រងព់ននអាក្រសលើទំនិញឱ្រានតាមរទ
រញ្ដត្ថិជាធ្រមាន 

១.២០.៣ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥   

៧ 
ការអនុវត្ថឱ្រានសពញសលញនូវរទរញ្ដត្ថិ
ជាធ្រមានពាក្ព់ន័ននឹងការទទួលេុេលត្ូវក្បុង
ការងារលត្ួត្ពិនិត្រទំនិញ 

១.២០.៤ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ០   

៨ 

ការសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់មស្រនថីរយមានេមត្ទ
ក្ិចច  រស្រងាក រអំសពើរត្ស់រចពននឱ្រអនុវត្ថ
ការងារររេ់េវួនតាមរូរភាពសភវៀងរលឹមនិង
លរក្រសដាយឆនធៈដាចខ់ាត្ 

១.២០.៥ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ៨០០ ៨០០ ៨០០ ៨០០ ៨០០ ៤០០០   

មនធរីនលរេណីយ ៏នងិទូររមនរមន ៍
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១ 
ពលងឹងការេហការជាមយួអាជាញ ធ្រមូល
ដាឌ នលររលំ់ដារថ់ាប ក្ក់្បុងការអនុវត្ថច់រ់
សអាយានលត្ឹមលត្វូ 

១.២១.១ 

ែសពឝែាយ និង
ពលងឹងការអនុវត្ថ 

ច់រលិ់េិត្រទដាឌ ន
រត្ិយុត្ថនន 

សលើក្ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥ 

  

២ 
រនថជលមុញលររល់ក្មុហ ុនទូរេ័ពធពលងីក្
សេវាររេ់េវួនដល់ត្រំនដ់ាចល់េោ៉ា ល
ក្បុងសេត្ថ 

១.២២.១ 
ជលមុញការសលើក្
ទឹក្ចិត្ថពលងីក្សេវា 
ររេ់លក្ុមហ ុន 

២ ំុ - - ២ - - ២ 
  

៣ 

 ជលមុញលក្ុមហ ុន និងលរត្រិត្ថិក្រសធ្ឝើសេ
វានលរេណីយស៍អាយយក្ចិត្ថទុក្ដាក្់
ែសពឝែាយសលើរុណភាពសេវា
នលរេណីយន៍ិង្នសៅពលងីក្សេវា
ររេ់េវួនតាមរយៈការរសងកើត្ភាប ក្ង់ារសអា
យមានដល់មូលដាឌ នលររល់េុក្   

១.២៣.១ 

ជលមុញលក្ុមហ ុនសធ្ឝើ
សេវានលរេណីយ ៍
ពលងីក្រណ្ដថ ញររេ់
េវួន សអាយដល់ 

មូលដាឌ នលេុក្ លររ់
លេុក្ 

៦លេុក្ ១ ២ ១ ១ ១ ៦ 

  

៤ 
 ជួេជុលផក្លមែរ និងពលងីក្ស ើងជាន់
អររចំនួន ២េបងទំហំ ៩១៦ម២ 

១.២៣.១ 
 ជួេជុលផក្លមែរ
អររនិងក្ផនវងសធ្ឝើ

ការ 
២េបង ២០០ ២០០ ២០០ ៣០០ ៣០០ ១២០០ 

  
មនធរីអភវិឌណនជ៍នរទ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១ 
ជេួជុល ផងទរំណ្ដថ ញរមនរមន៍
សៅជនរទ 

១.២៤.១ 
ជួលជុល និងផងទំ

ែវូវជនរទ 
រី ូផម៉ាលត្ ១០៣ ១៤២ ១០២ ១១៥ ១៣០ ៥៩២   

២ 
លរជាពលរដឌសៅជនរទមានទឹក្
ស្ថែ ត្សលរើលាេ់ 

១.២៥.១ 
មានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើ
លាេ់លរររ់ដូវ 

 អណថូ ង 
លេោះ 

30អ
ណថូ ង ២
លេោះ  

៣០អ
ណថូ ង ២
លេោះ 

៣០ អ
ណថូ ង២
លេោះ 

៣០ អ
ណថូ ង ២ 
លេោះ 

៣០ អ
ណថូ ង២
លេោះ 

១៥០ អ
ណថូ ង 

១០លេោះ 
  

៣ ចុោះផចក្េមាម រៈស្ថងេងរ់ងគនអ់នមយ័ ១.២៥.១ 
លរជាពលរដឌមាន
រងគនអ់នមយ័សលរើ
លាេ់លររល់រួស្ថរ 

រងគន ់ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ១៥០   

៤ ចុោះរណថុ ោះរណ្ដថ លរណៈក្មយការអភវិឌណន៍
ភូមេិថីពីការសរៀរចំផែនការអភវិឌណនភ៍ូម ិ

១.២៦.១ 
រណៈក្មយការអភវិឌណន៍
ភូមសិចោះសរៀរចំផែនការ
អភវិឌណនភូ៍មាិនលែ 

សលើក្ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   

៥ ចុោះែសពឝែាយពីដំសណើ រការននកាសរៀរចំ
េហរមនេ៍នសលំាក្ ់

១.២៦.១ 

លរជាពលរដឌយល់
ច់េ់ពីការសរៀរចំ
េហរមនេ៍នសំ

លាក្់ 

វរគ ៥ ៦ ៦ ៦ ៦ ២៩   

៦ 
ែសពឝែាយសរលនសោាយជាត្ិេថីពី
ជនជាត្ិសដើមភារត្ិច និងក្ណំត្អ់ត្ថ
េញ្ហដ ណ 

១.២៧.១ 
សលើក្ក្មភេ់ការផង
រក្ារអត្ថេញ្ហដ ណ
ជនជាត្ិសដើម 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៧ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញតាម
ត្លមូវការទីែារ 

១.២៨.១ 
លរជាពលរដឌមានជំនញក្បុង
ការរសងកើត្មុេររររនធ រព់ីចរ់

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល 
វរគ ៤ ៨ ១២ ១៦ ២០ ៦០   

ស្ថខាធ្នររជាត្ ិ

១ 

ជលមុញ និងសលើក្ទកឹ្ចិត្ថឱ្រលររ់
លរឹោះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុ
ែសពឝែាយពីអត្ទលរសោជនន៍នការទទួល
ានសេវាធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុឱ្រាន
ទូលំទូលាយដល់លរជាពលរដឌ 

១.៣៩.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ១៥ ១៥ 15 ១៥ ១៥ ៧៥ 

  

២ 
ែសពឝែាយយុទននការ "សតាោះនិោយពី
លុយ"  

១.៣៩.១ យុទននការលាក្ស់រៀល សលើក្ ២ ២ ១ ១ ១ ៧ 
  

៣ 

ែសពឝែាយពីលរពន័នទូរេពធ Hotline 
េលមារទ់ទួលពត័្ម៌ាន និងសដាោះលស្ថយ
ចមវល់េថីពីការសលរើលាេ់សេវាហិរញ្ដ វត្ទុ 
សៅដល់លក្ុង/លេុក្ 

១.៣៩.១ 

ែសពឝែាយពីលរពន័ន
ទូរេពធ Hotline 
េលមារទ់ទួល
ពត័្ម៌ាន 

សលើក្ ២ ២ ១ ១ ១ ៧ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ 

ែសពឝែាយសេចក្ថីនងវងការណ៍រមួរវាង
ធ្នររជាត្ិននក្មភុជា និងលក្េួងហិរញ្ដ
វត្ទុ និងលិេិត្រទដាឌ នសែសងៗសៅតាមរ
ណ្ដថ លលក្ុងលេុក្ 

១.៣៩.១ លរជុំែសពឝែាយ ចំនួន ២ ២ ១ ១ ១ ៧ 

  

៥ 
ែសពឝែាយយុទននការ "េញុ ំលេឡាញ់
លាក្ស់រៀល"  

១.៣០.១ 
ែសពឝែាយយុទននការ 

"េញុ ំលេឡាញ់លាក្់
សរៀល"  

សលើក្ ២ ២ ១ ១ ១ ៧ 
  

៦ 
ក្ំណត្ឱ់្រអាជីវក្ររថូរលាក្ដ់ាក្រ់ងាា ញអ
លតារថូរលាក្ស់រៀលសធ្ៀរជាមយួររូិយរ័
ណត សៅក្ផនវងលរក្រអាជីវក្មយ 

១.៣០.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 

  

៧ 
ពលងឹងការែថល់សេវារថូរលាក្ច់ាេ់ ទក្ ់
រផហក្ជូនដល់ស្ថធារណៈជន 

១.៣០.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 
  

៨ 

ជលមុញ និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថលរឹោះស្ថទ នធ្នររ
និងហិរញ្ដ វត្ទុ និងអាជីវក្ររថូរលាក្ម់ក្រថូរលក្
ដាេ់លាក្ច់ាេ់ ទក្់ រផហក្ យក្លក្ដាេ់
លាក្ល់ែសដើមផសីលរើលាេ់  

១.៣១.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៩ 
ជលមុញលរឹោះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុ 
េលមួលក្បុងការរសញ្ចញលក្ដាេ់លាក្ល់ែ 
សៅក្បុងចរាចរ 

១.៣១.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 
  

១០ 
លត្ួត្ពិនិត្រអាជីវក្មយរថូរលាក្ស់អាយាន
លររល់េុក្ 

១.៣១.១ 
អាជីវក្ររថូរលាក្់
ទងំអេ់លត្ូវមាន
លិេិត្អនុញ្ហដ ត្ 

ចំនួន ២ ២ ១ ១ ១ ៧ 
  

១១ 
ែសពឝែាយលរកាេ និងលិេតិ្ផណន ំ
េថីពីការលររល់រងអាជីវក្មយរថូរលាក្ឱ់្រ
ានទូលំទូលាយ 

១.៣១.១ 

ច់រល់ត្ូវានអនុ
វត្ថចំសពាោះអាជីវក្
រផដលមនិអនុវត្ថ

តាម 

ចំនួន ២ ២ ១ ១ ១ ៧ 

  

១២ ែសពឝែាយជាលរចាពំីលក្េណៈេមាគ ល់
លរសភទលក្ដាេ់លាក្ផ់ក្វងកាវ យ 

១.៣២.១ 
លរជាពលរដឌអាច
ក្ំណត្ព់ីលរសភទនន
លាក្ផ់ក្វងកាវ យ 

ចំនួន ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 
  

១៣ 
េហការណ៍ែថល់ពត័្ម៌ានពកីារចរាចរ
លក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យរវាងស្ថខា
ធ្នររសេត្ថ និងេមត្ទក្ិចច  

១.៣២.១ 
ទរស់្ថក ត្ល់ាក្ផ់ក្វង

កាវ យ 
ភាររយ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

មនធរីសេដឌក្ចិចនងិហិរញ្ដ វត្ទុ  
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១ 
ពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីសអាយលររល់រន់
ក្បុងការក្បុងលស្ថវលជាវ វភិារពាក្ព់ន័នវេ័ិ
យសេដឌក្ិចច 

១.៣៣.១ 

ការលររ់លរង និង
អភវិឌណលរក្រសដាយ
លរេិទនភាព និងចីរ

ភាព 

សលើក្ ៣ ៣ ៤ ៤ ៤ ១៨   

២ 
ែថល់រាយការណ៍លស្ថវលជាវ និងចង
លក្ងឯក្ស្ថរ ស្ថទ នភាពសេដឌក្ិចចលត្ូវ
ានសរៀរចំ 

១.៣៣.១ 
ចងលក្ងឯក្ស្ថរ 
ស្ថទ នភាពសេដឌក្ិចច 

សលើក្ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ២៣   

៣ 

ការែសពឝែាយផណនចំ់រ ់និងលិេិត្
រទដាឌ ន េថីពីការលររល់រងការសលរើលាេ់
លទពរេមផត្ថិរដឌែគូរែគង សែធៀងផ្ទធ ត្ ់និងចុោះ
រញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ ានលត្ឹមលត្វូ និងទន់
សពលសវលា 

១.៣៤.១ 

ការែសពឝែាយ 
ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុ

វត្ថច់រ ់
េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ
េលមារក់ារ

លររល់រងលរចាឆំ្ប ំ
ររេ់មនធីរជំនញ 
លត្ូវានសរៀរចំទន់

សពលសវលា 

សលើក្ ៨ ៨ ៩ ៩ ៩ ៤៣   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ 

ការែសពឝែាយផណនចំ់រ ់និងលិេិត្
រទដាឌ ន េថីពីការលររល់រងចណូំលមនិ
ផមនស្ថរសពើពនន ដល់មនធីរ អងគភាព និង
រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ ទនស់ពលសវលា 

១.៣៤.២ 

ការែសពឝែាយ 
ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុ

វត្ថច់រ ់
េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ

េលមារ់ការលររល់រង
លរចាឆំ្ប រំរេ់រដឌា
លថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ 
លត្ូវានសរៀរចំទន់

សពលសវលា 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៥ 

ការែសពឝែាយផណន ំលិេិត្រទដាឌ ន
រត្ិយុត្ថ េថីពីការលររល់រង នងិសធ្ឝើអាជីវ
ក្មយរញ្ហច ំ និងលាត្ិសភារ សដាយអនុ
លរទនដល់មនធីរ-អងគភាព ពាក្ព់ន័ន នងិ
មាច េ់អាជីវក្មយ មនិទនល់េរច់រ ់ឱ្រ
កាវ យជាលេរច់រ ់

១.៣៤.២ 

ការែសពឝែាយ ផណន ំ
ដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រ ់
េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុេលមារ់
ការងារលទនក្មយស្ថធារ
ណៈ ររេ់មនធីរជំនញ 
និងរដឌាលថាប ក្ស់លកាម
ជាតិ្ លតូ្វានសរៀរចំ
ទនស់ពលសវលា 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៦ 
ែសពឝែាយ ផណន ំសរៀរចំផែនការយុទន
ស្ថស្រេថងវកិា និងរសលមាងចណូំល-
ចំណ្ដយងវកិា 

១.៣៤.២ 

ថាប ក្ដ់ឹក្នមំនធីរ និង
មស្រនថីការោិល័យ
ជំនញ ទទួលាន
ការរលំទផែបក្រដឌា
ល និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៧ ែសពឝែាយ ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រេ់ថីពី
ហិរញ្ដ វត្ទុេលមារ់ការលររល់រងលរចាឆំ្ប  ំ

១.៣៤.២ 

ថាប ក្ដ់កឹ្ន ំមស្រនថីននមនធីរ
ជំនញ និងមស្រនថីននរដឌា
លថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិមាន
ការយល់ដឹងកានផ់ត្ច់េ់
អំពីការងារផក្ទលមងក់ារ
លររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារ

ណៈ 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៨ 
ការសរៀរចំក្មយវធិ្ីចំណូល-ចំណ្ដយលរចាំ
ឆ្ប  ំលត្ីមាេ 

១.៣៤.២ 
ការសរៀរចំក្មយវធិ្ី
ចំណូល-ចំណ្ដយ 

សលើក្ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ២០   

៩ 
ការពិនិត្រ តាមដានសលើការសរៀរចំ 
ចលនឥណទន  
ការអនុវត្ថងវកិា រតាមនតី្ិវធិ្ ី

១.៣៤.២ 
តាមដានសលើការ
សរៀរចំ ចលន
ឥណទន 

សលើក្ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   

១០ 
ែសពឝែាយ ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រ់
េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ េលមារក់ារលររល់រង
លរចាឆំ្ប  ំ

១.៣៤.២ 
ដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រ់
េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១១ 
ការសរៀរចំសេបើេំុតុ្លរភាពងវកិាលរចាផំេ
លត្ីមាេឆ្ប  ំ 

១.៣៤.២ 
ការសរៀរចំសេបើេំុ
តុ្លរភាពងវកិា

លរចា ំ
សលើក្ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០   

១២ 
ពលងឹងេមត្ទភាព ថាប ក្ដ់ឹក្នមំនធីរ និង
ការោិល័យជំនញ រលំទផែបក្រដឌាល 
និងហិរញ្ដ វត្ទុពីថាប ក្ជ់ាត្ ិ

១.៣៤.៣ 
ពលងឹងេមត្ទភាព 

មនធីរ 
សលើក្ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

មនធរីរត្នររ 

១ 
ែសពឝែាយ នឹងចូលរមួេហការមអនុវត្ថ
តាមស្ថរាចរផណនឱំ្រមានលរេិទនិភាព 

១.៣៥.១ 
អនុវត្ថតាមស្ថរាចរ

ផណន ំ
សលេ ០៧.េរ 

លរចាផំេ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

២ 

ែសពឝែាយ នឹងចូលរមួេហការជាមយួ
 ំុ េងាក ត្ា់នរញ្ជូ នទលមងង់វកិាផដល
ានចុោះអនុមត័្រចួមក្រត្នររសេត្ថក្បុង
សដើមឆ្ប  ំននឆ្ប ងំវកិា 

១.៣៦.១ 

ការសធ្ឝើទលមងង់វកិា 
និងរញ្ជូ នសៅ

អនុសលាមភាពាន
ទនស់ពលសវលា 

លរចាឆំ្ប  ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

មនធរីរអររ់យុំវជន នងិក្ឡីា 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១ 
 ពលងីក្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាក្បុងស្ថលា
រឋម,  រសងកើត្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាេហ
រមនន៍ងិក្មយវធិ្អីររ់តំាមារតិា                                                         

២.១.១ 
ពលងីក្ថាប ក្ម់សត្ថយរ
េិក្ាក្បុងស្ថលា

រឋម 
ស្ថលា ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ៧៥ 

  

២ 
 រសងកើត្រណៈក្មយការជួយ រលំទ(េលមារ់
មសត្ថយរធ្នធាន ) 

២.១.១ 
រសងកើត្រណៈក្មយ
ការជួយ រលំទ 

ស្ថលា ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ៧៥ 
  

៣ 

  រសងកើនការែឋល់អាហារររូត្ទមមដល់
េិេស                  ែសពឝែាយ និងជ
លមុញ ការចូលរមួពីលរជាពលរដឌ េហ
រមន ៍នងិអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន   

២.១.១ 
ែឋល់អាហារររូត្ទមម
ដល់េិេសតាម

ស្ថលា 
ស្ថលា ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ៧៥ 

  

៤ 
 សលជើេសរ ើេលរូមសត្ថយរេិក្ា និងក្ិចច
េនា                                                     

២.១.២ 
លរកាេសលជើេសរ ើេ

លរូ 
នក្ ់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១៥ ៥៥ 

  

៥ 
ែឋល់លរូមសត្ថយរេិក្ាដល់ស្ថលាផដល
មានត្លមូវការ 

២.១.២ 
ែឋល់លរូមសត្ថ
យរេិក្ា 

នក្ ់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១៥ ៥៥ 
  

៦ 
ស្ថងេងអ់ររេឋងដ់ារ និងអររស្ថប ក្់
សៅជូនសលាក្លរូអបក្លរ ូសៅត្ំរនដ់ាច់
លេោល 

២.២.១ 

អនុវទិាល័យ និង
វទិាល័យលត្ូវាន
ស្ថងេងស់ៅតាម

 ំុ 

អររ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៧ 
រសងកើនការែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់
េិេសលក្ីលក្         

២.២.១ 

អនុវទិាល័យ និង
វទិាល័យលត្ូវាន
ស្ថងេងស់ៅតាម

 ំុ 

េិេស ១២៨២ ១២៨២ ១២៨២ ១២៨២ ១២៨២ ៦៤១០ 

  

៨ 
ស្ថងេងអ់ររេឋងដ់ារេលមារអ់នុវទិា
ល័យ និងវទិាល័យរផនទម 

២.៣.១ 
អនុវទិាល័យ និង
វទិាល័យលត្ូវាន
ស្ថងេង់សៅតាម ុំ 

ស្ថលា ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ១៥០ 
  

៩ 
រសងកើនការែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់
េិេសលក្ីលក្    

២.៣.២ េិេសលក្ីលក្ទទួល
ានអាហាររូរក្រណ៍ 

នក្ ់ ១២៥០ ១២៥០ ១២៥០ ១២៥០ ១២៥០ ៦២៥០ 
  

១០ 
េិក្ា និងផេឝងរក្ទីតាងំរសងកើត្ថាប ក្់
អក្េរក្មយ 

២.៤.១ 

ស្ថងេងអ់ររេឋ
ងដ់ារ និងអររស្ថប
ក្ស់ៅជូនសលាក្លរូ
អបក្លរូ សៅត្ំរន់
ដាចល់េោល 

ថាប ក្ ់ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ២០ 

  

១១ 
រណឋុ ោះជំនញ នងិរសងកើនលរេិទនភាពនន
ការអនុវត្ថ ក្មយវធិ្ីសលកាយអក្េរក្មយ  

២.៤.២ 
ថាប ក្អ់ក្េរក្មយលតូ្វាន
រសងកើត្សៅតាមមូលដាឌ ន

សរលសៅ 
នក្ ់ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ៨៧៥ 

  
១២ ែសពឝែាយទេសនៈទនេំខាន់ៗ ដល់ ២.៥.១ ែឋល់ទេសនៈទនេំ នក្ ់ ៧១៦ ៧១៦ ៧១៦ ៧១៦ ៧១៦ ៣៥៨០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

យុវជន ខាន់ៗ ដល់យុវជន 

១៣ 
សធ្ឝើត្លមូវការលរូរសលងៀន និងែសពឝែាយ
ការសលជើេសរ ើេលរ ូ

២.៦.១ សលជើេសរ ើេលរូក្ីឡា នក្ ់ ១០ ១០ ១០ ៥ ១០ ៤៥ 
  

១៤ 
អភវិឌណទីលានក្ី ដាឌ នសេត្ថ និងទលីាន
ក្ីឡា តាមស្ថលាសរៀន 

២.៦.១ 
រសងកើត្ទលីាន និង

លក្ុមក្ីឡា 
ទីលាន ៦ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៦ 

  
មនធរីេុេភាិល 

១ ការែឋល់ជាត្ិផដក្និងហឝូលីក្អាេីុត្ដល់
ស្រេឋីមាននែធសពាោះ និងស្រេឋីសលកាយេំរាល 

២.៧.១ 
ចំនួនមណឍ លេុេ

ភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
  

២ ការែឋល់ជិវជាត្ិអា និងសមរងដ់ាហសុល
តាមយុទននការ២ដងក្បុង១ឆ្ប ដំល់កុ្មារ 

២.៧.១ ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ ចំននួដង/ឆ្ប  ំ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
  

៣ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីអាហាររូត្ទមមដល់
ស្រេថី ទរក្ និងកុ្មារអាយុសលកាម៥ឆ្ប  ំ
េហរមនល៍េឡាញ់ទរក្(BFCI)មនធីរ
សពទរ លេឡាញ់ទរក្(BFHI) 

២.៧.១ ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ ចំននួរណថុ ោះ
រណ្ដថ ល/ឆ្ប  ំ ២ ២ ២ ១ ១ ៨ 

  



 

 ទំពរ័ 244 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ 
ពលងឹងការងារេមភន័នភាពលក្ុមឆយរពីលររ់
ថាប ក្ក់្បុងេុខាភាិលសេត្ថ (M-CAT) 

២.៧.២ ចំនួន ៤ដង/ឆ្ប  ំ ចំននួដង/ឆ្ប  ំ ៤ ៤ ៤ ៤ ២ ១៨ 
  

៥ 
ែសពឝែាយដល់េហរមនអ៏ពំីស្ថរៈ
េំខានក់្បុងការមក្ពិនិត្រនែធសពាោះស្រេថីក្បុង
អំ ុងសពលាត្រ់ដូវ១ផេ 

២.៧.២ 
ចំនួន ៥២ដង/ឆ្ប  ំ
េំរារម់ណឍ លេុេ
ភាពទងំ១៣ 

ចំនួនដង/
ឆ្ប  ំ

៥២ ៥២ ៥២ ៥២ ៥២ ២៦០ 
  

៦ 
រនឋសអាយមានេក្មយភាពពនារក្ំសណើ ត្
សៅេហរមនស៍ដាយភាប ក្ង់ារផចក្ចាយ
មសធ្ាាយពនារក្ំសណើ ត្ (CBD) 

២.៧.២ 
ចំនួន៧៨សលើក្/ឆ្ប  ំ
េំរារម់ណឍ លេុេ
ភាពទងំ១៣ 

សលើក្/ឆ្ប  ំ ៧៨ ៣៩ ៣៩ ២៦ ១៣ ១៩៥ 
  

៧ 
ចុោះផេឝងរក្អត្ងិិជនផដលសាោះរងស់េវា
ពនារក្ំសណើ ត្ 

២.៧.២ ចំនួន ៤ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនដង/

ឆ្ប  ំ
៤ ៤ ២ ២ ១ ១៣ 

  

៨ 
ពលងឹង និងពលងីក្ការែថល់សេវាេុេភាព
រនថពូជ និងការអររ់ដំល់យុវវយ័ 

២.៧.២ 
ចំនួនមណឍ លេុេ

ភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
  

៩ 
រសងកើនការលររដណឋ រព់ីការចាក្ថ់ាប សំត្តា
ណូេដល់ស្រេឋីក្បុងវយ័រនឋពូជ 

២.៧.២ 
ចំនួនមណឍ លេុេ

ភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១០ 
រសងកើនការអររ់ដំល់ឆយររុរាណ ក្បុងការ
រញ្ជូ នស្រេថីមក្េំរាលកូ្នសៅមូលដាឌ នេុ
ខាភាិលស្ថធារណៈ 

២.៧.៣ 
ចំនួនមណឍ លេុេ
ភាព ១៣ និងចនំួន
មនធីរសពទរ ២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 

  

១១ 
រលំទមសធ្ាាយសធ្ឝើដំសណើ រដល់ស្រេឋីមាន
រញ្ហា សពលេំរាល 

២.៧.៣ 
ចំនួនមណឍ លេុេ

ភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
  

១២ 
រញ្ជូ នស្រេឋីរំរងុមានសលរោះថាប ក្ព់ីមណឍ ល
េុេភាពសៅមនធីរសពទរសអាយានទន់
សពលសវលា 

២.៧.៣ 
ចំនួនមណឍ លេុេ

ភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
  

១៣ 
រសងកើត្រនធររ់ងច់ា ំមុននិងសលកាយេំរាល
កូ្នសៅលររម់ណឍ លេុេភាព 

២.៧.៣ 
ចំនួនមណឍ លេុេ

ភាព ៥ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១៤ 

រងាក រនិងទរស់្ថក ត្ម់រណៈភាពមាតា 
តាមរយៈការ  រណថុ ោះរណ្ដថ លឆយររដឌ
និងចុោះសធ្ឝើេវនក្មយមរណៈ ភាពមាតា 
សពលមានក្រណីស្ថវ រ ់

២.៧.៣ 
ចំនួនមណឍ លេុេ
ភាព ១៣ និងចនំួន
មនធីរសពទរ ២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 

  

១៥ 
ពលងឹងសេវាចាក្ថ់ាប រំងាក រសរៀងរាល់នងងសធ្ឝើ
ការសៅក្បុងមណឍ លេុេភាព 

២.៧.៤ 
ចំនួនមណឍ លេុេ

ភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
  

១៦ 
លស្ថវលជាវរក្កុ្មារសាោះរងក់ារែថល់ថាប ំ
រងាក រសៅសពលចុោះសេវាមូលដាឌ ន 

២.៧.៤ ចំនួន១៥៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៥៦ ១៥៦ ១៥៦ ១៥៦ ១៥៦ ៧៨០ 
  

១៧ 
រនថែថល់សេវាចុោះយុទននការផចក្ចាយ
លររថ់ាប  ំសម៉ារងដ់ាេរុលដល់កុ្មារអាយុ
ពី១២ផេ-៥៩ផេ ពីរដង/ឆ្ប  ំ

២.៧.៤ ចំនួន២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
  

១៨ 
ពលងឹងេក្មយភាពក្បុងការផងទ ំពាាល 
កុ្មារមានជំងឺរារ រលាក្ែវូវដសងាើមនិងលរុន
ចាញ់  

២.៧.៤ ចំនួន ៥២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៥២ ៥២ ៥២ ៧៨ ៧៨ ៣១២ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១៩ 

អនុវត្ឋពិធ្ីស្ថរជាត្ិេមាហរក្មយលររល់រង
ការពាាលជំងឺកុ្មារសៅមូលដាឌ នេុខាភិ
ាលស្ថធារណៈ(IMCI) និងេហរមន៍
(CIMCI) សអាយានសទៀងទត្់ 

២.៧.៤ ចំនួន ២៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២៦ ២៦ ៥២ ៥២ ៥២ ២០៨ 

  

២០ 

អនុវត្ឋពិធ្ីស្ថរជាត្ិេមាហរក្មយលររល់រង
ការពាាលជំងឺកុ្មារសៅមូលដាឌ នេុខាភិ
ាលស្ថធារណៈ(IMCI) និងេហរមន៍
(CIMCI) សអាយានសទៀងទត្់ 

២.៧.៤ ចំនួន ២៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២៦ ២៦ ៥២ ៥២ ៥២ ២០៨ 

  

២១ 
រនឋេក្មយភាពអររ់ែំសពឝែាយអំពីសម
សរារសអដេ៏ជំងឺសអដេ៏ ដល់លក្ុមសរល
សៅទងំអេ់ 

២.៨.១ ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
  

២២ 
ពលងឹក្ការលររល់រងនងិពាាលជំងឺកាម
សរារសៅតាមមណឍ លេុេភាពនិងរវនីិក្
កាមសរារ 

២.៨.១ 
ចំនួនមណឍ លេុេ
ភាព ១៣ និងចនំួន
មនធីរសពទរ ២ 

ចំននួ
មណឍ លេុេ
ភាព និងមនធីរ

សពទរ 

១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 

  

២៣ 
ពលងឹងនិងពលងីក្សេវាការរងាក រការចមវង
សរារពីមាថ យសៅកូ្ន (PMTCT) 

២.៨.១ 
ចំនូនមនធីរសពទរ

ទងំ ២ 
មនធីរសពទរ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២៤ 
ែឋល់លរឹក្ាដល់ស្រេឋីផដលមក្ពិនិត្រនែធ
សពាោះសៅមណឍ លែថល់លរឹក្ាការសធ្ឝើសត្េថ
្មសដាយេយ័លរចិត្ថ (VCCT) 

២.៨.១ ២,១៦១នក្/់ឆ្ប  ំ នក្ ់ ២១៦១ ២២១១ ២២៦១ ២៣១១ ២៣៦១ ១១៣០៥ 

  

២៥ 
រសងកើនការចុោះអររ់េុំេភាពេឋីពីជំងឺ
រសរងសៅតាមេហរមន ៍

២.៨.២ ១១៦ភមូ ិ ភូម ិ ១១៦ ១១៦ ១១៦ ១១៦ ១១៦ ១១៦ 
  

២៦ 
ពលងឹងការលស្ថវលជាវជំងឺរសរងក្បុងក្ំ ុង
សពលមក្ពិសលរោះជំងឺសលៅ 

២.៨.២ ១៥៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៥៦ ១៥៦ ១៥៦ ១៥៦ ១៥៦ ៧៨០ 
  

២៧ 
រសងកើនការចុោះផចក្មុងលជលក្ថ់ាប នំិង
លជលក្ម់ុងស្ថស ើងវញិ 

២.៨.៣ ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ ២ ១ ១ ៨ 
  

២៨ 
ពលងឹងការចុោះអនឋរារមនស៍លើការ
រាត្ត្់ត្ជំងឺលរនុចាញ់ទនស់ពល 

២.៨.៣ ១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
  

២៩ 
ពលងឹងការងារផងទ-ំពាាលដល់អបក្
ជំងឺតាមពធី្ីស្ថរជាត្ ិ

២.៨.៣ ១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
  

៣០ 
ចុោះដាក្ថ់ាប អំាផរត្សអាយានទនស់ពល
សវលាសដើមផទីរស់្ថក ត្ជ់ំងឺលរនុ្ម 

២.៨.៤ ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៣១ 
ចុោះអររ់ែំសពឝែាយអំពីការរងាក រជមងឺ
ផ្ទឋ ស្ថយរក្ស ី

២.៨.៤ ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
  

៣២ 
សលត្ៀមលក្េណៈេភេ់សដើមផសីឆវើយត្រនឹង
ជំងឺឆវងងយីននផដលអាច នងឹសក្ើត្ស ើង 

២.៨.៤ ១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ 
  

៣៣ 
រសងកើនការអររ់ែំសពឝែាយពជីងំឺទឹក្សនម
ផែែម, សលើេ្មដល់លរជាជន 

២.៨.៥ ៤ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៤ ៤ ៤ ២ ២ ១៦ 
  

៣៤ 
រសងកើនការរណឋុ ោះរណ្ដឋ លជនំញ
រសចចក្សទេដល់ររុគលិក្មណឍ លេុេ
ភាពេថីពីជងំមឺនិឆវង 

២.៨.៦ ២វរគ/ឆ្ប  ំ វរគ ២ ២ ១ ១ ១ ៧ 
  

៣៥ 
រនឋេក្មយភាពសវទិកាអររ់ែំសពឝែាយ
សដើមផផី្ទវ េ់រឋូរការលរលពឹត្ឋ(ជក្ា់រ ីសេព
សលរឿងលេវងឹ... ) 

២.៨.៦ ៤ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ២០ 
  

៣៦ 
រសងកើត្ក្ញ្ចរស់លត្ៀមេសស្រងាគ ោះលររម់ូល
ដាឌ នេុខាភាិលស្ថធារណៈ 

២.៨.៦ 
១៣មណឍ លេុេ
ភាព និង មនធីរ
សពទរទងំ២ 

ចំននួ
មណឍ លេុេ
ភាព និងមនធីរ

សពទរ 

១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៣៧ 
រសងកើត្រណក្មយការលររល់រងសលរោះមហ
នឋរាយថាប ក្ស់េត្ថ,លេុក្ 

២.៨.៦ ១លក្ុង និង៦លេុក្ ចំននួលកុ្ង/
លេុក្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ 

  

៣៨ 

ជំរុញនិងរសងកើនការែសពឝែាយចំនួនសេវា
សៅថាប ក្ម់នធីរសពទររផងែក្សេត្ថ/លេុក្ និង
ចំនួនសេវាសៅថាប ក្ម់ណឍ លេុេភាពដល់
េហរមន ៍តាមរយៈសេវាចុោះមូលដាឌ ន 

២.៩.១ 
១៣មណឍ លេុេ
ភាព និង មនធីរ
សពទរទងំ២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 

  

៣៩ 
ពលងឹងការវភិារស្ថទ នភាពេឋុក្ឱ្េង
ររកិាេ រសពទរលរចាលំត្ីមាេ 

២.៩.១ ៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០ ៦០ ៦០ ៦០ ៦០ ៣០០ 
  

៤០ 
សធ្ឝើស្ថរសពើភណឍ័ ឱ្េងររកិាេ រសពទរសអាយ
ានលត្ឹមលត្ូវនិងសទៀងទត្ស់រៀងរាល់លត្ី
មាេ 

២.៩.១ ៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០ ៦០ ៦០ ៦០ ៦០ ៣០០ 
  

៤១ 
សធ្ឝើក្ំណត្ស់ហតុ្ឱ្េងេូចរុណភាពឲ្រ
ានរាល់៦ផេមឋង 

២.៩.១ ៣០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ១៥០ 
  

៤២ 
សែធរមុេឱ្េងផដលសលើេត្ំរវូការសៅ
មនធីរេុខាភាិលសេត្ថ ឬលេុក្លរត្ិរត្ិថ 

២.៩.១ ៣០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ១៥០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤៣ 
ពលងឹងការលរជុំរណៈក្មាយ ការលររល់រង
មណឍ លេុេភាព(HCMC) ឲ្រានសរៀង
រាល់២ផេមឋង 

២.៩.១ ៧៨ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៧៨ ៧៨ ៧៨ ៧៨ ៧៨ ៣៩០ 
  

៤៤ 
ពលងឹងរុណភាពននការអភាិលរមួ
រញ្ចូ លពីលេុក្លរត្ិរត្ឋិសៅHCs( ISC) 

២.៩.១ ៥២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៥២ ៥២ ៥២ ៥២ ៥២ ២៦០ 
  

៤៥ 

 អនុវត្ថនន៍ងិសលរើលាេ់ឧរក្រណ៍វាយត្ំ
នលផដលានសធ្ឝើរចចុរផនបភាពជាលរចាផំេ 
សៅថាប ក្ក់ារ.ិលេុក្លរត្ិរត្ឋ,ិមនធីរសពទរ
រផងែក្នឹងមណឍ លេុេភាព 

២.៩.២ ៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០ ៦០ ៦០ ៦០ ៦០ ៣០០ 

  

៤៦ ពលងឹងសលើការលរមូល និងការវភិារទិនបនយ័,
អភវិឌឈនផ៍ែនការនិងអនុវត្ឋនផ៍ែនការ 

២.៩.២ ១២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០ 
  

៤៧ 
ពលងឹងរផនទម សលើការងារអភាិលក្ិចច 
ផែបក្លរពន័នពត័្ម៌ានេុខាភាិល 

២.៩.២ ១២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤៨ 

អនុវត្ថនក៍ារចុោះលេងរ់ាល់ទីក្ផនវងសរើក្
សេវាឯក្ជនមានជាអាទិ៍ពហុរវីនិក្,
រនធរព់ិសលរោះនងិពាាលជំង,ឺរនធរ់
ពិសលរោះពាាលជំងឺមាត្ស់ធ្យញ,ឱ្េង
ស្ថទ ននងិឱ្េងស្ថទ នរង,រនធរផ់ងទជំំង,ឺ
រនធរព់ិសលរោះស្រេថីមាននែធសពាោះមុននិង
សលកាយេំរាល,រនធរវ់ភិារសវជជស្ថស្រេថ,
រនធរព់ាាលសដាយចលន... តាមរ
ណ្ដថ ភូម,ិ ំុ/េងាក ត្ ់សដើមផលីររល់រងសេ
វាឯក្ជនទងំមានច់រទ់ងំមនិទន់
មានច់រ ់

២.៩.៣ ១លក្ុង និង៦លេុក្ 
ចំនួនលក្ុង/
លេុក្ 

៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ 

  

៤៩ 

-ែសពឝែាយច់រស់េវាឯក្ជនដល់
អាជីវក្រផដលលរក្រវជិាជ ជីវៈសវជជស្ថស្រេថ
ទងំមានច់រទ់ងំមនិទនម់ានច់រ ់
ោ៉ា ងត្ចិ១ដង/១ឆ្ប ។ំ 

២.៩.៣ ១ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១ ១ ២ ២ ២ ៨ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៥០ 

ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដានរក្សេវាឯក្ជន
ផដលមនិទនម់ានអាជាញ រណ័ត ឬការសរើក្
សេវាឯក្ជនេុេច់រ ់សរៀងរាល់លត្ី
មាេ ។ 

២.៩.៣ ២៨ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ១៤០ 

  

៥១ 
សធ្ឝើរចចុរផនបភាពេមាេភាពរណៈក្មាយ
ការលុររំាត្ឱ់្េងផក្វងកាវ យនិងសេវា
ឯក្ជនេុេច់រ ់រាល់ដំណ្ដចឆ់្ប  ំ។ 

២.៩.៣ ១ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

៥២ 
លរជុំរណៈក្មាយ ការលុររំាត្ឱ់្េង
ផក្វងកាវ យ និងសេវាឯក្ជនេុេច់រ់
សរៀងរាល់លត្ីមាេ ឬឆមាេ ។ 

២.៩.៣ ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
  

េងគមក្ចិច អត្តី្យុទនជន នងិយុវនតី្េិមផទ 

១ 
សេបើឱ្ររណៈក្មយការពសនវឿនក្បុងការ
េសលមចែថល់ជូនពកួ្រត្ ់

២.១០.១ 

ក្មយវធិ្ីដីេមផទ
េងគមក្ិចចពុំទន់
ជូនដល់ផដមេុ
េញ្ហដ អត្តី្យុទន
ជនផដលមាន

ស យ្ ោះសៅក្បុងសេច

ក្ិចចលរជុ ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

ក្ថីេសលមចសៅ
ស ើយសទ 

២ 
ក្ំណត្ម់ុេេញ្ហដ អត្តី្យុទនជនជាអាទិ
ភាពសដើមផ ី
ែថល់ដីេមផទនេងគមក្ិចច 

២.១០.១ 

លរួស្ថរអត្ីត្យុទន
លក្ីលក្ខាវ ងំលត្ូវាន
យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ ់
និងរពំារ  

លរួស្ថរ ០ ០ ៣៧៥ ០ ០ ៣៧៥   

៣ 
រសងកើត្លក្មុការងារចុោះេួរេុេទុក្េដល់
ជនរងសលរោះ និងជនងាយរងសលរោះសៅ
តាមេហរមន ៍

២.១០.១ 

លរួស្ថរអត្ីត្យុទន
លក្ីលក្ខាវ ងំលត្ូវាន
យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ ់
និងរពំារ  

លរួស្ថរ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ១៥០   

៤ 
សរៀរចំលារពនទិវាអត្ីត្យុទនជន២១ មងុិ
ន  

២.១០.១ 
អត្ីត្យុទនជនលក្ីលក្
លត្ូវានយក្ចិត្ថ

ទុក្ដាក្ ់
នក្ ់ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០ ១៧៥០   

៥ 
េហការជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នចុោះ
លេងទ់ិនបនយ័លក្ុមជនរងសលរោះ និងងាយ
រងសលរោះសដាយរូេផែនទីេបងែធោះលររ់

២.១១.១ 
ចុោះេសស្រងាគ ោះឱ្រទន់
សពលសវលាសៅ
សពលផដលមាន

សលើក្ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

េហរមន ៍ ក្រណីសក្ើត្ស ើង 

៦ 
ែថល់ជំនួយេសស្រងាគ ោះរនធ នដ់ល់ជនរង
សរាោះ និងងាយរងសលរោះសែសងៗ 

២.១១.១ 

ចុោះេសស្រងាគ ោះឱ្រទន់
សពលសវលាសៅសពល
ផដលមានក្រណីសក្ើត្

ស ើង 

សលើក្ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ១០០០   

៧ 
េហការជាមយួអាជាញ ធ្រផដនដីសដើមផី
លេងទ់ិនបនយ័លរសួ្ថរលក្ីលក្ខាវ ងំ 

២.១១.១ 

េហការជាមយួ
អាជាញ ធ្រផដនដី
សដើមផលីេងទ់ិនបនយ័
លរួស្ថរលក្ីលក្ខាវ ងំ 

លរួស្ថរ ៩៣ ៩៣ ៩៣ ៩៣ ៩៣ ៤៦៥   

៨ 
រសងកើត្រណ្ដថ ញភាប ក្ង់ារេងគមក្ិចច ំុ-
េងាក ត្ ់

២.១១.២ 
សដាោះលស្ថយជន
អនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

នក្ ់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

៩ 
លរជុំេមាជិក្អនុរណក្មយការសដាោះ
លស្ថយរញ្ហា ជនអនថាសេត្ថ 

២.១១.២ 
សដាោះលស្ថយជន
អនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

ក្ិចចលរជុ ំ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១០ 
ែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ពំីែលវាិក្
ននការសធ្ឝើចំណ្ដក្លេុក្ និងការសធ្ឝើចំណ្ដ
ក្លេុក្សដាយេុវត្ទិភាព 

២.១១.២ 
សដាោះលស្ថយជន
អនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

លេុក្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   

១១ 
េហការជាមយួេមត្ទក្ិចច នងិអាជាញ ធ្
រមូលដាឌ នចាត្វ់ធិានការសលើជនអនថា
ផដលពុំលពមទទួលសេវា 

២.១១.២ 
សដាោះលស្ថយជន
អនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

ដង ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥   

១២ 

រសងកើនក្ិចចេហការ និងទំនក្ទ់ំនងជា
មយួអងគការជាត្ិ អនថរជាត្ិជានដរូ សដើមផី
រញ្ជូ នជនរងសលរោះសៅទទួលសេវាស្ថថ រ
នីត្ិេមផទ និងលត្ រស់ៅលេុក្
ក្ំសណើ ត្ ជួរជុំលរសួ្ថរវញិ 

២.១១.៣ 

កាត្រ់នទយជនរង់
សលរោះសដាយរញ្ហា
ការជួញ 
ដូរមនុេសឱ្រធាវ ក្់
មក្សៅលត្ឹម ០០
នក្ ់

ដង ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ២០   

១៣ 

ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីលផចិ
សាក្រសញ្ហឆ ត្ររេ់ជនទុចចរតិ្ក្បុងការ
សាក្មនុេសយក្សៅលក្ ់នងិសធ្ឝើអាជីវ
ក្មយនន 

២.១១.៣ 

កាត្រ់នទយជនរង់
សលរោះសដាយរញ្ហា
ការជួញ 
ដូរមនុេសឱ្រធាវ ក្់
មក្សៅលត្ឹម ០០

ដង ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

នក្ ់

១៤ 

ទទួល និងរញ្ជូ នជនរងសលរោះសដាយស្ថរ
ការជួញដូរ និងជនងាយរងសលរោះផដល
សធ្ឝើមាតុ្ភូមនិិវត្ថនព៍ីលរសទេននសដើមផី
ទទួលានសេវាេសស្រងាគ ោះ 

២.១១.៣ 

កាត្រ់នទយជនរង់
សលរោះសដាយរញ្ហា ការ
ជួញដូរមនុេសឱ្រ
ធាវ ក្ម់ក្សៅលត្ឹម ០០
នក្ ់

នក្ ់ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០   

១៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរណ្ដថ ញអររ់ជំមងសឺអដ
េ៏សៅតាមេហរនត៍ាមរយៈភាប ក្ង់ារ
េងគមក្ិចច ំុ-េងាក ត្ ់

២.១១.៤ 
ជួយ ជនរងសលរោះ
ផដលរងែលរ៉ាោះ
ពាល់ពីជំងឺសអដេ៍ 

នក្ ់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

១៦ 
ផងទតំាមែធោះដល់លក្មុជនរងសលរោះ  និង
លរួស្ថររងែលរ៉ាោះពាល់សដាយស្ថរសម
សរារសអដេ៏ផដលមានជីវភាពលក្ីលក្ខាវ ងំ 

២.១១.៤ 
ជួយ ជនរងសលរោះ
ផដលរងែលរ៉ាោះ
ពាល់ពីជំងឺសអដេ៍ 

នក្ ់ ៣៧០ ៣៧០ ៣៧០ ៣៧០ ៣៧០ ១៨៥០   

១៧ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារក្ំណត្់
អត្ថេញ្ហដ ណលក្ុមជនរងសលរោះ និងងាយ
រងសលរោះដល់អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន 

២.១១.៥ 
អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន
ពាក្ព់ន័នពុំទន់
យល់ដឹងេីុជសល 

វរគ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

សលើការក្ំណត្អ់ត្ថ
េញ្ហដ ណជនងាយ
រងសលរោះ 

១៨ 
ែសពឝែាយ និងសធ្ឝើេិកាេ ស្ថលាតាម ំុ-
េងាក ត្ល់ក្ុង-លេុក្ 

២.១២.១ 

កំ្ណត្ផ់ែនទីេបងែធោះ
កុ្មារកំ្លពា កុ្មារលកី្លក្
តាមភូម ិសដើមផផីេឝង
យល់ពីរញ្ហា  និងសេច
ក្ថីលតូ្វការររេ់ពកួ្សរ 

នក្ ់ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៥០០   

១៩ 
ជួយ ដល់កុ្មារក្ំលពា និងកុ្មារលក្ីលក្ 
១០០នក្ ់ក្បុងមយួឆ្ប  ំ

២.១២.១ 

អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន
ពាក្ព់ន័ន និងពលរដឌ
សៅក្បុងេហរមនពុ៍ំ
ទនយ់ល់ដឹងេីុ

ជសល សលើការរងែល
រ៉ាោះពាល់ននការសលរើ
លាេ់ពលក្មយកុ្មារ 

វរគ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៣៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២០ 
ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីែល
វាិក្ននឥទនិពលសលរឿងសញៀនដល់កុ្មារ-
យុវកុ្មារសលៅស្ថលាសរៀន 

២.១២.២ 

កាត្រ់នទយចំនួន
កុ្មារ និងយុវនីេមផ
ទផដលសលរើលាេ់
ស្ថធាតុ្សញៀន និង
សលរើអំសពើហឹងា 

វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

២១ 

ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីរុណ
ធ្ម ៌េុជីវធ្ម ៌និងឥទនិពលននសលរឿង
សញៀនចំសពាោះមនុេសដល់យុវជនសលៅ
ស្ថលាសរៀន 

២.១២.២ 

កាត្រ់នទយចនំួន
កុ្មារ និងយុវនីេ
មផទផដលសលរើ
លាេ់ស្ថធាតុ្

សញៀន និងសលរើអំសពើ
ហឹងា 

វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

២២ 

សធ្ឝើក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការជាមយួអាណ្ដ
ពាាល អាជាញ ធ្រផដនដី និងេមត្ទក្ិចច
សដើមផរីញ្ជូ នលក្ុមជនរងសលរោះសដាយសលរឿង
សញៀនសៅរក្សេវាស្ថថ រនីត្ិេមផទ 

២.១២.៣ 

រញ្ជូ នជនរងសលរោះ
ផដលសលរឿងសញៀន
ឱ្រសៅទទួលសេវា
ស្ថថ នីត្ិេមផទ 
សៅមជឈមណឍ ល
ស្ថថ នីត្ិេមផទ 

នក្ ់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

សៅសលៅសេត្ថ 

២៣ 
លារពឝទិវាកុ្មារអនថរជាត្ ិនិងទិវាពិភព
សលាក្លរឆ្ងំពលក្មយកុ្មារសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ

២.១២.៤ 

សធ្ឝើទិវាកុ្មារអនថរ
ជាត្ិ01មងុិន និង
ទិវាពិភពសលាក្
លរឆ្ងំពលក្មយ
កុ្មារ 12 មងុិន 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

២៤ 
ែថល់ចំសណោះដឹងអពំីច់រេ់ថីពពីិការភាព
ដល់និសោជក្ 

២.១៣.១ 

សរើក្វរគែសពឝែាយ
ច់រអ់ំពីការសលើក្
ក្មភេ់េិទនិជន
ពិការ 

វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

២៥ 

េហកាជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នសដើមផី
ក្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណជនមានពិការភាព 
សដើមផរីញ្ជូ នក្បុងក្មយវធិ្ីរណថុ ោះរណ្ដថ ល
វជិាជ ជីវៈ 

២.១៣.១ 
ជនពិការទទួល
ានជំនញនន
សដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ្ 

នក្ ់ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ២០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២៦ 
រញ្ជូ នជនមានពិការភាពសៅចូលរមួវរគរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញវជិាជ ជីវៈសៅតាមរ
ណ្ដថ រាធាន.ីសេត្ថ 

២.១៣.១ 
ជនពិការទទួល
ានជំនញនន
សដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ្ 

នក្ ់ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០   

២៧ 
ជនពិការានទទួលសេវាស្ថថ រលទនភាព
ពលក្មយសដាយផ្ទធ ល់សៅនឹងែធោះររេ់េវួន 

២.១៣.២ 

ទំនក្ទ់ំនងជាមយួ
អងគការផដលមាន
សេវាស្ថថ រលទនភាព
ពលក្មយសៅក្បុង
េហរមន ៍ឲ្រមក្
េហការជានដរូ
សដើមផអីនុវត្ថការងារ
ស្ថថ រលទនភាពពល
ក្មយសៅក្បុងេហ
រមនស៍េត្ថសកាោះកុ្ង
សដាយផ្ទធ ល់ 

នក្ ់ ៧០ ៧០ ៧០ ៧០ ៧០ ៣៥០   

២៨ 
លរមូលទិនបនយ័មនុេសចាេ់ជរារយ នទី
ពឹង 

២.១៤.១ 
ជលមុញដំសណើ ការ
េមារមមនុេស
ចាេ់ឱ្រកានផ់ត្លែ

 ំុ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

លរសេើរ 

២៩ 
សធ្ឝើទិវាមនុេសចាេ់អនថរជាត្ ិ01 តុ្លា
សរៀងរាល់ឆ្ប  ំ

២.១៤.១ 

សធ្ឝើការរលំទឲ្រមាន
ការរសងកើត្េមារម 
មនុេសចាេ់សៅ
តាមេហរមន ៍

នក្ ់ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ២៥០០   

៣០ 
ជួយ េសស្រងាគ ោះជនចាេ់ជរារយ នទីពឹង និង
មានជមងលឺរចាកំាយ 

២.១៤.១ 

សធ្ឝើការរលំទឲ្រមាន
ការរសងកើត្េមារម 
មនុេសចាេ់សៅ
តាមេហរមន ៍

នក្ ់ ៧០ ៧០ ៧០ ៧០ ៧០ ៣៥០   

៣១ 

រសងកើត្េមារមមនុេសចាេ់តាមេហ
រមនស៍ដាយេហការជាមយួមនធីរធ្មយការ 
និងស្ថេន យក្វត្ថ នងិលពោះេងឃជា
សរលសៅ 

២.១៤.១ 

សធ្ឝើការរលំទឲ្រមាន
ការរសងកើត្េមារម 
មនុេសចាេ់សៅ
តាមេហរមន ៍

េមារមន ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥   

៣២ 
លរមូលទិនបនយ័មនុេសចាេ់ជរារយ នទី
ពឹង 

២.១៤.១ 
សធ្ឝើការរលំទឲ្រមាន
ការរសងកើត្េមារម 
មនុេសចាេ់សៅ

សលើក្ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

តាមេហរមន ៍

មនធរីក្ចិចការនរ ី 

១ សរៀរចំទិវាអនថរជាត្ិនរ០ី៨មនី ២.១៧.១ 

រញ្ហា ស្រេថីលត្ូវាន
យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ ់
ឲ្រកាវ យជាអបក្
ដឹក្នលំែ 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

២ 
ែសពឝែាយច់រទ់រស់្ថក ត្អ់ំសពើហឹងាក្បុង
លរួស្ថរនិងេហរមន ៍

២.១៥.១ 

រុរេានផ្ទវ េ់រថូរ
ឥរោិរទ ពីការ
មនិចូលរមួ មក្
ចូលរមួទទួល
ពត័្ម៌ាន 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៣ 

សវទិកាពិភាក្ាជាមយួរណៈក្មាយ ធ្ិការ
ពិសលរោះសោរល់ក្ិចចការស្រេថី និងកុ្មារ
លក្ុង-លេុក្ េថីពីការអនុវត្ថត្នួទី ភារ
ក្ិចច 

២.១៧.១ 

ស្រេថីមានភាព
កាវ ហាន ក្បុងការ
អនុវត្ថក្ិចចការ 
ររេ់េវួន 

សលើក្ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសលើក្ក្មភេ់
ការរស្រញ្ហជ រសយនឌរ័ររោិរន័ប និងេម
ធ្មេ៌ងគម 

២.១៧.២. 

េមត្ទភាពររេ់
េមាជិកាលក្ុមលរឹក្ា
លក្ុង/លេុក្/េណឍ  និង
 ំុ/េងាក ត្ ់ក្បុងការ
អនុវត្ថការងារ សយន
ឌរ័ររោិរន័ប និង
េមធ្មេ៌ងគម 

កានផ់ត្មានលរេិទន
ភាព និងលរេិទនែល 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៥ វរគផក្នចបអំសាេ(សមយ ផលត្ង) ២.១៧.១ 

រសងកើនភាពអងអ់ាច
ផែបក្សេដឌក្ិចចដល់
ស្រេថីនិងជំនញ

រផនទម 

វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៦ 
ែសពឝែាយេថីពីការសលើក្ក្មភេ់េីលធ្ម៌
េងគម 
ត្នមវលរួស្ថរផេយរ 

២.១៧.២. 

រសងកើនការយល់ដឹង
អំពីេីលធ្មេ៌ងគម 
រញ្ហា សលរៀងសញៀន 
ច់រច់រាចរណ៍ 

និងកាត្រ់នទយរាល់

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

ទេសនៈឥរោិរង 
អវជិជមាន ររេ់  

យុវវយ័ 

៧ 
វរគែសពឝែាយេថីពីែលរ៉ាោះពាល់ននការ
សលរើលាេ់សលរឿងសញៀន 

២.១៦.១ 
ែលរ៉ាោះពាល់ននការ
សលរើលាេ់សលរឿង

សញៀន 
សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

មនធរីធ្មយការ នងិស្ថេន 

១ លរ ងវញិ្ហដ រនរលត្ធ្មយវនិយ័ ២.១៨.១ 
យល់ដឹងពីធ្មវ៌ ិ
នយ័ររេ់លពោះពុទន 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

២ 
អនុវត្ថនេ៏ងឃលរកាេអនុេំវចឆរៈមហា
េនបិាត្មស្រនថីេងឃទូទងំលរសទេ 

២.១៨.២ 
អនុវត្ថតាមេងឃ

លរកាេ 
សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៣ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លត្ួនទីភារក្ិចចលក្ុមេីល
ធ្មអ៌ាចាររ អាចរសិៅផេយរ 

២.១៨.៣ 

អាចាររ អាចារនីិយល់
ដឹងច់េ់ពីការសរៀរចំ
ពិធី្រុណរសែសងតាម
ផររលរនពណីនិង

ស្ថេន 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ សរៀរចំពិធ្ីរុណរមា រូជា ២.១៨.៤ 
សរៀរចំពិធ្ីរុណរ
មា រូជា និង
វសិ្ថេរូជា 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៥ 
សរៀរចំពិធ្ីលេងទ់ឹក្លពោះលេងទ់ឹក្លពោះ
េងឃ និង 
ភងូត្ទឹក្ជូនមាតារិតា ចាេ់លពឹទឌ ចាររ 

២.១៨.៤ 

លរជាពលរដឌមាន
ការចូលរមួក្បុងពិធ្ី
រុណរនិងរុណរ
លរនពណីសែសងៗ
កានផ់ត្សលចើន 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៦ សរៀរចំពិធ្ីរុណរវសិ្ថេរូជា ២.១៨.៤ 
សរៀរចំពិធ្ីរុណរ
មា រូជា និង
វសិ្ថេរូជា 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៧ លរជុំពិភាក្ាផែបក្ពាហិរស្ថេន ២.១៩.១ 
ពិភាក្ាផែបក្ពាហិ

រស្ថេន 
សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

៨ ចុោះសធ្ឝើអធ្ិការក្ចិចស្ថលាពុទឌិក្េិក្ា ២.១៩.២ 
សដើមផសីលើក្ត្សមកើង
និងរក្ាលរនពណីទំ
នមទំលារត់ាម

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

ផររស្ថេនសរៀង
រាល់ឆ្ប មំថង 

៩ ស្ថងេងរ់រងងយីជុំវញិមនធីរ ២.១៩.៣ ស្ថងេងរ់រងងយ ី សលើក្ ៣០០ ០ ០ ០ ០ ៣០០ 
  

១០ ជួេជុលមនធីរ ២.១៩.៤ ជួេជុលផក្លមែ សលើក្ ១ ០ ០ ០ ០ ១ 
  

មនធរីវរផធ្ម ៌នងិវចិលិត្េិេផៈ 

១ 
ចុោះរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ វត្ទុរុរាណ និងជួេ
ជុលកុ្លាលភាជនល៍េងព់ីេំសៅលិច
សៅសកាោះសេថច 

២.២៤.១ 
កុ្លាលភាជនទ៍ងំ
អេ់លត្ូវានចុោះ

រញ្ជ ី 
ក្ផនវង ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

២ 
សាោះរសងាគ លសធ្ឝើស្ថវ ក្េញ្ហដ  និងក្ណំត្់
លពំដីស្ថទ នីយរុរាណក្បុងសេត្ថ 

២.២៤.១ 
ក្ំណត្ស់្ថវ ក្េញ្ហដ
ស្ថទ នីយររុាណ 

ក្ផនវង ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ១៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៣ 
ជួេជុលស្ថភ ន ែវូវចូលត្ំរនរ់មណីយ
ដាឌ ន ុនឆ្ង 

២.២៤.១ 
ជួលជុលស្ថភ ន

លរផវង១២០ផម៉ាលត្
ចូល ុនឆ្ង 

ផម៉ាលត្ ១២០ ០ ០ ០ ០ ១២០ 
  

៤ 
លរមូលវត្ទុរុរាណសៅរាយា៉ា យតាមទី
ស្ថធារណៈយក្មក្រក្ាទុក្ក្ផនវងមាន
េុវត្ទិភាព 

២.២៤.១ 

ចុោះលស្ថវលជាវនិង
លរមូលវត្ទុរុរាណ
មក្រក្ាទុក្សៅ
ស្ថរមនធីរ 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

៥ 
ទរស់្ថក ត្ក់ារលួចជីក្ក្កាយវត្ទុរុរាណ
េុេច់រ ់

២.២៤.២ 
ការអភរិក្សវត្ទុ
រុរាណ 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
  

៦ 
រំែុេលរជាពលរដឌឲ្រផងរក្ាលរនពណី
មាូរអាហារ េសមវៀក្រំពាក្ ់រសងាើរផេវង 
រា ំ

២.២៤.២ 
រំែុេលរជាពលរដឌ
ឲ្រមានការចូលរមួ 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
  

៧ 
ការេផមថងេិលផៈទេសនីយភាពសៅ
តាមមូលដាឌ ន 

២.២៤.២ 

េផមថងេិលផៈទ
េសនីយភាពសៅ
សពលមានពិធ្ី

រុណរ 

សលើក្ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៨ 

ែសពឝែាយពីទំសនៀមទលំារល់រនពណី
ររេ់ជនជាត្ ិ
សដើមភារត្ិចតាមរយៈការេផមថង
េិលផៈ និងតាងំពិពរ័ណ៍ 

២.២៤.២ 

េផមថងេិលផៈ និង
តាងំពិពរ័ណ៍ររូ
ភាពជនជាត្ិសដើម

ភារត្ិច 

សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

៩ 
ែសពឝែាយពីក្់ចច់មាវ ក្ផ់េយរដល់មាច េ់
សរាងេិរផក្មយ  
និងជាងចមាវ ក្ ់

២.២៤.២ 

ផចក្សេៀវសៅក្់ច់
ចមាវ ក្ផ់េយរដល់

មាច េ់សរាងេិរផក្មយ 
ចំនួន ០១សលើក្ 
ក្បុងមយួឆ្ប  ំ

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

១០ 
ពលងឹងស្ថប នដេិលផៈមហាជន និង
េិលផៈអាជីពសដើមផរីំសរ ើសេចក្ថីលត្ូវការ
ររេ់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ 

២.២៥.១ 

ពលងឹងស្ថប នដ
េិលផៈមហាជន 
និងេិលផៈអាជីព
ចំនួន ០៣លក្ុម 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

១១ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរាចំាេ់ ត្សមវើងរាងំយី 
និងការេផមថងសរឿងេវីៗដល់េិេសជំនន់
សលកាយ 

២.២៥.១ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លរាំ
ចាេ់ ត្សមវើងរាងំយី និង
ការេផមថងសរឿងេវីៗដល់
េិេសចំននួ៥០នក្់

ក្បុងមយួឆ្ប  ំ

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១២ 
សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លសភវងលរនពណី 
និងសភវងពណិពាទរ នឆោុដំល់ទីជនរទ 
និងតាមវត្ថអារាម 

២.២៥.១ 

រណថុ ោះរណ្ដថ ល
សភវងលរនពណី និង
សភវងពិណពាទរ 
នឆោុដំល់ទី

ជនរទ និងតាមវត្ថ
អារាមចំននួ៣លក្ុម 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  

១៣ 
ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញដល់មស្រនថី
ររេ់អងគភាព 

២.២៥.២ 

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ដល់មស្រនថីររេ់អងគ

ភាព 
ចំនួន២០នក្ ់

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 

  
មនធរីការងារ នងិរណថុ ោះរណ្ដថ លវជិាជ ជវីៈ 

1 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំែសពឝែាយច់រេ់ថីពី
ការងារ លក្េេណឍ ការងារនិងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថសែសងៗ 

២.២៦.១ លរជុំ សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

2 
ចុោះអធ្ិការក្ចិចការងារតាម េហលរេ 
លរឹោះស្ថទ ន 
ឲ្រានសទៀងទត្ ់

២.២៦.១ អធ្ិការក្ិចច សលើក្ ៧៥ ៧៥ ៧៥ ៧៥ ៧៥ ៣៧៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

3 
ពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីអធ្ិការក្ិចចការងារ
តាមរយៈ 
ការរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញ 

២.២៦.២ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

4 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអរគិេន ី ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

5 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជាងក្សំារ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

6 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លកុ្ំពរូទរ័រដឌាល ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

7 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លសអ ិចលត្ូនិច ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

8 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជួេជុលម៉ាូតូ្ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

9 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជាងែារផដក្ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

10 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្វ់ា៉ា
ក្សំ់្ថងមាន ់

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

11 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្វ់ា៉ា
ក្សំ់្ថងសរ 

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

12 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្វ់ា៉ា
ក្សំ់្ថងលជកូ្ 

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

13 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមលត្ីអ
ផណថ ង 

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

14 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមក្ផងករ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

15 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដារំផនវចលមុោះ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

16 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លរណថុ ោះែសតិ្ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

17 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដសំពភ   ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

18 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដនំេភចងកឹោះ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

19 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដលំត្ក្ួន ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

20 សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដលំត្ឡាច ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

មនធរីពត័្ម៌ាន  

១ 
ពលងីក្វសិ្ថលភាពលរពន័នែសពឝ ែាយ
ានលររដណថ រទូ់ទសំេត្ថ 

២.២៨.១ 

រសងកើនក្មាវ ងំែាយ 
វទិរុសដើមផាីនលររ 
ដណថ រទ់ងំ០៧លក្ុង 

លេុក្ 

១ក្ំសរវរ     ១     ១   

២ 
រំពាក្ឧ់រក្រណ៍ េមាម ររសចចក្សទេឲ្រ
ានលររល់រន ់ទំសនើរលេរតាមេមយ័
រសចចក្វទិា។  

២.២៨.២ 

សដើមផមីានលទនភាព
លររល់រនក់្បុងការែ
លិត្ និងែសពឝែាយ
ពត័្ម៌ានលរក្រសដាយ

រុណភាព 

១ក្ំសរវរ ១ ១ ១ ១ ១ ១០   

៣ 
ត្លមូវឲ្រមានស្ថទ នីយទូ៍រទេសនម៍យួេម
រមរអាចែាយលររដណថ រទូ់ទងំសេត្ថ 
សដើមផរីសលមើជូនទេសនកិ្ជន។ 

២.២៨.៣ 

ផក្លមែឧរក្រណ៍ 
េមាម ររសចចក្សទេ

លរក្រសដាយរុណភាព   
ទំសនើរលេរតាមេមយ័

រសចចក្វទិា 

១ស្ថទ នីយ ៍     ១     ១   

៤ 
រំពាក្នូ់វមសធ្ាាយេលមារចុ់ោះយក្
ពត័្ម៌ានសៅតាមមូលដាឌ ន  

២.២៨.៤ រងយនថ សលរឿង   ១       ១   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លមស្រនថជីំនញរសចចក្សទេ 
សដើមផអីភវិឌណនធ៍្នធានមេស។ 

២.២៨.៥ 

រញ្ជូ នមស្រនថីសៅរ
ណថុ ោះរណ្ដថ ល

ជំនញរសចចក្សទេ
ពត័្ម៌ាន 

១០សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

មនធរីទនំក្ទ់នំងជាមយួរដឌេភា-លពទឹនេភា នងិអធ្កិារក្ចិច 

១ 
ែសពឝែាយច់រន់នដល់ លរជាពលរដឌ
ានទូទងំសេត្ថនិងសវទិកាស្ថធារណៈ 

២.២៩.១ 
លរជាពលរដឌយល់ 
ដឹងនិងសររពច់រ ់

សលើក្ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ៧០   

២ 
សធ្ឝើអធ្កិារក្ិចចនងិតាមដានការអនុវត្ថ
ច់រ ់

២.៣០.១ 

លរជាពលរដឌ និងម
ស្រនថីរាជការ កាត្់
រនទយអំសពើពុក្
រលួយ និងាតុ្
ភាពអេក្មយនន 

សលើក្ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០   

មនធរីមេុងារស្ថធារណៈ 

១ 
ែសពឝែាយលិេិត្រទដាឌ នរត្យុិត្ថនន
ដល់មស្រនថីជុំវញិសេត្ថ 

២.៣១.១ 

-ការយល់ដងឹពលិីេតិ្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថសៅមានក្ំ
រតិ្ -ការអនុវត្ថសៅមានក្ំ
រតិ្ និងមនិទនា់នលររ់

លជុងសលជាយ 

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០ 

  



 

 ទំពរ័ 275 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រមស្រនថីរាជការ និង
មស្រនថីជារក់្ិចចេនា តាមមនធីរ អងគភាព 
លក្ុង លេុក្ 

២.៣២.១ 
-ការចុោះវត្ថមានមស្រនថី
រាជការមនិាន

លត្ឹមលត្ូវ   
សលើក្ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ១៥០ 

  

៣ 

លរជុំែសពឝែាយ សេចក្ឋីផណនពំីថាប ក្់
ជាត្ិសដើមផជីាមូលដាឌ នរលំទការចុោះលត្ួត្
ពិនិត្រ តានរណ្ដឋ មនធីរ អងគភាព លក្ុង 
លេុក្ 

២.៣៣.១ 

 
-ការយល់ដឹងពី

សេចក្ឋីផណនពំីថាប ក្់
ជាត្ិសៅមានក្ំរតិ្ 

-ការអុវត្ថការងារសៅ
មានក្ំរតិ្ និងមនិ
លររល់ជុងសលជាយ 

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០ 

  
មនធរីផែនការ 

១ 
រលំទដំសណើ រការសរៀរចំក្ស្ថងផែនការ
សៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិនិងសធ្ឝើការរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 

២.៣៤.១ 
ក្ំណត្វ់ឌណនភាពផែនការ
ផដលមានលស្ថរស់ដើមផី

ដំសណើ រការរនថ 
វរគ/សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

២ 

ពលងឹងការលរមូល ចងលក្ង ែសពឝែាយ 
និងការសលរើលាេ់ទិនបនយ័ក្បុងការងារ
ផែនការថាប ក្ស់លកាមជាត្ិនិងសធ្ឝើការរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 

២.៣៤.១ 

ចងលក្ង ែសពឝែាយ នងិ 
សលរើលាេ់ទិនបនយ័ក្បុង
ការងារក្ស្ថងផែនការ

ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ នងិ សរៀររ
ធ្នធាន 

វរគ/សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

៣ 
 រលំទនិងចូលរមួក្ចិចការរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ ការងារ
លរជាជន និងការអភវិឌណ  

២.៣៤.១ 

អភវិឌណ ក្ិចចការរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លពលងឹង
េមត្ទភាព កាអនុវត្ថ 
ការងារលរជាជន និង

ការអភវិឌណ  

វរគ/សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

  

៤ 
រលំទនិងចូលរមួក្ចិចការរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ ការងារវទិា
ស្ថស្រេថ និងរសចចក្វទិា  

២.៣៤.១ 

អភវិឌផ ក្ិចចការរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លពលងឹង
េមត្ទភាព កាអនុវត្ថ 
ការងារវទិាស្ថស្រេថ 
និងរសចចក្វទិា  

វរគ/សលើក្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៥ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្ររាយការណ៍រកី្
ចំសរ ើនលរចា ំលត្ីមាេររេ់ក្មយវធិ្ីវនិិ
សោរសេត្ថ លក្ុងលេុក្  ំុេងាក ត្ ់

២.៣៤.១ 

តាមដានលត្ួត្ពិនិត្រ 
និងវាយត្នមវ ការអនុ
វត្ថវេ័ិយផែនការ-េទិ
ត្ិ លរជាជននិងការ
អភវិឌណ និងវទិា
ស្ថស្រេថនិងការ
អភវិឌណ សធ្ឝើរាយ
ការណ៍លរក្រសដាយ
លរេិទនភាពេភេ់ 

សលើក្ ៣ ៣ ២ ២ ២ ១២ 

  
ផែបក្លររល់រងធ្នធានធ្មយជាត្ ិររសិ្ថទ ន នងិការរនានំងឹការផលរលរលួអាកាេធាតុ្ 
មនធរីការសរៀរចផំដនដ ីនរររូនយីក្មយ េំណង ់នងិេុរសិោដ ី

១ សចញរណ័ត ក្មយេិទនិដធី្វីជូនលរជាពលរដឌ ៣.១.១ 
លរជាពលរដឌទទួល
ានេិទនិសពញសលញ
ក្បុងការកាន់ការដ់ីធ្វី 

ក្់លដ ី ៨៤០០ ៨៤០០ ៨៤០០ ៨៤០០ ៨៤០០ 
៤២០០

០ 
  

២ 
រសងកើត្លក្ុមការងារចុោះសដាោះលស្ថយសដើមផី
កាត្រ់នទយឬរញ្ចរទ់ំនេ់ ដធី្វ ី

៣.១.៥ 

ទំនេ់ដីធ្វីសក្ើនស ើង
សៅលេុក្ផលេអំរិល,
លេុក្រូទុមស្ថររ និង
លេុក្រីរសី្ថររ 

ក្រណី ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០   

៣ សចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្ស្ថងេងន់ិង ៣.១.៤ -េំណង់រយ នច់រ,់  ការដាឌ ន ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៥០០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

វញិ្ហដ រនរល័ត្លក្មុជាងស្ថងេង ់ -េំណង់ស្ថងេង់
រយ នការ 

ពិនិត្រការសរើក្និង
រិទការដាឌ ន  ៥ 

៥ ៥ ៥ ៥ ២៥ 

-លក្ុមជាងរយ នច់រ់ លក្ុម ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥ 

៤ 
ក្ស្ថងផែនទីសលរើលាេ់ដីធ្វី  ំុ/េងាក ត្់
,លេុក្/លក្ុង 

៣.១.៣ 

-ការសលរើលាេ់ដីមនិ
លតឹ្មលតូ្វ ,សហដាឌ រចន
េមភន័ន រយ នលក្េណៈ 
រសចចក្សទេ, ទីលរជំុជន
រយ ន េណ្ដថ រធ់ាប រ ់

លក្ុង/លេុក្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧   

មនធរីររសិ្ថទ ន 

1 
អររែំសពឝែាយច់ររ់រសិ្ថទ ន និង ការ
ផលរលរួលអាកាេធាតុ្ 

៣.២.១ 
ែសពឝែាយអំពី
ច់ររ់រសិ្ថទ ន 

វរគ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ៧០   

២ 
ការដាក្ផ់្ទវ ក្ផ់្ទធ ងំា៉ា ណូរែសពឝែាយអំពី
ររសិ្ថទ ន 

៣.២.១ 

ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ដ  
អរររំរសិ្ថទ ន សៅទី
លរជុំជន នងិទសី្ថ

ធារណៈ 

ផ្ទធ ងំ 8 8 8 8 8 ៤០   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

3 រលំទដល់មស្រនថីឧទានុរក្សក្បុងការល់ត្  ៣.៤.១ 
រញ្ឈរក់ារការ់សឈើ
សៅក្បុងត្ំរនក់ារពារ
ធ្មយជាត្ិទងំ១០ 

ត្ំរន ់ 4 4 4 4 4 ២០   

៤ 
ការែសពឝែាយច់រេ់ថីពតី្ំរនក់ារពារ
ធ្មយជាត្ ិដល់េហរមនម៏ូលដាឌ ន 

៣.៤.១ ែសពឝែាយច់រេ់ថីពី
ត្ំរនក់ារពារធ្មយជាត្ិ 

វរគ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

េណឍ រដឌាលនលពសឈើ 

១ 
សរៀរចំឲ្រមានឧរក្រណ៍លររល់រន ់
(GPS. GIS...) 

៣.៥.១ 
រំពាក្ឧ់រក្រណ៍លររ់

លរន់ (GPS. 
GIS...) 

សលរឿង ១ ១ ១ ១ ១ ៥  

២ 
ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ហដ  និងសាោះរសងាគ លលពំ នន
ផដននលពសឈើររេ់រដឌឲ្រានលររក់្ផនវង 

៣.៥.១ 

ការចុោះរញ្ជ ិកា និង
ការក្ំណត្ល់ពំផដន
នលពសឈើសៅតាម
លក្ុង លេុក្ 

រសងាគ ល ៣៩០ ៣៩០ ៣៩០ ៣៩០ ៣៩០ ១៩៥០  

៣ 
ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រការជួញដូរសឈើ
េុេច់រ ់

៣.៦.១ 
ពលងឹងការអនុវត្ថ
ច់រ ់ទូទងំសេត្ថ 

សលើក្ ១៨០ ១៨០ ១៨០ ១៨០ ១៨០ ៩០០  
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៤ 

ែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌអំពីច់រេ់ឋី
ពីនលពសឈើ រទរញ្ហជ  និងសេចក្ឋីជូន
ដំណឹង ររេ់រាជរដាឌ ភាិល និងលិេិត្ 
រទដាឌ នសែសងៗសទៀត្ 

៣.៦.១ 
ែសពឝែាយច់រេ់ឋី
ពីនលពសឈើដល់
លរជាពលរដឌ 

សលើក្ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ១២០  

៥ 
អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌផដល
ចូលរក្ែល អនុែលនលពសឈើឲ្រសចោះលរុង
លរយត័្បក្បុងការការពារសភវើងសឆោះនលព 

៣.៦.២ 
ែសពឝែាយវធិាន
ការ ការពារសភវើង

សឆោះនលព 
សលើក្ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០  

៦ 
អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់អបក្សទេចរណ៍
មយួចំនួនឲ្រសចោះលរុងលរយត័្បក្បុងការ
ការពារសភវើងសឆោះនលព 

៣.៦.២ 
ែសពឝែាយដល់អបក្

សទេចរណ៍ ពីវធិានការ 
ការពារសភវើងសឆោះនលព 

សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥  

៧ រសងកើត្ថាប ល់រណថុ ោះកូ្នសឈើ ៣.៧.១ រណថុ ោះកូ្នសឈើ ថាប ល់ ១ ១ ១ ១ ១ ៥  

៨ 
ចុោះក្ណំត្ទ់ីតាងំេលមារស់្ថថ រ និងដាំ
សឈើស ើងវញិ 

៣.៧.១ 
ក្ំណត្ទ់ីតាងំ
េលមារស់្ថថ រ 

ហិក្តា ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ៦៥  

៩ 
 អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ពំី
ស្ថរៈលរសោជនន៍នការអភរិក្សនលពសឈើ 

៣.៧.១ 
ការដាសំ្ថថ រនលពសឈើ
សៅ តាមរណ្ដថ

េហរមន ៍ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥  
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

លេុក្ ននសេត្ថ
សកាោះកុ្ង 

១០ រសងកើត្េហរមនន៍លពសឈើ ៣.៨.១ 
ផងរក្ានលពសឈើទូ

ទងំសេត្ថ 
េហរមន ៍ ១ ១ ១ ១ ១ ៥  

ផែបក្រដឌាល នងិេនថេុិេេណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណោះ 

១ 
ចុោះលេងទ់ិនបនយ័ជនររសទេ ស្ថប ក្ស់ៅរ
យៈសពល េវីនិងផវង សៅក្បុងសេត្ថ ។ 

៤.២៨.១ 
៩៥%ននជន

ររសទេមានឯក្
ស្ថរលេរច់រ ់

នក្ ់ ៥០០   ៥០០   ២៥០ ១២៥០ ការោិ
ល័យ 
លររល់រ
ងជន
ររសទេ ២ 

ចុោះែសពឝែាយអំពីច់រ ់លក្មលពហយទណ័ឍ  
និងច់រន់ន ននលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុ
ជា ឲ្រដល់េហរមន ៌។ 

៤.២៨.១ 
ែសពឝែាយអំពី
ច់រ ់លក្មលពហយ 

ទណ័ឍ  
នក្ ់ ៧០០០ ៧០០០ ៧០០០ ៧០០០ ៧០០០ 

៣៥០០
០ 

៣ 
ចុោះរងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រ  ការរងក
រទសលយើេសែសងៗ ។ 

៤.២៩.១ 
ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រ  
ការរងករទសលយើេ 

សែសងៗ ។ 
សលើក្ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០ 

ផែន
លពហយ 
ទណ័ឍ  

៤ 
ែសពឝែាយ អររ់ ំសអាយដល់េហរមន ៍
និង រងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រអំសពើហឹ
ងាសែសងៗ ។ 

៤.២៩.២ 
ែសពឝែាយពីផែនការ 
ភូម/ិ ំុមានេុវត្ទិ

ភាព  ច់រន់នសៅ
សលើក្ ៨០០ ៨០០ ៨០០ ៨០០ ៨០០ ៤០០០ 

ការ.ិក្ិចច
ការរ៉ាុេថិ៍
រដឌាល 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

តាមេហរមន៍ 

៥ 
ែសពឝែាយពីច់រ ់និងែលរ៉ាោះពាល់នន
សលរឿងសញៀន សៅេហរមន ៍

៤.៣០.១ 
ែសពឝែាយពីច់រ ់
និងែលរ៉ាោះពាល់នន
សលរឿងសញៀន 

សលើក្ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ១៥០០ 
ការ.ិ
សលរឿង
សញៀន 

៦ 
ចុោះទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក ររទសលយើេសលរឿង
សញៀន ។ 

៤.៣០.២ 
ទរស់្ថក ត្់ និងរស្រងាក រ
រទសលយើេសលរឿង

សញៀន ។ 
នងង ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ១៨២៥ 

ការ.ិ
សលរឿង
សញៀន 

៧ 
ចុោះែសពឝែាយអំពីអពំីច់រច់រាចរណ៍ែវូវ
សរក្សអាយដល់េហរមន ៍ស្ថលាសរៀន 
សរាងចលក្ តាមដងែវូវ ។ល។ 

៤.៣១.១ 
ទរស់្ថក ត្ ់និងរ
ស្រងាក ររទសលយើេ
សលរឿងសញៀន ។ 

សលើក្ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០ 
ការ.ិ
ចរាចរ
ែវូវសរក្ 

៨ 
ចុោះែសពឝែាយអនុលក្ិត្រ សលេ ០៤៣   
ររេ់លក្េួងមហានែធ    េថីពីការសរៀរចំ 
េណ្ដថ រធ់ាប រទូ់ទងំសេត្ថ ។ 

៤.៣២.១ 
ែសពឝែាយអនុលក្ិ
ត្រ សលេ ០៤៣    

សលើក្ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០ 
ការ.ិេ
ណ្ដថ រ់
ធាប រ ់
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

៩ 
ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រ ការដាក្រ់ំពងព់នវត្អ់រគី
ភយ័ សៅតាមត្ំរន ់ផដលងាយរងក
រសលរោះ      អរគីភយ័រំែុត្ ។ 

៤.៣៣.១ 

រនថែសពឝែាយអំពីអត្ថ
លរសោជន ៌និង    ស្ថ
រៈេំខាន ់ននការសធ្ឝើ
សេៀវសៅលរួស្ថរ 

សេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ ។ 

សលើក្ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ១០០០ 

ការ ិ
.រងាក រ 
េសស្រងាគ ោះ 
និងពនវត្ ់
អរគីភយ័  

១០ 

ចុោះពលងឹងត្ួនទ ីភារក្ិចច ររេ់ក្មាវ ងំ
ជំនញ សៅតាមរ៉ាុេថិ៍នររាលរដឌាល 
ផែបក្សធ្ឝើសេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ/សេៀវសៅ
លរួស្ថរ ជូនលរជាពលរដឌ ។ 

៤.៣៤.១ 

ពលងឹងត្ួនទី ភារក្ិចច 
ររេ់ក្មាវ ងំជំនញ 
សៅតាមរ៉ាុេថិ៍

នររាលរដឌាល 

នងង ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ១៨២៥ 

ការោិ
ល័យ 
លររល់រ
ងការ
ស្ថប ក្់
សៅ 

១១ 
ចុោះពលងឹងត្ួនទ ីភារក្ិចច ររេ់ក្មាវ ងំ
ជំនញសៅតាម អធ្ិការ   ដាឌ ន
នររាលរដឌាលលក្ុង/លេុក្ ។ 

៤.៣៦.១ 
ពលងឹងត្ួនទី ភារក្ិចច 
ររេ់ក្មាវ ងំជំនញ
សៅតាម អធ្ិការ  

នងង ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ១៨២៥ 

ការ ិ
.អនថរារ
មន ៍និង
ត្លមួត្
រទ
រញ្ហជ  

១២ 

ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំនររាល ការពារេុវត្ថិ
ភាព ជួយ េលមួលចរាចរជូន លពោះមហា
ក្សលត្ ឥេសរជនជានេ់ភេ់ អបក្កាទូត្    
និងថាប ក្ដ់កឹ្នជំាត្/ិអនថរជាត្ ិ។ 

៤.៣៦.១ 
ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំ

នររាល ការពារេុ
វត្ថិភាព 

សលើក្ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ១៥០ 

ការ ិ
.អនថរារ
មន ៍និង
ត្លមួត្
រទ
រញ្ហជ  
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា 
លទឌែលា៉ា នស់្ថយ ន 

សែសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ េររុ 

១៣ 
ចុោះការពារេុវត្ថិភាពជូនសភញៀវ
សទេចរណ៍ផដលមក្ក្ំស្ថនថសៅសពល
រុណរជាត្ ិ។ 

៤.៣៦.២ ការពារេុវត្ថិភាពជូន
សភញៀវសទេចរណ៍ 

សលើក្ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ១៥០០ 
ការ.ិន.
រ

.សទេច
រណ៍ 

១៤ 

ចុោះរិទែសពឝែាយេវមឹស្ថរច់រេ់ថីព ី  
ការរស្រងាក រអំសពើជួញដូរមនុេស និងអំសពើ
សធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវសភទសៅតាមសរលសៅេំ
ខាន់ៗ  

៤.៣៧.២ 

ែសពឝែាយេវឹមស្ថរ
ច់រេ់ថីពី   ការ
រស្រងាក រអំសពើជួញដូរ

មនុេស 

សលើក្ ៦ ៦ ៦ ៦ ៦ ៣០ 

ការ.ិ
លរឆ្ងំ
ការជួញ
ដូរ

មនុេស.
ការពារអ
នីត្ិជន 
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៣.២. ររបេ័ណ្ឌ ផតលខ់សវា 
ក្).លក្រេណ័ឍ ែថល់សេវាររេ់រដឌាលសេត្ថ 

តារាងររបេ័ណ្ឌ ផតលខ់សវាសរមាប់រយៈខពលររាំឆ្ន ាំរបសរ់ដឋរលខេតត 
 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

១ ខស្ចរថីអនុញ្ហដ តឱ្យរបរបអាជវីរមម អាហរណ័ នហីរណ័ 
ស្ណឌ គារវនិិខយាគទុនបរខទស្ 

ស្នលឹរ ១០០ ១៥០ ១៥០ ២០០ ២២០ ៨២០ 
  

២ លរខនថិរៈររុមហ ុនអាជីវរមមនានា វញិ្ហដ បនបរតចុោះបញ្ជ ីររមុហ ុន 
លិេិតររស្ួង ណិជជរមមរិចចស្នា 

ស្នលឹរ ៨០ ១០០ ១២០ ១២០ ១២០ ៥៤០ 
  

៣ បលង់សាងស្ង់ ប័ណត ១២០ ១៣០ ១៥០ ១៦៥ ១៨០ ៧៤៥   
៤ វញិ្ហដ បនបរតស្មាគ ល់មាច ស់្រមមស្ិទនិអចលនវតទុ ស្នលឹរ ១២០ ១៥០ ១៥០ ១៦០ ១៦០ ៧៤០   
៥ ស្ញ្ហដ បរតខរកាយឧតថមស្ិរា (របុងរបខទស្) ស្នលឹរ ៩០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៤៩០   
៦ ស្ញ្ហដ បរតពុទនិរស្ិរា ស្នលឹរ ២០ ៣០ ៣០ ៣០ ៤០ ១៥០   

៧ 
លិេិតអនុញ្ហដ តចុោះបញ្ជ ីស្មាគម អងគការ រពោះវហិារសាស្នា និង
ស្ហគមន៍ ចាប់ ១២ ១៥ ១៥ ២០ ៣០ ៩២ 

  

៨ 
លិេិត ឬឯរសារខផសងៗខទៀត (ខដលមិនខមនជាស្មតទរចិចរបស់្
សាទ ប័នណមួយ) 

ចាប់ ២០ ២០ ២០ ៣០ ៤០ ១៣០ 
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

៩ 
ការអនុញ្ហដ តឱ្យជីរឆលងផលូវ ឬតាមបខណថ យផលូវរបុងខេតថ(ចុំខ ោះការ
ជួស្ជុលផលូវខ ងីវញិឱ្យបានរតឹមរតូវតាមលរខណៈបខចចរខទស្ដូច
ខដីមគឺជាកាតពវរចិចរបស់្អបរខស្បីសុ្ុំ) 

រខនលង ២០ ៣០ ៣០ ៣៥ ៣៥ ១៥០ 

  

១០ លិេិត/ប័ណតឆលងរពុំខដន (laissez-passer) រាល ៤២០០ ៤៥០០ ៥០០០ ៦០០០ ៦០០០ ២៥៧០០ 
  

១១ លិេិតអនុញ្ហដ តទីតាុំងបា៉ា ណូអចល័ត(គតិរបុង ១ខម៉ារតកាខរ ៉ា) ផ្តធ ុំង ១៥០ ២០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ១២៥០ 
  

១២ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដរីមមស្ិទនិឯរជន រខនលង ៦០ ៩០ ១០០ ១២០ ១៥០ ៥២០ 
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េ).លក្រេណ័ឍ ែថល់សេវរដឌាលររេ់មនធរី អងគភាពននក្បុងសេត្ថ 
តារាងររបេ័ណ្ឌ ផតលខ់សវាសរមាប់រយៈខពលររាំឆ្ន ាំរបសម់នទីរ-អងគភាព 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

មនធីររស្រិមម រកុាខ របមាញ់ និនខនសាទ 
1 សចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្ិសធ្ឝើអាជីវក្មយពឃិ្ដេត្ឝ នក្ ់ ៨០ ៨២ ៨៣ ៨៥ ៨៥ ៤១៥   

េណឍ រដឌបាលជលផល 

1 
លិេិតអនុញ្ហដ តឲ្យបខងកីតទីតាុំងរបមូល 
ទិញ លរ់ និងស្នបិធជិលផល ចាប់ ២០ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ១២៨   

2 លិេិតអនុញ្ហដ តឲ្យខធវីវារវីបផរមម ចាប់ ២៣ ៣០ ៣៥ ៤០ ៤០ ១៦៨   
មនធីរធនធានទឹរ និងឧតុនិយម 
                    
មនធីរខរ ៉ា និងថ្នមពល 
១ រថ្រមផថល់អាជាញ បណ័ត អាជាញ ប័ណត ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ១៤០   
២ រថ្រមចុោះបញ្ជ ីអាជាញ បណ័ត អាជាញ ប័ណត ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ១៤០   
៣ រថ្រមពិនិតយខរៀបចុំឯរសារ អាជាញ ប័ណត ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ១៤០   
មនធីរឧស្ាហរមម និងស្បិផរមម 

1 ចុោះបញ្ជ ីបខងកីតខោងចររស្ិបផរមមថមី 
ខោងចររ
ស្ិផរមម 

២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

2 ខចញវញិ្ហដ បនបរតតុំខណីការង្វរខោងចររស្ិបផរមម 
ខោងចររ
ស្ិផរមម 

២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 
  

3 ខចញវញិ្ហដ បនបរតអាជីវរមមទឹរសាអ ត ទីតាុំង ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   
4 រតួតពិនិតយ ថ្ដបាញ់ខរបងតាមសាទ នីយ សាទ នីយ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ១៤០   

5 បនថវញិ្ហដ បនបរតខោងចររស្ិបផរមម 
ខោងចររ
ស្ិផរមម 

១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០ 
  

មនធីរសាធារណៈការ និងដឹរជញ្ជូ ន  
ការផថល់បណតស្ុំគាល់ផ្តល រខលេ 
១ ខទចររយានយនថ ខរគឿង ៥២៤ ៥៥០ ៦០០ ៦៥០ ៧០០ ៣០២៤   
២ រតីចររយានយនថ ខរគឿង ៥ ៨ ១០ ១៥ ២០ ៥៨   
៣ រថយនថខទស្ចរណ៍ ខរគឿង ៩០ ១០០ ១៣០ ១៥០ ១៨០ ៦៥០   
៤ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច ខរគឿង ២២ ២៥ ៣០ ៣៥ ៤០ ១៥២   
៥ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច ខរគឿង ៥២ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ ៣៥២   
៦ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ ខរគឿង ១៨ ២៥ ៣០ ៣៥ ៤០ ១៤៨   
៧ រថយនថដរឹសុ្ីខទន ខរគឿង ៥ ៧ ១០ ១៣ ១៥ ៥០   
៨ រាលស្ខណថ ង ប័ណត ១ ៣ ៥ ៧ ១០ ២៦   

ខផធររមមស្ទិន ិ
១ ខទចររយានយនថ (របុងខេតថ) ខរគឿង ១៣០ ១៥០ ១៧០ ១៩០ ២០០ ៨៤០   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

២ រថយនថខទស្ចរណ៍ (របុងខេតថ) ខរគឿង ៧ ១០ ១៣ ១៧ ២០ ៦៧   
៣ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (របុងខេតថ) ខរគឿង ៧ ១០ ១៣ ១៧ ២០ ៦៧   
៤ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (របុងខេតថ) ខរគឿង ៤ ៦ ១០ ១៣ ១៦ ៤៩   
៥ ខទចររយានយនថ (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ១ ២ ៤ ៦ ៩ ២២   
៦ រថយនថខទស្ចរណ៍ (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ៣៦ ៤០ ៤៥ ៥០ ៥៥ ២២៦   
៧ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ១១ ១៥ ២០ ២៥ ៣០ ១០១   
៨ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ១ ២ ៥ ៧ ៩ ២៤   
៩ រថយនថដឹរសុ្ីខទនធុនធុំ (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ១ ២ ៥ ៧ ៩ ២៤   
១០ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ២ ៤ ៧ ៩ ១៣ ៣៥   
បថូរបណត នងិផ្តល រស្ុំគាល់យានយនថ   
១ បថូរបណតខទចររយានយនថ ប័ណត ១ ២ ៥ ៧ ៩ ២៤   
២ បថូរផ្តល រស្ុំគាល់ខទចររយានយនថ ខរគឿង ៣ ៥ ៨ ១៣ ១៥ ៤៤   
៣ បថូរផ្តល រធុំរថយនថ ខរគឿង ២០ ២៥ ៣០ ៣៥ ៤០ ១៥០   
៤ បថូរមា៉ា សុ្ីនរថយនថដរឹទុំនញិធុនធុំ ខរគឿង ១ ២ ៤ ៧ ៩ ២៣   
៥ បថូរផ្តល រខលេរថយនថ ខរគឿង ១ ២ ៤ ៧ ៩ ២៣   

ទុតយិតាបណត នងិផ្តល រស្ុំគាល់យានយនថ 
១ បណតស្ុំគាល់ខទចររយានយនថ ប័ណត ១៤ ១៧ ២០ ២៥ ៣០ ១០៦   
២ ផ្តល រស្ុំគាល់ខទចររយានយនថ ផ្តល រ ៧ ១០ ១៥ ២០ ២៥ ៧៧   
៣ ទុតិតាផ្តល រស្ុំគាល់រថយនថធុនតូច ខរគឿង ២ ៤ ៧ ១០ ១៣ ៣៦   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

បថូរបណតខបរីបរ 
១ បណតខបរីបររបខភទ េ ប័ណត ២២៨ ២៥០ ២៨០ ៣០០ ៣៥០ ១៤០៨   
២ បណតខបរីបររបខភទ គ ប័ណត ៦ ១០ ១៤ ១៩ ២៥ ៧៤   
៣ បណតខបរីបររបខភទ ឃ២ ប័ណត ៣ ៥ ៧ ៩ ១៣ ៣៧   

ទុតយិតាបណតខបរីបរ 
១ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ េ ប័ណត ១៥ ១៨ ២២ ២៦ ៣០ ១១១   
២ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ គ ប័ណត ១ ២ ៤ ៧ ៩ ២៣   
៣ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ ឃ២ ប័ណត ១ ២ ៤ ៧ ៩ ២៣   
៤ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ ងគ ប័ណត ១ ២ ៤ ៧ ៩ ២៣   

យានដាឌ នជសួ្ជុល នងិយានដាឌ នខរថ្ចបដុំខ ងីយានយនថ 
១ ចុោះបញ្ជ ីយានដាឌ នជួស្ជុលរថយនថ យានដាឌ ន ១ ២ ៤ ៦ ៩ ២២   
២ ផថល់លេិិតអនុញ្ហដ តខធវអីាជីវរមមជួស្ជុលរថយនថ យានដាឌ ន ១ ២ ៤ ៦ ៩ ២២   

ដរឹជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ នងិរុំពង់ខផ 
១ ចុោះបញ្ជ ីនាវាដឹរទុំនិញ ខរគឿង ៣ ៦ ៤ ៨ ៥ ២៦   
២ ចុោះបញ្ជ ីនាវាខនសាទ ខរគឿង ១៦ ១៨ ១៦ ២០ ១៨ ៨៨   
៣ រតួតពិនតិយលរខណៈបខចចរខទស្នាវាដឹរទុំនិញ ខរគឿង ២០ ២២ ២០ ២២ ២១ ១០៥   
៤ រតួតពិនតិយលរខណៈបខចចរខទស្នាវាខនសាទ ខរគឿង ៨១ ៨៥ ៨០ ៨៣ ៨០ ៤០៩   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

1 ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តខធវីអាជីវរមមខស្វាខទស្ចរណ៍ នារ់ ១៣៥ ១៤២ ១៤៩ ១៥៤ ១៦៤ ៧៤៤   

២ អាជាញ ប័ណតស្ណឌ គារ អាជាញ ប័
ណត ១០ ១០ ១១ ១១ ១២ ៥៤   

៣ អាជាញ ប័ណតផធោះស្ុំណរ់ 
អាជាញ ប័
ណត ៤៣ ៤៥ ៤៥ ៤៦ ៤៨ ២២៧   

4 អាជាញ ប័ណតខភាជនីយដាឌ ន 
អាជាញ ប័
ណត ៥៥ ៥៦ ៥៨ ៥៩ ៦០ ២៨៨   

៥ អាជាញ ប័ណតខេោ៉ាអ ូខេ អាជាញ ប័
ណត ៦ ៨ ១០ ១០ ១២ ៤៦   

៦ អាជាញ ប័ណតមា៉ា ស្ា 
អាជាញ ប័
ណត ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៣ ៥៩   

7 អាជាញ ប័ណតស្បុរឃរ័ 
អាជាញ ប័
ណត ១ ២ ២ ២ ៣ ១០   

៨ អាជាញ ប័ណតស្ហគមន៍ខអរូខទស្ចរណ៍ 
អាជាញ ប័
ណត ៥ ៥ ៥ ៥ ៦ ២៦   

៩ អាជាញ ប័ណតទីភាប រ់ង្វរខទស្ចរណ៍ 
អាជាញ ប័
ណត ១ ១ ១ ១ ២ ៦   

10 អាជាញ ប័ណតដឹរជញ្ជូ នខភញៀវខទស្ចរណ៍ 
អាជាញ ប័
ណត ៣ ៣ ៤ ៤ ៥ ១៩   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

១១ អាជាញ ប័ណតឌសី្កូខតរ 
អាជាញ ប័
ណត ០ ០ ០ ១ ១ ២   

១២ អាជាញ ប័ណតរលឹបរុំសានថ 
អាជាញ ប័
ណត ១ ១ ១ ២ ២ ៧   

មនធីរ ណិជជរមម 
១ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម ខស្វារមម មូលដាឌ ន ១០ ១០ ១១ ១១ ១២ ៥៤   

២ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមមខលាហធាតុតផូង
ថមមានតថ្មលជាខរគឿងអលង្វក រ មូលដាឌ ន ៤៣ ៤៥ ៤៥ ៤៦ ៤៨ ២២៧   

៣ ការខចញលិេិតអនុញ្ហដ តបិទសាល រថ្ថលខលីមុេទុំនិញជា រូបិយ 
បណ័តបរខទស្ មូលដាឌ ន ៥៥ ៥៦ ៥៨ ៥៩ ៦០ ២៨៨   

សាខាពននដារខេតថខកាោះរុង 

១ ទទួលការចុោះបញ្ជ ីពននដារ 
ស្ហ
រគាស្ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

២ 
ទទួលលិេិតរបកាស្អបរជាប់ពននតូចនិងមធយម នងិពនន
ខលីឈបួលផធោះនងិដ ី

ស្ហ
រគាស្ ២៦២ ២៧៤ ២៨៦ ២៩៨ ៣១០ ១៤៣០   

៣ 
ទទួលលិេិតរបកាស្ពននខលអីចលនរទពយ និងដីធលីខដល
មិនបានខរបីរបាស់្ 

លិេិត ៩០០ ៩១៥ ៩២០ ៩២៥ ៩៣០ ៤៥៩០   

៤ 
ទទួលការបង់ពននរបថ្នប់រតាខលីការខផធររមមស្ិទននិិងស្ទិនិ
កាន់កាប់អចលនរទពយ និងចលនរទពយ 

មូលដាឌ ន ៥០០០ ៥១០០ ៥២០០ ៥៣០០ ៥៤០០ ២៦០០០   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

៥ 
ផថល់ប័ណតស្មាគ ល់ការបង់ពននខលីអចលនរទពយ និង
មខធាបាយដរឹជញ្ជូ ននិងយានជុំនិោះរគប់របខភទ ប័ណត ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ១០០០   

៦ 
ខស្វាផថល់ព័ត៌មានស្ថីពីការបង់ពននតាមរយៈសារខអ ចិ
រតូនិច(E-mail) ការខផញីសារ(SMS) របព័ននទូរស័្ពធ
(Phone Call) និងការជួបផ្តធ ល់ 

ជារបចាុំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   

សាខាគយ និងរដាឌ ររ 
1 រថ្រមខបបបទរុងតឺន័រ២០ហវតឹខ ងី ទូ ៦០០០០ ៦០០០០ ៦០០០០ ៦០០០០ ៦០០០០ ៣០០០០០   
2 រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយផលិតផលខតលស្ិលា ចាប់ ៦០០០០ ៦០០០០ ៦០០០០ ៦០០០០ ៦០០០០ ៣០០០០០   

3 
រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយទុំនិញមិនផធុររបុងរុងតឺន័រឬ
ផធុររបុងរុងតន័ឺរតូចជាង២០ហវតឺ ចាប់ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ២០០០០០   

4 រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺរ
៤០ហវតី 

ទូ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ២០០០០០   

5 
រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺរ
៤០ហវតី 

ទូ ៦៤០០០ ៦៤០០០ ៦៤០០០ ៦៤០០០ ៦៤០០០ ៣២០០០០   

6 រថ្រមលរ់របតិខវទន៍គយ ចាប់ ១៥០០០ ១៥០០០ ១៥០០០ ១៥០០០ ១៥០០០ ៧៥០០០   
7 រថ្រមលរ់លតាប័រតរថយនថ ចាប់ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ៤០០០០ ២០០០០០   
8 រថ្រមលរ់រតាពននគយ ចាប់ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៥០០   
9 រថ្រមលរ់ខតមរបិ៍អាររបារ ី ចាប់ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០   
10 រថ្រមលរ់លិេិតអនុញ្ហដ ត ដឹរជញ្ជូ ន ឬស្ថុរ ចាប់ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ២៥០០   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

11 រថ្រមលរ់ខស្ៀលរុងតឺន័រ រគាប់ ៨០០០ ៨០០០ ៨០០០ ៨០០០ ៨០០០ ៤០០០០   
មនធីរថ្របស្ណីយ ៏និងទូរគមនាគមន៍ 

១  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរសាខាខធវីអាជីវរមមបខរមីខស្វាបខញ្ដីឆ្ប់
រហ័ស្អនថរជាតិ 

ទីតាុំង ១ ១ - - - ២   

២ 
 ការលរ់ខរគឿងស្មាា របរកិាខ រុុំពយូទ័រ និងឬ/ឧបររណ៍ខអ ចិរតូ
និរខដលបុំ រ់បខចចរវទិាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន និង/ឬសូ្
ហវខវរ 

ទីតាុំង ១ ២ ៣ ៣ ៣ ៣   

៣  ការខរៀបចុំរពតឹថិការណ៍ រ់ព័នននឹងវស័ិ្យបខចចរវទិា
គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ទីតាុំង - - - - - ០   

៤  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរលរ់ និង/ឬជួស្ជុលខរគឿងស្មាា របរកិាខ
វទិយុគមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍របុងខដនដីខេតថ 

ទីតាុំង ២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ២៩   

៥  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរអាជីវរមមសាលបខរមីអុិនធឺណិតកាខហវ
របុងខដនដីខេតថ 

ទីតាុំង ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៤   

៦ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទរ់ទងរបខភទ VHF ចល័ត 
មានវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងោជធានី ឬខេតថ 

ខរគឿង ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ២៧   

៧ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទរ់ទងរបខភទ VHF 
អចល័ត មានវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងោជធានី ឬខេតថ 

ខរគឿង - - - - - ០   

៨ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទរ់ទងរបខភទ UHF ចល័ត 
មានវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងោជធានី ឬខេតថ 

ខរគឿង - - - - - ០   

៩ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទរ់ទងរបខភទ UHF 
អចល័ត មានវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងោជធានី ឬខេតថ 

ខរគឿង - - - - - ០   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 
                    

សាខាធនាគារជាតិ 

១ លិេិតអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមមបថូររបារ់ តូប ៥១ ៥៦ ៦០ ៦០ ៦០ ២៨៧ លិេិតអនុញ្ហដ តមាន
សុ្ពលភាព ១ឆ្ប ុំ 

មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុ  
          

មនធីររតនាគារ 
                    

មនធីររអប់រ ុំយុវជន និងរីឡា 
                    

មនធីរសុ្េភិបាល 
១ រងលុ់យសដាយេវួនឯង ចុំនួនបណត ៤១២៨៩ ៤១៣១៩ ៤១៣៤៩ ៤១៣៧៩ ៤១៤០៩ ២០៦៧៤៥   
២ រំសរាងមូលនធិ្ិេមធ្ម ៌ ចុំនួនបណត ២២១៣១ ២២១៦ ២២១៩១ ២២២២១ ២២២៥១ ៩១០១០   
៣ សរឡាជាត្ិរររេនថិេុេេងគម ចុំនួនបណត ៥២៩ ៥៩៩ ៥៨៩ ៦១៩ ៦៤៩ ២៩៨៥   
៤ ក្រណីសលើក្ផលង ចុំនួនបណត ៨៧៩០ ៨៨២០ ៨៨៥០ ៨៨៨០ ៨៩១០ ៤៤២៥០   

ស្ងគមរិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិស្មផទ 
១ ខបីរផឋល់របារ់ខសាធននិវតថជូនម្នថីោជការសុ្ីវលិ ខលីរ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ១២០   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

២ 
ខបីរផឋល់របារ់ឧបតទមារបបខគាលនខយាបាយជូនអតីត
យុទនជនរគប់របខភទ ខលីរ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ១២០   

៣ 
ខបីររបារ់ឧបតទមាធានាោ៉ា ប់រងស្ងគម និងរបារ់បូជាស្ព
ជូនជនពិការ និវតថជន និងជនបាត់បង់ 

នារ់ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ៦០   

៤ ឧបតទមាជួយជនរងខរគាោះ និងជនង្វយរងខរគាោះ រគួសារ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ២៥០០   

៥ ទិវាអតីតយុទនជនរមពុជា ខលីរ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៦ ទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា ខលីរ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

៧ ទិវាជនពិការ ខលីរ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

មនធីររិចចការនារ ី 
                    

មនធីរធមមការ និងសាស្នា 
1 ផថល់ទិដាឌ ការបុំបសួ្រុលបុរត ចាប់ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០   

2 ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខធវីបុណយខផសងៗ ចាប់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   

3 ផថល់ទិដាឌ ការសុ្ុំរសាងស្ុំណង់របស់្វតថ ចាប់ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥   

4 ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំងអាចារយ គណៈរមមការវតថ ចាប់ ១០ ៥ ១០ ៥ ១០ ៤០   

5 
ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះវហិារ ថ្នវ យបងគុំ 
ខផបរ ហរិសាស្នា(រគឹស្ធ) 

ចាប់ ១២ ១៥ ១៥ ២០ ៣០ ៩២   

6 ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម ចាប់ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   

7 ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំបខងកីតសាលាពុទនិរស្ិរា ចាប់ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

មនធីរវបផធម៌ និងវចិិរតស្សិ្ផៈ 
1 ការលររុំត្ស្រនថីខាប ត្អនថរជាត្ ិ សលើក្ ១ ១ ១ ១ ១ ៥   

2 ការសលើក្ស្ថវ ក្េញ្ហដ  ៤ផម៉ាលត្កាសរស ើង ស្ថវ ក្ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ៧៥   

១ ែថល់សេៀវសៅការងារ រណ័ត ការងារជូនក្មយក្រ និសោជិត្ នារ់ ២៦០០ ២៦០០ ២៦០០ ២៦០០ ២៦០០ ១៣០០០   
២ ចុោះរញ្ជ ិកាសលើសេចក្ឋីលរកាេជូនដំណឹងសរើក្េហលរេ ស្ហរគាស្ ៨ ១០ ១៣ ១៥ ១៥ ៦១   
៣ ចុោះរញ្ជ ិកាសលើសេៀវសៅសរើក្លាក្ ់ ស្ហរគាស្ ៨ ១០ ១៣ ១៥ ១៥ ៦១   
៤ ចុោះរញ្ជ ិកាសលើសេៀវសៅរញ្ជ ីលរចាលំរឹោះស្ថទ ន ស្ហរគាស្ ៨ ១០ ១៣ ១៥ ១៥ ៦១   
៥ ចុោះទិដាឌ ការសលើរទរញ្ហជ នែធក្បុងររេ់េហលរេ ស្ហរគាស្ ៨ ១០ ១៣ ១៥ ១៥ ៦១   
៦ សចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្សធ្ឝើការសលើេងិរសវលាកំ្ណត្ ់ ស្ហរគាស្ ២ ២ ២ ២ ២ ១០   
៧ សាោះសឆ្ប ត្សលជើេសរ ើេលរតិ្ភូរុរគលិក្ ស្ហរគាស្ ៨ ១០ ១៣ ១៥ ១៥ ៦១   
៨ ហឝឹក្ហឝឺនកូ្នជាង ស្ហរគាស្ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ៥០   
មនធីរព័ត៌មាន 

                    

មនធីរទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភា-រពឹទនស្ភា និងអធិការរិចច 
                    

មនធីរមុេង្វរសាធារណៈ 
                    

មនធីរខផនការ 
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្របុ 

                    

មនធីរការខរៀបចុំខដនដី នគរបូនីយរមម ស្ុំណង់ និងសុ្រខិយាដី 
១ ខស្វាសុ្រខិយាដ ី ប័ណត ១,២០០ ១,២០០ ១,២០០ ១,២០០ ១,២០០ ៦,០០០   
២ ខស្វាស្ុំណង់ ចាប់ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៥០០   
៣ ខចញវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាង ររុម ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០   
មនធីរបរសិាទ ន 

                    

ស្បងការនគរបាលខេតថ 

១ របកាស្ទទលួសាគ ល់ជនបរខទស្អខនាថ របខវស្នថ ស្នលឹរ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០ ការ.ិរគប់រគងជន
បរខទស្ 

២ ខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ (រ២) ស្នលឹរ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ២៥០០ ការ.ិរគប់រគងការ
សាប រ់ខៅ 

៣ ខស្ៀវខៅរគួសារ (រ៤) រាល ៧០០ ៧០០ ៧០០ ៧០០ ៧០០ ៣៥០០ ការ.ិរគប់រគងការ
សាប រ់ខៅ 

៤ អតថស្ញ្ហតណប័ណត ស្នលឹរ ២០០០ ២០០០ ២០០០ ២០០០ ២០០០ ១០០០០ ការ.ិស្ទិតិ អតថ
ស្ញ្ហដ ណប័ណត 
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៣.៣. ការដ្ឋរ់ខចញលេិិតបទដ្ឋឋ នរតិយតុតនានា 
តារាងលេិិតបទដ្ឋឋ នរតិយតុត 

ផដលរតូវខរៀបចាំនិងដ្ឋរ់ឲ្យអនុវតតសរមាប់រយៈខពលររាំឆ្ន ាំ របសរ់ដឋរលខេតត 

ល.រ របខភទលេិតិ ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្រុប 

១ លិេិតចូល ចាប់ ៣២១០ ៣២៥០ ៣២៧៥ ៣៣២១ ៣៣៥៧ ១៦៤១៣   
២ លិេិតជូនដុំណឹង ចាប់ ២៨០ ២៩៨ ៣៣០ ៣៥១ ៣៦៥ ១៦២៤   
៣ ខស្ចរថសី្ខរមច ចាប់ ៨៩ ៩៤ ១០២ ១០៦ ១១៥ ៥០៦   
៤ ដីកា  ចាប់ ៣៣ ៣៧ ៤២ ៤៩ ៥៥ ២១៦   
៥ ដីកាអម ចាប់ ៣៩ ៤៤ ៥០ ៥៧ ៦២ ២៥២   
៦ លិេិតខស្បសុី្ុំ ចាប់ ៩៧០ ៩៨១ ៩៩៦ ១០១៩ ១០៣៥ ៥០០១   
៧ លិេិតអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម ចាប់ ២៦ ៤០ ៥៨ ៧០ ៨២ ២៧៦   
៨ លិេិតអខញ្ជ ីញ ចាប់ ២៣៣ ២៤០ ២៥៣ ២៦៧ ២៨០ ១២៧៣   
៩ របាយការណ៍ ចាប់ ៣២៧ ៣៣៥ ៣៤៦ ៣៥៨ ៣៧០ ១៧៣៦   
១០ លិេិតអនុញ្ហដ តខបីរឱ្ស្ថសាទ ន ចាប់ ១០ ១៥ ២១ ២៨ ៣២ ១០៦   
១១ លិេិតអនុញ្ហដ តចាប់ឈប់ស្រមារ ចាប់ ៦១ ៦៨ ៧៥ ៨១ ៩២ ៣៧៧   
១២ ខស្ចរថីខណនាុំ ចាប់ ២២ ២៧ ៣១ ៣៧ ៤៣ ១៦០   
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ល.រ របខភទលេិតិ ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្រុប 

១៣ លិេិតខផធរស្ិទន ិ ចាប់ ៤១ ៤៦ ៥២ ៥៨ ៦៥ ២៦២   
១៤ លិេិតបញ្ហជ រ់ ចាប់ ២៤ ២៨ ៣១ ៣៦ ៤២ ១៦១   
១៥ លិេិតបង្វគ ប់ការ ចាប់ ៨ ១៤ ១៩ ២៥ ៣១ ៩៧   
១៦ លិេិតខថលងអុំណរគុណ ចាប់ ៤ ៧ ១១ ១៥ ១៩ ៥៦   
១៧ លិេិតអនុញ្ហដ តសាងស្ង់ ចាប់ ៥០ ៥៩ ៧០ ៧៩ ៨៨ ៣៤៦   
១៨ ខស្ៀវខៅបនធុរ ចាប់ ៦ ៩ ១៥ ១៩ ២៥ ៧៤   

១៩ ខផនការគណៈបញ្ហជ ការ 
ឯរភាពរដឌបាលខេតថ 

ចាប់ ៣៩ ៤៤ ៥១ ៥៧ ៦៣ ២៥៤ 
  

២០ ដីការឯរតថភូត ខលេ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០   
២១ ខស្ចរថីជូនដុំណឹង ខលេ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០   

២២ ខរៀបចុំខស្ចរថជូីនដុំណឹងផសពវផាយអុំពីខស្វារបុងអងគភាព
រចរខចញចូលខតមយួ 

ខលីរ ៣ ៣ ៣ ៤ ៥ ១៨ 
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ល.រ របខភទលេិតិ ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្រុប 

២៣ 
ខរៀបចុំស្ខស្ចរថីជូនដុំណឹងដល់អាជីវររ និងមាច ស់្អាជីវ
រមម ខដីមផបីនថអាជាញ ប័ណតថមីរបស់្េលួនខដលបានផុតសុ្ពល
ភាព 

ខលេ ១០ ១៥ ២០ ២៥ ៣០ ១០០ 

  

២៤ 
ខរៀបចុំខស្ចរថសី្ខរមចនានាខដល រ់ព័នននឹងការខរ
ស្រមួលឬផ្តល ស់្បថូរម្នថីរបុងអងគភាពរចរខចញចូលខតមួយ 

ខលេ ២ ៣ ២ ២ ១ ១០ 
  

២៥ ខរពៀងលិេិតជូនថ្នប រ់ដឹរនាុំខដីមផអីនុញ្ហដ តជូនអាជីវររ និង
មាច ស់្អាជីវរមម ខលីអាជីវរមមនានា រ់ព័នននឹងអងគភាព ខលេ ៧០ ៩០ ១០០ ១២០ ១២០ ៥០០ 

  

២៦ ខរពៀងអាជាញ ប័ណតជូនថ្នប រ់ដឹរនាុំខដីមផពីិនិតយ និងខចញអាជាញ ប័
ណតជូនររុមហ ុន និងអាជីររ ខដលខស្បីសុ្ុំខធវីអាជីវរមម 

ខលេ ៦០ ៩០ ១០០ ១២០ ១២០ ៤៩០ 
  

២៧ 
ខរពៀងលិេតិអនុញ្ហដ តការសាងស្ង់ស្ុំណង់នានា  
ជូនថ្នប រ់ដឹរនាុំខដមីផពីិនតិយ នងិស្ខរមច ខលេ ៦០ ៨០ ១០០ ១២០ ១៥០ ៥១០   

២៨ 
ខរពៀងលិេតិមយួចុំនួនខៅថ្នប រ់ររុង រស្ុរ នងិឃុុំ 
ស្ង្វក ត់ ខដីមផរីស្ង់ទិនបន័យខលីស្ុំណង់មួយចុំននួ ខដល
មិនមានចាប់អនុញ្ហដ តជូនថ្នប រ់ដឹរនាុំពិនិតយ និងស្ខរមច 

ខលេ ៥ ៥ ៧ ៧ ១០ ៣៤   



 

 ទំពរ័ 302 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

ល.រ របខភទលេិតិ ឯរតា 
លទឌផលបា៉ា ន់សាម ន 

ខផសងៗ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ស្រុប 

២៩ ខរៀបចុំលិេិតអខញ្ជ ីញមនធីរ/អងគភាព រ់ព័ននខដីមផរីបជុុំខដាោះ
រសាយពីបញ្ហា របឈមនានាខលីការផថល់ខស្វារបុងអងគភាព ខលេ ៤ ៥ ៥ ៧ ៧ ២៨   

៣០ 
ខរៀបចុំលិេតិអនុញ្ហដ តខដីមផចុីោះរស្ង់ទិនបន័យអាជីវរមម ឬ
អាជីវររខដលមិនទន់មានចាប់អនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម 

ខលេ ២២ ២៤ ២៥ ២៥ ២៥ ១២១ 
  

៣១ 
ខរតៀមខរៀបចុំលេិិតស្រមាប់ខបរីវគគបណថុ ោះបណថ លខដល
មានការខណនាុំថមីៗពីររស្ងួ រ់ព័ននខលីយនថការរចរ
ខចញចូលខតមួយររងុ រស្ុរ 

ខលេ ៤ ៤ ៣ ៣ ៣ ១៧ 

  
 



 

 ទំពរ័ 303 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣.៤. ររបេណ័្ឌ ចាំណាយរយៈខពលមធយម 
 
 

(រងច់ាកំារផណនលំមែតិ្ពីលក្េួងសេដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ ) 



 

 

 

 
 
 
 

ជាំពូរទី៤ 
 

ការតាមដ្ឋន និងវាយតម្មល ម្នការអនុវតត
ផផនការអភិវឌ្ឍន៍ខេតតរយៈខពលររាំឆ្ន ាំ 

  



 

 ទំពរ័ 304 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ជំរូរទ្ី៤ 

 រតាម្ដានព្តតួរិនិតយ និងាយយត្ម្ក រអនុវតតប្្ន រអភវិឌ្ឍន៍ខេតត 

 ការតាមដាន និងវាយត្នមវេលមារផ់ែនការអភវិឌណនស៍េត្ថរយៈសពលលាឆំ្ប (ំ២០២០-២០២៤)នឹង  
ែថល់ឱ្រអបក្សរៀរចំផែនការ និងអបក្អនុវត្ថការវាយត្នមវពីវឌណនភាព ផដលទទលួាននូវសពលរសលមាង ក្មយវធីិ្ 
េក្មយភាពានដំសណើ រការអភវិឌណន។៍ ក្បុងលក្រេណ័ឍ សនោះរមួមានៈ 

 ការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់លើការេសលមចេូចនក្រ ចំណុចសៅ ក្លមតិ្លទនែល ឬអត្ទលរសោជន ៍    
រយៈសពលផវង រយៈសពលមធ្រម និងរយៈសពលេវី 

 ការចូលរមួពីលររភ់ារីពាក្ព់ន័ន ដូចជាស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័ន នដរូអភវិឌណន ៍ វេ័ិយឯក្ជន សដាយមាន
ការេលមរេលមួលពីអាជាញ ធ្រ សធ្ឝើការលតួ្ត្ពិនិត្រតាមដាន ការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថ  

 លក្រេណ័ឍ តាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវ លតូ្វមានវត្ទុតាងជាចាាំច ់ សធ្ឝើជាលរភពទិនបនយ័
េំខានេ់លមារេូ់ចនក្រ និងចំណុចផដលានកំ្ណត្ក់្បុងដំសណើ រការសរៀរចំផែនការ។ 
លរពន័នននការតាមដាន នឹងលតូ្វសរៀរចំរសងកើត្ស ើងនូវយនថការមយួេមលេរ មានលរេិទនភាព 

ក្បុងការតាមដាន និងវាយត្នមវ ឱ្រានេីុជសល សៅសលើែលរ៉ាោះពាល់ទងំឡាយននយុទនស្ថស្រេថ េក្មយភាព 
ររេ់វេ័ិយសដាយមានការទទលួេុេលតូ្វ លពមទងំមានការចូលរមួពីនដរូអភវិឌណនន៍ន េំសៅធានាន
នូវលរេិទនភាព ននការអភវិឌណនល៍រក្រសដាយចីរភាព រមួចំផណក្អនុវត្ថយុទនស្ថស្រេថចតុ្សកាណររេ់រាជ        
រដាឌ ភាិលក្មភុជា សដើមផកីាត្រ់នទយភាពលកី្លក្ររេ់លរជាជន។ រដឌាលសេត្ថ នឹងសលរើលាេ់លក្រេណ័ឍ តាម
ដានលតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវេលមារក់ារវាេ់ផវងលទនែល ការលររល់រង និងការលស្ថវលជាវវភិារសេដឌកិ្ចច 
និងភាពលកី្លក្ សហើយសធ្ឝើការវាយត្នមវពីការអនុវត្ថក្បុងផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថរយៈសពលលាឆំ្ប  ំ សៅសលើេូចន
ក្រេំខាន់ៗ ផដលានកំ្ណត្ ់ សៅក្បុងលក្រេណ័ឍ តាមដាន លតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវ។ ឧរក្រណ៍តាមដាន
លតួ្ត្ពិនិត្រ រឺសលរើលាេ់លរពន័នទិនបនយ័មូលដាឌ ន និងទិនបនយ័ស្ថទ រន័ជំនញពាក្ព់ន័ន សដើមផមីានមូលដាឌ នក្បុង
ការសធ្ឝើការវភិារពីការរកី្ចសលមើន ននការអនុវត្ថផែនការ។ 

រដឌាលសេត្ថ នឹងសរៀរចំដាក្ឲ់្រសលរើលាេ់លរពន័ឌទិនបនយ័ េថីពីការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណនស៍នោះ 
សដើមផតីាមដាន និងក្ត្ល់តានូវវឌណនភាពននការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណន ៍ លពមទងំសរៀរចំេូចនក្រេលមារឆ់្ប ំ
នីមយួៗ ននផែនការអភវិឌណន ៍ សដាយផែែក្សលើតារាងលក្រេណ័ឍ អភវិឌណនស៍េត្ថ លកុ្មការងារក្ស្ថងផែនការ
សេត្ថានកំ្ណត្អំ់ពីៈ 

៤.១.យនតការតាមដ្ឋន និងវាយតម្មលម្នការអនុវតតផផនការអភិវឌ្ឍន៍ខេតត 
យនថការតាមដាន លតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណនស៍ដាយសផ្ទថ ត្សលើចំណុច

េំខាន់ៗ មយួដូចខាងសលកាមៈ 
 លក្រេណឍ សពលសវលាេលមារក់ារតាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវ 
 ការកំ្ណត្េូ់ចនក្រេលមារត់ាមដាន និងវាយត្នមវ 
 ការកំ្ណត្អ់បក្ទទលួេុេលតូ្វតាមដាន លតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវ 
 ការកំ្ណត្វ់ធីិ្ស្ថស្រេថតាមដាន និងវាយត្នមវ 



 

 ទំពរ័ 305 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

 ការកំ្ណត្អ់បក្ចូលរមួក្បុងការតាមដាន និងវាយត្នមវ 
៤.២.វិធីសាស្រសត តាមដ្ឋន និងវាយតម្មលម្នការអនុវតតផផនការអភិវឌ្ឍន៍ខេតត 

វធីិ្ស្ថស្រេថ ការតាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណន ៍ ក្បុងលក្រេណ័ឍ នន
ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថសដាយឈរសលើមូលដាឌ នទទលួេុេលតូ្វ និងសធ្ឝើឱ្រេសលមចានសជារជយ័ ការអនុវត្ថ
យុទនស្ថស្រេថចតុ្សកាណររេ់រាជរដាឌ ភាិលក្មភុជា លកុ្មការងារក្ស្ថងផែនការសេត្ថ សផ្ទថ ត្ជាេំខានស់ៅសលើ
េូចនក្រ និងចំណុចសៅទងំឡាយររេ់ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថលតូ្វានកំ្ណត្ដូ់ចខាងសលកាមៈ 

 តារាងលក្រេណឍ តាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវររេ់ផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថ ានកំ្ណត្េូ់ច
នក្រ និងចំណុចសៅេំខាន់ៗ េលមារត់ាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រផែនការអភវិឌណន ៍

 តារាងក្មយវធីិ្អភវិឌណនមូ៍លដាឌ នររេ់រដឌាលសេត្ថ 
 តារាងលក្រេណឍ វនិិសោរររេ់មនធីរ អងគភាព 
 តារាងលក្រេណឍ ែថល់សេវារដឌាលររេ់ មនធីរអងគភាព 
 លតូ្វកំ្ណត្ថ់ាសត្ើមនធីរជំនញ ឬស្ថទ រន័ណ្ដ ជាអបក្ទទលួេុេលតូ្វក្បុងការលតួ្ត្ពិនិត្រ េូចនក្រ 

ឬចំណុចសៅសនោះ 
 លតូ្វមានការធានថា ទិនបនយ័ផដលចាាំចេ់លមារក់ារតាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រេូចនក្រ ផដលាន

សលើក្ស ើង នឹងអាចរក្ានពីលរភពេទិតិ្រដឌាល (រាយការណ៍រដឌាល) ឬអាចលរមូលាន
សដាយការលរមូលទិនបនយ័មូលដាឌ ន ការអសងកត្... 

 លតូ្វធានថាមស្រនថីមនធីរជំនញ ផដលទទួលេុេលតូ្វក្បុងការងារសនោះមានេមត្ទភាពលររល់រន ់
េលមារស់ធ្ឝើការវភិារ និងសរៀរចំរាយការណ៍េថីពីលទនែលននការងារតាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រ វាយ
ត្នមវ។ 

៤.៣.សចូនាររ តាមដ្ឋន និងវាយតម្មលម្នការអនុវតតផផនការអភិវឌ្ឍន៍ខេតត 
លកុ្មលរឹក្ាសេត្ថអាណ្ដត្ថិទី៣ មានចក្េុវេ័ិយោ៉ា ងច់េ់លាេ់េលមាររ់យៈសពលលាឆំ្ប  ំ សៅ

ក្បុង អាណ្ដត្ថិររេ់េវួននឹងមានការសរថជាញ ចិត្ថោ៉ា ងមុត្មុា ំក្បុងការសធ្ឝើឲ្រមានវឌណភាពសលើលររវ់េ័ិយ មានេនថិ
េុេនសោាយេងគម េណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណៈ លទនិលរជាធិ្រសត្យរ េមភាព េមធ្ម ៌ សេរភីាព 
យុត្ថិធ្ម ៌ អភាិលកិ្ចចលែ ធ្នធានមនុេសលរក្រសដាយេមត្ទភាព ជំនញមនេិកាវជិាជ ជីវៈ និងេីលធ្មល៌ែ 
លរជាជនមានេុេមាលភាពលែ មានវឌណនភាពកំ្សណើ នសេដឌកិ្ចច កាត្រ់នទយភាពលកី្លក្ សធ្ឝើឲ្រជីវភាពររេ់
លរជាជនរេ់សៅេមរមរ េុេដុមរមន ទងំក្បុងលរួស្ថរ ក្បុងេហរមន ៍និងេងគមជាតិ្។ 

ការកំ្ណត្េូ់ចនក្រសរៀរចំការតាមដាន លតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថ       
រណៈអភាិលសេត្ថ នឹងចាត្ផ់ចងឲ្រទីចាត្ក់ារផែនការ និងវនិិសោរសេត្ថ េហការណ៍ជាមយួ និងមនធីរ
ផែនការសេត្ថ និងមស្រនថីពាក្ព់ន័ឌនន សធ្ឝើការដូចខាងសលកាមៈ 

 សធ្ឝើការតាមដាននិងលតួ្ត្ពិនិត្រ សៅសលើការអនុវត្ថ និងការវាយត្នមវ ការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណន៍
សេត្ថលរចាឆំ្ប  ំេលមារវ់ាេ់ផវងលទនែល និងេលមារក់ារលររល់រងការលស្ថវលជាវវភិារសេដឌកិ្ចច 

 សធ្ឝើការវាយត្នមវពីការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថសៅសលើេូចនក្រេំខាន់ៗ  ននលទនែលរយៈ
សពលេវី(Out put) លទនែលរយៈសពលមធ្រម(Out Come) និងឥទនិពល(Impact) 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

 ក្បុងការតាមដានលតួ្ត្ពិនិត្រ និងវាយត្នមវសនោះ មស្រនថីទទលួរនធុក្ មានភារកិ្ចចសរៀរចំ និងដាក្ជូ់ន
រណៈអភាិលសេត្ថ សដើមផលីតួ្ត្ពិនិត្រ និងអនុមត័្ 

 រណៈអភាិលសេត្ថ នឹងរាយការណ៍ក្បុងកិ្ចចលរជំុលកុ្មលរឹក្ា អំពីលទឌែលននការតាមដាន សៅ
ចុងឆ្ប នីំមយួៗ សដើមផពិីនិត្រអនុមត័្ និងសធ្ឝើការផក្លមែ លរេិនសរើមានឧរេរគ ឬក្តាថ ជោះឥទនិពល 
ដល់ដំសណើ រការអនុវត្ថផែនការ។ លកុ្មលរឹក្ាសេត្ថ នឹងសធ្ឝើការរងាា ញ អំពីការអនុវត្ថផែនការ
អភវិឌណនស៍ៅលររអ់បក្ពាក្ព់ន័ឌទងំអេ់  

 រដឌាលសេត្ថ និងសរៀរចំវាយត្នមវការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថ ក្បុងរយៈសពល០៦ផេ ចុង
សលកាយននអាណត្ថិលកុ្មលរឹក្ា សដើមផវីាយត្នមវពីលទឌែលេសលមចានសធ្ៀរនិងសរលសៅ និង
សរលរំណងផដលេសលមចានកំ្ណត្ក់្បុងផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថ ។ ក្បុងក្រណីចាាំច ់ និងសធ្ឝើ
ការវាយត្នមវការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថ ក្បុងអំ ុងសពលណ្ដមយួននអាណត្ថិលកុ្មលរឹក្ា
សេត្ថ ។ 
ក្បុងរររិទសនោះ ការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណនរ៍យោះសពលលាឆំ្ប  ំ ានពិចារណ្ដសលើរាល់ទិនបែល   

េំខាន់ៗ ននត្លមូវការសេដឌកិ្ចច េងគមកិ្ចចររេ់សេត្ថសលើអាទិភាពេូចនក្រសរលសៅ ចំណុចសៅ ផដល
រញ្ចូ លរប ជាមយួនឹងក្តាថ សែសងៗសទៀត្ សដាយសផ្ទថ ត្សលើការយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ជ់ាពិសេេសលើការកាត្រ់នទយ
ភាពលកី្លក្ ក្ដូ៏ចជាសដើមផតី្លមងទិ់េដល់ដំសណើ រការអភវិឌណន ៍ ផដលផែនការអភវិឌណនស៍េត្ថរយៈសពល៥ឆ្ប ំ
(២០២០-២០២៤) ានកំ្ណត្ស់រលសៅ និងចំណុចសៅអាទិភាព សដាយឲ្រវេ័ិយនីមយួៗសធ្ឝើការកំ្ណត្់
នូវសរលសៅ និងចំណុចសៅសដើមផតីាមដានវឌណនភាព។ 

តារាងតាមដាន និងវាយត្នមវ េូចនក្រ និងចំណុចសៅេំខាន់ៗ  លតូ្វានសរៀរចំស ើងេលមារ់
ែថល់លទនភាពតាមដានវឌណនភាពតាមរណ្ដថ ឆ្ប  ំ ននការអនុវត្ថផែនការអភវិឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ ររេ់លកុ្ម
លរឹក្ាសេត្ថ។ េូមរងាា ញនូវតារាងតាមដាន និងវាយត្នមវេូចនក្រ ចំណុចសៅននការអនុវត្ថផែនការ
អភវិឌណនដូ៍ចខាងសលកាម៖ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

តារាងររបេ័ណ្ឌ  
តាមដ្ឋន និងវាយតម្មលការអនុវតតររបេណ័្ឌ ផផនការអភិវឌ្ឍន៍ខេតត 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.ផ្ផែកសេដ្ឋកិច្ច៖ 
វិេយ័កេិកមម 
១.១.សរលរណំង៖ រសងកើត្នទនិបែលក្េិក្មយឱ្រសលរើសេើរស ើង 

១.១.១.សរលសៅ៖ ជំរញុការដាដុំោះសដាយសលរើពូជ
ទំសនើរ (ពូជផដលធ្នន់ឹងជំងឺ និងមានទនិបែលេភេ់) 

ក្េិក្រនឹងទទួលាននូវ
ពូជផដលធ្នន់ឹងជងំឺនិង
មានទិនបែលេភេ់ 

វរគ ១៩   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ២៨   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ២៣   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

១.១.២.សរលសៅ៖ ពលងឹងេមទភាពេហរមន៍
ក្េិក្មយ និង ក្េិក្រ 

េមាជិក្េហរមន ៍និង
ក្េិក្រនឹងទទួលាន

ចំសណោះដងឹងយីៗ េថីពីរសចចក្ 
សទេក្េិក្មយ 

សលើក្ ២៨   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ២២   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

១.១.៣.សរលសៅ៖ រសងកើនលរពន័នសលស្ថចលេពសអាយ
លររល់រន ់

ក្េិក្រនឹងទទួលាន
លរពន័នសលស្ថចលេពមាន
លក្េណៈទំសនើរនិងេនសំ

េំនចទឹក្ 

វរគ ១៩   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ១៥   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ២៥   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.១.៤.សរលសៅ៖ កានរ់នទយេមាេភាពចនលង 
ដំណ្ដរំរេ់ក្េិក្រនងឹ

ផលងេូវមានការរំផ្ទវ ញពី
េមាេភាពចនលង 

សលើក្ ៣៥   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ១៩   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ២៥   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   
១.២.សរលរណំង៖ ជរំញុការចញិ្ច ឹមេត្ឝ 

១.២.១.សរលសៅ៖ រសងកើនចំសនោះដឹងដល់ក្េិក្រ 
ក្េិក្រនឹងទទួលានចំ
សនោះដឹងេថីពីការចិញ្ច ឹម

េត្ឝ 

វរគ ១០   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ១០   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

១.២.២.សរលសៅ៖ ជំរញុការចិញ្ច ឹមេត្ឝតាមផររក្
េិពាណិជជក្មយ 

ក្េិក្រនឹងផក្ផលរទលំារព់ី
ការចិញ្ច ឹមផលងពាេវាល
ពាេកាលមក្ចិញ្ច ឹម
េលមារស់ធ្ឝើពាណិជជក្មយ 

វរគ ១០   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ១០   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ២០   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

១.២.៣.សរលសៅ៖ កាត្រ់នទយការស្ថវ រស់ដាយជមងឺ
ឆវង 

េត្ឝពាហនៈនឹងមានេុេ
ភាពលែ 

សលើក្ ២០   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

លេុក្/លក្ុង ៣៥   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

វរគ ១០   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   

សលើក្ ៣៥   មនធីរក្េិក្មយ រាយការណ៍   
វិេយ័ជលផល 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.៣.សរលរណំង៖ ការលររល់រងធ្នធានជលែលលរក្រសដាយនរិនថរភាព 
១.៣.១.សរលសៅ៖ លររល់រងការសធ្ឝើសនស្ថទ សដើមផី
និរនថរភាពធ្នធានជលែល 

លររល់រងការសធ្ឝើសនស្ថទ 
សលើក្ ១៨០   េណឍ ជលែល រាយការណ៍   
សលើក្ ១៨០   េណឍ ជលែល រាយការណ៍   

១.៣.២.សរលសៅ៖ ែសពឝែាយច់រេ់ថីពជីលែលឲ្រ
ានទូលំទូលាយដល់លរជាសនស្ថទ េសលមចឲ្រាន
៩០% 

ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីជល
ែល 

េសលមចឲ្រាន៩០% 
វរគ ២៥   េណឍ ជលែល រាយការណ៍   

១.៣.៣.សរលសៅ៖ ការការពារ និងអភរិក្សធ្នធាន
ជលែល 
ឲ្រមាននិរនថរភាព 

អភរិក្សធ្នធានជលែល 
ឲ្រមាននិរនថរភាព 

សលើក្ ៣៥   េណឍ ជលែល រាយការណ៍   
សលើក្ ៣៥   េណឍ ជលែល រាយការណ៍   
សលើក្ ៣៥   េណឍ ជលែល រាយការណ៍   

១.៣.៤.សរលសៅ៖ ពលងឹងការចូលរមួ និងរសងកើន
េមត្ទភាពេហរមនស៍នស្ថទ ក្បុងការលររល់រងអភិ
រក្ស និងអភវិឌណនធ៍្នធានជលែលលរក្រសដាយនិរនថរ
ភាព 

រសងកើនេមត្ទភាពេហរម
នស៍នស្ថទ 

េហរមន ៍ ៩   េណឍ ជលែល រាយការណ៍   

១.៣.៥.សរលសៅ៖ ែថល់នូវរសចចក្សទេចិញ្ច ឹមលត្ ី
េលមារែ់គត្ែ់គងក់ារសលរើលាេ់ស្ថចល់ត្ី ផក្នចបែលសនរ
ស្ថទ និងរសងកើនលាក្ច់ំណូលក្បុងលរួស្ថរ 

ែថល់នូវរសចចក្សទេចិញ្ច ឹម
លត្ី  

លរួស្ថរ ៩០   េណឍ ជលែល រាយការណ៍   

វិេយ័ធនធានទឹក និងឧតុនយិម 
១.៤. សរលរណំង៖ ការលររល់រង នងិអភវិឌណនធ៍្នធានទកឹ្ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.៤.១ សរលសៅ៖សេវារលំទក្ចិចដសំណើ រការ ការជេួ
ជុលនងិផងទសំហដាឌ រចនេមភន័នលរពន័នធារាស្ថស្រេថ 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 

2.140 ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ១២០០០   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 535 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ១៤៥០   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញ
ពីនែធដីដាដុំោះ 100 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៤១៧៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 542 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ៦៧៦២   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 508 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ៨០០០   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 450 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ៦៣០០   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធនិងសដាោះជនំនទ់កឹ្

ក្ផនវង ២   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

សភវៀងពីដីផលេ 
ក្េិក្រ 508 ហិក្តា 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 214 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ៤០៤៦   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 512 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ៣៤៨៩   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 330 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ៦២០០   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 679 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ២០០០   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 342 

ហិក្តា 
ផម៉ាលត្ ៤៣០០   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 

2.140 ហិក្តា (ជហំាន១ 
4.000ផម៉ាលត្) 

ផម៉ាលត្ ១១១៣៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 445 
ហិក្តា (ក្ពុំងស្ថងេង់
សដាយលក្េួងររសិ្ថទ ន) 

ផម៉ាលត្ ៦០០០   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ការពារទឹក្នលរមនិឲ្រហូរ
ចូលនែធដីផលេក្េិក្រ 500 
ហិក្តា (ានក្ំពុងជួេ

ជុល) 

ផម៉ាលត្ ៦០០០   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញ
ពីនែធដីដាដុំោះ 330 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៨៤០០   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញ
ពីនែធដីដាដុំោះ 508 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៩២០០   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញ
ពីនែធដីដាដុំោះ 512 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៧៨០០   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 313 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញ
ពីនែធដីដាដុំោះ 535 ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៨០០០   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

សដាោះជំននទ់កឹ្សភវៀងសចញ
ពីនែធដីដាដុំោះ 2.140 ហិ

ក្តា 
ផម៉ាលត្ ១០៩០០   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

 ១.៥.សរលរណំង៖ ការលររល់រងសលរោះទកឹ្ជនំន ់នងិសលរោះរាងំេងួត្ 

១.៥.១.សរលសៅ៖ ការលររលរងសលរោះទឹក្ជនំន ់និង
សលរោះរាងំេងួត្  

មានវធិានការអនថរារមន៍
េសស្រងាគ ោះ និងចងលក្ងជា 
ឯក្ស្ថរទុក្ពាក្រណ៍ន
សពលអនរត្ (០១លក្ុង 

០៦លេុក្) 

លក្ុង/លេុក្ ៧   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ផងរក្ារុណភាពសលរឿង
ចលក្ររេ់រដឌសដើមផនីិរនថ
ភាពក្បុងការសលរើលាេ់សលើ
មុេលពួញអនថរារមនា៏ន
ឆ្ររ់ហ័េនិងទនស់ពលសវ

លា។ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

សលត្ៀមលក្េណៈ
អនថរារមនរ៍មូទឹក្ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 314 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

េសស្រងាគ ោះលេូវវេាក្បុង
សេត្ថ 

ជួយ ក្េិក្រពីការោយី
សដាយសលរោះរាងំេងួត្ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

 ១.៦. សរលរណំង៖  ការលររល់រងពត្ម៌ានេថីពធីានធានទកឹ្ នងិឧតុ្នយិម 

១.៦.១.សរលសៅ៖រលំទសេវាការលររលរងលរពន័ន
ទិនបនយ័ឧតុ្និយម និងជលស្ថស្រេថ 

សរៀរចំចងលក្ងេទិត្ ិលរពន័ន
ធារាស្ថស្រេថ ក្បុងសេត្ថសៅ
ក្បុងលរពន័នពត្ម៌ានវទិា 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

សធ្ឝើការវាយត្នមវរុណភាព
លរពន័នធារាស្ថស្រេថ និង
េំណង ់សដើមផសីរៀរចំ

ផែនការេិក្ាសលរងរវង់
ជួេជុល 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

រសងកើនលរេិទនិភាព
លររល់រងដ ៏

ជាក្ល់ាក្អ់ំពីសហដាឌ រចន    
េមភន័នធារាស្ថស្រេថក្បុងសេត្ថ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 315 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

លររល់រងេទិត្ិនែធដីដាដុំោះ
ឲ្រានច់េ់លាេ់សដើមផី
្នសៅដល់ការរិត្រូរពី
រញ្ហា េនថិេុេសេផៀងាន
លត្ឹមលត្ូវ និងការវនិិសោរ

សលើវេ័ិយក្េិក្មយ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ពលងឹងការែថល់ទិនបនយ័
វាេ់ក្ំពេ់ទកឹ្សជារ-នច
សអាយកានផ់ត្លែលរសេើរ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

លរមូលចងលក្ងទិនបយ័ក្ពំ
េ់ទឹក្សជារ-នច តាម
ផលពក្ទងំ០៥ រញ្ជូ នសៅ
លក្េួងសដើមផទុីក្ជាទុនក្បុង
ការេិក្ាការពាក្រណ៍ 

និងសធ្ឝើេំណង ់

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ពលងឹងការែថល់ទិនបនយ័ 
ក្ំពេ់ទឹក្សភវៀងក្ំសៅ ទឹេ
េរល់សអាយ កានផ់ត្លែ

លរសេើរ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 316 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

ពលងឹងការែថល់ទិនបនយ័ ក្ំ
ពេ់ទឹក្សភវៀងសអាយ
កានផ់ត្លែ លរសេើរ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

លរមូលចងលក្ងទិនបយ័ក្ពំ
េ់ទឹក្សភវៀងក្បុង០១លក្ុង 
និង០៦លេុក្ រញ្ជូ ន សៅ
លក្េួងសដើមផទុីក្ជាទុនក្បុង
ការេិក្ាការពាក្រណ៍ 
េលមារល់ររវ់េ័ិយ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

លររល់រងការងារសលរើលាេ់
ទឹក្ក្បុងដីលរក្រសដាយ
និរនថរភាព និងមានេុវត្ថិ

ភាព 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

 ១.៧.សរលរណំង៖   ការផក្លមែការលររល់រងរដឌាល នងិអភវិឌណនធ៍្នធានមនុេស 

១.៧.១.សរលសៅ៖ ការពលងងឹសេវារលំទរដឌាល 
ហិរញ្ដ វត្ទុ នងិការក្ស្ថងេមត្ទភាព 

ធាននិរនថភាពការងារក្បុង
មនធីរ 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ធាននិរនថភាពការងារក្បុង
មនធីរ និងតាមរណ្ដថ លក្ុង/

លេុក្ 
ឆ្ប  ំ ៥   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

រលំទ និងពសនវឿនការងារ
អនុវត្ថលរចានំងងឲ្រទន់
សពលសវលា និងមាន

លរេិទនិភាព 

ឆ្ប  ំ ៥   
មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

ធាននិរនថភាពការសលរើ
លាេ់ សដើមផលីរេិទនិភាព

ការងារមនធីរ 
ឆ្ប  ំ ៥   

មនធីរធ្នធានទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយការណ៍   

វិេយ័ផ្រ៉ែ និងថាមពល 
១.៨.សរលរណំង៖ ពលងកឹ្ការដកឹ្ជញ្ជូ នដឲី្រមានេណ្ដថ រធ់ាប រ ់នងិមនិឲ្រមានការធាវ ក្រ់ាយា៉ា យសៅសលើដងែវូវស្ថធារណៈ 

១.៨.១.សរលសៅ៖ពលងឹក្រាល់ការដឹក្ជញ្ជូ នលររសអា
យានលត្ឹមលត្ូវ 

សធ្ឝើការផណននំិងផ្ទក្
ពិនយ័រាល់រទសលយើេការ
ដឹក្ជញ្ជូ នសដាយមនិាន

លររ 

សលើក្ ៥០   
មនធីរខរ ៉ានិង
ថ្នមពល 

របាយការណ៍   

១.៨.២.សរលសៅ៖រនថែសពឝែាយច់រេ់ថីពីការ
លររល់រងអាជីវក្មយផរ ៉ា  

សធ្ឝើក្ិចចលរជុ ំនិងសរើក្វរគរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីច់រផ់រ ៉ា 

សលើក្ ៦   
មនធីរខរ ៉ានិង
ថ្នមពល របាយការណ៍   

១.៩.សរលរណំង៖ ជរំញុសេវាក្រអរគេិនឲី្រែគត្ែ់គងថ់ាមពលអរគេិនសីៅតាមភមូ ិ ំុ លេុក្ ានលររភ់មូ ិ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.៩.១.សរលសៅ៖ជលមុញដល់សេវាក្រសធ្ឝើការពលងីក្
រណ្ដថ ញែគត្ែ់គង ់
ថាមពលអរគិេន ី

ចុោះជលមុញ ដល់សេវាក្រ
អរគិេន ី

សលើក្ ៤៥   
មនធីរខរ ៉ានិង
ថ្នមពល របាយការណ៍   

១.៩.២.ចុោះពនិិត្ររសចចក្សទេរណ្ដថ ញអរគិេន ី
ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រលរពន័នេថង់

ដារេុវត្ទិភាព 
សលើក្ ២៥   

មនធីរខរ ៉ានិង
ថ្នមពល 

របាយការណ៍   

១.១០.សរលរណំង៖ ជរំញុស្ថទ នយិសលរង នងិឧេយ័នឥនននៈឲ្រមានច់រអ់នុញ្ហដ ត្ដសំណើ រការស្ថទ នយីទងំអេ់ 

១.១០.១.ផណនមំាច េ់ស្ថទ នយីឲ្រយល់ពីច់រក់្បុងការ
រសងកើត្ស្ថទ នីយសលរងឥនននៈ រ ឺឧេយ័នឥនននៈ 

សធ្ឝើក្ិចចលរជុ ំនិងសរើក្វរគរ
ណថុ ោះ 

រណ្ដថ លេថីពីច់រេ់ថីពី
ស្ថទ នីយ 

សលើក្ ២៥   
មនធីរខរ ៉ានិង
ថ្នមពល 

របាយការណ៍   

វិេយ័ឧេាហកមម និងេិបបកមម 
១.១១.សរលរណំង៖  សរាងចលក្ េហលរេ នងិេិរផក្មយ អាជវីក្មយទកឹ្ស្ថែ ត្ទងំអេ់ យល់ដងឹអពំចី់រ ់លិេតិ្រទដាឌ នរត្យុិត្ថពាក្ព់ន័នសែសងៗ នងិជរំញុការអនុវត្ថច់រឱ់្រមានលរេិទនិ
ភាព 

១.១១.១.សរលសៅ៖ ជំរញុមាច េ់េហលរេ េិរផ
ក្មយ ទងំអេ់ក្បុងសេត្ថ ានយល់ដឹងច់រន់ិងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័ននន លពមទងំពលងឹងការ
លររល់រងេទិត្ិ នងិសធ្ឝើរញ្ជ ីរចចុរផនបភាពសរាងចលក្ េហ

រនថចុោះែសពឝែាយច់រ់
និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថ
ដល់មាច េ់សរាងចលក្េហ

លរេេិរផក្មយ 

សលើក្ ៥០   
មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

លរេ េិរផក្មយ ចុោះសធ្ឝើរចចុរផនបភាពេហ
លរេ េិរផក្មយលត្ឹមលត្ូវ 
សដើមផងីាយលេួលលររល់រង 

និងសរៀរចំផែនការ 

សលើក្ ៥០   
មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   

១.១១.២.សរលសៅ៖ ជំរញុ និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់អបក្
រមួែគត្ែ់គង ់ពលងីក្រណ្ដថ ញទកឹ្ស្ថែ ត្ក្បុងទីលរជុំជន
នន និងែសពឝែាយច់រ ់នងិលិេិត្រទដាឌ នរត្ិ
យុទនននសលើការសរៀរចំលរពននលររល់រងទកឹ្ស្ថែ ត្  

ជំរុញ និងសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់លកុ្ម
ហ ុន អាជីវក្មយ ក្បុងការពលងីក្រ
ណ្ដថ ញទឹក្ស្ថែ ត្ងយីរផនទម 

សលើក្ ៥០   
មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   

ជំរុញអាជីវក្មយទឹក្ស្ថែ ត្ខាប ត្
តូ្ច ឱ្រទទួលានដំសណោះ
អំពីដឹងច់រ ់និងជំនញ

រសចចក្សទេ សដើមផែីលិត្ទឹក្
ស្ថែ ត្ផចក្ចាយជូនលរជា

ពលរដឌសលរើលាេ់ 

សលើក្ ៥០   
មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   

១.១១.៣.សរលសៅ៖ ជំរញុការចុោះលត្ួត្ពិនតិ្រសែធៀង
ផ្ទធ ត្ ់ឧរក្រណ៏មាលតាស្ថស្រេថ រុណភាពែលិត្ែល 
ទំនិញសវចេចរ ់ លពមទងំែសពឝែាយច់រ ់និងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថនន 

រនថជំរញុការងារលត្ួត្ពិនិ
ត្រសែធៀងផ្ទធ ត្ ់សលើការសលរើ
លាេ់ឧរក្រណ៍ទមងន ់

រងាឝ េ់រងឝល់មាលតាស្ថស្រេថ 
និងអនុវត្ថតាមសរល

ការណ៍ផដលានក្ណំត្ ់

សលើក្ ៥០   
មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

រនថែសពឝែាយអំពីច់រេ់ថីពី
េថងដ់ារ និងមាលតាស្ថស្រេថ 
និងលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថ
ពាក្ព់ន័នឱ្រានកានផ់ត្ទូលំ

ទូលាយរផនទមសទៀត្ 

សលើក្ ៥០   
មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   

វិេយ័សាធារណការ នងិដ្ឹកជញ្ជនូ  
១.១២.សរលរណំង៖ ការជេួជុល នងិផក្លមែលរពន័នសហដាឌ រចនេមភន័នែវូវងបល់ នងិលរពន័នរសំដាោះទកឹ្ 

១.១២.១.សរលសៅ៖ ចារព់ីឆ្ប ២ំ០២០ែវូវជាត្ិសលេ
៤៨និងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរលរសភទDBST មក្ជា
លរសភទែវូវសរតុ្ងសៅេ ូ AC 

ស្ថទ នភាពែវូវងបល់មាន
រសលមើការដល់អបក្សលរើ
លាេ់ែវូវ និងការដឹក្

ជញ្ជូ នែវូវសរក្ មានភាព
មមាញឹក្ 

ផម៉ាលត្ ១៥០០០០   មនធីរសាធារណការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

របាយការណ៍   

១.១២.២.សរលសៅ៖ ែវូវលកាលលរួេលក្ហមនិងលត្ូវ
សធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរមក្ជាលរសភទែវូវDBST 

ស្ថទ នភាពែវូវងបល់ងាយេូច
ខាត្ សៅសភវៀងថាប ក្ខ់ាវ ងំ 
ែវូវមានចំសណ្ដត្សលចើន នងិ
រសលមើដល់អបក្សលរើលាេ់ែវូវ 

និងការដឹក្ជញ្ជូ ន 

ផម៉ាលត្ ៨០១០០   មនធីរសាធារណការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.១២.៣.សរលសៅ៖ ែវូវលំនិងលត្ូវសធ្ឝើការផ្ទវ េ់រថូរមក្
ជាលរសភទែវូវលកាលលរួេលក្ហម 

ែវូវតូ្ចចសងែៀត្ដាចស់ដាយ
ក្ផនវង មានទឹក្លិចែវូវ
ពិាក្ស់ធ្ឝើដំសណើ រ ែវូវងបល់
ងាយេូចខាត្សៅសពល
មានសភវៀងធាវ ក្ខ់ាវ ងំ និង
រសលមើដល់អបក្សលរើលាេ់ែវូវ 

និងការដឹក្ជញ្ជូ ន 

ផម៉ាលត្ ៣៣០០០   មនធីរសាធារណការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

របាយការណ៍   

១.១២.៤.សរលសៅ៖ សរៀរសេឿនការពារត្ងួបល់ជារស់ឆបរ
េមលុទសៅា៉ា ក្េ់វង 

ការពារទឹក្រលក្េមុលទនវ ៉ា
ផ្ទថ ចត់្ួងបល់ 

ផម៉ាលត្ ១០០០   មនធីរសាធារណការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

របាយការណ៍   

១.១២.៥.សរលសៅ៖ លររល់រងដីចណីំែវូវ សដើមផី
ការពារពីលរជាពលរដឌរសំលាភផដលសធ្ឝើឲ្រេធោះលរពន័ន
រសំដាោះទឹក្ 

លរពន័នរសំដាោះទឹក្ ដូចជា លូ 
លរឡាយ ការរសំលាភរំពានពី
េំណ្ដក្ល់រជាពលរដឌ សធ្ឝើេូច

ត្ួែវូវសដាយដក្ទ់ឹក្ 

ផម៉ាលត្ ៤០០០០   មនធីរសាធារណការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

របាយការណ៍   

១.១៣.សរលរណំង៖ ការលត្តួ្ពនិតិ្រសលើមសធ្ាាយដកឹ្សលើេទមងនត់ាមែវូវសរក្  

១.១៣.១.សរលសៅ៖ រសងកើត្ស្ថទ នីយជ៍ញ្ជ ីងេលមារ់
ងវឹងរងយនថលររល់រសភទ 

ទរស់្ថក ត្ក់ារដឹក្ជញ្ជូ ន
សលើេទមងន ់ពីេំណ្ដក្រ់ង

យនថលររល់រសភទ 
ក្ផនវង ១   មនធីរសាធារណការ  

និងដឹរជញ្ជូ ន  
របាយការណ៍   

វិេយ័សទេច្រណ ៍
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.១៤.សរលរណំង៖ - លត្វូការចាាំចនូ់វមស្រនថជីនំញរសលមើតាមផែបក្េហរមន ៍ឧេសហក្មយ ពត័្ម៌ានសទេចរណ៍ លររល់រងសឆបរ នងិទលីក្ងុស្ថែ ត្ក្បុងវេ័ិយសទេចរណ៍ 

១.១៤.១.សរលសៅ ៖ សឆវើយត្រសៅនិងត្ំរវូការចាាំច់
នូវធ្នធានមនុេសក្បុងការរំសរ ើការងារក្បុងវេ័ិ
យសទេចរណ៍ 

សលជើេសរ ើេមស្រនថីផដលមាន
ជំនញលរក្រសដាយវជិាជ ជី

វៈសទេចរណ៍ 
នក្ ់ ២០   មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   

១.១៤.២ សរលសៅ៖ សឆវើយត្រសៅនឹងត្ំរវូការចាាំច់
េំរារក់ារអនុវត្ថររេ់មស្រនថជីនំញងាយលេួលសរៀរចំ
េហរមនក៍្បុងមូលដាឌ ននិងសធ្ឝើការអភរិក្ស ធ្នធានធ្មយ
ជាត្ិនូវទីតាងំលរវត្ិថស្ថស្រេថសនោះ 

សរៀរចំសអាយមានសេវាស្ថប
ក្ស់ៅនិងសេវាែគត្ែ់គងេំ់
រារស់ភញៀវជាត្ិនិងសភញៀវអនថរ
ជាត្ិមក្ក្សំ្ថនថក្បុងេហ

រមនម៍ូលដាឌ ន 

សលើក្ ១០   មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   

១.១៤.៣ សរលសៅ ៖ សធ្ឝើោ៉ា ងណ្ដសអាយក្ចិចដំសណើ រ
ការរមណីដាឌ នសទេចរណ៍សឆវើយត្រការក្ំសណើ ននិងត្ំរូ
វការររេ់សភញៀវសទេចរណ៍សធ្ឝើការអភរិក្សលរក្រសដាយ
លែលរសេើរនិងទំសនើរក្មយ 

សរៀរចំសអាយមានសេវារំសរ ើ
សៅក្បុងរមណីដាឌ នេំរូរ
ផររេំរារែ់គរែ់គងស់ភញៀវ
សទេចរជាត្ិនិងសភញៀវ
សទេចរអនថរជាត្ ិ

សលើក្ ១០   មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   

១.១៤.៤.សរលសៅ៖ សឆវើយត្រសៅនិងការសររពច់រនិ់ងអនុវត្ថ
ច់រស់អាយមានលរេិទនភាពនិងមានការទទលួេុេលតូ្វក្បុងការត្ពឝ
កិ្ចចរងព់ននចូលរដឌ 

អនថរការច់រទ់ងំឡាយផដល
ានផចងសៅតាមចំណ្ដរថ់ាប ក្់
លររល់រសភទមានលកិ្ត្រ អនុលកិ្ត្រ 
េ.ត្.ព ររេ់រាជរដាឌ ភាិល 
លក្េួង មនធីរ អាជញធ្រសេត្ថ 

សលើក្ ១០   មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.១៤.៥. សរលសៅ ៖ សធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងក្បុងការទទលួសភញៀវ
សទេចរណ៍លេរតាមចលនលរ ងលរណំ្ដង ទីលកុ្ងស្ថែ ត្ សេវា
ក្មយលែ ទទលួានការទក្ទ់ញពីសភញៀវជាតិ្ និងអនថរជាតិ្ 

អនុវត្ថសៅតាមេូចនក្រននចំ
ណ្ដត្ថ់ាប ក្ ់រដិេណ្ដឌ កិ្ចច ឯក្
េណ្ដឌ ន  េហរមន ៍ ររសិ្ថទ
នលែ   តាមេថងដានីមយួៗ 

វរគ ៣០   មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   

១.១៥.សរលរណំង ៖ - វេ័ិយសទេចរណ៍ចូលរមួចផំណក្ោ៉ា ងេំខានក់្បុងការអភរិក្សេមផត្ថវិរផធ្ម ៌ការការពារររសិ្ថទ ន ធ្នធានធ្មយជាត្ ិនងិកាត្រ់នទយភាពលក្លីក្ររេ់លរជាពលរដឌក្បុងេហរមន ៍

១.១៥.១. សរលសៅ ៖ មាច េ់អាជីវក្មយ សេវាក្មយនិមួ
យៗលត្ូវផត្មានជំនញវជិាជ ជីវៈសទេចរណ៍ ក្បុងការ
លររល់រង និងទទួលេុេលត្ូវសៅតាមលរសភទេថងដ់ា
លរក្រសដាយលក្េណៈវនិចិឆយ័លត្ឹមលត្ូវផដលមានផចង
ជាធ្រមាន 

អាជីវក្រផដលសធ្ឝើអាជីវក្មយ 
លររល់រសភទទងំអេ់លត្ូវផត្
ឆវងកាត្វ់រគរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ជំនញសទេចរណ៍សៅសពល
សរើក្វរគដំសណើ រការសៅមនធីរ
និងតាមទីតាងំអាជីវក្មយ 

សលើក្ ១០   មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   

១.១៥.២ .សរលសៅ ៖ ជាការសឆវើយត្រេំខាន់
ណ្ដេ់ក្បុងការែសពឝែាយពត័្ម៌ាននូវេកាថ នុពល
សទេចរណ៍ជូនដល់សភញៀវជាត្ិ និងអនថជាត្ិទងំក្បុង
លរសទេនិងសលៅលរសទេមក្ទេសនក្ំស្ថនថ ក្បុងសេត្ថ 
លពមទងំ ទទួលានពត័្ម៌ានលែៗ េលមារស់្ថធារណៈ
ជន 

សេៀវសៅែបត្ស់ទេចរណ៍ 
េផ៉ាត្សទេចរណ៍   និង
ក្ញ្ចរផ់េសទេសនៈក្ិចច 

VDEO លពមទងំផ្ទវ ក្េញ្ហដ
េំរល់សែសងៗតាមសរល
សៅសទេចរណ៍តាមេហរម

នន៍ិងរមណីយដាឌ ន 

សលើក្ ១០   មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.១៦.សរលរណំង ៖ សរៀរចផំក្លមែរលក្ងុ នងិអភវិឌណនស៍ឆបរសអាយានស្ថែ ត្តាមេថងដ់ាទលីក្ងុស្ថែ ត្ នងិ សឆបរស្ថែ ត្លររសដាយនរិនថរភាព 

១.១៦.១. សរលសៅ ៖ សធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងនូវទី
លក្ុងស្ថែ ត្ ររសិ្ថទ នស្ថែ ត្ សឆបរស្ថែ ត្លេរតាមេថងដ់ា
សៅតាមេូចនក្រនិមយួៗលររល់ក្េណៈវនិឆិឆយ័ 

រសងកើត្រណៈក្មយការជាត្ិ
វាត្ំនលទីលក្ុងស្ថែ ត្ និងរ
ណៈក្មយការជាត្វិាយត្ំ
នលត្ំរនស់ឆបរជាអនថរ

លក្េួង 

សលើក្ ១៥   មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   

វិេយ័ពាណិជជកមម  
១.១៧.សរលរណំង៖ ពលងងឹ នងិជលមញុការអភវិឌណនវ៍េ័ិយពាណិជជក្មយ 

១.១៧.១.សរលសៅ៖ ការែថល់សេវាស្ថធារណៈ  េំុ
ចុោះរញ្ជ ី រញ្ហជ ក្ទ់ីតាងំលក្មុហ ុន ស្ថខាលក្ុមហ ុន េហ
លរេពាណិជជក្មយ សលកាយសពលចុោះរញ្ជ ីសៅលក្េួង
ពាណិជជក្មយរចួ ជលមុញការដាក្ស់្ថវ ក្យីសហាលក្ុមហ ុន 

ចាត្ម់ស្រនថីចុោះពិនិត្រ  ផណន ំ 
និងជលមុញ អាជីវក្រ សេវាក្រ 
ក្បុងការសេបើេំុលិេិត្អនុញ្ហដ ត្

លរក្រអាជីវក្មយ 

លិេិត្ ១៥០០   មនធីរ ណិជជរមម  របាយការណ៍   

អសញ្ជ ើញអាជីវក្រ ពាណិជជក្រ 
សេវាក្រចូលរមួវរគែសពឝែាយ 
និងរណថុ ោះ      រណ្ដថ ល 

ច់រព់ាណិជជក្មយ 

សលើក្ ២៥   មនធីរ ណិជជរមម  របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.១៧.២.សរលសៅ៖ ពិពិធ្ក្មយទីែារ 

តាមដាននិងលេងន់ងវ
ទំនិញ ការរិទស្ថវ ក្នងវ
ទំនិញ តាមដានចលន

ទំនិញេំខាន ់

សលើក្ ២៦០   មនធីរ ណិជជរមម  របាយការណ៍   

ដឹក្នអំាជីវក្រ ពាណិជជក្រ ចូល
រមួការតាងំពិពរ័ណ៍ពាណិជជក្មយ 

និងសវទិការ 
ធុ្រកិ្ចច ផ្ទវ េ់រថូររទពិសស្ថធ្ន ៍
និងផេឝងរក្នដរូវនិិសោរ និង
ស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័នការសវចេចរ ់

សលើក្ ៧៥   មនធីរ ណិជជរមម  របាយការណ៍   

១.១៧.៣.សរលសៅ៖ ការអភវិឌណនវ៍េ័ិយឯក្ជន 
រលំទ និងេលមរេលមួល

ការងារេភាពាណិជជក្មយសេត្ថ 
និងេមារមអាជីវក្មយ  

សលើក្ ៥០   មនធីរ ណិជជរមម  របាយការណ៍   

វិេយ័ពនធដារររសតតត 
១.១៨.សរលរណំង៖ រសងកើនអនុសលាមភាពតាមច់រស់ដាយេយ័លរចតិ្ថ នងិកាត្រ់នទយជាអត្រិរមិានូវរនធុក្អបក្ជារព់នន សដាយែថល់សេវាលរក្រសដាយរុណភាព 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.១៨.១. សរលសៅទ១ី៖ កាត្រ់នទយរនធុក្សែសងៗ
ររេ់អបក្ជារព់នន តាមរយៈការសរៀរចំនូវលរពន័នដំសណើ រ
ការរដឌាលស្ថរសពើពននលរក្រសដាយ ភាពស្ថមញ្ដ  និង
ត្មាវ ភាព។ 

ផក្េលមួលនិងសធ្ឝើទំសនើរ
ក្មយការងារចុោះរញ្ជ ីពននដារ
រ កាត្រ់នទយរនធុក្ររេ់
អបក្ជារព់ននក្បុងការដាក្់
លិេិត្លរកាេពនននិងរង់
លាក្ព់នន លរក្រសដាយ
ភាពស្ថមញ្ដនិងត្មាវ ភាព 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

រណ័ត  ៥០០   ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

រណ័ត  ៥០០   ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

១.១៨.២. សរលសៅទី២៖ រសងកើនអនុសលាមភាពររេ់អបក្ជារព់នន 
តាមរយៈការែថល់សេវាអររ់ ំនិងែសពឝែាយនូវពត័្ម៌ានផដលមាន
ភាពលតឹ្មលតូ្វ ឯក្ភាព ទនស់ពលសវលា និងតាមលររម់សធ្ាាយ 
ជូនអបក្ជារព់នន។ 

ការែថល់ជូនអបក្ជារព់នននូវពត័្
មានផដលមានភាពលតឹ្មលតូ្វ និង 
ឯក្ភាព ានទនស់ពលសវលា 
និងតាមលររម់សធ្ាាយ ផដល
សធ្ឝើសអាយអបក្ជារព់ននយល់

កានផ់ត្ច់េ់ពីច់រស់្ថរសពើពនន 

រណ័ត  ៥០០   ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 327 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

សលើក្ ១៥   ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

១.១៩.សរលរណំង៖ រនថពលងងឹការអនុវត្ថច់រ ់នងិរទរផញ្ដត្ិថេថីពពីននដាររ លរក្រសដាយភាពទនភ់វន ់មុងឹមា៉ា ត្ ់នងិសេយើភាព សដើមផជីរំញុអបក្ជារព់នន ឱ្ររសំពញកាត្ពឝក្ចិចស្ថរសពើពននាន
លត្មឹលត្វូ 

១.១៩.១.សរលសៅ ៖ ពលងឹងលរេិទនភាព និងរុណ
ភាពននការអនុវត្ថច់រ ់និងរទរផញ្ដត្ថិេថីពីពននដាររ
សដាយទនភ់វន ់មុងឹមា៉ា ត្ ់និងសេយើភាព។ 

ការពលងឹងអនុសលាមភាព
ពននដាររ និងការពលងឹងការ
អនុវត្ថច់រ ់រទរផញ្ដត្ថិេថី
ពីពននដាររ រឺសដើមផជីលមុញ
ការលរក្ួត្លរផជងសដាយ
សេយើភាព និងមានេមធ្ម៌

ក្បុងការរងព់នន 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

វិេយ័គយ នងិរដារឋាករ 
១.២០.សរលរណំង៖ រសងកើនការលរមលូចណូំល 
១.២០.១.សរលសៅ៖រំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកន
(Scan)ទំនិញ 

រំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកន
(Scan) 

សលរឿង ១   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   

១.២០.២.សរលសៅ៖េឝោះមសធ្ាាយចុោះលរត្ិរត្ថិការរ
ស្រងាក រ 

រំពាក្ម់សធ្ាាយលរត្ិរត្ថិ
ការរស្រងាក រែវូវទឹក្ 

សលរឿង ១   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   

១.២០.៣.សរលសៅ៖សរលសៅ៖ការរនថពលងងឹ ជាលរចា ំ ច់រ ់ ២០០០   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

លរេិទនិភាពននការអនុវត្ថនតី្ិវធិ្ីរយតាមការោិល័យ
លពំផដន 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
ជាលរចា ំ សលើក្ 3   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   

១.២០.៤.ការពលងឹងលរេិទនភាពននការលត្ួត្ពិនិត្រររូវ ័
នថសលើទំនិញ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   

១.២០.៥.សរលសៅ៖ការពលងឹងលរេិទនភាពការងារ
រងាក រ និង         រស្រងាក រអំសពើរត្ ់សរចពនន 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
ជាលរចា ំ សលើក្ 3   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ   គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   

វិេយ័ប្របេណយី ៍និងទូរគមនាគមន ៍ 
១.២១.សរលរណំង៖ លក្មុហ ុនែថល់សេវាទូររមនរមនទ៍ងំអេ់សៅក្បុងសេត្ថនងឹេហការែថល់ទនិបនយ័ការងារសធ្ឝើសេវា ស្ថងេង ់រោុះសរ ើរណ្ដថ ញររេ់េវួនមក្មនធរីសអាយានលជារ 

១.២១.១.សរលសៅ៖ លក្ុមហ ុន ឬលរត្ិរត្ថិក្រ ៩០% 
យល់ដឹង និងយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ស់ររពច់រស់ៅថាប ក្់
មូលដាឌ ន 

ែសពឝែាយ និងពលងឹងការ
អនុវត្ថ 

ច់រលិ់េតិ្រទដាឌ នរត្ិ
យុត្ថនន 

% ៩០   
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  របាយការណ៍   

១.២២.សរលរណំង៖ ត្រំនដ់ាចល់េោ៉ា លមយួចនំនួសៅក្បុងសេត្ថនងឹមានសេវាទូរេ័ពធសលរើលាេ់ានលររល់រន ់េលមារ២់ ំុក្បុងលេុក្ងយាងំ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.២២.១.សរលសៅ៖ លក្ុមហ ុនសេវាទូរេ័ពធ ២០% 
នឹងពលងីក្សអាយមានសេវាដល់ត្ំរនដ់ាចល់េោ៉ា ល
ទងំសនោះ 

ជលមុញការសលើក្ទឹក្ចិត្ថ
ពលងីក្សេវា 
ររេ់លក្ុមហ ុន 

% ២០   
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  របាយការណ៍   

១.២៣.សរលរណំង៖ នងឹមានភាប ក្ង់ារនលរេណីយ ៍សៅរណ្ដថ លេុក្ទងំ ០៦  

១.២៣.១.សរលសៅ៖ រសងកើត្សអាយមានភាប ក្ង់ារ
នលរេណីយល៍េុក្ទងំ ០៦លេុក្ 

ជលមុញលក្ុមហ ុនសធ្ឝើសេវា
នលរេណីយ ៍ពលងីក្រណ្ដថ
ញររេ់េវួន សអាយដល់ 
មូលដាឌ នលេុក្ លររល់េុក្ 

លេុក្ ៦   
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  
របាយការណ៍   

វិេយ័អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

១.២៤.សរលរណំង៖ លរជាពលរដឌសៅជនរទនងឹងាយលេួលក្បុងការសធ្ឝើដសំណើ រ នងិដកឹ្ជញ្ជូ ន 

១.២៤.១.សរលសៅ៖ែវូវសៅជនរទមានការជួលជុល 
និងផងទ ំ

ជួលជុល និងផងទែំវូវ
ជនរទ 

រី ូផម៉ាលត្ ១៣០   
មនធីរអភិវឌណន៍
ជនបទ 

របាយការណ៍   

១.២៥.សរលរណំង៖ សៅឆ្ប ២ំ០២៤លរជាពលរដឌសៅជនរទនងឹមានទកឹ្ស្ថែ ត្សលរើលាេ់លររល់រន ់នងិអនមយ័ជនរទលត្វូានសលើក្ក្មភេ់ 

១.២៥.១.សរលសៅ៖លរជាពលរដឌមានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើ
លាេ់ និងមានការអនុវត្ថអនមយ័ 

មានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើលាេ់
លរររ់ដូវ 

អណធូ ង 
លេោះ 

៣០ អណថូ ង    
 ២លេោះ 

  
មនធីរអភិវឌណន៍
ជនបទ 

របាយការណ៍   

លរជាពលរដឌមានរងគនអ់
នមយ័សលរើលាេ់លររ់

រងគន ់ ៣០០   
មនធីរអភិវឌណន៍
ជនបទ របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 330 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

លរួស្ថរ 

១.២៦.សរលរណំង៖ រណៈក្មយការអភវិឌណនភ៍មូ ិនងិលរជាពលរដឌមានចសំណោះដងឹក្បុងការសរៀរចផំែនការអភវិឌណនភ៍មូ ិនងិ េហរមនេ៍នសលំាក្ ់

១.២៦.១.សរលសៅ៖រណៈក្មយការអភវិឌណនភ៍មូ ិនិង
លរជាពលរដឌទទួលានការរណថុ ោះរណ្ដថ ល  

រណៈក្មយការអភវិឌណន៍
ភូមសិចោះសរៀរចំផែនការ
អភវិឌណនភ៍ូមាិនលែ 

សលើក្ ៥   
មនធីរអភិវឌណន៍
ជនបទ 

របាយការណ៍   

លរជាពលរដឌយល់ច់េ់ពី
ការសរៀរចំេហរមនេ៍នសំ

លាក្ ់
វរគ ៦   

មនធីរអភិវឌណន៍
ជនបទ 

របាយការណ៍   

១.២៧.សរលរណំង៖ ក្ណំត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណជនជាត្សិដើមភារត្ចិសៅក្បុងសេត្ថសកាោះកុ្ង 
១.២៧.១.សរលសៅ៖ជនជាត្ិសដើមភារត្ចិទទួល
ានការែសពឝែាយ និងចុោះអត្ថេញ្ហដ ណ 

សលើក្ក្មភេ់ការផងរក្ារ
អត្ថេញ្ហដ ណជនជាត្ិសដើម 

សលើក្ ១   
មនធីរអភិវឌណន៍
ជនបទ 

របាយការណ៍   

១.២៨.សរលរណំង៖ លរជាពលរដឌនងឹមានជវីភាពលរសេើស ើងតាមរយោះការរសងកើត្មជណមណឍ លរណថុ ោះរណ្ដថ លការងារ 

១.២៨.១.សរលសៅ៖លរជាពលរដឌនឹងមានចំសណោះ
ជំនញច់េ់លាេ់សដើមផរីក្ចំណូល 

លរជាពលរដឌមានជំនញ
ក្បុងការរសងកើត្មេុរររ
រនធ រព់ីចរវ់រគរណថុ ោះរ

ណ្ដថ ល 

វរគ ២០   
មនធីរអភិវឌណន៍
ជនបទ 

របាយការណ៍   

វិេយ័ធនាគារជាត ិ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.២៩.សរលរណំង៖ ជលមញុការសលរើលាេ់ នងិការែថល់សេវាធ្នររនងិហិរញ្ដ វត្ទុសអាយមានការរកី្ចសលមើន 

១.២៩.១.សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌយល់ដឹងពអីត្ទ
លរសោជនន៍នការសលរើលាេ់សេវាធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ 
និងយល់ច់េ់លរោឹះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុមនិ
ផមនជាររេ់រដឌ 

លរជាពលរដឌនិងទទួល
ានពត័្ម៌ានអំពីែល

លរសោជនផ៍ដលានមក្ពី
ការសលរើលាេ់សេវា

ធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ និង
អាចក្ំណត្ល់រឹោះស្ថទ ន
ធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុជា

ររេ់រដឌ 

ភាររយ ៥៥   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   
ភាររយ ៨៥   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   

ភាររយ ៨០   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   

១.៣០.សរលរណំង៖ ជលមញុការសលរើលាេ់លាក្ស់រៀលឱ្រានទូលំទូលាយ 

១.៣០.១. សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌមានជំសជឿទុក្ចិត្ថ
សលើការសលរើលាេ់  

លរជាពលរដឌចងសលរើលាេ់
លាក្ស់រៀល និងយល់ដឹងពី
អត្ទលរសោជនន៍នការសលរើ

លាេ់លាក្ស់រៀល 

ភាររយ ៤០   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   

ភាររយ ៧០   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   
ភាររយ ៨០   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   

១.៣១.សរលរណំង៖ ពលងងឹការលររល់រងអាជវីក្មយរថូរលាក្ឱ់្រមានលរេិទនភាពេភេ់ 

១.៣១.១. សរលសៅ៖ សធ្ឝើសអាយអាជីវក្រយល់ដឹងពី
ច់រន់នការលររល់រងអាជីវក្មយរថូរលាក្ ់

អាជីវក្រយល់ដឹងពីច់រ ់
ភាររយ ១០០   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   
ភាររយ ១០០   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   
ភាររយ ១០០   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.៣២.សរលរណំង៖ ទរស់្ថក ត្ក់ារចរាចរលក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យសៅក្បុងសេត្ថ 

១.៣២.១. សរលសៅ៖ សលើក្ក្ំពេ់ការយល់ដឹងពី
លក្េណៈេមាគ ល់ននលរសភទលក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យ 

លរជាពលរដឌអាចក្ណំត្ព់ី
លរសភទននលាក្ផ់ក្វងកាវ យ 

ភាររយ ៧០   ធនាគារជាត ិ របាយការណ៍   

វិេយ័សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ 
១.៣៣.សរលរណំង៖ ពលងងឹនងិរសងកើនលរេិទនភាពននការលររល់រងសេដឌក្ចិច នងិអភវិឌណវេ័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ 

១.៣៣.១.សរលសៅ៖ រលំទការលររល់រងនិងអភវិឌណ
សេដឌក្ិចចសអាយកានផ់ត្លរសេើស ើង 

ការលររល់រង និងអភវិឌណ
លរក្រសដាយលរេិទនភាព 

និងចីរភាព 

សលើក្ ៦   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍ 
  

សលើក្ ៥   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

១.៣៤.សរលរណំង៖ ពលងងឹនងិរសងកើនេ័ក្ថេិិទនភាពនងិលរេិទនភាពននការលររល់រងហិរញវត្ទុស្ថធារណៈនងិលទពរេមផត្ថរិដឌ 

១.៣៤.១.សរលសៅ៖ លររល់រងផណនអំនុវត្ថ និងរំ
លទការសរៀរចំរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ លទពរេមផត្ថិរដឌនងិសរៀ
ររចំណូលមនិផមនស្ថរសពើពនន 

ការែសពឝែាយផណនចំ់រ់ 
និងលិេិត្រទដាឌ ន េថីពីការ
លររល់រងចំណូលមនិផមន
ស្ថរសពើពនន ដល់មនធីរ អងគ
ភាព និងរដឌាលថាប ក្ស់លកាម

ជាត្ិ ទន់សពលសវលា 

សលើក្ ១៩   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.៣៤.២.សរលសៅ៖ លររល់រង លត្ួត្ពិនិត្រហិរញ្ដ វត្ទុ 
េលមរេលមួលតាមដានអនុវត្ថងវកិាររេ់មនធីរអងគ
ភាពជំនញរដឌាលថាប ក្ជ់ាត្ ិថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ និងការ
លទនក្មយស្ថធារៈ 

ការែសពឝែាយ ផណន ំ
ដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រ ់

េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុេលមារក់ារ
លររល់រងលរចាឆំ្ប រំរេ់
មនធីរជំនញ លត្ូវាន
សរៀរចំទនស់ពលសវលា 

សលើក្ ១០   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

សលើក្ ១០   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

សលើក្ ៥   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

សលើក្ ៥   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

សលើក្ ២០   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

សលើក្ ២៥   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

សលើក្ ៥   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

សលើក្ ៣០   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១.៣៤.៣.សរលសៅ៖ រលំទក្ិចចដំសណើ រការអងគភាព 
និងេលមរេលមួលការងារផក្ទលមងហិ់រញវត្ទុស្ថធារ
ណៈ 

  សលើក្ ៦០   
ខស្ដឌរិចច 
និងហរិញ្ដវតទុ  

របាយការណ៍   

វិេយ័រតនាគារ 
១.៣៥.សរលរណំង៖ធានាននូវការរញ្ជូ នអាណត្ថសិរើក្លាក្ស់រៀវត្សររេ់អងគភាពមក្រត្នររសេត្ថមនិានទនស់ពលសវលា 
១.៣៥.១.សរលសៅ៖ពលងឹងស្ថយ រត្ីក្បុងការរញ្ជូ ន
អាណត្ថិសរើលាក្ស់រៀវត្សមក្រត្នររសេត្ថទនស់ពល
ក្បុងេាថ ហ៏ទ១ីននផេ តាមស្ថរាចរផណនសំលេ ០៧.
េរ េថីពីការក្ំណត្ន់តី្ិវធិ្ីេលមារក់ារសរើក្ែថល់
សរៀវត្សសរៀងរាល់ពីរេាថ ហ៏មថងក្បុងផេនមីយួៗ 

អនុវត្ថតាមស្ថរាចរផណន ំ
សលេ ០៧.េរ 

លរចាផំេ ៦០   រតនាគារ របាយការណ៍   

១.៣៦.សរលរណំង៖អនុស្ថរណ:ការអនុវត្ថចណូំល ចណំ្ដយងវកិាររេ់ ំុ េងាក ត្ម់ក្រត្នររសេត្ថទនស់ពលសវលា 

១.៣៦.១.សរលសៅ៖ ពលងឹងក្បុងការែគូរែគងការអនុវត្ថ
ចំណូល ចណំ្ដយងវកិាររេ់ ំុ េងាក ត្ា់នទន់
សពល 

ការសធ្ឝើទលមងង់វកិា និង
រញ្ជូ នសៅអនុសលាមភាព
ានទនស់ពលសវលា 

លរចាឆំ្ប  ំ ៥   រតនាគារ របាយការណ៍   

២.ផ្ផែកេងគមកចិ្ច៖ 
វិេយ័អប់រំ 
២.១.សរលរណំង៖  កុ្មារសៅត្រំនដ់ាចល់េោលអាយុ3-5ឆ្ប ាំនចូលសរៀនសៅតាមស្ថលាមសត្ថយរេិក្ាលរររ់រូភាពសដាយមានការចូលរមួពរីណៈក្មយការលររល់រងថាប ក្ម់សត្ថយរ
េលមារជ់យួ ដល់លរមូសត្ថយរ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.១.១.សរលសៅ៖ សរៀរចំឱ្រមានថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ា
ក្បងស្ថលារឋមផដលសៅជិត្ែធោះលរជាពលរដឌ និងការ
រសងកើត្រណៈក្មយការជួយ រលំទថាប ក្ម់សត្ថយរ 

ពលងីក្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ា
ក្បុងស្ថលារឋម 

ស្ថលា ៧៥   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

រសងកើត្រណៈក្មយការជួយ 
រលំទ 

ស្ថលា ៧៥   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

ែឋល់អាហារររូត្ទមមដល់
េិេសតាមស្ថលា 

ស្ថលា ៧៥   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

២.១.២.សរលសៅ៖ចងា់នលរូមសត្ថយរេិក្ាសៅតាម
ស្ថលាមសត្ថយរេិក្ា 

លរកាេសលជើេសរ ើេលរូ នក្ ់ ៥៥   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   
ែឋល់លរូមសត្ថយរេិក្ា នក្ ់ ៥៥   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

២.២.សរលរណំង៖  ត្លមវូការលររូសលងៀន នងិអររេិក្ាេឋងដ់ាររផនទមសៅត្រំនដ់ាចល់េោល 
២.២.១.សរលសៅ៖ ស្ថងេងអ់ររស្ថប ក្ស់ៅររេ់
សលាក្លរូអបក្លរឱូ្រានេមរមរ 

មានអររ និងក្ផនវងស្ថប ក្់
េលមារស់លាក្លរូអបក្លរ ូ

អររ ១២៧   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

២.២.២.សរលសៅ៖ែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេស
ផដលមានជីវភាពលក្ីលក្ 

េិេសលក្ីលក្ទទួលាន
អាហារររូក្រណ៍ 

េិេស ៦៤១០   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

២.៣.សរលរណំង៖ រសងកើត្អររេិក្ា នងិក្ផនវងស្ថប ក្ស់ៅររេ់សលាក្លរ ូអបក្លរ ូនងិកាត្រ់នទយអលតាសាោះរងក់ារេិក្ាររេ់េិេស 
២.៣.១.សរលសៅ៖ស្ថងេងអ់ររេិក្ា និងក្ផនវង
ស្ថប ក្ស់ៅជូនសលាក្លរូអបក្លរូសៅតាមអនុវទិាល័យ 
និងវទិាល័យ 

អនុវទិាល័យ និងវទិាល័
យលត្ូវានស្ថងេងស់ៅ

តាម ំុ 
ស្ថលា ៣៣   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.៣.២.សរលសៅ៖ែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់េិេស
លក្ីលក្ 

េិេសលក្ីលក្ទទួលាន
អាហារររូក្រណ៍ 

នក្ ់ ៦២៥០   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

២.៤.សរលរណំង៖ ទនិបនយ័អនក្េរជនមានភាពលត្មឹលត្វូ នងិច់េ់លាេ់ ងាយក្បុងការសធ្ឝើផែនការរណឋុ ោះរណ្ដឋ ល 

២.៤.១.សរលសៅ៖ ក្ំណត្ទ់តីាងំ និងលរូរសលងៀនអក្េរ
ក្មយ 

ថាប ក្អ់ក្េរក្មយលត្ូវាន
រសងកើត្សៅតាមមូលដាឌ ន

សរលសៅ 
ថាប ក្ ់ ២០   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

២.៤.២.សរលសៅ៖ ែឋល់ជំនញដល់េិេសសលកាយ
អក្េរក្មយ 

េិេសសលកាយអក្េរក្មយមាន
ជំនញពិត្លាក្ដ 

នក្ ់ ៨៧៥   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

២.៥.សរលរណំង៖ ជលមញុយុវជនចូលរមួជាមយួេងគម នងិសលើក្ក្មភេ់ពតី្នមវននការអររ់ ំ
២.៥.១.សរលសៅ៖យុវជនលរររ់រូានចូលរមួជាមយួ
ការងារេងគម 

ែឋល់ទេសនៈទនេំខា
ន់ៗ ដល់យុវជន 

នក្ ់ ៩៤១   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

២.៦.សរលរណំង៖ ពលងងឹ នងិពលងកី្វេ័ិយក្ឡីាសៅលររភ់មូេិិក្ាទូទងំសេត្ថ 
២.៦.១.សរលសៅ៖សៅតាមស្ថលាសរៀនមានលរូ លក្ុម
ក្ីឡា នងិទីធាវ សលងក្ឡីា (ពាោមសលងក្ីឡាសដើមផី
សជៀេឆ្ង យពីសលរឿងសញៀន) 

សលជើេសរ ើេលរូក្ីឡា នក្ ់ ៤៥   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   
រសងកើត្ទលីាន នងិលក្ុម

ក្ីឡា 
ទីលាន ២៦   មនធីរអប់រ ុំ របាយការណ៍   

វិេយ័េខុាភបិាល 
២.៧.សរលរណំង៖ កាត្រ់នទយការឈ ឺនងិស្ថវ ររ់រេ់មាតា ទរក្ នងិកុ្មារ 
២.៧.១.សរលសៅ៖សលើក្ក្មភេ់ស្ថទ នភាពអាហា ររូត្ទ ចំនួនមណឍ លេុេភាព មណឍ ល ១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

មមររេ់មាតាទរក្ និងកុ្មារ ១៣ េុេភាព 

ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនដង/

ឆ្ប  ំ
២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនរ

ណថុ ោះរណ្ដថ
ល/ឆ្ប  ំ

១   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៧.២.សរលសៅ៖សលើក្ក្មភេ់លទឌភាពមក្ទទួល
សេវា េុេភាពរនថពូជមានរុណភាព 

ចំនួន ៤ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនដង/

ឆ្ប  ំ
២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួន ៥២ដង/ឆ្ប  ំេំរារ់
មណឍ លេុេភាពទងំ១៣ 

ចំនួនដង/
ឆ្ប  ំ

៥២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួន៧៨សលើក្/ឆ្ប  ំេំរារ់
មណឍ លេុេភាពទងំ១៣ 

សលើក្/ឆ្ប  ំ ១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួន ៤ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួនដង/

ឆ្ប  ំ
១   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួនមណឍ លេុេភាព 
១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព 
១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៧.៣.សរលសៅ៖សលើក្ក្មភេ់លទឌភាពមក្ ទទួល
សេវាេុេភាពជាស្ថរវន័ថ េលមារម់ាតានិងទរក្ នងិ

ការលរលពឹត្ឋការផងទេុំេភាព 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព 
១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៥   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួនមណឍ លេុេភាព 
១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួនមណឍ លេុេភាព 
១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួនមណឍ លេុេភាព ៥ 
ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព 
១៣ និងចំនួនមនធីរសពទរ 

២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៧.៤.សរលសៅ៖ ធាននូវលទនភាពមក្ទទួលយក្
សេវាេុេភាពស្ថរវន័ឋេំរារកុ់្មារនិងផងទេុំេភាព
តាមលរួស្ថរានលែលរសេើរ 

ចំនួនមណឍ លេុេភាព 
១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួន១៥៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៥៦   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
ចំនួន២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
ចំនួន ៥២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៧៨   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
ចំនួន ២៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៥២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៨.សរលរណំង៖ រនទយអលតាឈនឺងិអលតាស្ថវ រស់ដាយស្ថរជងំសឺអដេ៍ រសរង លរនុចាញ់នងិជងំឆឺវងដនទសទៀត្ 

២.៨.១.សរលសៅ៖កាត្រ់នទយអលតាសលរវា៉ា ងន់ន 
(HIV)ឲ្រទរជាង០.៥% 

ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ចំនួនមណឍ លេុេភាព 
១៣ និងចំនួនមនធីរសពទរ 

២ 

ចំនួន
មណឍ លេុេ
ភាព និង
មនធីរសពទរ 

១៥   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

ចំនូនមនធីរសពទរទងំ ២ មនធីរសពទរ ២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
២,១៦១នក្/់ឆ្ប  ំ នក្ ់ ២៣៦១   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៨.២.សរលសៅ៖ពលងងឹការលស្ថវលជាវជមងរឺសរង សរ
កាវជិជមានសលើេពី៦០% និងរក្ាអលតាជាេៈសេផើយ 
ក្លមតិ្៨៥%ននក្រណីជំងឺរសរងេួត្សរកាវជិជមាន 

១១៦ភមូ ិ ភូម ិ ១១៦   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

១៥៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៥៦   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៨.៣.សរលសៅ៖រក្ាអលតាស្ថវ រស់ដាយជំងឺលរនុ
ចាញ់ឲ្រានសលកាម ០.៤%ក្បុងចំសណ្ដមលរជាជន
ទូសៅ 

២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៨.៤.សរលសៅ៖សលត្ៀមលក្េណៈេភេ់សដើមផទីរ់ស្ថក ត្ន់ន
ជំងឺឆវងងយីដនទសទៀត្ផដលអាចសក្ើត្មានជាយថាសហតុ្ 

២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៨.៥.សរលសៅ៖កាត្រ់នទយឥរោិរទសលរោះថាប ក្ន់ំ
សៅរក្ជមងមឺនិឆវង 

៤ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
២វរគ/ឆ្ប  ំ វរគ ១   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
៤ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៤   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៨.៦.សរលសៅ៖ធានដំសណើ រការមុេងារស្ថរវន័ឋនន
េុេភាពស្ថធារណៈេុេភាពររសិ្ថទ នេុវត្ទិភាពចណីំ
អាហារ,ការលររ ់លរងសលរោះមហនឋរាយនិងការសលត្ៀម
លក្េណៈ (េំរារល់រអាេនប) 

១៣មណឍ លេុេភាព និង 
មនធីរសពទរទងំ២ 

ចំនួន
មណឍ លេុេ
ភាព និង
មនធីរសពទរ 

១៥   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

១លក្ុង នងិ៦លេុក្ 
ចំនួនលក្ុង/
លេុក្ 

៧   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៩.សរលរណំង៖ ពលងងឹរុណភាពលរពន័ឌេុខាភាិល 

២.៩.១.សរលសៅ៖ពលងងឹនិងែារភាជ ររ់ប រវាងសេវា
េក្មយភាពអរផររមិា(េក្មយភាពររេ់មណឍ លេុេ
ភាព)នងិសេវាេក្មយភាពរស្រងគរ(់េក្មយភាពររេ់មនធីរ
សពទររផងែក្)អមសដាយការពលងឹងសេចក្ឋីផណនរំវិនិក្
និងពិធ្សី្ថរននការពាាលលពមទងំលរមូលែឋុ ំកានផ់ត្
ខាវ ងំស ើងសលើរុណភាព 

១៣មណឍ លេុេភាព និង 
មនធីរសពទរទងំ២ 

ចនំួន
មណឍ លេុេ
ភាព និង
មនធីរសពទរ 

១៥   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
៣០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
៣០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៩.២.សរលសៅ៖ពលងឹងការែឋល់ពត្ម៌ានេុខាភាិល
ផដលពាក្ព់នន័មានរុណភាពេភេ់និងទនស់ពលសវលាេំរារ់
ជាមូលដាឌ ន ភេឋុតាងដល់ការដាក្ស់ចញសរលនសោាយ 
,ការសធ្ឝើសេចក្ឋីេំសរចចិត្ឋ,ការអនុវត្ឋនក៍្មយវធិ្ី,ការលត្ួត្ពិនិត្រ
តាមដានស្ថប នដការងារនិងការវាយត្ំនល 

៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
១២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

១២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២.៩.៣.សរលសៅ៖ពលងឹងយនថការេហលរត្ិរត្ិថរវាង
សេវាេុខាភាិលរដឌ និងសេវាេុខាភាិលឯក្ជន

១លក្ុង និង៦លេុក្ 
ចំនួនលក្ុង/
លេុក្ 

៧   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

ក្បុងភាពជានដរូ សលើការែថល់ពត័្ម៌ាន និងការែថល់
អាជាញ រណ័ត សេវាឯក្ជនផដលសររពសៅតាមសរល
ការណ៍ច់រេ់ថីពីវេ័ិយសេវាឯក្ជន លរក្រសដាយ
ភាពទទួលេុេលត្ូវ ក្បុងវជិាជ ជវីៈសវជជស្ថស្រេថ 

១ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
២៨ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២៨   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
១ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   
២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២   មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

េងគមកិច្ច អតីតយទុធជន និងយុវនីតេិមបទា 
២.១0.សរលរណំង៖ ពលងងឹពលងកី្រររេនថេុិេេងគម េុេុមាលភាពអត្តី្យុទនជន 

២.១០.១.សរលសៅ៖ លរួស្ថរអត្ីត្យុទនចំនួន៣៧៥
លរួស្ថរផដលពុំទនា់នទទលួដីេមផទេងគមក្ចិច
ផដលមានស យ្ ោះសៅក្បុងសេចក្ថីេសលមច និងអភឌិណន៍
សេដឌក្ិចចលរួស្ថរអត្ីត្យុទនជនលក្ីលក្ខាវ ងំ ៥០០
លរួស្ថរ ក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

ក្មយវធិ្ីដីេមផទនេងគម
ក្ិចចពុំទនជូ់នដល់នដមុេ
េញ្ហដ អត្តី្យុទនជនផដល
មានស យ្ ោះសៅក្បុងសេចក្ថី
េសលមចសៅស ើយសទ 

លរួស្ថរ ៣៧៥   

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

លរួស្ថរអត្ីត្យុទនជនលក្ីលក្
ខាវ ងំលត្ូវានយក្ចិត្ថទុក្

ដាក្ ់និងរពំារ 
លរួស្ថរ ៥០០   

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

២.១១.សរលរណំង៖ពលងងឹពលងកី្សេវាេុេុមាលភាពេងគម េលមារជ់នរងសលរោះ នងិងាយរងសលរោះ ជនលក្លីក្ខាវ ងំ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.១១.១.សរលសៅ៖េសស្រងាគ ោះរនធ នដ់ល់លក្មុជនរង
សលរោះ និងងាយរងសលរោះ  

ចុោះេសស្រងាគ ោះផ្ទធ ល់សពល
សពលមានក្រណីរងសលរោះ

សក្ើត្ស ើង 
លរួស្ថរ ២០០០   

 មនធីរស្ងគមរិចច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីតិ 
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

េហការជាមយួអាជាញ ធ្
រផដនសដើមផលីេងទ់ិនបនយ័

លរួស្ថរលក្ីលក្ខាវ ងំ 
      

 មនធីរស្ងគមរិចច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីតិ 
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

េហការជាមយួអាជាញ ធ្
រផដនដីសដើមផលីេងទ់ិនបនយ័
លរួស្ថរលក្ីលក្ខាវ ងំ 

នក្ ់ ៤៦៥   

 មនធីរស្ងគមរិចច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីតិ 
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

២.១១.២.សរលសៅ៖រនថពលងឹងេក្មយភាពសដាោះ
លស្ថយរញ្ហា ជនអនថាចំនួន៦០ក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ សៅ
តាមស្ថធារៈសៅក្បុងសេត្ថជាសរៀងរាល់ឆ្ប  ំ

សដាោះលស្ថយជនអនថា
ាន ៣០ នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

នក្ ់ ៦០   

 មនធីរស្ងគមរិចច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីតិ 
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

២.១១.៣.សរលសៅ៖រនថពលងឹងលរយុទនលរឆ្ងំអំសពើ
ជួញដូរមនុេស និងស្ថថ រនីត្េិមផទជនរងសលរោះឱ្រសៅ
េល់លត្ឹម០០នក្ស់ៅក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

កាត្រ់នទយជនរងស់លរោះ
សដាយរញ្ហា ការជួញ 

ដូរមនុេសឱ្រធាវ ក្ម់ក្សៅ
លត្ឹម ០០នក្ ់

នក្/់សលើក្ ០   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 344 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.១១.៤.សរលសៅ៖ែថល់ក្មយវធិ្ីេសស្រងាគ ោះជនរងសលរោះ 
និងជនរងែលរ៉ាោះពាល់សដាយស្ថរសមសរារសអដេ៏សៅ
តាមេហរមនស៍អាយាន ១៨៥៩សលើក្សៅក្បុងឆ្ប ំ
២០២៤ 

ជួយ ជនរងសលរោះផដលរង
ែលរ៉ាោះពាល់ពជីំងឺសអដេ៍ 

សលើក្ ១៨៥០   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

២.១១.៥.សរលសៅ៖ការក្ណំត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណររេ់
ជនរងសលរោះ និងជនងាយរងសលរោះររេ់អាជាញ ធ្រមូល
ដាឌ នសៅមានក្លមតិ្ឱ្រាន៥០វរគក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នពាក្ព់ន័ន
ពុំទនយ់ល់ដឹងេីុជសល 
សលើការក្ំណត្អ់ត្ថ

េញ្ហដ ណជនងាយរង
សលរោះ 

វរគ ៥០   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

២.១២.សរលរណំង៖ពលងងឹពលងកី្សេវាេុេុមាលភាពកុ្មារ នងិយុវនតី្េិមផទ 

២.១២.១.សរលសៅ៖សធ្ឝើឲ្រមានការលជួត្លជារដល់េហរមនេ៍ថីពី
ការផងទជំំនេួដល់កុ្មារ និងដល់ការរងែលរ៉ាោះពាល់ការសលរើ
លាេ់ពលក្មយកុ្មារ៣៥សលើក្ និងសលើក្េធួយេុេុមាលភាពកុ្មា
កំ្លពា កុ្មារលកី្លក្តាមេហរមន ៍៥០០នក្ ់សៅក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

កំ្ណត្ផ់ែនទីេបងែធោះកុ្មារកំ្លពា 
កុ្មារលកី្លក្តាមភូម ិសដើមផផីេឝង
យល់ពីរញ្ហា  និងសេចក្ថីលតូ្វការ

ររេ់ពកួ្សរ 

នក្ ់ ៥០០   
 មនធរីេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនតី្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នពាក្ព់ន័ន និង
ពលរដឌសៅក្បុងេហរមនពុ៍ទំន់

យល់ដឹងេីុជសល សលើការរងែលរ៉ាោះ
ពាល់ននការសលរើលាេ់ពលក្មយកុ្មារ 

វរគ ៣៥   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 345 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.១២.២.សរលសៅ៖ពលងងឹក្មយវធិ្ីអររ់េិំលធ្មក៌ារ
ទរស់្ថក ត្អ់ំសពើហិងា អំសពើសលយើេច់រ ់ការសលរើលាេ់
រំពានស្ថរធាតុ្សញៀនសៅក្បុងជួរកុ្មារ និងយុវកុ្មារ 

កាត្រ់នទយចនំួនកុ្មារ នងិ
យុវនីេមផទផដលសលរើ
លាេ់ស្ថធាតុ្សញៀន និង
សលរើអំសពើហឹងា 

វរគ ២០   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

២.១២.៣.សរលសៅ៖ការស្ថថ រនីត្ិេមផទ និងេមា
ហរណក្មយកុ្មារទំនេ់នឹងច់រ ់និងអបក្សញៀនសលរឿង
សញៀន ៥០នក្ក់្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

រញ្ជូ នជនរងសលរោះផដល
សលរឿងសញៀនឱ្រសៅទទួល
សេវាស្ថថ នីត្ិេមផទ សៅ
មជឈមណឍ លស្ថថ នតី្ិេ
មផទ សៅសលៅសេត្ថ 

នក្ ់ ៥០   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

២.១៣.សរលរណំង៖ពលងងឹពលងកី្សេវាេុេុមាលភាពជនពកិារ នងិស្ថថ រលទនភាពពលក្មយ 

២.១៣.១.សរលសៅ៖រសងកើនការយល់ដឹងអំពីជនមាន
ពិការភាព ១៥វរគ និងជលមុញការហឝឹក្ហឝឺនវជិាជ ជីវៈ

សដាោះលស្ថយការងារនិងមុេរររជូនជនមានពិការភាព 
១០០នក្ ់ក្បុងឆ្ប ២ំ០២៤ 

សរើក្វរគែសពឝែាយច់រ់
អំពីការសលើក្ក្មភេ់េិទនិ

ជនពិការ 
វរគ ១៥   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

ជនពិការទទួលាន
ជំនញននសដើមផចីិញ្ច ឹម

ជីវតិ្ 
នក្ ់ ១០០   

 មនធីរេងគមក្ិចច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ិ 
េមផទ 

រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 346 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.១៣.២.សរលសៅ៖រនថពលងឹងពលងីក្សេវាស្ថថ រលទន
ភាពពលក្មយសៅេហរមន(៍CBR) ជូនជនពិការ និង
ការចងលក្ងលក្ុមជួយ េវូនឯងននជនពិការ ៣៥០នក្់
សៅឆ្ប ២ំ០២៤ 

ទំនក្ទ់ំនងជាមយួអងគការ
ផដលមានសេវាស្ថថ រលទនភាព
ពលក្មយសៅក្បុងេហរមន៍ 
ឲ្រមក្េហការជានដរូសដើមផី
អនុវត្ថការងារស្ថថ រលទនភាព
ពលក្មយសៅក្បុងេហរមន៍
សេត្ថសកាោះកុ្ងសដាយផ្ទធ ល់ 

នក្ ់ ៣៥០   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

២.១៤.សរលរណំង៖ពលងងឹពលងកី្រររេនថេុិេេងគមេុេុមាលភាពមនុេសចាេ់ 

២.១៤.១.សរលសៅ៖ជលមុញដំសណើ ការេមារម
មនុេសចាេ់ឱ្រកានផ់ត្លរសេើរទូទងំសេត្ថ និងែថល់សេ

វារលំទ សលើក្េធួយេុេុមាលភាពមនុេសចាេ់
២៥០០នក្ ់

រណៈក្មយការេមារម
ផដលានរសងកើត្សហើយពួក្
រត្ម់និសធ្ឝើេក្មយភាព 

 ំុ ៣០   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

សធ្ឝើការរលំទឲ្រមានការ
រសងកើត្េមារម មនុេស
ចាេ់សៅតាមេហរមន ៍

នក្ ់ ២៥០០   

 មនធីរេងគមក្ចិច 
អត្ីត្យុទនជន 
និងយុវនីត្ ិ
េមផទ 

រាយការណ៍   

វិេយ័កចិ្ចការនារី  
២.១៥.សរលរណំង៖ កាត្រ់នទយអសំពើហឹងាក្បុងលរសួ្ថរ 



 

 ទំពរ័ 347 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.១៥.១.សរលសៅ៖រុរេានចូលរមួទទួលពត័្ម៌ាន
អំពីច់រទ់រស់្ថក ត្អ់ំសពើហឹងាក្បុងលរូស្ថរ និងជួយ ជន
រងសលរោះ 

រុរេានផ្ទវ េ់រថូរឥរោិ
រទ ពីការមនិចូលរមួ មក្
ចូលរមួទទួលពត័្ម៌ាន 

វរគ ៥   មនធីររិចចការនារ ី របាយការណ៍   

វរគ ៥   មនធីររិចចការនារ ី របាយការណ៍   

២.១៥.២.សរលសៅ៖ការអនថរារមនទ៍រស់្ថក ត្អ់ំសពើ
ហិងាានលែ 

ចំនួនអំសពើហិងាងយចុោះ 
វរគ ៥   មនធីររិចចការនារ ី របាយការណ៍   
សលើក្ ៥   មនធីររិចចការនារ ី របាយការណ៍   

២.១៦.សរលរណំង៖ យុវវយ័នងិសលរឿនសញៀន(ែលរ៉ាោះពាល់ននការសលរើលាេ់) 
២.១៦.១.សរលសៅ៖រសងកើនការែសពឝែាយច់រេ់ថីពី
ការលត្ួត្ពិនិត្រសលរឿងសញៀន 

ែលរ៉ាោះពាល់ននការសលរើ
លាេ់សលរឿងសញៀន 

វរគ ១០   មនធីររិចចការនារ ី របាយការណ៍   

២.១៧.សរលរណំង៖ ស្រេថីសៅក្បុងការសធ្ឝើសេចក្ថេីសលមចចតិ្ថមានចនំនួត្ចិសៅតាមមលូដាឌ ន(លក្ងុ លេុក្ ភមូ ិ ំុ) 

២.១៧.១.សរលសៅ៖ស្ថងទនុំក្ចតិ្ថដល់ស្រេថី 
ស្រេថីមានភាពកាវ ហាន ក្បុង
ការអនុវត្ថក្ិចចការ ររេ់

េវួន 
វរគ ៥   មនធីររិចចការនារ ី របាយការណ៍   

២.១៧.២.សរលសៅ៖ចនំនួស្រេថីសក្ើនស ើងសៅជរួថាប ក្់
ដកឹ្ន ំ

រញ្ហា ស្រេថីលត្ូវានយក្ចតិ្ថ
ទុក្ដាក្ ់

ឲ្រកាវ យជាអបក្ដឹក្នលំែ 

វរគ ៥   មនធីររិចចការនារ ី របាយការណ៍   

វរគ ៥   មនធីររិចចការនារ ី របាយការណ៍   

វិេយ័ធមមការ និងសាេនា 
២.១៨.សរលរណំង៖ លររវ់ត្ថអារាមទូទងំសេត្ថលត្វូផត្មានស្ថលាពុទនកិ្េិក្ា នងិធ្មយវនិយ័ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.១៨.១.សរលសៅ៖រសងកើនេមត្ទភាពធ្នធាន
មនុេសដល់រពឝជិត្ និង រាវាេ 

រសងកើត្ស្ថលាពុទនិក្េិក្ា
និងធ្មយវនិយ័សអាយាន

ចំនួន១០ស្ថលា 
ស្ថលា ១០   

មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

យល់ដឹងពីធ្មវ៌និយ័ររេ់
លពោះពុទន 

ស្ថលា ៥   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

សដើមផពីលងឹងេមត្ទភាព
ធ្នធាន 

វរគ ១០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២.១៨.២. សរលសៅ៖ ពលងឹងរុណភាពពុទនកិ្េិក្ា 
អធ្ិការក្ិចចស្ថលាពុទឌិ

ក្េិក្ា 
សលើក្ ១០   

មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២.១៨.៣.សរលសៅ៖រកូ្េររុរាយការណ៍លរចាឆំ្ប ំ
ររេ់មស្រនថីេងឃ 

អនុវត្ថតាមេងឃលរកាេ េនបិាត្ ៥   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

២.១៨.៤.សរលសៅ៖រសងកើនការែសពឝែាយលពោះធ្ម៌
តាមរយៈពិធ្ីរណុរជាត្ ិនិងតាមរណ្ដថ ញេងគមសហឝ
េរុរគ សែក្ 

ែសពឝែាយលពោះធ្ម ៌និង
ពុទនឳ្វាទ 

សអាយានចំនួន ១៤៤០
សលើក្ 

សលើក្ ១៤៤០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

សរៀរចំពិធ្ីរុណរមា រូជា 
និងវសិ្ថេរូជា 

សលើក្ ១០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 349 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.១៨.៥.សរលសៅ៖សលជើេសរ ើេលពោះេងឃផដលមាន
ការសររពលរត្ិរត្ថិ និងមានចសំណោះដឹងផែបក្លពោះពុទន
ស្ថេនសដើមផសីធ្ឝើរណៈលររល់រងវត្ថ 

វត្ថទូទងំសេត្ថមានរណៈ
លររល់រងលរក្រធ្មវ៌និយ័ 

និងេមត្ទភាព 
វត្ថ ១០   

មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

២.១៩.សរលរណំង៖ លពោះេងឃ នងិលរហេទទទលួានចសំណោះដងឹ 

២.១៩.១.សរលសៅ៖រសងកើត្ស្ថលាពុទនិក្មធ្រមេិក្ា
រឋមភមូ ិ

ស្ថលាមធ្រមេិក្សរឋម
ភូមចិំននួ០៣ថាប ក្ ់ាន

ដំសណើ រការ 
ថាប ក្ ់ ៣   

មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២.១៩.២.សរលសៅ៖រណថុ ោះរណ្ដថ លរណៈលររល់រង
វត្ថអារា៉ា មពសី្ថរេំខានន់នការពលងីក្ធ្នធាន 

មនធីរធ្មយការសរើក្វរគរណថុ ោះ
រណ្ដថ លចំននួ០២សលើក្

ក្បុង១ឆ្ប  ំ
សលើក្ ១០   

មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

២.១៩.៣.សរលសៅ៖ជលមុញសអាយមានរលំទក្បុងការ
េិក្ាររេ់លពោះេងឃ 

លពោះេងឃមានលទនភាព
ក្បុងការេិក្ាតាមរយៈ
មូលនិធ្សិ្ថលា និងហិរ

មនុេសធ្ម ៌

សលើក្ ១០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២.១៩.៤.សរលសៅ៖រសងកើត្សអាយមានស្ថលាពុទនកិ្
េិក្ារលមូ នងិរណ័ត េរសេើរ 

មានការលរក្ួត្លរផជង
ស្ថលាពុទិនក្េិក្ាសលើ
េមត្ទភាពេមណេិេស

ទូទងំសេត្ថ 

សលើក្ ៥   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.២០.សរលរណំង៖ រនថជរំញុពុទនររេ័ិទសដើរតាមមារ៌លពោះពុទនស្ថេន 

២.២០.១.សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌកានផ់ត្យល់ពីេវមឹ
ស្ថរននលពោះពុទនស្ថេនក្បុងជវីភាពលរចានំងងររេ់លរជា
ជន 

លរជាពលរដឌមានការចូល
រមួក្បុងពិធ្រីុណរនងិរណុរ
លរនពណីសែសងៗកានផ់ត្

សលចើន 

ភាររយ ៩០.០០%   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

២.២០.២.សរលសៅ៖ េមាម រនិយមែាភាជ រន់ិង
ស្ថេន ក្បុងេមយ័ស្ថក្លភាវរូនីយក្មយ 

រស្រញ្ហជ រក្បុងក្មយវធិ្ីសទេន
សែសងក្បុងការទទួលយក្
លពោះធ្មត៌ាមរយៈេមាម រៈ

និយម 

សលើក្ ១០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

២.២០.៣.សរលសៅ៖រសងកើនការនិមនថររេ់លពោះេងឃ
ចូលរមួទងំការងារេងគមជាត្ិ និងស្ថេន 

ចុោះែសពឝែាយក្មយវធិ្ ី ភាររយ ១០០.០០%   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២.២០.៤.សរលសៅ៖លររវ់ត្ថអារាមមានការសរៀរចំសអា
យកាវ យជាវត្ថសទេចរណ៍ 

ពលងឹងវត្ថផដលមានលក្េ
ណៈេមផត្ថិជាវត្ថ
សទេចរណ៍ 

វត្ថ ២០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

ការអនមយ័ និងផងរក្ារ
រសិ្ថទ ន 

វត្ថ ២០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.២០.៥.សរលសៅ៖លពោះធ្មយក្ងិក្មានការសក្ើនស ើង
ទងំេមត្ទភាពនិងរទពិសស្ថធ្ន ៍

ធ្មយក្ងកិ្មានេមត្ទភាព
េផមថងលពោះធ្មស៌ទេន 
ក្បុងការរក្លស្ថយពនរល់

ដល់ស្ថេនកិ្ 

ភាររយ ៩០.០០%   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

២.២១.សរលរណំង៖ អាចាររ នងិអាចារនីមីានការយល់ដងឹេភេ់េថីពកីារសរៀរចកំ្មយវធិ្រីណុរតាមលរនពណីផេយរ 

២.២១.១.សរលសៅ៖អាចាររ អាចារនិីក្បុងសេត្ថ
សកាោះកុ្ងមានចំសណោះដឹងច់េ់លាេ់ក្បុងការសរៀរចំ
ក្មយវធិ្ីរណុរលរនពណីសែសងៗ 

អាចាររ អាចារនិីយល់ដឹង
ច់េ់ពីការសរៀរចំពិធ្ី
រុណរសែសងតាមផររ
លរនពណីនិងស្ថេន 

វរគ ១០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

២.២២.សរលរណំង៖ ពាហិរស្ថេនសេត្ថសកាោះកុ្ងមានេហលរត្រិត្ថកិារលែ 

២.២២.១.សរលសៅ៖ជលមុញសអាយមានការសរៀរ
រចនេមភន័ន ឬអបក្លររល់រងលរឹេធស្ថេន
ច់េ់លាេ់ 

មានភាពងាយលេួល និង
មានទំនួលេុេលត្ូវក្បុងការ
រាយការណ៍មក្មនធីរ

ជំនញ 

សលើក្ ១០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

ពិភាក្ាផែបក្ពាហិ
រស្ថេន 

សលើក្ ១០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២.២២.២.សរលសៅ៖លររូងាឝ លចូលរមួលរជុំ
ែសពឝែាយលិេិត្រទដាឌ នរត្យុិត្ថននមានការសក្ើន
ស ើង 

លក្េួងមានការែសពឝែាយពី
លិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថនន
ដល់លរឹស្ថធ នក្បុង០១ឆ្ប ០ំ១

សលើក្ 

សលើក្ ៥   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 352 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.២២.៣.សរលសៅ៖លពោះវហិារ និងស្ថប ក្ក់ារ
ថាឝ យរងគំមានច់រអ់នុញ្ហដ ត្លត្ឹមលត្ូវ 

លររល់ពោះវហិារ និងស្ថប ក្ក់ារ
ថាឝ យរងគំទងំអេ់លត្ូវសររព
និងអនុវត្ថតាមសេចក្ថីនំ

ររេ់លក្េួង 

ភាររយ ៨០.០០%   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២.២២.៤.សរលសៅ៖អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នយក្ចិត្ថ
ទុក្ដាក្េ់ភេ់សលើក្ចិចការពាហិរស្ថេន 

លក្េួង និងមនធីរានេហ
ការែសពឝែាយសលើលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថននេថីពី
ពាហិរស្ថេនក្បុងលពោះរាជា

ណ្ដចលក្ក្មភុជា 

សលើក្ ៥   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២.២៣.សរលរណំង៖ សរៀរចផំក្លមែអងគភាព នងិរសំពញមផនទមមស្រនថរីសលមើការក្បុងអងគភាព 

២.២៣.១.សរលសៅ៖ សេបើេំុរំសពញរផនទមលក្រេណឍ
មស្រនថីរាជាការជំនួេមស្រនថីផដលានចូលនិវត្ថន ៍និងរ
ស្រងគរល់រររ់ចនេមភន័ន ការ.ិននចំនុោះមនធីរ និងសរៀរចំ
សហដាឌ រចនេមភន័ន 

រចនេមភន័នសៅមានការេឝោះ
ខាត្ មស្រនថីចូលនិវត្ថមនិមាន
ការសលជើេសរ ើេមស្រនថីងយី 

នក្ ់ ២០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

ស្ថងេងរ់រងងយ ី ផម៉ាលត្ ៣០០   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

ជួេជុលផក្លមែ អររ ១   
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

វិេយ័វបបធម ៌និងវិច្រិតេេិបៈ 
២.២៤.សរលរណំង៖ សលើក្ក្មភេ់ការអភរិក្ស នងិអភវិឌណសរត្កិ្ភណឍ វរផធ្ម ៌
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.២៤.១.សរលសៅ៖ សរៀរចំផងរក្ាការពារេមផត្ថិ
សរត្ិក្ភណឍ វរផធ្ម ៌និងរមណីយដាឌ នលរវត្ថសិ្ថស្រេថ
ននក្បុងសេត្ថ 

េមផត្ថិសរត្ិក្ភណឍ វរផធ្ម៌ 
និងរមណីយដាឌ នលត្ូវានផង

រក្ាការពារ 
ឲ្រានរងវ់ងស 

ក្ផនវង ១០   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

ក្ផនវង ១៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

ក្ផនវង ១   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

សលើក្ ១០   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

សលើក្ ១០   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

២.២៤.២.សរលសៅ៖  រសងកើនការែសពឝែាយ សដើមផី
ការយល់ដឹងពីត្នមវននវរផធ្ម ៌

ចុោះសធ្ឝើការែសពឝែាយ 
ឲ្រានទូលំទូលាយ 

សលើក្ ៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

សលើក្ ២៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

សលើក្ ១០   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

សលើក្ ៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

២.២៤.៣.សរលសៅ៖  រសងកើន និងក្ស្ថងេមត្ទភាព
ចំសណោះ ជំនញ េិលផៈជូនលរជាពលរដឌ 

ក្ស្ថងេមត្ទភាពចំសណោះ
ជំនញ 

េិលផៈជូនលរជាពលរដឌ 

សលើក្ ៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

សលើក្ ៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

សលើក្ ៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

សលើក្ ៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

២.២៥.សរលរណំង៖ សលើក្ក្មភេ់េមផត្ថសិរត្កិ្ភណឍ អររូយិ 

២.២៥.១.សរលសៅ៖ពលងងឹការលររល់រង និងសធ្ឝើរញ្ជ ី
េទិត្ិវេ័ិយវរផធ្ម ៌

សរៀរចំការលររល់រង និងសធ្ឝើ
រញ្ជ ីេទិត្ិវេ័ិយវរផធ្មឲ៌្រ

ានលត្ឹមលត្ូវ 

សលើក្ ១០   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

សលើក្ ១០   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

២.២៥.២.សរលសៅ៖ចូលរមួចំផណក្ក្បុងលពឹត្ថការន៍
វរផធ្ម ៌និងរសងកើនស្ថប នដងយ ី

រសងកើត្ស្ថប នដងយីៗ សដើមផី
សលត្ៀមចូលរមួក្បុង
មសហាលេពសែសងៗ 

សលើក្ ១៥   
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

វិេយ័ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវជិាជាជីវៈ 
២.២៦.សរលរណំង៖ សៅឆ្ប ២ំ០២៤លក្មុហ ុននងឹយក្ចតិ្ថទុក្ដាក្ក់្បុងការរសំពញផរររទេថីពេីហលរេ លរោឹះស្ថទ ន នងិលក្េេណឍ ការងារានលត្មឹលត្វូ 

២.២៦.១.សរលសៅ៖85%ននេហលរេ លរឹោះស្ថទ ន
ផដលេទិត្សៅសលកាមរទរផញ្ដត្ថិច់រេ់ថីពីការងារយល់
ដឹងកានផ់ត្ទូលំទូលាយអំពលីក្េេណឍ ការងារ លិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុទននន នងិេុេដុមនីយក្មយននទំនក្់
ទំនងវជិាជ ជីវៈ 

និសោជក្ននេហលរេ 
លរឹោះស្ថទ នយល់ដឹងច់រ់
េថីពីការងារ លក្េេណឍ

ការងារ លិេិត្រទដាឌ នរត្ិ
យុទននននិងេុេដុមនីយ

ក្មយននទំនក្ទ់ំនង 
វជិាជ ជីវៈកានល់រសេើរ 

សលើក្ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

សលើក្ ៣៧៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

២.២៦.២.សរលសៅ៖ ពលងឹងយនថការសដាោះលស្ថយវវិាទ
ការងាររុរគលនិងវវិាទការងាររមួតាងំពីសពលចារស់ែថើម
មានវវិាទរហូត្ដល់ក្រណីវវិាទលត្ូវានរថឹងសៅលក្ុម
លរកឹ្ាអាជាញ ក្ណ្ដថ ល 

មស្រនថីអធ្ិការក្ិចចនិងវវិាទ
ការងារទទួលានការរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លវធិ្ីស្ថស្រេថ

សដាោះលស្ថយវវិាទ 

វរគ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

២.២៧.សរលរណំង៖  លរជាពលរដឌនងឹមានចសំណោះជនំញរនំនិជវីតិ្ពតិ្លាក្ដសដើមផលីរក្រមេុរររចញិ្ច ឹមជវីតិ្ 

២.២៧.១.សរលសៅ៖ ែថល់ចំសណោះដឹងផែបក្ជំនញ
រសចចក្សទេវជិាជ ជីវៈជូនដល់លរជាពលរដឌលេរតាមទី
ែារការងារ 

លរជាពលរដឌទទួលាន
ជំនញរសចចក្សទេវជិាជ ជីវៈ 

វរគ ១០ 
  មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

វរគ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 357 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

វរគ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ១០   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

វរគ ៥   
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

វិេយ័ពត័៌មាន  
២.២៨.សរលរណំង៖ វសិ្ថលភាពលរពន័នែសពឝែាយានលររដណថ រទូ់ទងំសេត្ថសកាោះកុ្ង 

២.២៨.១.សរលសៅ៖ការែសពឝែាយានសឆវើយត្រសៅ
នឹងត្លមូវការររេ់អបក្ស្ថថ រន់ងិទេសនិក្ជន 

ការែសពឝែាយសឆវើយត្រ
ត្លមូវការអបក្ស្ថថ រ ់និងទ

េសនិក្ជន 
ដង ៦០   មនធីរព័ត៌មាន  របាយការណ៍   

២.២៨.២.សរលសៅ៖រំពាក្ឧ់រក្រណ៍ េមាម រ
រសចចក្សទេឲ្រេមលេរសៅតាមលក្េណៈរសចចក្សទេ
ននរសចចក្វទិា។ 

ជលមុញការែលិត្ឯក្ស្ថរ
ពត័្ម៌ានឲ្រមានរុណភាព 

ដង ៥   មនធីរព័ត៌មាន  របាយការណ៍   

២.២៨.៣.សរលសៅ៖មានស្ថទ នីយទូ៍រទេសនម៍យួេម
លេរសដើមផរីសលមើជូនទេសនកិ្ជន 

សឆវើយត្រសៅនឹងត្លមូវការ
ក្បុងការទទួលានពត័្ម៌ាន
ពិត្ អាចទុក្ចិត្ថាន  

ស្ថទ នីយ ៍ ១   មនធីរព័ត៌មាន  របាយការណ៍   

២.២៨.៤.សរលសៅ៖មានមសធ្ាាយចុោះយក្ពត័្ម៌ាន
តាមមូលដាឌ ន 

ជលមុញការចុោះយក្
ពត័្ម៌ានលររទ់ីក្ផនវង និង

េមផូរផររ 
ផេ ១៨០   មនធីរព័ត៌មាន  របាយការណ៍   

២.២៨.៥.សរលសៅ៖ពលងងឹធ្នធានមនុេសឲ្រមាន
េមត្ទភាពការងារ និងជំនញរសចចក្សទេ 

ពលងឹងេមត្ថភាពមស្រនថីឲ្រ
កានផ់ត្លរសេើរ 

វរគ ១០   មនធីរព័ត៌មាន  របាយការណ៍   

វិេយ័ទនំាក់ទនំងជាមយួរដ្ឋេភា-រពឹទធេភា នងិអធកិារកិច្ច 
២.២៩.សរលរណំង៖ ែសពឝែាយនងិសធ្ឝើសវទកិាស្ថធារណៈជូនដល់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថឲ្រយល់ដងឹពចី់រន់ន   



 

 ទំពរ័ 360 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.២៩.១.សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌមានការយល់ដឹង
អំពីច់រស់ដាយស្ថរការែសពឝែាយនិងការសធ្ឝើសវទិកា
ស្ថធារណៈ 

សអាយលរជាពលរដឌយល់
ដឹងពីច់រ ់

សលើក្ ៧០   

មនធីរទុំនារ់
ទុំនងជាមួយរដឌ
ស្ភា-រពឹទនស្ភា 
និងអធកិាររិចច  

របាយការណ៍   

២.២៩.២.សរលសៅ៖ផេឝងយល់ពីចមងល់ េំណូមពរ
និងត្លមូវការននររេ់លរជាពលរដឌ 

ពនរល់សដាោះលស្ថយ
េំណូមពរ ចមងល់និង
ត្លមូវការររេ់ លរជា

ពលរដឌតាមស្ថទ នភាពជាក្់
ផេថង 

ដង ៧០   

មនធីរទុំនារ់
ទុំនងជាមួយរដឌ
ស្ភា-រពឹទនស្ភា 
និងអធកិាររិចច  

របាយការណ៍   

២.៣០.សរលរណំង៖ សធ្ឝើអធ្កិារក្ចិចនងឹតាមដានលត្តួ្ពនិតិ្រការអនុវត្ថច់រត់ាមរណ្ដថ មនធរីអងគភាពជុវំញិសេត្ថ 

២.៣០.១.សរលសៅ៖រងាក រទរស់្ថក ត្ន់ឹងកាត្រ់នទយ
អំសពើពុក្រលួយ ការក្ិរសក្ង ការរសំលាភសដាយអំណ្ដច
នឹងាតុ្ភាពអេក្មយនន 

ពលងឹងការអនុវត្ថនច៏់រ់
រសងកើនលរេិទិនភាពការងារ 

នឹងការលររល់រង 
សលើក្ ៣០   

មនធីរទុំនារ់
ទុំនងជាមួយរដឌ
ស្ភា-រពឹទនស្ភា 
និងអធកិាររិចច  

របាយការណ៍   

វិេយ័មតុងារសាធារណៈ 
២.៣១.សរលរណំង៖ ការអនុវត្ថតាមលិេតិ្រទដាឌ នរត្យុិត្ថងិយីៗ ររេ់មនធរី នងិអងគភាពជនំញានលត្មឹលត្វូ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.៣១.១.សរលសៅ៖ពលងឹមេមត្ទភាពមស្រនថរីាជការឲ្រ
ានយល់ដឹងពីលិេិត្រទដាឌ នរត្ិថយុទនងយ ីពាក្ព់ន័ន
ការងារមុេងារស្ថធារណៈ 

មស្រនថីរាជការជុំវញិសេត្ថនងិ
ទទួលានការែសពឝែាយ
លិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុទនងយី
ពាក្ព់ននន័ងិវេ័ិយមុេងារ

ស្ថធារណៈ 

វរគ ៥០   
មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ 

របាយការណ៍   

២.៣២.សរលរណំង៖ ពលងងឹការលររល់រងរញ្ជ ីវត្ថមានមស្រនថរីាជ នងិមស្រនថជីារក់្ចិចេនាការទូទងំសេត្ថ 

២.៣២.១.សរលសៅ៖លររល់រងរញ្ជ ីវត្ថមានឲ្រាន
លត្ឹមលត្ូវតាមច់រ ់

មស្រនថីរាជការជុំវញិសេត្ថនងិ
ទទួលានការលរជុំ
ែសពឝែាយេឋីពីការ

លររល់រងវត្ថមានមស្រនថរីាជ
ការេីុវលិ និងមស្រនថីជារ់

ក្ិចចេនា  

វរគ ១៥០   
មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ របាយការណ៍   

២.៣៣.សរលរណំង៖ ការអនុវត្ថតាមស្ថរាចរផណនងំយីៗ ររេ់មនធរី នងិអងគភាពជនំញានលត្មឹលត្វូ 

២.៣៣.១.សរលសៅ៖ពលងងឹេមត្ទភាពមស្រនថរីាជការ 
ស្ថរាចរផណនងំយីពាក្ព់ន័នការងារមុេងារស្ថធារណៈ 

មស្រនថីរាជការជុំវញិសេត្ថនងិ
ទទួលានការែសពឝែាយ
លិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុទនងយី
ពាក្ព់ននន័ងិវេ័ិយមុេងារ

ស្ថធារណៈ 

វរគ ៥០   
មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ 

របាយការណ៍   

វិេយ័ផ្ផនការ និងេថតិិ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

២.៣៤.សរលរណំង៖ អភវិឌណន ៍នងិជរំញុការអនុវត្ថសរលនសោាយ នងិយុទនស្ថស្រេថ វេ័ិយផែនការ េទិត្ ិវទិាស្ថស្រេថនងិរសចចក្វទិា 

២.៣៤.១.សរលសៅ៖ អភវិឌណនេមត្ទភាពមស្រនថីសដើមផី
ជំរញុការអនុវត្ថសរលនសោាយ និងយុទនស្ថស្រេថ វ ិ
េ័យផែនការ េទិត្ិ វទិាស្ថស្រេថនិងរសចចក្វទិា មាន
ក្លមតិ្យល់ដឹង៨០% សៅឆ្ប ២ំ០២៤ 

ក្ំណត្វ់ឌណនភាពផែនការ
ផដលមានលស្ថរស់ដើមផី

ដំសណើ រការរនថ 
វរគ/សលើក្ ៥   

មនធីរខផនការ  
និងស្ទិត ិ

របាយការណ៍   

ចងលក្ង ែសពឝែាយ និង 
សលរើលាេ់ទិនបនយ័ក្បុង
ការងារក្ស្ថងផែនការ
ថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ និង សរៀ

ររធ្នធាន 

វរគ/សលើក្ ១០   
មនធីរខផនការ  
និងស្ទិត ិ របាយការណ៍   

អភវិឌណ ក្ិចចការរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 
កាអនុវត្ថ ការងារលរជាជន 

និងការអភវិឌណ  

វរគ/សលើក្ ១០   
មនធីរខផនការ  
និងស្ទិត ិ របាយការណ៍   

អភវិឌផ ក្ិចចការរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 
កាអនុវត្ថ ការងារវទិា
ស្ថស្រេថ និងរសចចក្វទិា  

វរគ/សលើក្ ១០   
មនធីរខផនការ  
និងស្ទិត ិ

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

តាមដានលត្ួត្ពនិិត្រ និង
វាយត្នមវ ការអនុវត្ថវេ័ិ
យផែនការ-េទិត្ិ លរជាជន
និងការអភវិឌណ និងវទិា
ស្ថស្រេថនិងការអភវិឌណ សធ្ឝើ
រាយការណ៍លរក្រសដាយ

លរេិទនភាពេភេ់ 

សលើក្ ១២   
មនធីរខផនការ  
និងស្ទិត ិ

របាយការណ៍   

៣.ផ្ផែករគប់រគងធនធានធមមជាត ិបរិសាថាន និងការបនាំនងឹការផ្របរបលួអាកាេធាត ុ

វិេយ័ដ្ធីល ីនិងេណំង ់

៣.១.សរលរណំង៖ ការងារចុោះរញ្ជ ីដធី្វជីាលរពន័ន នងិដាចស់ដាយដុ ំ
៣.១.១.សរលសៅ៖ ជលមុញការចុោះរញ្ជ ីជាលរពន័ន និង
ដាចស់ដាយដុំ ឲ្រានទូទងំសេត្ថ 

សរៀរចំចុោះរញ្ជ ីដីធ្វជូីន
លរជាពលរដឌ 

រណ័ត  ៤២០០០   មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   

៣.១.២.សរលសៅ៖ ែថល់ដេីមផទនេងគមក្ចិចសៅ
លេុក្រូទុមស្ថររ លេុក្សកាោះកុ្ង និងលេុក្ងយាងំ 

ផរងផចក្ដីេមផទន
េងគមក្ិចច 

លរួស្ថរ ៣០០   មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   

៣.១.៣.សរលសៅ៖ សៅឆ្ប ២ំ០២០ លក្ុងនឹងមានរវង់
សមេលមារស់លរើលាេ់ជាែវូវការ 

រវងស់មលក្ុងសេមរភមូនិធ
ក្ំពុងឆវងការអនុមត័្ថាប ក្់

លក្េួង 
រវង ់ ១   មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   

៣.១.៤.សរលសៅ៖ រសងកើនការលររល់រងការដាឌ ន ពលងឹងការអនុញ្ហដ ត្ច់រ់ ច់រ ់ ៥០០   មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

េំណងទូ់ទងំសេត្ថ ស្ថងេង ់និងលក្ុមជាង
េំណង ់

រណ័ត  ២៥   មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   

៣.១.៥.សរលសៅ៖ ពលងឹងេមត្ទភាព រណៈក្មាយ ធ្ិ
ការសដាោះលស្ថយទំនេ់ថាប ក្ស់េត្ថ លេុក្ លក្ុង  ំុ 
េងាក ត្ ់លរក្រសដាយលរេិទនភាព 

  ក្រណី ១០០   មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   

វិេយ័បរិសាថាន 
៣.២.សរលរណំង៖ េំណល់រងឹផលងជារញ្ហា េលមារស់េត្ថ 

៣.២.១.សរលសៅ៖ ការលររល់រងេំណល់រងឹមាន
លរេិទនភាព 

លររល់រងេំណល់រងឹ លក្ុមហ ុន ៧   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   
សរៀរចំ េលមារដុ់ត្

េំរាម 
   ៧   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

ែសពឝែាយអំពីច់ររ់រសិ្ថទ
ន 

វរគ ៦០   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ដ  អរររំ
រសិ្ថទ ន សៅទីលរជុំជន និង

ទីស្ថធារណៈ 
ផ្ទធ ងំ ២៥   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

ការផរងចាក្េំ់រាមតាម
លរសភទេំរាម 

ធុ្ង ៧៥   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

រសងកើនការដឹក្ជញ្ជូ នេំរាម សលើក្ ៥   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៣.២.២.សរលសៅ៖ មានអបក្ស ៉ាការលរមូលេំរាម 
េំរាមសៅតាមទីធាវ ស្ថធារ
ណៈលត្ូវានលរមូល 

សលើក្ ៦   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

៣.៣.សរលរណំង៖ េំណល់រាវផលងជារញ្ហា េលមារស់េត្ថ 

៣.៣.១.សរលសៅ៖ ការលររល់រងេំណល់រាវមាន
លរេិទនភាព 

ការលររល់រងកាក្េំណល់
រាវ 

ទូទងំសេត្ថ 

អាង ៣   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

វរគ ៦០   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

៣.៤. សរលរណំង៖ រទសលយើេធ្នធានធ្មយជាត្ងិយចុោះ 

៣.៤.១. សរលសៅ៖ រញ្ចររ់ទសលយើេធ្នធានធ្មយ
ជាត្ិ 

រញ្ឈរក់ារការស់ឈើសៅ
ក្បុងត្ំរនក់ារពារធ្មយជាត្ិ

ទងំ១០ 
ត្ំរន ់ ៥០   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

ែសពឝែាយច់រេ់ថីពីត្ំរន់
ការពារធ្មយជាត្ិ 

វរគ ៥០   មនធីរបរសិាទ ន របាយការណ៍   

វិេយ័ប្រពស ើ 
៣.៥.សរលរណំង៖ ការក្ណំត្ល់ពលំរទល់នលពសឈើ នងិការសធ្ឝើចណំ្ដត្ថ់ាប ក្ ់នងិកាចុោះរញ្ជ ិកាានលែ 

៣.៥.១.សរលសៅ៖ លទនភាពក្បុងការចុោះរញ្ច ិកា និង
ក្ំណត្ល់ពំានលែ 

អនុវត្ថការចុោះរញ្ជ ិកា និង
ការក្ំណត្ល់ពំផដននលពសឈើ
សៅតាមលក្ុង លេុក្ផដល
មានជសមាវ ោះដីធ្វីសលចើន 

សលរឿង ៥   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   

រសងាគ ល ១៩៥០   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៣.៦.សរលរណំង៖ ការអនុវត្ថច់រន់លពសឈើ ឲ្រានលែលរសេើរ 
៣.៦.១.សរលសៅ៖ ទរស់្ថក ត្ក់ារការរ់ំផ្ទវ ញនលពសឈើ
អនធ្ិរសត្យរ 

ពលងឹងការអនុវត្ថច់រ ់ទូ
ទងំសេត្ថ 

សលើក្ ៩០០   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   
សលើក្ ១២០   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   

៣.៦.២.សរលសៅ៖ទរស់្ថក ត្ស់ភវើងសឆោះនលព 
សលរើលាេ់យនថការ ការពារ
និងទរស់្ថក ត្ស់ភវើងសឆោះនលព

ទូទងំសេត្ថ 

សលើក្ ៦០   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   

សលើក្ ៥   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   

៣.៧.សរលរណំង៖ ការអភរិក្សធ្នធាននលពសឈើ នងិជវីចរំោុះឲ្រានលែលរសេើរ 

៣.៧.១.សរលសៅ៖ សរៀរចំស្ថថ រនលពសឈើ និងដាសំឈើ
ស ើងវញិានលែ 

ការដាសំ្ថថ រនលពសឈើសៅ 
តាមរណ្ដថ លេុក្ ននសេត្ថ

សកាោះកុ្ង 

ថាប ល់ ៥   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   
ហិក្តា ៦៥   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   

េហរមន ៍ ២៥   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   
៣.៨.សរលរណំង៖ េហរមនន៍លពសឈើនងឹមានចនំនួសក្ើនស ើង 
៣.៨.១.សរលសៅ៖  សលើក្ំពេ់េហរមនន៍លពសឈើសៅ
លររត់្ំរន ់

ផងរក្ានលពសឈើទូទងំសេត្ថ េហរមន ៍ ៥   រដឌបាលថ្រពខឈ ី របាយការណ៍   

ការរគប់រគងសរគាុះមហនតរាយ  
៣.៩.សរលរំណង៖ ជំរញុការសដាោះលររម់នី និងលររយុ់ទឌភណ័ឍ ផដលមនិទនែ់ធុោះជូនលរជាពលរដឌ ឲ្រមានដីសលរើលាេ់និងអាលេ័យែល 
៣.៩.១.សរលសៅ៖ សាេេំអាត្មនី និងលររយុ់ទឌភ័
ណឍ ផដលមនិទនែ់ធុោះ ជូនលរជាពលរដឌ ឲ្រមានដីសលរើ
លាេ់ 

 
ហិក្តា ៧២០   

រគប់រគងខរគាោះ
មហនថោយ  របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៣.១០.សរលរណំង ៖ ពលងឹងេមត្ទភាពរណៈក្មាយ ធ្ិការ លររល់រងសលរោះមហនថរាយលេុក្  ំុ និងលក្ុមការងារលររល់រងសលរោះមហនថរាយភមូ ិ

៣.១០.១.សរលសៅ៖ រណថុ ោះរណ្ដថ លេមាជិក្រណៈ
ក្មាយ ធ្ិការ លររល់រងសលរោះមហនថរាយលេុក្  ំុ នងិ
លក្ុមការងារលររល់រងសលរោះមហនថរាយភូម ិ

រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥   
រគប់រគងខរគាោះ
មហនថោយ  

របាយការណ៍   

៣.១១. សរលរណំង៖ លរជាពលរដឌទទួលានពត័្ម៌ានសលរោះមហនថរាយតាមរយៈលរពន័នលរកាេសអាយដឹងមនុ ១២៩៤ 
៣.១១.១.សរលសៅ៖ ែសពឝែាយជូនលរជាពលរដឌសអា
យចុោះស យ្ ោះសលរើលាេ់លរពន័នលរកាេសអាយដឹងមុន
១២៩៤ 

ែសពឝែាយ សលើក្ ៥   
រគប់រគងខរគាោះ
មហនថោយ  

របាយការណ៍   

៤.រដ្ឋបាល េនតេិតុ និងេណ្តាប់ធានាប់សាធារណុះ 
ការរគប់រគងរដ្ឋបាល 
ទីចាតក់ារផ្ផនការ និងវិនិសោគ 
៤.១.សរលរណំង ៖ ពលងងឹេមត្ទភាពដល់មនធរី អងគភាព លក្ងុ លេុក្ នងិ ំុ េងាក ត្ ់ក្បុងការសរៀរចផំែនការអភវិឌណនរ៍យ:សពលលាឆំ្ប  ំនងិក្មយវធិ្វីនិសិោររឆី្ប  ំរកំ្លិ លរចាឆំ្ប  ំ

៤.១.១.សរលសៅ៖ រលំទដល់មនធរីអងគភាព លក្ងុ លេុក្ 
នងិ ំុ េងាក ត្ ់ក្បុងការអភវិឌណនេ៍មត្ទភាពពរីសរៀរសធ្ឝើ
ផែនការ នងិសរៀរចរំសលមាង 

សរៀរចំផែនការអភវិឌណន៍
រយ:សពលលាឆំ្ប  ំនិងក្មយ
វធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំរកំ្ិល  

វរគ ៥   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល
ដល់លក្ុង លេុក្ 

វរគ ៥   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

លរជុំអនុសលាមភាព 
ផែនការអភវិឌណនរ៍រេ់
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

លរជុំ ៥   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

សរៀរចំរាយការណ៍រកី្
ចសលមើនទក្ទ់ងដល់

ការងារផែនការអភវិឌណន ៍
វរគ ៥   

ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

រសធ្ឝើរចចុរផនបភាពទនិបនយ័
ពាក្ព់ន័ននងិរសលមាង

អភវិឌណនន ររេ់សេត្ថ 
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

វរគ ៥   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

េហការជាមនួមនធីរ អងគ
ភាព 

វរគ ៥   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ របាយការណ៍   

៤.២.សរលរណំង ៖ ពលងកី្ក្ចិចេហការ រប រវាង   រដឌាលសេត្ថ ជាមយួរដឌាលលក្ងុ លេុក្ នងិភារពីាក្ព់ន័ឌនន សដើមផសីក្ៀររធ្នធានេលមាររ់លំទការវនិសិោរ  

៤.២.១.សរលសៅ៖ េិកាេ ស្ថលាពិសលរោះសោរល់
ជាមយួមនធីរ អងគភាព អងគការេងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្
ជន និងនដរូអភវិឌណនន៏ន សដើមផសីក្ៀររធ្នធាន
េលមាររ់លំទ រសលមាងវនិិសោរ  

សរៀរចំេិកាេ ស្ថលា
ពិសលរោះសោរល់ជាមយួ
មនធីរ អងគភាព អងគការ
េងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្
ជន និងនដរូអភវិឌណន៏

េិកាេ ស្ថលា ៥   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 
នន 

៤.២.២.សរលសៅ៖ពលងងឹក្ចិចេហការរលំទ ដល់
លក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ក់្បុងការសក្ៀររធ្នធានតាម
មនធីរ អងគភាព អងគការេងគមេីុវលិ វេ័ិយឯក្ជន នងិ
នដរូអភវិឌណនន៏ន 

ពលងឹងក្ិចចេហការរលំទ 
ដល់លក្ុង លេុក្ នងិ ំុ 
េងាក ត្ក់្បុងការសក្ៀររ

ធ្នធាន 

េិកាេ ស្ថលា ៥   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

៤.៣.សរលរណំង ៖ ពលងងឹការអនុវត្ថមលូនធិ្លិក្ងុ លេុក្ នងិ ំុ េងាក ត្ ់

៤.៣.១.សរលសៅ៖ ែថល់ជំនញចុោះេិក្ារសលមាង
មូលនិធ្ិលក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់និងលររល់រងក្ិចច
េនា 

ចុោះេិក្ារសលមាងលក្ុង 
លេុក្  ំុ េងាក ត្ ់

រសលមាង ២៥០   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

លត្ួត្ពិនិត្រការអនុវត្ថក្ិចច
េនាន 

ក្ិចចេនា ២៥០   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

៤.៤.សរលរណំង ៖ រសងកើនលរេិទនភាពនងិេក្ថេិិទនភាពក្បុងការែថល់សេវារដឌាលស្ថធារណៈនងិសេវាស្ថធារណៈសៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិ

៤.៤.១.សរលសៅ៖ ពលងឹងលរេិទនភាពនិងរុណភាព
សហដាឌ រចនេមភន័ន សដើមផជីួយ េលមួលដល់ការសធ្ឝើ
ដំសណើ រររេ់លរជាពលរដឌ និងកាត្រ់នទយរយៈសពលសធ្ឝើ
ដំសណើ រនិងចណំ្ដយសលើការដឹក្ជញ្ជូ ន 

ែវូវលត្ូវានស្ថងេងង់យីនិង
េសលមចតាមផែនការ 

ផម៉ាលត្ ៥០០០   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

លរអរ ់ ១៥០០   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

លូ ១០០០   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ របាយការណ៍   

ក្ផនវង ១   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ របាយការណ៍   

ក្ផនវង ១   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ របាយការណ៍   

រសងាគ ល ៥០០   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

អររ ២   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

អររ ៥   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ 

របាយការណ៍   

ចំនួនសដើមសឈើផដលាន
ដាតំាមដងែវូវស្ថធារណៈ  

សដើម ១៥០០   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ របាយការណ៍   

ស្ថងេងរ់សងាគ លសភវើងអរិគ
េនីរំភវតឺាមែវូវ 

រសងាគ ល ៧០០   
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខយាគ របាយការណ៍   

ទីចាតក់ារហិរញ្ញវតថ ុ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.៥.សរលរណំង៖ ពលងឹងលរេិទឌភាពននការអនុវត្ថងវកិារដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ 

៤.៥.១.សរលសៅ៖ រលំទដល់ដំសណើ ការសរៀរចំងវកិា
ក្មយវធិ្ ីនិងនិត្ិវធិ្ីហិរញ្ដ វត្ឋុ 

សរៀរចំសេចក្ថីសលពៀងងវកិា
លរចាឆំ្ប  ំលក្រេណ័ឍ

ចំណ្ដយរយៈសពលមធ្រម  
សលើក្ ៩៥   

ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

របាយការណ៍   

សរៀរចំសធ្ឝើេវនក្មយឲ្រាន
លត្ឹមលត្ូវតាមនិត្ិវធី្ីហិរញ្ដ
វត្ទុ 

សលើក្ ១០   
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
របាយការណ៍   

ពលងឹងការលររល់រង
ចំណូល ចណំ្ដយ នងិ

រណសនយរ 
វរគ ៦០   

ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

របាយការណ៍   

រលំទការងារហិរញ្ដ វត្ទុដល់
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

វរគ ១០   
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
របាយការណ៍   

ការងារស្ថរសពើរភណ័ឍ  និង
លររល់រងលទពរេមផត្ថិ
ររេ់រដឌាលសេត្ថ 

វរគ ៥   
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
របាយការណ៍   

ការងារលររល់រងលទពរ
េមផត្ថិររេ់ស្ថលាសេត្ថ 

សលើក្ ៦០   
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
របាយការណ៍   

ការងារលទនក្មយ សលើក្ ៣០   ទីចាត់ការហរិញ្ដ របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

វតទុ 
ទីចាតក់ាររដ្ឋបាល 
៤.៦.សរលរណំង៖ ការែថល់សេវាស្ថធារណៈររេ់សេត្ថឲ្រកានផ់ត្មានលរេិទឌភាពេភេ់ 

៤.៦.១.សរលសៅ៖ សធ្ឝើឲ្រកានផ់ត្លរសេើរស ើងនូវការ
លររល់រងការងារអលតានុកូ្លដាឌ ន 

ក្ត្ល់តាការងារ
អលតានុកូ្លដាឌ នសៅថាប ក្ ់
រដឌាលលក្ុង លេុក្ និង ំុ 

េងាក ត្ ់

វរគ ៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រ
ការអនុវត្ថការងារ
អលតានុកូ្លដាឌ ន 

សលើក្ ២០   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

រំសពញទំរងរ់ាយការណ៍ វរគ ៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   
៤.៧.សរលរណំង ៖ ពលងឹងក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការរវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង លតាត្ និងកាស ៉ា  

៤.៧.១.សរលសៅ៖ រតឹ្ចំណងមតិ្ថភាពរវាងសេត្ថ និង
សេត្ថក្បុងការទំនក្ទ់ំនងសលើវេ័ិយសេដឌក្ិចច និងេងគម
ក្ិចច  

រតឹ្ចំណងមតិ្ថភាពរវាង
សេត្ថ និងសេត្ថ 

លរជុំ ៦០   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូ
ររទពិសស្ថធ្នក៍ារងារនិង
ក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការ 

ទេសនក្ិចច ៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

ក្ិចចលរជុំលរចាលំត្ីមាេ លរជុំ ១៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

ការចុោះអនុស្ថរណៈសោរ
យល់ 

លរជុំ ៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូ
ររទពិសស្ថធ្នក៍ារងារនិង
ក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការ 

ទេសនក្ិចច ៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

៤.៨.សរលរណំង ៖ ពលងឹងេមត្ទភាពក្ចិចការរដឌាលដល់រដឌាលលក្ុង លេុក្  

៤.៨.១.សរលសៅ៖ សធ្ឝើឲ្រកានផ់ត្លរសេើរស ើងនូវការ
លររល់រងការងាររដឌ   ាលដល់រដឌាលលក្ុង លេុក្  

រលឹំក្ស ើងវញិេថីពីក្ិចចកា
រដឌាលរាជធាន ីសេត្ថ 
លក្ុង លេុក្ េណឍ  

វរគ ១០   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដាន
សលើការអនុវត្ថក្ិចចការ
ទទួលលិេិត្ចូល សចញ 

សលើក្ ៣៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

៤.៩ សរលរណំង ៖ ពលងឹក្លរពន័នែសពឝែាយពត័្ម៌ាន និងការសរៀរចំរាយការណ៍សអាយានទូលំទូលាយ 

៤.៩.១. សរលសៅ ៖ សធ្ឝើសអាយលរសេើរស ើងនូវលរពន័ន
ែសពឝែាយពត័្ម៌ាន និងការសរៀរចំរាយការណ៍ 

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពី
ការសរៀរចំរាយការណ៍ 

វរគ ៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

លរជុំឆវងរាយការណ៍
លរចាផំេ 

សលើក្ ៦០   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

រណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីលរពន័ន
ពត័្ម៌ានវទិា 

សលើក្ ៥   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

ែលិត្រាយការណ៍រដឌា
លសេត្ថ 

សលើក្ ៦០   ទីចាត់ការរដឌបាល របាយការណ៍   

សលខាធកិាររកុមរបឹកាសតតត 

៤.១០ សរលរំណង ៖ សលើក្ក្មភេ់ដំសណើ រការននក្ិចចលរជុំររេ់លក្ុមលរឹក្ា និងែាភាជ រទ់ំនក្ទ់នំងរវាងលក្មុលរឹក្ាលរសភទសែសងរប សៅថាប ក្ម់ូលដាឌ ន ជាមយួលរជាពលរដឌ 

៤.១០.១.សរលសៅ៖ រសងកើនការលត្តួ្ពនិតិ្រ នងិអនុម័
ត្សៅសលើក្ចិចការេំខាន់ៗ ររេ់រដឌាលសេត្ថ 

សរៀរចំក្ិចចលរជុំលរចាផំេ សលើក្ ៦០   ខលខាធិការររុម
របឹរា 

របាយការណ៍   

សរៀរចំក្ិចចលរជុំរនធ នក់្បុង
ក្រណីចាាំចណ់្ដមយួ 

សលើក្ ៣៥   ខលខាធិការររុម
របឹរា 

របាយការណ៍   

រសងកើនការទំនក្ទ់នំងរវាង
អាជាញ ធ្រលររលំ់ដារថ់ាប ក្់
ជាមយួលរជាពលរដឌក្បុង

មូលដាឌ ន 

សលើក្ ៥   ខលខាធិការររុម
របឹរា 

របាយការណ៍   

ទីចាតក់ារអនតរវេិយ័ 

៤.១១.សរលរណំង៖ ពលងងឹការលររល់រង អងគការមនិផមនរដាឌ ភាិល េមារម នងិេហរមនម៍លូដាឌ នឲ្រអនុវត្ថច់រ ់នងិេហលក្េនថកិ្ៈ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.១១.១.សរលសៅ៖ ជំរញុអងគការមនិផមនរដាឌ ភាិល 
េមារម និងេហរមនម៍ូលដាឌ នចុោះរញ្ជ ីលត្មឹលត្ូវ
ជាមយួលក្េួង ឬស្ថទ រន័ មានេមត្ទក្ចិច 

ចុោះលេងទ់ិនបនយ័រចចុរផនប
ភាព 

សលើក្ ៥   ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

របាយការណ៍   

             វរគរណថុ ោះរណ្ដថ
លដល់            េហរម

ន ៍
សលើក្ ៥   ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្

យ 
របាយការណ៍   

៤.១១.២.សរលសៅ៖ រសងកើនក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការ
ររេ់       រដឌាលសេត្ថ ជាមយួអងគការមនិផមនរដាឌ ភិ
ាល េមារម នងិេហរមនម៍ូលដាឌ ន និងអាជាញ ធ្
រមូលដាឌ នពាក្ព់ន័ន 

សរៀរចំសវទិកាពិសលរោះ
សោរល់ថាប ក្ស់េត្ថ 

សលើក្ ១០   ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

របាយការណ៍   

សរៀរចំេិកាេ ស្ថលា
ែសពឝែាយ 

សលើក្ ៣៥   ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

របាយការណ៍   

៤.១២.សរលរំណង ៖ រនថេលមរេលមលួ នងិសដាោះលស្ថយទនំេ់ដធី្វផីដលសៅសេេេល់រនថសទៀត្ជូនលរជាពលរដឌ  

៤.១២.១.សរលសៅ៖ េលមរេលមួល និងសដាោះ
លស្ថយវវិាទសៅតាមមូលដាឌ ន 

លរជុំេលមរេលមួល និង
សដាោះលស្ថយវវិាទ 

សលើក្ ៦០ 
  ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្

យ 
របាយការណ៍ 

  
  ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្

យ 
របាយការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.១២.២.សរលសៅ៖ សរៀរចំសស្ថភណឍ ភាពសេត្ថ និង
រំសពញត្លមូវការក្ំសណើ ត្លរជាជន និងសភញៀវ
សទេចរណ៍ជាត្ិ អនថរជាត្ ិ

សរៀរចំរវងស់រលលររល់រង
ទីតាងំលក្ដូ់រចណីំអាហារ  

សលើក្ ១ 
  ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្

យ 
របាយការណ៍ 

  
  ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្

យ 
របាយការណ៍ 

៤.១៣.សរលរណំង៖ ពលងងឹការលររល់រង មលូដាឌ នអាជវីក្មយ នងិែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុងសេត្ថ 

៤.១៣.១.សរលសៅ៖ ចុោះលេងេ់ទិត្ិមូលដាឌ នអាជីវក្មយ 
និងែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុងសេត្ថ 

េហការជាមយួមនធ ីអងគ
ភាពពាក្ព់ន័ន និងអាជាញ ធ្
រមូលដាឌ ន  ចុោះលេងន់ិង

ពិនិត្រេទិត្ ិ

សលើក្ ៣៥   ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

របាយការណ៍   

៤.១៣.២.សរលសៅ៖ ជំរញុឲ្រមូលដាឌ នអាជីវក្មយ និង
ែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុងសេត្ថ ចុោះរញ្ជ ីានលត្ឹមលត្ូវ 

សរៀរចំរសងកើត្លក្ុមការងារ
រសចចក្សទេ  

សលើក្ ៣៥   ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

របាយការណ៍   

ចុោះពិនតិ្រ និងវាយត្នមវ សលើក្ ៣៥   ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

របាយការណ៍   

៤.១៣.៣.សរលសៅ៖ សរៀរចំក្ំណត្ស់រលការណ៍អំពី
ការលររល់រងែារ និងេត្ថឃ្ដដាឌ ន 

ចុោះលេងទ់ិនបនយ័សដើមផី
ក្ំណត្ស់រលការណ៍អំពី
ការលររល់រងែារ និងេត្ថ

ឃ្ដដាឌ ន 

សលើក្ ២៥   ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

របាយការណ៍   

គសរមាងតបំន់សនែរ 
៤.១៤.សរលរណំង៖ ការសលើក្ក្មភេ់ការអភរិក្ស នងិអភវិឌណសរត្កិ្ភណឍ វរផធ្ម ៌



 

 ទំពរ័ 377 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.១៤.១. សរលសៅ៖ ធានឱ្រការលររល់រងត្ំរនវ់រផ
ធ្ម ៌និងេំណងល់រវត្ថសិ្ថស្រេថមានលរេិទនភាព នងិ
ឋតិ្សងរចីរកាល 

រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ
ដាក្ស់ចញដីកាេលមារក់ារ
លររល់រងត្ំរនវ់រផធ្ម ៌និង
េំណងល់រវត្ថសិ្ថស្រេថ 

េររុរមួ ១   គណៈរមមការរគប់
រគង់តុំបន់ខឆបរ 

របាយការណ៍   

៤.១៥.សរលរណំង៖ មស្រនថអីនុវត្ថច់រយ់ល់ដងឹអពំសីរលនសោាយ ផែនការយុទនស្ថស្រេថ នងិរទដាឌ នរត្យុិត្ថននផដលក្ពុំងមានជាធ្រមាន 

៤.១៥.១.សរលសៅ៖ រសងកើនការែសពឝែាយសរល
នសោាយ ផែនការយុទនស្ថស្រេថ និរទដាឌ នរត្ិយុត្ថ
ពាក្ព់ន័ននងឹការលររល់រងនងិអភវិឌណត្ំរនស់ឆបរេមុលទ
ក្មភុជា 

វរគែសពឝែាយសៅតាមរ
ណ្ដថ លក្ុង លេុក្ទងំ៧ 
និងសរៀរចំចំនួន ៣ វរគ/ឆ្ប  ំ

វរគ ១០៥   គណៈរមមការរគប់
រគង់តុំបន់ខឆបរ 

របាយការណ៍   

៤.១៦. សរលរណំង៖ ការលររល់រងេំណល់រងឹមានលរេិទនភាព 

៤.១៦.១. សរលសៅ៖ សរៀរចំឱ្រមានយនថការជាក្់
ស្ថក្ស់ៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ិេលមារក់ារលររល់រង
េំណល់រងឹ 

លរមូលធាតុ្ចូលពីលររ់ភារី
ពាក្ព់ន័ន និងរសងកើត្ជា

ផែនការច់េ់លាេ់ និង
េមលេរ 

េររុរមួ ១   គណៈរមមការរគប់
រគង់តុំបន់ខឆបរ 

របាយការណ៍   

៤.១៦.២. សរលសៅ៖ កាត្រ់នទយេំណល់រងឹ ឬ
េំរាមសៅលរភពននការសលរើលាេ់ 

សរៀរចំឱ្រមានការផញក្
េំរាមសៅលររេ់ហរមន៍

ទងំអេ់ក្បុងសេត្ថ 
េររុរមួ ៣   គណៈរមមការរគប់

រគង់តុំបន់ខឆបរ 
របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.១៦.៣. សរលសៅ៖ សលើក្ក្មភេ់ការយល់ដឹងររេ់
េហរមនេ៍ថីពីេំរាម និងការេមាែ ត្សឆបរ 

សរៀរចំេក្មយភាពសរ ើេ
េំរាមសៅតាមរណ្ដថ េហ
រមន ៍និងសឆបរេមុលទ 

សលើក្ ១០   គណៈរមមការរគប់
រគង់តុំបន់ខឆបរ 

របាយការណ៍   

៤.១៧.សរលរណំង៖ ការលររល់រង នងិសលរើលាេ់ធ្នធានធ្មយជាត្ ិនងិជវីចលមោុះមាននរិនថរភាព 

៤.១៧.១. សរលសៅ៖ សធ្ឝើរចចុរផនបភាពទិនបនយ័
ធ្នធានធ្មយជាត្ ិនិងជីវចលមោុះ 

ដំស ើងផែនទីរងាា ញ
ទិនបនយ័រសលមើដល់ផែបក្រ

រសិ្ថទ ន និងវេ័ិ
យសទេចរណ៍ 

េររុរមួ ១   គណៈរមមការរគប់
រគង់តុំបន់ខឆបរ 

របាយការណ៍   

៤.១៧.២. សរលសៅ៖ ជំរញុលរេិទនភាពក្បុងការ
លររល់រង និងអភរិក្សធ្នធានធ្មយជាត្ ិ

ផែនទីសរលលររល់រង
ធ្នធានធ្មយជាត្ ិនិងជីវ
ចលមុោះទងំសលើក្សរក្ និង

ក្បុងទឹក្ 

េររុរមួ ១   គណៈរមមការរគប់
រគង់តុំបន់ខឆបរ 

របាយការណ៍   

៤.១៨. សរលរណំង៖ ការរនានំងឹការផលរលរលួអាកាេធាតុ្ 

៤.១៨.១. សរលសៅ៖ សលើក្ក្មភេ់ការយល់ដឹងររេ់
េហរមនេ៍ថីពអីត្ទលរសោជនន៍ននលពសឈើ និងនលពលិច
ទឹក្ 

រសងកើត្េក្មយភាពដាសំ្ថថ រ
ស ើងវញិនូវកូ្នសឈើ និង
កូ្នសកាងកាងសៅទីតាងំ
ការទ់ស្រនធ ន 

សលើក្ ១០   គណៈរមមការរគប់
រគង់តុំបន់ខឆបរ 

របាយការណ៍   

៤.១៩. សរលរណំង៖ រាយការណ៍ររេ់រដឌាលសេត្ថមានទនិបនយ័ផែបក្ររសិ្ថទ នសពញសលញ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.១៩.១. សរលសៅ៖ េូចនក្រេំខាន់ៗ ផែបក្ររសិ្ថទ
នលត្ូវានក្ំណត្ជ់ាក្ល់ាក្ស់ៅក្បុងរាយការណ៍ររេ់
រដឌាលសេត្ថ 

ដាក្រ់ញ្ចូ លរមួរប រវាង
ទលមងរ់ាយការណ៍ររេ់
រដឌាលសេត្ថផដលសរៀរចំ
សដាយលក្េួងមហានែធ និង
េូចនក្រេំខាន់ៗ នន
រាយការណ៍ស្ថទ នភាព

ត្ំរនស់ឆបរសេត្ថ 

េររុរមួ ១   គណៈរមមការរគប់
រគង់តុំបន់ខឆបរ 

របាយការណ៍   

ទីចាតធ់នធានមនុេស 
៤.២០.សរលរំណង៖ មស្រនថរីសំរ ើការសៅស្ថលាសេត្ថ ស្ថលាលក្ងុ លេុក្ នងិ ំុ េងាក ត្ម់ានេមត្ទភាព នងិលទនភាពលររល់រនក់្បុងការែថល់សេវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌ 

៤.២០.១.សរលសៅ៖ រណថុ ោះរណ្ដថ ល ពលងងឹេមត្ទ
ភាពមស្រនថ ីនងិែថល់លទនភាពលររល់រនដ់ល់មស្រនថសីដើមផី
អាចែថល់សេវាស្ថធារណៈជូនលរជាពលរដឌានលែ
លរសេើរ 

មស្រនថីននរដឌាលសេត្ថ រដឌា
លលក្ុង លេុក្ និងរដឌា
ល ំុ េងាក ត្ម់ានេមត្ទ
ភាព និងលទនភាពសពញ
សលញ និងមានឆនធោះក្បុង
ការែថល់សេវាស្ថធារណៈ
ជូនលរជាពលរដឌ 

វរគ ៤០   ទីចាត់ធនធាន
មនុស្ស 

របាយការណ៍   

    នក្ ់ ៣០   ទីចាត់ធនធាន
មនុស្ស 

របាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.២០.២.សរលសៅ៖ សរៀរចនំតី្វិធិ្សីលជើេសរ ើេមស្រនថឲី្រ
ានលររល់រនស់ៅតាមរចនេមភន័ន នងិលរអររ់ដឌាល
ផដលសៅទសំនរ 

រដឌាលសេត្ថ រដឌាលលក្ុង 
លេុក្ និងរដឌាល ំុ 
េងាក ត្ម់ានមស្រនថីលររល់រន់
សដើមផែីថល់សេវាស្ថធារ
ណៈជូនលរជាពលរដឌាន
ទនស់ពលសវលា 

      ទីចាត់ធនធាន
មនុស្ស 

របាយការណ៍   

រដឌាលសេត្ថ រដឌាលលក្ុង 
លេុក្ និងរដឌាល  ំុ 
េងាក ត្ម់ានអររំសរ ើ

ការងារេមរមរ និងមាន
េមាម រររកិាេ លររល់រងក្បុង
ការរំសពញការងារ 

អររ ៤   ទីចាត់ធនធាន
មនុស្ស 

របាយការណ៍   

េមាម រ/
ឈុត្ 

៦០   ទីចាត់ធនធាន
មនុស្ស 

របាយការណ៍   

      ទីចាត់ធនធាន
មនុស្ស 

របាយការណ៍   

អងគភាពលទឋកមម 
៤.២១.សរលរណំង៖ ពលងងឹការអនុវត្ថនតី្វិធិ្លីទនក្មយឲ្រានលែលរសេើរនងិទនស់ពលសវលាលេរតាមសរលការណ៍ផណន ំ
៤.២១.១.សរលសៅ៖ ការអនុវត្ថនីត្ិវធិ្ីលទនក្មយ ជូនដណឹំងដល់អបក្ទទួល រសលមាង ៥០   អងគភាពលទឌរមម របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 381 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 
ការ រសលមាង ៥   អងគភាពលទឌរមម របាយការណ៍   

រសលមាង ៥   អងគភាពលទឌរមម របាយការណ៍   
រសលមាង ៥   អងគភាពលទឌរមម របាយការណ៍   

អងគភាពរច្កសច្ញច្លូផ្តមួយ 
៤.២២. សរលរណំង ៖ សធ្ឝើសអាយលរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថយល់ច់េ់ពនីតី្វិធិ្នីនការែថល់សេវាក្បុងអងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ 

៤.២២.១. សរលសៅ៖  ការសលើក្រសលមាងេលមារ់
ែសពឝែាយតាមលរពន័នពត័្ម៌ានវទិា(រណ្ដថ ញេងគម) 

សរៀរចំសវទិកាស្ថធារណោះ 

សលើក្ ៥   អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

សលើក្ ១០   អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

ឆ្ប  ំ ៥   អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

៤.២៣.សរលរណំង ៖ សធ្ឝើសអាយការែថល់សេវាររេ់អងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ កានផ់ត្លរសេើរស ើង 
៤.២៣.១.សរលសៅ៖ រសងកើនមស្រនថីេលមារែ់ថល់សេវា
សអាយានសលចើន       និងសធ្ឝើសអាយលរពន័នសលើក្ទឹក្ចិត្ថ
ានលែលរសេើរ 

រំសពញមស្រនថីរផនទម និង
ផរងផចក្លាក្រ់ងាឝ នេ់

នធេេភេ់ 
ឆ្ប  ំ ៥   អងគភាពរចរខចញ

ចូលខតមួយ 
របាយការណ៍   

៤.២៣.២.សរលសៅ៖ ពលងឹងេមត្ទភាពដល់មស្រនថីែថល់
សេវារផនទម 

រសងកើនចំសណោះដឹងដល់ម
ស្រនថី 

វរគ ១០   អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

៤.២៤. សរលរណំង ៖ សធ្ឝើសអាយនតី្វិធិ្េីលមារែ់ថល់សេវាររេ់លក្េួង ឬមនធរី ផដលានលរត្ភិកូ្មយសេវាតាមរយៈអងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួសេត្ថមានភាពងាយលេួល 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.២៤.១. សរលសៅ៖ សរៀរចទំលមងផ់រររទសេបើេំុសេ
វាសអាយលត្ូវរប  

សេបើេំុលក្េួងមហានែធ
សរៀរចំក្ិចចលរជុំជាមយួអងគ
ភាពសែសងៗផដលមានក្បុង

អងគភាពលចក្ 

សលើក្ ៥   អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

៤.២៤.២. សរលសៅ៖ រសងកើត្សអាយមានសេវាជា
ក្ញ្ចរ ់

សេបើេំុលក្េួងមហានែធ
សរៀរចំក្ិចចលរជុំជាមយួអងគ

ភាពសែសងៗ 
សលើក្ ៥   អងគភាពរចរខចញ

ចូលខតមួយ 
របាយការណ៍   

៤.២៥. សរលរណំង ៖ សធ្ឝើសអាយមានលរពន័នតាមដាន នងិលររល់រងទនិបនយ័ឯក្ស្ថរផដលលរជាពលរដឌសេបើេំុសេវាកានផ់ត្លែ 

៤.២៥.១. សរលសៅ៖ រសងកើត្លរពន័នតាមដាន និង
លររល់រងសេវាច់េ់លាេ់ (វេ័ិយ និងសេវាមាន
សលចើន) 

 កាត្រ់នទយនតី្ិវធិ្ីននការ
សចញ 
សេចក្ថីអនុញ្ហដ ត្ពអីងមភាព
ពាក្ព់ន័ន 

ដង ១០   អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

៤.២៦.សរលរណំង ៖ រសងកើត្សអាយមាននតី្វិធិ្េីលមារផ់រងផចក្លាក្រ់ងាឝ ន ់

៤.២៦.១. សរលសៅ៖ លក្េួង ឬមនធីរផដលមានក្បុង
អងគភាពលចក្អនុវត្ថងវកិាសអាយដូចរប  

លក្េួងមហានែធសរៀរចំក្ចិច
លរជុំជាមយួលក្េួងសេដឌ
ក្ិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

ដង ៥   អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

ការិោលយ័របជាពលរដ្ឋសតតតសកាុះកុង 
៤.២៧.សរលរំណង៖ ពលងងឹការែថល់សេវាររេ់រដឌាលសេត្ថ តាមរយៈការពលងឹងត្ួនទី ភារក្ិចចក្បុងការទទួល និងការេលមុោះេលមួលសដាោះលស្ថយរណថឹ ងសៅសលៅលរពន័នតុ្លាការ 
ផដលពាក្ព់ន័ននងឹការែថល់សេវាស្ថធារណៈ និងការលររល់រងរដឌាលសេត្ថ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.២៧.១.សរលសៅ៖ សលើក្ក្មភេ់ការយល់ដឹងដល់ម
ស្រនថីរាជការ លរជាពលរដឌ នងិអបក្ពាក្ព់ន័ននន សអាយ
យល់ដឹងអំពីការេលមុោះេលមលួសដាោះលស្ថយរណថឹ ង
សៅសលៅលរពន័នតុ្លាការ ផដលពាក្ព់ន័ននងឹការែថល់សេ
វាស្ថធារណៈ និងការលររល់រងរដឌាលសេត្ថ។ 

រណថុ ោះរណ្ដថ ល ដល់រដឌ
ាលសេត្ថ លក្ុង លេុក្ 
មនធីរអងគភាព និង ំុ 
េងាក ត្ ់ទូទងំសេត្ថ

សកាោះកុ្ង 

វរគ ១៥   ការយិាល័យរបជា
ពលរដឌ 

របាយការណ៍   

៤.២៧.២.សរលសៅ៖ ែភលងឹងការយល់ដឹងដល់មស្រនថី
រាជការ លរជាពលរដឌ នងិអបក្ពាក្ព់ន័ននន អពំីរចន
េមភន័ន ត្ួនទ ីភារក្ិចច និងេិទនិអំណ្ដចររេ់
ការោិល័យលរជាពលរដឌ។ 

ែសពឝែាយ ដល់រដឌា
លសេត្ថ លក្ុង លេុក្ មនធីរ
អងគភាព នងិ ំុ េងាក ត្ ់ទូ

ទងំសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សលើក្ ១៥   ការយិាល័យរបជា
ពលរដឌ 

របាយការណ៍   

េនតេិុត និងេណ្តាបធ់ានាប់សាធារណុះ 
េនតេិុត និងេណ្តាបធ់ានាប ់
៤.១.សរលរណំង៖ ជនររសទេផដលចូលមក្ស្ថប ក្ស់ៅ សធ្ឝើការក្បុងសេត្ថ មានឯក្ស្ថរលត្មឹលត្វូតាមែវូវច់រ ់។ 
៤.១.១.សរលសៅ៖ ជនររសទេ ៩៥% សលរើលាេ់ឯក្
ស្ថររដឌាលក្មភុជា លេរច់រ ់។ 

៩៥%ននជនររសទេមាន
ឯក្ស្ថរលេរច់រ ់

ភាររយ ៩៥%   ស្បងការខេតថ របាយការណ៍   

៤.១.២.សរលសៅ៖ ជនររសទេមក្ស្ថប ក្ស់ៅក្បុងសេត្ថ
មានឯក្ស្ថរលេរច់រល់ររល់រនល់រររ់ប  

ជនររសទេក្បុងសេត្ថលត្ូវ
មានឯក្ស្ថរលេរច់រ ់

ភាររយ ៩៥%   ស្បងការខេតថ របាយការណ៍   

៤.៣.សរលរណំង៖ លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថយល់ដងឹពចី់រល់ពហយទណ័ឍ ននលពោះរាជាចលក្ក្មភុជា សធ្ឝើឲ្ររទសលយើេឧលក្ដិឌ រទសលយើេមជឈមឹ សៅឆ្ប ២ំ០២៤ នងឹមានការងយចុោះ ។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.៣.១.សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌ ៩០% យល់ដឹងពី
សលរោះថាប ក្ ់ននការសលរើលាេ់សលរឿងសញៀនសលរឿងលេវងឹ 
និង ែលវាិក្ននការលរលពឹត្ថផលផងេីុេង ។ល។ 

ែសពឝែាយអំពីច់រន់ន 
សៅមូលដាឌ ន 

សលើក្ ៥៨   ស្បងការខេតថ របាយការណ៍   

រសងកើនការ ទរស់្ថក ក្ ់និងរ
ស្រងាក រការផលងផលផង
េីុេងេុេច់រ ់

សលើក្ ៦   ស្បងការខេតថ របាយការណ៍   

៤.៣.២.សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌ ផដលមានអាយុ
ចសនវ ោះពី ១៥ ដល់ ៥០ឆ្ប  ំនងឹយល់ដឹងច់រ ់នងិ
ែលរ៉ាោះពាល់ននការ សលរើអំសពើហឹងា ។ 

ែសពឝែាយពីច់រ ់ននការ
សលរើអំសពើហឹងាសៅមូល

ដាឌ ន 
សលើក្ ១៧   ស្បងការខេតថ របាយការណ៍   

រសងកើនការទរស់្ថក ត្ ់នងិរ
ស្រងាក រ 

សលើក្ ៤០   ស្បងការខេតថ របាយការណ៍   

៤.៤.សរលរណំង៖ ការសលរើលាេ់ ការរក្ាទុក្ នងិការជញួដូរ សលរឿងសញៀន ស្ថរធាតុ្សញៀន នងឹលត្វូានទរស់្ថក ត្ ់នងិកាត្រ់នទយជាលំដារ ់។ 

៤.៤.១.សរលសៅ៖ ការែសពឝែាយអំពពីលរ៉ាោះពាល់
ននសលរឿងសញៀន នឹងានសលជាត្លជារដល់លរជាពលរដឌ
ក្បុងមូលដាឌ ន ។ 

ែសពឝែាយពីច់រស់លរឿង
សញៀនសៅមូលដាឌ ន 

សលើក្ ១៥០   ស្បងការខេតថ របាយការណ៍   

ែសពឝែាយពីច់រស់លរឿង
សញៀនសៅស្ថលាសរៀន និង
ត្ំរនផ់ដលលរឈម 

សលើក្ ១៥០   ស្បងការខេតថ របាយការណ៍   

៤.៤.២.សរលសៅ៖ រទសលយើេសលរឿងសញៀនទងំឡាយ 
នឹងលត្ូវាន ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រទនស់ពលសវលា ។ 

រញ្ចុ ោះក្មាវ ងំសេើរការណ៍ 
និងរស្រងាក រ 

សលើក្ ៥៥   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.៥. សរលរណំង៖ លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថយល់ដងឹពីច់រច់រាចរណ៍ែវូវសរក្ ននលពោះរាជាចលក្ក្មភុជា សធ្ឝើឲ្រសលរោះថាប ក្ច់រាចរណ៍ែវូវសរក្ សៅឆ្ប ២ំ០២៤ នឹងមានការងយចុោះ ។ 

៤.៥.១. សរលសៅ៖ អបក្សរើក្ររ ៩៥% នឹងយល់ដឹង
ច់រ ់ច់រច់រាចរណ៍ែវូវសរក្ ននលពោះរាជាចលក្ក្មភុជា 

ដាក្ស់រលសៅលត្ួត្ពិនិត្រ 
និងផចក្េតិ្រណ័ត  ផដល
ពានព់ន័នអពំីច់រ់
ចរាចរណ៍ ែវូវសរក្ ។ 

នងង ៣៦៥   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

ចុោះែសពឝែាយអំពីអំពីច់រ់
ចរាចរណ៍ែវូវសរក្សអាយដល់
េហរមន៍ ស្ថលាសរៀន សរាង
ចលក្។ល។ 

សលើក្ ៣៦   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.៥.២. សរលសៅ៖ អលតាសលរោះថាប ក្ច់រាចរណ៍ែវូវ
សរក្ ការសលរើលាេ់សលរឿងលេវងឹមានការងយចុោះ 

ដាក្ស់រលសៅផ្ទក្ពិនយ័
ចំសពាោះអបក្សរើក្ររផដល
សលរើលាេ់សលរឿងលេវងឹ 
សលរឿងសញៀនសៅតាមដង
ែវូវេំខាន់ៗ  

សលើក្ ៣៦   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.៦. សរលរណំង៖ លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ នងឹយក្ចឹសញ្ច ើមងបល់ និងទីស្ថធារណៈមក្សលរើលាេ់ានោ៉ា ងលត្ឹមលត្ូវ លេរតាមអនុលក្តិ្សលេ ០៤៣អនលក្ និងសេចក្ថីជូនសែសងៗ ររេ់
អជាញ ធ្រ ។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.៦.១. សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌលរររ់រូ នឹងសលរើ
លាេ់ចិសញ្ច ើមងបល់ និងការទសី្ថរធារណៈររេ់រដឌាន
ោ៉ា ងលត្ឹមលត្ូវ លេរតាមអនុលក្ិត្ និងសេចក្ថីជូន
ដំណឹងសែសងៗ ។  

ចុោះែសពឝែាយអំពីអនុលក្ិត្ 
និងសេចក្ថីជូនដំណឹងសែស
ងៗ ឲ្រដល់លរជាពលរដឌ
ផដលក្ំពុងសលរើលាេ់ចិសញ្ច ើម
ងបល់ និងទីរស្ថធារណៈររេ់
រដឌ ។ 

សលើក្ ១០០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

សធ្ឝើែសពឝែាយតាមវទិរុសេត្ថ 
េថីពីការសលរើលាេ់ចិសញ្ច ើម
ងបល់ និងទីរស្ថធារណៈររេ់
រដឌសអាយានលត្ឹមលត្ូវ ។ 

ដង ២៤   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.៦.២. សរលសៅ៖ អបក្អនុវត្ថច់រ ់សៅតាមរណ្ដថ
មូលដាឌ ន នឹងេិត្េរំំសពញត្នួទី ភារក្ិចចររេ់េវួន
ានលែ េក្ថិេមជាអបក្រំសរ ើលរជាពលរដឌ ។ 

េហការជាមយួក្មាវ ងំ
ពាក្ព់ន័ន ចុោះល់ត្លត្ួត្   
ពិនិត្រទីតាងំផដលរយ នេ
ណ្ដថ រធ់ាប រ ់។ 

សលើក្ ២៤   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

ដាក្េំ់សណើ េំុ ក្មាវ ងំ
រផនទម សដើមផរីំសពញភារ
ក្ិចចឲ្រានលែលរសេើរ ។ 

នក្ ់ ៥   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.៧. សរលរំណង៖ សៅឆ្ប  ំ២០២៤ លរជាពលរដឌលរររ់រូ នឹងយល់ដឹងអំពីការការពារពីសលរោះអរគីភយ័ ។ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.៧.១. សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌ ៩០% យល់ច់េ់
អំពីវធិ្ីរងាក រ និងទរស់្ថក ត្រ់ឋមពីសលរោះអរគីភយ័ ។ 

ចុោះែសពឝែាយ អំពីវធិ្ី
រងាក រ និងពនវត្អ់រគភីយ័ 
(ពនវត្រ់ឋម) 

សលើក្ ១៤   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រ ការដាក្ ់
រំពង ់AB និង ABC 
CO2 សៅតាមត្ំរនផ់ដល
ងាយរងស់លរោះសដាយអរគី
ភយ័ ។ 

សលើក្ ១៤   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.៨. សរលរំណង៖ លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ នឹងមានសេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ (ក្២) និង សេៀវសៅលរួស្ថរ (ក្៤) សលរើលាេ់ានលរររ់ប  ។  

៤.៨.១. សរលសៅ៖ ជំរញុលរជាពលរដឌ សអាយសៅសធ្ឝើ
ឯក្ស្ថរពាក្ព់ន័ន សដើមផទីទួលានការែថល់សេៀវសៅ
ស្ថប ក្ស់ៅ(ក្២) និង សេៀវសៅលរួស្ថរ(ក្៤) ។ 

ការែថល់សេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ
(ក្២) ជូនលរជាពលរដឌ 

េនវឹក្ ៥០០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

ការែថល់សេៀវសៅលរួស្ថរ 
(ក្៤) ជូនលរជាពលរដឌ 

ក្់ល ៧០០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.៨.១. សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌ ផដលមានសេៀវសៅ
ស្ថប ក្ស់ៅ(ក្២) និង សេៀវសៅលរួស្ថរ(ក្៤) ផដលេូច រ ឺ
ក្ា៏ត្រ់ង ់នឹងទទួលានការសធ្ឝើស ើងវញិលររ់ៗ រប   ។ 

ការែថល់សេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ
(ក្២) ជូនលរជាពលរដឌ 

េនវឹក្ ១៥០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

ការែថល់សេៀវសៅលរួស្ថរ 
(ក្៤) ជូនលរជាពលរដឌ 

ក្់ល ១៥០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.៩. សរលរំណង៖ លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ នឹងលត្ូវទទួលានអត្ថេញ្ហដ ណរណ័ត សលរើលាេ់លររ់ៗ រប  ។  



 

 ទំពរ័ 388 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.៩.១. សរលសៅ៖ លរជាពលរដឌ ផដលមានអត្ថ
េញ្ហដ ណរណ័ត  ផដលេូច រកឺ្ា៏ត្រ់ង ់នឹងទទួលាន
ការសធ្ឝើស ើងវញិលររ់ៗ រប   ។ 

រនថែសពឝែាយអំពីអត្ថ
លរសោជន ៌និង    ស្ថរៈ
េំខានន់នអត្ថេញ្ហដ ណរ័ណត  
។ 

សលើក្ ២៤   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

ចុោះរំសពញផរររទែថល់
អត្ថេញ្ហដ ណរណ័ត សៅ
តាមស្ថលាសរៀន វត្ថអារាម 
និងទីលរជុជំននន សពល
មានរុណរលរនពណីជាត្ ិ 

ដង ៨   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

ដាក្ម់ស្រនថីជំនញសៅតាម
ស្ថទ នីយអ៍ចល័ត្ រងច់ាសំធ្ឝើអត្ថ
េញ្ហដ ណរ័ណត ជូនលរជា
ពលរដឌរាល់សមា៉ា ងសធ្ឝើការ 

នងង ២៤០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.១០. សរលរំណង៖ លពោះមហាក្សលត្ ឥេសរជនជានេ់ភេ់ អបក្ការទូត្ លរជាពលរដឌ និងសភញៀវសទេចរណ៍ សៅក្បុងសេត្ថ នឹងទទួលានការការពារេនថិេុេ េុវត្ទិភាព ានោ៉ា ងលែ
លរសេើ ។ 
៤.១០.១. សរលសៅ៖ លក្ុមឧទធ មផ្ទថ ចេ់វួនខាងក្បុង/
ខាងសលៅ និងជនេិលេូចលរររ់រូភាព នឹងលត្ូវទរ់
ស្ថក ត្ា់ន ១០០% ចំសពាោះការ អុក្ ុក្ រខំានដល់
េនថិេុេ ការរំសពញសរេក្មយររេ់លពោះមហាក្សលត្ 

សធ្ឝើការរញ្ចុ ោះក្ំលំាងសអាយ
ានមុនសពលក្ណំត្ន់ន
ការសរើក្ េនបិាតុ្ ក្មយវធិ្ី
លរជុំនន 

នក្ ់ ២៤   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 389 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

និងរាជរដឌាលក្មភុជា ។ ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំចុោះតាម
សរលសៅ សដើមផេីហការ
ការពារេនថិេុេ េុវត្ទិ
ភាព ជូន រណៈលរត្ិភូ
ជាត្ិ-អនថរជាត្ ិ

សរលសៅ ១០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.១០.២. សរលសៅ៖ អបក្រំសរ ើសេវាក្មយសទេចរណ៍
លររល់រសភទ នឹងរញ្ឈររ់ាល់េក្មយភាពសក្ងចំសណញ
លរររ់រូភាព ពីសភញៀវសទេចរណ៍ជាត្ិ នងិអនថរជាត្ ិ។ 

ចុោះអររ់ ំផណន ំចំសពាោះ
អបក្រំសរ ើសេវាក្មយ
សទេចរណ៍លររល់រសភទ 
សអាយានជារជ់ាលរចា ំ។ 

ដង ៣៤   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

ដាក្រ់ណ្ដថ ញេយ័លរចតិ្ថែថ
ល់ពត័្ម៌ានសទេចរណ៌ 
តាមដានេក្មយភាពររេ់
អបក្ែថល់សេវាក្មយ
សទេចរណ៍ ។ 

នក្ ់ ១០០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.១០.៣. សរលសៅ៖ សភញៀវសទេចរណ៍លរររ់រូ នឹង
លត្ូវរញ្ជូ ន សៅរក្សេវាពាាល េសស្រងាគ ោះ ទនស់ពល
សវលា សៅសពលមានរញ្ហា េុេភាព និងជួរសលរោះថាប ក្់
សដាយយថាសហតុ្ណ្ដមយួ ។ 

ដាក្ក់្មាវ ងំលរចាកំារសៅតាមរម
នីយដាឌ នេំខាន ់សដើមផកីារពារ
េុេេុវត្ទិជូនសភញៀវសទេចរណ៍ 
សៅសពលមានឧរត្វសហតុ្នន
សក្ើត្ស ើង ។ 

នក្ ់ ២០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 390 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

សរលរណំង នងិសរលសៅ 
េូចនក្រ 

អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 
ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង 

៤.១១. សរលរំណង៖ សៅឆ្ប ២ំ០២៤ ការជួញការមនុេស និងការរសំលាភសេពេនទវៈសលើស្រេថី និងកុ្មារ នឹងមានការងយចុោះ ។ 

៤.១១.១. សរលសៅ៖ អាណ្ដពាាលលរររ់រូ នឹង
ទទួលាន ការអររ់ែំសពឝែាយអំពីហានិភយ័ននរទ
សលយើេរសំលាភ សេពេនទវៈ ។ 

ចុោះែសពឝែាយអំពហីានិ
ភយ័ននរទសលយើេរសំលាភ 
សេពេនទវៈ សៅតាមមូល
ដាឌ ន សអាយានជាលរចា ំ

សលើក្ ២០   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

៤.១១.២. សរលសៅ៖ ែសពឝែាយអំពីច់រេ់ថីពី ការជួញដូរ
មនុេស និងអំសពើសធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវសភទ សអាយានទូលំ
ទូលាយ ដល់សរលសៅផដលងាយរងសលរោះ ។  

 ចុោះែសពឝែាយអំពីច់រេ់ថីពី 
ការជួញដូរមនុេស និងអំសពើ
សធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវសភទ 

សលើក្ ១២   េបងការសេត្ថ រាយការណ៍   

 
  



 

 ទំពរ័ 391 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

តារាងររបេ័ណ្ឌ  
តាមដ្ឋន និងវាយតម្មលការអនុវតតររបេណ័្ឌ វិនិខោររយៈខពលររាំឆ្ន ាំរបសរ់ដឋរលខេតត 

 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ 
ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ 

អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

ផផនរខសដឋរិចច 
ទចីាត់ការខផនការ នងិវនិខិយាគ 

១ 

រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំផែនការ
អភវិឌណនរ៍យ:សពលលាឆំ្ប  ំនិងក្មយ
វធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំរកំ្ិល លរចាឆំ្ប ំ
ររេ់សេត្ថ 

៤.១.១ 

សរៀរចំផែនការអភវិឌណ
នរ៍យ:សពលលាឆំ្ប  ំនិង
ក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំ

រកំ្ិល  

វគគ ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

២ 

រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីរសរៀរចំផែនការ
អភវិឌណនរ៍រេ់លក្ុមលរឹក្ាលក្ងុ 
លក្ុមលរឹក្ាលេុក្ លក្ុមលរឹក្ា ំុ 
និង លក្ុមលរឹក្ាេងាក ត្ ់

៤.១.១ 
សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ
លដល់លក្ុង លេុក្ 

វគគ ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៣ 

ពិនិត្រនិងសលើក្អនុស្ថេនជូ៍ន
អភាិលសេត្ថ អំពីការសធ្ឝើ
អនុសលាមភាព ផែនការអភវិឌណន៍
ររេ់លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.១.១ 

លរជុំអនុសលាមភាព 
ផែនការអភវិឌណនរ៍រេ់
លក្ុង លេុក្  ំុ និង

េងាក ត្ ់

របជុុំ ១០ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 392 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៤ 

រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំរាយ
ការណ៍រកី្ចសលមើនទក្ទ់ងដល់
ការងារផែនការអភវិឌណន ៍និងក្មយ
វធិ្ីវនិិសោរររេសេត្ថ 

៤.១.១ 

សរៀរចំរាយការណ៍រកី្
ចសលមើនទក្ទ់ងដល់
ការងារផែនការអភវិឌណ

ន ៍

វគគ ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៥ 

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសធ្ឝើ
រចចុរផនបភាពទិនបនយ័ពាក្ព់ន័ននិង
រសលមាងអភវិឌណនន ររេ់សេត្ថ 
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.១.១ 

រសធ្ឝើរចចុរផនបភាព
ទិនបនយ័ពាក្ព់ន័ននងិ
រសលមាងអភវិឌណនន 
ររេ់សេត្ថ លក្ុង លេុក្ 

 ំុ និងេងាក ត្ ់

វគគ ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៦ 

េហការជាមនួមនធីរ អងគភាព 
ទក្ទ់ងនងឹទិនបនយ័ ផែនទ ីនិង
សេចក្ឋលីត្ូវការជាអាទិភាពររេ់ 
សេត្ថ លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.១.១ 
េហការជាមនួមនធីរ 

អងគភាព 
របជុុំ ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
សរៀរចំសវទិការពីសលរោះសោរល់ក្
ស្ថងក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប រំកំ្លិ
សេត្ថ 

៤.២.១ 

សរៀរចំេិកាេ ស្ថលា
ពិសលរោះសោរល់

ជាមយួមនធីរ អងគភាព 
អងគការេងគមេីុវលិ វ ិ
េ័យឯក្ជន និងនដរូ

អភវិឌណនន៏ន 

ស្ិកាខ
សាលា ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 393 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៨ 
រលំទលក្ុង លេុក្ក្បុងការសរៀរចំ
េិកាេ ស្ថលាេមាហរណក្មយ
ផែនការ 

៤.២.២ 

ពលងឹងក្ិចចេហការរំ
លទ ដល់លក្ុង លេុក្ 
និង ំុ េងាក ត្ក់្បុងការ

សក្ៀររធ្នធាន 

ស្ិកាខ
សាលា ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
េិក្ារសលមាងលក្ុង លេុក្  ំុ 
េងាក ត្ ់សរៀរចំរវង ា៉ា នស់្ថយ នត្នមវ 
និងសរៀរចំេំសណើ រសលមាង ។ 

៤.៣.១ 
ចុោះេិក្ារសលមាងលក្ុង 
លេុក្  ំុ េងាក ត្ ់

គខរមាង ២៥០ 
    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

១០ 
លររល់រងក្ិចចេនា និងលត្ួត្ពិនិ
ត្រការអនុវត្ថក្ិចចេនាននក្បុង
ក្មយវធិ្ីវនិិសោរររេ់សេត្ថ 

៤.៣.១ 
លត្ួត្ពិនិត្រការអនុវត្ថ

ក្ិចចេនាន 
គខរមាង ២៥០ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

១១ 
ស្ថងេងែ់វូវសរតុ្ងអាសម លរផវង 
៦០០ម  
ទទឹង ៦ម ក្លមាេ់ ០.១៥ម 

៤.៤.១ 
ែវូវលត្ូវានស្ថងេងង់យី
និងេសលមចតាម

ផែនការ 
ខម៉ារត ៣៩០០ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

១៥ 
ស្ថទ រនលូលរអរល់រផវង ១៩០០ម 
អងកត្ែ់ចតិ្ ០.៨០ម 

៤.៤.១ 
ែវូវលត្ូវានស្ថងេងង់យី
និងេសលមចតាម

ផែនការ 
របអប់ ៩៥០០ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 394 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

១៨ 
ស្ថទ រនលូមូលសភាវ ោះកាត្ែ់វូវ ចំនួន 
០២ក្ផនវង លរផវង ១០ម អងកត្ែ់ចិត្ 
១ម នងិស្ថទ រលរឡាយរសំដាោះទកឹ្ 

៤.៤.១ 
ែវូវលត្ូវានស្ថងេងង់យី
និងេសលមចតាម

ផែនការ 
របខវង ២៥០០ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

១៩ 
សរៀរចំក្ផនវងតាងំលពោះឆ្ោ៉ា
ល័ក្េណ៍ 

៤.៤.១ 
ក្ផនវងតាងំលពោះឆ្ោ៉ា

ល័ក្េណ៍ 
រខនលង ១ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

២០ សរៀរចំផក្លមែេួន ៤.៤.១ 
ផក្លមែេួនច់រស្ថ

ធារណៈ 
រខនលង ២ 

    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

២១ 
ជួេជុលរណ្ដថ ញរសងាគ ល
ដងសរមតាមែវូវ 

៤.៤.១ រសងាគ លសភវើង បខង្វគ ល ១០០០ 
    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  

២២ 
ស្ថងេងឃ់្វ ងំដាក្េ់មាម រ ទហំំ 
១៥ម x១៨ម 

៤.៤.១ ោល ុំងដារ់ស្មាា រ  ោល ុំង ១ 
    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 395 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

២៣ 
ស្ថងេងអ់ររលចក្សចញចូលផត្
មយួ 

៤.៤.១ អគារផថល់ខស្វា អគារ ៥ 
    

ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខយាគ 

របាយ
ការណ៍ 

  
ទចីាត់ការហរិញ្ដវតទុ 

១ 
សរៀរចំរសលមាងចំណូល ចំណ្ដយ
លរចាឆំ្ប  ំលរចាផំេ លត្ីមាេ ឆមាេ 

៤.៥.១ 
សរៀរចំសេចក្ថីសលពៀងងវកិា
លរចាឆំ្ប  ំលក្រេណ័ឍ

ចំណ្ដយរយៈសពលមធ្រម  
សលើក្ ៩៥ 

    

ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

របាយការណ៍ 

  

២ 
លត្ួត្ពិនិត្រឯក្ស្ថរហិរញ្ដ វត្ទុក្បុងទី
ចាត្ក់ា និងរណ្ដថ លក្ុង លេុក្  ំុ 
េងាក ត្ ់

៤.៥.១ 
សរៀរចំសធ្ឝើេវនក្មយឲ្រ
ានលត្ឹមលត្ូវតាមនិត្ិវ ី

ធ្ីហិរញ្ដ វត្ទុ 
សលើក្ ១០ 

    

ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

របាយការណ៍ 
  

៣ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លការលររល់រង
ចំណូល ចំណ្ដយ ដល់ទីចាត្ក់ារ 
លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.៥.១ 
ពលងឹងការលររល់រង
ចំណូល ចំណ្ដយ នងិ

រណសនយរ 
វរគ ៦០ 

    

ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

របាយការណ៍ 

  

៤ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លនតិ្វិធិ្ីហិរញ្ដ វត្ទុ
ដល់លក្ុង លេុក្  ំុ និងេងាក ត្ ់

៤.៥.១ 
រលំទការងារហិរញ្ដ វត្ទុ
ដល់លក្ុង លេុក្  ំុ 

និងេងាក ត្ ់
វរគ ១០ 

    

ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

របាយការណ៍ 
  



 

 ទំពរ័ 396 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ ល និងលត្ួត្ពិនតិ្រពី
និត្ិវធិ្ីរញ្ជ ីស្ថរសពើភណ័ឍ តាមរ
ណ្ដថ លក្ុង លេុក្  ំុ នងិេងាក ត្ ់

៤.៥.១ 

ការងារស្ថរសពើរភណ័ឍ  
និងលររល់រងលទពរ
េមផត្ថិររេ់រដឌា

លសេត្ថ 

វរគ ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

របាយការណ៍ 

  

៦ 
សែធៀងផ្ទធ ត្ ់និងសធ្ឝើរចចុរផនបភាពសលើ
រញ្ជ ី និងលត្ួត្ពិនិត្រចលនលទពរ 
និងអចលនលទពរជាលរចា ំ

៤.៥.១ 
ការងារលររល់រងលទពរ
េមផត្ថិររេ់ស្ថលា

សេត្ថ 
សលើក្ ៦០ 

    

ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

របាយការណ៍ 

  

៧ 

ក្ស្ថងផែនការលទនក្មយដាក្ជូ់ន
លក្េួងមហានែធអនុសលាមភាព 
និងសធ្ឝើធានចំណ្ដយឲ្រទនស់ពល
សវលា 

៤.៥.១ ការងារលទនក្មយ សលើក្ ៣០ 

    

ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

របាយការណ៍ 

  
ទចីាត់ការរដឌបាល 

១ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល េថីពីផររ
រទនីត្ិវធិ្ីននការក្ត្ល់តា
អលតានុកូ្លដាឌ នដល់ការោិល័យ
រដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុលក្ុង លេុក្ 

៤.៦.១ 

ក្ត្ល់តា
អលតានុកូ្លដាឌ នដល់
ការោិល័យរដឌាល 
លក្ុង លេុក្ និង ំុ 

េងាក ត្ ់

វគគ ៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
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ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

២ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រការអនុវត្ថ
ការងារអលតានុកូ្លដាឌ នរដឌា
លលក្ុង លេុក្ និង ំុ េងាក ត្ ់

៤.៦.១ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនិ
ត្រការអនុវត្ថការងារ
អលតានុកូ្លដាឌ ន 

ខលីរ ២០ 
    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 

  

៣ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារ
រំសពញទំរងរ់ាយការណ៍
អលតានុកូ្លដាឌ នតាម Excell ដល់
ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ
វត្ទុលក្ុងលេុក្ 

៤.៦.១ 
រំសពញទំរងរ់ាយ

ការណ៍ 
វគគ ៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 

  

៤ 
ផេគននិងរញ្ចូ លទនិបនយ័
អលតានុកូ្លដាឌ នក្បុងលរពន័ឌកុ្ពំរូទរ័ 

៤.៦.១ 
ត្លមូវការមា៉ា េីុនផេគន 
និងក្ំពរូទរ័ 

វគគ ៥ 
    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
  

៥ 
រលំទក្ិចចលរជុំលរចាផំេរវាងសេត្ថ
សកាោះកុ្ង និងសេត្ថលតាត្ 

៤.៧.១ 
របជុុំផ្តល ស់្បថូរបទ
ពិខសាធន៍ការង្វរ 

របជុុំ ៦០ 
    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
  

៦ 

ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទ
ពិសស្ថធ្នក៍ារងារនិងក្ិចចេហ
លរត្ិរត្ថិការរវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង និង
សេត្ថលតាត្ 

៤.៧.១ ទស្សនរចិចស្រិាផ្តល ស់្
បថូរបទពិខសាធន៍ 

ទស្សន
រិចច 

៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 

  

៧ 
ក្ិចចលរជុំលរចាលំត្ីមាេេថីពីការ
ជួញដូរសលរឿងសញៀណសៅតាមលពំ
ផដនសកាោះកុ្ង លតាត្ 

៤.៧.១ របជុុំផ្តល ស់្បថូរបទ
ពិខសាធន៍ការង្វរ 

របជុុំ ១៥ 
    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
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ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៨ 

ការចុោះអនុស្ថរណៈសោរយល់
រវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង សេត្ថសក្ៀងោ៉ា ង 
និងសេត្ថកាស ៉ា  េថីពីការរកុ្រក្ឥដឌិ
ធាតុ្ជំនញការសវៀត្ណ្ដមផដល
ានពលីជវីតិ្ក្បុងទឹក្ដីសេត្ថ
សកាោះកុ្ង 

៤.៧.១ ពរងឹងរចិចស្ហការ របជុុំ ៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 

  

៩ 

ការចុោះអនុស្ថរណៈសោរយល់
រវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង សេត្ថជី លាន 
និងសេត្ថយូ ណ្ដន េថីពីវរផធ្ម៌
លរនពណី និងពាណិជជក្មយ 

៤.៧.១ ពរងឹងរចិចស្ហការ របជុុំ ១០ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 

  

១០ 

ទេសនក្ិចចេិក្ាផ្ទវ េ់រថូររទ
ពិសស្ថធ្នក៍ារងារនិងក្ិចចេហ
លរត្ិរត្ថិការរវាងសេត្ថសកាោះកុ្ង 
សេត្ថសក្ៀងោ៉ា ង និងសេត្ថកាស ៉ា  

៤.៧.១ 
ទស្សនរចិចស្រិាផ្តល ស់្
បថូរបទពិខសាធន៍ 

ទស្សន
រិចច 

៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 

  

១១ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ ល រលឹំក្
ស ើងវញិេថីពីក្ិចចការដឌាលរាជ
ធានី សេត្ថ លក្ុង លេុក្ េណឍ  ដល់ 
ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ
វត្ទុលក្ុង លេុក្  

៤.៨.១ បណថុ ោះបណថ ល  វគគ ១០ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
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ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

១២ 

ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដានសលើការអនុ
វត្ថក្ិចចការទទួលលិេតិ្ចូល សចញ 
និងរសរៀរត្មកល់ឯក្ស្ថរ ក្បុង
ការោិល័យរដឌាល និងហិរញ្ដ
វត្ទុលក្ុង លេុក្ 

៤.៨.១ 
ចុោះរតួតពិនិតយលិេិត

ចូល ខចញ 
ខលីរ ៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 

  

១៣ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារ
សរៀរចំរាយការណ៍ 

៤.៩.១ 
បណថុ ោះបណថ លស្ថីពី
ការខរៀបចុំរបាយ

ការណ៍ 
វគគ ៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
  

១៤ សរៀរចំក្ិចចលរជុំឆវងរាយការណ៍ ៤.៩.១ របជុុំឆលងរបាយការណ៍ ខលីរ ៦០     
ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍   

១៥ ែលិត្រាយការណ៍រដឌាលសេត្ថ ៤.៩.១ 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំររុម

របឹរា 
ខលីរ ៦០     

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍   

១៦ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអំពីលរពន័ន
ពត័្ម៌ានវទិា 

៤.៩.១ 
បណថុ ោះបណថ លអុំពី
របព័ននព័ត៌មានវទិា វគគ ៥ 

    
ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
  

១៧ 
សាោះពុមភឯក្ស្ថរេលមារក់្ិចចលរជុំ
លក្ុមលរឹក្ា 

៤.១០.១ 
ខរៀបចុំឯរសារស្រមាប់
រិចចរបជុុំររមុរបឹរា ខលីរ ៦០ 

    
ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
  

១៨ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំស្ថមញ្ដ ររេ់លក្ុម
លរឹក្ាសេត្ថ 

៤.១០.១ ខរៀបចុំរិចចរបជុុំរបចាុំខេ ខលីរ ៦០     
ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍   
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ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

១៩ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំវសិ្ថមញ្ដ ររេ់លក្ុម
លរឹក្ាសេត្ថ 

៤.១០.១ 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំបនាធ ន់
របុងររណីចាុំបាច់ណ

មួយ 
ខលីរ ៣៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 
  

២០ 
សរៀរចំសវទិកាែសពឝែាយ និង
ពិសលរោះសោរល់ររេ់លក្ុមលរឹក្ា
សេត្ថ 

៤.១០.១ 

បខងកីនការទុំនារ់ទុំនង
រវាងអាជាញ  

ធររគប់លុំដាប់ថ្នប រ់
ជាមួយរបជាពលរដឌ
របុងមូលដាឌ ន 

ខលីរ ៥ 

    

ទីចាត់ការរដឌ
បាល 

របាយការណ៍ 

  
ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្យ 

១ 
ចុោះលេងទ់ិនបនយ័រចចុរផនបភាពអងគ
ការមនិផមន    រដាឌ ភាិល 
េមារម និងេហរមនម៍ូលដាឌ ន  

៤.១១.១ ចុោះរស្ង់ទិនបន័យ
បចចុបផនបភាព 

ខលីរ ៥ 
    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  

២ 
សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដល់
េហរមន ៍និងអងគការមនិផមនរ
ដាឌ ភាិល  

៤.១១.១ 
   វគគបណថុ ោះ   បណថ ល
ដល់ស្ហគមន៍ វគគ ៥ 

    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  

៣ 
សរៀរចំសវទិកាពិសលរោះសោរល់ 
ជាមយួអងគការេងគមេីុវលិ 

៤.១១.២ ខរៀបចុំខវទិកាពិខរគាោះ
ខយាបល់ថ្នប រ់ខេតថ 

ខលីរ ១០ 
    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 
  



 

 ទំពរ័ 401 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៤ 
សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយ
សរលនសោាយភូម ំុិ មាន
េុវត្ទិភាព លក្ុង/លេុក្ទងំ ៧ 

៤.១១.២ ខរៀបចុំស្ិកាខ សាលា
ផសពវផាយ 

ខលីរ ៣៥ 
    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  

៥ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុពំិភាក្ា េលមរ
េលមួល និងសដាោះលស្ថយវវិាទតាម
ក្រណីជាក្ផ់េថង 

៤.១២.១ របជុុំស្រមបស្រមលួ 
និងខដាោះរសាយវវិាទ 

ខលីរ ០ 
    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  

៦ 
សរៀរចំរវងស់រលេលមារល់ររល់រង
ទីតាងំលក្ដូ់រចណីំអាហារ តាមទី
ស្ថធារណៈក្បុងសេត្ថ  

៤.១២.២ 
ខរៀបចុំបលង់ខគាល

រគប់រគងទតីាុំងលរ់ដូរ
ចុំណីអាហារ  

ខលីរ ១ 
    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  

៧ 
េហការជាមយួមនធ ីអងគភាពពាក្់
ពន័ន និងអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន ចុោះ
លេងន់ិងពិនតិ្រេទិត្ ិ

៤.១៣.១ 

ស្ហការជាមយួមនធ ី
អងគភាព រ់ព័នន និង
អាជាញ ធរមូលដាឌ ន  ចុោះ
រស្ង់និងពិនិតយស្ទិត ិ

ខលីរ ៣៥ 

    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  

៨ 
សរៀរចំរសងកើត្លក្ុមការងារ
រសចចក្សទេ ផដលមានេមាេ
ភាពពីមនធីរពាក្ព់ន័ន នងិអាជាញ ធ្រ 

៤.១៣.២ ខរៀបចុំបខងកីតររុម
ការង្វរបខចចរខទស្  

ខលីរ ៣៥ 
    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  

៩ 
ចុោះពិនតិ្រ និងវាយត្នមវសលើអាជីវ
ក្មយ និងែលិត្ក្មយលររល់រសភទក្បុង
សេត្ថ 

៤.១៣.២ ចុោះពិនតិយ និងវាយតថ្មល ខលីរ ៣៥ 
    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 402 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

១០ 
ចុោះលេងទ់ិនបនយ័សដើមផកី្ណំត្់
សរលការណ៍អំពីការលររល់រង
ែារ និងេត្ថឃ្ដដាឌ ន 

៤.១៣.៣ 

ចុោះរស្ង់ទិនបន័យខដីមផី
រុំណត់ខគាលការណ៍
អុំពីការរគប់រគងផារ 
និងស្តថោដដាឌ ន 

ខលីរ ២៥ 

    

ទីចាតក់ារអនថរវ ិ
ស្យ័ 

របាយការណ៍ 

  
គខរមាងខឆបរ 

១ 
សរៀរចំច់រេ់ថីពីការក្ណំត្ស់រល
ការណ៍លររល់រងត្រំនវ់រផធ្ម ៌និង
េំណងល់រវត្ថសិ្ថស្រេថ 

៤.១៤.១ 

រដឌបាលថ្នប រ់ខរកាម
ជាតិដារ់ខចញដីកា
ស្រមាប់ការរគប់រគង
តុំបន់វបផធម៌ និង
ស្ុំណង់របវតថសិា្ស្ថ 

ស្រុបរមួ ១ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  

២ 

សរៀរចំវរគែសពឝែាយេថីពីសរល
នសោាយ ផែនការយុទនស្ថស្រេថ 
និងរទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័ននឹង
ការលររល់រងនិងអភវិឌណត្ំរនស់ឆបរ
េមុលទក្មភុជា 

៤.១៥.១ 

វគគផសពវផាយខៅតាម
បណថ ររុង រស្ុរទុំង
៧ និងខរៀបចុំចុំនួន ៣ 

វគគ/ឆ្ប ុំ 

វគគ ១០៥ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
សរៀរចំផែនការលររល់រងេំណល់
រងឹសេត្ថ 

៤.១៦.១   ស្រុបរមួ ១ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 403 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៤ 
អនុវត្ថស្ថក្លផងការលរមូល និង
ផញក្េំរាមតាមផររេហរមន ៍

៤.១៦.២ 
ខរៀបចុំឱ្យមានការខញរ
ស្ុំោមខៅរគប់ស្ហ
គមន៍ទុំងអស់្របុងខេតថ 

ស្រុបរមួ ៣ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
សរៀរចំេក្មយភាពសរ ើេេំរាមសៅ
តាមេហរមន ៍

៤.១៦.៣ 

បខងកីតស្រមមភាពដាុំ
សាថ រខ ងីវញិ និងការ
ខរសី្ស្ុំោមខៅតាម
ស្ហគមន៍ 

ខលីរ ១០ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
សរៀរចំផែនទីធ្នធានធ្មយជាត្ ិនិង
ជីវចលមុោះ 

៤.១៧.១ 
ខផនទីបង្វា ញទិនបន័យ
បខរមីដល់ខផបរបរសិាទ ន 
និងវស័ិ្យខទស្ចរណ៍ 

ស្រុបរមួ ១ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
សរៀរចំរវងស់រលសលរើលាេ់ដ ីនិង
េមុលទសេត្ថ 

៤.១៧.២ 
ខផនទីខគាលរគប់រគង
ធនធានធមមជាត ិនិងជី

វចរមុោះ 
ស្រុបរមួ ១ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
សរៀរចំពិធ្ីដាកូំ្នសឈើ ឬកូ្នសកាង
កាង និងែសពឝែាយែលរ៉ាោះពាល់
ននេំរាមសៅដល់េហរមន ៍

៤.១៨.១ 

បខងកីតស្រមមភាពដាុំ
សាថ រខ ងីវញិ និងការ
ខរសី្ស្ុំោមខៅតាម
ស្ហគមន៍ 

ខលីរ ១០ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 404 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៩ 
សធ្ឝើវសិស្ថធ្នក្មយទលមងរ់ាយ
ការណ៍ររេ់រដឌាលសេត្ថ 

៤.១៩.១ 

ដារ់បញ្ចូលរមួគាប រវាង
ទរមង់របាយការណ៍
របស់្រដឌបាលខេតថ
ខរៀបចុំខដាយររស្ងួ
មហាថ្ផធ និងសូ្ចនាររ
ស្ុំខាន់ៗថ្នរបាយ

ការណ៍សាទ នភាពតុំបន់
ខឆបរខេតថ 

ស្រុបរមួ ១ 

    

គណៈរមម
ការរគប់រគង
តុំបន់

គខរមាងខឆបរ 

របាយ
ការណ៍ 

  
ទចីាត់ការធនធានមនុស្ស 

១ 

រសងកើត្ឲ្រមានយនថការលចក្សចញ
ចូលផត្មយួតាមស្ថលាលេុក្
ផដលមនិមានការោិល័យលចក្
សចញចូលផត្មយួ 

៤.២០.១ 

រដឌបាលរស្រុបាន
ខរៀបចុំឲ្យមានយនថការ
រចរខចញចូលខតមយួ
ខដីមផខីធវីឲ្យការផថល់ខស្
វាជូនរបជាពលរដឌ
កាន់ខតលអរបខស្ីរ 

រខនលង ៤ 

    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 405 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

២ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លមស្រនថែីថល់សេវា
អំពីនីត្ិវធិ្ ីនិងលក្មេិលធ្មន៌ន
ការែថល់សេវាស្ថធារណៈ 

៤.២០.១ 

ម្នថីថ្នរដឌបាលខេតថ រដឌ
បាលររុង រសុ្រ និងរដឌ
បាលឃុុំ ស្ង្វក ត់មាន
ស្មតទភាព និងលទនភាព
ខពញខលញ និងមានឆ
នធោះរបុងការផថល់ខស្វាសា
ធារណៈជូនរបជាពលរដឌ 

វគគ ២ 

    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីនីត្ិវធិ្ី
លររល់រងរុរគលិក្  

៤.២០.១ 

រដឌបាលខេតថ និងរដឌបា
លររុង រស្ុរយល់
ចាស់្ពីនតីិវធិីថ្នការ
រគប់រគងបុគគលរិ 

វគគ ៣ 

    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអពំីត្ួនទ ីភារ
ក្ិចចររេ់រដឌាលលក្ុង លេុក្ និង
 ំុ េងាក ត្ ់ 

៤.២០.១ 

រដឌបាលររងុ រស្ុរ និង
ឃុុំ ស្ង្វក ត់ មានការ
យល់ដឹងអុំពីតនួាទី 
ភាររិចចរបស់្េលួន 

វគគ ២ 

    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
សរៀរចំឲ្រមានរទរញ្ហជ នែធក្បុង
ររេ់រដឌាលលក្ុង លេុក្ 

៤.២០.១ 

រដឌបាលររងុ រស្ុរ នឹង
មានបទបញ្ហជ ថ្ផធរបុង
ខដីមផអីនុវតថការង្វររបុង
អងគភាពឲ្យកាន់ខតលអ

របខស្ីរ 

ខលីរ ៧ 

    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 406 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៦ 
សលជើេសរ ើេមស្រនថីរផនទមេលមារ់
រំសពញលរអរ ់

៤.២០.១ 

ខៅតាមសាលាខេតថ 
ររុង រស្ុរ និងឃុុំ 
ស្ង្វក ត់នងឹមានម្នថី
រគប់រគាន់ខដមីផបីុំខរខីស្
វាជូនរបជាពលរដឌកាន់

របខស្ីរ 

នារ់ ៣០ 

    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអភវិឌណនេ៍មត្ទ
ភាពដល់ថាប ក្ដ់កឹ្ន ំនិងមស្រនថរីដឌ
ាលសេត្ថ លក្ុង លេុក្  

៤.២០.២ 

អភិវឌណន៍ស្មតទភាពជា
របចាុំស្រមាប់ថ្នប រ់
ដឹរនាុំ និងម្នថីរដឌ បា
លខេតថ ររងុ រស្រុ 

វគគ ៥ 

    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  

៨ 

សរៀរចំឲ្រមានលរត្ិទិន និង
ផែនការក្ិចចលរជុំលរចាផំេ ឬលរចាំ
លត្ីមាេ េលមារម់ស្រនថីរដឌា
លសេត្ថ លក្ុង លេុក្ 

៤.៧.២ 

ខៅតាមសាលាខេតថ 
ររុង រស្ុរ នឹងមាន
របតិទិន និងខផនការ
របជុុំចាស់្លាស់្ រ់
ព័នននឹងការង្វរបុគគលិរ 
និងការខលរីរមពស់្
ស្មតទភាពម្នថ ី

ខលីរ ៨ 

    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លរផនទមពីនតី្ិវធិ្ី
ងយីៗ ផដលថាប ក្ជ់ាត្ិែថល់ឲ្រ 

៤.៧.២ 
អភិវឌណនស៍្មតទភាពជារបចាុំ
ស្រមាបថ់្នប រដឹ់រនាុំ និងម្នថី
រដឌ បាលខេតថ ររុង រសុ្រ 

វគគ ១០ 
    

ទីចាត់ការ
ធនធាន
មនុស្ស 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 407 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

អងគភាពលទឌរមម 

១ 
ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរ
សដញនងវ 

៤.២១.១ លទនរមមទុំនិញ-
ស្ុំណង់ 

គខរមាង ៥០     
អងគភាពល
ទឌរមម 

របាយ
ការណ៍   

២ 
ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរ
ពិសលរោះនងវ 

៤.២១.១ 
លទនរមមទុំនិញ-
ស្ុំណង់ 

គខរមាង ៥     
អងគភាពល
ទឌរមម 

របាយ
ការណ៍   

៣ 
ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរេធង់
ត្នមវ 

៤.២១.១ 
លទនរមមទុំនិញ-
ស្ុំណង់ គខរមាង ៥     

អងគភាពល
ទឌរមម 

របាយ
ការណ៍   

៤ 
ការសរៀរចំដំសណើ រការឯក្ស្ថរ
ចរចារនងវ 

៤.២១.១ 
លទនរមមទុំនិញ-
ស្ុំណង់ 

គខរមាង ៥     
អងគភាពល
ទឌរមម 

របាយ
ការណ៍   

អងគភាពរចរខចញចូលខតមួយ 

១ 
 សរៀរចំវរគែសពឝែាយេថីពីនីត្វិធិ្ី
ននការែថល់សេវាររេ់អងគភាព
លចក្សចញចូលផត្មយួ 

៤.២២.១ ខរៀបចុំខវទិកាសាធារណ ដង/ឆ្ប ុំ ១០ 
    

អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

របាយ
ការណ៍   

២ 
រសងកើនការែសពឝែាយ និងផេឝងរក្
នីត្ិវធិ្ីរផនទមសដើមផសីអាយលរជា
ពលរដឌានយល់ 

៤.២២.២ ខរៀបចុំខវទិកាសាធារណ ដង/ឆ្ប ុំ ១០ 
    

អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

របាយ
ការណ៍   

៣ 
សេបើេំុលក្េួង ឬមនធីរពាក្ព់ន័នែថល់សេ
វាមក្សអាយអងគភាពលចក្សៅតាមការ
ផណនកំ្បុងអនុលក្ឹត្រសលេ១៨ 

៤.២៣.១ 
ខស្បីសុ្ុំររស្ួងមហាថ្ផធ
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំជាមួយ
អងគភាពខផសងៗ 

របជុុំ/ឆ្ប ុំ ៨ 
    

អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 408 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៤ 
 សេបើេំុសអាយលក្េួងមហានែធ
រសងកើត្សអាយមានសេវាជាក្ញ្ចរ ់

៤.២៣.២ រិចចរបជុុំអនថរររស្ួង របជុុំ/ឆ្ប ុំ ៨ 
    

អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

របាយ
ការណ៍   

៥ 

 សេបើេំុមស្រនថីរផនទម(ព០ី៣ សៅ០៥
នក្)់ និងសេបើេំុសអាយមានលរពន័ន
សលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់មស្រនថីែថល់សេវា
រផនទមសអាយកានផ់ត្លរសេើរ(ចារ់
ពី១៨ សៅ២២នក្)់។ 

៤.២៣.៣ បុំខពញម្នថបីខនទម នារ់/ឆ្ប ុំ ៥ 

    

អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៦ 

 រណថុ ោះរណ្ដថ លដល់មស្រនថីរផនទម 
 សេបើេំុសអាយមានវរគរណថុ ោះរណ្ដថ
ល ឬ នីត្ិវធិ្ីននការែថល់សេវាសអា
យានច់េ់ 

៤.២៤.១ 
បខងកីនចុំខណោះដឹងដល់

ម្នថ ី
ខលីរ/  
ឆ្ប ុំ ៧ 

    

អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៧ 

សេបើេំុលក្េួងមហានែធលរជុំជាមយួ
លក្េួងសែសងៗសរៀរចំសអាយមាន
នីត្ិវធិ្ីផរររទផត្មយួ និងដូចៗ
រប  

៤.២៥.១ 

 កាត់បនទយនីតិវធិីថ្ន
ការខចញ 

ខស្ចរថីអនុញ្ហដ តពីអងា
ភាព រ់ព័នន 

របជុុំ/  
ឆ្ប ុំ ១០ 

    

អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

របាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
សេបើេំុលក្េួងមហានែធជួយ ពសនវឿន
ពីនីត្ិវធិ្ីេលមារផ់រងផចក្លាក្់
រងាឝ នស់អាយានឆ្រ ់

៤.២៦.១ 

ខស្បីសុ្ុំររស្ួងមហាថ្ផធ
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំជាមួយ
ររស្ួងខស្ដឌរិចច និង

ហរិញ្ដវតទុ 

របជុុំ/  
ឆ្ប ុំ ៥ 

    

អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 409 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

ការយិាល័យរបជាពលរដឌខេតថ 

១ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអំពីនីតិ្វធីិ្ ការ
េលមុោះេលមួល និងសដាោះលស្ថយរណថឹ ង 
ររេ់ការោិល័យលរជាពលរដឌសេត្ថ 

៤.២៧.១ 

បណថុ ោះបណថ ល ដល់
រដឌបាលខេតថ ររុង 
រស្ុរ មនធីរអងគភាព 
និងឃុុំ ស្ង្វក ត់ ទូទុំង

ខេតថខកាោះរុង 

វគគ ១៥ 

    

ការយិាល័យ
របជាពលរដឌ 

របាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ែសពឝែាយ អំពីរចនេមភន័ន ត្ួនទី 
ភារក្ិចច និងេិទនអិំណ្ដចររេ់
ការោិល័យលរជាពលរដឌ។ 

៤.២៧.២ 

ផសពវផាយ ដល់រដឌបា
លខេតថ ររងុ រស្រុ 
មនធីរអងគភាព នងិឃុុំ 
ស្ង្វក ត់ ទូទុំងខេតថ

ខកាោះរុង 

ខលីរ ១៥ 

    

ការយិាល័យ
របជាពលរដឌ 

របាយ
ការណ៍ 

  
ការរគប់រគងខរគាោះមហនថោយ  

១ 
សាេេំអាត្មនី និងលររយុ់ទឌភ័
ណឍ មនិទនែ់ធុោះជូនលរជាពលរដឌ 

៣.៩.១ ខបាស្ស្ុំអាតមីន ហរិតា ៧២០ 
    

ការរគប់រគង
ខរគាោះមហនថ
ោយ  

របាយ
ការណ៍   

២ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លេមាជកិ្រណៈក្
មាយ ធ្ិការ លររល់រងសលរោះមហនថ
រាយលេុក្  ំុ និងលក្មុការងារ
លររល់រងសលរោះមហនថរាយភូម ិ

៣.១០.១ បណថុ ោះបណថ ល វគគ ៥ 

    

ការរគប់រគង
ខរគាោះមហនថ
ោយ  

របាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 410 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ រមមវធិអីភវិឌណន៍ ខឆលយីតប 
ខគាលខៅ 

បរយិាយ ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួ
បនធុរ 

របភព
ព័ត៌មាន 

វធិសីា្ស្ថ 

៣ 
ែសពឝែាយជូនលរជាពលរដឌសអាយ
ចុោះស យ្ ោះសលរើលាេ់លរពន័នលរកាេ
សអាយដឹងមុន១២៩៤ 

៣.១១.១ ផសពវផាយ ខលីរ ៥ 
    

ការរគប់រគង
ខរគាោះមហនថ
ោយ  

របាយ
ការណ៍ 

  
 
 

  



 

 ទំពរ័ 411 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

តារាងររបេ័ណ្ឌ  
តាមដ្ឋន និងវាយតម្មលការអនុវតតររបេណ័្ឌ វិនិខោររយៈខពលររាំឆ្ន ាំរបសម់នទីរ-អងគភាព 

 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ផែបក្សេដឌក្ចិច 
មនធរីក្េិក្មយ រកុាេ លរមាញ់ នងិសនស្ថទ 

១ 
ែសពឝែាយពូជដណំ្ដកំ្េិក្មយផដល
មានទិនបែលេភេ់និងការសធ្ឝើរងាា ញ 

១.១.១ 
ទិនបែលដណំ្ដំ
ក្េិក្មយនងិមាន
ការសក្ើនស ើង 

វរគ ១៩     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេក្េិក្មយ
ងយីៗដល់ក្េិក្រ 

១.១.១ 
ក្េិក្រនឹងទទួល
ានរសចចក្សទេ
ក្េិក្មយងយីៗ  

វរគ ២៨     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៣ ជំរញុការលាេ់សលរឿងយនថក្េិក្មយ ១.១.១ 

កាត្រ់នទយការ
សលរើលាេ់ពល
ក្មយមនុេសនិង

េត្ឝ 

វរគ ១៩     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
សលត្ៀមអនថរារមនក៍្មាច ត្េ់មាេភាព
ចនលង 

១.១.២ 

ដំណ្ដកំ្េិក្មយ
នឹងលត្ូវានេ
សស្រងាគ ោះពីក្កាថ ចនលង

សែសងៗ 

លេក្/
លក្ុង 

៣៥     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 412 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៥ ពលងឹងេមត្ទភាពេហរមនក៍្េិក្មយ ១.១.២ 

េហរមនន៍ងឹ
មានេមទភាព

លររល់រនក់្បុងការ
ដឹក្ន ំ

វរគ ១៨     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
ែសពឝែាយរសចចក្សទេដារំផនវសដាយ
សលរើលរពន័នដំណក្ទ់ឹក្ ឬែធោះេំណ្ដញ់ 

១.១.៣ 
ជំរញុការដាដុំោះ
រផនវេររីាងគ 

វរគ ១៩     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លពលងងឹេមត្ទភាព
ភាប ក្ង់ារែសពឝែាយក្េិក្មយភមូ ិ

១.១.៣ 
ពលងឹងេមត្ទភាព
និងែថល់េមាម រររ ិ
កាេ រសចចក្សទេ 

វរគ ២២     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេែលិត្និង
សលរើលាេ់ជីក្ំរ៉ាុេថ 

១.១.៣ 
ផក្ផលររុណភាព
ដីកាត្រ់នទយការ
សលរើលាេ់ជីរីម ី

វរគ ២៣     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
ែសពឝែាយពីេុវត្ទិភាពននការសលរើ
លាេ់ថាប កំ្េិក្មយ 

១.១.៤ 

ថាប កំ្េិក្មយនងឹ
លត្ូវានសលរើ
លាេ់

លរក្រសដាយ
េុវត្ទិភាព 

វរគ ១៩     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១០ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពរីសចចក្សទេនន
ការចិញ្ច ឹមេត្ឝដល់ក្េិក្រ 

១.១.៤ 
ក្េិក្រនឹងចិញ្ច ឹម
តាមលក្េណៈ
រសចចក្សទេ 

វរគ ២៧     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 413 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១១ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លពីរសរៀរែសចំណីំ និង
ការផក្នចបចំណីេត្ឝដល់ក្េិក្រ 

១.២.១ 
ក្េិក្រនឹងទទួល
ានចំសណោះដឹងពី
រសរៀរែសចំំណី 

វរគ ១៧     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១២ ែសពឝែាយពីទីែារក្េិក្មយ ១.២.២ 
ក្េិក្រនឹងទទួ
ានពត័្មានទី
ែារក្េិក្មយ 

វរគ ២២     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១៣ 
ែសពឝែាយពីអត្ទលរសោជនន៍នការចាក្់
វា៉ា ក្សំ់្ថង 

១.២.២ 

ក្េិក្រនឹងយល់
ដឹងពីរសចចក្សទេ
ននការចាក្វ់ា៉ា ក្់

សំ្ថង 

លេក្/
លក្ុង 

៣៥     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១៤ 
សលត្ៀមអនថរារមនក៍្រណីមានជមងែឺធុោះ
ស ើង 

១.២.៣ 
កាត្រ់នទយការ
ស្ថវ ររ់រេ់េត្ឝពី
ជមងឆឺវងសែសងៗ 

លេក្/
លក្ុង 

៣៥     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១៥ 
ពលងឹងេមត្ទភាពភាប ក្ង់ារេុេភាព
េត្ឝភូម ិ

១.២.៣ 
ពលងឹងេមត្ទភាព
និងែថល់េមាម រររ ិ
កាេ រសចចក្សទេ 

វរគ ២៣     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១៦ 
លត្ួត្ពិនិត្រចលនេត្ឝនិងែលិត្ែល
មានសដើមក្ំសណើ ត្ពីេត្ឝ 

១.២.៣ 

ទរស់្ថក ត្ក់ាររកី្
រាលដាលជមងពឺី
ត្ំរនម់យួសៅ
ត្ំរនម់យួ 

លេក្/
លក្ុង 

៣៥     មនធីរក្េិក្មយ 
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 414 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

េណឍ រដឌាលជលែល 

១ 
ែសពឝែាយច់រ ់និងលិេិត្រទដាឌ ន 
ននពាក្ព់ន័នការលររល់រងជលែល 

១.៣.១ 

ធានាននូវ
លរេិទនភាពក្បុង
ការអនុវត្ថ 
ច់រ ់

សលើក្ ២៨     
េណឍ ជល
ែល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ែសពឝែាយលរកាេេថីពីការក្ណំត្់
ឧរក្រណ៍សនស្ថទផដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្រ
សលរើក្បុងផដនសនស្ថទលរសទេក្មភុជា 

១.៣.១ 

កាត្រ់នទយ
េក្មយភាព
សនស្ថទ 

សលយើេច់រ ់

សលើក្ ១៩     
េណឍ ជល
ែល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេចញិ្ច ឹមលត្ី
ជាលក្េណៈលរសួ្ថរ 

១.៣.២ 
សែធរចំសណោះដឹង
ដល់លរជា
សនស្ថទ 

វរគ ២៤     
េណឍ ជល
ែល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរសចចក្សទេផក្នចបែល
សនស្ថទ 

១.៣.៣ 
សែធរចំសណោះដឹង
ដល់លរជា
សនស្ថទ 

វរគ ១៥     
េណឍ ជល
ែល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
សរៀរចំផែនការលររល់រង និងលក្ុម
ល់ត្សៅតាមត្ំរនអ់ភរិក្សជលែល 

១.៣.៣ 

ធានាននូវ
លរេិទនភាព 

ក្បុងការ ការពារ
ធ្នធានជលែល 

សលើក្ ១៤     
េណឍ ជល
ែល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 415 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៦ 
សរៀរចំសាោះរសងាគ លលពំលរទល់ សៅ
ត្ំរនអ់ភរិក្ស 

១.៣.៣ 

មានលពំលរទល់
ច់េ់លាេ់ 

ធានាននូវក្បុង
ការការពារនិងផង

រក្ា 

រសងាគ ល ៤៦     
េណឍ ជល
ែល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
ែសពឝែាយអំពីត្រំនអ់ភរិក្ស និងស្ថរ
េំខានន់នត្ំរនអ់ភរិក្ស 

១.៣.៤ 
មានការចូលរមួពី
អបក្ពាក្ព់ន័នដល់ 
ការងារអភរិក្ស 

សលើក្ ១៣     
េណឍ ជល
ែល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៨ ដាកូំ្នសកាងកាង ១.៣.៥ 

សធ្ឝើឲ្រលរសេើរ
ស ើងនូវទីជលមក្

ពងកូ្ន 
មចឆជាត្ ិ

ហ.ត្ ១១     
េណឍ ជល
ែល 

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីធ្នធានទកឹ្ នងិឧតុ្នយិម 

១ ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលររឹងលពាវ  ១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ២.១៤០ 

ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៦៣៥០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
រសលមាងលកាលដីលរួេលក្ហមសលើេបង

លរឡាយសដាោះទឹក្ជីមាល 
១.៤.១ 

សដាោះទឹក្ជំនន់
សចញពីដ ីផលេ 

ផម៉ាលត្ ៣០៧៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 416 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ក្េិក្រ១០០ ហិ
ក្តា 

និងឧតុ្និយម 

៣ 
រសលមាងជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរ

តាកំ្ន ់ 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ៥៤២ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ៦៧៦២     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
រសលមាងជួេជុល ផងទលំរចា ំទំនរ់

ការពារទឹក្នលរជីសលត្ោះ  
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ៥០៨ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
រសលមាងជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរ

តាមា   
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ៦៣ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ១៩៦៧     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
រសលមាងជួេជុលេំណងទ់ឝ រទឹក្ជី

សលត្ោះ 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេក្ 
ក្ផនវង ២     

មនធីរធ្នធាន
ទឹក្  

និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

េិក្រ៥០៨ ហិ
ក្តា 

៧ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្

នលរជីមាល 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ៥១២ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្

នលរក្សណ្ដថ ល 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ៣៣០ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្

នលរេវុង 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ៥៣៥ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

១០ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្

នលរងយេ 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ផម៉ាលត្ ០     

មនធីរធ្នធាន
ទឹក្  

និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ក្េិក្រ២១៤ ហិ
ក្តា 

១១ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្

នលរតានី 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ៦៧៩ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

១២ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរក់ារពារទឹក្

នលរ ទួលររីរ 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៣ 
ជួេជុល-ផងទលំរចាទំំនរ ់ការពារទឹក្

នលរសលជាយស្ថឝ យ 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ  

ចូលនែធដីផលេក្
េិក្រ 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៤ 
ជួេជុល-ផងទលំរចា ំទំនរក់ារពារទឹក្

នលររឹងលពាវ 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 419 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១៥ ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរឆ្យ ាត្ ់ ១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៦ ស្ថងេងទ់ំនរក់ារពារទឹក្នលរលពលាន ១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ ៤៤៥ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៧ 
ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរដងផពង-

១ 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ ចូលនែធ

ដីផលេ 
ក្េិក្រ ៣៥១ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៨ 
ជួេជុលទំនរក់ារពារទឹក្នលរដងផពង-

២ 
១.៤.១ 

ការពារទឹក្នលរ
មនិឲ្រហូរ  

ចូលនែធដីផលេក្
េិក្រ ១៤៩ ហិ

ក្តា 

ផម៉ាលត្ ២០០០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 420 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១៩ ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជីសលត្ោះ ១.៤.១ 

សដាោះទឹក្ជំនន់
សចញពីដ ី 
ផលេក្េិក្រ 
៥០៨ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១២០០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២០ ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ជីមាល ១.៤.១ 

សដាោះទឹក្ជំនន់
សចញពីដ ី 
ផលេក្េិក្រ 
៥១២ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៥០០០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២១ ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ក្សណ្ដថ ល ១.៤.១ 

សដាោះទឹក្ជំនន់
សចញពីដ ី 
ផលេក្េិក្រ 
៣៣០ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១២០០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២២ ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្ធ្បង ់ ១.៤.១ 

សដាោះទឹក្ជំនន់
សចញពីដ ី 
ផលេក្េិក្រ 
៣៣០ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ១០០០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៣ 
ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្អមតាមសជើង

ទំនរក់្សណ្ដថ ល 
១.៤.១ 

សដាោះទឹក្ជំនន់
សចញពីដ ី 
ផលេក្េិក្រ 
៣៣០ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៦២០០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 421 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

២៤ 
ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្អមតាមសជើង

ទំនរជ់ីសលត្ោះ 
១.៤.១ 

សដាោះទឹក្ជំនន់
សចញពីដ ី 
ផលេក្េិក្រ 
៥០៨ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៨០០០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៥ 
ស្ថថ រលរឡាយសដាោះទកឹ្អមតាមសជើង

ទំនរជ់ីមាល 
១.៤.១ 

សដាោះទឹក្ជំនន់
សចញពីដ ី 
ផលេក្េិក្រ 
៥០៨ហិក្តា 

ផម៉ាលត្ ៣៤៩០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៦ 
លរមូលពត្ម៌ានទិនបនយ័សលរោះទឹក្

ជំនន ់និងសលរោះរាងំេងួត្ 
១.៥.១ 

មានវធិានការ
អនថរារមន៍
េសស្រងាគ ោះ  

និងចងលក្ងជា 
ឯក្ស្ថរទុក្
ពាក្រណ៍ន
សពលអនរត្ 
(០១លក្ុង ០៦

លេុក្) 

លក្ុង/
លេុក្ 

១០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៧ 
ការងារជួេជុលនិងផងទរំងយនថលពម
ទងំេំភារៈនិងឧរក្រណ៍សរាងជាងជា

លរចា ំ 
១.៥.១ 

ផងរក្ារុណភាព
សលរឿងចលក្ររេ់
រដឌសដើមផនីិរនថភាព

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 422 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ក្បុងការសលរើលាេ់
សលើមុេលពួញ
អនថរារមនា៏ន
ឆ្ររ់ហ័េនិង
ទនស់ពលសវលា។ 

២៨ 
ជួេជុល-ផងទ ំមា៉ា េីុនរូមទកឹ្ចល័ត្ 

ជាលរចា ំ  
១.៥.១ 

សលត្ៀមលក្េណៈ
អនថរារមនរ៍មូ

ទឹក្ 
េសស្រងាគ ោះលេូវ
វេាក្បុងសេត្ថ 

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៩ ការងារសលត្ៀមអនថរារមនរ៍មូទឹក្ ១.៥.១ 
ជួយ ក្េិក្រពីការ
ោយីសដាយ
សលរោះរាងំេងួត្ 

លរចា/ំផេ ៦០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣០ 
ចុោះលរមូលពត្ម៌ានលរពន័នធារាស្ថស្រេថ

ផដលមនិទនម់ានក្បុង CISIS 
១.៦.១ 

សរៀរចំចងលក្ងេទិ
ត្ិ លរពន័នធារាស្ថ
ស្រេថ ក្បុងសេត្ថសៅ
ក្បុងលរពន័នពត្៌
មានវទិា 

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣១ 
លេងេ់ទិត្ិលរពន័នធារាស្ថស្រេថផដលមាន
ក្បុងសេត្ថ និងស្ថទ នភាពរចចុរផនប ររេ់

១.៦.១ 
សធ្ឝើការវាយត្នមវ
រុណភាពលរពន័ន

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 423 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

េំណងធ់ារាស្ថស្រេថ ធារាស្ថស្រេថ និង
េំណង ់សដើមផី
សរៀរចំផែនការ
េិក្ាសលរងរវង់

ជួេជុល 

និងឧតុ្និយម 

៣២ 
ការសរៀរចំផែនទីលរពន័នធារាស្ថស្រេថ 
និងនែធដីដាដុំោះតាមលរពន័នពត្ម៌ានវទិា

ភូមសិ្ថស្រេថ ( ArcGIS ) 
១.៦.១ 

រសងកើនលរេិទនិ
ភាពលររល់រងដ ៏
ជាក្ល់ាក្អ់ំពីសហ

ដាឌ រចន    
េមភន័នធារា

ស្ថស្រេថក្បុងសេត្ថ 

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៣ 
ការសធ្ឝើជំសរឿននែធដីដាដុំោះលេូវវេាទូទំ

សេត្ថ 
១.៦.១ 

លររល់រងេទិត្ិនែធ
ដីដាដុំោះឲ្រាន
ច់េ់លាេ់
សដើមផី្ នសៅ
ដល់ការរិត្រូរពី
រញ្ហា េនថិេុេ
សេផៀងានលត្ឹម
លត្ូវ និងការវ ិ
និសោរសលើវេ័ិ

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 424 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

យក្េិក្មយ 

៣៤ 
ត្សមវើង-ជួេជុលនងិផងទកំាថ រផម៉ាលត្
វាេ់ក្ំពេ់ទកឹ្សជា-នចតាមផលពក្ 

១.៦.១ 

ពលងឹងការែថល់
ទិនបនយ័វាេ់ក្ំព

េ់ 
ទឹក្សជារ-នចសអា
យកានផ់ត្លែ
លរសេើរ 

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៥ 
លរមូលនិងលររល់រងទិនបនយ័ជល
ស្ថស្រេថ (ក្ំពេ់ទឹក្សជារ-នច) 

១.៦.១ 

លរមូលចងលក្ង
ទិនបយ័ក្ំពេ់ទឹក្
សជារ-នច តាម
ផលពក្ទងំ០៥ 
រញ្ជូ នសៅលក្េួង
សដើមផទុីក្ជាទុន
ក្បុងការេិក្ាការ
ពាក្រណ៍ និងសធ្ឝើ

េំណង ់

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៦ ជួេជុលស្ថទ នីយឧ៍តុ្និយម  ១.៦.១ 
ពលងឹងការែថល់
ទិនបនយ័ក្ពំេ់ 

ឆ្ប  ំ ៥     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 425 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ទឹក្សភវៀងក្ំសៅ ទឹ
េេរល់សអាយ 
កានផ់ត្លែលរសេើរ 

និងឧតុ្និយម 

៣៧ ជួេជុលរ៉ាុេថ៍ត្លមងទឹក្សភវៀង ១.៦.១ 

ពលងឹងការែថល់
ទិនបនយ័ ក្ំពេ់
ទឹក្សភវៀងសអាយ
កានផ់ត្លែ លរសេើរ 

លរចា ំ ៦០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៨ 
ការលរមូល និងលររល់រងទិនបនយ័ទឹក្

សភវៀង 
១.៦.១ 

លរមូលចងលក្ង
ទិនបយ័ក្ំពេ់ទឹក្
សភវៀងក្បុង០១លក្ុង 
និង០៦លេុក្ 

រញ្ជូ ន សៅលក្េួង
សដើមផទុីក្ជាទុន
ក្បុងការេិក្ាការ

ពាក្រណ៍ 
េលមារល់ររវ់េ័ិ

យ 

លរចា ំ ៦០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៩ 
ចុោះសធ្ឝើការេិក្ាលស្ថវលជាវនិងចងលក្ង
ឯក្ស្ថរ ររមិាណននការសលរើលាេ់ អ

ណថូ ង -លេោះ សៅក្បុងសេត្ថ 
១.៦.១ 

លររល់រងការងារ
សលរើលាេ់ទឹក្ក្បុង
ដីលរក្រសដាយ

លរចា ំ ៦០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

និរនថរភាព និង
មានេុវត្ថិភាព 

៤០ 
ពិនិត្រជួេជុល ផងទអំររ និងអនម័

យររសិ្ថទ នជុំវញិ នងិក្បុងមនធីរ 
១.៧.១ 

ធាននិរនថភាព
ការងារក្បុងមនធីរ 

លរចា ំ ៦០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤១ 
ការងាររនធុក្រុរគលិក្ (មស្រនថីលក្រេណ័ឍ
អចិនស្រនថយ ៍មស្រនថីអផណថ ត្-មស្រនថជីារក់្ិចច

េនា ) 
១.៧.១ 

ធាននិរនថភាព
ការងារក្បុងមនធីរ 
និងតាមរណ្ដថ
លក្ុង/លេុក្ 

លរចា ំ ៦០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤២ 
ែគត្ែ់គង ់ ជួេជុល ផងទឧំរក្រណ៍ 
និងេមាម រៈររកិាេ ររសចចក្សទេ  

១.៧.១ 

រលំទ និងពសនវឿន
ការងារអនុវត្ថ
លរចានំងងឲ្រទន់
សពលសវលា និង
មានលរេិទនិភាព 

លរចា ំ ៦០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤៣ 
ជួេជុល ផងទមំសធ្ាាយដកឹ្ជញ្ជូ ន 

និងសលរឿងចលក្ 
១.៧.១ 

ធាននិរនថភាព
ការសលរើលាេ់ 

សដើមផលីរេិទនិភាព
ការងារមនធីរ 

លរចា ំ ៦០     
មនធីរធ្នធាន

ទឹក្  
និងឧតុ្និយម 

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីផរ ៉ា នងិថាមពល 
១ ែសពឝែាយ និងត្លមូវឲ្រមាច េ់មក្ សធ្ឝើ ១.១០.១ អាជាញ រណ័ត សលើក្ ១៤០     មនធីរផរ ៉ានិង រាយ   
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ច់រទ់ងំអេ់ ធ្នធានផរ ៉ា ថាមពល ការណ៍ 

២ ចុោះលត្ូត្ពនិិត្ររសចចក្សទេស្ថទ នីយ ១.១០.១ 
ពិនិត្រលរពន័ន
េុវត្ទិភាព 

សលើក្ ២១     
មនធីរផរ ៉ានិង
ថាមពល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
សដាោះលស្ថយវវិាទតាមត្រំនរ់រេ់ សេ
វាក្រែគត្ែ់គងអ់រគិេន ី

១.៩.១ 
ជំសលាោះរវាងសេវា
ក្រ និងលរជា
ពលរដឌ 

សលើក្ ១៥     
មនធីរផរ ៉ានិង
ថាមពល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
ចុោះលត្ូត្ពនិិត្ររសចចក្សទេអរគេិនី
តាមត្ំរនរ់រេ់សេវាក្រ ែគត្ែ់គងអ់រគិ
េន ី

១.៩.១ 
ពិនិត្រលរពន័ន
េុវត្ទិភាព 

សលើក្ ២៥     
មនធីរផរ ៉ានិង
ថាមពល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
ការដឹក្ជញ្ជូ នលត្ូវមានត្ងល់ររសអាយ
ានលត្ឹមលត្ូវ 

១.៨.១ 
ចុោះពិនតិ្រ និង
ផណន ំ

សលើក្ ៥០     
មនធីរផរ ៉ានិង
ថាមពល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
ការដឹក្ជញ្ជូ នមនិសអាយសលើេចំណុោះ
និងហួេលទុងរងយនថ 

១.៨.១ 
ចុោះពិនតិ្រ និង
ផណន ំ

សលើក្ ៥០     
មនធីរផរ ៉ានិង
ថាមពល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
អររ់នំិងែសពឝែាយច់រស់អាយាន
ទូលំទូលាយ 

១.៨.២ 
លរជុំ និង
ែសពឝែាយ 

សលើក្ ៦     
មនធីរផរ ៉ានិង
ថាមពល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
សេបើេំុមស្រនថីរផនទមក្បុងការចុោះអនុវត្ថ
ការងារ 

១.១០.១ 
មស្រនថីលក្រេណឍ ម
ស្រនថីក្ិចចេនា 

នក្ ់ ២     
មនធីរផរ ៉ានិង
ថាមពល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
េហការ និងេលមរេលមួលរវាងសេវាក្រ និង
លរជាពលរដឌសដើមផពីសនវឿនក្បុងការពលងីក្ 
រណ្ដថ ញ អរគិេនី 

១.៩.១ 
ចុោះជំរញុការ
ពលងីក្រណ្ដថ ញ 

សលើក្ ៥៦     
មនធីរផរ ៉ានិង
ថាមពល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 428 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

មនធរីឧេាហក្មយ នងិេិរផក្មយ 

១ 

រនថែសពឝែាយអពំីច់រេ់ថីពកីារ
លររល់រងសរាងចលក្េិរផក្មយ  និង
លិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័នសែស
ងៗ ឱ្រានលររម់ូលដាឌ នទូទងំសេត្ថ 

១.១១.១ 

េហលរេ េិរផ
ក្មយ ទងំអេ់ទងំ    
ឱ្រានយល់ដឹង

អំពីច់រ ់និងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថឱ្រ
ានទូលំទូលាយ 

សលើក្ ៥០     
មនធីរឧេាហ

ក្មយ  
និងេិរផក្មយ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
រនថចុោះលេងន់ិនបនយ័ និងេទិត្និិងសធ្ឝើ
រញ្ជ ីរចចុរផនបភាព សរាងចលក្េិរផក្មយ
ទងំអេ់ក្បុងសេត្ថ   

១.១១.១ 

េហលរេ េិរផ
ក្មយ ទងំអេ់ទងំ    
ឱ្រានយល់ដឹង
អំពីច់រ ់និង
លិេិត្រទដាឌ ន
រត្ិយុត្ថឱ្រាន
ទូលំទូលាយ 

សលើក្ ៥០     
មនធីរឧេាហ

ក្មយ  
និងេិរផក្មយ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 

រនថផេឝងរក្ទុន និងនដរូវនិិសោរ
រផនទម ែសពឝែាយអំពីសរល
នសោាយទឹក្ស្ថែ ត្ និងជំរញុដល់
ការពលងីក្រណ្ដថ ញងយរីផនទម 

១.១១.២ 

ចុោះផណន ំនិង
ែសពឝែាយឱ្រ
ានទូលំទូលា
អំពីស្ថរៈេំខាន់
ននការទទួលាន 
ច់រអ់នុញ្ហដ ត្

សលើក្ ៥០     
មនធីរឧេាហ

ក្មយ  
និងេិរផក្មយ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 429 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

អាជីវក្មយ  និងែ
ល់រ៉ាោះពាល់ 

៤ 

រនថែសពឝែាយអពំីច់រ ់និងរទដាឌ នរិ
យុត្ថិពាក្ព់ន័ននឹងការែលិត្ទកឹ្ស្ថែ ត្ 
ជំរញុនិងសលើក្ទឹក្ចិត្ថឱ្រចូលរមួវរគរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លអំពរីសចចក្សទេក្បុងការ
លររល់រងទឹក្ស្ថែ ត្ 

១.១១.២ 

មានរញ្ជ ីរចចុរផនប
ភាពេហលរេ 
េិរផក្មយលត្ឹមលត្ូវ 
សដើមផងីាយលេួល
លររល់រង និង
សរៀរចំផែនការ

នន 

សលើក្ ៥០     
មនធីរឧេាហ

ក្មយ  
និងេិរផក្មយ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 

រនថចុោះលត្តួ្ពិនតិ្រសែធៀងផ្ទធ ត្ ់ឧរក្រ
ណ៏ ទមងន ់នងិរងាឝ េ់រងាឝ ល់ រុណភាព
ែលិត្ែលសលើទំនិញែលិត្ ទំនិញសវច
េចរ ់និងចំណីអាហារ  

១.១១.៣ 

លក្ុមហ ុន េិរផក្រ
អាជីវក្មយ ទទួល
ានការសលើក្ទឹក្
ចិត្ថក្បុងការពលងកី្  
រណ្ដថ ញរផនទម 

សលើក្ ៥០     
មនធីរឧេាហ

ក្មយ  
និងេិរផក្មយ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 

រនថែសពឝែាយច់រេ់ថីពីេថងដ់ារ 
ច់រេ់ថីពីមាលតាស្ថស្រេថ និងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថពាក្ព់ន័ន ផណននអំពី
ែលលរសោជន ៍និងែល់រ៉ាោះពាល់នន
រុណភាព េុវត្ថិភាព ស្ថរធាតុ្រីម ី
លពមទងំចុោះយក្េំណ្ដក្រំរលូែលិត្ 

១.១១.៣ 

ជំរញុអាជីវក្មយ
ទឹក្ស្ថែ ត្ខាប ត្តូ្ច 
ឱ្រទទួលានដំ
សណោះអំពដីឹង

ច់រ ់នងិជំនញ
រសចចក្សទេ សដើមផី

សលើក្ ៥០     
មនធីរឧេាហ

ក្មយ  
និងេិរផក្មយ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 430 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

សៅវភិារ ែលិត្ទឹក្ស្ថែ ត្
ផចក្ចាយជូន
លរជាពលរដឌសលរើ

លាេ់ 
មនធរីស្ថធារណៈការ នងិដកឹ្ជញ្ជូ ន  

១ 
ស្ថងេងែវូវលរសភទDBST មក្ជា
លរសភទែវូវសរតុ្ងសៅេ ូ AC 

១.១៤.១ 

ស្ថទ នភាពែវូវងបល់
ដល់មានរសលមើ
ការដល់អបក្សលរើ
លាេ់ែវូវ និងការ
ដឹក្ជញ្ជូ នែវូវ
សរក្ មានភាព
មមាញឹក្ 

រី ូផម៉ា
លត្ 

១៥០     
មនធីរស្ថធារ
ណៈការ  

និងដឹក្ជញ្ជូ ន  

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ស្ថងេងែវូវលកាលងយចាក្ស់ៅេ ូពីរ
ជាន ់លរសភទDBST 

១.១៤.២ 

ស្ថទ នភាពែវូវងបល់
ងាយេូចខាត្ សៅ
សភវៀងថាប ក្ខ់ាវ ងំ ែវូវ
មានចំសណ្ដត្
សលចើន និងរសលមើ
ដល់អបក្សលរើ

លាេ់ែវូវ និងការ
ដឹក្ជញ្ជូ ន 

រី ូផម៉ា
លត្ 

១៣៧     
មនធីរស្ថធារ
ណៈការ  

និងដឹក្ជញ្ជូ ន  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 431 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៣ 
ចាក្ង់យសរៀរសេឿនការពារសឆបរសៅា៉ា ក្េ់វ
ង 

១.១៤.២ 
ការពារទឹក្េ

មុលទសាក្ដាចែ់វូវ 
ផម៉ាលត្ ១០០០     

មនធីរស្ថធារ
ណៈការ  

និងដឹក្ជញ្ជូ ន  

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ ស្ថងេងែវូវសដាយលកាលលក្ួេលក្ហម ១.១៤.៣ 

ែវូវតូ្ចចសងែៀត្
ដាចស់ដាយក្ផនវង 
មានទឹក្លិចែវូវ
ពិាក្ស់ធ្ឝើដំសណើ រ 
ែវូវងបល់ងាយេូច
ខាត្សៅសពល
មានសភវៀងធាវ ក្់
ខាវ ងំ និងរសលមើ
ដល់អបក្សលរើ

លាេ់ែវូវ និងការ
ដឹក្ជញ្ជូ ន 

រី ូផម៉ា
លត្ 

៥៥     
មនធីរស្ថធារ
ណៈការ  

និងដឹក្ជញ្ជូ ន  

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
ជួលជុល ផងទលំរពន័នរសំដាោះទកឹ្ លូ 
និងលរឡាយ 

១.១៤.៤ 

លរពន័នរសំដាោះទឹក្ 
ដូចជា លូ 

លរឡាយ ការ
រសំលាភរំពានពី
េំណ្ដក្ល់រជា

ពលរដឌ 

ផម៉ាលត្ ២៤០     
មនធីរស្ថធារ
ណៈការ  

និងដឹក្ជញ្ជូ ន  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 432 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៦ 
ត្លមូវការសលរឿងចលក្ ដូចជាសអចស្ថក សវ
ទរ័ រ ៉ា ូូ   និវ ឺី ឡានទឹក្ រ លូឌូហស ឺ

១.១៤.៥ 

េលមួល និងព
សនវឿនសលើការងារ
ស្ថទ រន ស្ថង
េង ជួេជុល 
ផងទ ំនិងស្ថថ
លរពន័នរសំដាោះទឺក្ 
ានទនស់ពល

សវលា 

អររ ១     
មនធីរស្ថធារ
ណៈការ  

និងដឹក្ជញ្ជូ ន  

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីសទេចរណ៍ 

១ 
រំសពញរផនទមលក្រេណ័ឍ មស្រនថ ីនិងមស្រនថី
ជារក់្ិចចេនារំសរ ើការងាររសទេចរណ៍ 

១.១៤.១ 

សលជើេសរ ើេមស្រនថី
ផដលមានជំនញ
លរក្រសដាយវជិាជ
ជីវៈសទេចរណ៍ 

នក្ ់ ២០     
មនធីរ

សទេចរណ៍ 
រាយ
ការណ៍ 

  

២ 

សរៀរចំច់រេ់ហរមនស៍ទេចរណ៍ជា
អនថរលក្េួងងាយលេួលជំនញយក្
សៅអនុវត្ថក្បុងការចូលរមួរសងកើត្េហ
រមនស៍ទេចរណ៍ 

១.១៤.២ 

សរៀរចំសអាយមាន
សេវាស្ថប ក្ស់ៅ
និងសេវាែគត្ែ់គង់
េំរារស់ភញៀវជាត្ិ
និងសភញៀវអនថរជាត្ិ
មក្ក្សំ្ថនថក្បុង
េហរមនម៍ូល

សលើក្ ១០     
មនធីរ

សទេចរណ៍ 
រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ដាឌ ន 

៣ 

ែសពឝែាយេកាថ នុពលសទេចរណ៍ក្បុង
សេត្ថផដលមានលស្ថរស់ដើមផសីធ្ឝើការទក្់
ទញនដរូរវនិិសោរ វេ័ិយ
សទេចរណ៍ឯក្ជន 

១.១៤.៣ 

សរៀរចំសអាយមាន
សេវារំសរ ើសៅក្បុង
រមណីដាឌ នេំរូរ
ផររេំរារែ់គរ់
ែគងស់ភញៀវសទេចរ
ជាត្ិនិងសភញៀវ

សទេចរអនថរជាត្ ិ

សលើក្ ១០     
មនធីរ

សទេចរណ៍ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 

ែសពឝែាយច់រ ់េថីពីសទេចរណ៍សអា
យានទូលំទូលាយ នូវស្ថរាចរ
ផណន ំជូនដណឹំងដល់មាច េ់អាជីវក្មយ 
សេវាក្មយ លររល់រសភទលររល់េុក្ទូទងំ
សេត្ថ 

១.១៤.៤ 

អនថរការច់រ់
ទងំឡាយផដល
ានផចងសៅតាម
ចំណ្ដរថ់ាប ក្ល់ររ់
លរសភទមានលក្ិត្រ 
អនុលក្ិត្រ េ.ត្.ព 
ររេ់រាជរដាឌ ភាិ
ល លក្េួង មនធីរ 
អាជញធ្រសេត្ថ 

សលើក្ ១០     
មនធីរ

សទេចរណ៍ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
ចាាំចស់អាយមាច េ់អាជីវក្មយលររស់េវា
ក្មយទងំអេ់លត្ូវមានតារាងត្នមវង និង

១.១៤.៥ 
តាមសេវាក្មយស្ថប
ក្ស់ៅ និងសេវា

សលើក្ ៣០     
មនធីរ

សទេចរណ៍ 
រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ស យ្ ោះមុេមាូរដាក្ត់ាងំត្ំនមវសអាយ
ានច់េ់លាេ់ជូនសភញៀវសទេចរណ៍ 

ក្មយែគរែ់គង ់ដកឹ្ជ
ញ្ចូ នផដលពាក្់
ពន័ននិងវេ័ិ

យសទេចរណ៍ 

៦ 

ែសពឝែាយអំពាវនវដល់េរផុរេជន  
អបក្វនិិសោរទុននដរូរឯក្ជន លក្ុម
ហ ុនសទេចរណ៍ អងគការសលៅរដាឌ ភាិ
ល និងរសលមាងមនធីរវេ័ិយផដលាន
រលំទងវកិា 

១.១៥.១ 

លត្ូវការែវូវលំ
លកាលសលរោះ

លក្ហម និងលកាល
សៅេ ូ 

លរក្រសដាយ
រុណភាពក្បុងការ
រំសរ ើសអាយវេ័ិ
យសទេចរណ៍ 

សលើក្ ១០     
មនធីរ

សទេចរណ៍ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 

មាច េ់អាជីវក្មយសេវាក្មយទងំអេ់
ទទួលយក្ការផណន ំពីការ
ែសពឝែាយ និងចូលរមួវរគរណថុ ោះរ
ណ្ដថ ល សេវាក្មយសែសងៗពមីនធីរជំនញ 

១.១៥.២ 

អនុវត្ថសៅតាមេូ
ចនក្រននចំ
ណ្ដត្ថ់ាប ក្ ់

រដិេណ្ដឌ ក្ចិច 
ឯក្េណ្ដឌ ន  

េហរមន ៍ររសិ្ថទ
នលែ   តាមេថង
ដានីមយួៗ 

វរគ ១០     
មនធីរ

សទេចរណ៍ 
រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៨ 

មាច េ់អាជីវក្មយសេវាក្មយតាមលរសភទ
នីមយួៗលត្ូវផត្យល់ដឹងការវាយត្ំនល
ចំណ្ដត្ថ់ាប ក្េ់ថងដ់ាលររល់រសភទផដល
ានផចងធ្រមាន 

១.១៦.១ 

អាជីវក្រផដលសធ្ឝើ
អាជីវក្មយ លររ់
លរសភទទងំអេ់
លត្ូវផត្ឆវងកាត្វ់រគ
រណថុ ោះរណ្ដថ ល

ជំនញ
សទេចរណ៍សៅ
សពលសរើក្វរគ
ដំសណើ រការសៅ
មនធីរនិងតាមទី
តាងំអាជីវក្មយ 

សលើក្ ១៥     
មនធីរ

សទេចរណ៍ 
រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីពាណិជជក្មយ 

១ 
លររល់រងការសធ្ឝើអាជីវក្មយ ចំសពាោះ
អាជីវក្រ និង  សេវាក្រ 

១.២៧.១ 

ចាត្ម់ស្រនថីចុោះពិនិ
ត្រ  ផណន ំ និង
ជលមុញ អាជីវក្រ 
សេវាក្រ ក្បុងការ
សេបើេំុលិេិត្
អនុញ្ហដ ត្លរក្រ
អាជីវក្មយ 

លិេិត្ ១៥០០     
មនធីរពាណិជជ

ក្មយ  
រាយ
ការណ៍ 

ចុោះផណនំ
ផ្ទធ ល់ 

២ ែសពឝែាយ ឬសរើក្វរគ រណថុ ោះរណ្ដថ ល ១.២៧.១ -អសញ្ជ ើញអាជីវក្រ សលើក្/វរគ ២៥     មនធីរពាណិជជ រាយ សរៀរចំវរគរ
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ពាណិជជក្រ សេវា
ក្រចូលរមួវរគ
ែសពឝែាយច់រ់
ពាណិជជក្មយ 

ក្មយ  ការណ៍ ណថុ ោះរណ្ដថ
ល 

៣ លររល់រងទីែារ ១.២៧.២ 

តាមដាននិង
លេងន់ងវទំនិញ 
ការរិទស្ថវ ក្នងវ
ទំនិញ តាមដាន
ចលនទំនិញ
េំខាន ់

សលើក្ ២៦០     
មនធីរពាណិជជ

ក្មយ  
រាយ
ការណ៍ 

ចុោះពិនតិ្រ 
និងតាម
ដានជា
លរចា ំ

៤ 
ជលមុញការអភវិឌណនែ៍លិត្ែល និងទី
ែារ 

១.២៧.២ 

ដឹក្នអំាជីវក្រ 
ពាណិជជក្រ ចូលរមួ
ការតាងំពិព័រណ៍
ពាណិជជក្មយ និង
សវទិការធុ្រក្ិចច ផ្ទវ េ់
រថូររទពិសស្ថធ្ន ៍
និងផេឝងរក្នដរូវនិិ
សោរ និងស្ថទ រន័
ពាក្ព់ន័នការសវចេចរ់ 

សលើក្ ៧៥     
មនធីរពាណិជជ

ក្មយ  
រាយ
ការណ៍ 

ចុោះជលមុញ
ការែលិត្ 

៥ 
ការងារអភវិឌណនស៍្ថទ រន័ពាណិជជក្មយ 
និងវេ័ិយឯក្ជន 

១.២៧.៣ 
រលំទ និងេលមរ
េលមួលការងារ

សលើក្ ៥០     
មនធីរពាណិជជ

ក្មយ  
រាយ
ការណ៍ 

ដឹក្នលំរជុ ំ
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

េភាពាណិជជក្មយ
សេត្ថ និងេមារម
អាជីវក្មយ  

ស្ថខាពននដារសេត្ថ 

១ 
ពសនវឿនការចុោះរញ្ជ ីររេ់អបក្ជារព់ននងយ ី
សអាយមានភាពងាយលេួលនិង
ស្ថមញ្ដជាងមុន 

១.១៨.១ 
ផក្េលមួលនិងសធ្ឝើ
ទំសនើរក្មយការងារ
ចុោះរញ្ជ ីពននដារ 
កាត្រ់នទយរនធុក្
ររេ់អបក្ជារព់នន
ក្បុងការដាក្់
លិេិត្លរកាេ
ពនននិងរងល់ាក្់
ពនន លរក្រសដាយ
ភាពស្ថមញ្ដនិង

ត្មាវ ភាព 

ជាលរចា ំ       ស្ថខាពននដារ 
រាយ
ការណ៍ 

  

២ 

ផក្លមែរការដាក្លិ់េិត្លរកាេរងព់នន
សលើមសធ្ាាយដឹក្ជញ្ជូ ននិងោន
ជំនិោះលររល់រសភទលរចាឆំ្ប សំដាយែថល់រ័
ណត េមាគ ល់អត្ថេញ្ហដ ណរងព់ននោន
យនថ 

១.១៨.១ រណ័ត  ៥០០     ស្ថខាពននដារ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
ផក្លមែរការដាក្លិ់េិត្លរកាេរងព់នន
សលើអចលលទពរលរចាឆំ្ប សំដាយែថល់រ័
ណត េមាគ ល់អត្ថេញ្ហដ ណអចលលទពរ 

១.១៨.១ រណ័ត  ៥០០     ស្ថខាពននដារ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
សរៀរចំរណ័ត ពត័្ម៌ានលត្ឹមលត្ូវ ឯក្ភាព 
េថីពីស្ថរសពើពននផដលមានេវឹមស្ថរ
ងាយយល់ េលមារអ់បក្ជារព់នន 

១.១៨.២ 
ការែថល់ជូនអបក្
ជារព់នននូវពត័្
មានផដលមាន

រណ័ត  ៥០០     ស្ថខាពននដារ 
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 438 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៥ 

សលរើលាេ់រណ្ដថ ញទំនក្ទ់ំនងេងគម
និងមសធ្ាាយសែសងៗ (Call 
Center, Live Chat, GDT App) 
សដើមផែីសពឝែាយរទរផញ្ដត្ថ ិេថីពី
ស្ថរសពើពននសែសងៗ ផដលានសធ្ឝើ
រចចុរផនបភាពនិងក្ពុំងអនុវត្ថ លពមទងំ
សដាោះលស្ថយចមងល់សែសងៗជូនអបក្ជារ់
ពននសអាយានទនស់ពលសវលា 

១.១៨.២ 

ភាពលត្ឹមលត្ូវ និង 
ឯក្ភាព ានទន់
សពលសវលា និង
តាមលររ់

មសធ្ាាយ ផដល
សធ្ឝើសអាយអបក្ជារ់
ពននយល់កានផ់ត្
ច់េ់ពីច់រ់
ស្ថរសពើពនន 

ជាលរចា ំ ០     ស្ថខាពននដារ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 

សរៀរចំេិកាេ ស្ថលាែសពឝែាយច់រ ់
និងរទរផញ្ដត្ថិេថីពសី្ថរសពើពននលររ់
លរសភទ ផដលសៅជាធ្រមាន ជូនអបក្
ជារព់នន 

១.១៨.២ សលើក្ ១៥     ស្ថខាពននដារ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
ពលងឹងការចុោះរញ្ជ ី ការចាត្ផ់ចងលិេិត្
លរកាេ ការសធ្ឝើេវនក្មយ និងសេុើរ
អសងកត្រទសលយើេពននដារ 

១.១៩.១ 
ការពលងឹង

អនុសលាមភាពពនន
ដារ និងការពលងឹង
ការអនុវត្ថច់រ់ រទ
រផញ្ដត្ថិេថីពីពននដារ 
រឺសដើមផជីលមុញការ
លរក្ួត្លរផជង

សដាយសេយើភាព និង
មានេមធ្មក៌្បុង

ជាលរចា ំ ០     ស្ថខាពននដារ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 

សរៀរចំផក្េលមួលនិងសធ្ឝើសអាយលរសេើរ
ស ើងនូវច់រ ់និងរទរផញ្ដត្ិេថីពីពននដារ 
សដើមផសីឆវើយត្រនឹងការវវិឌណននរររិទធុ្រក្ិចច
ជាត្ ិនិងអនថរជាត្ិ តាមរយៈការែថល់ធាតុ្
ចូលសែសងៗេថីពីពននដារ 

១.១៩.១ ជាលរចា ំ ០     ស្ថខាពននដារ 
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 439 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ការរងព់នន 

ស្ថខារយ នងិរដាឌ ក្រ 

១ 
សេបើេំុរំពាក្ម់ា៉ា េីុនផេកនសៅមាត្ល់ចក្
លត្ួត្ពិនិត្រចាោំម 

១.២០.១ 
រំពាក្ម់ា៉ា េីុន

ផេកន 
សលរឿង ១     

រយ និងរដាឌ
ក្រ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
សេបើេំុរំពាក្ម់សធ្ាាយលរសដញែវូវ
ទឹក្ 

១.២០.២ 
រំពាក្់

មសធ្ាាយ 
សលរឿង ១     

រយ និងរដាឌ
ក្រ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ ការពលងឹងេុពលភាពននឯក្ស្ថរនចូំល-
នសំចញ(លរត្ិសវទន)៍ 

១.២០.៣ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ០     
រយ និងរដាឌ

ក្រ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
ការពលងឹងអនុសលាមភាពក្បុងការរិត្ពនន
រយការលរមូលនិងការរងច់ំណូលរយ 
និងរដាឌ ក្រ 

១.២០.៣ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ៦០     
រយ និងរដាឌ

ក្រ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៥ ចុោះឃ្វ សំមើលអនុសលាមភាពនននីត្ិវធិ្ីរយ
ររេ់អងគភាពរយសលកាមឱ្វាទ 

១.២០.៣ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ៤០     
រយ និងរដាឌ

ក្រ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 

រនថែសពឝែាយរលឹំក្ដល់វេ័ិយឯក្ជន
ពាក្ព់ន័នឱ្រានសទៀងទត្ព់ាក្ព់័នននឹងនីត្ិ
វធិ្ីផរររទរយ នីត្ិវធិ្ីននការទទួលេុេ
លត្ូវក្បុងការរងព់ននអាក្រសលើទំនិញឱ្រាន
តាមរទរញ្ដត្ថិជាធ្រមាន 

១.២០.៣ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ១៥     
រយ និងរដាឌ

ក្រ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៧ ការអនុវត្ថឱ្រានសពញសលញនូវរទរញ្ដត្ថិ ១.២០.៤ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ០     រយ និងរដាឌ រាយ   



 

 ទំពរ័ 440 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ជាធ្រមានពាក្ព់ន័ននឹងការទទួលេុេលត្វូ
ក្បុងការងារលត្ួត្ពិនិត្រទំនិញ 

ក្រ ការណ៍ 

៨ 

ការសលើក្ទឹក្ចិត្ថដល់មស្រនថីរយមានេមត្ទ
ក្ិចច  រស្រងាក រអំសពើរត្ស់រចពននឱ្រអនុវត្ថ
ការងារររេ់េវួនតាមរូរភាពសភវៀងរលឹម
និងលរក្រសដាយ 
ឆនធៈដាចខ់ាត្ 

១.២០.៥ ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ ៤០០០     
រយ និងរដាឌ

ក្រ 
រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីនលរេណីយ ៏នងិទូររមនរមន ៍

១ 
ពលងឹងការេហការជាមយួអាជាញ ធ្
រមូលដាឌ នលររលំ់ដារថ់ាប ក្ក់្បុងការអនុ
វត្ថច់រស់អាយានលត្ឹមលត្វូ 

១.២១.១ 

ែសពឝែាយ និង
ពលងឹងការអនុវត្ថ 
ច់រលិ់េតិ្

រទដាឌ នរត្ិយុត្ថ
នន 

សលើក្ ១៥     

នលរេណីយ ៍ 
និង

ទូររមនរម
ន ៍ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
រនថជលមុញលររល់ក្មុហ ុនទូរេ័ពធពលងីក្
សេវាររេ់េវួនដល់ត្រំនដ់ាចល់េោ៉ា
លក្បុងសេត្ថ 

១.២២.១ 

ជលមុញការសលើក្
ទឹក្ចិត្ថពលងីក្សេ

វា 
ររេ់លក្ុមហ ុន 

២ ំុ ២     

នលរេណីយ ៍ 
និង

ទូររមនរម
ន ៍ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
 ជលមុញលក្ុមហ ុន និងលរត្រិត្ថិក្រសធ្ឝើ
សេវានលរេណីយ ៍
សអាយយក្ចិត្ថទុក្ដាក្ែ់សពឝែាយសលើ

១.២៣.១ 
ជលមុញលក្ុមហ ុន

សធ្ឝើសេវា
នលរេណីយ ៍

៦លេុក្ ៦     
នលរេណីយ ៍ 

និង
ទូររមនរម

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 441 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

រុណភាពសេវានលរេណីយន៍ិង្ន
សៅពលងីក្សេវាររេ់េវួនតាមរយៈការ
រសងកើត្ភាប ក្ង់ារសអាយមានដល់មូល
ដាឌ នលររល់េុក្   

ពលងីក្រណ្ដថ ញ
ររេ់េវួន សអា
យដល់ 

មូលដាឌ នលេុក្ 
លររល់េុក្ 

ន ៍ 

៤  ជួេជុលផក្លមែរ និងពលងីក្ស ើងជាន់
អររចំនួន ២េបងទំហំ ៩១៦ម២ 

១.២៣.១ 
 ជួេជុលផក្លមែរ
អររនិងក្ផនវង

សធ្ឝើការ 
២េបង ១២០០     នលរេណីយ ៍ 

និងទូររមនរមន ៍ 
រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីអភវិឌណនជ៍នរទ 

១ 
ជេួជុល ផងទរំណ្ដថ ញ
រមនរមនស៍ៅជនរទ 

១.២៤.១ 
ជួលជុល និង
ផងទែំវូវជនរទ 

រី ូផម៉ា
លត្ 

៥៩២     
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនរទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
លរជាពលរដឌសៅជនរទមានទឹក្

ស្ថែ ត្សលរើលាេ់ 
១.២៥.១ 

មានទឹក្ស្ថែ ត្សលរើ
លាេ់លរររ់ដូវ 

 អណថូ ង 
លេោះ 

១៥០ អ
ណថូ ង ១០
លេោះ 

    
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនរទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
ចុោះផចក្េមាម រៈស្ថងេងរ់ងគនអ់នម័
យ 

១.២៥.១ 

លរជាពលរដឌមាន
រងគនអ់នមយ័
សលរើលាេ់លររ់
លរួស្ថរ 

រងគន ់ ១៥០     
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនរទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ ចុោះរណថុ ោះរណ្ដថ លរណៈក្មយការ ១.២៦.១ រណៈក្មយការ សលើក្ ២៥     មនធីរអភវិឌណន៍ រាយ   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

អភវិឌណនភ៍ូមេិថីពីការសរៀរចំផែនការ
អភវិឌណនភ៍ូម ិ

អភវិឌណនភ៍ូមសិចោះ
សរៀរចំផែនការ
អភវិឌណនភ៍ូមាិន

លែ 

ជនរទ ការណ៍ 

៥ ចុោះែសពឝែាយពីដំសណើ រការននកា
សរៀរចំេហរមនេ៍នសលំាក្ ់

១.២៦.១ 

លរជាពលរដឌ
យល់ច់េ់ពីការ
សរៀរចំេហរមន៍
េនសលំាក្ ់

វរគ ២៩     
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនរទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
ែសពឝែាយសរលនសោាយជាត្ិេថីពី
ជនជាត្ិសដើមភារត្ិច និងក្ណំត្អ់ត្ថ
េញ្ហដ ណ 

១.២៧.១ 

សលើក្ក្មភេ់ការ
ផងរក្ារអត្ថ
េញ្ហដ ណជន
ជាត្ិសដើម 

សលើក្ ៥     
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនរទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៧ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញតាម
ត្លមូវការទីែារ 

១.២៨.១ 

លរជាពលរដឌមាន
ជំនញក្បុងការ
រសងកើត្មុេរររ
រនធ រព់ីចរវ់រគរ
ណថុ ោះរណ្ដថ ល 

វរគ ៦០     
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនរទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

ស្ថខាធ្នររជាត្ ិ
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១ 

ជលមុញ និងសលើក្ទកឹ្ចិត្ថឱ្រលររ់
លរឹោះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុ
ែសពឝែាយពីអត្ទលរសោជនន៍នការ
ទទួលានសេវាធ្នររ និងហិរញ្ដ វត្ទុ
ឱ្រានទូលំទូលាយដល់លរជាពលរដឌ 

១.៣៩.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ៧៥     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ែសពឝែាយយុទននការ "សតាោះនិោយ
ពីលុយ"  

១.៣៩.១ 
យុទននការលាក្់

សរៀល 
សលើក្ ៧     ធ្នររជាត្ ិ

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 

ែសពឝែាយពីលរពន័នទូរេពធ Hotline 
េលមារទ់ទួលពត័្ម៌ាន និងសដាោះ
លស្ថយចមវល់េថីពីការសលរើលាេ់សេវា
ហិរញ្ដ វត្ទុ សៅដល់លក្ុង/លេុក្ 

១.៣៩.១ 

ែសពឝែាយពី
លរពន័នទូរេពធ 

Hotline េលមារ់
ទទួលពត័្ម៌ាន 

សលើក្ ៧     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 

ែសពឝែាយសេចក្ថីនងវងការណ៍រមួរវាង
ធ្នររជាត្ិននក្មភុជា និងលក្េួង
ហិរញ្ដ វត្ទុ និងលិេិត្រទដាឌ នសែសងៗ
សៅតាមរណ្ដថ លលក្ុងលេុក្ 

១.៣៩.១ លរជុំែសពឝែាយ ចំនួន ៧     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
ែសពឝែាយយុទននការ "េញុ ំលេឡាញ់
លាក្ស់រៀល"  

១.៣០.១ 

ែសពឝែាយ
យុទននការ "េញុ ំ
លេឡាញ់លាក្់

សរៀល"  

សលើក្ ៧     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៦ 
ក្ំណត្ឱ់្រអាជីវក្ររថូរលាក្ដ់ាក្រ់ងាា ញ
អលតារថូរលាក្ស់រៀលសធ្ៀរជាមយួររូិយ
រណ័ត សៅក្ផនវងលរក្រអាជីវក្មយ 

១.៣០.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ១០០     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
ពលងឹងការែថល់សេវារថូរលាក្ច់ាេ់ ទក្ ់
រផហក្ជូនដល់ស្ថធារណៈជន 

១.៣០.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ១០០     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 

ជលមុញ និងសលើក្ទកឹ្ចិត្ថលរោឹះស្ថទ ន
ធ្នររនិងហិរញ្ដ វត្ទុ និងអាជីវក្ររថូរ
លាក្ម់ក្រថូរលក្ដាេ់លាក្ច់ាេ់ ទក្ ់
រផហក្ យក្លក្ដាេ់លាក្ល់ែសដើមផសីលរើ
លាេ់  

១.៣១.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ១០០     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
ជលមុញលរឹោះស្ថទ នធ្នររ និងហិរញ្ដ
វត្ទុ េលមួលក្បុងការរសញ្ចញលក្ដាេ់
លាក្ល់ែ សៅក្បុងចរាចរ 

១.៣១.១ 
លរេិទនភាពនិង
រុណភាព 

ភាររយ ១០០     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

១០ 
លត្ួត្ពិនតិ្រអាជីវក្មយរថូរលាក្ស់អាយ
ានលររល់េុក្ 

១.៣១.១ 
អាជីវក្ររថូរលាក្់
ទងំអេ់លត្ូវមាន
លិេិត្អនុញ្ហដ ត្ 

ចំនួន ៧     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

១១ 
ែសពឝែាយច់រ ់និងលិេិត្ផណន ំេថី
ពីការលររល់រងអាជីវក្មយរថូរលាក្ឱ់្រ
ានទូលំទូលាយ 

១.៣១.១ 

ច់រល់ត្ូវានអនុ
វត្ថចំសពាោះអាជីវក្
រផដលមនិអនុវត្ថ

តាម 

ចំនួន ៧     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១២ 
ែសពឝែាយជាលរចាពំីលក្េណៈ
េមាគ ល់លរសភទលក្ដាេ់លាក្ផ់ក្វង
កាវ យ 

១.៣២.១ 

លរជាពលរដឌអាច
ក្ំណត្ព់ីលរសភទ
ននលាក្ផ់ក្វង

កាវ យ 

ចំនួន ១០០     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

១៣ 
េហការណ៍ែថល់ពត័្ម៌ានពកីារចរាចរ
លក្ដាេលាក្ផ់ក្វងកាវ យរវាងស្ថខា
ធ្នររសេត្ថ និងេមត្ទក្ិចច  

១.៣២.១ 
ទរស់្ថក ត្ល់ាក្់
ផក្វងកាវ យ 

ភាររយ ៥០     ធ្នររជាត្ ិ
រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីសេដឌក្ចិចនងិហិរញ្ដ វត្ទុ  

១ 
រលំទ េលមរេលមួលការងាររុរគលិក្- 
រដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុ ររេ់មនធីរសេដឌ
ក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុសេត្ថ 

១.៣៣.១ 

ការលររល់រង និង
អភវិឌណ

លរក្រសដាយ
លរេិទនភាព និង

ចីរភាព 

សលើក្ ១៨     
មនធីរសេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ  

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 

លររល់រង ែសពឝែាយ សរៀរចំ រលំទ
េលមរេលមួលការអនុវត្ថ លត្តួ្ពិនិត្រ
រូក្េររុ និងវាយត្នមវ សលើការសរៀរចំ
រញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ លទពរេមផត្ថិរដឌ និង
សក្ៀរររចំណូលមនិផមនស្ថរសពើពនន 

១.៣៣.១ 

ការែសពឝែាយ
ផណនចំ់រ ់និង
លិេិត្រទដាឌ ន េថី
ពីការលររល់រង
ចំណូលមនិផមន
ស្ថរសពើពនន ដល់
មនធីរ អងគភាព និង

សលើក្ ២៣     
មនធីរសេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 446 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

រដឌាលថាប ក្់
សលកាមជាត្ិ ទន់
សពលសវលា 

៣ 

លររល់រង ែសពឝែាយ សរៀរចំ រលំទ
េលមរេលមួលការអនុវត្ថ លត្តួ្ពិនិត្រ
ហិរញ្ដ វត្ទុ  
រូក្េររុ និងវាយត្នមវសលើការអនុវត្ថ
ងវកិាមនធីរជំនញ 

១.៣៤.១ 

ការែសពឝែាយ 
ផណន ំដាក្ឱ់្រ
អនុវត្ថច់រ ់
េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ
េលមារក់ារ

លររល់រងលរចាឆំ្ប ំ
ររេ់មនធីរជំនញ 
លត្ូវានសរៀរចំ
ទនស់ពលសវលា 

សលើក្ ៤៣     
មនធីរសេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 

លររល់រង ែសពឝែាយ សរៀរចំ រលំទ
េលមរេលមួលការអនុវត្ថ លត្តួ្ពិនិត្រ
ហិរញ្ដ វត្ទុ  
រូក្េររុ និងវាយត្នមវសលើការអនុវត្ថ
ងវកិា ររេ់រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិ

១.៣៤.២ 

ការែសពឝែាយ 
ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុវត្ថ
ច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ
េលមារក់ារលររល់រង
លរចាឆំ្ប រំរេ់រដឌាល
ថាប ក្ស់លកាមជាតិ្ លតូ្វ
ានសរៀរចំទនស់ពល
សវលា 

សលើក្ ១០     
មនធីរសេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 447 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៥ 

លររល់រង ែសពឝែាយ សរៀរចំ រលំទ
េលមរេលមួល លត្ួត្ពិនតិ្រ រូក្េររុ 
និងវាយត្នមវសលើការងារលទនក្មយស្ថ
ធារណៈ ររេ់មនធីរជំនញ នងិរដឌា
លថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិ

១.៣៤.២ 

ការែសពឝែាយ 
ផណន ំដាក្ឱ់្រ
អនុវត្ថច់រ ់
េថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ
េលមារក់ារងារ
លទនក្មយស្ថធារ
ណៈ ររេ់មនធីរ
ជំនញ និងរដឌា
លថាប ក្ស់លកាម
ជាត្ិ លត្ូវាន
សរៀរចំទនស់ពល
សវលា 

សលើក្ ១០     
មនធីរសេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
រសងកើនេមត្ទភាពលររល់រង នងិអភវិឌណ
វេ័ិយសេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុសៅសេត្ថ
សកាោះកុ្ង 

១.៣៤.២ 

ថាប ក្ដ់ឹក្នមំនធីរ 
និងមស្រនថី
ការោិល័យ
ជំនញ ទទួល
ានការរលំទ
ផែបក្រដឌាល និង
ហិរញ្ដ វត្ទុ 

សលើក្ ៥     
មនធីរសេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 448 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៧ 
រលំទ និងេលមរេលមួលការងារផក្
ទលមងក់ារលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធា
ណៈសៅថាប ក្ស់េត្ថ 

១.៣៤.២ 

ថាប ក្ដឹ់ក្ន ំមស្រនថីនន
មនធីរជំនញ និងមស្រនថី
ននរដឌាលថាប ក្ស់លកាម
ជាតិ្ មានការយល់
ដឹងកានផ់ត្ច់េ់អំពី
ការងារផក្ទលមងក់ារ
លររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថ
ធារណៈ 

សលើក្ ៥     
មនធីរសេដឌក្ិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ  

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីរត្នររ 

១ 
ែសពឝែាយ នឹងចូលរមួេហការមអនុ
វត្ថតាមស្ថរាចរផណនឱំ្រមានលរេិទនិ
ភាព 

១.៣៥.១ 
អនុវត្ថតាមស្ថរា
ចរផណន ំ

សលេ ០៧.េរ 
លរចាផំេ ៦០     រត្នររ រាយ

ការណ៍ 
  

២ 

ែសពឝែាយ នឹងចូលរមួេហការ
ជាមយួ ំុ េងាក ត្ា់នរញ្ជូ នទលមង់
ងវកិាផដលានចុោះអនុមត័្រចួមក្រត្
នររសេត្ថក្បុងសដើមឆ្ប  ំននឆ្ប ងំវកិា 

១.៣៦.១ 

ការសធ្ឝើទលមង់
ងវកិា និងរញ្ជូ ន
សៅអនុសលាម
ភាពានទន់
សពលសវលា 

លរចាផំេ ៥     រត្នររ រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីរអររ់យុំវជន នងិក្ឡីា 

១ 
 ពលងីក្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ាក្បុងស្ថលា
រឋម,  រសងកើត្ថាប ក្ម់សត្ថយរេិក្ា
េហរមនន៍ងិក្មយវធិ្អីររ់តំាមារិតា 

២.១.១ 
ពលងីក្មសត្ថយរ
េិក្ាេហរមន ៍
និងែសពឝក្មយវធិ្ី

ថាប ក្ ់ ៧៥     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 449 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

អររ់មំាតា 

២ 

 យក្លរូរឋមរសលងៀនថាប ក្ម់សត្ថយរ
េិក្ានិងក្ិចចេនា និងែឋល់លរូមសត្ថ
យរេិក្ាដល់ស្ថលាផដលមានត្លមូវ
ការ 

២.១.១ 
 សលជើេសរ ើេលរូម
សត្ថយរេិក្ា និង

ក្ិចចេនា                                                     
នក្ ់ ៧៥     មនធីរអររ់ ំ

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
 រសលងៀនសៅសលកាមែធោះលរជាជន,
ស្ថលាឆទន  , រ៉ាុេឋិ៍រ៉ាូលីេ 

២.១.១ 

ស្ថងេងអ់ររេឋ
ងដ់ារ និងអររស្ថប
ក្ស់ៅជូនសលាក្លរូ
អបក្លរូ សៅត្ំរន់
ដាចល់េោល 

ក្ផនវង ៧៥     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
 រសងកើត្រណៈក្មយការជួយ រលំទ
(េលមារម់សត្ថយរធ្នធាន ) 

២.១.២ 

 រសងកើត្រណៈក្មយ
ការជួយ រលំទ 
(េលមារ ់  មសត្ថ
យរធ្នធាន ) 

នក្ ់ ៥៥     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 

 រសងកើនការែឋល់អាហារររូត្ទមមដល់
េិេស       និង-ែសពឝែាយ និងជលមុ
ញ ការចូលរមួពីលរជាពលរដឌ េហ
រមន ៍នងិអាជាញ ធ្រមូល   ដាឌ ន    

២.១.២ 
េិេសលក្ីលក្
ទទួលាន

អាហារររូក្រណ៍ 
នក្ ់ ៥៥     មនធីរអររ់ ំ

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 450 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៦ 
 សរៀរចំ និងសេបើេំុលក្េួង េរផុរេ
ជន និងអងគការននសដើមផឧីរត្ទមម
អររស្ថប ក្ស់ៅ 

២.២.១ 

អនុវទិាល័យ និង
វទិាល័យលត្ូវ
ានស្ថងេង់
សៅតាម ំុ 

ក្ផនវង ៥     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
 សរៀរចំ និងសេបើលក្េួង េរផុរេជន 
និងអងគការននសដើមផឧីរត្ទមមអររស្ថប
ក្ស់ៅ 

២.២.១ 

អនុវទិាល័យ និង
វទិាល័យលត្ូវ
ានស្ថងេង់
សៅតាម ំុ 

ក្ផនវង ៦៤១០     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 

 រសងកើនការែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់
េិេសលក្ីលក្   និងែសពឝែាយ និងជលមុ
ញ ការចូលរមួពីលរជាពលរដឌ េហ
រមន ៍នងិអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន    

២.៣.១ 
េិេសលក្ីលក្
ទទួលាន

អាហារររូក្រណ៍ 
នក្ ់ ១៥០     មនធីរអររ់ ំ

រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
សធ្ឝើត្លមូវការលរូរសលងៀន និងែសពឝែាយ
ការសលជើេសរ ើេលរ ូ

២.៣.២ 

សៅតាមស្ថលា
ក្បុងលេុក្ដាច់

លេោលមានលរូ
លររល់រន ់

នក្ ់ ៦២៥០     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  

១០  សេបើស្ថងេងអ់ររេិក្ារផនទម ២.៤.១ 

ស្ថងេងអ់ររេឋង់
ដារ និងអររស្ថប ក្់
សៅជូនសលាក្លរូអបក្
លរូ សៅត្ំរនដ់ាច់

លេោល 

អររ ២០     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 451 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១១  សេបើស្ថងេងរ់ងគនអ់នមយ័ ២.៤.២ 

សៅតាមស្ថលា
លររភ់ូមេិិក្ា
មានរងគនអ់នម័
យលររល់រន ់

រនធរ ់ ៨៧៥     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  

១២ 
 សរៀរចំ និងសេបើេំុលក្េួង េរផុរេ
ជន និងអងគការននសដើមផឧីរត្ទមម
អររស្ថប ក្ស់ៅ 

២.៥.១ 

ស្ថងេងអ់ររ
េឋងដ់ារ និងអររ
ស្ថប ក្ស់ៅជូន
សលាក្លរូអបក្លរូ 
សៅត្ំរនដ់ាច់
លេោល 

ក្ផនវង ៣៥៨០     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  

១៣ 

 រសងកើនការែឋល់អាហារររូក្រណ៍ដល់
េិេសលក្ីលក្    និងែសពឝែាយ និងជ
លមុញ ការចូលរមួពីលរជាពលរដឌ េហ
រមន ៍នងិអាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន    

២.៦.១ 
េិេសលក្ីលក្
ទទួលាន

អាហារររូក្រណ៍ 
នក្ ់ ៤៥     មនធីរអររ់ ំ

រាយ
ការណ៍ 

  

១៤ 
 សធ្ឝើត្លមូវការលរូរសលងៀន  ែសពឝែាយ
ការសលជើេសរ ើេលរ ូ

២.៦.១ 

សៅតាមស្ថលា
ក្បុងលេុក្ដាច់

លេោលមានលរូ
លររល់រន ់

នក្ ់ ២៦     មនធីរអររ់ ំ
រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីេុេភាិល 



 

 ទំពរ័ 452 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១ 
ការែឋល់ជាត្ិផដក្និងហឝូលីក្អាេីុត្
ដល់ស្រេឋីមាននែធសពាោះ និងស្រេឋីសលកាយ
េំរាល 

២.៧.១ 
ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ការែឋល់ជិវជាត្ិអា និងសមរងដ់ាហសុល
តាមយុទននការ២ដងក្បុង១ឆ្ប ដំល់
កុ្មារ 

២.៧.១ ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួន
ដង/ឆ្ប  ំ

១០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 

រណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីអាហាររូត្ទមមដល់
ស្រេថី ទរក្ និងកុ្មារអាយុសលកាម៥ឆ្ប  ំ
េហរមនល៍េឡាញ់ទរក្
(BFCI)មនធីរសពទរ លេឡាញ់ទរក្
(BFHI) 

២.៧.១ ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ

ចំនួនរ
ណថុ ោះរ
ណ្ដថ ល/
ឆ្ប  ំ

៨     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
ពលងឹងការងារេមភន័នភាពលក្ុមឆយរពី
លររថ់ាប ក្ក់្បុងេុខាភាិលសេត្ថ (M-
CAT) 

២.៧.២ ចំនួន ៤ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួន
ដង/ឆ្ប  ំ

១៨     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
ែសពឝែាយដល់េហរមនអ៏ពំីស្ថរៈ
េំខានក់្បុងការមក្ពិនិត្រនែធសពាោះស្រេថី
ក្បុងអំ ុងសពលាត្រ់ដូវ១ផេ 

២.៧.២ 
ចំនួន ៥២ដង/ឆ្ប  ំ
េំរារម់ណឍ ល

េុេភាពទងំ១៣ 

ចំនួន
ដង/ឆ្ប  ំ

២៦០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
រនឋសអាយមានេក្មយភាពពនារ
ក្ំសណើ ត្សៅេហរមនស៍ដាយភាប ក្ង់ារ
ផចក្ចាយមសធ្ាាយពនារក្ំសណើ ត្ 

២.៧.២ 
ចំនួន៧៨សលើក្/
ឆ្ប  ំេំរារម់ណឍ ល
េុេភាពទងំ១៣ 

សលើក្/ឆ្ប  ំ ១៩៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 453 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

(CBD) 

៧ 
ចុោះផេឝងរក្អត្ងិិជនផដលសាោះរងស់េ
វាពនារក្ំសណើ ត្ 

២.៧.២ ចំនួន ៤ដង/ឆ្ប  ំ
ចំនួន
ដង/ឆ្ប  ំ

១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
ពលងឹង និងពលងីក្ការែថល់សេវាេុេ
ភាពរនថពូជ និងការអររ់ដំល់យុវវយ័ 

២.៧.២ 
ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
រសងកើនការលររដណឋ រព់ីការចាក្ថ់ាប សំត្
តាណូេដល់ស្រេឋីក្បុងវយ័រនឋពូជ 

២.៧.២ 
ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

១០ 
រសងកើនការអររ់ដំល់ឆយររុរាណ ក្បុងការ
រញ្ជូ នស្រេថីមក្េំរាលកូ្នសៅមូលដាឌ ន
េុខាភាិលស្ថធារណៈ 

២.៧.៣ 

ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 
និងចំននួមនធីរ
សពទរ ២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

១១ 
រលំទមសធ្ាាយសធ្ឝើដំសណើ រដល់ស្រេឋី
មានរញ្ហា សពលេំរាល 

២.៧.៣ 
ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 454 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១២ 
រញ្ជូ នស្រេឋីរំរងុមានសលរោះថាប ក្ព់ី
មណឍ លេុេភាពសៅមនធីរសពទរសអាយ
ានទនស់ពលសវលា 

២.៧.៣ 
ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៣ 
រសងកើត្រនធររ់ងច់ា ំមុននិងសលកាយេំ
រាលកូ្នសៅលររម់ណឍ លេុេភាព 

២.៧.៣ 
ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ៥ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៤ 

រងាក រនិងទរស់្ថក ត្ម់រណៈភាពមាតា 
តាមរយៈការ  រណថុ ោះរណ្ដថ លឆយររដឌ
និងចុោះសធ្ឝើេវនក្មយមរណៈ ភាពមាតា 
សពលមានក្រណីស្ថវ រ ់

២.៧.៣ 

ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 
និងចំននួមនធីរ
សពទរ ២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៥ 
ពលងឹងសេវាចាក្ថ់ាប រំងាក រសរៀងរាល់នងង
សធ្ឝើការសៅក្បុងមណឍ លេុេភាព 

២.៧.៤ 
ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 

១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៦ 
លស្ថវលជាវរក្កុ្មារសាោះរងក់ារែថល់ថាប ំ
រងាក រសៅសពលចុោះសេវាមូលដាឌ ន 

២.៧.៤ 
ចំនួន១៥៦ដង/

ឆ្ប  ំ
ដង ៧៨០     

មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៧ 
រនថែថល់សេវាចុោះយុទននការផចក្ចាយ
លររថ់ាប  ំសម៉ារងដ់ាេរុលដល់កុ្មារ
អាយុព១ី២ផេ-៥៩ផេ ពីរដង/ឆ្ប  ំ

២.៧.៤ ចំនួន២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 455 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១៨ 
ពលងឹងេក្មយភាពក្បុងការផងទ ំ
ពាាល កុ្មារមានជងំឺរារ រលាក្ែវូវ
ដសងាើមនិងលរនុចាញ់  

២.៧.៤ ចំនួន ៥២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣១២     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៩ 

អនុវត្ឋពិធ្សី្ថរជាត្ិេមាហរក្មយ
លររល់រងការពាាលជងំឺកុ្មារសៅ
មូលដាឌ នេុខាភាិលស្ថធារណៈ
(IMCI) និងេហរមន(៍CIMCI) សអា
យានសទៀងទត្ ់

២.៧.៤ ចំនួន ២៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២០៨     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២០ 

អនុវត្ឋពិធ្សី្ថរជាត្ិេមាហរក្មយ
លររល់រងការពាាលជងំឺកុ្មារសៅ
មូលដាឌ នេុខាភាិលស្ថធារណៈ
(IMCI) និងេហរមន(៍CIMCI) សអា
យានសទៀងទត្ ់

២.៧.៤ ចំនួន ២៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២០៨     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២១ 
រនឋេក្មយភាពអររ់ែំសពឝែាយអំពីសម
សរារសអដេ៏ជំងឺសអដេ៏ ដល់លក្ុម
សរលសៅទងំអេ់ 

២.៨.១ ចំនួន ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២២ 
ពលងឹក្ការលររល់រងនងិពាាលជំងឺ
កាមសរារសៅតាមមណឍ លេុេភាពនិង
រវីនិក្កាមសរារ 

២.៨.១ 

ចំនួនមណឍ ល
េុេភាព ១៣ 
និងចំននួមនធីរ
សពទរ ២ 

ចំននួ
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 456 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

២៣ 
ពលងឹងនិងពលងីក្សេវាការរងាក រការ
ចមវងសរារពីមាថ យសៅកូ្ន (PMTCT) 

២.៨.១ 
ចំនូនមនធីរសពទរ

ទងំ ២ 
មនធីរ
សពទរ 

១០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៤ 
ែឋល់លរឹក្ាដល់ស្រេឋីផដលមក្ពិនិត្រនែធ
សពាោះសៅមណឍ លែថល់លរឹក្ាការសធ្ឝើសត្
េថ្ មសដាយេយ័លរចិត្ថ (VCCT) 

២.៨.១ ២,១៦១នក្/់ឆ្ប  ំ នក្ ់ ១១៣០៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៥ 
រសងកើនការចុោះអររ់េុំេភាពេឋីពីជំងឺ
រសរងសៅតាមេហរមន ៍

២.៨.២ ១១៦ភមូ ិ ភូម ិ ១១៦     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៦ 
ពលងឹងការលស្ថវលជាវជំងឺរសរងក្បុងក្ំ
 ុងសពលមក្ពិសលរោះជងំឺសលៅ 

២.៨.២ ១៥៦ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៧៨០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៧ 
រសងកើនការចុោះផចក្មុងលជលក្ថ់ាប នំិង
លជលក្ម់ុងស្ថស ើងវញិ 

២.៨.៣ ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៨     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៨ 
ពលងឹងការចុោះអនឋរារមនស៍លើការ
រាត្ត្់ត្ជំងឺលរនុចាញ់ទនស់ពល 

២.៨.៣ ១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៩ 
ពលងឹងការងារផងទ-ំពាាលដល់អបក្
ជំងឺតាមពធី្ីស្ថរជាត្ ិ

២.៨.៣ ១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣០ 
ចុោះដាក្ថ់ាប អំាផរត្សអាយានទន់
សពលសវលាសដើមផទីរស់្ថក ត្ជ់ំងលឺរុន
្ម 

២.៨.៤ ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣១ 
ចុោះអររ់ែំសពឝែាយអំពីការរងាក រជមងឺ
ផ្ទឋ ស្ថយរក្ស ី

២.៨.៤ ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 457 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៣២ 
សលត្ៀមលក្េណៈេភេ់សដើមផសីឆវើយត្រ
នឹងជំងឆឺវងងយីននផដលអាច នឹងសក្ើត្
ស ើង 

២.៨.៤ ១៣ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៣     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៣ 
រសងកើនការអររ់ែំសពឝែាយពជីងំឺទឹក្
សនមផែែម, សលើេ្មដល់លរជាជន 

២.៨.៥ ៤ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៦     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៤ 
រសងកើនការរណឋុ ោះរណ្ដឋ លជនំញ
រសចចក្សទេដល់ររុគលិក្មណឍ លេុេ
ភាពេថីពីជំងមឺនិឆវង 

២.៨.៦ ២វរគ/ឆ្ប  ំ វរគ ៧     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៥ 
រនឋេក្មយភាពសវទិកាអររ់ែំសពឝែាយ
សដើមផផី្ទវ េ់រឋូរការលរលពឹត្ឋ(ជក្ា់រ ី
សេពសលរឿងលេវងឹ... ) 

២.៨.៦ ៤ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៦ 
រសងកើត្ក្ញ្ចរស់លត្ៀមេសស្រងាគ ោះលររម់ូល
ដាឌ នេុខាភាិលស្ថធារណៈ 

២.៨.៦ 
១៣មណឍ លេុេ
ភាព និង មនធីរ
សពទរទងំ២ 

ចំននួ
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៧ 
រសងកើត្រណក្មយការលររល់រងសលរោះម
ហនឋរាយថាប ក្ស់េត្ថ,លេុក្ 

២.៨.៦ 
១លក្ុង និង៦

លេុក្ 

ចំនួន
លក្ុង/
លេុក្ 

៧     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 458 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៣៨ 

ជំរញុនិងរសងកើនការែសពឝែាយចំនួន
សេវាសៅថាប ក្ម់នធីរសពទររផងែក្សេត្ថ/
លេុក្ និងចំននួសេវាសៅថាប ក្ម់ណឍ ល
េុេភាពដល់េហរមន ៍តាមរយៈសេ
វាចុោះមូលដាឌ ន 

២.៩.១ 
១៣មណឍ លេុេ
ភាព និង មនធីរ
សពទរទងំ២ 

ចំនួន
មណឍ ល
េុេភាព 
និងមនធីរ
សពទរ 

១៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣៩ 
ពលងឹងការវភិារស្ថទ នភាពេឋុក្ឱ្េង
ររកិាេ រសពទរលរចាលំត្ីមាេ 

២.៩.១ ៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤០ 
សធ្ឝើស្ថរសពើភណឍ័ ឱ្េងររកិាេ រសពទរសអា
យានលត្ឹមលត្ូវនិងសទៀងទត្ស់រៀងរាល់
លត្ីមាេ 

២.៩.១ ៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤១ 
សធ្ឝើក្ំណត្ស់ហតុ្ឱ្េងេូចរុណភាពឲ្រ
ានរាល់៦ផេមឋង 

២.៩.១ ៣០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៥០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤២ 
សែធរមុេឱ្េងផដលសលើេត្ំរវូការសៅ
មនធីរេុខាភាិលសេត្ថ ឬលេុក្លរត្ិរត្ិថ 

២.៩.១ ៣០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៥០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤៣ 
ពលងឹងការលរជុំរណៈក្មាយ ការ
លររល់រងមណឍ លេុេភាព(HCMC) 
ឲ្រានសរៀងរាល់២ផេមឋង 

២.៩.១ ៧៨ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣៩០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤៤ 
ពលងឹងរុណភាពននការអភាិលរមួ
រញ្ចូ លពីលេុក្លរត្ិរត្ឋិសៅHCs( 
ISC) 

២.៩.១ ៥២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ២៦០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 459 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៤៥ 

 អនុវត្ថនន៍ងិសលរើលាេ់ឧរក្រណ៍វាយ
ត្ំនលផដលានសធ្ឝើរចចុរផនបភាពជា
លរចាផំេ សៅថាប ក្ក់ារ.ិលេុក្លរត្ិរត្ឋ,ិ
មនធីរសពទររផងែក្នងឹមណឍ លេុេភាព 

២.៩.២ ៦០ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៣០០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤៦ 
ពលងឹងសលើការលរមូល និងការវភិារ
ទិនបនយ័,អភវិឌឈនផ៍ែនការនងិអនុវត្ឋន៍
ផែនការ 

២.៩.២ ១២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤៧ 
ពលងឹងរផនទម សលើការងារអភាិលក្ិចច 
ផែបក្លរពន័នពត័្ម៌ានេុខាភាិល 

២.៩.២ ១២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៦០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤៨ 

អនុវត្ថនក៍ារចុោះលេងរ់ាល់ទីក្ផនវងសរើក្
សេវាឯក្ជនមានជាអាទិ៍ពហុរវីនិក្,
រនធរព់ិសលរោះនងិពាាលជំង,ឺរនធរ់
ពិសលរោះពាាលជំងឺមាត្ស់ធ្យញ,ឱ្េង
ស្ថទ ននងិឱ្េងស្ថទ នរង,រនធរផ់ងទំ
ជំង,ឺរនធរព់ិសលរោះស្រេថីមាននែធសពាោះមុន
និងសលកាយេំរាល,រនធរវ់ភិារសវជជ
ស្ថស្រេថ,រនធរព់ាាលសដាយចលន
... តាមរណ្ដថ ភូម,ិ ំុ/េងាក ត្ ់សដើមផី
លររល់រងសេវាឯក្ជនទងំមានច់រ់
ទងំមនិទនម់ានច់រ ់

២.៩.៣ 
១លក្ុង និង៦

លេុក្ 

ចំនួន
លក្ុង/
លេុក្ 

៧     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 460 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៤៩ 

-ែសពឝែាយច់រស់េវាឯក្ជនដល់
អាជីវក្រផដលលរក្រវជិាជ ជីវៈសវជជ
ស្ថស្រេថទងំមានច់រទ់ងំមនិទន់
មានច់រ ់ោ៉ា ងត្ិច១ដង/១ឆ្ប ។ំ 

២.៩.៣ ១ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៨     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥០ 

ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រតាមដានរក្សេវាឯក្
ជនផដលមនិទនម់ានអាជាញ រណ័ត ឬការ
សរើក្សេវាឯក្ជនេុេច់រ ់សរៀងរាល់
លត្ីមាេ ។ 

២.៩.៣ ២៨ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១៤០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥១ 

សធ្ឝើរចចុរផនបភាពេមាេភាពរណៈក្
មាយ ការលុររំាត្ឱ់្េងផក្វងកាវ យនិង
សេវាឯក្ជនេុេច់រ ់រាល់ដំណ្ដច់
ឆ្ប  ំ។ 

២.៩.៣ ១ដង/ឆ្ប  ំ ដង ៥     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥២ 
លរជុំរណៈក្មាយ ការលុររំាត្ឱ់្េង
ផក្វងកាវ យ និងសេវាឯក្ជនេុេច់រ់
សរៀងរាល់លត្ីមាេ ឬឆមាេ ។ 

២.៩.៣ ២ដង/ឆ្ប  ំ ដង ១០     
មនធីរេុខាភិ
ាល 

រាយ
ការណ៍ 

  

េងគមក្ចិច អត្តី្យុទនជន នងិយុវនតី្េិមផទ 

១ 
សេបើឱ្ររណៈក្មយការពសនវឿនក្បុងការ
េសលមចែថល់ជូនពកួ្រត្ ់

២.១០.១ 

ក្មយវធិ្ីដីេមផទ
េងគមក្ិចចពុំទន់
ជូនដល់ផដមេុ
េញ្ហដ អត្តី្យុទន

ក្ិចចលរជុ ំ ៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 461 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ជនផដលមាន
ស យ្ ោះសៅក្បុងសេ
ចក្ថីេសលមចសៅ
ស ើយសទ 

២ 
ក្ំណត្ម់ុេេញ្ហដ អត្តី្យុទនជនជាអាទិ
ភាពសដើមផ ី
ែថល់ដីេមផទនេងគមក្ិចច 

២.១០.១ 

លរួស្ថរអត្ីត្យុទន
លក្ីលក្ខាវ ងំលត្ូវ
ានយក្ចិត្ថ
ទុក្ដាក្ ់និង
រពំារ  

លរួស្ថរ ៣៧៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
រសងកើត្លក្ុមការងារចុោះេួរេុេទុក្េដល់
ជនរងសលរោះ និងជនងាយរងសលរោះសៅ
តាមេហរមន ៍

២.១០.១ 

លរួស្ថរអត្ីត្យុទន
លក្ីលក្ខាវ ងំលត្ូវ
ានយក្ចិត្ថ
ទុក្ដាក្ ់និង
រពំារ  

លរួស្ថរ ១៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
សរៀរចំលារពនទិវាអត្ីត្យុទនជន២១ 
មងុិន  

២.១០.១ 
អត្ីត្យុទនជនលក្ី
លក្លត្ូវានយក្
ចិត្ថទុក្ដាក្ ់

នក្ ់ ១៧៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
េហការជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នចុោះ
លេងទ់ិនបនយ័លក្ុមជនរងសលរោះ និង

២.១១.១ 
ចុោះេសស្រងាគ ោះឱ្រ
ទនស់ពលសវលា

សលើក្ ២៥     
 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 462 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ងាយរងសលរោះសដាយរូេផែនទីេបងែធោះ
លររេ់ហរមន ៍

សៅសពលផដល
មានក្រណីសក្ើត្

ស ើង 

េមផទ 

៦ 
ែថល់ជំនួយេសស្រងាគ ោះរនធ នដ់ល់ជនរង
សរាោះ និងងាយរងសលរោះសែសងៗ 

២.១១.១ 

ចុោះេសស្រងាគ ោះឱ្រ
ទនស់ពលសវលា
សៅសពលផដល
មានក្រណីសក្ើត្

ស ើង 

សលើក្ ១០០០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
េហការជាមយួអាជាញ ធ្រផដនដីសដើមផី
លេងទ់ិនបនយ័លរសួ្ថរលក្ីលក្ខាវ ងំ 

២.១១.១ 

េហការជាមយួ
អាជាញ ធ្រផដនដី
សដើមផលីេង់

ទិនបនយ័លរសួ្ថរ
លក្ីលក្ខាវ ងំ 

លរួស្ថរ ៤៦៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
រសងកើត្រណ្ដថ ញភាប ក្ង់ារេងគមក្ិចច ំុ-
េងាក ត្ ់

២.១១.២ 
សដាោះលស្ថយជន
អនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

នក្ ់ ៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
លរជុំេមាជិក្អនុរណក្មយការសដាោះ
លស្ថយរញ្ហា ជនអនថាសេត្ថ 

២.១១.២ 
សដាោះលស្ថយជន
អនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

ក្ិចចលរជុ ំ ៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 463 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១០ 
ែសពឝែាយដល់េហរមនអ៍ពំីែល
វាិក្ននការសធ្ឝើចំណ្ដក្លេុក្ និងការ
សធ្ឝើចំណ្ដក្លេុក្សដាយេុវត្ទភិាព 

២.១១.២ 
សដាោះលស្ថយជន
អនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

លេុក្ ៣៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

១១ 
េហការជាមយួេមត្ទក្ិចច នងិអាជាញ ធ្
រមូលដាឌ នចាត្វ់ធិានការសលើជនអនថា
ផដលពុំលពមទទួលសេវា 

២.១១.២ 
សដាោះលស្ថយជន
អនថាាន ៣០ 
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

ដង ១៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

១២ 

រសងកើនក្ិចចេហការ នងិទំនក្ទ់ំនងជា
មយួអងគការជាត្ិ អនថរជាត្ិជានដរូ 
សដើមផរីញ្ជូ នជនរងសលរោះសៅទទួលសេ
វាស្ថថ រនីត្ិេមផទ និងលត្ រស់ៅ
លេុក្ក្ំសណើ ត្ ជួរជុំលរសួ្ថរវញិ 

២.១១.៣ 

កាត្រ់នទយជនរង់
សលរោះសដាយរញ្ហា

ការជួញ 
ដូរមនុេសឱ្រធាវ ក្់
មក្សៅលត្ឹម ០០

នក្ ់

ដង ២០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៣ 

ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពី
លផចិសាក្រសញ្ហឆ ត្ររេ់ជនទុចចរតិ្
ក្បុងការសាក្មនុេសយក្សៅលក្ ់និង
សធ្ឝើអាជីវក្មយនន 

២.១១.៣ 

កាត្រ់នទយជនរង់
សលរោះសដាយរញ្ហា

ការជួញ 
ដូរមនុេសឱ្រធាវ ក្់
មក្សៅលត្ឹម ០០

នក្ ់

ដង ២៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 464 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១៤ 

ទទួល និងរញ្ជូ នជនរងសលរោះ
សដាយស្ថរការជួញដូរ និងជនងាយរង
សលរោះផដលសធ្ឝើមាតុ្ភូមនិិវត្ថនព៍ី
លរសទេននសដើមផទីទួលានសេវា
េសស្រងាគ ោះ 

២.១១.៣ 

កាត្រ់នទយជនរង់
សលរោះសដាយរញ្ហា

ការជួញ 
ដូរមនុេសឱ្រធាវ ក្់
មក្សៅលត្ឹម ០០

នក្ ់

នក្ ់ ៣០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរណ្ដថ ញអររ់ជំមងសឺអដ
េ៏សៅតាមេហរនត៍ាមរយៈភាប ក្ង់ារ
េងគមក្ិចច ំុ-េងាក ត្ ់

២.១១.៤ 

ជួយ ជនរងសលរោះ
ផដលរងែលរ៉ាោះ
ពាល់ពីជំងឺសអដ

េ៍ 

នក្ ់ ៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៦ 

ផងទតំាមែធោះដល់លក្មុជនរងសលរោះ  
និងលរួស្ថររងែលរ៉ាោះពាល់សដាយស្ថរ
សមសរារសអដេ៏ផដលមានជីវភាពលក្ីលក្
ខាវ ងំ 

២.១១.៤ 

ជួយ ជនរងសលរោះ
ផដលរងែលរ៉ាោះ
ពាល់ពីជំងឺសអដ

េ៍ 

នក្ ់ ១៨៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៧ 

សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពកីារ
ក្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណលក្មុជនរងសលរោះ 
និងងាយរងសលរោះដល់អាជាញ ធ្រមូល
ដាឌ ន 

២.១១.៥ 

អាជាញ ធ្រមូលដាឌ នពាក្់
ពន័នពំុទនយ់ល់ដឹងេីុ
ជសល សលើការកំ្ណត្់
អត្ថេញ្ហដ ណជន
ងាយរងសលរោះ 

វរគ ៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៨ 
ែសពឝែាយ និងសធ្ឝើេិកាេ ស្ថលាតាម
 ំុ-េងាក ត្ល់ក្ុង-លេុក្ 

២.១២.១ 
ក្ំណត្ផ់ែនទីេបង
ែធោះកុ្មារក្ំលពា 

នក្ ់ ៥០០      មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 

រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

កុ្មារលក្ីលក្តាម
ភូម ិសដើមផផីេឝង
យល់ពីរញ្ហា  និង
សេចក្ថីលត្ូវការ
ររេ់ពួក្សរ 

និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

១៩ 
ជួយ ដល់កុ្មារក្ំលពា និងកុ្មារលក្ីលក្ 
១០០នក្ ់ក្បុងមយួឆ្ប  ំ

២.១២.១ 

អាជាញ ធ្រមូលដាឌ ន
ពាក្ព់ន័ន និង
ពលរដឌសៅក្បុង
េហរមនពុ៍ំទន់
យល់ដឹងេីុ

ជសល សលើការរង
ែលរ៉ាោះពាល់នន
ការសលរើលាេ់
ពលក្មយកុ្មារ 

វរគ ៣៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២០ 
ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពីែល
វាិក្ននឥទនិពលសលរឿងសញៀនដល់
កុ្មារ-យុវកុ្មារសលៅស្ថលាសរៀន 

២.១២.២ 

កាត្រ់នទយចនំួន
កុ្មារ និងយុវនីេ
មផទផដលសលរើ
លាេ់ស្ថធាតុ្
សញៀន និងសលរើ
អំសពើហឹងា 

វរគ ១០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

២១ 

ែសពឝែាយរសងកើនការយល់ដងឹអំពី
រុណធ្ម ៌េុជីវធ្ម ៌និងឥទនិពលនន
សលរឿងសញៀនចំសពាោះមនុេសដល់យុវ
ជនសលៅស្ថលាសរៀន 

២.១២.២ 

កាត្រ់នទយចនំួន
កុ្មារ និងយុវនីេ
មផទផដលសលរើ
លាេ់ស្ថធាតុ្
សញៀន និងសលរើ
អំសពើហឹងា 

វរគ ១០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២២ 

សធ្ឝើក្ិចចេហលរត្ិរត្ថិការជាមយួអាណ្ដ
ពាាល អាជាញ ធ្រផដនដ ីនិងេមត្ទ
ក្ិចចសដើមផរីញ្ជូ នលក្មុជនរងសលរោះ
សដាយសលរឿងសញៀនសៅរក្សេវាស្ថថ រ
នីត្ិេមផទ 

២.១២.៣ 

រញ្ជូ នជនរង
សលរោះផដលសលរឿង
សញៀនឱ្រសៅ
ទទួលសេវាស្ថថ
នីត្ិេមផទ សៅ
មជឈមណឍ លស្ថថ
នីត្ិេមផទ សៅ

សលៅសេត្ថ 

នក្ ់ ៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៣ 
លារពឝទិវាកុ្មារអនថរជាត្ ិនិងទិវាពិភព
សលាក្លរឆ្ងំពលក្មយកុ្មារសរៀងរាល់
ឆ្ប  ំ

២.១២.៤ 

សធ្ឝើទិវាកុ្មារអនថរ
ជាត្ិ01មងុិន 
និងទិវាពិភព
សលាក្លរឆ្ងំ

ពលក្មយកុ្មារ 12 
មងុិន 

សលើក្ ៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 467 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

២៤ 
ែថល់ចំសណោះដឹងអពំីច់រេ់ថីពពីកិារ
ភាពដល់និសោជក្ 

២.១៣.១ 

សរើក្វរគ
ែសពឝែាយច់រ់
អំពីការសលើក្
ក្មភេ់េិទនិជន

ពិការ 

វរគ ៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៥ 

េហកាជាមយួអាជាញ ធ្រមូលដាឌ នសដើមផី
ក្ំណត្អ់ត្ថេញ្ហដ ណជនមានពិការ
ភាព សដើមផរីញ្ជូ នក្បុងក្មយវធិ្រីណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ 

២.១៣.១ 
ជនពិការទទួល
ានជំនញនន
សដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ្ 

នក្ ់ ២០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៦ 
រញ្ជូ នជនមានពិការភាពសៅចូលរមួវរគ
រណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញវជិាជ ជីវៈសៅ
តាមរណ្ដថ រាធានី.សេត្ថ 

២.១៣.១ 
ជនពិការទទួល
ានជំនញនន
សដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ្ 

នក្ ់ ៣០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៧ 
ជនពិការានទទួលសេវាស្ថថ រលទន
ភាពពលក្មយសដាយផ្ទធ ល់សៅនឹងែធោះ
ររេ់េវួន 

២.១៣.២ 

ទំនក្ទ់ំនងជា
មយួអងគការផដល
មានសេវាស្ថថ រ
លទនភាពពលក្មយ
សៅក្បុងេហរម
ន ៍ឲ្រមក្េហការ
ជានដរូសដើមផអីនុ

នក្ ់ ៣៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 468 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

វត្ថការងារស្ថថ រ
លទនភាពពលក្មយ
សៅក្បុងេហរម
នស៍េត្ថសកាោះកុ្ង
សដាយផ្ទធ ល់ 

២៨ 
លរមូលទិនបនយ័មនុេសចាេ់ជរារយ នទី
ពឹង 

២.១៤.១ 

ជលមុញដំសណើ ការ
េមារមមនុេស
ចាេ់ឱ្រកានផ់ត្
លែលរសេើរ 

 ំុ ៣០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២៩ 
សធ្ឝើទិវាមនុេសចាេ់អនថរជាត្ិ 01 តុ្លា
សរៀងរាល់ឆ្ប  ំ

២.១៤.១ 

សធ្ឝើការរលំទឲ្រ
មានការរសងកើត្
េមារម មនុេស
ចាេ់សៅតាម
េហរមន ៍

នក្ ់ ២៥០០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣០ 
ជួយ េសស្រងាគ ោះជនចាេ់ជរារយ នទីពងឹ 
និងមានជមងលឺរចាកំាយ 

២.១៤.១ 

សធ្ឝើការរលំទឲ្រ
មានការរសងកើត្
េមារម មនុេស
ចាេ់សៅតាម
េហរមន ៍

នក្ ់ ៣៥០     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 469 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៣១ 

រសងកើត្េមារមមនុេសចាេ់តាមេហ
រមនស៍ដាយេហការជាមយួមនធីរធ្មយ
ការ និងស្ថេន យក្វត្ថ និងលពោះ
េងឃជាសរលសៅ 

២.១៤.១ 

សធ្ឝើការរលំទឲ្រ
មានការរសងកើត្
េមារម មនុេស
ចាេ់សៅតាម
េហរមន ៍

េមារម
ន 

១៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣២ 
លរមូលទិនបនយ័មនុេសចាេ់ជរារយ នទី
ពឹង 

២.១៤.១ 

សធ្ឝើការរលំទឲ្រ
មានការរសងកើត្
េមារម មនុេស
ចាេ់សៅតាម
េហរមន ៍

សលើក្ ១៥     

 មនធីរេងគមកិ្ចច 
អតី្ត្យុទនជន 
និងយុវនីតិ្ 
េមផទ 

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីក្ចិចការនរ ី 

១ សរៀរចំទិវាអនថរជាត្ិនរ០ី៨មនី ២.១៧.១ 

រញ្ហា ស្រេថីលត្ូវាន
យក្ចិត្ថទុក្ដាក្ ់
ឲ្រកាវ យជាអបក្
ដឹក្នលំែ 

សលើក្ ៥     
មនធីរក្ិចចការ

នរ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ែសពឝែាយច់រទ់រស់្ថក ត្អ់ំសពើហឹងា
ក្បុងលរួស្ថរនងិេហរមន ៍

២.១៥.១ 

រុរេានផ្ទវ េ់រថូ
រឥរោិរទ ពីការ
មនិចូលរមួ មក្
ចូលរមួទទួល
ពត័្ម៌ាន 

សលើក្ ១០     
មនធីរក្ិចចការ

នរ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 470 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៣ 

សវទិកាពិភាក្ាជាមយួរណៈក្មាយ ធ្ិ
ការពិសលរោះសោរល់ក្ិចចការស្រេថី និង
កុ្មារលក្ុង-លេុក្ េថីពីការអនុវត្ថត្ួនទ ី
ភារក្ិចច 

២.១៧.១ 

ស្រេថីមានភាព
កាវ ហាន ក្បុងការ
អនុវត្ថក្ិចចការ 
ររេ់េវួន 

សលើក្ ១៥     
មនធីរក្ិចចការ

នរ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសលើក្
ក្មភេ់ការរស្រញ្ហជ រសយនឌរ័ររោិរន័ប 
និងេមធ្មេ៌ងគម 

២.១៧.២. 

េមត្ទភាពររេ់
េមាជិកាលក្ុម
លរឹក្ាលក្ុង/លេុក្/
េណឍ  និង ំុ/
េងាក ត្ ់ក្បុងការ
អនុវត្ថការងារ សយ
នឌរ័ររោិរន័ប 
និងេមធ្ម៌
េងគម កានផ់ត្
មានលរេិទនភាព 
និងលរេិទនែល 

សលើក្ ១០     
មនធីរក្ិចចការ

នរ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  

៥ វរគផក្នចបអំសាេ(សមយ ផលត្ង) ២.១៧.១ 

រសងកើនភាព
អងអ់ាចផែបក្

សេដឌក្ិចចដល់ស្រេថី 
និងជំនញរផនទម 

វរគ ១០     
មនធីរក្ិចចការ

នរ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 471 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៦ 
ែសពឝែាយេថីពីការសលើក្ក្មភេ់េីល
ធ្មេ៌ងគម 
ត្នមវលរួស្ថរផេយរ 

២.១៧.២. 

រសងកើនការយល់
ដឹងអំពីេីលធ្ម៌
េងគម រញ្ហា សលរៀ
ងសញៀន ច់រ់
ចរាចរណ៍ និង
កាត្រ់នទយរាល់ទ
េសនៈឥរោិរង 
អវជិជមាន ររេ់ 

យុវវយ័ 

សលើក្ ៥     
មនធីរក្ិចចការ

នរ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
វរគែសពឝែាយេថីពីែលរ៉ាោះពាល់ននការ
សលរើលាេ់សលរឿងសញៀន 

២.១៦.១ 
ែលរ៉ាោះពាល់នន
ការសលរើលាេ់
សលរឿងសញៀន 

សលើក្ ១០     
មនធីរក្ិចចការ

នរ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីធ្មយការ នងិស្ថេន 

១ លរ ងវញិ្ហដ រនរលត្ធ្មយវនិយ័ ២.១៨.១ 
យល់ដឹងពីធ្មវ៌ ិ
នយ័ររេ់លពោះពុទន 

សលើក្ ៥     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
អនុវត្ថនេ៏ងឃលរកាេអនុេំវចឆរៈ
មហាេនបិាត្មស្រនថីេងឃទូទងំ
លរសទេ 

២.១៨.២ 
អនុវត្ថតាមេងឃ

លរកាេ 
សលើក្ ៥     

មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លត្ួនទីភារក្ិចចលក្ុម
េីលធ្មអ៌ាចាររ អាចរសិៅផេយរ 

២.១៨.៣ 
អាចាររ អាចារនិី
យល់ដឹងច់េ់ពី

សលើក្ ១០     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 472 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ការសរៀរចំពិធ្ី
រុណរសែសងតាម
ផររលរនពណីនងិ

ស្ថេន 

៤ សរៀរចំពិធ្ីរុណរមា រូជា ២.១៨.៤ 
សរៀរចំពិធ្ីរុណរ
មា រូជា និង
វសិ្ថេរូជា 

សលើក្ ៥     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
សរៀរចំពិធ្ីលេងទ់ឹក្លពោះលេងទ់ឹក្លពោះ
េងឃ និង 
ភងូត្ទឹក្ជូនមាតារិតា ចាេ់លពឹទឌ ចាររ 

២.១៨.៤ 

លរជាពលរដឌមាន
ការចូលរមួក្បុង
ពិធ្ីរណុរនិង
រុណរលរនពណី
សែសងៗកានផ់ត្

សលចើន 

សលើក្ ៥     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ សរៀរចំពិធ្ីរុណរវសិ្ថេរូជា ២.១៨.៤ 
សរៀរចំពិធ្ីរុណរ
មា រូជា និង
វសិ្ថេរូជា 

សលើក្ ៥     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  

៧ លរជុំពិភាក្ាផែបក្ពាហិរស្ថេន ២.១៩.១ 
ពិភាក្ាផែបក្
ពាហិរស្ថេន 

សលើក្ ១០     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  

៨ ចុោះសធ្ឝើអធ្ិការក្ចិចស្ថលាពុទឌិក្េិក្ា ២.១៩.២ 
សដើមផសីលើក្ត្សមកើង
និងរក្ាលរនពណី

សលើក្ ១០     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 473 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ទំនមទលំារ់
តាមផររ

ស្ថេនសរៀង
រាល់ឆ្ប មំថង 

៩ ស្ថងេងរ់រងងយីជុំវញិមនធីរ ២.១៩.៣ ស្ថងេងរ់រងងយ ី សលើក្ ៣០០     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  

១០ ជួេជុលមនធីរ ២.១៩.៤ ជួេជុលផក្លមែ សលើក្ ១     
មនធីរធ្មយការ
និងស្ថេន 

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីវរផធ្ម ៌នងិវចិលិត្េិេផៈ 

១ 
ចុោះរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ វត្ទុរុរាណ និង
ជួេជុលកុ្លាលភាជនល៍េងព់ីេំសៅ
លិចសៅសកាោះសេថច 

២.២៤.១ 
កុ្លាលភាជន៍
ទងំអេ់លត្ូវាន

ចុោះរញ្ជ ី 
ក្ផនវង ១០     

មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
សាោះរសងាគ លសធ្ឝើស្ថវ ក្េញ្ហដ  និង
ក្ំណត្ល់ពដំីស្ថទ នីយរុរាណក្បុងសេត្ថ 

២.២៤.១ 
ក្ំណត្ស់្ថវ ក្
េញ្ហដ ស្ថទ នីយ

រុរាណ 
ក្ផនវង ១៥     

មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
ជួេជុលស្ថភ ន ែវូវចូលត្ំរនរ់មណីយ
ដាឌ ន ុនឆ្ង 

២.២៤.១ 
ជួលជុលស្ថភ ន

លរផវង១២០ផម៉ាលត្
ចូល ុនឆ្ង 

ផម៉ាលត្ ១២០     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
លរមូលវត្ទុរុរាណសៅរាយា៉ា យតាមទី
ស្ថធារណៈយក្មក្រក្ាទុក្ក្ផនវង

២.២៤.១ 
ចុោះលស្ថវលជាវនិង
លរមូលវត្ទុរុរាណ

សលើក្ ១០     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 474 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

មានេុវត្ទិភាព មក្រក្ាទុក្សៅ
ស្ថរមនធីរ 

េិេផៈ  

៥ 
ទរស់្ថក ត្ក់ារលួចជីក្ក្កាយវត្ទុរុរាណ
េុេច់រ ់

២.២៤.២ 
ការអភរិក្សវត្ទុ
រុរាណ 

សលើក្ ១០     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
រំែុេលរជាពលរដឌឲ្រផងរក្ាលរនពណី
មាូរអាហារ េសមវៀក្រំពាក្ ់រសងាើរផេវង 
រា ំ

២.២៤.២ 
រំែុេលរជា
ពលរដឌឲ្រមាន
ការចូលរមួ 

សលើក្ ៥     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៧ 
ការេផមថងេិលផៈទេសនីយភាពសៅ
តាមមូលដាឌ ន 

២.២៤.២ 

េផមថងេិលផៈទ
េសនីយភាពសៅ
សពលមានពិធ្ី

រុណរ 

សលើក្ ២៥     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 

ែសពឝែាយពីទំសនៀមទលំារល់រនពណី
ររេ់ជនជាត្ ិ
សដើមភារត្ិចតាមរយៈការេផមថង
េិលផៈ និងតាងំពិពរ័ណ៍ 

២.២៤.២ 

េផមថងេិលផៈ 
និងតាងំពពិរ័ណ៍
ររូភាពជនជាត្ិ
សដើមភារត្ិច 

សលើក្ ១០     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
ែសពឝែាយពីក្់ចច់មាវ ក្ផ់េយរដល់មាច េ់
សរាងេិរផក្មយ  
និងជាងចមាវ ក្ ់

២.២៤.២ 

ផចក្សេៀវសៅ
ក្់ចច់មាវ ក្ផ់េយរ
ដល់មាច េ់សរាង
េិរផក្មយ ចំនួន 

សលើក្ ៥     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 475 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

០១សលើក្ ក្បុង
មយួឆ្ប  ំ

១០ 
ពលងឹងស្ថប នដេិលផៈមហាជន និង
េិលផៈអាជីពសដើមផរីំសរ ើសេចក្ថីលត្ូវការ
ររេ់លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ 

២.២៥.១ 

ពលងឹងស្ថប នដ
េិលផៈមហាជន 
និងេិលផៈអាជីព 
ចំនួន ០៣លក្ុម 

សលើក្ ៥     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១១ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លរាចំាេ់ ត្សមវើងរាងំយី 
និងការេផមថងសរឿងេវីៗដល់េិេស
ជំននស់លកាយ 

២.២៥.១ 

រណថុ ោះរណ្ដថ ល
រាចំាេ់ ត្សមវើង
រាងំយី និងការេ
ផមថងសរឿងេវីៗដល់
េិេសចំនួន៥០
នក្ក់្បុងមយួឆ្ប  ំ

សលើក្ ៥     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១២ 
សរៀរចំវរគរណថុ ោះរណ្ដថ លសភវង
លរនពណី និងសភវងពណិពាទរ នឆោុំ
ដល់ទីជនរទ នងិតាមវត្ថអារាម 

២.២៥.១ 

រណថុ ោះរណ្ដថ ល
សភវងលរនពណី និង
សភវងពិណពាទរ 
នឆោុដំល់ទី

ជនរទ និងតាម
វត្ថអារាមចំននួ៣

លក្ុម 

សលើក្ ៥     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 476 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១៣ 
ែថល់វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញដល់
មស្រនថីររេ់អងគភាព 

២.២៥.២ 

វរគរណថុ ោះរណ្ដថ
លដល់មស្រនថីររេ់

អងគភាព 
ចំនួន២០នក្ ់

សលើក្ ៥     
មនធីរវរផធ្ម ៌ 
និងវចិិលត្
េិេផៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីការងារ នងិរណថុ ោះរណ្ដថ លវជិាជ ជវីៈ 

១ 
សរៀរចំក្ិចចលរជុំែសពឝែាយច់រេ់ថីពី
ការងារ លក្េេណឍ ការងារនិងលិេិត្
រទដាឌ នរត្ិយុត្ថសែសងៗ 

២.២៦.១ លរជុំ សលើក្ ១០     

មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជី

វៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ចុោះអធ្ិការក្ចិចការងារតាម េហ
លរេ លរឹោះស្ថទ ន 
ឲ្រានសទៀងទត្ ់

២.២៦.១ អធ្ិការក្ិចច សលើក្ ៣៧៥     

មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជី

វៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
ពលងឹងេមត្ទភាពមស្រនថីអធ្ិការក្ិចច
ការងារតាមរយៈ 
ការរណថុ ោះរណ្ដថ លជំនញ 

២.២៦.២ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លអរគិេន ី ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 477 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៥ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជាងក្សំារ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លកុ្ំពរូទរ័រដឌា
ល 

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៧ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លសអ ិចលត្ូនិច ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៨ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជួេជុលម៉ាូតូ្ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

៩ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លជាងែារផដក្ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១០ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្់
វា៉ា ក្សំ់្ថងមាន ់

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១១ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្់
វា៉ា ក្សំ់្ថងសរ 

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 478 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១២ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមនិងចាក្់
វា៉ា ក្សំ់្ថងលជូក្ 

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១៣ 
សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមលត្ីអ
ផណថ ង 

២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១៤ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លចិញ្ច ឹមក្ផងករ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១៥ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដារំផនវចលមុោះ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១៦ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លរណថុ ោះែសតិ្ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១៧ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដសំពភ   ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

១៨ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដនំេភចងកឹោះ ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 479 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

១៩ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដលំត្ក្ួន ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ១០     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

២០ សរើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លដំណ្ដលំត្ឡាច ២.២៧.១ រណថុ ោះរណ្ដថ ល វរគ ៥     
មនធីរការងារ  
និងរណថុ ោះរ
ណ្ដថ លវជិាជ ជីវៈ  

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីពត័្ម៌ាន  

១ 
ពលងីក្វសិ្ថលភាពលរពន័នែសពឝ ែាយ
ានលររដណថ រទូ់ទសំេត្ថ 

២.២៨.១ 

រសងកើនក្មាវ ងំ
ែាយ វទិរុសដើមផី
ានលររដណថ រ់
ទងំ០៧លក្ងុ 

លេុក្ 

១ក្ំសរវរ ១     មនធីរពត័្ម៌ាន  
រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
រំពាក្ឧ់រក្រណ៍ េមាម ររសចចក្សទេឲ្រ
ានលររល់រន ់ទំសនើរលេរតាម
េមយ័រសចចក្វទិា។  

២.២៨.២ 

សដើមផមីានលទន
ភាពលររល់រន់

ក្បុងការែលិត្ និង
ែសពឝែាយ
ពត័្ម៌ាន

លរក្រសដាយ
រុណភាព 

១ក្ំសរវរ ១០     មនធីរពត័្ម៌ាន  
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 480 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៣ 
ត្លមូវឲ្រមានស្ថទ នីយទូ៍រទេសនម៍យួ
េមរមរអាចែាយលររដណថ រទូ់ទងំ
សេត្ថ សដើមផរីសលមើជូនទេសនិក្ជន។ 

២.២៨.៣ 

ផក្លមែឧរក្រណ៍ 
េមាម រ

រសចចក្សទេ
លរក្រសដាយ
រុណភាព   

ទំសនើរលេរតាម
េមយ័រសចចក្

វទិា 

១ស្ថទ នី
យ ៍

១     មនធីរពត័្ម៌ាន  
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
រំពាក្នូ់វមសធ្ាាយេលមារចុ់ោះយក្
ពត័្ម៌ានសៅតាមមូលដាឌ ន  

២.២៨.៤ រងយនថ សលរឿង ១     មនធីរពត័្ម៌ាន  
រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
រណថុ ោះរណ្ដថ លមស្រនថជីំនញ
រសចចក្សទេ សដើមផអីភវិឌណនធ៍្នធានម
េស។ 

២.២៨.៥ 

រញ្ជូ នមស្រនថីសៅរ
ណថុ ោះរណ្ដថ ល
ជំនញ

រសចចក្សទេ
ពត័្ម៌ាន 

១០សលើក្ ១០     មនធីរពត័្ម៌ាន  
រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីទនំក្ទ់នំងជាមយួរដឌេភា-លពទឹនេភា នងិអធ្កិារក្ចិច 

១ 
ែសពឝែាយច់រន់នដល់ លរជា
ពលរដឌានទូទងំសេត្ថនិងសវទិកាស្ថ
ធារណៈ 

២.២៩.១ 
លរជាពលរដឌ
យល់ ដឹងនិង
សររពច់រ ់

សលើក្ ៧០     

មនធីរទំនក្់
ទំនងជាមយួ
រដឌេភា-
លពឹទនេភា 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 481 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

និងអធ្ិការ
ក្ិចច  

២ 
សធ្ឝើអធ្ិការក្ិចចនងិតាមដានការអនុវត្ថ
ច់រ ់

២.៣០.១ 

លរជាពលរដឌ និង
មស្រនថីរាជការ កាត្់
រនទយអំសពើពុក្
រលួយ និងាតុ្
ភាពអេក្មយ

នន 

សលើក្ ៣០     

មនធីរទំនក្់
ទំនងជាមយួ
រដឌេភា-
លពឹទនេភា 
និងអធ្ិការ

ក្ិចច  

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីមេុងារស្ថធារណៈ 

១ 
ែសពឝែាយលិេិត្រទដាឌ នរត្យុិត្ថ
ននដល់មស្រនថីជុំវញិសេត្ថ 

២.៣១.១ 

-ការយល់ដឹងពី
លិេិត្រទដាឌ ន
រត្ិយុត្ថសៅមាន
ក្ំរតិ្ -ការអនុវត្ថ
សៅមានក្ំរតិ្ និង
មនិទនា់នលររ់
លជុងសលជាយ 

សលើក្ ៥០     
មនធីរមុេងារ
ស្ថធារណៈ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រមស្រនថីរាជការ 
និងមស្រនថីជារក់្ិចចេនា តាមមនធីរ អងគ
ភាព លក្ុង លេុក្ 

២.៣២.១ 
-ការចុោះវត្ថមាន
មស្រនថីរាជការមនិ
ានលត្ឹមលត្ូវ   

សលើក្ ១៥០     
មនធីរមុេងារ
ស្ថធារណៈ 

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 482 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៣ 

លរជុំែសពឝែាយ សេចក្ឋីផណនពំីថាប ក្់
ជាត្ិសដើមផជីាមូលដាឌ នរលំទការចុោះ
លត្ួត្ពិនិត្រ តានរណ្ដឋ មនធីរ អងគភាព 
លក្ុង លេុក្ 

២.៣៣.១ 

 
-ការយល់ដឹងពី
សេចក្ឋីផណនពំី
ថាប ក្ជ់ាត្ិសៅមាន

ក្ំរតិ្ 
-ការអុវត្ថការងារ
សៅមានក្ំរតិ្ និង
មនិលររល់ជុង
សលជាយ 

សលើក្ ៥០     
មនធីរមុេងារ
ស្ថធារណៈ 

រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីផែនការ 

១ 
រលំទដំសណើ រការសរៀរចំក្ស្ថងផែនការ
សៅថាប ក្ស់លកាមជាត្ ិនិងសធ្ឝើការរណថុ ោះ
រណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 

២.៣៤.១ 

ក្ំណត្វ់ឌណនភាព
ផែនការផដល
មានលស្ថរស់ដើមផី
ដំសណើ រការរនថ 

វរគ/សលើក្ ៥     
មនធីរផែនការ  
និងេទិត្ ិ

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 

ពលងឹងការលរមូល ចងលក្ង ែសពឝែាយ 
និងការសលរើលាេ់ទិនបនយ័ក្បុងការងារ
ផែនការថាប ក្ស់លកាមជាត្ិនិងសធ្ឝើការរ
ណថុ ោះរណ្ដថ លពលងឹងេមត្ទភាព 

២.៣៤.១ 

ចងលក្ង 
ែសពឝែាយ និង 
សលរើលាេ់
ទិនបនយ័ក្បុង
ការងារក្ស្ថង

វរគ/សលើក្ ១០     
មនធីរផែនការ  
និងេទិត្ ិ

រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 483 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

ផែនការថាប ក្់
សលកាមជាត្ិ និង 
សរៀររធ្នធាន 

៣ 
 រលំទនិងចូលរមួក្ចិចការរណថុ ោះរណ្ដថ
លពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ ការងារ
លរជាជន និងការអភវិឌណ  

២.៣៤.១ 

អភវិឌណ ក្ិចចការរ
ណថុ ោះរណ្ដថ ល
ពលងឹងេមត្ទភាព 
កាអនុវត្ថ ការងារ
លរជាជន និងការ

អភវិឌណ  

វរគ/សលើក្ ១០     
មនធីរផែនការ  
និងេទិត្ ិ

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
រលំទនិងចូលរមួក្ចិចការរណថុ ោះរណ្ដថ
លពលងឹងេមត្ទភាព កាអនុវត្ថ ការងារ
វទិាស្ថស្រេថ និងរសចចក្វទិា  

២.៣៤.១ 

អភវិឌផ ក្ិចចការរ
ណថុ ោះរណ្ដថ ល
ពលងឹងេមត្ទភាព 
កាអនុវត្ថ ការងារ
វទិាស្ថស្រេថ និងរ

សចចក្វទិា  

វរគ/សលើក្ ១០     
មនធីរផែនការ  
និងេទិត្ ិ

រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
ចុោះតាមដានលត្តួ្ពិនតិ្ររាយការណ៍
រកី្ចំសរ ើនលរចា ំលត្ីមាេររេ់ក្មយវធិ្ីវនិិ
សោរសេត្ថ លក្ុងលេុក្  ំុេងាក ត្ ់

២.៣៤.១ 

តាមដានលត្ួត្ពនិិ
ត្រ និងវាយត្នមវ 
ការអនុវត្ថវេ័ិ
យផែនការ-េទិត្ិ 

សលើក្ ១២     
មនធីរផែនការ  
និងេទិត្ ិ

រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

លរជាជននិងការ
អភវិឌណ និងវទិា
ស្ថស្រេថនិងការ
អភវិឌណ សធ្ឝើរាយ

ការណ៍
លរក្រសដាយ

លរេិទនភាពេភេ់ 
ផែបក្លររល់រងធ្នធានធ្មយជាត្ ិររសិ្ថទ ន នងិការរនានំងឹការផលរលរលួអាកាេធាតុ្ 
មនធរីការសរៀរចផំដនដ ីនរររូនយីក្មយ េំណង ់នងិេុរសិោដ ី

១ 
សចញរណ័ត ក្មយេិទនិដធី្វីជូនលរជា
ពលរដឌ 

៣.១.១ 

លរជាពលរដឌ
ទទួលានេិទនិ
សពញសលញក្បុង
ការកានក់ារដ់ីធ្វ ី

ក្់លដ ី ៤២.     មនធីរផដនដ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
រសងកើត្លក្ុមការងារចុោះសដាោះលស្ថយ
សដើមផកីាត្រ់នទយឬរញ្ចរទ់ំនេ់ ដីធ្វ ី

៣.១.៥ 

ទំនេ់ដីធ្វីសក្ើន
ស ើងសៅលេុក្
ផលេអំរិល,លេុក្
រូទុមស្ថររ និង
លេុក្រីរសី្ថររ 

ក្រណី ១០០     មនធីរផដនដ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
សចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្ស្ថងេងន់ិង
វញិ្ហដ រនរល័ត្លក្មុជាងស្ថងេង ់

៣.១.៤ 
-េំណងរ់យ ន

ច់រ,់  
ការដាឌ ន ៥០០     មនធីរផដនដ ី 

រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

-េំណងស់្ថង
េងរ់យ នការ 
ពិនិត្រការសរើក្
និងរិទការដាឌ ន  
-លក្ុមជាងរយ ន

ច់រ ់
លក្ុម ២៥     មនធីរផដនដ ី 

រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
ក្ស្ថងផែនទីសលរើលាេ់ដីធ្វី  ំុ/
េងាក ត្,់លេុក្/លក្ុង 

៣.១.៣ 

-ការសលរើលាេ់ដី
មនិលត្ឹមលត្ូវ ,សហ
ដាឌ រចនេមភន័ន 
រយ នលក្េណៈ 
រសចចក្សទេ, ទី
លរជុំជនរយ ន េ
ណ្ដថ រធ់ាប រ ់

លក្ុង/
លេុក្ 

៧     មនធីរផដនដ ី 
រាយ
ការណ៍ 

  

មនធរីររសិ្ថទ ន 

១ 
អររែំសពឝែាយច់ររ់រសិ្ថទ ន និង ការ
ផលរលរួលអាកាេធាតុ្ 

៣.២.១ 
សរៀរចំ េលមារ់

ដុត្េំរាម 
វរគ ៧០     មនធីរររសិ្ថទ ន 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ការដាក្ផ់្ទវ ក្ផ់្ទធ ងំា៉ា ណូរែសពឝែាយ
អំពីររសិ្ថទ ន 

៣.២.១ 
ែសពឝែាយអំពី
ច់ររ់រសិ្ថទ ន 

ផ្ទធ ងំ ៤០     មនធីរររសិ្ថទ ន 
រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
រលំទដល់មស្រនថីឧទានុរក្សក្បុងការ
ល់ត្  

៣.៤.១ 0 ត្ំរន ់ ២០     មនធីរររសិ្ថទ ន 
រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៤ 
ការែសពឝែាយច់រេ់ថីពតី្ំរនក់ារពារ
ធ្មយជាត្ ិដល់េហរមនម៏ូលដាឌ ន 

៣.៤.១ 

រញ្ឈរក់ារការ់
សឈើសៅក្បុងត្ំរន់
ការពារធ្មយជាត្ិ

ទងំ១០ 

វរគ ៥០     មនធីរររសិ្ថទ ន 
រាយ
ការណ៍ 

  

េណឍ រដឌាលនលពសឈើ 

១ 
សរៀរចំឲ្រមានឧរក្រណ៍ឲ្រលររល់រន ់
(GPS. GIS...) 

៣.៥.១ 
រំពាក្ឧ់រក្រណ៍
លររល់រន ់(GPS. 

GIS...) 
សលរឿង ៥     

រដឌាលនលព
សឈើ 

រាយ
ការណ៍ 

  

២ 
ដាក្ស់្ថវ ក្េញ្ហដ  និងសាោះរសងាគ លលពំ 
ននផដននលពសឈើររេ់រដឌឲ្រានលររ់
ក្ផនវង 

៣.៥.១ 

ការចុោះរញ្ជ ិកា 
និងការក្ំណត្ល់ពំ
ផដននលពសឈើសៅ
តាមលក្ុង លេុក្ 

រសងាគ ល ១៩៥០     
រដឌាលនលព

សឈើ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រការជួញដូរសឈើ
េុេច់រ ់

៣.៦.១ 
ពលងឹងការអនុវត្ថ
ច់រ ់ទូទងំសេត្ថ 

សលើក្ ៩០០     
រដឌាលនលព

សឈើ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 

ែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌអំពីច់រ់
េឋីពីនលពសឈើ រទរញ្ហជ  និងសេចក្ឋីជូន
ដំណឹង ររេ់រាជរដាឌ ភាិល និង
លិេិត្ រទដាឌ នសែសងៗសទៀត្ 

៣.៦.១ 
ែសពឝែាយច់រ់
េឋីពីនលពសឈើដល់
លរជាពលរដឌ 

សលើក្ ១២០     
រដឌាលនលព

សឈើ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់លរជាពលរដឌ
ផដលចូលរក្ែល អនុែលនលពសឈើឲ្រ

៣.៦.២ 
ែសពឝែាយវធិាន
ការ ការពារសភវើង

សលើក្ ៦០     
រដឌាលនលព

សឈើ 
រាយ
ការណ៍ 
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ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

សចោះលរុងលរយត័្បក្បុងការការពារសភវើង
សឆោះនលព 

សឆោះនលព 

៦ 
អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់អបក្
សទេចរណ៍មយួចនំួនឲ្រសចោះលរុង
លរយត័្បក្បុងការការពារសភវើងសឆោះនលព 

៣.៦.២ 

ែសពឝែាយដល់
អបក្សទេចរណ៍ ពី
វធិានការ ការពារ
សភវើងសឆោះនលព 

សលើក្ ៥     
រដឌាលនលព

សឈើ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៧ រសងកើត្ថាប ល់រណថុ ោះកូ្នសឈើ ៣.៧.១ រណថុ ោះកូ្នសឈើ ថាប ល់ ៥     
រដឌាលនលព

សឈើ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
ចុោះក្ណំត្ទ់ីតាងំេលមារស់្ថថ រ និងដាំ
សឈើស ើងវញិ 

៣.៧.១ 
ក្ំណត្ទ់ីតាងំ
េលមារស់្ថថ រ 

ហិក្តា ៦៥     
រដឌាលនលព

សឈើ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
 អររ់ ំនិងែសពឝែាយដល់េហរមន៍
អំពីស្ថរៈលរសោជនន៍នការអភរិក្សនលព
សឈើ 

៣.៧.១ 

ការដាសំ្ថថ រនលព
សឈើសៅ តាមរ
ណ្ដថ លេុក្ ននសេត្ថ

សកាោះកុ្ង 

េហរម
ន ៍

២៥     
រដឌាលនលព

សឈើ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១០ រសងកើត្េហរមនន៍លពសឈើ ៣.៨.១ 
ផងរក្ានលពសឈើទូ

ទងំសេត្ថ 
េហរម

ន ៍
៥     

រដឌាលនលព
សឈើ 

រាយ
ការណ៍ 

  

ផែបក្រដឌាល នងិេនថេុិេេណ្ដថ រធ់ាប រស់្ថធារណោះ 

១ 
ចុោះលេងទ់ិនបនយ័ជនររសទេ ស្ថប ក្់
សៅរយៈសពល េវីនិងផវង សៅក្បុងសេត្ថ 
។ 

៤.២៨.១ 
៩៥%ននជន

ររសទេមានឯក្
ស្ថរលេរច់រ ់

នក្ ់ ១២៥០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  



 

 ទំពរ័ 488 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

២ 
ចុោះែសពឝែាយអំពីច់រ ់លក្មលពហយទ័
ណឍ  និងច់រន់ន ននលពោះរាជាណ្ដ
ចលក្ក្មភុជា ឲ្រដល់េហរមន ៌។ 

៤.២៨.១ 
ែសពឝែាយអំពី

ច់រ ់លក្មលពហយទ័
ណឍ  

នក្ ់ ៣៥០០០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៣ 
ចុោះរងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រ  ការ
រងករទសលយើេសែសងៗ ។ 

៤.២៩.១ 

ទរស់្ថក ត្ ់និង
រស្រងាក រ   

ការរងករទសលយើេ
សែសងៗ ។ 

សលើក្ ២៥០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៤ 
ែសពឝែាយ អររ់ ំសអាយដល់េហរម
ន ៍និង រងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រ
អំសពើហឹងាសែសងៗ ។ 

៤.២៩.២ 

ែសពឝែាយពី
ផែនការ ភូម/ិ ំុ
មានេុវត្ទិភាព  
ច់រន់នសៅ
តាមេហរមន ៍

សលើក្ ៤០០០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៥ 
ែសពឝែាយពីច់រ ់និងែលរ៉ាោះពាល់
ននសលរឿងសញៀន សៅេហរមន ៍

៤.៣០.១ 

ែសពឝែាយពី
ច់រ ់និងែលរ៉ាោះ
ពាល់ននសលរឿង

សញៀន 

សលើក្ ១៥០០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៦ 
ចុោះទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក ររទសលយើេ
សលរឿងសញៀន ។ 

៤.៣០.២ 
ទរស់្ថក ត្ ់និងរ
ស្រងាក ររទសលយើេ
សលរឿងសញៀន ។ 

នងង ១៨២៥     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

៧ 
ចុោះែសពឝែាយអំពីអពំីច់រច់រាចរណ៍
ែវូវសរក្សអាយដល់េហរមន ៍ស្ថលា
សរៀន សរាងចលក្ តាមដងែវូវ ។ល។ 

៤.៣១.១ 
ទរស់្ថក ត្ ់និងរ
ស្រងាក ររទសលយើេ
សលរឿងសញៀន ។ 

សលើក្ ៦០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៨ 
ចុោះែសពឝែាយអនុលក្ិត្រ សលេ ០៤៣   
ររេ់លក្េួងមហានែធ    េថីពីការ
សរៀរចំ េណ្ដថ រធ់ាប រទូ់ទងំសេត្ថ ។ 

៤.៣២.១ 
ែសពឝែាយអនុលក្ិ
ត្រ សលេ ០៤៣    

សលើក្ ៥០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

៩ 
ចុោះលត្ួត្ពនិិត្រ ការដាក្រ់ំពងព់នវត្អ់រគី
ភយ័ សៅតាមត្ំរន ់ផដលងាយរងក
រសលរោះ      អរគីភយ័រំែុត្ ។ 

៤.៣៣.១ 

រនថែសពឝែាយ
អំពីអត្ថលរសោជ
ន ៌និង    ស្ថរៈ
េំខាន ់ននការសធ្ឝើ
សេៀវសៅលរួស្ថរ 
សេៀវសៅស្ថប ក្់

សៅ ។ 

សលើក្ ១០០០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១០ 

ចុោះពលងឹងត្ួនទ ីភារក្ិចច ររេ់ក្មាវ ងំ
ជំនញ សៅតាមរ៉ាេុថិ៍នររាលរដឌា
ល ផែបក្សធ្ឝើសេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ/
សេៀវសៅលរួស្ថរ ជូនលរជាពលរដឌ ។ 

៤.៣៤.១ 

ពលងឹងត្ួនទ ីភារ
ក្ិចច ររេ់ក្មាវ ងំ
ជំនញ សៅតាម
រ៉ាុេថិ៍នររាលរដឌ

ាល 

នងង ១៨២៥     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១១ ចុោះពលងឹងត្ួនទ ីភារក្ិចច ររេ់ក្មាវ ងំ
ជំនញសៅតាម អធ្ិការ   ដាឌ ននររាល

៤.៣៦.១ 
ពលងឹងត្ួនទ ីភារ
ក្ិចច ររេ់ក្មាវ ងំ

នងង ១៨២៥     េបងការន.រ រាយ   
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ល.រ ក្មយវធិ្អីភវិឌណន ៍
សឆវើយត្រ 
សរលសៅ 

ររោិយ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ 
អបក្ទទលួ
រនធុក្ 

លរភព
ពត័្ម៌ាន 

វធិ្សី្ថស្រេថ 

រដឌាលលក្ុង/លេុក្ ។ ជំនញសៅតាម 
អធ្ិការ  

.សេត្ថ ការណ៍ 

១២ 

ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំនររាល ការពារេុវ
ត្ថិភាព ជួយ េលមួលចរាចរជូន លពោះ
មហាក្សលត្ ឥេសរជនជានេ់ភេ់ អបក្កា
ទូត្    និងថាប ក្ដ់ឹក្នជំាត្/ិអនថរជាត្ិ 
។ 

៤.៣៦.១ 
ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំ
នររាល ការពារ

េុវត្ថិភាព 
សលើក្ ១៥០     

េបងការន.រ
.សេត្ថ 

រាយ
ការណ៍ 

  

១៣ 
ចុោះការពារេុវត្ថិភាពជូនសភញៀវ
សទេចរណ៍ផដលមក្ក្ំស្ថនថសៅសពល
រុណរជាត្ ិ។ 

៤.៣៦.២ 
ការពារេុវត្ថិភាព

ជូនសភញៀវ
សទេចរណ៍ 

សលើក្ ១៥០០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 

  

១៤ 

ចុោះរិទែសពឝែាយេវមឹស្ថរច់រេ់ថីព ី  
ការរស្រងាក រអំសពើជួញដូរមនុេស និង
អំសពើសធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវសភទសៅតាមសរល
សៅេំខាន់ៗ  

៤.៣៧.២ 

ែសពឝែាយេវឹម
ស្ថរច់រេ់ថីព ី  
ការរស្រងាក រអំសពើ
ជួញដូរមនុេស 

សលើក្ ៣០     
េបងការន.រ

.សេត្ថ 
រាយ
ការណ៍ 
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តារាងររបេណ័្ឌ  
តាមដ្ឋន នងិវាយតម្មលការអនវុតត ររបេណ័្ឌ ផតលខ់សវាសរមាបរ់យៈខពលររាំឆ្ន ាំរបសរ់ដឋរលខេតត 

 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

១ 
ខស្ចរថីអនុញ្ហដ តឱ្យរបរបអាជវីរមម អាហរណ័ នហីរណ័ 
ស្ណឌ គារវនិិខយាគទុនបរខទស្ 

ស្នលឹរ ៨២០     
អងគភាពរចរ

ខចញចូលខតមួយ 
របាយការណ៍   

២ លរខនថិរៈររុមហ ុនអាជីវរមមនានា វញិ្ហដ បនបរតចុោះបញ្ជ ីររមុហ ុន 
លិេិតររស្ួង ណិជជរមមរិចចស្នា 

ស្នលឹរ ៥៤០     អងគភាពរចរ
ខចញចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

៣ បលង់សាងស្ង់ ប័ណត ៧៤៥     
អងគភាពរចរ

ខចញចូលខតមួយ 
របាយការណ៍   

៤ វញិ្ហដ បនបរតស្មាគ ល់មាច ស់្រមមស្ិទនិអចលនវតទុ ស្នលឹរ ៧៤០     
អងគភាពរចរ

ខចញចូលខតមួយ របាយការណ៍   

៥ ស្ញ្ហដ បរតខរកាយឧតថមស្ិរា (របុងរបខទស្) ស្នលឹរ ៤៩០     អងគភាពរចរ
ខចញចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

៦ ស្ញ្ហដ បរតពុទនិរស្ិរា ស្នលឹរ ១៥០     
អងគភាពរចរ

ខចញចូលខតមួយ របាយការណ៍   

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តចុោះបញ្ជ ីស្មាគម អងគការ រពោះវហិារសាស្នា និង
ស្ហគមន៍ 

ចាប់ ៩២     អងគភាពរចរ
ខចញចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   
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ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៨ លិេិត ឬឯរសារខផសងៗខទៀត (ខដលមិនខមនជាស្មតទរចិចរបស់្
សាទ ប័នណមួយ) 

ចាប់ ១៣០     អងគភាពរចរ
ខចញចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

៩ 
ការអនុញ្ហដ តឱ្យជីរឆលងផលូវ ឬតាមបខណថ យផលូវរបុងខេតថ(ចុំខ ោះការ
ជួស្ជុលផលូវខ ងីវញិឱ្យបានរតឹមរតូវតាមលរខណៈបខចចរខទស្ដូច
ខដីមគឺជាកាតពវរចិចរបស់្អបរខស្បសុី្ុំ) 

រខនលង ១៥០     អងគភាពរចរ
ខចញចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

១០ លិេិត/ប័ណតឆលងរពុំខដន (laissez-passer) រាល ២៥៧០០     
អងគភាពរចរ

ខចញចូលខតមួយ 
របាយការណ៍   

១១ លិេិតអនុញ្ហដ តទីតាុំងបា៉ា ណូអចល័ត(គតិរបុង ១ខម៉ារតកាខរ ៉ា) ផ្តធ ុំង ១២៥០     
អងគភាពរចរ

ខចញចូលខតមួយ របាយការណ៍   

១២ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដរីមមស្ិទនិឯរជន រខនលង ៥២០     អងគភាពរចរ
ខចញចូលខតមួយ 

របាយការណ៍   

 
  



 

 ទំពរ័ 493 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

តារាងររបេ័ណ្ឌ  
តាមដ្ឋន និងវាយតម្មលការអនុវតតររបេណ័្ឌ ផតលខ់សវាសរមាបរ់យៈខពលររាំឆ្ន ាំរបសម់នទីរ-អងគភាព 

 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

មនធីររស្រិមម រកុាខ របមាញ់ និនខនសាទ 
១ សចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្ិសធ្ឝើអាជវីក្មយពឃិ្ដេត្ឝ នក្ ់ ៤១៥     មនធីររស្រិមម របាយការណ៍   

េណឍ រដឌបាលជលផល 

១ 
លិេិតអនុញ្ហដ តឲ្យបខងកីតទីតាុំងរបមូល 
ទិញ លរ់ និងស្នបិធជិលផល ចាប់ ១២៨     េណឍ ជលផល របាយការណ៍   

២ លិេិតអនុញ្ហដ តឲ្យខធវីវារវីបផរមម ចាប់ ១៦៨     េណឍ ជលផល របាយការណ៍   

មនធីរធនធានទឹរ និងឧតុនិយម 
                  
មនធីរខរ ៉ា និងថ្នមពល 

១ រថ្រមផថល់អាជាញ បណ័ត អាជាញ ប័ណត ១៤០     
មនធីរខរ ៉ានិង
ថ្នមពល របាយការណ៍   

២ រថ្រមចុោះបញ្ជ ីអាជាញ បណ័ត អាជាញ ប័ណត ១៤០     
មនធីរខរ ៉ានិង
ថ្នមពល 

របាយការណ៍   

៣ រថ្រមពិនិតយខរៀបចុំឯរសារ អាជាញ ប័ណត ១៤០     មនធីរខរ ៉ានិង របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 494 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

ថ្នមពល 

មនធីរឧស្ាហរមម និងស្បិផរមម 

១ ចុោះបញ្ជ ីបខងកីតខោងចររស្ិបផរមមថមី 
ខោងចររ
ស្ិផរមម 

១០០     មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   

២ ខចញវញិ្ហដ បនបរតតុំខណីការង្វរខោងចររស្ិបផរមម 
ខោងចររ
ស្ិផរមម 

១០០     មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   

៣ ខចញវញិ្ហដ បនបរតអាជីវរមមទឹរសាអ ត វញិ្ហដ បនប
រត ២៥     មនធីរឧស្ាហរមម  

និងស្ិបផរមម 
របាយការណ៍   

៤ រតួតពិនិតយ ថ្ដបាញ់ខរបងតាមសាទ នីយ សាទ នីយ ១៤០     មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   

៥ បនថវញិ្ហដ បនបរតខោងចររស្ិបផរមម 
ខោងចររ
ស្ិផរមម 

៥០     មនធីរឧស្ាហរមម  
និងស្ិបផរមម 

របាយការណ៍   

មនធីរសាធារណៈការ និងដឹរជញ្ជូ ន  
ការផថល់បណតស្ុំគាល់ផ្តល រខលេ 



 

 ទំពរ័ 495 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

១ ខទចររយានយនថ ខរគឿង ៣០២៤     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

២ រតីចររយានយនថ ខរគឿង ៥៨     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៣ រថយនថខទស្ចរណ៍ ខរគឿង ៦៥០     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៤ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច ខរគឿង ១៥២     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៥ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច ខរគឿង ៣៥២     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៦ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ ខរគឿង ១៤៨     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៧ រថយនថដឹរសុ្ីខទន ខរគឿង ៥០     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៨ រាលស្ខណថ ង ប័ណត ២៦     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

ខផធររមមស្ទិន ិ



 

 ទំពរ័ 496 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

១ ខទចររយានយនថ (របុងខេតថ) ខរគឿង ៨៤០     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

២ រថយនថខទស្ចរណ៍ (របុងខេតថ) ខរគឿង ៦៧     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៣ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (របុងខេតថ) ខរគឿង ៦៧     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៤ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (របុងខេតថ) ខរគឿង ៤៩     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៥ ខទចររយានយនថ (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ២២     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៦ រថយនថខទស្ចរណ៍ (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ២២៦     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៧ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ១០១     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៨ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ២៤     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 497 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៩ រថយនថដឹរសុ្ីខទនធុនធុំ (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ២៤     មនធរីសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

១០ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (ខរៅខេតថ) ខរគឿង ៣៥     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

បថូរបណត និងផ្តល រស្ុំគាល់យានយនថ 

១ បថូរបណតខទចររយានយនថ ប័ណត ២៤     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

២ បថូរផ្តល រស្ុំគាល់ខទចររយានយនថ ខរគឿង ៤៤     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៣ បថូរផ្តល រធុំរថយនថ ខរគឿង ១៥០     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៤ បថូរមា៉ា សុ្ីនរថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ ខរគឿង ២៣     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៥ បថូរផ្តល រខលេរថយនថ ខរគឿង ២៣     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

ទុតិយតាបណត និងផ្តល រស្ុំគាល់យានយនថ 



 

 ទំពរ័ 498 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

១ បណតស្ុំគាល់ខទចររយានយនថ ប័ណត ១០៦     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

២ ផ្តល រស្ុំគាល់ខទចររយានយនថ ផ្តល រ ៧៧     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៣ ទុតិតាផ្តល រស្ុំគាល់រថយនថធុនតូច ខរគឿង ៣៦     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

បថូរបណតខបីរបរ 

១ បណតខបីរបររបខភទ េ ប័ណត ១៤០៨     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

២ បណតខបីរបររបខភទ គ ប័ណត ៧៤     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៣ បណតខបីរបររបខភទ ឃ២ ប័ណត ៣៧     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

ទុតិយតាបណតខបីរបរ 

១ បណតខបីរបររថយនថ របខភទ េ ប័ណត ១១១     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 499 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

២ បណតខបីរបររថយនថ របខភទ គ ប័ណត ២៣     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៣ បណតខបីរបររថយនថ របខភទ ឃ២ ប័ណត ២៣     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៤ បណតខបីរបររថយនថ របខភទ ងគ ប័ណត ២៣     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

យានដាឌ នជសួ្ជុល និងយានដាឌ នខរថ្ចបដុំខ ងីយានយនថ 

១ ចុោះបញ្ជ ីយានដាឌ នជសួ្ជុលរថយនថ យានដាឌ ន ២២     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

២ ផថល់លិេិតអនុញ្ហដ តខធវីអាជីវរមមជសួ្ជុលរថយនថ យានដាឌ ន ២២     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

ដឹរជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ និងរុំពង់ខផ 

១ ចុោះបញ្ជ ីនាវាដឹរទុំនិញ ខរគឿង ២៦     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

២ ចុោះបញ្ជ ីនាវាខនសាទ ខរគឿង ៨៨     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 500 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៣ រតួតពិនិតយលរខណៈបខចចរខទស្នាវាដឹរទុំនិញ ខរគឿង ១០៥     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

៤ រតួតពិនិតយលរខណៈបខចចរខទស្នាវាខនសាទ ខរគឿង ៤០៩     មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  របាយការណ៍   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 
១ ខចញលិេិតអនុញ្ហដ តខធវីអាជីវរមមខស្វាខទស្ចរណ៍ នារ់ ៧៤៤     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
២ អាជាញ ប័ណតស្ណឌ គារ អាជាញ ប័ណត ៥៤     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
៣ អាជាញ ប័ណតផធោះស្ុំណរ់ អាជាញ ប័ណត ២២៧     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
៤ អាជាញ ប័ណតខភាជនីយដាឌ ន អាជាញ ប័ណត ២៨៨     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
៥ អាជាញ ប័ណតខេោ៉ា អ ូខេ អាជាញ ប័ណត ៤៦     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
៦ អាជាញ ប័ណតមា៉ា ស្ា អាជាញ ប័ណត ៥៩     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
៧ អាជាញ ប័ណតស្បុរឃរ័ អាជាញ ប័ណត ១០     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
៨ អាជាញ ប័ណតស្ហគមន៍ខអរូខទស្ចរណ៍ អាជាញ ប័ណត ២៦     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
៩ អាជាញ ប័ណតទីភាប រ់ង្វរខទស្ចរណ៍ អាជាញ ប័ណត ៦     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
១០ អាជាញ ប័ណតដឹរជញ្ជូ នខភញៀវខទស្ចរណ៍ អាជាញ ប័ណត ១៩     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 501 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

១១ អាជាញ ប័ណតឌីស្កូខតរ អាជាញ ប័ណត ២     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
១២ អាជាញ ប័ណតរលឹបរុំសានថ អាជាញ ប័ណត ៧     មនធីរខទស្ចរណ៍ របាយការណ៍   
មនធីរ ណិជជរមម 

១ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម ខស្វារមម មូលដាឌ ន ១៥០០     មនធីរ ណិជជរមម របាយកាណ៍ 
ចុោះខណនាុំ
ផ្តធ ល់ 

២ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមមខលាហធាតុតផូងថម
មានតថ្មលជាខរគឿងអលង្វក រ 

មូលដាឌ ន ២៨០     មនធីរ ណិជជរមម របាយកាណ៍ 
ចុោះខណនាុំ
ផ្តធ ល់ 

៣ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបទិសាល រថ្ថលខលមុីេទុំនិញជា        
រូបិយប័ណតបរខទស្ 

មូលដាឌ ន ៥     មនធីរ ណិជជរមម របាយកាណ៍ ចុោះខណនាុំ
ផ្តធ ល់ 

សាខាពននដារខេតថខកាោះរុង 
១ ទទួលការចុោះរញ្ជ ីពននដារ េហលរេ ៦០     ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

២ 
ទទួលលិេិត្លរកាេអបក្ជារព់ននតូ្ចនិងមធ្រម និងពននសលើ
ឈបួលែធោះនិងដ ី

េហលរេ ១៤៣០     ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

៣ 
ទទួលលិេិត្លរកាេពននសលើអចលនលទពរ នងិដីធ្វីផដលមនិ
ានសលរើលាេ់ 

លិេិត្ ៤៥៩០     ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 502 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៤ 
ទទួលការរងព់ននលរថារល់តាសលើការសែធរក្មយេិទនិនិងេិទនិ
កានក់ារអ់ចលនលទពរ និងចលនលទពរ 

មូលដាឌ ន ២៦០០០     ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

៥ 
ែថល់រណ័ត េមាគ ល់ការរងព់ននសលើអចលនលទពរ និង
មសធ្ាាយដឹក្ជញ្ជូ ននងិោនជំនិោះលររល់រសភទ 

រណ័ត  ១០០០     ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

៦ 
សេវាែថល់ពត័្ម៌ានេថីពីការរងព់ននតាមរយៈស្ថរសអ ិចលត្ូ
និច(E-mail) ការសែញើស្ថរ(SMS) លរពន័នទូរេ័ពធ(Phone 
Call) និងការជួរផ្ទធ ល់ 

ជាលរចា ំ ជាលរចា ំ     ស្ថខាពននដារ រាយការណ៍   

សាខាគយ និងរដឌររ 
១ រថ្រមខបបបទរុងតឺន័រ២០ហវតឹខ ងី ១ ៣០០០០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
២ រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយផលិតផលខតលស្ិលា ១ ៣០០០០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   

៣ 
រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយទុំនិញមិនផធុររបុងរុងតឺន័រឬផធុរ
របុងរុងតឺន័រតូចជាង២០ហវតឺ 

១ ២០០០០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   

៤ 
រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺរ៤០
ហវតី ១ ២០០០០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   

៥ 
រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺរ៤០
ហវតី 

១ 
៣២០០០

០ 
    គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 503 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៦ រថ្រមលរ់របតិខវទន៍គយ ១ ៧៥០០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
៧ រថ្រមលរ់លតាប័រតរថយនថ ១ ២០០០០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
៨ រថ្រមលរ់រតាពននគយ ១ ៥០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
៩ រថ្រមលរ់ខតមរបិ៍អាររបារ ី ១ ២៥០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
១០ រថ្រមលរ់លិេិតអនុញ្ហដ ត ដឹរជញ្ជូ ន ឬស្ថុរ ១ ២៥០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
១១ រថ្រមលរ់ខស្ៀលរុងតឺន័រ ១ ៤០០០០     គយ និងរដាឌ ររ របាយការណ៍   
មនធីរថ្របស្ណីយ ៏និងទូរគមនាគមន៍ 

១  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរសាខាខធវីអាជីវរមមបខរមីខស្វាបខញ្ដីឆ្ប់រហ័ស្
អនថរជាតិ 

ទីតាុំង ២     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  របាយការណ៍   

២  ការលរ់ខរគឿងស្មាា របរកិាខ រុុំពយូទ័រ និងឬ/ឧបររណ៍ខអ ចិរតូនិរ
ខដលបុំ រ់បខចចរវទិាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន និង/ឬសូ្ហវខវរ 

ទីតាុំង ៣     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  របាយការណ៍   

៣  ការខរៀបចុំរពឹតថិការណ៍ រ់ព័នននឹងវស័ិ្យបខចចរវទិាគមនាគមន៍ 
និងព័ត៌មាន 

ទីតាុំង ០     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  
របាយការណ៍   

៤  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរលរ់ និង/ឬជួស្ជុលខរគឿងស្មាា របរកិាខ វទិយុ
គមនាគមន៍និងទូរគមនាគមន៍របុងខដនដីខេតថ 

ទីតាុំង ២៩     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  
របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 504 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៥  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបរីអាជីវរមមសាលបខរមីអុិនធឺណិតកាខហវរបុង
ខដនដីខេតថ 

ទីតាុំង ៤     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  
របាយការណ៍   

៦ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទរ់ទងរបខភទ VHF ចល័ត 
មានវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងោជធានី ឬខេតថ 

ខរគឿង ២៧     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  របាយការណ៍   

៧ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទរ់ទងរបខភទ VHF អចល័ត 
មានវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងោជធានី ឬខេតថ 

ខរគឿង ០     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  របាយការណ៍   

៨ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទរ់ទងរបខភទ UHF ចល័ត 
មានវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងោជធានី ឬខេតថ 

ខរគឿង ០     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  
របាយការណ៍   

៩ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទរ់ទងរបខភទ UHF អចល័ត 
មានវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងោជធានី ឬខេតថ 

ខរគឿង ០     
ថ្របស្ណីយ ៍ 

និងទូរគមនាគមន៍  
របាយការណ៍   

មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 
                  

សាខាធនាគារជាតិ 

១ លិេិតអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមមបថូររបារ់ តូប ២៨៧     សាខាធនាគារ
ជាត ិ

របាយការណ៍   

មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុ  



 

 ទំពរ័ 505 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

                  

មនធីររអប់រ ុំយុវជន និងរីឡា 
                  

មនធីរសុ្េភិបាល 

១ រងលុ់យសដាយេវួនឯង បណត ២០៦៧៤៥     មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

២ រំសរាងមូលនធិ្ិេមធ្ម ៌ បណត ៩១០១០     មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

៣ សរឡាជាត្ិរររេនថិេុេេងគម បណត ២៩៨៥     មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

៤ ក្រណីសលើក្ផលង បណត ៤៤២៥០     មនធីរសុ្ខាភិបាល របាយការណ៍   

ស្ងគមរិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិស្មផទ 

១ ខបីរផឋល់របារ់ខសាធននិវតថជូនម្នថីោជការសុ្ីវលិ ខលីរ ១២០     

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 506 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

២ ខបីរផឋល់របារ់ឧបតទមារបបខគាលនខយាបាយជូនអតីតយុទន
ជនរគប់របខភទ 

ខលីរ ១២០     

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

៣ 
ខបីររបារ់ឧបតទមាធានាោ៉ា ប់រងស្ងគម និងរបារ់បូជាស្ពជូន
ជនពិការ និវតថជន និងជនបាត់បង់ 

នារ់ ៦០     

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

៤ ឧបតទមាជួយជនរងខរគាោះ និងជនង្វយរងខរគាោះ រគួសារ ២៥០០     

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

៥ ទិវាអតីតយុទនជនរមពុជា ខលីរ ៥     

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 507 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៦ ទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា ខលីរ ៥     

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

៧ ទិវាជនពិការ ខលីរ ៥     

 មនធីរស្ងគមរចិច 
អតីតយុទនជន 
និងយុវនីត ិ
ស្មផទ 

របាយការណ៍   

មនធីររិចចការនារ ី 

                  

មនធីរធមមការ និងសាស្នា 

១ ផថល់ទិដាឌ ការបុំបសួ្រុលបុរត ចាប់ ២៥០     មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

២ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខធវីបុណយខផសងៗ ចាប់ ៥០     មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 508 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៣ ផថល់ទិដាឌ ការសុ្ុំរសាងស្ុំណង់របស់្វតថ ចាប់ ២៥     មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

៤ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំងអាចារយ គណៈរមមការវតថ ចាប់ ៤០     
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

៥ 
ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះវហិារ ថ្នវ យបងគុំ ខផបរ
 ហរិសាស្នា(រគសឹ្ធ) ចាប់ ៩២     

មនធីរធមមការនិង
សាស្នា របាយការណ៍   

៦ ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម ចាប់ ១០     
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

៧ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំបខងកីតសាលាពុទនិរស្ិរា ចាប់ ១០     
មនធីរធមមការនិង
សាស្នា 

របាយការណ៍   

មនធីរវបផធម៌ និងវចិិរតស្សិ្ផៈ 

១ ការលររុំត្ស្រនថីខាប ត្អនថរជាត្ ិ សលើក្ ៥     
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

២ ការសលើក្ស្ថវ ក្េញ្ហដ  ៤ផម៉ាលត្កាសរស ើង ស្ថវ ក្ ៧៥     
មនធីរវបផធម៌  

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ  
របាយការណ៍   

មនធីរការង្វរ និងបណថុ ោះបណថ លវជិាជ ជីវៈ 



 

 ទំពរ័ 509 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

១ ែថល់សេៀវសៅការងារ រណ័ត ការងារជូនក្មយក្រ 
និសោជិត្ 

នារ់ ១៣០០០     
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ ល
វជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

២ 
ចុោះរញ្ជ ិកាសលើសេចក្ឋីលរកាេជូនដំណឹងសរើក្េហ
លរេ 

ស្ហរគាស្ ៦១     
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

៣ ចុោះរញ្ជ ិកាសលើសេៀវសៅសរើក្លាក្ ់ ស្ហរគាស្ ៦១     
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

៤ ចុោះរញ្ជ ិកាសលើសេៀវសៅរញ្ជ ីលរចាលំរឹោះស្ថទ ន ស្ហរគាស្ ៦១     
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

៥ ចុោះទិដាឌ ការសលើរទរញ្ហជ នែធក្បុងររេ់េហលរេ ស្ហរគាស្ ៦១     
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 510 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

៦ សចញលិេិត្អនុញ្ហដ ត្សធ្ឝើការសលើេងិរសវលាកំ្ណត្ ់ ស្ហរគាស្ ១០     
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

៧ សាោះសឆ្ប ត្សលជើេសរ ើេលរតិ្ភូរុរគលិក្ ស្ហរគាស្ ៦១     
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

៨ ហឝឹក្ហឝឺនកូ្នជាង ស្ហរគាស្ ៥០     
មនធីរការង្វរ  

និងបណថុ ោះបណថ
លវជិាជ ជីវៈ  

របាយការណ៍   

មនធីរព័ត៌មាន 
                  

មនធីរទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភា-រពឹទនស្ភា និងអធិការរិចច 
                  

មនធីរមុេង្វរសាធារណៈ 
                  

មនធីរខផនការ 



 

 ទំពរ័ 511 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ របខភទខស្វារដឌបាល ឯរតា ខរគាង ជារ់ខស្ថង ខរបរបលួ អបរទទលួបនធុរ របភពព័ត៌មាន វធិសីា្ស្ថ 

                  

មនធីរការខរៀបចុំខដនដី នគរបូនីយរមម ស្ុំណង់ និងសុ្រខិយាដី 
១ ខស្វាសុ្រខិយាដ ី ប័ណត ៦០០០     មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   

២ ខស្វាស្ុំណង់ ចាប់ ៥០០     មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   

៣ ខចញវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាង ររុម ៥០     មនធីរខដនដ ី របាយការណ៍   

មនធីរបរសិាទ ន 
                  

ស្បងការនគរបាលខេតថ 
១ របកាស្ទទលួសាគ ល់ជនបរខទស្អខនាថ របខវស្នថ ស្នលឹរ ២៥០     ស្បងការន.ប.ខេតថ របាយការណ៍   
២ ខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ (រ២) ស្នលឹរ ២៥០០     ស្បងការន.ប.ខេតថ របាយការណ៍   
៣ ខស្ៀវខៅរគួសារ (រ៤) រាល ៣៥០០     ស្បងការន.ប.ខេតថ របាយការណ៍   
៤ អតថស្ញ្ហតណប័ណត ស្នលឹរ ១០០០០     ស្បងការន.ប.ខេតថ របាយការណ៍   

 
  



 

 ទំពរ័ 512 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

តារាងររបេ័ណ្ឌ តាមដ្ឋន 
និងវាយតម្មល ដ្ឋរ់ខចញ លេិិតបទដ្ឋឋ នរតិយតុតរបសរ់ដឋរលខេតត 

ល.រ លរសភទលិេិត្ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 

១ លិេិត្ចូល ច់រ ់ ១៦៤១៣     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

២ លិេិត្ជូនដំណឹង ច់រ ់ ១៦២៤     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

៣ សេចក្ថីេសលមច ច់រ ់ ៥០៦     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

៤ ដីកា  ច់រ ់ ២១៦     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

៥ ដីកាអម ច់រ ់ ២៥២     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

៦ លិេិត្សេបើេំុ ច់រ ់ ៥០០១     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

៧ លិេិត្អនុញ្ហដ ត្លរក្រអាជីវក្មយ ច់រ ់ ២៧៦     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

៨ លិេិត្អសញ្ជ ើញ ច់រ ់ ១២៧៣     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   
៩ រាយការណ៍ ច់រ ់ ១៧៣៦     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 513 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ លរសភទលិេិត្ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 

១០ លិេិត្អនុញ្ហដ ត្សរើក្ឱ្េងស្ថទ ន ច់រ ់ ១០៦     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

១១ លិេិត្អនុញ្ហដ ត្ច់រឈ់រេ់លមាក្ ច់រ ់ ៣៧៧     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

១២ សេចក្ថីផណន ំ ច់រ ់ ១៦០     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

១៣ លិេិត្សែធរេិទនិ ច់រ ់ ២៦២     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

១៤ លិេិត្រញ្ហជ ក្ ់ ច់រ ់ ១៦១     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

១៥ លិេិត្រងាគ រក់ារ ច់រ ់ ៩៧     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

១៦ លិេិត្ផងវងអំណររុណ ច់រ ់ ៥៦     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

១៧ លិេិត្អនុញ្ហដ ត្ស្ថងេង ់ ច់រ ់ ៣៤៦     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

១៨ សេៀវសៅរនធុក្ ច់រ ់ ៧៤     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 514 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ លរសភទលិេិត្ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 

១៩ ផែនការរណៈរញ្ហជ ការឯក្ភាពរដឌាលសេត្ថ ច់រ ់ ២៥៤     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   
២០ ដីការឯក្ត្ថភូត្ សលេ ២៥០     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

២១ សេចក្ថីជូនដំណឹង សលេ ២៥០     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

២២ 
សរៀរចំសេចក្ថីជូនដំណឹងែសពឝែាយអំពីសេវាក្បុង
អងគភាពលចក្សចញចូលផត្មយួ 

សលើក្ ១៨     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

២៣ 
សរៀរចំេសេចក្ថីជូនដំណឹងដល់អាជីវក្រ និង
មាច េ់អាជីវក្មយ សដើមផរីនថអាជាញ រណ័ត ងយីររេ់េវួន
ផដលានែុត្េុពលភាព 

សលេ ១០០     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

២៤ 
សរៀរចំសេចក្ថីេសលមចននផដលពាក្ព់ន័ននឹងការ
ផក្េលមួលឬផ្ទវ េ់រថូរមស្រនថីក្បុងអងគភាពលចក្សចញ
ចូលផត្មយួ 

សលេ ១០     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 515 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ លរសភទលិេិត្ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 

២៥ 
សលពៀងលិេិត្ជូនថាប ក្ដឹ់ក្នសំដើមផអីនុញ្ហដ ត្ជូន
អាជីវក្រ និងមាច េ់អាជីវក្មយ សលើអាជីវក្មយនន
ពាក្ព់ន័ននឹងអងគភាព 

សលេ ៥០០     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

២៦ 
សលពៀងអាជាញ រណ័ត ជូនថាប ក្ដឹ់ក្នសំដើមផពិីនិត្រ និង
សចញអាជាញ រណ័ត ជូនលកុ្មហ ុន និងអាជីក្រ ផដល
សេបើេំុសធ្ឝើអាជីវក្មយ 

សលេ ៤៩០     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

២៧ 
សលពៀងលិេិត្អនុញ្ហដ ត្ការស្ថងេងេំ់ណងន់ន 
ជូនថាប ក្ដឹ់ក្នសំដើមផពិីនិត្រ និងេសលមច 

សលេ ៥១០     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

២៨ 

សលពៀងលិេិត្មយួចំនួនសៅថាប ក្ល់កុ្ង លេុក្ និង ុំ 
េងាក ត្ ់សដើមផលីេងទិ់នបនយ័សលើេំណងម់យួចំននួ 
ផដលមនិមានច់រអ់នុញ្ហដ ត្ជូនថាប ក្ដឹ់ក្នពិំនិត្រ 
និងេសលមច 

សលេ ៣៤     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   



 

 ទំពរ័ 516 

ផែនការអភិវឌណនរ៍យៈសពលលាឆំ្ប  ំ២០២០-២០២៤ ររេ់រដឌាលសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ល.រ លរសភទលិេិត្ ឯក្តា សលរង ជាក្ស់េថង ផលរលរលួ អបក្ទទលួរនធុក្ លរភពពត័្ម៌ាន វធិ្សី្ថស្រេថ 

២៩ 
សរៀរចំលិេិត្អសញ្ជ ើញមនធីរ/អងគភាពពាក្ព់ន័នសដើមផី
លរជំុសដាោះលស្ថយពីរញ្ហា លរឈមននសលើការែថ
ល់សេវាក្បុងអងគភាព 

សលេ ២៨     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

៣០ 

 
សរៀរចំលិេិត្អនុញ្ហដ ត្សដើមផចុីោះលេងទិ់នបនយ័
អាជីវក្មយ ឬអាជីវក្រផដលមនិទនម់ានច់រ់
អនុញ្ហដ ត្លរក្រអាជីវក្មយ 

សលេ ១២១     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   

៣១ 
សលត្ៀមសរៀរចំលិេិត្េលមារស់រើក្វរគរណថុ ោះរណ្ដថ
លផដលមានការផណនងំយីៗ ពីលក្េួងពាក្ព់ន័នសលើ
យនថការលចក្សចញចូលផត្មយួលកុ្ង លេុក្ 

សលេ ១៧     រដឌាលសេត្ថ រាយការណ៍   



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ឧបសមព័នធទ១ី 

 
ខសចរដីសខរមច 

សដពីី 
ខោលការណ៍្ផណ្នាាំផផនរខោលនខោរយ 
សរមាប់ការរសាងផផន ការអភិវឌ្ឍន៍ និង 
រមមវិធីវិនិខោរបីឆ្ន ាំរ ាំរិលខេតដខកាះរងុ 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 
 
 

ឧបសម្ព័នធទ២ី   
 

សសចក្តីសសរម្ច 
សតពីី 

ការរបកាសទទួលស្គា លរ់បធាន អនុរបធាន 
និងសមាជិក្គណៈក្មាា ធិការសរម្បសរម្ួល
បសចេក្សទស របសរ់ក្ុម្របឹក្ាសេត្តសកាោះក្ងុ 

 











 

 

 
 

 
 

 

 
ឧបសមព័នធទី៣ 

 
ខសចរដីសខរមច 

សដពីី 
ការបខងកើតររុមការងាររសាងផផនការអភិវឌ្ឍន៍ខេតត 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

   



 

 

 

 
 
 

ឧបសមព័នធទ៤ី 
 

របតិទិនការងារ 
រសាងផផនការអភិវឌ្ឍន៍ខេតដខកាះរងុ 

 



  



 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

ឧបសមព័នធទ៥ី 
   

ខោលខៅ នងិចាំណុ្ចខៅ ម្នខោលខៅអភវិឌ្ឍន៍
របរបខដ្ឋយចីរភាពរមពជុា(រ.អ.ច.រ) 
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េគលេ  និង ចំណុចេ   
ៃន េគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព កមពុជ (គ.អ.ច.ក.) 

 
េគលេ ទី១៖ បញចប់ភព្រកី្រក្រគប់ទ្រមង់េន្រគប់ទីកែន្លង 
 
şе‗НşЮţ  
១.១  ្រតឹមឆំា២០៣០លុបបំបាត់ភាព្រកី្រកធ្ងន់ធ្ងរស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូបេនៅ្រគប់ទកីែន្លង វាស់ែវង

្របជាជនែដលរស់េនៅក្នងុក្រមតិជីវភាពតចិជាង ១,៩០ដុលារក្នុងមួយៃថ្ង។ 
 
១.២   កាត់បន្ថយយា៉ងតចិពាក់កណា្ដលនវូសមាមា្រតៃនបុរស ្រស្តនីិងកមុារ្រគប់អាយុ ែដលរស់េនៅ

ក្នុងភាព្រក្ីរក ្រគប់សមាសភាព េដាយែផ្អកេលើនយិមន័យរបស់កម្ពុជា េនៅ្រតឹមឆំា២០៣០។ 
 
១.៣   អនុវត្ត្របព័ន្ធជាតិគំាពារសង្គមនិងវធិានការេផ្សងៗ ឲ្យបានទូទំាង្របេទស និងសេ្រមចឲ្យបាន

ភាគេ្រចើននូវភាព្រគបដណ្ណប់ៃន្របពន័្ធេនះ ដល់្របជាជន្រក្ីរក នងិ្របជាជនងាយរងេ្រគាះ េនៅ
្រតឹមឆំា២០៣០។ 

 
១.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា បុរស ្រស្តី្រគប់រូប ជាពិេសស្របជាជន្រក្ីរកនិង្របជាជនងាយរង

េ្រគាះ មានសិទ្ធិេស្មើគាក្នងុការេ្របើ្របាស់ធនធានេសដ្ឋកិច្ច នងិក្នុងការទទលួបានេសវាមូលដាន 
ភាពជាមាស់ និងការ្រគប់្រគងដីនិងកម្មសិទ្ធិេផ្សងេទៀត ធនធានធម្មជាត ិ បេច្ចកវទិ ថ្មីៗសម
្រសបនិងេសវាហិរញ្ញវត្ថុ រមួទំាងមី្រកហូិរញ្ញវត្ថុ។ 

 
១.៥  ្រតឹមឆំា២០៣០កសាងភាពធនរបស់្របជាជន្រកី្រក និង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នងុសានភាព

ងាយរងេ្រគាះ នងិកាតប់ន្ថយពីភាពងាយេ្រគាះថាក់និងភាពងាយរងេ្រគាះពី្រពតឹ្តការណ៍ធំៗ
ពាក់ព័ន្ធនងឹអាកាសធាតុ និងការភ័យតក់ស្លុតេផ្សងេទៀតេដាយសារេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកចិ្ច នងិប
រិសាន និងេ្រគាះមហន្តរាយនានា។ 

 
១.a  ធានាថា ការេកៀរគរធនធានពី្របភពខុសៗគារមួទំាងតាមរយៈកិច្ចសហ្របតិបត្តិការស្រមាប់

េលើកកម្ពស់ការអភវិឌ្ឍ េដើម្បីផ្តល់នវូមេធ បាយនិងការព ករណ៍្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ការអភវិឌ្ឍ
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្របេទសជាតនិានា ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចស្រមាប់អនុវត្តកម្ម
វិធីនងិេគាលនេយាបាយនានាេដើម្បីបញ្ចប់ភាព្រក្ីរកក្នុង្រគប់រូបភាព។ 

 
១.b  បេង្កើត្រកបខណ័េគាលនេយាបាយសម្រសបេនៅក្រមិតជាតិ ក្រមិតតំបន់ និងក្រមិតអន្តរជាតិ 

េដាយែផ្អកេលើយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍនគំ៍ា្រទ្របជាជន្រក្ីរកនងិមានលក្ខណៈេយនឌ័រស្រមាប់គំា
្រទដល់ការពេន្លឿនការវិនិេយាគ ក្នុងែផ្នកលុបបំបាត់ភាព្រកី្រក។ 

 
េគលេ ទី២៖  បញចប់ភពអត់ឃ្ល ន សេ្រមចឲយបនសន្តិសខុេសបង េធ្វើឲយ្របេសើរ

េឡើង ថ នភព របូតថមភ នងិ េលើកកមពសក់សកិមម្របកបេ យ
ចីរភព 

 
២.១  ្រតឹមឆំា២០៣០ បញ្ចប់ភាពអត់ឃាន នងិធានានូវការទទួលបានសានភាពេនះេដាយ្របជាជន

្រគប់រូប ជាពេិសស ្របជាជន្រកី្រកនិង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នងុសានភាពងាយរងេ្រគាះ រួម
ទំាងកុមារ ឲ្យរួចផុតភ័យ មានម្ហូបអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភ្រគប់្រគាន់ក្នុងមយួឆំាៗ។ 

 
២.២  ្រតឹមឆំា២០៣០ បញ្ចប់្រគប់ទ្រមង់ៃនកង្វះអាហារបូត្ថម្ភ រួមទំាងការសេ្រមចបានេនៅឆំា២០២៥

នូវ ចំណចុេដៅែដលបានឯកភាពក្នុងក្រមិតអន្តរជាតិស្តីពភីាព្រកឹននងិភាពស្គមសា្គងំរបស់
កុមារអាយុេ្រកាមអាយុ៥ឆំា នងិេដាះ្រសាយនូវត្រមូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារវី័យជំទង់ ្រស្តី
មានៃផ្ទេពាះនិង្រស្តីកពំុងបំេបៅេដាះកនូ នងិ ្រស្តវីយ័ចាស់។  

 
២.៣  ្រតឹមឆំា២០៣០ ទទួលបានកំេណើនេទ្វរដងៃន ផលិតផលកសិកម្ម នងិចណំូលរបស់ផលិតករ

ធុនតចូ ជាពេិសស ្រស្តីក្នងុ្រគសួារទរុគត ្រគួសារកសិករ អ្នកគងាលនិងអ្នកេនសាទ រមួទំាង
តាមរយៈការធានានិងការទទួលបានេស្មើភាពគានូវដីធ្លី ធនធានផលិតកម្មេផ្សងេទៀតនងិធាតុ
ចូល ចេំណះដឺង េសវាហរិញ្ញវត្ថ ុទីផ រនិងកាលានវុត្តភាពស្រមាប់តៃម្លបែន្ថម នងិការងារក្នុង
ែផ្នកមនិែមនកសិកម្ម។ 

 
២.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានានូវ្របពន័្ធផលិតកម្មម្ហបូអាហារែដលមានចីរភាព អនុវត្តសកម្មភាព

កសិកម្មេដាយមានមានការេឆ្លើយតបនឹងបែ្រមប្រមួលអាសធាតុ ែដលជួយឲ្យមានការេកើន
េឡើងនូវផលិតកម្មនផិលិតផល ជួយែថរក ្របពន័្ធេអកូឡូសីុ ជួយព្រងឹងសមត្ថភាពស្រមាប់
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បន ំនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុអា្រកក ់ ភាពរំាងស្ងួត ទឹកជនំន់ និងេ្រគាះមហន្តរាយេផ្សង
េទៀត និងេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងជាបន្តបនាប់គុណភាពដី។  

 
២.៥  ្រតឹមឆំា២០២០ រក ការេធ្វើពពិិតកម្មែហ្សនៃន្រគាប់ពូជការេធ្វើកសិកម្មនងិចំការ ការផ ំពូជ

សត្វ នងិ្របេភទសត្វៃ្រពែដលពាក់ពន័្ធ រួមទំាងតាមរយៈការ្រគប់្រគងសម្រសប ការេធ្វើពពិិធ
កម្មនិងរក ្រគាប់ពូជ េនៅក្រមិតជាតិ តំបន ់ និងអន្តរជាត ិ នងិេលើកកម្ពស់ការទទួលបាន
ចំែណក្របកបេដាយយុត្តិធម៌ និងសមធម៌ៃនផល្របេយាជនព៍កីារេ្របើ្របាស់ធនធានែហ្សននងិ
ចំេណះដឹង្របៃពណីយ៍ែដលពាក់ព័ន្ធ ដូចការឯកភាពជាអន្តរជាតិ 

 
២.a  បេង្កើនការវិនេិយាគ រួមទំាងតាមរយៈការេលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារអន្តរជាតកិ្នុងែផ្នក

េហដារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ការ្រសាវ្រជាវនិងេសវាផ្សព្វផ យកសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍបេច្ចកវិជានិង
ធនាគារែហ្សនរុក្ខជាតិនងិសត្វេដើម្បីេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផលិតក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពងុអភវិឌ្ឍ
ន៍ ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតចិតួច។ 

 
២.b  ែកត្រមូវនងិការពារពាណិជ្ជកម្ម (ទប់សា្កត់របំាងនងិកហំុសឆ្គងពាណិជ្ជកម្ម) ក្នុងទីផ រ

ផលិតផលកសិកម្មពិភពេលាក រួមទំាងការលប់បំបាត់្រគប់ទ្រមង់ទំាងអស់ៃនឧបត្ថម្ភធនដល់
ការនំាេចញផលិតផលកសិកម្ម និងរាល់វិធីសា្រស្តនំាេចញែដលមានផលប៉ះពាល់ដូចគា 
េដាយែផ្អកតាមអាណត្តកិាលៃនកិច្ច្របជុំតុមូលពកីារអភិវឌ្ឍេនៅទី្រកុងដហូា។ 

 
២.c  ឯកភាពេលើវធិានការណន៍ានា េដើម្បីធានាកិច្ចដំេណើរការ្របេសើរជាងមុនៃនទីផ រមុខទំនិញ

ម្ហូបអាហារនងិវត្ថុធាតេុដើមស្រមាប់ផលិត និងស្រមបស្រមួលឲ្យការទទួលបានទាន់េពលេវលា
នូវពត័៌មានពទីីផ រ រួមទំាងេសវាម្ហបូអាហារ េដើម្បីជួយទប់សា្កត់ការែ្រប្របួលខំាងការបស់ៃថ្ល
ម្ហូបអាហារ។ 

 
េគលេ ទី៣៖  ធនឲយជវីភពរសេ់នរបស្់របជជន្របកបេ យសខុភពល្អ និង 

េលើកកមពសស់ខុមលភពរបសម់នុស ្រគប់របូនិង្រគប់វ័យ  
 
៣.១   ក្រមិតៃនការអភិវឌ្ឍៃន្របេទសកម្ពុជាៈ សុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់្របជាពលរដ្ឋ និង

បងា្ករហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ។ុ 
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៣.១  ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយអ្រតាមរណៈភាពមាតាេនៅក្រមិតសាកល ឲ្យេនៅក្រមិតទាបជាង 
៧០ក្នុងចេំណាម ១០០ ០០០កំេណើតរស់។ 

 
៣.២  ្រតឹមឆំា២០៣០ បញ្ចប់ការសាប់ែដលអាចការពារបាន ៃនទារកេទើបេកើតនិងកុមារអាយុេ្រកាម

៥ឆំា េដាយ្រគប់្របេទសទំាងអស់មានេគាលេដៅកាត់បន្ថយមរណភាពទារកេទើបេកើត ដល់
្រតឹម ១២ ក្នងុ ១០០០កំេណើតរស់ នងិមរណភាពកុមារេ្រកាមអាយុ ៥ឆំា យា៉ងេហាចណាស់
ដល់្រតឹម ២៥ ក្នុងចេំណាម ១០០០កំេណើតរស់។ 

 
៣.៣  ្រតឹមឆំា២០៣០ បញ្ចប់ការរីករាលដាលេមេរាគេអដស៍ ជំងរឺេបង ្រគុនចាញ់ ជំងឺមនិ្រតវូបាន

យកចិត្តទកុដាក់េនៅតំបន់្រតពូិច ជំងេឺថ្លើម ជំងឺឆ្លងតាមទឹក នងិជំងឺឆ្លងេផ្សងេទៀត។ 
 
៣.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយឲ្យបានមួយភាគបីៃនមរណៈភាពមុនអាយុកាលរំពឹងទកុ ពីជំងឺមនិ

ឆ្លង តាមរយៈ ការការពារនិងការព បាល និងេលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តនងិសុខមុាលភាព។ 
 
៣.៥  ព្រងងឹការបងា្ករនិងការព បាលការេសពសារធាតុរួមទំាង ការេសពេ្រគឿងេញៀន នងិការេ្របើ

្របាស់ជាតិសុរាែដលនំាឲ្យេ្រគាះថាក។់ 
 
៣.៦   ្រតឹមឆំា២០២០ កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលៃនចំននួមនុស្សសាប់េដាយេ្រគាះថាក់ចរាចរ 

េនៅទូទំាងពភិពេលាក។ 
 
៣.៧  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា ការទទលួបានជាសាកលនូវេសវាែថទំាសុខភាពផ្លូវេភទ និងេសវា

សុខភាពបន្តពូជ រមួទំាងែផនការ្រគសួារ ព័ត៌មាននិងការអប់រំ នងិការេធ្វើសមាហរណកម្មសុខ
ភាពបន្តពូជេទៅក្នុងកម្មវធិនីិងយុទ្ធសា្រស្តជាតិ។ 

 
៣.៨  សេ្រមចឲ្យបាន នូវសុខភាពល្អជាសកល រួមទំាង ការបងា្ករហានីភ័យែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួល

បាននូវេសវាែថទំាសុខភាពចំាបាច់ែដលមានគុណភាព និង ការទទួលបានថំាេពទ្យនិងថំា
បងា្ករចំាបាច់ែដលមានគណុភាព មាន្របសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថភិាព ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។ 
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៣.៩  ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយជាបេណ្ណើរៗនូវចនំនួមនុស្សសាប់និងឈ ឺ េដាយសារជាតិគីមីនងិ
ខ្យល់្របកបេដាយេ្រគាះថាក់ ការបំពលុទឹកនិងបរយិាកាស នងិការចម្លងេមេរាគ។ 

 

៣.a  ព្រងងឹការអនុវត្ត្រកបខណ័អនុស របស់អង្គការសុខភាពពិភពេលាក ស្តីពីការ្រតតួពិនតិ្យថំា
ជក់ ឲ្យបានហ្មត់ចត់េនៅក្នុង្រគប់្របេទស។ 

 
៣.b  គំា្រទដល់ការ្រសាវ្រជាវនងិការអភិវឌ្ឍ វា៉កស់ាំងនងិថំាេពទ្យ ស្រមាប់ជំងឆឺ្លងនងិជំងឺមនិឆ្លង 

ែដលមានផលប៉ះពាល់ជាដំបូងដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ  ផ្តល់នវូទទួលបាននូវថំាេពទ្យ
និងវា៉កស់ាំងចំាបាច់ េដើម្បីេឆ្លើយតបនឹងេសចក្ត្ីរបកាសទី្រកងុដាហាស្តីពីកិច្ច្រពមេ្រពៀងស្តីពី
ទស្សនវិស័យពាក់ព័ន្ធនងឹពាណិជ្ជកម្មកម្មសិទ្ធិប  (TRIPS) នងិសុខភាពសាធារណៈ ែដល
ប ក់ពីសិទ្ធិរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ក្នុងការេ្របើ្របាស់លក្ខខណេពញេលញេនៅ
ក្នុងកចិ្ច្រពមេ្រពៀងស្តីព ី ទដិ្ឋភាពែដលពាក់ព័ន្ធនងឹអាជីវកម្មែដលមានកម្មសិទ្ធិប ែដលេឆ្លើយ
តបនឹងការការពារសុខភាពសាធារណៈ នងិជាពិេសស ផ្តល់នវូការទទួលបានថំាេពទ្យ 
ស្រមាប់្របជាជនទំាងអស់។ 

 
៣.c  បេង្កើនជាបន្តបនាប់ការវិភាជថវិកាេលើវិស័យសុខាភិបាល និងេ្រជើសេរីសការអភិវឌ្ឍការបណ្ណុះ

បណា្ដល និងការជួលបុគ្គលិកែផ្នកសុខាភិបាល េនៅក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ជា
ពិេសស េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតចួ នងិបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ
កំពុងអភវិឌ្ឍន៍។ 

 
៣.d  ព្រងងឹសមត្ថភាពរបស់្របេទសទំាងអស់ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ្ឍន៍ ស្រមាប់ផ្ត

ល់ព័ត៌មានជាមុន ពាកព់័ន្ធនងឹការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការ្រគប់្រគងហានិភយ័សុខភាព
េនៅក្រមិតជាតិនិងក្រមិតសកល។ 

 
េគលេ ទី៤៖ ធនករអបរ់្ំរបកបេ យ គណុភព បរយិប័នន និងសមធម៌ នងិ 

េលើកកមពសក់ នវុត្តភពសកិ េពញមួយជីវិត ស្រមប់្របជជន
្រគប់របូ  

 

៤.១   ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា កុមារានិងកមុារីទទួលបានការអប់រំេពញេលញ្របកបេដាយសមធម៌
និងគុណភាព េនៅក្រមិតបឋមសិក និងមធ្យមសិក េដាយមិនមានការបង់ៃថ្លឈ្នួល ែដលនឹង
េធ្វើឲ្យលទ្ធផលៃនការសិក មាន្របសិទ្ធភាព។  
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៤.២  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា កុមារានងិកុមារី្រគបរ់បូនឹងទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍក្នុងភាពជាកុមារ

តូច ទំាងការែថរក និងការអប់រំេនៅមេត្តយ្យសិក  ្របកបេដាយគុណភាព ស្រមាប់េ្រតៀមខ្លួន
្រគប់្រគាន់សិក េនៅក្រមិតបឋមសិក ។  

 
៤.៣  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាការទទួលបានេស្មើភាពគាស្រមាប់បុរសនិង្រស្តី្រគប់រូប នូវការបណ្ណុះប

ណា្ដលបេច្ចកេទសមុខវជិាជីវៈ និងការសិក េនៅក្រមិតឧត្តមសិក  រួមទំាង សាកលវិទ ល័
យ។  

 
៤.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនជាបន្តបនាប់នូវចនំួនយុវវយ័និង្របជាជនេពញវ័យែដលមានជនំាញរួម

ទំាងជំនាញបេច្ចកេទសនិងវិជាជវីៈ ស្រមាប់បំេពញការងារ មខុរបរភាពជាសហ្រគិនសមរម្យ។  
 
៤.៥   ្រតឹមឆំា២០៣០ លុបបាត់កមាតេយនឌ័រេនៅក្នងុវិស័យអប់រ ំ និងធានាការទទួលបានភាពេស្មើ

ភាពគាក្នងុការអប់រំ្រគបក់្រមិត និងេនៅក្នុងការបណ្ណុះបណា្ដលវិជាជីវៈស្រមាប់្រកុមជនងាយរង
េ្រគាះ រួមទំាង្រកុមជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ្របជាជននិងកុមារែដលរស់េនៅក្នុង
សានភាពងាយរងេ្រគាះ។ 

 
៤.៦  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា យុវវ័យ្រគប់រូប នងិសមាមា្រតភាគេ្រចើនៃន្របជាជនេពញវ័យ ទំាង

បុរសនិង្រស្ត ីសេ្រមចបាននូវលក្ខខណអក្ខរភាព។  
 
៤.៧  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា អ្នកសិក ្រគប់រូប នងឹទទួលបានចំេណះដឹងនងិជំនាញែដល្រតូវការ 

េដើម្បជីំរុញការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព  រួមទំាងក្នុងចេំណាម្របជាជនេផ្សងេទៀតតាមរយៈ
ការសិក ស្រមាប់ការអភវិឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាពនិងជវីភាពពរស់េនៅេដាយចីរភាព មានសិទ្ធិ
មនុស្ស មានសមភាពេយនឌ័រ មានេលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តភិាពនងិគានអំេពើហិង  ្របជាជាតិ
និងការេលើកទឹកចតិ្តជាសាកលៃនវប្បធម៌ច្រមុះ និងការរមួចំែណករបស់វប្បធម៌េទៅដល់ការ
អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។  
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៤.a  កសាងនិងេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងសមារៈបរិកា្ខអប់រ ំ ែដលេធ្វើឲ្យមានភាពែ្រប្របួលដល់កុមារអ្នក
បាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មនិងេយនឌរ័ និងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព គានអំេពើហងិ  មានបរសិានៃន
ការសិក ្របកបេដាយបរយិាប័ន្ននងិមាន្របសិទ្ធភាព ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។  

 
៤.b  ្រតឹមឆំា២០២០ ព្រងកីជាបន្តបនាបន់ូវចំននួអាហារូបករណក៍្នុងសាកលេលាកស្រមាប់បណា្ដ្រប

េទសកំពងុអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច បណា្ដរដ្ឋែដន
េកាះតូចៗកពំុងអភិវឌ្ឍន ៍បណា្ដ្របេទសក្នុងទ្វិបអា្រហ្វិក ស្រមាប់ការសិក េនៅក្រមិតខ្ពស់ រួម
ទំាង ការបណ្ណុះបណា្ដលវិជាជីវៈ នងិ បេច្ចកវទិ ព័ត៌មាននងិទូរគមនាគមន៍ កម្មវធិីបេច្ចកេទស
វិស្វករនងិវទិ សា្រស្ត េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍនន៍ិងបណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍េផ្សង
េទៀត។   

 
៤.c  ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនការផ្គត់ផ្គង់្រគូបេ្រងៀនែដលមានគុណភាព រួមទំាងតាមរ

យៈ កចិ្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្រមាប់ការបណ្ណុះបណា្ដល្រគូបេ្រងៀនេនៅក្នុងបណា្ដ
្របេទសកពំងុអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ និងក្នុងប
ណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពងុអភិវឌ្ឍន៍។ 

 
េគលេ ទី៥៖  សេ្រមចឲយបនសមភពេយនឌ័រ និងព្រងឹងភពអង់ ចរបស្់រស្តី

និងកមុរ្ីរគប់របូ 
 
៥.១  បញ្ចប់រាល់ទ្រមង់ៃនការេរសីេអើង្របឆាងំនឹង្រស្តីនិងកុមារ ីេនៅ្រគប់ទីកែន្លង។ 
 
៥.២ លុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង េលើ្រស្តីនិងកមុារី េនៅទីសាធារណៈនិងទកីែន្លងឯកជន

នានា រួមទំាងការជួញដរូ ការេធ្វើអាជវីកម្មផ្លូវេភទនងិអាជវីកម្មេផ្សងេទៀត។ 
 
៥.៣ លុបបំបាត់រាល់ទេង្វើែដលមានេ្រគាះថាក់ ដចូជាការបង្ខំកុមារឲ្យេរៀបអាពាហព៍ិពាហ៍ និងការេធ្វើ

ឲ្យមានរបួសសាម្របដាប់បន្តពូជ។ 
 
៥.៤.  ទទួលសា្គល់និងផ្តល់តៃម្លដល់ការងារផ្ទះែដលមនិទទួលកៃ្រម តាមរយៈ ការផ្តល់េសវាសាធារ

ណៈ េហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងេគាលនេយាបាយគាំពារសង្គម និងេលើកកម្ពស់ការរួមចែំណក
ទទួលខុស្រតូវឲ្យបានសមរម្យ េនៅក្នងុសង្គម្រគសួារនងិសង្គមជាតិ។ 
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៥.៥  ធានាការចូលរួមេពញេលញនិងមាន្របសិទ្ធភាពរបស់្រស្ត ី និងមានឱកាសដូចគាក្នុងភាពជា

អ្នកដឹកនំាេនៅ្រគប់ក្រមតិៃនការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចក្នុងវិស័យនេយាបាយ េសដ្ឋកិច្ច នងិជីវតិជា
សាធារណៈ។ 

 
៥.៦  ធានាការទទលួបានសុខភាពផ្លវូេភទនិងសុខភាពបន្តពូជ នងិសិទ្ធិបន្តពជូជាសកលដូចបាន

ឯកភាពេដាយែផ្អកេលើកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី្របជាជននិងការអភិវឌ្ឍ 
និងែផនការ សកម្មភាពទ្ីរកុងេប៉កំាង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា។ 

 
៥.a  ដំេណើរការកែំណទ្រមង់ េដើម្បផី្តល់ដល់្រស្តីនូវសិទ្ធិេស្មើភាពគា េលើធនធានេសដ្ឋកចិ្ច ក៏ដូចជា 

ការទទួលបានភាពជាមាស់និងការ្រគប់្រគងដីនិងអចលន្រទព្យេផ្សងេទៀត េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
ធនធានធម្មជាតិនិងមរតក េដាយែផ្អកេលើច ប់របស់្របេទស។ 
 

៥.b បេង្កើនការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ពត័៌មាន នងិទរូគមនាគមន៍ េដើម្បីេលើកកម្ពស់ភាពអងអ់ាចដល់
្រស្តី។ 
 

៥.C  អនុម័តនងិព្រងឹងេគាលនេយាបាយនងិបទដានគតិយុត្តិនានា ស្រមាប់េលើកកម្ពស់សមភាព
េយនឌ័រ នងិបេង្កើនភាពអង់អាចដល់្រស្តីនិងកមុារី េនៅ្រគប់ក្រមតិ។ 

 
េគលេ ទី៦៖  ធនឲយមនទឹកនងិអនមយ័ នងិករ្រគប្់រគងទឹកនងិអនមយ័

្របកបេ យចីរភព ស្រមប់្របជជន្រគប់របូ 
៦.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ សេ្រមចនូវការទទួលបានសាកលកម្មនិងសមធម៌នូវទកឹបរិេភាគែដលមាន

សុវត្ថិភាពនងិតៃម្លសមរម្យ ស្រមាប់្របជាជនទំាងអស់។ 
 
៦.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ សេ្រមចនូវការទទួលបាន្រគប់្រគាន់និងសមធម៌នូវអនាមយ័ ស្រមាប់្របជាជន

្រគប់រូប និងបញ្ចប់ការបេនារបង់េនៅេ្រកៅបង្គន់ េផាតការយកចតិ្តទុកដាកេ់លើត្រមូវការរបស់្រស្តី
និងកមុារី នងិ្របជាជនែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ។ 
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៦.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងគុណភាពទកឹ េដាយកាត់បន្ថយការបំពុល លុបបំបាត់ការ
េបាះបង់សំរាម នងិកាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុតៃនការេបាះបងេ់ចាលសមារៈនងិសារ
ធាតុជាតិគីមែីដលមានេ្រគាះថាក់ កាត់បន្ថយឲ្យេនៅពាក់កណា្ដលសមាមា្រតៃនសំណល់រាវ
ែដលមិនបានសមាត និងបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនវត្ថធុាតុេដើមកេកើតេឡើងវិញ និងការេ្របើ្របាស់
េឡើងវិញ្របកបេដាយសុវត្ថិភាពជាសកល។ 

 
៦.៤ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើននូវ្របសិទ្ធភាពៃនទឹកែដលេ្របើ្របាស់េនៅ្រគប់វិស័យ និង

ធានានូវការបូមនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាប េដើម្បីេដាះ្រសាយការខ្វះខាតទឹក នងិកាត់បន្ថយឲ្យបាន
េ្រចើននូវចំននួ្របជាជនែដលរងេ្រគាះេដាយសារការខ្វះខាតទកឹ។ 

 
៦.៥  ្រតឹមឆំា២០៣០ អនវុត្តការ្រគប់្រគងការេធ្វើសមាហរណកម្មធនធានទកឹេនៅ្រគប់ក្រមតិ រួមទំាងតាម

រយៈ កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារឆ្លងកាត្់រពំែដនឲ្យបានសមរម្យ។ 
 
៦.៦ ្រតឹមឆំា២០២០ការពារនិងេធ្វើឲ្យមានទឹកេឡើងវញិ ពាក់ព័ន្ធនឹង្របព័ន្ធេអកឡូូសីុ រួមទំាង ភ្នំ ៃ្រព 

ដីេសើម ទេន្ល និងបងឹ។ 
 
៦.a ្រតឹមឆំា២០៣០ ព្រងកីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ នងិគំា្រទការកសាងសមត្ថភាពដល់ប

ណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ ក្នុងកម្មវធិីនិងសកម្មភាពពាកព់័ន្ធនឹងទកឹនិងអនាម័យ រួមទំាង
បេច្ចកវិជា ្របមូលទឹក បន បទឹកៃ្រប្របសិទ្ធភាពទឹក សមាតសំណល់រាវ ែកៃច្ននិងេ្របើ្របាស់
េឡើងវិញ។ 

 
៦.b គំា្រទនិងព្រងឹងការចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដាន ក្នុងការេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងការ្រគប់្រគង

ទឹកនងិអនាម័យ។ 
 
េគ លេ ទី៧៖  ធនឲយទទួលបនថមពលែដលមនបេចចកេទសទំេនើប្របកប

េ យចីរភព ចេជឿជក់បន និងមនតៃម្លសមរមយ ស្រមប់្របជ
ជន្រគប់របូ 

 
៧.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាការទទួលបានជាសាកលនូវេសវាថាមពលទំេនើប  អាចទកុចតិ្តបាន 

និងតៃម្លសមរម្យ។ 
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៧.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនចែំណកៃនថាមពលកេកើតេឡើងវិញក្នងុថាមពលច្រមុះជាសាកល។ 
 
៧.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនេទ្វរដងៃនអ្រតាេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងនវូ្របសិទ្ធភាពថាមពលជាសកល។ 
 
៧.a ្រតឹមឆំា២០៣០ េលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ េដើម្បីស្រមបស្រមួលការទទួល

បាន បេច្ចកវទិ និងការ្រសាវ្រជាវពថីាមពលសាត រួមទំាង ថាមពលកេកើតេឡើងវិញ ្របសិទ្ធ
ភាពថាមពល និងបេច្ចកវិទ ឥន្ធនៈ ហ្វូសីុលសាត និងជំរុញការវិនិេយាគក្នុងែផ្នកេហដារចនា
សម្ព័ន្ធថាមពលនិងបេច្ចកវិទ  ថាមពលសាត។ 

 
៧.b ្រតឹមឆំា២០៣០ ព្រងីកេហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងបេង្កើនសមត្ថភាពបច្ចកេទសស្រមាប់ការផ្គត់

ផ្គង់ េសវាថាមពលែដលមានលក្ខណៈទំេនើបនិងចរីភាព ស្រមាប់្របេទសកពំុងអភិវឌ្ឍនទំ៍ាង
អស់ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច រដ្ឋជាែដនេកាះតូចៗកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ និង បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ពុំមាន្រពែំដនជាប់សមុ្រទ ្រសបេទៅតាមកម្មវិធី
ស្រមាប់ការគំា្រទរបស់្របេទសនីមយួៗ។ 

 
េគ លេ ទី៨៖  ធនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភពនិងបរយិប័នន មនមខុ

របរេពញេលញ នងិផលតិភព និងមនករងរសមរមយ ស្រមប់្របជ
ជន្រគប់របូ  

 
៨.១  រក ស្ថិរភាពកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចស្រមាប់មនុស្សមាក់ឲ្យ្រសបតាមលក្ខខណជាតិ ជាពិេសស 

កំេណើន ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប្របចំាឆំាយា៉ងតិច៧%េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍតចិតចូ។ 

 
៨.២  សេ្រមចឲ្យបានផលិតភាពេសដ្ឋកចិ្ចក្រមិតខ្ពស់ជាងមុន តាមរយៈ ការេធ្វើពិពធិកម្ម ការបេង្កើន

ក្រមិតបេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ រួមទំាងតាមរយៈ ការេផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើវស័ិយ
ែដលមានតៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ និងឧស ហកម្មអតិពលកម្ម។  

 
៨.៣  េលើកកម្ពស់េគាលនេយាបាយត្រមងទ់ិសការអភិវឌ្ឍែដលគាំ្រទសកម្មភាពផលិតកម្មបេង្កើត

ការងារ សមរម្យ សហ្រគនិភាព ការៃច្ន្របឌតិនិងនវានុវត្តន៍ នងិេលើកទកឹចតិ្តក្នុងការចុះបញ្ជី
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ជាផ្លូវការ នងិកំេណើនសហ្រគាស មី្រកូតូចៗ និងមធ្យម រួមទំាង តាមរយៈ ការទទួលបានេស
វាហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 
៨.៤  រហូតដល់ឆំា២០៣០ េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងជាបន្តបនាប់ ភាពស័ក្តសិទ្ធៃនធនធានជាសកល

ស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់និងផលិតកម្ម និងកចិ្ចខិតខ្ំរបឹងេដើម្បីបេញ្ជៀស កំេណើនេសដ្ឋកចិ្ចមាន
ផលប៉ះពាល់ដល់បរិសាន ្រសបតាម្រកបខ័ណកម្មវិធីរយៈេពល១០ឆំា ស្តីពីផលិតកម្មនងិការ
េ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាព េដាយនំាមុខេដាយបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍ។ 

 
៨.៥  ្រតឹមឆំា២០៣០ សេ្រមចឲ្យបានការងារេពញេលញ្របកបេដាយផលិតភាព នងិការងារសម

រម្យស្រមាប់្រស្តីនិងបុរស រួមទំាងស្រមាប់កមាំងពលកម្មវ័យេក្មងនងិ្របជាជនែដលបាត់បង់
សមត្ថភាពពលកម្ម និងទទួលបាន្របាក់ឈ្នួលពលកម្មេស្មើគាចំេពាះ្របេភទពលកម្មេស្មើគា។ 

 
៨.៦ ្រតឹមឆំា២០២០ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននូវយុវជន ែដលគានការងារេធ្វើ គានការអប់រ ំឬគាន

ការ បណ្ណុះបណា្ដល។ 
 
៨.៧  ចាត់វិធានការនានាជាបនាន់និងមាន្របសិទ្ធភាពេដើម្បីលុបបបំាត់ពលកម្មេដាយបង្ខំ បញ្ចប់

ទាសភាពសម័យទំេនើបនងិការជញួដរូមនុស្ស និងធានាការហាមឃាត់និងការលុបបំបាត់
ពលកម្មកុមារេដាយរួមទំាង ការេ្រជើសេរីសនិងេ្របើ្របាស់េយាធាជាកុមារ និង្រតឹមឆំា២០២៥ 
បញ្ចប់នូវ្រគប់ទ្រមង់ទំាងអស់ៃនពលកម្មកុមារ។ 

 
៨.៨ ការពារសិទ្ធនិានារបស់កុមារ នងិេលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនងិធានាបរិសានការងារស្រមាប់ 

ពលករទំាងអស់ រួមទំាងពលករចណំាក្រសុក ជាពិេសស ជនចំណាក្រសុកជា្រស្តី និង អ្នក
ែដលេធ្វើការងារមិនជាប់លាប់។ 

 
៨.៩  ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើតនងិអនុវត្តេគាលនេយាបាយ ស្រមាប់េលើកកម្ពស់េទសចរណ៍

្របកបេដាយចីរភាព ែដលបេង្កើតការងារនិងេលើកកម្ពស់វប្បធម៌និងផលិតផលក្នុង្រសុក។ 
 
៨.១០ ព្រងងឹសមត្ថភាពរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុង្រសុក េដើម្បេីលើកកម្ពស់និងព្រងកីការទទួលបាន

េសវាធនាគារ េសវាធានារ៉ាប់រង នងិេសវាហិរញ្ញវត្ថុ ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។ 
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៨.a  បេង្កើនហរិញ្ញប្បទានស្រមាប់គំា្រទវស័ិយពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 

ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ រួមទំាងតាមរយៈ្រកបខ័ណេលើក
កម្ពស់ការេធ្វើសមាហរណកម្មស្រមាប់ជំនួយបេច្ចកេទសពាក់ពន័្ធនឹងពាណជិ្ជកម្មដល់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតចួ។ 

 
៨.b  ្រតឹមឆំា២០២០ េរៀបចនំិងអនវុត្តយុទ្ធសា្រស្តសកលស្រមាប់ការងារយុវវយ័ និងអនុវត្តកតិកា

ស សកលពីមុខរបរ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ។ 
 
េគលេ ទី៩៖  ក   ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលធន់នងឹបែ្រមប្រមួល កសធត ុ 

េលើកកមពសឧ់ស ហូបនីយកមម្របកបេ យចីរភពនិងបរយិប័នននងិ
េលើកកមពសន់ នុវត្តន៍  

 
៩.១ អភិវឌ្ឍេហដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធែដលមានគណុភាព អាចេជឿជាក់បាន ធននងឹបែ្រមប្រមួលអាកាស

ធាតុ និងចីរភាព រួមទំាង េហដារចនាសម្ព័ន្ធតំបនន់ិងឆ្លងកាត់្រពំែដន្របេទស េដើម្បីគំា្រទដល់
ការអភិវឌ្ឍេសដ្ឋកិច្ចនងិជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាជន្របេសើរ ជាមួយនឹងការេផាតការយក
ចិត្តទកុដាក់េលើការទទួលបានេដាយសមរម្យនិងសមធម៌ ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូម។ 

 
៩.២ េលើកកម្ពស់ឧស ហូបនយីកម្ម្របកបេដាយបរិយាប័ន្ននិងចីរភាព និង្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើន

ឲ្យបានេ្រចើន ឧស ហកម្មែដលរួមចែំណក បេង្កើតការងារនងិផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុប ឲ្យ
្រសបតាមកាលៈេទសៈជាតិ និងបេង្កើនការរួមចំែណកេនះេទ្វដង េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដល
មានការអភិវឌ្ឍតចិតួច។ 

 
៩.៣ បេង្កើនការទទួលបានេសវាហិរញ្ញវត្ថ ុ ៃនឧស ហកម្មធុនតចូនិងសហ្រគាសេផ្សងៗេទៀត ជាពិ

េសស េនៅក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ រួមទំាង ឥណទានសម្រសបនិងការេធ្វើសមាហរ
ណកម្មឧស ហកម្មនិងសហ្រគាសទំាងេនាះ េទៅក្នុងសងាក់តៃម្លនិងទផី រ។ 

 
៩.៤ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនសមត្ថភាពេហដារចនាសម្ព័ន្ធនិងបពំាក់បែន្ថមលទ្ធភាពរបស់ឧស

ហកម្ម េដើម្បេីធ្វើឲ្យមានចីរភាព ជាមួយនឹងការបេង្កើន្របសិទ្ធភាពៃនការេ្របើ្របាស់ធនធាន នងិ
ការទទួលយកបេច្ចកវិទ និងដេំណើរការឧស ហកម្មសម្រសបែដលសាត និងមិនបះ៉ពាល់ប
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រិសាន េដាយ្រគប់្របេទសទំាងអស់្រតូវេធ្វើសកម្មភាពឲ្យ្រសបតាមសមត្ថភាពរបស់េគេរៀងៗ
ខ្លួន។ 

 
៩.៥ េលើកកម្ពស់ការ្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត បេង្កើនសមត្ថភាពបេច្ចកវិទ របស់វស័ិយឧស ហកម្ម

េនៅ្រគប់្របេទស ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសកពំងុអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងេនាះ ្រតមឹឆំា២០៣០ េលើក
ទឹកចតិ្តនវានវុត្តនន៍ិងបេង្កើនចំននួៃនពលករ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ្ឍ ក្នងុ្របជាជន១លាន
នាក់ នងិការចំណាយដល់ការ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ្ឍែផ្នកសាធារណៈនិងឯកជន។ 

 
៩.a ស្រមបស្រមួលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍេហដារចនាសម្ព័ន្ធែដលមានភាពបន ំ នងិ្របកបេដាយចីរ

ភាព េនៅក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន ៍តាមរយៈការេលើកកម្ពស់ការគំា្រទហិរញ្ញវត្ថ ុបេច្ចក
វិទ និងបេច្ចកេទស ដល់បណា្ដ្របេទសេនៅទ្វិបអា្រហ្វិក បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍
តិចតចួបណា្ដ្របេទសែដលពុំមាន្រពំែដនជាប់សមុ្រទកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍ និងបណា្ដរដ្ឋជាែដន
េកាះតូចៗកពំុងអភិវឌ្ឍន។៍ 

 
៩.b គំា្រទការអភវិឌ្ឍ ការ្រសាវ្រជាវ និងនវានុវត្តន៍បេច្ចកវិជាក្នុង្រសុក ក្នងុបណា្ដ្របេទសកពំងុ

អភិវឌ្ឍន ៍រួមទំាងតាមរយៈការធានានូវការអនុវត្តបរសិានេគាលនេយាបាយស្រមាប់ ពពិធិ
កម្មឧស ហកម្មនិងការផ្តល់តៃម្លបែន្ថមដល់ទំនិញេ្របើ្របាស់។ 

 
៩.c បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនការទទួលបានបេច្ចកវទិ ព័តម៌ាននងិទូរគមនាគមន៍ នងិខិតខំ្របឹងែ្របង 

ផ្តល់នូវការទទួលបានឲ្យបានសមរម្យនិងជាសកលនូវេសវាអិុនទ័រណតិ ក្នងុបណា្ដ្របេទស 
ែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច ្រតឹមឆំា២០២០។ 

 
េគលេ ទី១០៖  កត់បនថយវិសមភពេនកនងុ្របេទសនិងកនងុចំេ មប ្ត ្របេទស

នន  
 
១០.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ សេ្រមចឲ្យបានចណំូលរបស់្របជាជនចំននួ ៤០%ៃន្របជាជនទាំងអស់ 

ែដលមានចណំូលទាបជាងេគនវូកេំណើនជាបន្តបនាប់និងេដាយចីរភាពក្នុងអ្រតាខ្ពស់ជាង
ក្រមិតមធ្យមរបស់ជាតិ។ 
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១០.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ ផ្តល់ភាពអងអ់ាចនិងជរំុញបរយិាប័ន្នសង្គម េសដ្ឋកចិ្ច នងិនេយាបាយ 
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់របូ េដាយមិនគិតពសីានភាព អាយុ េភទ ការបាតប់ង់សមត្ថភាពពល
កម្ម ពជូសាសន៍ ជនជាតិភាគតិច ជនជាតិេដើម សាសនា ឬេសដ្ឋកិច្ច ឬសានភាពេផ្សងេទៀ
ត។ 

 
១០.៣ ធានាផ្តល់នូវឱកាសេស្មើៗគា និងកាតប់ន្ថយវិសមភាពៃនលទ្ធផល រួមទំាងតាមរយៈ ការលុប

បំបាត់ ច ប់ េគាលនេយាបាយ នងិការអនុវត្ត ែដលមានលក្ខណៈេរសីេអើង នងិជំរុញការ
េរៀបចំលិខតិបទដានគតយុិត្តិ េគាលនេយាបាយ និងការអនវុត្តសកម្មភាព ឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ។ 

 
១០.៤ ឯកភាពេលើេគាលនេយាបាយនានា ជាពិេសស េគាលនេយាបាយស្តីពីសារេពើពន្ធ ្របាក់េបៀ

វត្សរ៍ ការគំាពារសង្គម នងិ សេ្រមចឲ្យបានជាបន្តបនាប់សមភាពេ្រចើនជាងមុន។ 
 
១០.៥ េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងបញ្ញត្តិ និងការតាមដានសាប័ននិងទផី រហរិញ្ញវត្ថុសាកល និងព្រងងឹការ

អនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិទំាងេនះ។ 
 
១០.៦ ធានាការេលើកកម្ពស់ភាពជាតំណាងនងិសេម្លង ស្រមាប់ បណា្ដ្របេទសកពំងុអភិវឌ្ឍន ៍ េនៅ

ក្នុងការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ក្នងុេសដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងសកល និងសាប័ន ហរិញ្ញវត្ថុនានា 
េដើម្បផី្តល់នូវ សាប័នែដលមាន ្របសិទ្ធភាព ភាពេជឿជាក ់ គណេនយ្យភាពនិងមានច ប់
េពញេលញ។ 

 
១០.៧  ស្រមបស្រមួលឲ្យ្របជាជនវ័យចាស់ ែដលេធ្វើចណំាក្រសុកនិងពុមំានទលំីេនៅច ស់លាស់

មានសុវត្ថភិាព ្រតឹម្រតវូតាមច ប់ នងិេដាយទទលួខុស្រតូវរមួ តាមរយៈ ការអនុវត្តែផនការ 
និងេគាលនេយាបាយផាស់ប្តូរទីលំេនៅែដលមានការ្រគប់្រគងល្អ។ 

 
១០.a អនុវត្តេគាលការណ៍និង្រប្រពឹត្តកម្មពិេសសនិងេដាយែឡកស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពងុ

អភិវឌ្ឍន ៍ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច ឲ្យ្រសបតាមកិច្ច្រពម
េ្រពៀងពាណជិ្ជកម្មពិភពេលាក។ 
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១០.b េលើកទឹកចិត្តចំេពាះជនំួយអភិវឌ្ឍនផ៍្លូវការ និងលំហូរហិរញ្ញវត្ថ ុ រួមទំាងការវិនិេយាគផាល់ពី
បរេទស ដល់បណា្ដរដ្ឋែដលមានត្រមូវការជាងេគ ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍនត៍ិចតួច បណា្ដ្របេទសេនៅក្នុងទ្វិបអា្រហ្វកិ បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតចូៗែដលកំពុង
អភិវឌ្ឍន ៍ នងិបណា្ដ្របេទសែដលពុមំាន្រពំ្របទល់ជាប់សមុ្រទកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍ ឲ្យ្រសបតាម 
ែផនការនិងកម្មវិធីជាតនិានារបស់្របេទសនីមយួៗ។ 

 
១០.c ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយៃថ្លឈ្នួលេផ្ទរ្របាករ់បស់ជនចំណាក្រសុក ឲ្យេនៅទាបជាង ៣% 

និងលុបបំបាត់្របពន័្ធេផ្ទរ្របាក់ែដលមានៃថ្លឈ្នួល ខ្ពស់ជាង៥%។ 
 
េគលេ ទី១១៖  េធ្វើឲយទី្រកងុ និងទកីែន្លង ងំទីលេំនថមសី្រមប់្របជជន មនលកខ

ណៈ បរយិប័នន សវុតថិភព ធននឹងបែ្រមប្រមួល កសធតុនិងចីរ
ភព 

 
១១.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាឲ្យ្របជាជន្រគប់រូបទទួលបានផ្ទះសមរម្យ សុវត្ថភិាព ្រគប់្រគាន ់និង

ទទួលបានេសវាមូលដាននិងេលើកកម្ពស់សានភាពតំបន់លំេនៅដានមិនទាន់េរៀបរយ។ 
 
១១.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ ផ្តល់នូវការទទួលបានស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប នូវ្របព័ន្ធដកឹជញ្ជនូែដល 

សមរម្យ សុវត្ថិភាព និងចរីភាព េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ ជាពិេសសព្រងីកការដឹក
ជញ្ជូនសាធារណៈ េដាយេផាតការយកចិត្តទកុដាក់ជាពិេសសេលើត្រមូវការរបស់្រស្ត ី កុមារ 
ែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ ្របជាជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម និង
្របជាជនវ័យចាស់។ 

 
១១.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ េលើកម្ពស់នគរូបនយីកម្ម្របកបេដាយបរិយាប័ន្ននិងចីរភាព សមត្ថភាព

ស្រមាប់ការចូលរួម េរៀបចំែផនការនិង្រគប់្រគងការតំាងទីលំេនៅថ្មី្របកបេដាយចីរភាពនិង 
សមាហរណកម្ម េនៅ្រគប្់របេទស។ 

 
១១.៤ ព្រងងឹកិច្ចខតិខំ្របងឹែ្របងបងា្ករនិងការពារវប្បធម៌និងមរតកធម្មជាតិរបស់ពិភពេលាក 
 
១១.៥ ្រតឹមឆំា២០៣០ កាតប់ន្ថយឲ្យបានេ្រចើនចនំួនមនុស្សសាប ់ ចំននួមនសុ្សែដលរងផលប៉ះ

ពាល់ពីេ្រគាះមហន្តរាយ និងកាត់បន្ថយជាបន្តបនាប់ការបាត់បង់េសដ្ឋកចិ្ចេដាយផាល់ ពាក់
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ព័ន្ធនងឹផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបជាសកល េដាយសារេ្រគាះមហន្តរាយ រមួទំាង េ្រគាះមហន្ត
រាយពាក់ព័ន្ធនឹងទកឹ ជាមួយនឹងការេផាតការយកចិត្តទកុដាក់េលើ ការការពារ្របជាជន្រកី្រក 
និង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ។ 

 
១១.៦ ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយការបំពលុបរិសានក្នងុមនុស្សមាក់េនៅទី្រកងុ រមួទំាងតាមរយៈការ

េផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើ គណុភាពខ្យល់ នងិការ្រគប់្រគងសំណល់េនៅទី្រកុង នងិតំបន់
េផ្សងេទៀត។ 

 
១១.៧ ្រតឹមឆំា២០៣០ ផ្តល់នូវការទទួលបានការេ្របើ្របាស់ជាសកលទីលានសាធារណៈែដលមាន

ពណ៌ៃបតង មានសុវត្ថភិាព បរយិាប័ន្ន និងអាចេ្របើ្របាស់បាន ជាពិេសស ស្រមាប់្រស្តនីិង
កុមារ ្របជាជនមនុស្សចាស់ និង្របជាជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម។ 

 
១១.a គំា្រទការភាប់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានៃនេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច នងិបរិសាន រវាងតំបនទ់ី្របជុំជន 

និងតំបន់ជនបទេដាយព្រងឹងការេរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតនិិងតំបន់។ 
 
១១.b ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើននូវចនំួនទ្ីរកងុនិងការតំាងទីលំេនៅថ្ម ីែដលយល់្រពមនិង

អនុវត្តតាម េគាលនេយាបាយនិងែផនការសមាហរណកម្មែដល្របកបេដាយបរិយាប័ន្នការ
េ្របើ្របាស់ធនធានមាន្របសិទ្ធភាព បន្ធូរបន្ថយនងិបន ំនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ មាន
ភាពធន់នឹងេ្រគាះមហន្តរាយ និងអភវិឌ្ឍនិងអនវុត្តឲ្យ្រសបតាម្រកបខ័ណទី្រកងុេសនដាយ 
ស្រមាប់កាតប់ន្ថយហានិភ័យពីេ្រគាះមហន្តរាយ ឆំា២០១៥-២០៣០ ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ
េ្រគាះមហន្តរាយទូេទៅេនៅ្រគប់ក្រមិត។ 

 
១១.c គំា្រទបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ រួមទំាងតាមរយៈ ជំនយួបេច្ចកេទសនិង

ហិរញ្ញវត្ថ ុ ក្នងុការកសាងអគារនានាែដលធុនរងឹមាំនិង្របកបេដាយចីរភាព េដាយេ្របើ្របាស់
វត្ថុធាតុេដើមក្នុង្រសុក។ 

 
េគលេ ទី១២៖ ធនឲយមនចីរភពកនងុទ្រមង់ៃនករេ្របើ្របសន់ិងផលតិកមម 
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១២.១ អនុវត្ត្រកបខណ័ ១០ឆំា ៃនកម្មវិធីផលិតកម្មនិងការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាព្រគប់
្របេទស ្រតូវអនុវត្តសកម្មភាព េដាយមានបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ជាអ្នកដកឹនំា េដាយេផាត
ការយកចិត្តទុកដាក់េលើការអភិវឌ្ឍ និងសមត្ថភាពៃនការអភវិឌ្ឍរបស់្របេទសនានា។ 

 
១២.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ ការ្រគប់្រគង្របកបេដាយចីរភាព នងិេ្របើ្របាស់ធនធានធម្មជាតិេដាយមាន

្របសិទ្ធភាព។ 
 
១២.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយជាសកលឲ្យបានពាក់កណា្ដលៃនម្ហូបអាហារែដលេបាះបង់េចាល

ក្នុងមនុស្សមាក ់ េនៅ្រមិតៃនការលករ់ាយនិងេនៅក្រមិតេ្របើ្របាស់ និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់
េស្បៀងអាហារក្នុងសងាក់ផលិតកម្មនិងផ្គត់ផ្គង ់ រួមទំាងការបាត់បង់េ្រកាយេពល្របមូលផ
ល។ 

 
១២.៤ ្រតឹមឆំា២០២០ សេ្រមចឲ្យបានការ្រគប់្រគងបរសិានល្អ ពាក់ព័ន្ធនឹងការេបាះបង់េចាលសារ

ធាតុគីមីនិងសំណល់្រគប់្របេភទ តាមរយៈ ការែកៃច្នេឡើងវញិ ឲ្យ្រសបតាម្រកបខណ័កិច្ចកិច្ច
្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ និងកាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននវូការបេញ្ចញសំណល់ទំាងេនាះេទៅក្នុង
បរិយាកាស ក្នុងទកឹ នងិក្នុងដី េដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យេនៅទាបបំផុតនវូផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
របស់វា េលើសុខភាព្របជាជននិងបរសិាន 

 
១២.៥ ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើន ការបេង្កើតសំណល់ តាមរយៈការការពារ ការកាត់

បន្ថយ ការែកៃច្នេឡើងវញិ និងការេ្របើ្របាស់េឡើងវិញ។ 
 
១២.៦ េលើកទឹកចិត្ត្រកុមហ៊ុន ជាពិេសស បណា្ដ្រកុមហ៊នុធំៗនិង្រកមុហ៊ុនអន្តរជាតិ ឲ្យយល់្រពមការ

អនុវត្ត្របកបេដាយចីរភាព និងបញ្ចូលព័ត៌មានស្តីពីការេធ្វើឲ្យមានចីរភាព េទៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ជា្របចាំ។ 

 
១២.៧ េលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសវនកម្មជាសាធារណៈែដលមានចីរភាព ឲ្យ្រសបតាមេគាល

នេយាបាយនិងអាទិភាពជាតិនានា។ 
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១២.៨ ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា ្របជាជនេនៅ្រគប់ទកីែន្លង ទទួលបានព័តម៌ាននិងចេំណះដងឹនានា 
ែដលពាក់ពន័្ធនិងស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព និងជវីភាពរស់េនៅ្របកបេដាយ
សុខដុមជាមួយធម្មជាតិ។ 

 
១២.a គំា្រទបណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍ក្នងុការព្រងឹងសមត្ថភាពវទិ សា្រស្តនងិបេច្ចកេទស

របស់ខ្លួន េដើម្បីឈានេឆាះេទៅរកទ្រមង់ចីរភាពជាងមុនៃនផលិតកម្មនងិការេ្របើ្របាស់។ 
 
១២.b អភិវឌ្ឍនងិអនុវត្តឧបករណ៍នានា េដើម្បតីាមដាន្រតតួពិនតិ្យផលប៉ះពាល់ៃនការអភិវឌ្ឍន៍

្របកបេដាយចីរភាព ស្រមាប់វិស័យេទសចរណ្៍របកបេដាយចីរភាព ែដលបេង្កើតការងារនិង
េលើកកម្ពស់វប្បធម៌នងិផលិតផលក្នុង្រសុក។ 

 
១២.c ពន្យល់បក្រសាយពីភាពគាន្របសិទ្ធភាពៃនការឧបត្ថម្ភធនេលើឥន្ធនៈហ្វូសីុល ែដលការេ្របើ

្របាស់នំាឲ្យមានសំណល់េ្រចើន នងិនំាឲ្យទផី រមានការែ្រប្របួល ្រសបតាមសានភាពរបស់
្របេទសជាតនិីមួយៗ រួមទំាង តាមរយៈ ការការែ្របការបង់ពន្ធ និងបំបាតជ់ាបេណ្ណើរៗនូវការ
ឧបត្ថម្ភធនទំាងេនាះ េនៅទីណាែដលមាន េដើម្បីេឆ្លើយតបេទៅនឹងផលប៉ះពាល់បរិសានពីការ
េ្របើ្របាស់ឥន្ធនៈេនះ ្រតូវេផាតការយកចិត្តទកុដាក់េពញេលញេលើត្រមូវការនិងលក្ខខណ
ជាក់លាក ់ របស់បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍នងិកាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុតផលប៉ះ
ពាល់ជាអវិជ្ជមានែដលអាចមាន េទៅេលើការអភិវឌ្ឍនក៍្នុងរេបៀបែដលការពារ្របជាជន្រកី្រក
និងផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍។ 

 
េគលេ ទី១៣៖  ចត់វិធនករជបនទ ន់ េដើមប្ីរបយទុធ្របឆងំនងឹបែ្រមប្រមួល 
   កសធតុ និងផលប៉ះពលរ់បស់   
 
១៣.១ ព្រងងឹសមត្ថភាពធន្រទំានិងភាពបន ំេទៅនឹងេ្រគាះធម្មជាតនិិងេ្រគាះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹង

អាកាសធាតុ ស្រមាប់្រគប់្របេទស។ 
 
១៣.២ េធ្វើសមាហរណកម្មការវាស់ែវងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ េទៅក្នុងេគាលនេយាបាយ យុទ្ធ

សា្រស្ត នងិែផនការជាត។ិ 
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១៣.៣ េលើកកម្ពស់ការអប់រំ ការេលើកម្ពស់ការយល់ដឹង នងិេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមនុស្សនងិ សាប័
ន ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុការបន ំ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និង
ការផ្តល់នូវការេ្រកើនរំលឹកឲ្យ្របយ័ត្នជាមុន។ 

 
១៣.a ្រតឹមឆំា២០២០ អនុវត្តនវូការេប្តជាចតិ្ត ែដលជាការអនុវត្តេដាយបណា្ដភាគីជា្របេទសអភិវឌ្ឍ

ន៍ េទៅនងឹអនុស ៃន្រកបខ័ណសហ្របជាជាតិស្តីពីបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ េដើម្បី
សេ្រមចេគាលេដៅៃនការេកៀរគរមូលនិធិរួមគាឲ្យបាន ១០០ពាន់លានដលុារក្នងុមួយឆំា ពី
្រគប់្របភព េដើម្បីេដាះ្រសាយនូវត្រមូវការរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន ៍េនៅក្នងុបរិការណ៍
ៃនសកម្មភាពនានាស្រមាប់បន្ធូរបន្ថយនិងមានតមាភាពេលើការអនុវត្ត នងិកិច្ច្របតិបត្តិការ
េពញេលញនូវ មូលនិធបិរិយាកាសពណ៌េខៀវ តាមរយៈ ការេកៀរគរមលូធន ឲ្យបានឆាប់
តាមែតអាចេធ្វើេទៅបាន 

 
១៣.b ជំរុញយន្តការស្រមាប់េលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ស្រមាប់ឲ្យែផនការនិងការ្រគប់្រគងប នានា

ពាក់ព័ន្ធនងឹបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច 
និងរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍រមួទំាង ការេផាតការយកចិត្តទុដាកេ់លើ ្រស្តី យុវវយ័ និង
សហគមន៍្របជាជនមូលដាននិង្របជាជនភាគតចិ។ 

 
េគលេ ទី១៤៖ អភិរក និងេ្របើ្របស្់របកបេ យចីរភពនូវ ម សមុ្រទ សមុ្រទ

និងធនធនសមុ្រទ ស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព 
 
១៤.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ ការពារ និងកាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើនការបំពលុ្រគប់្របេភទេនៅក្នុងសមុ្រទ ជា

ពិេសស ពីបណា្ដសកម្មភាពនានាែដលេផ្តើមេចញពីេលើដ ីរួមទំាង ការបំពលុេដាយ សំណល់
ក្នុងសមុ្រទ និងអាហារបបំ៉ន។ 

 
១៤.២ ្រតឹមឆំា២០២០ ្រគប់្រគងឲ្យបានេ្រចើន និងការពារ្របពន័្ធេអកឡូូសីុេនៅក្នុងសមុ្រទតាមេឆ្នរនិង

ទឹកសាបេដើម្បីេចៀសវាងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានា រួមទំាង តាមរយៈការព្រងងឹ ភាពធន់
របស់វា នងិដំេណើរការសកម្មភាពស្រមាប់េធ្វើឲ្យមានភាពដចូេដើមវិញ េដើម្បីសេ្រមចឲ្យបាន
នូវមហាសាគរនងិែដនទកឹសាបែដលមានផលិតភាពនងិសុខភាព។ 
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១៤.៣ កាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុត និងេដាះ្រសាយពីផលប៉ះពាល់របស់អាសីុតកម្មមហាស
មុ្រទ តាមរយៈ ការេលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការែផ្នកវទិ សា្រស្ត េនៅ្រគប់ក្រមិត។ 

 
១៤.៤ ្រតឹមឆំា២០២០ អនុវត្តការ្របមូលផល្រតី្រតឹម្រតវូតាមច ប់្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព នងិ

លុបបំបាត់ការេនសាទេលើសក្រមិតការេនសាទខុសច ប់គានការអនុញាតិនិងគានរបាយ
ការណ៍ និងអនុវត្តែផនការ្រគប់្រគងតាមែបបវិទ សា្រស្តេដើម្បីបេង្កើនបរមិាណផល្រតី ក្នុងរ
យៈេពលខ្ល ី ែដលអាចេធ្វើេទៅបាន យាង៉េហាចណាស់ អាចផលិតបាន ទិន្នផល្រតីក្នុងក្រមិត
បរិមាណនរិន្តភាព ដូចបានកំណតេ់ដាយលក្ខណៈជីវសា្រស្ត។ 

 
១៤.៥ ្រតឹមឆំា២០២០ អភិរក្សយា៉ងតចិ ១០% ៃនតំបន់េឆ្នរតំបនក់្នងុសមុ្រទ ្រសបតាមច ប់ជាតិ

និងអន្តរជាត ិនិងែផ្អកេលើព័ត៌មានវិទ សា្រស្ត 
 
១៤.៦ ្រតឹមឆំា២០២០ ហាមឃាត់នូវទ្រមង់ជាក់លាកៃ់នការឧបត្ថម្ភធនេលើការេនសាទ  ែដលនឹងរួម

ចំែណកដល់ការការេនសាទេលើសសមត្ថភាព លុបបបំាត់ការឧបត្ថម្ភធនែដលរួមចំែណក
ដល់ការេនសាទខុសច ប់ មិនផ្តល់របាយការណ៍ និងមនិ្រសបច ប់ និងទបទ់ល់នឹងការ
ឧបត្ថម្ភថ្មីៗែដលដូចគានងឹការឧបត្ថម្ភធន ទទួលសា្គល់ថា ការេធ្វើ្រប្រពតឹ្តកម្មេផ្សងៗគានិង
េដាយែឡក្របកបេដាយសម្រសបនិងមាន្របសិទ្ធភាព ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិ
ឌ្ឍនន៍ិងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច គរួែត្រតវូបានបញ្ចូលេទៅក្នុងែផ្នកៃន
ការចរចាពកីារឧបត្ថម្ភធនដល់ការេនសាទ របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក។ 

 
១៤.៧ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនផល្របេយាជន៍ពីេសដ្ឋកិច្ចដល់បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតចូៗកំពុងអភវិឌ្ឍន ៍

និងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ ពីការេ្របើ្របាស់ធនធានក្នុងសមុ្រទ ្របកប
េដាយចីរភាព រួមទំាងតាមរយៈ ការ្រគប់្រគង្របកបេដាយចីរភាពនវូការេនសាទ ជលវប្បកម្ម 
និងេទសចរណ៍។ 

 
១៤.a បេង្កើនចំេណះដឹងែផ្នកវិទ សា្រស្ត អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព្រសាវ្រជាវ នងិេផ្ទរបេច្ចកវិទ សមុ្រទ 

េផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើលក្ខខណនិងការែណនំារបស់គណៈកម្មការអន្តររដាភបិាល
សាករសា្រស្តស្តីពីការេផ្ទរបេច្ចកវទិ សមុ្រទ េដើម្បីេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងសុខភាពសមុ្រទ និង
េលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជីវច្រមះុសមុ្រទ េទៅក្នងុការអភិវឌ្ឍៃនបណា្ដ្របេទសកំពុង
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អភិវឌ្ឍន ៍ជាពិេសសបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពងុអភិវឌ្ឍន៍ និងបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍនត៍ិចតួច។ 

 
១៤.b ផ្តល់នូវការទទួលបានធនធានសមុ្រទនិងទផី រ ចេំពាះអ្នកេនសាទ្រទង់្រទាយតូច។ 
 
១៤.c េលើកកម្ពស់ការអភិរក្ស និងការេ្របើ្របាស់សមុ្រទនិងធនធានក្នុងសមុ្រទ្របកបេដាយចីរភាព

តាមរយៈ ការអនុវត្តច ប់អន្តរជាត ិ ែដលបានបងាញេនៅក្នុង UNCLOS ែដលផ្តល់នូវ្រកបខ័
ណគតិយុត្ត ស្រមាប់ការអភិរក្សនងិេ្របើ្របាស់សមុ្រទនងិធនធានក្នុងសមុ្រទ ្របកបេដាយចី
រភាព ដូចបានប កក់្នុងកថាខ័ណទ១ី៥៨ ៃនត្រមូវការរបស់េយើងនាេពលអនាគត។ 

 
េគលេ ទី១៥៖ ករពរ ្ត រ និងជំរញុករ្រប្របស្់របកបេ យចីរភពនវូ្របព័នធ

េអកឡូសូុេីនេលើែដន េគក ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ យចរីភព 
្របយទុធ្របឆងំនឹងឱនភពដីបញឈប់ នងិបែង្វរទសិៃនករសកឹេរច
រលឹគុណភពដី នងិបញឈប់កុឲំយបត់បង់ជីជតិដនីិងជីវច្រមុះ  

 
១៥.១ ្រតឹមឆំា២០២០ ធានាការអភិរក្ស ការសារនងិការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាពនវូ្របពន័្ធេអ

កូឡូសីុក្នុងទកឹសាបេនៅែដនេកាះនិងេនៅេលើេគាក និងេសវា ជាពិេសស ៃ្រពេឈើ ដីេសើម ភ្នំ 
និងដីស្ងួត ឲ្យ្រសបតាមកតព្វកចិ្ចេ្រកាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ។ 

 
១៥.២ ្រតឹមឆំា២០២០ េលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការ្រគប្់រគង្របកបេដាយចីរភាព នូវៃ្រពេឈើ្រគប់

្របេភទ កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលនូវការបំផាញៃ្រពេឈើៃ្រពេឈើែដលបាត់បង ់ និង
បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនជាសកលការដំាេដើមេឈើនងិការដំាៃ្រពេឈើេឡើងវិញ 

 
១៥.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ ្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងការបំផាញៃ្រពេឈើ េធ្វើឲ្យដចូេដើមេឡើងវញិដីែដល

បាត់បង់ជីជាតិ រួមទំាង ដែីដលទទួលផលប៉ះពាល់ពី វាលរេហាដានកម្មភាពរំាងស្ងួត និងទឹក
ជំននេ់ធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ ពិភពេលាកែដលមានដីមនិមានការខូចខាត។ 

 
១៥.៤ ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាការអភិរក្ស្របព័ន្ធេអកូឡូសីុេនៅៃ្រពភ្ន ំ រួមទំាងជីវច្រមុះេនៅទីេនាះ េដើម្បី

េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នងុការផ្តល់អត្ថ្របេយាជនចំ៍ាបាច់ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរ
ភាព។ 
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១៥.៥  អនុវត្តចំណាត់ការចំាបាចន់ិងជាបនាន ់េដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេលើលំេនៅដាន

ធម្មជាតិ កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលនូវការបាត់បង់ជវីច្រមុះ និង ្រតឹមឆំា២០២០ ការពារ
និងបងា្ករការបាត់បង់ផុតពូជនវូ្របេភទែដលគ្រមាមកំែហងផុតពូជ។ 

 
១៥.៦ េលើកម្ពស់ការែបងែចកេដាយសម្រសបនិងសមធម៌ នូវផល្របេយាជន៍ទទួលបានពីការេ្របើ

្របាស់្របភពៃនពជូនិងេលើកកម្ពស់ការទទួលបានសមរម្យ នូវ្របភពទំាងេនាះ ដចូបានឯក
ភាពជាអន្តរជាតិ 

 
១៥.៧ អនុវត្តសកម្មភាពជាបនាន់េដើម្បីបញ្ចប់ការបរបាញ់និងជួញដរូ្របេភទពូជ រុក្ខជាត ិ នងិពពកួ

សត្វែដល្រតវូបានការពារ និងេដាះ្រសាយទំាងត្រមូវការនិងការផ្គត់ផ្គងខ់ុសច ប់ៃនផលិតផល
សត្វៃ្រព។ 

 
១៥.៨ ្រតឹមឆំា២០២០ ដាក់ឲ្យអនុវត្តវិធានការនានា េដើម្បីការពារការដាក់ឲ្យអនុវត្ត នងិកាត់បន្ថយ

ផលប៉ះពាល់ការរីករាលដាលៃន្របេភទរុកា្ខជាតនិិងសត្វពីបរេទស។ 
 
១៥.៩  ្រតឹមឆំា២០២០ បញ្ចូលតៃម្ល្របព័ន្ធេអកូឡូសីុនិងជីវច្រមុះ េទៅក្នុងែផនការជាតិនិងែផនការ

មូលដាន ដំេណើរការៃនការអភិវឌ្ឍ យុទ្ធសា្រស្តនិងគណេនយ្យភាពស្រមាប់កាត់បន្ថយភាព
្រកី្រក។ 

 
១៥.a េកៀរគរនងិបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនធនធានហិរញ្ញវត្ថពុី្រគប់្របភព េដើម្បីអភិរក្សនិងេ្របើ្របាស់

្របកបេដាយចីរភាពជីវច្រមុះនិង្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ។ 
 
១៥.b េកៀរគរធនធានឲ្យបានេ្រចើនពី្រគប្់របភពនិងេនៅ្រគប់ក្រមិត េដើម្បផី្តល់ហិរញ្ញវត្ថសុ្រមាប់

្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេដាយចីរភាព និងផ្តល់នូវការឧបត្ថម្ភ្រគប់្រគានដ់ល់បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភវិឌ្ឍន៍ េដើម្បីអនុវត្តការ្រគប់្រគងបានល្អ្របេសើរ រួមទំាងស្រមាប់ការអភិរក្ស និងការដំា
ៃ្រពេឈើេឡើងវិញ។ 
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១៥.c េលើកកម្ពស់ការគំា្រទជាសកលដល់កិច្ចខតិខំ្របងឹែ្របងក្នុងការការពារការបរបាញ់ និងការ
ជួញដរូ្របេភទពជូសត្វនងិរុកា្ខជាតិែដល្រតវូបានការពារ រមួទំាង តាមរយៈការបេង្កើនសមត្ថភាព
ដល់សហគមន៍មូលដាន េដើម្បីែស្វងរកកាលានុវត្តភាពៃនការរស់េនៅ្របកបេដាយចីរភាព។  

 
េគលេ ទី១៦៖  េលើកកមពសស់ងគមែដលមនសន្តភិព ្របកបេ យបរយិបន័ន េដើមប ី

ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព ផ្តលន់ូវករទទួលបនយតុ្តិធម៌
ស្រមប់្របជជន្រគប់របូ និងក ង ថ ប័នែដលមន្របសទិធភព 
គណេនយយភព និងបរយិប័នន េន្រគប់ក្រមិត 

 
១៦.១  កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើនរាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង  និងអ្រតាមរណភាពេដាយអំេពើហិង  េនៅ

្រគប់ទកីែន្លង។ 
 
១៦.២ លុបបំបាត់ការរំេលាភបពំានការេធ្វើអាជីវកម្ម ការជួញដូរ នងិរាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង និង

ទារុណកម្ម្របឆំាងនឹងកមុារ 
 
១៦.៣ េលើកកម្ពស់វធិានការច ប់ េនៅក្រមិតជាតិនិងអន្តរជាតិ និងធានាការទទួលបានយុត្តិធម៌េស្មើ

ភាពគា ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។ 
 
១៦.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននវូលំហូរហរិញ្ញវត្ថុនិងេ្រគឿងសពាវុធខសុច ប់ 

ព្រងងឹការបានដូចេដើមវញិ និងការទទួលបានមកវិញនូវអចលន្រទព្យែដល្រតូវបានលួច និង
្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងអង្គការឧ្រកដឹ្ឋកម្ម្រគប់ទ្រមង់។ 

 
១៦.៥ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើន រាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើពុករលួយនិងការសីុសំណូក។ 
 
១៦.៦  េរៀបចំសាបន័ឲ្យមាន្របសិទ្ធភាព តមាភាព នងិគណេនយ្យភាព េនៅ្រគប់ក្រមិត។ 
 
១៦.៧ ធានានូវការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច េដាយមានការចលូរួមពី្រគបត់ំណាង េដាយមានការទទួល

ខុស្រតូវ្របកបេដាយបរិយាប័ន្នេនៅ្រគប់ក្រមិត។ 
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១៦.៨ េបើកទលូាយនិងព្រងឹងការចូលរួមរបស់បណា្ដ្របេទសកពំុងអភិវឌ្ឍន ៍ េនៅក្នុងសាបន័អភិបាល
កិច្ចសកល។ 

 
១៦.៩ ្រតឹមឆំា២០៣០ ផ្តល់អត្តស ណផ្លូវច ប់ដល់្របជាជន្រគប់របូ រួមទំាង ការចុះបញ្ជីកេំណើត។ 
 
១៦.១០ ធានាការទទលួបានជាសាធារណៈ នូវពត័៌មាននងិការការពារសិទ្ធិេសរីភាពមូលដាន ឲ្យ្រសប

តាមបទដានគតិយុត្តជាត ិនិងកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ។ 
 
១៦.a ព្រងងឹបណា្ដសាប័នពាកព់័ន្ធជាត ិ រួមទំាងតាមរយៈ កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាត ិ េដើម្បីក

សាងសមត្ថភាពេនៅ្រគប់ក្រមិតជាពេិសស េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ស្រមាប់ទប់
សា្កត់អំេពើហងិ  និង្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងអំេពើភាវរកម្មនិងឧ្រកដឹ្ឋកម្ម។ 

 
១៦.b េលើកកម្ពស់និងជរំុញការអនុវត្តច ប់និងេគាលនេយាបាយស្តីពី ការមិនេរសីេអើងស្រមាប់ការ

អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។   
 
េគលេ ទី១៧៖  ព្រងឹងមេធយបយអនុវត្តនន និងបេងកើតភពរសរ់េវើកៃនភព

ជៃដគូសកល ស្រមប់ករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព 
 
១៧.១ ព្រងងឹការេកៀរគរធនធានក្នុង្រសុក រមួទំាងតាមរយៈការគំា្រទពីអន្តរជាតដិល់បណា្ដ្របេទស

កំពុងអភវិឌ្ឍន៍ េដើម្បេីធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុង្រសុកស្រមាប់ការ្របមូលពន្ធនិង
ចំណូលេផ្សងេទៀត។ 

 
១៧.២ បណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍន្៍រតូវអនវុត្តនវូការសន របស់ខ្លួន ក្នុងការផ្តល់ជំនយួអភិវឌ្ឍនផ៍្លូវការ 

រួមទំាងការសន េដាយបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍជាេ្រចើន ក្នងុការេធ្វើឲ្យសេ្រមចបានចណំុចេដៅ
ៃនការផ្តល់ជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ០,៧% ៃនចំណលូជាតិសរុប េទៅដល់បណា្ដ្របេទសកំពុង
អភិវឌ្ឍន ៍នងិពី ០,១៥% ដល់ ០,២% ៃនចណំូលជាតិសរុប េទៅដល់បណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ បណា្ដ្របេទសែដលផ្តល់ជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ ្រតវូបានផ្តល់ការេលើក
ទឹកចតិ្តឲ្យពចិារណាកំណត់ចំណចុេដៅ ក្នុងការផ្តល់ជំនួយេនះយា៉ងតិច ០,២%ៃនចំណូល
ជាតិសរុប ដល់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។ 
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១៧.៣ េកៀរគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថមេទៀតពី្របភពច្រមុះ ស្រមាប់ផ្តល់ដល់បណា្ដ្របេទសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍។ 

 
១៧.៤ ជួយដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ ក្នងុការទទួលបាន្របកបេដាយចីរភាពនូវបណំុលរ

យៈេពលែវង តាមរយៈេគាលនេយាបាយស្រមបស្រមួល ែដលមានេគាលបំណងជំរញុការផ្ត
ល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុការបន្ធូរបន្ថយបំណុល ការែកទ្រមង់បណំុលតាមែតអាចេធ្វើេទៅបាន និង
េដាះ្រសាយបំណុលបរេទសរបស់បណា្ដ្របេទស្រកី្រកែដលជពំាក់បំណុលខ្ពស់ េដើម្បីកាត់
បន្ថយភាពការភ័យ្រពយួពីបំណុល។ 

 
១៧.៥ ទទួលយកនងិអនុវត្តរបបជំរុញការវនិិេយាគ ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍

តិចតចួ។ 
 
១៧.៦  េលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការេជើង-ត្បូង កិច្ចសហ្របតិបត្តិការត្បងូ-ត្បូង កិច្ចសហ

្របតិបត្តិការតំបន់្រតីេកាណនិងកចិ្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ េលើនងិការទទួលបាន វិទ
សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ និងេលើកកម្ពស់ការែចករំែលកការយល់ដងឹស្តីពីទ្រមងៃ់ន
ការឯកភាពទាំងសងខាង រួមទំាងតាមរយៈការេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើង ការស្រមបស្រមួលក្នុង
ចំេណាមយន្តការែដលមាន្រសាប់ ជាពិេសស ក្នុងក្រមិតសហ្របជាជាត ិនិងតាមរយៈ យន្ត
ការស្រមបស្រមួលបេច្ចកវិទ សកល។ 

 
១៧.៧ េលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ ការផ្ទរ ការផ្សព្វផ យ នងិការផ យេចញ នូវបេច្ចកវិទ បរសិានសម

្រសប ដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ ក្នងុទ្រមងអ់នុេ្រគាះ រួមទំាង ទ្រមងស់ម្បទាននងិការ
ចូលចិត្ត ដូចបានឯកភាពគាេទៅវិញេទៅមក។ 

 
១៧.៨ ្រតឹមឆំា២០១៧េធ្វើ្របតបិត្តិការេពញេលញ ធនាគារបេច្ចកវិទ និងវិទ សា្រស្ត និងយន្តការក

សាងសមត្ថភាពព ី បេច្ចកវិទ នងិនវានុវត្តន ៍ ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍
តិចតចួ និងេលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវទិ ែដលមានសមត្ថភាព ជាពិេសសបេច្ចកវិទ
ព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍។ 
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១៧.៩ េលើកកម្ពស់ការគំា្រទពីអន្តរជាតិ ស្រមាប់ការអនវុត្តការកសាងសមត្ថភាពែដលបានកណំត់
ចំណុចេដៅនងិមាន្របសិទ្ធភាព ក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន ៍ េដើម្បគំីា្រទែផនការជាតិ 
ក្នុងការអនវុត្តនូវ្រគប់េគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដាយចីរភាព រួមទំាងតាមរយៈ កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការេជើង-ត្បូង កចិ្ចសហ្របតបិត្តិការត្បងូ-ត្បូង នងិកចិ្ចសហ្របតបិត្តិការតំបន្់រតីេកា
ណ។ 

 
១៧.១០ េលើកកម្ពស់្របព័ន្ធពាណជិ្ជកម្មច្រមុះ ែដលមានលក្ខណៈជាសកលមានមូលដានច ប់ េបើក

ទូលាយនិងសមធម៌េ្រកាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក រមួទំាងតាមរយៈការសន្និដានៃន
ការចរចាេ្រកាមរេបៀបវារៈទី្រកុងដាហាស្តីពីការអភិវឌ្ឍ។ 

 
១៧.១១ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើន ការនំាេចញរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសស ្រតឹមឆំា

២០២០ ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពមួយែដលបេង្កើនេទ្វដងការ ចំែណកៃនការនំាេចញរបស់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតចួ េទៅក្នងុការនំាេចញក្នងុសកលេលាក។ 

 
១៧.១២ េធ្វើឲ្យសេ្រមចបានទាន់េពលនូវការអនវុត្ត ការេលើកែលងពន្ធនិង ការទទួលបានកូតាទីផ រ

េលើកែលងពន្ធេលើមូលដានចុងេ្រកាយ ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច 
ឲ្យ្រសបតាមការសេ្រមចចិត្តរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក រួមទំាងតាមរយៈការធានា
ថាតួនាទីៃនការអនុេ្រគាះ ចំេពាះការអនុវត្តេដើមដំបូងៃននំាេចញពីបណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ មានលក្ខណៈតមាភាព ងាយ្រសួល និងរួមចែំណកក្នុងស្រមបស្រមួល
ការទទួលបានទីផ រ។ 

 
១៧.១៣ េលើកកម្ពស់ស្ថិរភាព មា្៉រកូេសដ្ឋកចិ្ចសកល រួមទំាង តាមរយៈការស្រមបស្រមួលេគាល

នេយាបាយ និងការបន្សុីេគាលនេយាបាយ។ 
 
១៧.១៤ េលើកកម្ពស់ការបន្សុីេគាលនេយាបាយ ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។ 
 
១៧.១៥ េគារពបរិយាកាសនិងការដកឹនំាេគាលនេយាបាយរបស់្របេទសនមីួយៗ េដើម្បបីេង្កើតនិងអនុ

វត្តេគាលនេយាបាយនានា ស្រមាប់ការកាត់បន្ថយភាព្រក្ីរក និងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរ
ភាព។ 
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១៧.១៦ េលើកកម្ពសភ់ាពជាៃដគសូកល ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាពការបំេពញបែន្ថម

េដាយភាពជាៃដគូែដលជាអ្នកមានចែំណកពាកព់ន័្ធច្រមុះ ែដលេកៀរគរនងិែចករំែលកចំេណះ
ដឺងជំនាញបេច្ចកវិទ នងិធនធានហរិញ្ញវត្ថុ េដើម្បីគាំ្រទការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍
្របកបេដាយចីរភាពេនៅ្រគប់្របេទស ជាពិេសសបណា្ដេទសកពំុងអភិវឌ្ឍន។៍ 

 
១៧.១៧ េលើកទឹកចិត្តនិងេលើកកម្ពស់ភាពជាៃដគូ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពក្នុងែផ្នកសាធារណៈ រវាង

ែផ្នកសាធារណៈនិងែផ្នកឯកជន នងិជាមួយសង្គមសុីវិល កសាងភាពជាៃដគូែផ្អកេលើបទ
ពិេសាធន៍នងិយុទ្ធសា្រស្តផ្តល់ធនធានៃនភាពជាៃដគូ។ 

 
១៧.១៨ ្រតឹមឆាំ២០២០ េលើកកម្ពស់ការគាំ្រទការកសាងសមត្ថភាពដល់បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ្ឍ

ន៍ រួមទាំងដល់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ នងិបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ
កំពុងអភវិឌ្ឍន៍ េដើម្បីបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើន ភាពអាចរកបានទាន់េពលៃនទិន្នន័យែដលមាន
គុណភាពខ្ពស់ នងិេជឿជាក់បាន បែំបកតាមចណំូល េយនឌ័រ អាយ ុជាតិសាសន ៍ជនតិភាគ
តិច សានភាពៃនការផាស់ប្តូរទីលំេនៅ ការបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ទតីាំងភូមិសា្រស្ត និង
លក្ខណៈេផ្សងេទៀតែដលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងបរិការណ៍ជាតិ។ 

 
១៧.១៩ ្រតឹម២០៣០ កសាងេដាយែផ្អកេលើការផ្តួចេផ្តើមែដលមាន្រសាប់ េដើម្បីអភិវឌ្ឍមេធ បាយ

វាស់ែវងពីវឌ្ឍនភាពៃនការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដាយចីរភាព ែដលបំេពញផលិតផលក្នុង្រសុក
សរុប និងគា្ំរទការកសាងសមត្ថភាពែផ្នកស្ថិត ិេនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសកពំងុអភិវឌ្ឍន៍។ 

 
េគលេ ទី ១៨៖ ករេបសសម្អ តមីន/សណំលជ់តិផទុះពសី្រងគ ម នងិករសេ្រងគ ះ

ជនរងេ្រគះ  
 
១៨.១  េបាសសមាតៃផ្ទដីចមា្ករមីន/ស.ផ.ស.ែដលបានដងឹឲ្យអស់្រតមឹឆាំ២០៣០។ 
 
១៨.២  កាត់បន្ថយេ្រគាះថាក់េដាយសារមីន/ស.ផ.ស. េនៅតិចជាង១០នាក់ក្នុងមយួឆាំ ្រតឹមឆាំ២០៣០ 
 
១៨.៣  េលើកកម្ពសស់ិទ្ធិ នងិគណុភាពជវីិតរបស់ជនពកិារេដាយសារមីន/សំណល់ជាតិផ្ទះុពីស្រងា្គម 

ឲ្យបានកានែ់ត្របេសើរេឡើង។ 



 

 

 
 
 

ឧបសមព័នធទ៦ី 
   

តារាង ២.១  
បូរសរបុលទឋផលវិភារសាា នភាពខេតត 
  



 

 

តារាងបូរសរបុ 
ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ខផបរខស្ដឌរចិច 
មនធរីរស្រិមម រុកាខ របមាញ់នងិខនសាទ 

1 ទិនបផលដុំណុំរស្រិមមខៅមានរុំរតិ 

រស្ិររខរបពូីជរបថ្ពណី ផសពវផាយពូជដុំណុំរស្រិមមខដលមានទិនបផលេពស់្និងការខធវី
បង្វា ញ 

មនធីររស្រិមម 

ចុំខណោះដឹងរបស់្រស្ិររខៅមានរុំរតិ បណថុ ោះបណថ លបខចចរខទស្រស្ិរមមថមីៗ ដល់រស្រិរ 
េវោះរបព័ននខរសាចរស្ព ជុំរុញការរបាស់្ខរគឿងយនថរស្ិរមម 
មានការខរីតខ ងីនូវស្មាស្ភាព
ចថ្រង 

ខរតៀមអនថោគមន៍រមាច ត់ស្មាស្ភាពចថ្រង 

ស្មតទភាពស្ហគមន៍រស្រិមមខៅមាន
ររមិត ពរងឹងស្មតទភាពស្ហគមន៍រស្ិរមម 

ការខរបរបួលអាកាស្ធាតុ ផសពវផាយបខចចរខទស្ដាុំបខនលខដាយខរបីរបព័ននដុំណរ់ទរឹ ឬ
ផធោះស្ុំណញ់ 

  
បណថុ ោះបណថ លពរងឹងស្មតទភាពភាប រ់ង្វរផសពវផាយរស្ិរមម
ភូម ិ

  បណថុ ោះបណថ លបខចចរខទស្ផលិតនិងខរបីរបាស់្ជីរុំប៉ាុស្ថ 
  ផសពវផាយពសុី្វតទិភាពថ្នការខរបីរបាស់្ថ្នប ុំរស្ិរមម 

2 ការចិញ្ច ឹមស្តវមានការធាល រ់ចុោះ 

ការយល់ដងឹរបស់្រស្ិររពី
បខចចរខទស្ចិញ្ច ឹមស្តវខៅមានររមិត បណថុ ោះបណថ លស្ថីពីបខចចរខទស្ថ្នការចិញ្ច ឹមស្តវដល់រស្រិរ 

មនធីររស្រិមម ការចិញ្ច ឹមតាមទុំលាប់ខលង ស្វាល
 ស្កាល 

បណថុ ោះបណថ លពីរខបៀបផសុំចុំណី និងការខរថ្ចបចុំណីស្តវដល់
រស្ិររ 

េវោះព័តមានទផីារ ផសពវផាយពទីីផាររស្រិមម 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ស្តវង្វប់ខដាយជមងឆឺលង ផសពវផាយពអីតទរបខយាជន៍ថ្នការចារ់វា៉ា រ់សាុំង 
  ខរតៀមអនថោគមន៍ររណីមានជមងឺផធុោះខ ងី 
  ពរងឹងស្មតទភាពភាប រ់ង្វរសុ្េភាពស្តវភូម ិ
  រតួតពិនតិយចលនាស្តវនិងផលិតផលមានខដមីរុំខណីតពសី្តវ 

េណឍ រដឌបាលជលផល 

1 ធនធានជលផលរបុងធមមជាតមិិនមាននរនថ
រភាព 

-ការខធវីខនសាទខដាយេុស្ចាប់ខៅខត
ខរីតមាន 

បខងកីនការទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បបទខលមសី្ជលផល 

េណឍ ជលផល 

-របជាពលរដឌរងវោះជខរមីស្មុេរបរ 
បណថុ ោះបណថ លបខចចរខទស្ចញិ្ច ឹមរតីជាលរខណៈ រគសួារ                                                            
បណថុ ោះបណថ លបខចចរខទស្ខរថ្ចបផលខនសាទ 

េវោះការយល់ដឹងចុំខ ោះឧបររណ៍
ខនសាទខដលអនុញ្ហដ តឲ្យខរបីរបាស់្
របុងខដនខនសាទ 

ផសពវផាយរបកាស់្ស្ថពីីការរុំណត់ឧបររណ៍ខនសាទ ខដល
អនុញ្ហដ តឲ្យខរបីរបាស់្ 

េវោះការចូលរមួរបស់្របជាពលរដឌរបុង
ការខគារពចាប់ស្ថពីីជលផល ផសពវផាយចាប់ស្ថីពជីលផល 
ស្មតទភាពរបស់្គណៈរមមការស្ហ
គមន៍ខនសាទខលកីារដឹរនាុំ និង
រគប់រគងរ៏ខៅមាន ររមិត 

បណថុ ោះបណថ លភាពជាអបរដរឹនាុំ និងរគប់រគងដល់ 
គណៈរមមការស្ហគមន៍ខនសាទ 

េវោះការយល់ដឹងអុំពីការង្វរអភិររស
ធនធានជលផល 

ផសពវផាយសារស្ុំខាន់ថ្នការអភិររស និងតុំបន់អភិររស 
-ដាុំរូនខកាងកាង 

ការរគប់រគងតុំបន់អភិររសខៅមិនទន់
បាលអ 

ខបាោះបខង្វគ លរពុំរបទល់តុំបន់អភិររស 

មនធរីធនធានទរឹ នងិឧតុនយិម 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី

1 ទឹរថ្របហូរចូលដីបងកបខងកនីផល 

-រងវោះខាតរបព័ននទុំនប់ការ រទឹរថ្រប 
រតូវខស្វងររថវកិាជួស្ជុលរបព័នន ទុំនប់ចាស់្ៗឲ្យបានដុំខណីរ
ការ ខ ងីវញិ ។ 

មនធីរធនធានទឹរ  
និងឧតុនិយម 

-េវោះខាតថវកិាស្រមាប់ជួស្ជុល-សាង
ស្ង់ថមីនូវ របព័ននទុំនប់ការ រទឹរថ្រប 

-ជរមុញការស្ិរាខរគាងបលង់ខដីមផ ីខធវីការសាងស្ង់បខនទមនូវ
របព័នន ទុំនប់ការ រទឹរថ្របខៅតុំបន់ខដល រតូវសាងស្ង់ 

-របព័ននទុំនប់ចាស់្ៗស្ល់ពីជុំនាន់មុ
នៗរងការ បុំផលិចបុំផ្តល ញខដាយសារធមម
ជាត ិមនុស្ស ស្តវ ខរ ោះមនិខដលបាន
ជួស្ជុល 

េិតេុំខស្វងររជុំនួយពអីងគការ ខរៅោជរដាឌ ភិបាល និងទរ់
ទញ វនិិខយាគ ស្បផុរស្ជនខដីមផរីមួ ចុំខណរអភិវឌណន៍ខផបរធា
ោសា្ស្ថ 

-អងគការខរៅោជរដាឌ ភិបាល វនិិខយាគ
ឯរជនមិន ទន់បានចូលរមួចុំខណរ
ខលីរិចចការអភិវឌណន៍វស័ិ្យ ធាោសា្ស្ថ
ខៅរបុងខេតថខកាោះរុងខៅខ យី ។ 

  

2 
ថ្ផធដីបងកខងកនីផលរតូវលចិលង់ ខដាយជុំនន់

ទឹរខភលៀង 

-របព័ននរបឡាយខដាោះទឹរជុំនន់ចាស់្ៗ
ពីជុំនាន់មុន ោរ់អស់្មិនទន់បានជួស្
ជុល-សាថ រ   

មនធីរធនធានទឹរ  
និងឧតុនិយម 

-មិនទន់មានការសាងស្ង់របព័ននខដាោះ
ទឹរជុំនន់ថម ី

-ស្ិរារសាវរជាវខរគាងបលង់ខដមីផ ីខធវីការសាងស្ង់របព័ននខដាោះ
ទឹរ ជុំនន់ថមីៗបខនទមខទៀតខដីមផសី្រមួល ដល់រស្ិររ។ 

-របព័ននខដាោះទរឹមួយចុំនួនរតូវបុំផ្តល ញ
ខដាយសាប ថ្ដ មនុស្សដូចជាចារ់ដីលុប
យរខធវីជារមមស្ទិនឯរជន 

ខធវីការអប់រ ុំឲ្យអស់្លទនភាព និង មានវធិានការតាមផលូវចាប់
ដល់ ជនរបរពឹតថបទខលមសី្មយួចុំនួន ។ 

-រស្ិររេវោះការយល់ដឹងមនិរពមចូល
រមួជា    ស្មាជរិស្ហគមន៍ខដីមផរីមួ

-ជរមុញការអប់រ ុំផសពវផាយព ីសារៈស្ុំខាន់របស់្ ស្.រ.ប.ទ 
ខអាយបានខាល ុំងកាល បខនទមខទៀតជូន ដល់រស្រិររបុងតុំបន់



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ចុំខណរខថទុំ       ជួស្ជុលស្ុំណង់
ធាោសា្ស្ថខដលរដឌបានខធវីការ ជួស្
ជុលជូនរចួោល់ ។ 

គខរមាង ខដីមផខីអាយគាត់យល់ដឹងចាស់្ នងិចូលរមួរបុងការ
ខថទុំរបព័ននការ រទឹរថ្រប ខអាយខរបីរបាស់្បាន យូអខងវង និង
មាននិរនថភាព ។ 

-រស្ិររពុុំទន់យល់ចាស់្ពសីារៈ
របខយាជន៍របស់្ ស្ហគមន៍រស្ិររ
ខរបីរបាស់្ទឹរ ។ 

-ស្ុំណូមពរ អាជាញ ធរមូលដាឌ ន ខមតាថ ស្ហការនិងជយួជុំរុញ
ដល់ 

-រស្ិររេលោះចូលរមួជាស្មាជិរ ខតមិន
រពមបង់ ខស្វាខរបីរបាស់្របព័ននទុំនប់
ការ រថ្រប ។ 

ការង្វរបខងកីតដុំខណីរការ ស្.រ.ប.ទ ខអាយបានខាល ុំងកាល  ខដមីផី
ស្ខរមច ខគាលបុំណងរបស់្ ោជរដាឌ ភិបាល ខដលខរតៀមខផធរភារ 
រិចចខថទុំខនោះ ខៅរស្ិរររបតថបិតថិ ជុំនសួ្ ។ 

-ការចូលរមួជរមញុពីស្ុំណរ់អាជាញ ធ
រមូលដាឌ ន ខៅពុុំទន់ខាល ុំងកាល និងយរ
ចិតថទុរដារ់ ។ 

  

-ការចុោះអប់រ ុំបុំ រ់បុំប៉ានផសពវផាយស្ថី
ពីសារៈ ស្ុំខាន់ថ្នស្ហគមន៍រស្ិររ
ខរបីរបាស់្ទឹរជូនដល់ រស្រិរខៅរបុង
តុំបន់គខរមាងមិនទន់បានរគប់ 

  

រគាន់ស្មលមម ខដាយេវោះខាតថវកិាចុោះ
របតិបតថិ ។   

3 ខស្វាផសពវផាយពត៌មាន ឧតុនិយមនងិជល
សា្ស្ថមិនទន់បានទូលុំទូលាយ 

-េវោះខាតមខធាបាយបញ្ជូ នពត៌មាន
ឧតុនិយម និងជលសា្ស្ថ ខៅតាម
បណឋ តុំបន់ឆ្ង យៗដាច់ រស្យាល ។ 

-ជរមុញការង្វរបញ្ជូ នពត៌មាន ឧតុនិយម និងជលសា្ស្ថដល់
មូល ដាឌ នខអាយបានកាន់ខតឆ្ប់រហ័ស្ និងទន់ខពលខវលា ។ មនធីរធនធានទឹរ  

និងឧតុនិយម 
-ពុុំទន់មានរបព័ននផសពវផាយពត៌មាន -ជរមុញការផសពវផាយពត៌មាន ឧតុនិយម នងិជលសា្ស្ថ



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ឧតុនិយម និងជលសា្ស្ថ ផ្តធ ល់េលួន
ខៅរបុងររុង និង តាមរស្រុ ។ 

កាន់ខត ទូលុំទូលាយតាមមខធាបាយ ការផាយតាមវទិយុ 
ទូរទស្សន៍ ទូរស័្ពធ តាមរបព័ននអុីខមលខដមីផ ីខអាយរបជាពលរដឌ
ទទួលពត៌ទន់ ខពលខវលា ។ 

-េវោះខាតម្នថសី្រមាប់របតិបតថកិារង្វរ
ឧតុនិយម និងជលសា្ស្ថ(បចចុបផនប
មិនទន់មានម្នថជីុំនាញ ខនោះខៅ
ខ យី) ។ 

-េិតេុំទុំនារ់ទុំនងជាមួយររស្ួង ធនធានទរឹ និងឧតុនយិម
ខដីមផ ី បខងកតីសាទ នយីទ៍ន់ស្ម័យខៅរបុង ខេតថខកាោះរុងខដមីផី
ខយងីទទលួបាន ទិនបន័យឧតុនិយម និងជលសា្ស្ថ បានសុ្
ររឹតយ ។ 

-ពុុំទន់មានឧបររណ៍ស្មាា រៈទុំខនីប
ស្រមាប់ ពាររណ៍ នងិរបមូល
ទិនបន័យឧតុនិយម និងជល សា្ស្ថ
ខអាយបានសុ្ររឹតយ ។ 

-ជរមុញការង្វររសាងធនធាន មនុស្សខដមីផខីយងីមានអបរមាន 
ជុំនាញខផបរខនោះមរបុំខរកីារង្វរខៅ របុងខេតថខកាោះរុងខយងី ។ 

មនធរីខរ ៉ា នងិថ្នមពល 

១ 
១.ការដឹរជញ្ជូ នដមីិនខអាយមានការធាល រ់

ោយបា៉ា យខៅខលីដងផលូវ 

១.១.ការដឹរជញ្ជូ នមនិបានរគបខអាយ
បានរតឹមរតូវ 

១.១.១.ការដឹរជញ្ជូ នរតូវមានតង់រគបខអាយបានរតមឹរតូវ 
១.១.២.បនទយខលផឿនរថយនថខៅតាមទីរបជុុំជន 

មនធីរខរ ៉ា និងថ្នមពល 

 ១.២.ការដឹរជញ្ជូ នខលសី្ចុំណុោះហួស្
ពីរទុងរថយនថ 

១.២.១.ការដឹរជញ្ជូ នមនិខអាយខលីស្ចុំណុោះនិងហួស្រទងុរថ
យនថ 

១.៣.អបរខធវីអាជីវរមមេវោះការយល់ដឹង
អុំពីចាប់ 

១.៣.១.អប់រ ុំនិងផសពវផាយចាប់ខអាយបានទូលុំទូលាយ 
១.៤.អបរខធវីអាជីវរមមមិនខដលអានពត៌
មានឬចាប់ស្ថីពីការរគប់រគងធនធាន
ខរ ៉ា 
១.៥.មិនចាប់អារមមណ៍ពផីលប៉ាោះ ល់ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
១. ៦.ការចុោះពិនិតយតាមដានរបស់្ម្នថី
ជុំនាញមិនបានខទៀងទត់ ១.៦.១.ខស្បីសុ្ុំម្នថីបខនទមរបុងការចុោះអនុវតថការង្វរ 

១.៧.េវោះម្នថីខដីមផចុីោះរតតួពនិិតយ និង
តាមដាន 

១.៧.១.ខស្បីសុ្ុំម្នថីបខនទមរបុងការចុោះអនុវតថការង្វរ 

២ 
២. ថ្នមពលអគគសិ្នីខៅតាមភូមិ ឃុុំ រស្ុរ 

មិនទន់បាន 
ផគត់ផគង់រគប់រគាន់ 

២.១ េវោះបណថ ញអគគសិ្ន ី
២.១.១.ស្ហការ និងស្រមបស្រមលួរវាងខស្វាររ និងរបជា
ពលរដឌខដមីផពីខនលឿនរបុងការពរងីរបណថ ញ អគគិស្ន ី មនធីរខរ ៉ា និងថ្នមពល 

២.២ ថ្ថលតបណថ ញមានតថ្មលេពស់្   

៣ 
៣. ខៅតាមផធោះរបជាពលរដឌេវោះថ្នមពល ជី

វឧស្ម័ន 

៣.១ េវោះបខចចរខទស្តខមលងី   

មនធីរខរ ៉ា និងថ្នមពល ៣.២ េវោះការផសពវផាយជូនរបជា
ពលរដឌ 

៣.២.១ផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌខអាយយល់ដឹងពីសារៈ
ស្ុំខាន់ព ីជីវឧស្ម័ន 

មនធរីឧស្ាហរមម នងិ ស្បិផរមម 

១ 

១.១.មាច ស់្ស្បិផរមម យល់ដឹងពីចាប់ និង
លិេិតបទដាឌ នគតិយុតថ រ់ព័ននខផសងៗខៅ
មានរុំរតិ 

១.មាច ស់្ស្បិផរមមមួយចុំននួ មានទី
តាុំងឆ្ង យ និងដាច់រស្យាល ស្ិបផរមម
ខាប តតូច មិនទន់យល់អុំពីចាប់(េវោះ
ព័ត៌មាន)។ 

១.បនថជុំរុញការផសពវផាយឱ្យបានរគប់មូលដាឌ ន និងបាន
ដល់ទីតាុំងស្បិផរមម 

មនធីរឧស្ាហរមម  
និង ស្បិផរមម 

១.២.ស្ហរគាស្ស្ិបផរមមមយួចុំនួនមិនបាន
ខគារពចាប់រតឹមរតូវផលតិលចួលារ់ខដាយ
គាម នការខស្បីចាប់អនុញ្ហដ តអាជីវរមម 

២.មាច ស់្ស្បិផរមមមយួចុំននួយល់ថ្ន
ោល់ការខស្បីសុ្ុំចាប់អនុញ្ហដ តគឺជាបនធុ
បខនទម និងមិនទន់យល់ចាស់្អុំពីផ
ល់ប៉ាោះ ល់ នងិផល់របខយាជន៍ថ្នការ
ទទួលបានចាប់អនុញ្ហដ ត 

២.បនថជុំរុញការផសពវផាយឱ្យបានរគប់មូលដាឌ ន និងបាន
ដល់ទីតាុំងស្បិផរមមអុំពីផលរបខយាជន៍ និងផលប៉ាោះ ល់របុង
ការមនិបានសុ្ុំចាប់អនុញ្ហដ ត 

១.៣.ស្ហរគាស្ស្បិផរមមមយួចុំនួនមិនរពម
អនុវតថតាមការខណនាុំ និងផសពវផាយ 

៣.ការមិនយរចតិថទុរដារ់ និងការខធវី
របខងីយរខនថយីរបស់្មាច ស់្ស្ហរគា

៣.ម្នថីជុំនាញរតូវខតផសពវផាយឲ្យបានទូលុំទូលាយ ោល់
ចាប់ និតិវធិី និងឯរសារ រ់ព័នន និងការពិន័យខផសងៗ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ស្ស្បិផរមម  

២ 
២.ការផគត់ផគង់ទឹរសាអ តជូនរបជាពលរដឌតាម
តុំបន់ មិនទន់បានរគប់រគាន់ខៅតាមតរមូវ
ការ  

១.រងវោះខដីមទុនវនិិខយាគ រងវោះរបភព
ទឹរ និងរបជាពលរដឌភាគខរចនីរស់្ខៅ
តុំបន់ឆ្ង យៗ និងដាច់រស្យាល 

១.បនថផសពវផាយ ខស្វងទុន នងិថ្ដគូវនិិខយាគបខនទម 
ផសពវផាយរបជាពលរដឌឱ្យបានយល់ចាស់្អុំពីខគាល
នខយាបាយទរឹសាអ ត និងេតិេុំជុំរុញដល់ការពរងរីបណថ ញថមី
បខនទម 

មនធីរឧស្ាហរមម  
និង ស្បិផរមម 

3 

៣.១.ការចុោះរតួតពិនិតយខផធៀងផ្តធ ត់ 
ឧបររណ៏ ទមងន់ នងិរង្វវ ស់្ 
រង្វវ ល់ មារតាសា្ស្ថរមពុជា ខៅមានរុំរតិ ។ 

១.េវោះមខធាបាយខធវីដុំខណីរ នងិស្មាា រ
មួយចុំននួស្រមាប់បុំខពញការង្វរ 

១.ជុំរុញការង្វររតួតពិនិតយ ខផធៀងផ្តធ ត់បខនទមខទៀត និង
េិតេុំខស្វងររមខធាបាយ នងិស្មាា រៈស្រមាប់បុំខពញការង្វរ។ 

មនធីរឧស្ាហរមម  
និង ស្បិផរមម 

៣.២.ការផសពវផាយ ចាប់ស្ថពីីស្ថង់ដារ 
ចាប់មារតាសា្ស្ថ និងបទបផញ្ដតិ រ់ព័នន
ខៅមានរុំរតិ  

២.របពលរដឌភាគខរចីនពុុំទន់យល់
ចាស់្អុំពចីាប់ស្ថង់ដារ និងមារតា
សា្ស្ថ ពិខស្ស្ អាជីវររ មាច ស់្ខោង
ចររស្ិបផរមម នងិសាទ នយី  

២.បនថផសពវផាយជាសាធារណៈនូវចាប់ស្ថពីីស្ថង់ដារ ចាប់
មារតាសា្ស្ថ និងបទបផញ្ដត ិរ់ព័ននឱ្យបានទូលុំទូលាយ និង
រគប់ទីរខនលង 

  
៣.៣.ជញ្ជ ីងថលងឹ តាុំងលរ់ខៅតាមទី

ផារ គាម នការពនិិតយរតឹមរតូវ 

៣.របជាពលរដឌ និងអាជីវររមិនបាន
យរជញ្ជ ីងមរខធវីរតួតពនិិតយ បានរតឹម
រតូវ 

៣.ផសពវផាយអុំពីផលរបខយាជន៍ថ្នការទទួលបានការពនិិតយ
ខផធៀងផ្តធ ត់ជញ្ជ ីងស្រមាប់ការខធវីអាជីវរមម បទខស្មីស្ និងការ
ពិន័យខផសងៗ រពមទុំងខរៀបចុំដារ់ជញ្ជ ីងគុំរូឱ្យបានរគប់ផារទូ
ទុំងខេតថ 

មនធរីសាធារណៈការ នងិដរឹជញ្ជូ ន  

១ 
១.ផលូវជាតិខលេ៤៨ មានការេូច
ខាត 
២.រងវោះខាតរមាល ុំងពលរមម 

១.សាទ នភាពផលូវថបល់ដល់អាយុកាល
ខដលង្វយេូចខាត ឫខចញស្ុំបុរ
មាន់ ខៅខភលៀងធាល រ់ខាល ុំង  

១.ជសួ្ជុលផលូវជាតិខលេ៤៨ខ ងីវញិ 
ខដាយរខនលង និងខដាយរុំណតជាេួប 
៣.ខថទុំផលូវជាតិខលេ៤៨ ជារបចាុំ 

មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

  
១.រងវោះខរគឿងចររដូចជា ខអច
សាក ខវទ័រ ប៉ាូលូ និវ ី ឺ

១.ខរគឿងចររមយួចុំននួមានស្ភាព
ចាស់្ និងេូច 

១.១.តរមូវការទិញខរគឿងចររបខនទម មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ឡានទឹរ ប ូឌូរលូី 

២ 
១.ឡានដឹរទុំនិញខលីស្ទមងន់
ខដលង្វយខធវីខអាយ 
េូចខាតខាល ុំងខៅរដូវវស្ា 

១.ការដឹរជញ្ជូ នខលសី្ទមងន់ 
២.គាម នជញ្ជ ីងស្រមាប់ថលឹងទមងន់រថ
យនថ 

១.ពរងឹងការផសពវផាយចាប់ដឹរ
ជញ្ជូ នផលូវខគារ 
២.មានជញ្ជ ីងស្រមាប់ថលឹងទមងន់រថ
យនថ 

មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

៣ 

១.រងវោះរបព័ននរ ុំខដាោះទឹរ ដូចជា 
លូ របឡាយ 
២.ការរ ុំខលាភបុំ នខៅខលី
របព័ននរ ុំខដាោះទឹរ ពីស្ុំណរ់
របជាពលរដឌ ដូចជារបព័ននរ ុំខដាោះ
ទឹរ របឡាយ អូរ 

១.សាទ នភាពខភលៀងធាល រ់ខរចីន 
១.ជលួជុល និងខថទុំរបព័ននរ ុំខដាោះទឹរ លូ នងិរបឡាយ 
២.ទបសាក ត់ការរ ុំខលាភយរដចីុំណីផលូវពីស្ុំណរ់របជាពលរដឌ 

មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

៤ 

១.ផលូវខេតថខលេ១៤៨៥អាស្ទតិ
របុងរស្ុរបុទុមសាគរ 
បចចុបផនបខដលមានរបខវង 
៣២៧០០ខម៉ារត 
ជារបខភទផលូវរស្ទប់រគោឹះរកាល
ររួស្ររហមរចួ  
២.ផលូវខេតថខលេ១៤៨៥អា ស្ទតិ
របុងរស្ុរគិរសីាគរជាផលូវចាស់្
ខដលមានរបខវង ៣៣០០០
ខម៉ារត ពីបារ់ របុងខធវីដុំខណីរ 
រខនលងេលោះផលូវដាច់ ទឹរហូរខរចាោះ 

១.សាទ នភាពផលូវថបល់ង្វយេូចខាត 
ឫខចញស្ុំបុរមាន់ ខៅខភលៀងថ្នប រ់
ខាល ុំង  
២.ផលូវតូចចខងអៀតដាច់ខដាយរខនលង 
មានទឹរលិចផលូវពិបារ់ខធវដីុំខណីរ 

១.ជសួ្ជុលថមីខដាយរកាលថមចារ់ខៅស្ ូពីរជាន់ របខភទ DBST របខវង 
៣២៧០០ខម៉ារត ទទឹង៧ខម៉ារត 
២.រតូវជសួ្ជុលថមី ខដាយរកាលររួស្ររហម របខវង ៣៣០០០ខម៉ារត ទទឹង 
១០ខម៉ារត និងលូមូល លូរជុង 

មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី

៥ 

១.ផលូវខេតថខលេ១៤៨៩ ស្ទិតរបុង
រស្ុរមណឍ លស្ីមា 
មានរបខវង១២៤០០ខម៉ារតជា
របខភទផលូវរស្ទប់រគោឹះ 
រកាលររួស្ររហមរចួ 

១.សាទ នភាពផលូវថបល់ង្វយេូចខាត 
ឫខចញស្ុំបុរមាន់ ខៅខភលៀងថ្នប រ់
ខាល ុំង 
២.ផលូវមានចុំខណតខរចីន  

១.ជសួ្ជុលថមីរកាលថមចារ់ខៅស្ ូពីរជាន់របខភទ DBST របខវង១២៤០០ខម៉ារត 
ទទឹង៧ខម៉ារត 

មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

៦ 

១.ផលូវខេតថខលេ១៤៨៦ ស្ទិតរបុង
រស្ុរថមបាុំង 
មានរបខវង៣៥០០០ខម៉ារតជា
របខភទផលូវរស្ទប់ 
រគឹោះរកាលររួស្ររហមរចួ 

១.សាទ នភាពផលូវថបល់ង្វយេូចខាត 
ឫខចញស្ុំបុរមាន់ ខៅខភលៀងថ្នប រ់
ខាល ុំង  

១.ជសួ្ជុលថមីរកាលថមចារ់ខៅស្ ូពីរជាន់របខភទ DBST របខវង៣៥០០០ខម៉ារត 
ទទឹង៧ខម៉ារត 

មនធីរសាធារណៈការ  
និងដឹរជញ្ជូ ន  

មនធរីខទស្ចរណ៍ 

  ធនធានមនុស្ស 
-ម្នថីបានចូលនិវតថន៍បនថបនាធ ប់ -ខស្បីឱ្យបុំខពញបខនទមម្នថីររបេណឍ  និង 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 
-េវោះម្នថីខធវីការង្វរតាមការយិាល័យ ម្នថីជាប់រចិចស្នា 

២ 
ការរគប់រគងស្ហគមខទស្ចរណ៍ និងការ
ស្រមបស្រមួលនិតិវធិលីរខនថរិៈចាប់នានា
ខៅពុុំទន់ចាស់្លាស់្ 

-េវោះលិេិតបទដាឌ នចាប់បខងកតីស្ហ
គមខទស្ចរណ៍ និងខអរូខទស្ចរណ៍
ឱ្យបានរគប់រគាន់តាមការចង់បានមនធីរ
ជុំនាញ  

 -ខស្បីសុ្ុំបខងកីតចាប់ស្ហគមន៍ខទស្ចរណ៍ និងខអរូ
ខទស្ចរណ៍ជាអនថរររស្ងួ ង្វយរស្ួលសាទ ប័ន  

មនធីរខទស្ចរណ៍ 

អងគភាពជុំនាញយរខៅអនុវតថរិចចការខនោះ ។ 
  

-រិចចស្ហការរវាងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន 
និង -ខស្បីសុ្ុំបនថរចិចស្ហការពីមនធីរជុំនាញ នងិ 

សាទ ប័ន រ់ព័ននជុំនាញខៅមានររមិត អាជាញ ធរមូលដាឌ នរបុងរស្ុរឃុុំអនុវតថខៅតាម 
  លរខនថិរៈស្ហគមន៍ខដលបានខចង ។ 

៣ ការផថល់ខស្វារមានថរមណីយដាឌ ន -េវោះរខនលងរមានថរបស់្ខភញៀវខទស្ចរ -ជរមុញការចូលរមួវស័ិ្យឯរជន និងវស័ិ្យ មនធីរខទស្ចរណ៍ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ខទស្ចរណ៍ស្រមាប់ខភញៀវជាត ិនិងអនថរជាតិ 
ខៅរបុងខេតថពុុំទន់បានទូលុំទូលាយ 

ជាត ិនិងអនថរជាតិរបរបខដាយស្ថង់
ដារ និងទរ់ទញខភញៀវខទស្ចរ  

សាធារណៈខដល រ់ព័ននវស័ិ្យខទស្ចរណ៍ពីរគប់ភាគីឱ្យ
បខងកីតរខនលងខស្វារមានថឱ្យបានខរចីន ។ 

-េវោះការវនិិខយាគរមណីយដាឌ ន
ខទស្ចរណ៍របុងរស្ុរស្រមាប់ការផគត់
ផគង់នូវតរមូវការខភញៀវខទស្ចរ  

-ផសពវផាយស្កាថ នុពលខទស្ចរណ៍របុងខេតថខដលមានរសាប់ 
ខដីមផខីធវីការទរ់ទញថ្ដគូរវនិខិយាគ ។ 

-ខហដាឌ រចនាស្មព័ននផលូវថបល់ខៅកាន់ -ខស្បីសុ្ុំអាជាញ ធរ និងសាទ ប័ន រ់ព័ននយរចិតថទុរដារ់របុងការ
ជួស្ជុល និងបខងកីនបខនទមផលូវថមីខៅកាន់ខគាលខៅខទស្ចរណ៍
ខដលមានខភញៀវខៅរមានថខរចនី ។ 

ខគាលខៅខទស្ចរណ៍ពុុំបានលអ និង
រគប់រគាន់ខ យី 

៤ 
ការរគប់រគងខស្វារមមអាជីវរមមនានាមិនទន់

អនុវតថខៅតាមចាប់ទុំងរស្ុង 

-អាជីវររមួយចុំននួតូចមានការយល់
ដឹងពីចាប់អាជីវរមម ខស្វារមមខៅមាន
ររមិត 

-ចុោះផសពវផាយ ចាប់ស្ថពីីខទស្ចរណ៍ ខគាលការណ៍ សាោចរ
ណ៍ខណនាុំ របស់្ររស្ួង រ៏ដូចជាខេតថ ជូនដល់មូលដាឌ នអាជីវ
រមម ខស្វារមមរគប់រស្ុរទូទុំងខេតថ ។ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 
-អាជីវររមួយចុំននួតូចមិនទន់ភាញ រ់
រលឹរមរខធវ ីឬបនថអាជាញ បណតអស់្សុ្
ពលភាព 

- ទុំនារ់ទុំនង និងជូនដុំណឹងជារបចាុំតាមរយៈលិេតិជូន
ដុំណឹង ឬទុំនារ់ទុំនងតាមរយៈទូរស័្ពធ ដល់មាច ស់្អាជីវរមមឱ្យ
បានរជាប។ 

  -អាជីវររខៅតាមបណថ រស្រុឆ្ង យៗ
មានការលុំបាររបុងការខស្បីសុ្ុំអាជាញ ប
ណតថម ីឬបនថអាជាញ បណត 

- មានការយិាល័យរចរ ឬយនថការរចរខចញចូលខតមួយរគប់ប
ណថ រស្ុរទូទុំងខេតថ 

៥ 
អាជីវរមមខស្វារមមខទស្ចរណ៍មានការតខមលងី
ថ្ថលរបុងអុំ ុងខពលបុណយទនស្ុំខាន់ៗ  

-ខស្ចរថីរតូវការខរីនខ ងី ឯការផគត់
ផគង់មិនរគប់រគាន់ 

-ចាុំបាច់ឱ្យអាជីវរមមរគប់ខស្វារមមទុំងអស់្រតូវមានតាោង តថ្មល
ការសាប រ់ខៅ តាោងតថ្មលនងិខ ម្ ោះមុេមាូប ដារ់តាុំងឱ្យបាន
រតឹមរតូវចាស់្លាស់្ ។ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 

៦ េវោះខស្វារមមខទស្ចរណ៍ និងខហដាឌ រចនាស្
ម័ពននខៅកាន់តុំបន់ខគាលខៅខទស្ចរណ៍ 

-មានខភញៀវខទស្ចរជាតិ និងអនថរជាតិ
មរ 

-មនធីរសាទ ប័នជុំនាញ រ់ព័ននវស័ិ្យខទស្ចរណ៍រតូវចូលរមួអុំ វ
នាវដល់វស័ិ្យឯរជន ររុមហ ុនភាប រ់ង្វរខទស្ចរណ៍ ស្មាគម

មនធីរខទស្ចរណ៍ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ន៍ខទស្ចរណ៍ និងអបរវខិយាគទុនរបុងរស្ុរខរៅរស្រុ របុងការជ
រមុញអភិវឌណខស្វាសាប រ់ខៅ នងិខស្វា 

ទស្សនារមានថយា៉ា ងខរចនី មិនទន់
ខឆលីយតបតាមតរមូវការរបស់្ខភញៀវ
ខទស្ចរជាតិនិងអនថរជាតិខៅមាន
ររមិត 

ផគត់ផគង់ ។ 

-ការសាប រ់ខៅ និងការផគត់ផគង់មាូប
អាហារមានតចិមិនអាចខឆលីយតបតាម
តរមូវការរបស់្ខភញៀវខទស្ចរខៅមាន
ររមិត 

-រតូវបខងកីតឱ្យមានមាូបអាហារស្មផូរខបប (Street Food) និង
ផារោរតីស្រមាប់លរ់វតទុអនុស្ាវរយិ ៍។ 

៧ 
ការទទួលបដិស្ណឌ ររចិច និងឯរស្ណឌ ន
រពមទុំងការរគប់រគង់បរសិាទ នអនាម័យពុុំ
ទន់ខឆលីយតបតាមស្ថង់ដារខៅខ យី 

៧.១.មាច ស់្អាជីវរមមពុុំមានចុំខណោះដឹង
ខផបរខទស្ចរណ៍របុងការខរជសី្ខរសី្
បុគគលិរ 

រគប់អាជីវរមម ខស្វរមមទុំងអស់្ខៅរបុងខេតថចាុំបាច់រតូវឆលងកាត់
វគគបណថុ ោះបណថ លជុំនាញពមីនធីរខទស្ចរណ៍ ។ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 
៧.២-មាច ស់្អាជីវរមមពុុំបានយរចិតថ
ទុរដារ់ដល់បុគគលរិរបស់្េលួនរបុងការ
ខរៀបចុំឯរស្ណឌ នឱ្យបានស្មរមយ 

មាច ស់្អាជីវរមមទុំងអស់្ខរកាមការរគប់រគងរបស់្េលួនរតូវមាន
ឯរស្ណឌ នស្ញ្ហដ ស្មាគ ល់អនុវតថតាមស្ថងដារខភាជនីយដាឌ ន 
អាហារដាឌ នខដលបាន 

-ខៅតាមមាច ស់្អាជីវរមមមយួចុំនួនតូច
ពុុំមានដារ់ធុង ឬថង់ស្រមាមខរកាមតុ 

-មាច ស់្អាជីវរមមរតូវមានសាល រស្ញ្ហដ ស្មាគ ល់ចងអុលបង្វា ញដល់
ខភញៀវ និងដារ់រ្នថរ់ស្រមាមឱ្យបានខរចីន ។ 

៨ 
មាច ស់្អាជីវរមមចូលរមួមនិបានរគប់គាប របុងការ
បណថុ ោះបណថ លខស្វារមមខទស្ចរណ៍ 

-េវោះការទុំនារ់ទុំនងមិនបាន ខស្បីសុ្ុំអាជាញ ធរមូលដាឌ នរខនលងខបីរវគគបណថុ ោះបណថ ល ជួយ
ស្រមបស្រមួលឱ្យមាច ស់្អាជីវរមមចូលរមួរគប់ៗគាប ។ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 
មាច ស់្អាជីវរមមមនិទន់បានអនុវតថស្ថង់
ដារឱ្យបានរតមឹរតូវ 

-ខស្បីសុ្ុំមាច ស់្អាជីវរមមចូលរមួអនុវតថតាមស្ថង់ដារខភាជនីយដាឌ ន 
បដិស្ណឌ ររិចច និងស្ណឌ គារ ។ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
-ភាគខរចីនបុគគលិរបខរមីការតាម
ស្ណឌ គារ ខភាជនីយដាឌ ន ផធោះ
ស្ុំណរ់មានការផ្តល ស់្បថូរញឹរញ៉ា ប់ 

-តរមូវឱ្យមាច ស់្អាជីវរមមទុំងអស់្រតូវទទលួេុស្រតូវ និងអនុវតថ
តាមរបខភទស្ថង់ដារខដលបានខចងជាធរមាន ។ 

៩ 
ការខធវីស្ផ ៉ាតខទស្ចរណ៍តាមខគាលខៅ
ខទស្ចរណ៍ថមីៗខៅតាមបណថ រស្ុរ 

-ពិបាររបុងការខធវដីុំខណីរ មិនទន់មាន 
-ចួលរមួស្ហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដាឌ ន និងមនធីរជុំនាញ 
ខរៀបចុំអភិវឌណខហដាឌ រចនាស្មព័ននផលូវថបល់ឱ្យបានលអរបខស្ីរ។ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ ផលូវលអចូលខៅដល់ទីតាុំងរខនលងថត
ខនាោះ 

១០ 
អបរជុំនាញបខចចរខទស្របុងការផលិតស្ផ ៉ាត
ខទស្ចរណ៍ នងិររមតិភាសាបរខទស្ ការខរបី
របាស់្របព័ននឌីជថីលពុុំបានខឆលយីតបនងឹការ 

-េវោះអបរបខចចរខទស្ផលតិស្ផ ៉ាត
ខទស្ចរណ៍ នងិខផនទីភូមសិា្ស្ថ ខៅ
មានររមិត 

-បខងកីនស្មតទភាពចុំខណោះដឹងឱ្យរស្បតាមការវវិតថន៍ថ្នរបព័ននប
ខចចរវទិាថមីៗ ។ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 
-ការផសពវផាយខទស្ចរណ៍របុងរស្ុរ
ខរៅរស្ុរពុុំបានទូលុំទូលាយ 

-រតូវខរៀបចុំស្ផ ៉ាតខទស្ចរណ៍ និងខស្ៀវខៅផបត់ របព័នន
ផសពវផាយបខចចរវទិា (ខវ ៉ាបសាយ  
ខហវស្បុរ…) របុងរបខទស្ខរៅរបខទស្ ។ 

១១ 
ការរគប់រគងអភិវឌណន៍ខឆបរនិងខរលមអរររងុ-
រស្ុរអានាម័យបរសិាទ នមិនទន់ស្មរស្ប
តាមស្ថង់ដាខទស្ចរណ៍ 

-ខឆបរទទួលការរងហូរបារ់ខរចាោះ
ស្ុំណឹរពីទរឹជុំនន់និងការកាប់ទ្នាធ ន
ថ្រពខកាងកាងយរដីខឆបរខធវជីាដីរមមស្ិ
ទឌឯរជន 

-រគប់សាទ ប័ន មនធីរ  អងគភាពជុំនាញ និង អាជាញ  

មនធីរខទស្ចរណ៍ 

ធរមូលដាឌ នរគប់លុំដាប់ថ្នប រ់ចូលរមួបុំផុស្ទប់សាក ត់និងោយ
ការណ៍ជាបនាធ ន់ជូនដល់ស្មតទរិចចោល់បទខលមសី្ទុំងខនាោះ  

ការអភិវឌណន៍ខៅររុង-រស្ុរមនិទន់
ខឆលីយតបតាមស្ថង់ដាទីររងុសាអ តនិងប
រសិាទ នសាអ ត ខៅមានររមិត 

-ខស្វងររថ្ដគូរឯរជននិងរបតបិតថិររខទស្ចរណ៍រពមទុំងសាទ
ប័ន មនធីរ -អងគភាព -អាជាញ ធរមូលដាឌ នរគប់លុំដាប់ថ្នប រ់  អងគ
ការខរៅរដាឌ ភិបាល ស្ហការ រមួគាប ទុំងអស់្របុងរិចចអភិវឌណន៍
ខនោះ ។ 

-រិចចស្ហការនងិការចូលរមួរវាងវស័ិ្
យ 

-ចូលរមួខស្វងររដុំខណោះរសាយរមួគាប ខដលជារបខយាជន៍
ស្មូហភាពរបុងរិចចអភិវឌណន៍ចរិភាពរបរបខដាយនិរនថរភាព  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ឯរជននិងវស័ិ្យសាធារណៈអាជាញ ធ
រមូលដាឌ នមិនទន់សុ្ីស្ង្វវ រ់គាប របុងការ
អភិវឌណន៍ខៅមានររមតិ 

  

មនធរី ណិជជរមម 

 ១ 

អាជីវររ ខស្វាររ មួយចុំនួន មិនទន់មរសុ្ុំ
ខធវីលិេិតអនុញ្ហដ ត 
របរបអាជីវរមម ខស្វារមម និងការចុោះបញ្ជ ី
 ណិជជរមម 

-ការផសពវផាយចាប់រគប់រគងអាជីវ
រមម ខស្វារមម មិនទន់បានទូលុំ
ទូលាយដល់ ណិជជររ និងអាជីវររ 

-ផសពវផាយ ឬខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លអុំពីអតទរបខយាជន៍ថ្នការ
ខធវីលិេិតអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម ខស្វារមម និងការចុោះបញ្ជ ី
 ណិជជរមម 

មនធីរ ណិជជរមម -ទីតាុំងអាជីវរមម ខស្វារមម ខៅឆ្ង យពី
ទីរបជុុំជន 

-ផសពវផាយចាប់ ណិជជរមម 

  -ចាត់ម្នថីចុោះខណនាុំអាជីវររឲ្យខធវីចាប់អាជីវរមម 

២ 
-ផលិតផលមួយចុំនួនមនិទន់មានការខវច
េចប់រតឹមរតូវ និងគាម នខសាភ័ណភាពទរ់
ទញ ពិបារបខងកីនតថ្មលបខនទម 

-េវោះអបរបខចចរខទស្ខណនាុំ នងិ
ឧបររណ៍ផលិតខរថ្ចបផលតិផល -ដឹរនាុំការចូលរមួតាុំងពិព័រណ៍ ណិជជរមមខដមីផខីចររ ុំខលរ

បទពិខសាធន៍ការខរថ្ចបនិងខវចេចប់របរបខដាយភាពទរ់ទញ 
និងចាប់ថ្ដគូវនិិខយាគ 

មនធីរ ណិជជរមម -េវោះការចូលរមួរបុងការតាុំងបង្វា ញ
ផលិតផលខៅទផីាររបុង និងខរៅ
របខទស្ 

៣ ទីផារផលតិផល រស្ផិល ខៅមានររមតិ 

-អាជីវររេវោះព័ត៌មានទីផារ 
-ចុោះរស្ង់ព័ត៌មាន និងរសាវរជាវទីផារ ខដីមផផីលិតររ និង
រស្ិររខរៀបខផនការផលិតរបស់្គាត់ 

មនធីរ ណិជជរមម -េវោះការផសពវផាយអុំពីព័ត៌មានទីផារ -ចុោះផថល់ព័ត៌មានទីផារដល់ផលិតររ រស្ិររ 
-ផលិតផលខៅោយបា៉ា យ -ជុំរុញការខងកីតផារស្ហគមន៍ ឬផារខដញថ្ថល 
-គាម នទីផារដារ់តាុំងផលតិផល   

៤ 
ផលិតររខៅោយបា៉ា យ លរខណៈរគសួារ និង
របថ្ពណី 

-ផលិតរមមតូចៗ មិនទន់ចងជា
ចខង្វក ម ឬលរខណៈរបមូលផថុ ុំខដីមផី

-ជុំរុញការបខងកីតជាររុមផលិត ឬស្មាគមអាជីវរមម មនធីរ ណិជជរមម 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ធានាការផគត់ផគង់ផលិតផលខៅទីផារ 
-ទុំលាប់ថ្នការផលិត និងលរ់ខបប
របថ្ពណី 

សាខាពននដារខេតថ 

១ 
េហលរេមយួចំនួនមនិទនា់នចុោះរញ្ជ ី
ពននដារ 

ការយល់ដឹងពីកាត្ពឝក្ិចចស្ថរសពើពនន
ររេ់អបក្ជារព់ននសៅមានក្លមតិ្ 

-សរៀរចំការែសពឝែាយតាមរយៈេិកាេ ស្ថលា រណ្ដថ ញេងគម 
លរពន័នែសពឝែាយ (វទិរុសេត្ថ) និងអាជាញ ធ្រលររលំ់ដារថ់ាប ក្ ់េថី
ពីច់រន់ិងរទរផញ្ដត្ិថេថីពពីននដារ ជូនអបក្ជារព់នន 
-ជំរញុការចុោះរញ្ជ ីេហលរេងយី តាមរយៈការចុោះអសងកត្េហ
លរេ និងការេហការលរមូលពត័្ម៌ានជាមយួអាជាញ ធ្រលររ់
លំដារថ់ាប ក្ន់ិងអងគភាពពាក្ព់ន័ន 

ស្ថខាពននដារសេត្ថ 

២ 
មាច េ់ែធោះជួលនងិដីមយួចំនួនមនិទនា់ន
មក្ចុោះរញ្ជ ីរងព់ននសលើឈបួលែធោះនិងដ ី

ការយល់ដឹងពីកាត្ពឝក្ិចចស្ថរសពើពនន
ររេ់អបក្ជារព់ននសៅមានក្លមតិ្ 

-សរៀរចំការែសពឝែាយតាមរយៈេិកាេ ស្ថលា រណ្ដថ ញេងគម 
លរពន័នែសពឝែាយ (វទិរុសេត្ថ) និងអាជាញ ធ្រលររលំ់ដារថ់ាប ក្ ់េថី
ពីច់រន់ិងរទរផញ្ដត្ិថេថីពពីននដារ ជូនអបក្ជារព់នន 
-ជំរញុការចុោះរញ្ជ ីមាច េ់ែធោះជលួ តាមរយៈការចុោះជំសរឿនែធោះជួល
និងដ ីនិងការេហការលរមូលពត័្ម៌ានជាមយួអាជាញ ធ្រលររ់
លំដារថ់ាប ក្ន់ិងអងគភាពពាក្ព់ន័ន 

ស្ថខាពននដារសេត្ថ 

៣ 
មាច េ់អចលនលទពរក្បុងលក្ុងសេមរភូមនិធមយួ
ចំនួនមនិទនម់ក្ចុោះរញ្ជ ី និងសធ្ឝើរចចុរផនប
ភាពរងព់ននសលើអចលនលទពរ 

ការយល់ដឹងពីកាត្ពឝក្ិចចស្ថរសពើពនន
ររេ់អបក្ជារព់ននសៅមានក្លមតិ្ 

-សរៀរចំការែសពឝែាយតាមរយៈេិកាេ ស្ថលា រណ្ដថ ញេងគម 
លរពន័នែសពឝែាយ (វទិរុសេត្ថ) និងអាជាញ ធ្រលររលំ់ដារថ់ាប ក្ ់េថី
ពីច់រន់ិងរទរផញ្ដត្ិថេថីពពីននដារ ជូនអបក្ជារព់នន 
-ជំរញុការចុោះរញ្ជ ីមាច េ់អចលនលទពរ តាមរយៈការចុោះជំសរឿន
អចលនលទពរ នងិ ការេហការលរមូលពត័្ម៌ានជាមយួអាជាញ
ធ្រលររលំ់ដារថ់ាប ក្ន់ងិអងគភាពពាក្ព់ន័ន 

ស្ថខាពននដារសេត្ថ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
សាខាគយ នងិរដឌររ 

1 េវោះឧបររណ៍រតួតពិនិតយមខធាបាយដឹរ
ជញ្ជូ ន និងអីវា៉ា ន់អបរដុំខណីរខចញចូល 

គាម នមា៉ា សុ្នីខស្កន(Scan)ទុំនិញ ខស្បីសុ្ុំបុំ រ់មា៉ា សុ្នីខស្កនខៅមាត់រចររតតួពិនតិយចាុំយាម សាខាគយ និងរដឌររ 

2 មានអុំខពីរត់ខគចពននខៅតាមតុំបនខឆបរស្មុរទ េវោះមខធាបាយចុោះរបតិបតថិការប្ង្វក ប ខស្បីសុ្ុំបុំ រ់មខធាបាយរបខដញផលូវទឹរ សាខាគយ និងរដឌររ 
មនធរីថ្របស្ណីយ ៏នងិទូរគមនាគមន៍ 

១ 

 -ររុមហ ុនមួយចុំនួនផថល់ផថល់ខស្វា
ទូរគមនាគមន៍មយួចុំននួខៅរបុងខេតថមនិបាន
ផថល់ទិនបន័យការង្វរខធវីខស្វា សាងស្ង់ រុោះខរ ី
បណថ ញរបស់្េលួនមរមនធីរខអាយបានរជាប
ខទ  

 -ររុមហ ុន ឬរបតិបតថិររ មិនទន់មាន
ការយរចិតថទុរដារ់ខគារពចាប់ខៅ
ថ្នប រ់មូលដាឌ នខៅខ យី 

 -ពរងឹងការស្ហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដាឌ នរគប់លុំដាប់ថ្នប រ់
របុងការអនុវតថចាប់ ខអាយបានរតឹមរតវូ មនធីរថ្របស្ណីយ ៏ 

និងទូរគមនាគមន៍ 

២ 
 -តុំបន់ដាច់រស្យា៉ា លមួយចុំននួខៅរបុងខេតថ 
ពុុំទន់មានខស្វាទូរស័្ពធខរបីរបាស់្រគប់រគាន់ 
ខៅខ យី ចុំននួ ២ឃុុំរបុងរស្រុថមបាុំង 

 -ខដាយតុំបន់ខនាោះមានចុំនួនរបជាជន
រស់្ខៅតិចតួច េវោះ 
 អគគីស្នីខរបីរបាស់្ និងេវោះខហដាឌ រចនា
ស្មព័នន 
  

 -បនថជរមុញការយរចតិថទុរដារ់ពរងីរខស្វាខអាយមាន 
វសិាលភាពរគប់ដណថ ប់ដល់តុំបន់ដាច់រស្យា៉ា លទុំងខនាោះ មនធីរថ្របស្ណីយ ៏ 

និងទូរគមនាគមន៍ 

៣ 

ពុុំទន់មានភាប រ់ង្វរថ្របស្ណីយ ៍ខៅបណថ  
រស្ុរទុំង ០៦ ខៅខ យី 

 -របជាជន ខៅតាមបណថ មូលដាឌ ន
រស្ុរពុុំទន់មានទមាល ប់ 
ខរបីរបាស់្ខស្វាថ្របស្ណីយ ៍ខៅខ យី 

 -ជរមុញររុមហ ុន និងរបតិបតថិររខធវីខស្វាថ្របស្ណីយ ៍
យរចិតថទុរដារ់ផសពវផាយខលីគុណភាពខស្វាថ្របស្ណីយ ៍
និង្នខៅពរងីរខស្វារបស់្េលួនតាមរយៈការបខងកីត 
ភាប រ់ង្វរខអាយមានដល់មូលដាឌ នរគប់រស្ុរ 

មនធីរថ្របស្ណីយ ៏ 
និងទូរគមនាគមន៍ 

មនធរីអភវិឌណន៍ជនបទ 

១ េវោះបណថ ញគមនាគមន៍ខៅជនបទ េវោះរបភពថវកិាស្រមាប់ ជួស្ជុលនិង 
ខថទុំផលូវខៅជនបទ 

ខស្វងររថវកិាខដីមផ ីជួស្ជុល និងខថទុំ មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី

២ 
របជាពលរដឌខៅជនបទេវោះទរឹសាអ តខរបី
របាស់្របចាុំថ្ថង 

គាម នរបភពទឹរ គាម នថវកិាសាងស្ង់
រខនលងស្ថុរទឹរ និងជីរអណថូ ង ជីររស្ោះស្រមាប់ស្ថុរទឹរ នងិជីរអណថូ ង មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 

៣ អនាម័យខៅជនបទមានរុំរតិទប េវោះបងគន់ស្រមាប់ខរបីរបាស់្ ចុោះខចរស្មាា រៈសាងស្ង់បងគន់អនាម័យ មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 

៤ 
របជាពលរដឌមិនទន់យល់ចាស់្ពីស្ហគម
ន៍ស្នសុំរបារ់ 

មិនមានការចុោះផសពវផាយពដីុំខណីការ
ខផសងថ្នការខរៀបចុំស្ហគមន៍ស្នសុំ
របារ់ 

ចុោះខបីរវគគផសពវផាយពីដុំខណីរការថ្នការខរៀបចុំស្ហគមន៍
ស្នសុំរបារ់ខៅតាមភូម ិ

មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 

៥ គណៈរមមការអភិវឌណន៍ភូមិេវោះការយល់ដងឹ
អុំពីការង្វរខធវីខផនការអភិវឌណន៍ភូម ិ

េវោះរបភពថវកិាស្រមាប់បណថុ ោះបណថ
លគណៈរមមការអភិវឌណន៍ភូមិខដល
បានបខងកីត និងខធវីបចចុបផននភាពរចួ 

ខស្វងររថវកិាស្រមាប់បណថុ ោះបណថ លគណៈរមមការអភិវឌណន៍
ភូមិខដលបានបខងកីត និងខធវីបចចុបផននភាពរចួ 

មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 

៦ មិនទន់បានរុំណត់អតថស្ញ្ហដ ណជនជាតិ
ខដីមភាគតចិរគប់ភូមិអស់្ខៅខ យី 

េវោះថវកិាគាុំរទ នងិការរបជុុំផសពវផាយ 
ខស្វងររថវកិាខដីមផផីសពវផាយខគាលនខយាបាយជាតសិ្ថីពីការ
អភិវឌណន៍ជនជាតិខដីមភាពតិច និងខស្ចរថីរបកាស្ស្វ័យអតថ
ស្ញ្ហដ ណជនជាតិខដីម 

មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 

៧ 

េវោះមជឈមណឍ លមយួរខនលងរបស់្មនធីរអភិវឌណ
ន៍ជនបទខេតថខកាោះរុង ខដីមផខីបីរវគគបណថុ ោះប
ណថ លដល់របជាពលរដឌឲ្យមានចុំខណោះជុំនា
យចាស់្លាស់្ និងខលីររមពស់្ខស្ដឌរិចច
រគួសារដល់របជាពលរដឌខៅតាមជនបទ 

របជាពលរដឌខៅតាមជនបទពុុំទន់
មានចុំខណោះជុំនាញចាស់្លាស់្ខដីមផី
រររបារ់ចុំណូល។ េវោះស្មាា រៈ និង
ឧបររណ៍ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ ល 

ខស្វងររថវកិា និងថ្ដគូស្ហការខដីមផខីបីរវគគបណថុ ោះបណថ ល 
ខរជីស្ខរសី្ជនបខង្វគ ល និងរគូឧខទស្ ខរជីស្ខរសី្វគគបណថុ ោះប
ណថ លឲ្យរតូវទីផារ នងិខរជសី្ខរសី្ស្ិកាខ កាម 

មនធីរអភិវឌណន៍ជនបទ 

សាខាធនាគារជាត ិ

១ 
ការខរបីរបាស់្ និងផថល់ខស្វាធនាគារ និង
ហរិញ្ដវតទុខៅមានររមិត 

របជាពលរដឌមិនទន់យល់ដឹងពីខស្វា
ធនាគារ និងហរិញ្ដវតទុ 

ជរមុញ និងខលីរទឹរចតិថឱ្យរគប់រគឹោះសាទ នធនាគារ និងហរិញ្ដ
វតទុផសពវផាយពីអតទរបខយាជន៍ថ្នការទទលួបានខស្វាធនាគារ 
និងហរិញ្ដវតទុឱ្យបានទូលុំទូលាយដល់របជាពលរដឌ និងខធវីការ
ផសពវផាយយុទននាការ "ខតាោះនយិាយពីលុយ" ។ 

សាខាធនាគារជាត ិ



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ពុុំមានព័ត៌មានរគប់រគាន់ទរ់ទងនឹង
ផលរបខយាជន៍ពីការទទួលបានខស្វា
ធនាគារ និងហរិញ្ដវតទុ 

ផសពវផាយពីរបព័ននទូរស្ពធ Hotline ស្រមាប់ទទលួព័ត៌មាន 
និងខដាោះរសាយចមលល់ស្ថពីីការខរបីរបាស់្ខស្វាហរិញ្ដវតទុ ខៅ
ដល់ររុង/រស្រុ 

របជាពលរដឌយល់រច ុំរគឺោះសាទ នធន
គារ និងរគោឺះសាទ នមីររហូរិញ្ដវតទុជា
របស់្រដឌ 

ផសពវផាយខស្ចរថីថ្ថលងការណ៍រមួរវាងធនាគារជាតិថ្នរមពុជា 
និងររស្ងួហរិញ្ដវតទុ និងលិេតិបទដាឌ នខផសងៗខៅតាមបណថ
លររុងរស្រុ 

២ 
 ការខរបីរបាស់្របារ់ខរៀលរបខភទធុំខៅមាន
ររមិត 

របជាពលរដឌមិនទន់មានជុំខនឿ
ទុំងរស្ុងខលីរបារ់ខរៀល ផសពវផាយយុទននាការ "េញុ ុំរស្ឡាញ់របារ់ខរៀល"  

សាខាធនាគារជាត ិ

របជាពលរដឌខៅមានទុំលាប់ខរបីរបាស់្
រូបិយប័ណតបរខទស្ 

រុំណត់ឱ្យអាជីវររបថូររបារ់ដារ់បង្វា ញអរតាបថូររបារ់ខរៀលខធៀប
ជាមួយរូបិយប័ណតខៅរខនលងរបរបអាជីវរមម 

របជាពលរដឌមិនចង់កាន់របារ់ខរៀល 
(ចាស់្ ទរ់ រខហរ ) 

ពរងឹងការផថល់ខស្វាបថូររបារ់ចាស់្ ទរ់ រខហរជូនដល់សាធារ
ណៈជន 
បខញ្ចញររដាស្របារ់លអ និងរសាល់ខរជីស្រចួខៅរបុងចោចរ
តាមតរមូវការទីផារ 
ជរមុញ និងខលីរទឹរចតិថរគឹោះសាទ នធនាគារនិងហរិញ្ដវតទុ និង
អាជីវររបថូររបារ់មរបថូរររដាស់្របារ់ចាស់្ ទរ់ រខហរ យរររ
ដាស់្របារ់លអខដីមផខីរបីរបាស់្  
ជរមុញរគោឹះសាទ នធនាគារ នងិហរិញ្ដវតទុ ស្រមួលរបុងការបខញ្ចញ
ររដាស់្របារ់លអ ខៅរបុងចោចរ 

៣ 
ការរគប់រគងអាជីវរមមបថូររបារ់ មិនទន់មាន
របស្ិទនភាពេពស់្ 

អាជីវររបថូររបារ់មួយចុំនួនមនិរពមខធវី
លិេិតអនុញ្ដតថរបរបអាជីវរមមបថូររបារ់ 

រតួតពិនតិយអាជីវរមមបថូររបារ់ខអាយបានរគប់រស្ុរ 
សាខាធនាគារជាត ិ

អាជីររបថូររបារ់មិនទន់យល់ដឹងពី ផសពវផាយចាប់ និងលិេិតខណនាុំ ស្ថីពីការរគប់រគងអាជីវរមម



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ចាប់ថ្នការរគប់រគងអាជីវរមមបថូររបារ់ បថូររបារ់ឱ្យបានទូលុំទូលាយ 

ទីតាុំងរបរបអាជីវរមមបថូររបារ់ខៅតាម
រស្ុរឆ្ង យៗ 

ផថល់ឱ្យម្នថីជុំនាញនូវរគប់មខធាបាយទុំងថវកិា និងស្មាា រៈ
របុងការចុោះរតួតពិនិតយអាជីវរមមបថូររបារ់ និងស្ហការជាមយួ
អាជាញ ធរមានស្មតទរិចច របុងការរតួតពិនិតយអាជីវរមមបថូររបារ់ 

៤ មានការចោចរររដាស្របារ់ខរលងកាល យខៅ
របុងខេតថ 

របជាពលរដឌមិនទន់យល់ដឹងពីលរខ
ណៈស្មាគ ល់ថ្នរបខភទររដាស្របារ់
ខរលងកាល យ ផសពវផាយជារបចាុំពីលរខណៈស្មាគ ល់របខភទររដាស់្របារ់

ខរលងកាល យ 
  េវោះព័ត៌មានពសី្ថីលរខណៈស្មាគ ល់ថ្ន

របខភទររដាស្របារ់ខរលងកាល យ 
េវោះការស្ហការណ៍រវាងអាជាញ ធរមាន
ស្មតទរចិច និងភាគី រ់ព័នន 

ស្ហការណ៍ផថល់ព័ត៌មានពីការចោចរររដាស្របារ់ខរលងកាល យ
រវាងសាខាធនាគារខេតថ និងស្មតទរចិច  

មនធរីខស្ដឌរចិចនងិហរិញ្ដវតទុ  

១ 
រលំទការលររល់រង និងអភវិឌណវេ័ិយសេដឌ
ក្ិចច 
សៅសេត្ថសកាោះកុ្ង 

វេ័ិយសេដឌក្ិចចសៅសេត្ថសកាោះកុ្ង លត្ូវ
ានលររល់រង 
និងអភវិឌណលរក្រសដាយលរេិទនភាព 
និងចីរភាព 

១-មស្រនថីមានេមត្ទភាពលររល់រនក់្បុងការក្បុងលស្ថវលជាវ វភិារ 
ពាក្ព់ន័នវេ័ិយសេដឌក្ិចច 
២-រាយការណ៍លស្ថវលជាវ និងចងលក្ងឯក្ស្ថរ ស្ថទ នភាព 
សេដឌក្ិចចលត្ូវានសរៀរចំ 

  

២ 

លររល់រង ផណនអំនុវត្ថ នងិរលំទការសរៀរចំ
រញ្ជ ី 
ស្ថរសពើភណឍ លទពរេមផត្ថិរដឌ និងការសក្ៀរររ 
ចំណូលមនិផមនស្ថរសពើពននសៅសេត្ថសកាោះកុ្ង 

១-លទពរេមផត្ថិរដឌររេ់មនធីរ អងគភាព 
រដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ 
លត្ូវានលររល់រង សរៀរចំក្ត្ល់តា ែគូ
រែគង និងចុោះរញ្ជ ីស្ថរសពើភណឍ  
លរក្រសដាយលរេិទនភាព រុណភាព 
រណសនយរភាព 

១-ការែសពឝែាយផណនចំ់រ ់និងលិេតិ្រទដាឌ ន េថីពីការ
លររល់រង 
ការសលរើលាេ់ និងការចាត្ផ់ចងសលើលទពរេមផត្ថិរដឌ ដល់មនធីរ 
អងគភាព នងិរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ ទនស់ពលសវលា 
២-លទពរេមផត្ថិរដឌលត្ូវានលររល់រងែគូរែគង សែធៀងផ្ទធ ត្ ់នងិចុោះ
រញ្ជ ី 

  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
២-ចំណូលមនិផមនស្ថរសពើពនន លត្ូវ
ានជលមុញ និងសក្ៀរររ 
លរក្រសដាយលរេិទនភាព េ័ក្កិេិទន
ភាពឱ្រេសលមចានតាម 
ផែនការ 
៣-រលំទ និងជលមុញវេ័ិយរញ្ហច ំ និង
លាត្ិសភារ 
សដាយអនុលរទន 

ស្ថរសពើភណឍ ានលត្ឹមលត្ូវនិងទនស់ពលសវលា 
៣-ការែសពឝែាយផណនចំ់រ ់និងលិេតិ្រទដាឌ ន េថីពីការ
លររល់រង 
ចំណូលមនិផមនស្ថរសពើពនន ដល់មនធីរ អងគភាព នងិរដឌា
លថាប ក្ ់
សលកាមជាត្ិ ទនស់ពលសវលា 
៤-ការែសពឝែាយផណន ំលិេិត្រទដាឌ នរត្ិយុត្ថ េថីពីការ
លររល់រង 
និងសធ្ឝើអាជីវក្មយរញ្ហច ំ និងលាត្ិសភារ សដាយអនុលរទនដល់
មនធីរ 
អងគភាព ពាក្ព់ន័ន និងមាច េ់អាជីវក្មយ មនិទនល់េរច់រ ់
ឱ្រកាវ យ 
ជាលេរច់រ ់

៣ 

លររល់រង លត្ួត្ពិនិត្រហិរញ្ដ វត្ទុ េលមរ
េលមួល  
តាមដានការអនុវត្ថ ងវកិាររេ់មនធីរជំនញ 
សៅសេត្ថសកាោះកុ្ង 

១-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
ផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិា 
និងរសលមាងចណូំល-ចំណ្ដយងវកិា 
២-ភាពទនស់ពលសវលា ននការអនុវត្ថ
ច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ 
េលមារក់ារលររល់រងលរចាឆំ្ប  ំ
៣-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
ក្មយវធិ្ីចណូំល- 
ចំណ្ដយងវកិា លរចាឆំ្ប  ំលត្មីាេ 

១-ផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិា និងរសលមាងចណូំល-ចំណ្ដយ
ងវកិា 
លត្ូវានែសពឝែាយ ផណន ំសរៀរចំ ទនស់ពលសវលា 
២-ែសពឝែាយ ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ
េលមារ ់
ការលររល់រងលរចាឆំ្ប លំត្ូវានសរៀរចំទនស់ពលសវលា 
៣-ការសរៀរចំក្មយវធិ្ីចំណូល-ចំណ្ដយលរចាឆំ្ប  ំលត្ីមាេ លត្ូវ
ាន 
សរៀរចំទនស់ពលសវលា 

  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
៤-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
ចលនឥណទន 

៤-ការពិនិត្រ សលើការសរៀរចំ ចលនឥណទន ានលត្ឹមលត្ូវ 
និងទនស់ពលសវលា 
៥-ការលត្ួត្ពិនិត្រ តាមដានការអនុវត្ថងវកិា លត្ូវានពលងងឹ 
លត្ឹមលត្ូវ ទនទ់នស់ពលសវលា លេរតាមនីត្ិវធិ្ ី

៤ 

លររល់រង លត្ួត្ពិនិត្រហិរញ្ដ វត្ទុ េលមរ
េលមួល 
តាមដានការអនុវត្ថងវកិាររេ់រដឌាលថាប ក្ ់
សលកាមជាត្ិ សៅសេត្ថសកាោះកុ្ង 

១-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
ផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិា 
និងរសលមាងចណូំល-ចំណ្ដយងវកិា 
២-ភាពទនស់ពលសវលា ននការអនុវត្ថ
ច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ 
េលមារក់ារលររល់រងលរចាឆំ្ប  ំ
៣-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
សេបើេំុតុ្លរភាពងវកិា 
លរចាលំត្ីមាេ 
៤-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
ចលនឥណទន 
រផនទមឥណទន 

១-ផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិា និងរសលមាងចណូំល-ចំណ្ដយ
ងវកិា 
លត្ូវានែសពឝែាយ ផណន ំសរៀរចំ ទនស់ពលសវលា 
២-ែសពឝែាយ ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ 
េលមារ ់
ការលររល់រងលរចាឆំ្ប លំត្ូវានសរៀរចំទនស់ពលសវលា 
៣-ការសរៀរចំសេបើេំុតុ្លរភាពងវកិាលរចាលំត្ីមាេ លត្ូវាន
សរៀរចំ 
ទនស់ពលសវលា 

  

៥ 

លររល់រង េលមរេលមួល លត្ួត្ពិនិត្រ តាម
ដានការ 
អនុវត្ថការងារលទនក្មយស្ថធារណៈ  
សៅសេត្ថសកាោះកុ្ង 

១-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
ផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិា 
និងរសលមាងចណូំល-ចំណ្ដយងវកិា 
២-ភាពទនស់ពលសវលា ននការអនុវត្ថ
ច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ 
េលមារក់ារលររល់រងលរចាឆំ្ប  ំ

១-ផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិា និងរសលមាងចណូំល-ចំណ្ដយ
ងវកិា 
លត្ូវានែសពឝែាយ ផណន ំសរៀរចំ ទនស់ពលសវលា 
២-ែសពឝែាយ ផណន ំដាក្ឱ់្រអនុវត្ថច់រេ់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ 
េលមារ ់
ការលររល់រងលរចាឆំ្ប លំត្ូវានសរៀរចំទនស់ពលសវលា 

  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
៣-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
សេបើេំុតុ្លរភាពងវកិា 
លរចាលំត្ីមាេ 
៤-ភាពទនស់ពលសវលា ននការសរៀរចំ
ចលនឥណទន 
រផនទមឥណទន 

៣-ការសរៀរចំសេបើេំុតុ្លរភាពងវកិាលរចាលំត្ីមាេ លត្ូវាន
សរៀរចំ 
ទនស់ពលសវលា 

៦ 
រលំទក្ិចចដំសណើ រការររេ់មនធរីសេដឌក្ិចច 
និងហិរញ្ដ វត្ទុសៅសេត្ថសកាោះកុ្ង 

ការយល់ដឹង និងការចូលរមួក្បុង
ការងារផក្ទលមងក់ារលររល់រង 
ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ ររេ់មស្រនថីរាជ
ការននមនធីរជំនញ 
និងរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្មិានការ
សក្ើនស ើង 

១-ថាប ក្ដ់ឹក្ន ំនិងមស្រនថីននមនធរីជំនញ មានការយល់ដឹង
កានផ់ត្ច់េ់ 
អំពីការងារផក្ទលមងក់ារលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ 
២-ថាប ក្ដ់ឹក្ន ំនងិមស្រនថីននរដឌាលថាប ក្ស់លកាមជាត្ិ មានការ
យល់ដឹង 
កានផ់ត្ច់េ់អពំីការងារផក្ទលមងក់ារលររល់រងហិរញ្ដ វត្ទុស្ថ
ធារណៈ 

  

៧ 
េលមរេលមួលការងារផក្ទលមងក់ារ
លររល់រង 
ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ សៅសេត្ថសកាោះកុ្ង 

១-ការរលំទ និងេលមរេលមលួផែបក្
រដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុ 
ជូនថាប ក្ដ់កឹ្នមំនធីរ នងិែថល់ការរលំទ
េមទិនក្មយ 
ររេ់ការោិល័យសលកាមឱ្វាទមនធីរ
លត្ូវានែថល់ជូន 
លរក្រសដាយភាពសឆវើយត្រលរេិទន
ភាព និងទនស់ពលសវលា 
២-ការលររល់រងធ្នធានមនុេសក្បុង

១-ថាប ក្ដ់ឹក្នមំនធីរ និងការោិល័យជំនញ ទទួលានការរំ
លទ 
ផែបក្រដឌាល និងហិរញ្ដ វត្ទុ 
២-េលមរេលមួល សរៀរចំ សធ្ឝើផែនការយុទនស្ថស្រេថងវកិា នងិ
ក្ញ្ចរង់វកិា 
៣-ផែនការលទនក្មយ និងរាយការណ៏អនុវត្ថនក៏្ិចឝលទនក្មយ 
លត្ូវានសរៀរចំអនុវត្ថលរក្រសដាយលរេិទនភាព និងទនស់ពល
សវលា 
៤-ងវកិាររេ់មនធីរ លត្ូវានអនុវត្ថនស៏ដាយលរេិទនភាព 

  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
មនធីរ លត្ូវានអនុវត្ថ 
តាមយនថការនិងនតី្ិវធិ្ីច់េ់លាេ់ 
លរក្រសដាយរុណភាព 
លរេិទនភាព និងទនស់ពលសវលា 

និងរណសនយរភាព 
៥-លទពរេមផត្ថិរដឌររេ់មនធីរ លត្ូវានលររល់រងសដាយលរេិទន
ភាព 
េុលក្ឹត្រភាព និងរណសនយរភាព 
៦-រាយការណ៏អនុវត្ថងវកិា លត្ូវានសរៀរចំ រូក្េររុលរចាំ
ផេ 
លត្ីមាេ ឆមាេ ឆ្ប  ំនិងលត្តួ្ពិនិត្រវាយត្នមវពាក្ក់្ណ្ដថ លឆ្ប  ំ
លរចាឆំ្ប  ំទនស់ពលសវលា 

      

៧-មស្រនថីរាជការលត្ូវលររល់រងលរក្រសដាយរុណភាព លរេិទន
ភាព 
៨-សរៀវត្សរ ៏សស្ថធ្ននិវត្ថន ៏នងិលាក្ឧ់រត្ទមមសលើក្ទឹក្ចិត្ថលត្ូវ
ាន 
ែថល់ជូនទនស់ពលសវលា 
៩-មស្រនថីរាជការ ក្េហវ.ទទលួានការរណថុ ោះរណ្ដថ ល
អភវិឌណន ៏
េមត្ទភាពលរក្រសដាយលរេិទនភាព និងទនស់ពលសវលា 
១០-រលំទ និងេលមរេលមលួដល់ការងារសដាោះលស្ថយែល
រ៉ាោះពាល់ 
លរក្រសដាយលរេិទនភាព 

  

មនធរីរតនាគារ 

១ 
ការបញ្ជូនអាណត្តិបបើកប្រាក់បបៀវត្សរបស់អង្គ

ភាព មួយចនំនួមករត្នាគារបេត្តមិនានទាន់

បញ្ជូ នអាណតថិខបីរបារ់ខបៀវតសមររត
នាគារខេតថទន់ខពលរបុងស្បាថ ហ៏ទី១

អងគភាពខដល រ់ព័ននខដមីផជីយួជរមុញ នឹងចូលរមួស្ហការ
អនុវតថតាមសាោចរខណនាុំឱ្យមានរបស្ទិនិភាព 

មនធីររតនាគារ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
បពលបវលា ថ្នខេ តាមសាោចរខណនាុំខលេ ០៧

ស្រស្ថីពីការរុំណត់នតីិវធិីស្រមាប់ការ
ខបីរផថល់ខបៀវតសខរៀងោល់ពីរស្បាថ ហ៏
មថងរបុងខេនីមួយៗ 

២ 
អង្គភាពមយួចំននួមិនទានា់នប្វើការទូទាត្់

ប្រាក់បុបរប្របទានឧបត្ថមភកនងុ្ពិ្ ីបុណយចូលឆ្ន ំ

ប្របពពណីខ្េែ រ នងិ្ពិ្ីបុណយភជុបិំណឌ  

មិនមានឥណទនថវកិាស្រមាប់ខធវកីារ
ទូទត់ស្ងរតនាគារខេតថ 

ខធវីការរូតរោះខស្បសុី្ុំឥណទនបខនទម ឬនិយត័ឥណទនថវកិា 
ខដីមផខីធវីការទូទត់ស្ងរតនាគារឱ្យបានទន់ខពលខវលា 

មនធីររតនាគារ 

៣ 
េវះឥណទានថវិកាសប្រាប់ប្វើអាណត្តិបបើក

ប្រាក់បបៀវត្សប្របចំឆ្ន ំរបស់សាមីអង្គភាព 

មិនបានគិតពសី្នធទស្សន៏ការតុំខ ងី
របារ់ខបៀវតសម្នថោីជការតាមការខលីរ
ខ ងីរបស់្ោជរដាឌ ភិបាល 

អងគភាពខរគាងឥណទនថវកិាឱ្យបានរគប់រគាន់ និងខស្បសុី្ុំ
ឥណទនថវកិាបខនទមខដមីផមីានលទនភាពខធវីការទូទត់  

មនធីររតនាគារ 

៤ 
អង្គភាពមយួចំននួ ពិាកកនងុ្ការខ្កត្ប្រមូវឯក

សារ 

ទូទាត្់បសសង្ៗ 

មិនបានអនុវតថតាមសាោចរខណនាុំរបុង
ការអនុវតថចុំណយថវកិា ស្ថីពលីិេិត
បទដាឌ នគតិយុតថខដលបានខធវបីចចុបផនប
ភាពថមីៗ 

ស្ហការណ៏របុងការបុំខពញបខនទម ឯរសារ លេិិតយុតថិការ   
តាមនីតិវធិហីរិញ្ដវតទុខដមីផពីរងងឹគុណភាព   របស្ិទនិភាពរបុង
ការរតួតពិនតិយអាណតថិខបរីរបារ់  និងររាទុរដារ់ឯរសារ
ស្រមាប់ស្វនរមមរតួតពនិិតយ (រតនាគារជាគណខនយយររ
សាធារណ:របស់្ោជរដាឌ ភបិាល ) 

មនធីររតនាគារ 

៥ 
ការប្វើបសចកតីសបប្រមចបិទបញ្ជី របស់ ឃុំ 

សង្កា ត្ ់ 

បញ្ជូនមករត្នាគារានការយតឺ្យ៉ា វកនុង្ឆ្ន ំ 

មិនបានបញ្ជូ នខស្ចរថសី្រមចមរឱ្យ
បានទន់ខពលខវលារបុងឆ្ប ុំចុំណយ
ថវកិា 

ឃុុំ ស្ង្វក ត់ ខដល រ់ព័ននចូលរមួស្ហការឱ្យបានទន់ខពល  មនធីររតនាគារ 

៦ 
ការវិភាជន៏មូលនិ្ ិជនូ ប្រកុង្ ប្រសុក ឃុ ំ

សង្កា ត្់ានការយឺត្យ៉ា វ 

អងគភាពសាមីខធវីរបាយការណ៏ហរិញ្ដ
វតទុមិនទន់ខពល 

អងគភាពខដល រ់ព័ននផថល់របារការណ៏ហរិញ្ដវតទុតាមការ
ខណនាុំរបស់្ររស្ងួ  

មនធីររតនាគារ 

៧ អនសុារណ:ការអនុវត្តចំណូល ចំណាយ ការខធវីទរមង់ថវកិា និងបញ្ជូ នខៅ បញ្ជូ នទរមង់ថវកិាខដលបានចុោះអនុម័តរចួមររតនាគារខេតថឱ្យ មនធីររតនាគារ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ថវិកា 

របស់ឃុំសង្កា ត្់មករត្នាគារបេត្តមិនទាន់

បពលបវលា 

អនុខលាមភាពមានភាពយតឺយា៉ា វ បានទន់ខពលខដីមឆ្ប ុំ ថ្នឆ្ប ុំថវកិា 

ខផបរស្ងគមរចិច 
មនធរីរអប់រ ុំយុវជន នងិរឡីា 
អនុវស័ិ្យរុមារតូច៖ ពរងងឹនងិពរងរីសាលាមខតយយស្ហគមន៍ ខរៀបចុំឲ្យមានរមមវធិខីៅតុំបន់ដាច់រស្យា៉ា ង កាត់បនទយស្សិ្សខបាោះបង់សាលា 

១ 
ពរងឹងនងិពរងីរសាលាមខតយយស្ហគមន៍ 
ខរៀបចុំឲ្យមានរមមវធិីខៅតុំបន់ដាច់រស្យា៉ា ង 

កាត់បនទយស្ិស្សខបាោះបង់សាលា 

   -ពរងីរថ្នប រ់មខតថយយស្រិារបុងសាលាបឋម,  បខងកីតថ្នប រ់មខតថ
យយស្ិរាស្ហគមន៍និងរមមវធិីអប់រ ុំតាមាបិតា 

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

 -ការខរជីស្ខរសី្រគ១ូឆ្ប ុំ រុំណត់បាន
ខត៥នារ់ 

 -យររគូបឋមបខរងៀនថ្នប រ់មខតថយយស្ិរានងិរិចចស្នា -ផឋល់
រគូមខតថយយស្រិាដល់សាលាខដលមានតរមូវការ 

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

 -ឃុុំមិនមានដសី្រមាប់សាងស្ង់  -បខរងៀនខៅខរកាមផធោះរបជាជន,សាលាឆទន,ប៉ាុស្ឋិ៍ប៉ាូលីស្ មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

 -ថ្នប រ់មខតថយយស្រិារបុងសាលាបឋម 
 ជខជរខតខរឿងបឋម 

 -បខងកីតគណៈរមមការជួយគាុំរទ 
(ស្រមាប់មខតថយយធនធាន ) 

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

 -អាណពាបាលមិនយល់ពតីថ្មលថ្ន
ការអប់រ ុំរុមារតូច 

 -បខងកីនការផឋល់អាហាររូបតទមាដល់ស្សិ្ស               -
ផសពវផាយ នងិជរមញុ ការចូលរមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

 -រគូមខតថយយស្ិរាភាគខរចីន ជានារ ី  -ខរៀបចុំ និងខស្បសុី្ុំររស្ងួ ស្បផុរស្ជន និងអងគការនានាខដមីផី
ឧបតទមាអគារសាប រ់ខៅ 

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

អនុវស័ិ្យបឋមស្រិា 

១ 
 -ខៅតុំបន់ដាច់រស្យាលជួបការលុំបារ គាម ន
ជរមរសាប រ់ខៅ ជាពិខស្ស្បញ្ហា សុ្វតទិភាព

 -អបររគូភាគខរចនី ពិបាររបុងការសាប រ់
ខៅតុំបន់ដាច់រស្យាល 

 -ខរៀបចុំ និងខស្បសុី្ុំររស្ងួ ស្បផុរស្ជន និងអងគការនានាខដមីផី
ឧបតទមាអគារសាប រ់ខៅ 

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ស្រមាប់នារខីភទ។ 

២ 
- បខងកីនការចូលខរៀនរបស់្រុមារអាយុ៦ឆ្ប ុំ  -ររុមមុេស្ញ្ហដ មានរគសួារររីររ និង

ចុំណររស្ុរខដមីផខីស្វងររការង្វរខធវី  
 -បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍ដល់ស្សិ្សររីររ       -
ផសពវផាយ នងិជរមញុ ការចូលរមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

៣ 
 -រគឹោះសាទ នខៅតុំបន់ដាច់រស្យាលភាគខរចនី
មិនទន់មានរគូរគប់ចុំននួតាមតរមូវការ  

 -របជាជនមានការខរីនខ ងី និង
យល់ដឹងពីតថ្មលថ្នការអប់រ ុំ 

  -ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន                                      -
ផសពវផាយការខរជសី្ខរសី្រគ ូ

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

៤ 
 -អគារស្ិរាខៅតាមសាលាដាច់រស្យាល
មិនទន់មានរគប់រគាន់ 

 -របជាជនមានការខរីនខ ងី និង
យល់ដឹងពីតថ្មលថ្នការអប់រ ុំ 

 -ខស្បីសាងស្ង់អគារស្ិរាបខនទម មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

៥ 
  -សាលាមួយេវោះបងគន់អនាម័យ  -េវោះថវកិាស្រមាប់សាងស្ង់                     

-បងគន់ចាស់្ េូច 
 -ខស្បីសាងស្ង់បងគន់អនាម័យបខនទម មនធីររអប់រ ុំយុវជន  

និងរីឡា 
អនុវស័ិ្យមធយមស្រិា 

១ 
 -ខៅតុំបន់ដាច់រស្យាលជួបការលុំបារ គាម ន
ជរមរសាប រ់ខៅ ជាពិខស្ស្បញ្ហា សុ្វតទិភាព
ស្រមាប់នារខីភទ។ 

 -ខលាររគូ អបររគ ូមួយចុំនួនធុំគាត់
មានលុំខៅសាទ ន ឆ្ង យពីសាលាខរៀន 

 -ខរៀបចុំ និងខស្បសុី្ុំររស្ងួ ស្បផុរស្ជន និងអងគការនានាខដមីផី
ឧបតទមាអគារសាប រ់ខៅ មនធីររអប់រ ុំយុវជន  

និងរីឡា 

២ 
 -ស្ិស្សខបាោះបង់ការស្រិាខៅមានងរតាេពស់្  -រតាថ ជីវភាពស្ិស្ស                             

-ឪពុរមាឋ យផ្តល ស់្ទីលុំខៅ 
 -បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍ដល់ស្សិ្សររីររ       -
ផសពវផាយ នងិជរមញុ ការចូលរមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

៣  -រគឹោះសាទ នខៅតុំបន់ដាច់រស្យាលភាគខរចនី
មិនទន់មានរគូរគប់ចុំននួតាមឯរខទស្  

 -សាលាអនុវទិាល័យ និងវទិាមាន
ការររីចខរមីន រស្បតាមខគាល
នខយាបាយ ឃុុំមួយ វទិាល័យមួយ 

  -ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន                                      -
ផសពវផាយការខរជសី្ខរសី្រគ ូ មនធីររអប់រ ុំយុវជន  

និងរីឡា 

៤ 
 -អគារស្ិរាខៅតាមសាលាដាច់រស្យាល
មិនទន់មានរគប់រគាន់ 

 -របជាជនមានការខរីនខ ងី និង
យល់ដឹងពីតថ្មលថ្នការអប់រ ុំ 

 -ខស្បីសាងស្ង់អគារស្ិរាបខនទម មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
អនុវស័ិ្យខរៅរបព័នន 

១ 
 -ចុំនួនអនរខរជនខៅមានខរចនី  -ទីតាុំង និងរគូបខរងៀនពិបារខស្វងររ  -ស្ិរា និងខស្វងររទតីាុំងបខងកីតថ្នប រ់អរខររមម 

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

២ 
 -ការផឋល់ព័ត៌មានពមូីលដាឌ នខៅមានររមតិ
ខៅខ យី 

 -ការរគប់រគងទនិបន័យ ព័ត៌មាន របស់្
អាជាញ ធរខៅមានររមិត 

 -ស្ិរា ខស្វងររទិនបន័យអនរខរជន នងិព័ត៌មានពតិពីមូលដាឌ ន  មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

៣ 
 -ស្ិស្សអរខររមមពិបារខស្វងររការង្វរខធវ ី  -ខចោះអរសរតចិតួចមិនមានជុំនាញខៅ

ខ យី  -បខងកីនរបស្ទិនភាពថ្នការអនុវតថ រមមវធិីខរកាយអរខររមម  
មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

អនុវស័ិ្យយុវជន 

១ 
 -យុវជនមួយចុំនួនមនិទន់បានចូលរមួ
ជាមួយការង្វរស្ងគម 

 -មិនយល់ពតីថ្មលថ្នជុំនាញ  -ផសពវផាយខអាយយុវជនមាប រ់យា៉ា ងខហាចមានមួយជុំនាញ មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

អនុវស័ិ្យរឡីា 

១ 
 -រគឹោះសាទ នខៅតុំបន់ដាច់រស្យាលភាគខរចនី
មិនទន់មានរគូរគប់ចុំននួតាមឯរខទស្  

 -រីឡាររមានការខរនីខ ងី រស្ប
តាម រយខសាល រ ពាយាមខលងរីឡា
ខដីមផខីជៀស្ឆ្ង យពីខរគឿងខញៀន 

  -ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន                                 
 -ផសពវផាយការខរជីស្ខរសី្រគ ូ

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

២ 
 -េវោះទីលានរី ដាឌ នខេតថ និងទីលានរឡីា 
តាមសាលាខរៀន 

 -រីឡាររមានការខរនីខ ងី រស្ប
តាម រយខសាល រ ពាយាមខលងរីឡា
ខដីមផខីជៀស្ឆ្ង យពីខរគឿងខញៀន 

 -អភិវឌណទីលានរី ដាឌ នខេតថ និងទលីានរីឡា តាមសាលា
ខរៀន 

មនធីររអប់រ ុំយុវជន  
និងរីឡា 

មនធរីសុ្េភបិាល 

១ កាត់បនទយការឈ ឺនងិសាល ប់របស់្មាតា ទររ 
នងិរុមារ 

ខលីររមពស់្សាទ នភាពអាហា រូបតទមា
របស់្មាតាទររ និងរុមារ 

- ការផឋល់ជាតិខដរនិងហវូលីរអាសុ្ីតដល់្ស្ឋីមានថ្ផធខ ោះ និង
្ស្ឋីខរកាយស្ុំោល 
- ការផឋល់ជិវជាតអិា និងខមបង់ដាហសុលតាមយុទននាការ២ដង
របុង១ឆ្ប ុំដល់រុមារ 

មនធីរសុ្េភិបាល 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
- បណថុ ោះបណថ លស្ថពីីអាហារូបតទមាដល់្ស្ថី ទររ នងិរុមារ
អាយុខរកាម៥ឆ្ប ុំ ស្ហគមន៍រស្ឡាញ់ទររ(BFCI)មនធីរខពទយ 
រស្ឡាញ់ទររ(BFHI) 

ខលីររមពស់្លទឌភាពមរទទលួខស្វា 
សុ្េភាពបនថពូជមានគុណភាព 

-ពរងឹងការង្វរស្មព័ននភាពររុមឆមបពីរគប់ថ្នប រ់របុងសុ្ខាភិបា
លខេតថ (M-CAT) 
- ផសពវផាយដល់ស្ហគមន៍អុំពីសារៈស្ុំខាន់របុងការមរពិនតិយ
ថ្ផធខ ោះ្ស្ថរីបុងអុំ ុងខពលបាត់រដូវ១ខេ 
- បនឋខអាយមានស្រមមភាពពនាររុំខណីតខៅស្ហគមន៍ខដាយ
ភាប រ់ង្វរខចរចាយមខធាបាយពនាររុំខណីត (CBD) 
- ពរងឹង និងពរងីរការផថល់ខស្វាសុ្េភាពបនថពូជ នងិការអប់រ ុំ
ដល់យុវវយ័ 
- បខងកីនការរគបដណឋ ប់ពីការចារ់ថ្នប ុំខតតាណូស្ដល់្ស្ឋីរបុងវ ័
យបនឋពូជ 

មនធីរសុ្េភិបាល 

ខលីររមពស់្លទឌភាពមរ ទទលួខស្វា
សុ្េភាពជាសារវន័ថ ស្រមាប់មាតានិង
ទររ និងការរបរពឹតឋការខថទុំសុ្េ
ភាព 

-បខងកីនការអប់រ ុំដល់ឆមបបុោណ របុងការបញ្ជូ ន្ស្ថីមរស្ុំោល
រូនខៅមូលដាឌ នសុ្ខាភិបាលសាធារណៈ 
- គាុំរទមខធាបាយខធវដីុំខណីរដល់្ស្ឋីមានបញ្ហា ខពលស្ុំោល 
- បញ្ជូ ន្ស្ឋីបុំរុងមានខរគាោះថ្នប រ់ពីមណឍ លសុ្េភាពខៅមនធីរ
ខពទយខអាយបានទន់ខពលខវលា 
- បខងកីតបនធប់រង់ចាុំ មុននងិខរកាយស្ុំោលរូនខៅរគប់មណឍ ល
សុ្េភាព 
-បង្វក រនិងទប់សាក ត់មរណៈភាពមាតា តាមរយៈការ  បណថុ ោះប
ណថ លឆមបរដឌនងិចុោះខធវីស្វនរមមមរណៈ ភាពមាតា ខពលមាន

មនធីរសុ្េភិបាល 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ររណីសាល ប់ 

ធានានូវលទនភាពមរទទលួយរខស្វា
សុ្េភាពសារវន័ឋស្ុំោប់រុមារនងិខថទុំ
សុ្េភាពតាមរគសួារបានលអរបខស្ីរ 

- ពរងឹងខស្វាចារ់ថ្នប ុំបង្វក រខរៀងោល់ថ្ថងខធវីការខៅរបុងមណឍ ល
សុ្េភាព 
- រសាវរជាវរររុមារខបាោះបង់ការផថល់ថ្នប ុំបង្វក រខៅខពលចុោះខស្វា
មូលដាឌ ន 
- បនថផថល់ខស្វាចុោះយុទននាការខចរចាយរគាប់ថ្នប ុំ ខម៉ាបង់ដា
ស្យុលដល់រុមារអាយុព១ី២ខេ-៥៩ខេ ពីរដង/ឆ្ប ុំ 
- ពរងឹងស្រមមភាពរបុងការខថទុំ ពាបាល រុមារមានជុំងឺោគ 
រលារផលូវដខងាមីនិងរគុនចាញ់  
-អនុវតឋពិធីសារជាតិស្មាហររមមរគប់រគងការពាបាលជុំងឺ
រុមារខៅមូលដាឌ នសុ្ខាភិបាលសាធារណៈ(IMCI) និងស្ហ
គមន៍(CIMCI) ខអាយបានខទៀងទត់ 

មនធីរសុ្េភិបាល 

២ 
បនទយអរតាឈនឺងិអរតាសាល ប់ខដាយសារជុំងឺ
ខអដស៍្ រខបង រគនុចាញ់នងិជុំងឆឺលងដថ្ទខទៀត 

កាត់បនទយអរតាខរបវា៉ា ង់ថ្ន 
(HIV)ឲ្យទបជាង០.៥% 

- បនឋស្រមមភាពអប់រ ុំផសពវផាយអុំពីខមខោគខអដស៏្ជុំងឺខអដស៏្ 
ដល់ររុមខគាលខៅទុំងអស់្ 
- ពរងឹរការរគប់រគងនងិពាបាលជុំងកឺាមខោគខៅតាមមណឍ ល
សុ្េភាពនិងគលនីិរកាមខោគ 
- ពរងឹងនិងពរងីរខស្វាការបង្វក រការចមលងខោគពីមាថ យខៅរូន 
(PMTCT) 
- ផឋល់របឹរាដល់្ស្ឋីខដលមរពិនិតយថ្ផធខ ោះខៅមណឍ លផថល់
របឹរាការខធវីខតស្ថ្ មខដាយស្ម័រគចតិថ (VCCT) 

មនធីរសុ្េភិបាល 

ពរងឹងការរសាវរជាវជមងឺរខបង ខបកា
វជិជមានខលសី្ព៦ី០% នងិររាអរតា

- បខងកីនការចុោះអប់រ ុំសុ្េភាពស្ឋីពីជុំងឺរខបងខៅតាមស្ហគមន៍ 
- ពរងឹងការរសាវរជាវជុំងឺរខបងរបុងរុំ ុងខពលមរពិខរគាោះជុំងឺ

មនធីរសុ្េភិបាល 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ជាស្ៈខស្ផយី ររមិត៨៥%ថ្នររណី
ជុំងឺរខបងស្ួតខបកាវជិជមាន 

ខរៅ 

ររាអរតាសាល ប់ខដាយជុំងឺរគុនចាញ់ឲ្យ
បានខរកាម ០.៤%របុងចុំខណមរបជា
ជនទូខៅ 

- បខងកីនការចុោះខចរមុងរជលរ់ថ្នប ុំនិងរជលរ់មុងសាខ ងីវញិ 
- ពរងឹងការចុោះអនឋោគមន៍ខលកីារោតតាតជុំងឺរគុនចាញ់ទន់
ខពល 
- ពរងឹងការង្វរខថទុំ-ពាបាលដល់អបរជុំងឺតាមពីធីសារជាតិ 

មនធីរសុ្េភិបាល 

ខរតៀមលរខណៈេពស់្ខដមីផទីប់សាក ត់ថ្ន
ជុំងឺឆលងថមីដថ្ទខទៀតខដលអាចខរីតមាន
ជាយថ្នខហតុ 

-ចុោះដារ់ថ្នប ុំអាខបតខអាយបានទន់ខពលខវលាខដីមផទីប់សាក ត់
ជុំងឺរគុន្ម 
-ចុោះអប់រ ុំផសពវផាយអុំពីការបង្វក រជមងឺផ្តឋ សាយបរស ី
-ខរតៀមលរខណៈេពស់្ខដីមផខីឆលយីតបនងឹជុំងឆឺលងថមីនានាខដល
អាច នឹងខរីតខ ងី 

មនធីរសុ្េភិបាល 

៣ 
បនទយបនធុរជុំងមឺនិឆលង នងិ បញ្ហា សុ្េភាព

ដថ្ទខទៀត 

កាត់បនទយឥរយិាបទខរគាោះថ្នប រ់នាុំខៅ
ររជមងឺមនិឆលងខៅឆ្ប ុំ២០១៩ 

-បខងកីនការអប់រ ុំផសពវផាយពជីុំងឺទឹរខនាមខផអម, ខលីស្្ម
ដល់របជាជន 
-បខងកីនការបណឋុ ោះបណឋ លជុំនាញបខចចរខទស្ដល់បុគគលិរ
មណឍ លសុ្េភាពស្ថីពីជុំងឺមិនឆលង 
-បនឋស្រមមភាពខវទិកាអប់រ ុំផសពវផាយខដីមផផី្តល ស់្បឋូរការរបរពឹតឋ
(ជរ់បារ ីខស្ពខរគឿងរស្វងឹ... ) 

មនធីរសុ្េភិបាល 

ធានាដុំខណីរការមុេង្វរសារវន័ឋថ្នសុ្េ
ភាពសាធារណៈសុ្េភាពបរសិាទ ន
សុ្វតទិភាពចុំណីអាហារ,ការរគប់ រគង
ខរគាោះមហនឋោយនិងការខរតៀមលរខ
ណៈ (ស្ុំោប់រគាអាស្នប) 

- បខងកីតរញ្ច ប់ខរតៀមស្ខ្ង្វគ ោះរគប់មូលដាឌ នសុ្ខាភិបាលសាធារ
ណៈ 
- បខងកីតគណរមមការរគប់រគងខរគាោះមហនឋោយថ្នប រ់ខេតថ,រស្រុ មនធីរសុ្េភិបាល 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី

៤ ពរងងឹគុណភាពរបព័នឌសុ្ខាភបិាល 

ពរងឹងនងិផារភាជ ប់គាប រវាងខស្វា
ស្រមមភាពអបផបរមិា(ស្រមមភាព
របស់្មណឍ លសុ្េភាព)និងខស្វា
ស្រមមភាពប្ងគប់(ស្រមមភាពរបស់្
មនធីរខពទយបខងអរ)អមខដាយការពរងឹង
ខស្ចរឋីខណនាុំគលនិិរនងិពិធសីារថ្នការ
ពាបាលរពមទុំងរបមូលផឋុ ុំកាន់ខត
ខាល ុំងខ ងីខលគុីណភាព 

-ជុំរុញនិងបខងកនីការផសពវផាយចុំនួនខស្វាខៅថ្នប រ់មនធីរខពទយ
បខងអរខេតថ/រស្រុ និងចុំននួខស្វាខៅថ្នប រ់មណឍ លសុ្េភាពដល់
ស្ហគមន៍ តាមរយៈខស្វាចុោះមូលដាឌ ន  
- ពរងឹងការវភិាគសាទ នភាពស្ឋុរឱ្ស្ថបរកិាខ រខពទយរបចាុំរតី
មាស្ 
-ខធវីសារខពីភណឍ័ ឱ្ស្ថបរកិាខ រខពទយខអាយបានរតឹមរតូវនិងខទៀង
ទត់ខរៀងោល់រតីមាស្ 
-ខធវីរុំណត់ខហតុឱ្ស្ថេូចគុណភាពឲ្យបានោល់៦ខេមឋង 
- ខផធរមុេឱ្ស្ថខដលខលីស្តុំរូវការខៅមនធីរសុ្ខាភិបាលខេតថ ឬ
រស្ុររបតបិតិថ 
-ពរងឹងការរបជុុំគណៈរមាម ការរគប់រគងមណឍ លសុ្េភាព
(HCMC) ឲ្យបានខរៀងោល់២ខេមឋង 
-ពរងឹងគុណភាពថ្នការអភបិាលរមួបញ្ចូលពីរស្រុរបតបិតឋិខៅ
HCs( ISC) 

មនធីរសុ្េភិបាល 

ពរងឹងការផឋល់ពត៌មានសុ្ខាភបិាល
ខដល រ់ពនន័មានគុណភាពេពស់្និង
ទន់ខពលខវលាស្ុំោប់ជាមូលដាឌ ន ភស្ឋុ
តាងដល់ការដារ់ខចញខគាល
នខយាបាយ ,ការខធវីខស្ចរឋីស្ុំខរចចិតឋ,
ការអនុវតឋន៍រមមវធិ,ីការរតួតពនិិតយតាម
ដានសាប ថ្ដការង្វរនិងការវាយតុំថ្ល 

- អនុវតថន៍នងិខរបីរបាស់្ឧបររណ៍វាយតុំថ្លខដលបានខធវី
បចចុបផនបភាពជារបចាុំខេ ខៅថ្នប រ់ការ.ិរស្ុររបតិបតឋ,ិមនធីរខពទយ
បខងអរនងឹមណឍ លសុ្េភាព 
- ពរងឹងខលីការរបមូល និងការវភិាគទិនបន័យ,អភិវឌឈន៍ខផនការ
និងអនុវតឋន៍ខផនការ 
- ពរងឹងបខនទម ខលីការង្វរអភបិាលរិចច ខផបររបព័ននព័ត៌មានសុ្
ខាភិបាល 

មនធីរសុ្េភិបាល 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ពរងឹងយនថការស្ហរបតិបតិថរវាងខស្វា
សុ្ខាភិបាលរដឌ និងខស្វាសុ្ខាភិបាល
ឯរជនរបុងភាពជាថ្ដគូ ខលីការផថល់
ព័ត៌មាន និងការផថល់អាជាញ ប័ណតខស្វា
ឯរជនខដលខគារពខៅតាមខគាល
ការណ៍ចាប់ស្ថីពីវស័ិ្យខស្វាឯរជន 
របរបខដាយភាពទទួលេុស្រតូវ របុង
វជិាជ ជីវៈខវជជសា្ស្ថ 

-អនុវតថន៍ការចុោះរស្ង់ោល់ទីរខនលងខបីរខស្វាឯរជនមានជាអា
ទិ៍ពហុគលនីិរ,បនធប់ពិខរគាោះនិងពាបាលជុំង,ឺបនធប់ពិខរគាោះ
ពាបាលជុំងឺមាត់ខធមញ,ឱ្ស្ថសាទ ននិងឱ្ស្ថសាទ នរង,បនធប់
ខថទុំជុំង,ឺបនធប់ពិខរគាោះ្ស្ថីមានថ្ផធខ ោះមុននងិខរកាយស្ុំោល,
បនធប់វភិាគខវជជសា្ស្ថ,H127បនធប់ពាបាលខដាយចលនា... 
តាមបណថ ភូម,ិឃុុំ/ស្ង្វក ត់ ខដីមផរីគប់រគងខស្វាឯរជនទុំង
មានចាប់ទុំងមិនទន់មានចាប់ 
-ផសពវផាយចាប់ខស្វាឯរជនដល់អាជីវររខដលរបរបវជិាជ ជវីៈ
ខវជជសា្ស្ថទុំងមានចាប់ទុំងមិនទន់មានចាប់ យា៉ា ងតចិ១
ដង/១ឆ្ប ុំ។ 
-ចុោះរតួតពនិិតយតាមដានររខស្វាឯរជនខដលមិនទន់មាន
អាជាញ ប័ណតឬការខបរីខស្វាឯរជនេុស្ចាប់ ខរៀងោល់រតីមាស្ 
។ 
-ខធវីបចចុបផនបភាពស្មាស្ភាពគណៈរមាម ការលុបបុំបាត់ឱ្ស្ថ
ខរលងកាល យនងិខស្វាឯរជនេុស្ចាប់ ោល់ដុំណច់ឆ្ប ុំ ។ 
-របជុុំគណៈរមាម ការលុបបុំបាត់ឱ្ស្ថខរលងកាល យ និងខស្វាឯរ
ជនេុស្ចាប់ខរៀងោល់រតីមាស្ ឬឆមាស្ ។ 

មនធីរសុ្េភិបាល 

ស្ងគមរចិច អតតីយុទនជន នងិយុវនតីសិ្មផទ 

១ ធនធានមនុស្ស 
ម្នថីភាគខរចនីបានចូលនិវតថ ខស្បីឱ្យបុំខពញបខនទម្នថីររបេណឍ  មនធីរស្ងគមរិចច  េវោះខាតម្នថ ី

២ 
ការអភិវឌណន៍សុ្េុមាលភាពអតីតយុទនជន
រគប់របខភទ 

រមមវធិីដសី្មផទនស្ងគមរិចចពុុំទន់ជូន
ដល់ថ្ដមុេស្ញ្ហដ អតីតយុទនជនខដល

ខស្បីសុ្ុំឱ្យគណៈរមមការពខនលឿនរបុងការស្ខរមចផថល់ជូនពួរគាត់ មនធីរស្ងគមរិចច 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
មានខ ម្ ោះខៅរបុងខស្ចរថសី្ខរមចខៅ
ខ យីខទ 

៣ 
ខស្វាសុ្េុមាលភាពស្ងគមខៅរបឈមនងឹ
បញ្ហា ខៅខ យី ថវកិាខផនការរបចាុំឆ្ប ុំមានចុំននួតូច 

-ខស្បីសុ្ុំថវកិាបខនទមខដីមផដីុំខណីរការស្រមមភាព 
មនធីរស្ងគមរិចច -ខស្វងររថ្ដគូ 

៤ 
ការរុំណត់អតថស្ញ្ហដ ណរបស់្ជនរងខរគាោះ 
និងជនង្វយរងខរគាោះខៅមានររមិត 

អាជាញ ធរមូលដាឌ ន រ់ព័ននពុុំទន់យល់
ដឹងសុ្ីជខរៅខលីការរុំណត់អតថ
ស្ញ្ហដ ណជនង្វយរងខរគាោះ 

ខបីរវគគបណឋុ ោះបណឋ លស្ឋពីកីាររុំណត់អតថស្ញ្ហដ ណររុមជន
ង្វយរងខរគាោះដល់អាជាញ ធរមូលដាឌ ន រ់ព័នន 

មនធីរស្ងគមរិចច 

៥ ស្មាគមមនុស្សចាស់្មនិទន់មានដុំខណីរ
ការខពញខលញ 

គណៈរមមការស្មាគមខដលបាន
បខងកីតខហយីពួរគាត់មិនខធវសី្រមមភាព 

ពរងឹង នងិខរៀបចុំខធវកីារខបាោះខឆ្ប តខរជីស្ខរសី្គណៈរមមការថមី
ខដលមាន ស្មាស្ភាពជារបធានភូមិ ឬអនុភូម ិ

មនធីរស្ងគមរិចច 

មនធរីរចិចការនារ ី 

១ អុំខពីហងឹារបុងរគួសារ របជាពលរដឌមិនសូ្វយល់ពីចាប់អុំខពី
ហងឹា 

ខបីរវគគផសពវផាយចាប់និងផលប៉ាោះ ល់ 
ខដលបងកអុំខពីហងឹារបុងរគសួារ 

មនធីររិចចការនារ ី 

២ 
យុវវយ័និងខរគឿនខញៀន(ផលប៉ាោះ ល់ថ្នការ
ខរបីរបាស់្) 

ទទួលការអប់រ ុំតចិ 
ខបីរវគគផសពវផាយស្ថពីីផលប៉ាោះ ល់ 
ខរបីរបាស់្ខរគឿងខញៀន 

មនធីររិចចការនារ ី 

៣ 
្ស្ថីខៅរបុងការខធវីខស្ចរថីស្ខរមចចិតថមាន
ចុំនួនតចិ 
ខៅតាមមូលដាឌ ន(ររុង រស្ុរ ភូមិ ឃុុំ) 

ការយល់ដងឹថ្នខយនឌ័រ និង 
បរយិាប័នប ស្មធម៌ស្ងគម 
ខៅមិនទន់ទូលុំទូលាយ 

ខបីរវគគផសពវផាយការប្ញ្ហជ បខយនឌ័រ នងិ 
បរយិាប័នប ស្មងធម៌ស្ងគម 
-ពរងឹងស្មតទភាពផ្តធ ល់េលួន 

មនធីររិចចការនារ ី 

មនធរីធមមការ នងិសាស្នា 

១ 
១.ការរបតិបតថិរបស់្រពោះស្ងឃមួយចុំននួបាន

រនលងចារពីធម៌វន័ិយ 

១.១.ការស្ិរាធម៌វន័ិយមានការធាល រ់
ចុោះ 

១.១.១.ពរងឹងនិងពរងីរសាលាពុទនិរស្ិរា 
មនធីរធមមការ  
និងសាស្នា ១.២.ការខរបីរបាស់្របព័ននបខចចរវទិា

មិនបានរតមឹរតូវ 
១.២.១.ពរងឹងការរបតិបតថិធម៌វន័ិយ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
១.៣.ការស្រិារបស់្ថ្នប រ់ដឹរនាុំវតថ
មួយចុំននួខៅមានររមឹត 

១.៣.១.រពោះស្ងឃតូចៗ ឬខទបីខតបួស្ថមីចាុំបាច់រតូវពរងងឹធម៌វ ិ
ន័យ 
១.៣.២.ការខតងតាុំងគណៈរគប់រគងវតថនីមួយគបផខីរជសី្ខរសី្
ខដាយភាពហមត់ចត់ 

២ 
២.ការបណថុ ោះបណថ លធនធានរពោះស្ងឃរបុង

មានការធាល រ់ចុោះ 

២.១.េវោះសាលាពុទនរិមធយមស្ិរា ២.១.១.ជុំរុញខអាយមានការខបីរសាលាពុទនិរមធយមស្ិរា 

មនធីរធមមការ  
និងសាស្នា 

២.២.គណៈរគប់រគងវតថអាោមេវោះចរខុវ ិ
ស័្យរបុងការពរងឹងវស័ិ្យអប់រ ុំ 

២..២.១បខងកីតខអាយមានររមិតថ្នប រ់ស្ិរាឆ្ប ុំទី៣ ថ្នពុទនិរ
បឋមស្រិា 

២.៣.រតាថ ភូមិសា្ស្ថ ខហដាឌ រចនាស្
មព័នន 

២.៣.១.ជុំរុញខអាយមានការយល់ដឹងពីគុណតថ្មលថ្នការប
ណថុ ោះបណថ ល 
២.៣.២.ខគៀងគរបចច័យ 

២.៤.រគពុូទនិរខៅមានរុំរតិ ២.៤.១.ខរជសី្ខរសី្បុគគលខដលមានទស្សនវស័ិ្យរបុងការពរងីរ
វស័ិ្យសាស្នា 

២.៥.េវោះការខលរីទឹរចិតថពសី្ុំណរ់
ថ្នប រ់ដឹរនាុំ 

២.៥.១.ផសពវផាយខអាយរពោះស្ងឃមានឆនធោះរបុងការស្ិរា 
២.៥.២. ខរជសី្ខរសី្រគូខដលមានស្មតទភាព 
២.៥.៣. ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លឬវរិរិតយការ 
៥.១. រតូវចុោះរតួតពនិិតយ និងខលីរទឹរចិតថដល់គណៈរគប់រគង
សាលា រគ ូនិងស្មណៈស្សិ្សខអាយបានញឹរញប់ 
២.៥.៤. បខងកីតខអាយមានការរបរួតរបខជងនិងការផថល់រង្វវ ន់ 

២.៦.េវោះគុំរមូខលីលទនផលរ ុំពងឹទុរ ២.៦.១. ផសពវផាយពីសារៈស្ុំខាន់ថ្នវស័ិ្យពុទនិរស្ិរា ខធៀប
នឹងបុគគលខជាគជ័យពីការស្ិរាវស័ិ្យខនោះ 
២.៦.៣. ការទទួលសាគ ល់ររមិតស្ិរាខស្មីនឹងវស័ិ្យអប់រ ុំ 

៣ ការធាល រ់ចុោះថ្នការកាន់ធម៌វន័ិយបរស័ិ្ទទុំង៤ ៣.១. មិនយល់ពីតថ្មលថ្នរពោះពុទន ៣.១.១.បខងកីនការផសពវផាយតាមវទិយុ នងិតាមសាលាពបីឋម មនធីរធមមការ  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ពួរ (ភិរខុ,ភិរខុនីឬសាមខណរ,ឧបាស្រ,ឧបា

ស្ិកា) 
សាស្នា ដល់វទិាល័យ និងសាស្នា 

៣.១.២.ពរងងឹស្មតទភាពរពោះធមមរថិររបុងការស្ខមថងធម៌
ខទស្នា 

៣.២. ស្មាា រៈនិយម ៣.២.១.ពរងងឹពុទនវន័ិយ 
៣.៣. ស្ម័យស្រលភាវូបនរីមម ៣.៣.១.ពរងឹងស្មតទភាពបរស័ិ្ទទុំងបួនពរួ 
៣.៤. វតថអាោមមួយចុំនួន រពោះ
ខៅអធិការខៅមានររមតិថ្នចុំខណោះ
ដឹងផលូវខលារ ផលូវធ៌ម 

៣.៤.១. ខរៀបចុំរពោះស្ងឃមានការយល់ដងឹេពស់្ទុំងខាងផលូវ
ខលារ និងធម៌ 

៣.៥. វតថអាោមមួយចុំនួន មិនទន់
បានខដីរតួនាទីឲ្យស្មរស្បតាមតរមូវ
ការរបស់្ពុទនសាស្និរ 

៣.៥.១. ខរៀបចុំស្ុំណង់ខអាយរតូវរចនាបទ 
៣.៥.២. រតូវការខរៀបចុំបរសិាទ នទីធាល វតថខអាយស្មរស្ប 

៣.៦. រពោះធមមរថិកាចារយ ស្ខមថងរពោះ
ធម៌ខៅមានររមិត 

៣.៦.១. ជុំរុញខអាយធមមរថរិខរៀនសូ្រតបខនទម 
៣.៦.២. បខងកតីខអាយមានបណត ល័យស្រមាប់រសាវរជាវ 
៣.៦.៣. ខរៀបចុំខអាយមានបណត ល័យរគប់វតថអាោម 

៤ 
៤.ពបិាររបុងការរគប់រគងរគង ហិ

រសាស្នា 

៤.១. ពុុំមានរចនាស្មព័ននថ្នប រ់ដឹរនាុំរគឹ
ស្ធខអាយបានចាស់្លាស់្ 

៤.១.១. ខធវីការទុំនារ់ទុំនងខអាយមានការខរជសី្ខរសី្ខតងតាុំង
តុំណងរគសឹ្ធខអាយាបានចាស់្លាស់្ 

មនធីរធមមការ  
និងសាស្នា 

៤.២. រគូគខងវៀលមិនទន់យល់ពីចាប់
បទដាឌ នគតិយុតថស្ថីព ីហរិសាស្នា 

៤.២.១. ផសពវផាយខអាយបានញឹរញប់ស្ថីពលីិេិតបទដាឌ ន
គតិយុតថនានាស្ថពីី ហរិសាស្នារបុងរពោះោជាណរមពុជា 

៤.៣. សាប រ់ការមួយចុំនួនមិនបានសុ្ុំ
ចាប់ខស្បីសុ្ុំបខងកីតរខនលងថ្នវ យបងគុំ 

៤.៣.១. ចុោះពិនតិយរគប់រពោះវហិារ សាប រ់ការថ្នវ យបងគុំ 

៤.៤. អាជាញ ធរមូលដាឌ នមួយចុំនួនមិន
បានយរចតិថទុរដារ់ខល ីហិ

៤.៤.១. ស្ហការផសពវផាយនូវលិេិតដាឌ ននានាជាមួយអាជាញ
ធរ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
រសាស្នា 
៤.៥. ោល់ដុំខណីរការស្រមមភាពរបស់្
ឥសាល មសាស្នាមយួចុំននួមិនបាន
ោយការណ៍ស្រមមភាពមរមនធរីជុំនាញ 

៤.៥.១. របជុុំផសពវផាយ និងជុំរុញបខនទម 
៤.៥.២. បខងកីនការស្ហការខអាយបានលអរបខស្ីរ 

មនធរីវបផធម៌ នងិវចិរិតស្សិ្ផៈ 

  ១-មិនធានាសុ្វតទិភាព គាម នសុ្ដុមភាព គាម ន
និរនថរភាព និងគាម នវឌណនភាពវបផធម៌ 

១.១-មិនចូលរមួខថររាការ រ និង
គាម នការអភិវឌណខបតិរភណឍ  
វបផធម៌ជាតឲិ្យស្ទិតខស្ទរគង់វងសជានិរនថ
រខ៍ យី 

១.១.១-ខធវីបញ្ជ ីសារខពីភណឍ័  និងខធវីខផនទីរុំណត់ធនធានវបផ
ធម៌ 
១.១.២-ខថទុំនិងខលីរស្ធួយវបផធម៌ជនជាតិខដមីភាគតិច 
១.១.៣-ពរងឹង នងិពរងីរវបផធម៌ខៅតាមវតថអាោម 
១.១.៤-ស្ិរារសាវរជាវអុំពីខបតិរភណឍ វបផធម៌ខដលរុំពុង
របឈមនងិខរគាោះថ្នប រ់ខដលនងឹ 
្នខៅការបាត់បង់ខដមីផខីធវកីារអភិររស 
១.១.៥-ផថល់មខធាបាយបខចចរខទស្នងិថវកិាចុំខ ោះគខរមាង
ស្ិរារសាវរជាវ និងអភិររស 
ខបតិរភណឍ  

មនធីរវបផធម៌  
និងវចិិរតស្ិស្ផៈ 

១.២-មិនបានខរៀបចុំខផនការ យនថការ 
និងគាម នបទដាឌ នគតយុិតថ  
ខដីមផធីានាដល់ការអភិររស នងិអភិវឌណ
វស័ិ្យវបផធម៌ខទ 

១.២.១-ខធវីការស្ិរា ផសពវផាយ និងទមទរយរមរវញិនូវ
វតទុបុោណខេមរខដលរតូវបានលចួ 
 និងកាន់កាប់ខដាយេុស្ចាប់ខៅរបុង និងខរៅរបខទស្ 
១.២.២-ខធវីការផសពវផាយចាប់ខបតិរភណឍ ដល់ស្ហគមន៍ 
ខដីមផពីរងឹងស្មតទភាពដល់ 
ស្ហគមន៍របុងការរគប់រគង នងិអភិររស។ 

  ២-ខលីររមពស់្ស្លីធម៌ គុណធម៌របថ្ពណី ២.១-មិនបានខធវីការអប់រ ុំ និងបណថុ ោះប ២.១.១-ដារ់បញ្ចូលឲ្យមានការបខរងៀនស្លិផៈវបផធម៌របុងរមម មនធីរវបផធម៌  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
នឹងពរងងឹអតថស្ញ្ហដ ណ 
និងរិតានុភាពជាត ិ

ណថ លខដាយឈរខល ី
ខគាលការណ៍ (អប់រ ុំខដមីផវីបផធម៌ វបផ
ធម៌ខដីមផអីប់រ ុំ)ខ យី 

វធិីស្ិរាខៅតាមរគឹោះសាទ ន 
ស្ិរា និងសាលាបណថុ ោះបណថ លខដមីផបីខងកីតចុំខណោះដងឹខលីវ ិ
ស័្យស្លិផ́វបផធម៌ និងផបត់គុំ 
និតរស្លាញ់ស្មផតិថវបផធម៌ដល់យុវជនជុំនាន់ខរកាយ 
២.១.២-បខងកីតរគសូ្ិលផៈឲ្យបានកាន់ខតខរចីន និងខធវីឲ្យសាទ ន
ភាពការង្វររបស់្ពួរគាត់កាន់ 
ខតរបខស្ីរខ ងី 

និងវចិិរតស្ិស្ផៈ 

២.២-មិនបានបខងកីតការយរចិតថ
ទុរដារ់ខលីររមពស់្ការង្វរ 
ខផបរអរសរសា្ស្ថ នងិអរសរស្លិផ ៍

២.២.១-ខរៀបចុំបខងកីតរមមវធិបីណថុ ោះបណថ លវជិាជ ជីវៈខលីវស័ិ្យ
វបផធម៌ជាអាទ៍ ការនិពននអរសរ 
សា្ស្ថ នងិអរសរស្ិលផ ៍ខផបរស្ិបផរមមវបផធម៌ និងស្លិផៈខៅ
របុងខេតថ 

២.៣-មិនបានបខងកតីការយល់ដឹងពិត
ពីតថ្មលថ្នវបផធម៌ របថ្ព 
ណី ទុំខនៀមទមាល ប់របស់្ជាតិ និងភាព
ខផសងៗគាប ថ្ន 
វញិ្ដតថិវបផធម៌ខទ 

២.៣.១-គាុំរទការបខងកីតរមមវធិីបណថុ ោះបណថ លជុំនាញស្ិលផៈ
ចុំខ ោះអបរស្លិផៈអាជពី 
២.៣.២-ខលីររមពស់្ការចូលរមួរបស់្្ស្ថ ីជនពិការ និងជន
ជាតិខដីមភាគតិចរបុងវស័ិ្យវបផ 
ធម៌ 

  ៣-រមួចុំខណរអភិវឌណខស្ដឌរចិច និងស្ងគម 

៣.១-មិនបានបខងកតីថមីខលផីលិតផល
វបផធម៌រគប់របខភទ ពិខស្ស្ខផបរ
ឧស្ាហរមមថ្ចបរបឌតិ 

៣.១.១-គាុំរទ និងខលរីទឹរចតិថដល់ការបខងកីតសាប ថ្ដថមីមានខលី
រគបខផបរដូចជា ត្នថី ខសាត 
ទស្សន៍ ភាពយនថ ការខបាោះពុមព ស្ិលផទស្សនីយភាពស្បិផរមម 
វចិិរតរមម តមាញ របថ្ពណី 
ការថ្ចបម៉ាូដ និងសាទ បតយរមម...... 

មនធីរវបផធម៌  
និងវចិិរតស្ិស្ផៈ 

៣.២-គាម នការខរៀបចុំរពឹតថការណ៍ខផស ៣.២.១-ខរៀបចុំឲ្យបានខទៀងទត់នូវរពឹតថការណ៍វបផធម៌របចាុំឆ្ប ុំ



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ងៗទរ់ទងនិងវបផធម៌ ដូចជា ទិវាវបផធម៌ពធិីបខង្វា ោះ 

ខេលង មខហារស្ពស្លិផៈ មខហារស្ពមាូបអាហារ ការបង្វា ញម៉ាូ
ដ និងការរប ងចខរមៀង.... 

៣.៣-គាម នផលតិនិងមិនររទផីារវបផ
ធម៌ឲ្យកាន់ខតទូលាយ 
ខដីមផរីមួចុំខណរអភិវឌណខស្ដឌរិចច និង
ស្ងគមខនាោះខទ 

៣.៣.១-ស្ិរារជាវរសាវជារបចាុំអុំពសីាទ នភាពទីផារខាងវស័ិ្
យវបផធម៌ និងខធវីការផសពវ 
ផាយអុំពលីទនផលទុំងខនាោះ 
៣.៣.២-ជួយស្លិផររ និងផលិតរររបុងការររទផីារ 
៣.៣.៣-ជួយស្រមបស្រមួលឲ្យស្ិលផររនិងផលិតររបខងកតី
និងបខងកនីផលតិរមមវបផធម៌ 
តាមតរមូវការទីផារ 
៣.៣.៤-គាុំរទដល់ការខធវី ណិជជរមមផលិតផលវបផធម៌ និង
ជួយបខងកីតឲ្យមានបណថ ញ 
ខចរចាយផលិតផល 

៣.៤-មិនផថល់ឪកាស្ឲ្យរបជាជន 
ពិខស្ស្យុវជន នងិ 
រុមារមិនឲ្យមានលទនភាពចូលរមួរបុង
ស្រមមភាពវបផធម៌ 
និងមិនបានទទួលផលពីវស័ិ្យវបផធម៌
របរបខដាយស្មធម៌ខនាោះខទ 

៣.៤.១-បខងកីតឪកាស្ការង្វរខលីវស័ិ្យវបផធម៌ ខដីមផចូីលរមួ
ជួយកាត់បនទយភាពររីរររបស់្ 
របជាជន 
៣.៤.២-គាុំរទនូវគុំនិតផថួចខផថមីលអៗ ទុំងខផបរឯរជន ទុំង
ស្ងគមសុ្ីវលិ 

មនធរីការង្វរ នងិបណថុ ោះបណថ លវជិាជ ជវីៈ 

១ ជីវភាពរបស់្របជាពលរដឌខៅមានររមិត -មិនមានការង្វរខធវ ី
ស្ហការជាមយួរគប់ភាគី រ់ព័នន អាជាញ ធរខដនដីរគប់លុំដាប់
ថ្នប រ់ ស្ហរគាស្ រគោឹះសាទ ន  មនធីរការង្វរ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ររុមហ ុន ខោងចរររបុងខេតថ ស្រមបស្រមួល 
ការផថល់ឱ្កាស្ឲ្យរបជាពលរដឌមានការង្វរខធវ ី

២ 
ស្ហរគាស្ រគឹោះសាទ នមួយចុំននួមិនទន់ 
ខគារពចាប់ស្ថពីីការង្វរ នងិលរខេណឍ ការង្វរ 

-ចុំខណោះដងឹរបស់្រមមររនិខយាជិត នងិ 
និខយាជរ ស្ថីពីលរខេណឍ ការង្វរ និង 
ចាប់ស្ថីពកីារង្វរខៅមានររមតិ។ 
-រមមររ និខយាជតិមួយចុំនួនមនិទន់ 
មានខស្ៀវខៅការង្វរខៅខ យី។ 

-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លអគគសិ្ន ី 
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លជាងរុំខបារ  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លរុុំពយូទ័ររដឌបាល  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លខអ ចិរតូនិច  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លជួស្ជុលម៉ាូតូ  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លជាងផាខដរ  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លចិញ្ច ឹមមាន់នងិចារ់វា៉ា រ់សាុំង  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លចិញ្ច ឹមខគានិងចារ់វា៉ា រ់សាុំង  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លដាុំបខនលចរមុោះ  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លចិញ្ច ឹមរតីអខណថ ង  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លបណថុ ោះផសតិ  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លចិញ្ច ឹមរខងកប  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លដុំណុំធូខរន  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លដុំណុំលាុង  
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លដុំណុំខពព   
-ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លចិញ្ច ឹមរជូរ នងិចារ់វា៉ា រ់សាុំង 

មនធីរការង្វរ 

មនធរីព័ត៌មាន  

១ 
១-វសិាលភាពរបព័ននផសពវផាយមិនទន់បាន

រគបដណថ ប់ទូទុំខេតថ 
ខៅខ យី។ 

១.១  ការផសពវផាយពុុំទន់បានខឆលីយ  
 តបខៅនងឹតរមូវការរបស់្អបរសាថ ប់ 
និងទស្សនិរជន។ 

១.២.១ ខរលមអរមមវធិីផាយឲ្យបានស្មរស្ប របរបខដាយ
គុណភាព ។ 

មនធីរព័ត៌មាន 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
១.១.១ ឧបររណ៍ ស្មាា របខចចរខទស្
ខៅមានការេវោះខាត និងមនិទន់បាន
ស្មរស្បខៅតាមលរខណៈ
បខចចរខទស្ថ្នបខចចរវទិាខៅខ យី។ 

១.២.២ បុំ រ់ឧបររណ៍ ស្មាា របខចចរខទស្ឲ្យបានរគប់រគាន់ 
ទុំខនីបរស្បតាមស្ម័យបខចចរវទិា។  

១.១.២ ពុុំទន់មានសាទ នីយទូ៍រទស្សន៍
មួយស្មរស្បខដមីផបីខរមីជូនទស្សនិរ
ជនខៅខ យី ។ 

១.២.៣ តរមូវឲ្យមានសាទ នីយទូ៍រទស្សន៍មួយស្មរមយអាច
ផាយរគបដណថ ប់ទូទុំងខេតថ ខដីមផបីខរមីជូនទស្សនិរជន។ 

១.១.៣ េវោះមខធាបាយចុោះយរ
ព័ត៌មានតាមមូលដាឌ ន ។ 

១.២.៤ បុំ រ់នូវមខធាបាយស្រមាប់ចុោះយរព័ត៌មានខៅតាម
មូលដាឌ ន  

១.១.៤ ធនធានមនុស្ស និងធនធាន
ហរិញ្ដវតទុខៅមានររមឹត 

១.២.៥ បណថុ ោះបណថ លម្នថជីុំនាញបខចចរខទស្ ខដីមផអីភិវឌណ
ន៍ធនធានមស្ស។ 

២ ពរងីរវសិាលភាពរបព័ននផសពវផាយបានរគប
ដណថ ប់ទូទុំខេតថខៅខ យី។ 

ខដីមផបីខរមីខស្វាផសពវផាយជូនខរបជា
ពលរដឌ 

ពរងីរវសិាលភាពរបព័ននផសពវផាយបានរគបដណថ ប់ទូទុំខេតថ 

មនធីរព័ត៌មាន 

ឧបររណ៍ ស្មាា របខចចរខទស្ខៅមាន
ការេវោះខាត និងមិនទន់បានស្មរស្ប
ខៅតាមលរខណៈបខចចរខទស្ថ្នបខចចរ
វទិាខៅខ យី។ 

បុំ រ់ឧបររណ៍ ស្មាា របខចចរខទស្ឲ្យបានរគប់រគាន់ ទុំខនីប
រស្បតាមស្ម័យបខចចរវទិា។  

ពុុំទន់មានសាទ នីយទូ៍រទស្សន៍មួយស្ម
រស្បខដីមផបីខរមីជូនទស្សនរិជនខៅ
ខ យី ។ 

 តរមូវឲ្យមានសាទ នីយទូ៍រទស្សន៍មួយស្មរមយអាចផាយរគបដ
ណថ ប់ទូទុំងខេតថ ខដីមផបីខរមីជូនទស្សនរិជន។ 

េវោះមខធាបាយចុោះយរព័ត៌មានតាម
មូលដាឌ ន ។ 

បុំ រ់នូវមខធាបាយស្រមាប់ចុោះយរព័ត៌មានខៅតាមមូលដាឌ ន  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ធនធានមនុស្ស និងធនធានហរិញ្ដវតទុ
ខៅមានររមតឹ 

បណថុ ោះបណថ លម្នថីជុំនាញបខចចរខទស្ ខដីមផអីភិវឌណន៍
ធនធានមស្ស។ 

មនធរីទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភា-រពទឹនស្ភា នងិអធកិាររចិច 

១ ផសពវផាយ ចាប់នានា និងខវទិការសាធារ
ណៈរបុងខេតថ 

ខដាយសារការយល់ដឹង និងខគារព
ចាប់ របស់្របជាពលរដឌខៅមានរុំរតិ   

ផសពវផាយចាប់នានាដល់មូលដាឌ ន ជូនរបជាពលរដឌ         
បានយល់ដឹង និងរបតបិតថិតាម 

មនធីរទុំនារ់ទុំនងជា
មួយរដឌស្ភា 

ខដីមផខីស្វងយល់ពចីមងល់ ស្ុំណូមពរ 
និងតរមូវការនានារបស់្របជាពលរដឌ 

ពនយល់ខណនាុំបររសាយ និងខដាោះរសាយនូវចមងល់  ស្ុំណូម
ពរនិងតរមូវការនានារបស់្របជាពលរដឌតាម          សាទ នភាព
និងលទនភាពជារ់ខស្ថង         

  
 ុំនាុំនូវចមងល់ ស្ុំពូមពរនិងតរមូវការនានារបស់្របជាពលរដឌ      
ជូនថ្នប រ់ខលីខដីមផសី្រមួលខដាោះរសាយ។  

២ ខធវីអធិការរចិចនិងតាមដានរតតួពិនិតយការអនុ
វតថចាប់ 

បង្វក រទប់សាក ត់នងិកាត់បនទយអុំខពីពុរ
រលួយ    ការរិបខរង ការរ ុំខលាភ
ខដាយអុំណច និង          បាតុភាពអ
ស្រមមនានា     

ចុោះខធវីអធិការរចិចខលីរគប់វស័ិ្យ   
មនធីរទុំនារ់ទុំនងជា
មួយរដឌស្ភា 

ខដីមផពីរងឹងការអនុវតថចាប់មាន
របស្ិទនភាពការង្វរ    និងរបស្ិទនភាព
ការរគប់រគង។ 

ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយការអនុវតថចាប់ លិេិតបទដាឌ នគតយុិតថ ិ  
នានាបទបញ្ហជ  និងអនុសាស្ន៍របស់្ោជរដាឌ ភិបាល        

មនធរីមុេង្វរសាធារណៈ 

១ ម្នថីោជការររុង/រស្រុមិនទន់បានយល់ដឹង
លិេិតបទដាឌ នថម ី

-ការយល់ដឹងពលីិេតិបទដាឌ នគតិយុតថ
ខៅមានរុំរតិ -ការអនុវតថខៅមានរុំរតិ 
និងមិនទន់បានរគបរជងុខរជាយ 

ការរបជុុំផសពវផាយ មនធីរមុេង្វរសាធារ
ណៈ 

២ ការរគប់រគងវតថមានខៅមានរុំរតិ -ការចុោះវតថមានម្នថីោជការមនិបាន ការរបជុុំផសពវផាយ មនធីរមុេង្វរសាធារ



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
រតឹមរតូវ   ណៈ 

៣ ការមិនទន់បានយល់ដឹងពីខស្ចខណនាុំថម ី

-ការអនុវតថការង្វរមនិទន់រគប់រជុង
ខរជាយ 
-ការយល់ដឹងពលីិេតិបទដាឌ នគតិយុតថ
ខៅមានរុំរតិ 

ការរបជុុំផសពវផាយ មនធីរមុេង្វរសាធារ
ណៈ 

មនធរីខផនការ 

  
ស្មតទភាពម្នថីខៅមានរុំរតិទបវស័ិ្យ
ខផនការស្ទតិ ិ ម្នថីថភាគខរចនីថម ី ខរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណថ ល 

មនធីរខផនការ 

  
ការរបមូលទិនបន័យមូលដាឌ នមានការយតឺ
យា៉ា វ ជាប់រវល់ភាររចិចខរចីនខៅមូលដាឌ ន ជុំរុញខលីរទឹរចតិថ ខរៀបចុំររុមការង្វរខដីមផចុីោះរបមូល 

  
ការចលូរួមគំាប្រទពីបណាត មនទរី អង្គភាព វិស័យ

ឯកជន (DIW) 
មិនសូ្វេវល់ មិនយល់ពីដុំខណីរការ ១.ពរងឹងការគាុំរទរដឌបាលថ្នប រ់ខរកាមជាតរិបុងការរសាង

ខផនការនិងការរគប់រគងរបព័ននទិនបន័យ 

  ពុុំមានការខលរីទឹរចិតថ េវោះការចូលរមួ និង 
ជុំរុញពីររុងរស្ុរ 

  
២.ខរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណថ លការរបមូលទិនបន័យនានាស្ថពីកីាររ
សាងខផនការរដឌបាលថ្នប រ់ខរកាមជាតិរមួបញ្ចូ លទុំងឧបររណ៍
របព័ននទនិបន័យនានា 

      
៣.ពិនតិយនិងខធវបីចចុបផនបភាពទិនបន័យនានាខទៀងទត់ស្រមាប់
ការរសាងខផនការ 

      ៤.ខរៀបចុំខវទកិារពិខរគាោះខយាបល់គខរមាងវនិិខយាគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល 
និងដុំខណីរស្ិកាខ សាលា(DIW) 

      ៥.គាុំរទការខធវីអខងកតខស្ដឌរិចចស្ងគម អខងកតរុំលាុំងពលរមម
រុមារ និងការអខងកតនានា... 

      ៦.គាុំរទការខធវីជុំខរឿនស្ហរគាស្ ខលីរទី២ ឆ្ប ុំ២០២០ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី

      
៧.ខរៀបចុំខធវីបចចុបផនបភាព ការរុំណត់អតថស្ញ្ហដ ណរមមរគសួារ
ររីររ 

      ៨. និង អនុវតថការង្វរវទិាសា្ស្ថ និងបខចចរវទិា 

      
៩.ការរគប់រគងការខរៀបចុំ នងិ អនុវតថការង្វរវទិាសា្ស្ថ នងិប
ខចចរវទិា 

      
១០.ការតាមដានរតតួពិនតិយនិងវាយតថ្មល ការអនុវតថខផនការ-
ស្ទិត ិរបជាជននងិការអភិវឌណ និង វទិយសា្ស្ថនិងបខចចរវទិា 

ខផបររគប់រគងធនធានធមមជាត ិបរសិាទ ន នងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 
មនធរីការខរៀបចុំខដនដ ីនគរូបនយីរមម ស្ុំណង់ នងិសុ្រខិយាដ ី

១ ការង្វរចុោះបញ្ជ ីដីធលជីារបព័នន និងដាច់ខដាយដុុំ 
របជាពលរដឌទទលួបានស្ិទនិខពញ
ខលញរបុងការកាន់កាប់ដីធល ី

ខចញប័ណតរមមស្ិទនដិីធលីជូនរបជាពលរដឌ មនធីរការខរៀបចុំខដនដ ី

២ ការង្វរខដាោះរសាយទុំនាស់្ដីធល ី
ទុំនាស់្ដធីលីខរីនខ ងីខៅរស្រុខរស្
អុំបិល,រស្ុរបូទុមសាគរ ,រស្ុរគីរ ី
សាគរ.. 

ររុមការង្វរចុោះខដាោះរសាយខដមីផកីាត់បនទយឬបញ្ច ប់ទុំនាស់្ ដី
ធលី  

មនធីរការខរៀបចុំខដនដ ី

៣ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តសាងស្ង់ នងិ
វញិ្ហដ បនប័រតររុមជាង 

-ស្ុំណង់មានចាប់អនុញ្ហដ តថរតឹមរតូវ -ខចញចាប់អនុញ្ហដ តសាងស្ង់ជូនរបជាពលរដឌ 

មនធីរការខរៀបចុំខដនដ ី-ទីរបជុុំជនមានស្ណថ ប់ធាប ប់  -ខចញវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាងសាងស្ង់ 
-ជាងមានចាប់ រតឹមរតូវធានាសុ្វតថិ
ភាពស្ុំណង់ 

  

៤ ការង្វរខរៀបចុំខដនដីនិងនគរូបនីយរមម 

-ការខរបីរបាស់្ដីមិនរតឹមរតូវ ,ខហដាឌ
រចនាស្មព័នន គាម នលរខណៈ 
បខចចរខទស្, ទីរបជុុំជនគាម ន ស្ណថ ប់
ធាប ប់ 

-រសាងខផនទីខរបីរបាស់្ដីធលី ឃុុំ/ស្ង្វក ត់,រស្ុរ/ររុង មនធីរការខរៀបចុំខដនដ ី



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

1 

1-ខដាយពុុំទន់មានរពុំរបទល់ខដនថ្រពខឈជីា
ស្ញ្ហដ ស្ុំគាល់ចាស់្លាស់្ ខដលខធវីឱ្យមាន
ស្រមមភាពកាប់ ោន ទ្នាធ នកាន់កាប់រ ុំខលាភ
យរដីថ្រពខឈខីធវីជារមមស្ិទន។ិ 

1-មានការរ ុំខលាភយរដីថ្រព ខឈ ី
2-ខធវីឱ្យមានការបាត់បង់ដីថ្រពខឈ ី
3-របជាពលរដឌពុុំទន់យល់
ចាស់្លាស់្ពីចាប់ស្ឋីពីថ្រពខឈ ីបទ
បញ្ហជ  និងខស្ចរឋជូីនដុំណឹង របស់្ោជ
រដាឌ ភិបាល និងលេិិត បទដាឌ នខផសងៗ
ខទៀត។ 

1.1.1-ខបាោះបខង្វគ លរពុំរបទល់ខដនថ្រពខឈឱី្យបានចាស់្លា
ស់្។ 
1.1.2-របជុុំផសពវផាយចាប់ស្ឋពីីថ្រពខឈ ីបទបញ្ហជ  និងខស្ចរឋី
ជូនដុំណឹង របស់្ ោជរដាឌ ភិបាល និងលិេិតបទដាឌ ន ខផសងៗ
ខទៀត។ 

េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

2 2-ខធវីឱ្យមានទុំនាស់្ខរចនីរវាងរបជាពលរដឌ 
និងរបជា ពលរដឌ របជាពលរដឌនិងរដឌ។ 

2.1-ពុុំទន់បានខធវីចុំណត់ថ្នប រ់ចាស់្
លាស់្។ 

2.1.1-រតូវខតមានការចុោះបញ្ជ ិកាឱ្យបានចាស់្លាស់្ និងខធវី
ខផនទ ី

េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

3 3-ោ ុំងស្ងួត  ទឹរជុំនន់ េយល់ពយុោះ ពុុំមានលុំនងឹ
បរសិាទ ន មានការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 

1-ថ្រពខឈមីានការបាត់បង់ខរចនី 
2-កាប់បុំផ្តល ញថ្រពខឈខីដាយ
អនាធិបខតយយ 

3.1.1-ដាុំខឈបីខនទមខដីមផបីខងកនីគុំរបថ្រពខឈ(ីដសីាធារណៈ 
សាលាខរៀន វតឋអាោម ផលូវលុំ របឡាយទឹរ.។ល។ 
3.1.2-ដាុំខឈ ីជាលរខណៈរគសួារ និងរដឌ 

េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

4 4-មានស្រមមភាពបទខលមីស្ថ្រពខឈ ីរបុង
តុំបន់ នងិឆលងកាត់ ផលូវខគារ និងផលូវទឹរ  

4.1-អបរ រ់ព័នន និងរបជាពល រដឌ ពុុំ
ទន់យល់ពី ចាប់ស្ឋីព ីថ្រពខឈ ីនិង
លិេិតបទដាឌ ននានា 

4.1.1-របជុុំផសពវផាយឱ្យបានទូលុំទូលាយរគប់មជណដាឌ នជា
ពិខស្ស្ជិតតុំបន់ថ្រពខឈ ី 

េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

5 
5-មានជនេិលេូចនងិជនខឆលៀតឱ្កាស្លួច
ខធវីស្រមម ភាព បទខលមសី្ថ្រពខឈ ីរបុងតុំបន់ 
និងឆលងកាត់ ផលូវខគារ នងិផលូវទរឹ 

5.1-មានជនេិលេូចនងិជនខឆលៀត
ឱ្កាស្ ពុោះរពមខគារពចាប់ស្ឋពីី ថ្រព
ខឈ ីនិងលិេិតបទដាឌ ននានា 

5.1.1-ទប់សាក ត់និងពរងឹងការអនុវតថចាប់ ប្ង្វក បបទខលមសី្ថ្រព
ខឈ ីនិងស្តវថ្រពដូចខភលៀងរលមឹ 

េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

6 6-បាត់បង់ថ្រពខឈ ីស្រមាប់ស្ហគមន៍ខរបី
របាស់្ 

6.1-ចង់ការ រថ្រពខឈ ី
6.2-ទប់សាក ត់បទខលមសី្ថ្រពខឈ ី
6.3-ចង់ដាុំដុោះថ្រពខឈខី ងីវញិ 

6.1.1-បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈឱី្យរស្បតាម ចាប់ និងលេិិត
បទដាឌ នខផសងៗ 
6.1.2-មានស្ិទនិរគប់រគងនិងខរបីរបាស់្រស្បតាមចាប់ នងិ

េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈ ី



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
6.4-ការ រគុំរបដ ី
6.5-េវោះរខនលងោវ លខគា ររប ី

លិេិតបទដាឌ ន 
6.1.3-បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈឱី្យរស្បតាម ចាប់ និងលេិិត
បទដាឌ នខផសងៗ 
6.1.4-មានស្ិទនិរគប់រគងនិងខរបីរបាស់្រស្បតាមចាប់ នងិ
លិេិតបទដាឌ ន 
6.1.5-បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈឱី្យរស្បតាមចាប់ និងលេិិត
បទដាឌ នខផសងៗ 
6.1.6-មានស្ិទនិរគប់រគងនិងខរបីរបាស់្រស្បតាមចាប់ នងិ
លិេិតបទដាឌ ន 

មនធរីបរសិាទ ន  

1 ស្ុំណល់ រងឹ  

១.១.គាម នអបររបមូលស្ុំោមរគប់រគន់ ការដារ់ខដញថ្ថលរបុងការរបមូលស្ុំោម 

មនធីរបរសិាទ ន  

១.២.របជាពលរដឌមានការយល់ដឹងនូវ
មានរុំរតិ ខស្ៀវភាវបនធុររបុងការរបមូលស្ុំោមនិង រិចចស្នា 
១.២.១.ភាគខរចីនរស់្ខៅតុំបន់ជាយ
ររុង និងមានស្ណឌ នភាពផលូវលុំបារ ការរតួតពិនតិយ និងការតាមដានរបស់្មនឬីរជុំនាញ 
១.៣.ថ្ថលរបមូលស្ុំោមរបចាុំខេមាន
តថ្មលេពស់្ តាមរយៈវទិយុ 
១.៣.១.ការរបមូលស្ុំោមខធវីខៅតាម
ការសាម រ់ចតឹថ តាមរយៈទូរទស្សន៏ 
១.៤.មិនមានធុងស្ុំោមរគប់រគន់ តាមការអប់រ ុំ នូវសាលាខរៀន 
១.៤.១. រងវោះខាត់សាល រស្ញ្ហដ អប់រ ុំ  តាមការផសពវផាយខៅតាមបណថ  ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 
១.៤.២. រងវោះខាត់ភាប រ់ង្វរ តាមដាន មានការខថររា ខៅតាមទសីាធារណៈ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
និងរតួតពិនិតយ 
  តរមូវឲ្យររុមហ ុនរបមូលស្ុំោមដារ់ធុងតាមទសីាធារណៈ 

2 សំណល់ រាវ 

២.១.គាម នអបរវនិិខយាគ បខងកីតរបព័ននបងាូរស្ុំណល់ោវ និង អាងរបរពឹតថរិមមស្ុំណល់ោវ 

មនធីរបរសិាទ ន  

២.២.របជាពលរដឌេវោះការយល់ដឹងខលី
ការរគប់រគងស្ុំណល់ោវ តបណថ ញរគប់លុំខៅដាឌ ន 
២.៣.គាម នបណថ ញស្ុំោប់បងាូរ
ស្ុំណល់ោវនិង គាម នអាងរបរពឹតថិរមម
ស្ុំណល់ោវ បខងកីតឲ្យមានខស្ៀវភាវបនធុរ 

3 បទលលមើសព្រៃល ើ 

៣.១.ជនខលីមស្លួចកាប់ខឈ ី ផសពវផាយចាប់បរសិាទ ន 

មនធីរបរសិាទ ន  
៣.២.ម្នថីឧទានុររសរងវោះមខធាបាយ
ស្ុំោប់លាតទប់សាក ត់បទខលមសី្ ផថល់ស្មាា រៈ និង មខធាបាយរគប់រគន់របុងការលាត 
៣.៣.របជាពលរដឌមិនយល់ពចីាប់ស្ថី
ពី តុំបន់ការ រ ផសពវផាយចាប់ស្ថីពី តុំបន់ការ រ 

រគប់រគងខរគាោះមហនថោយ  

១ រគាប់មីន និងរគាប់យុទឌភ័ណឍ មិនទន់ផធុោះ 
មិនទន់បានខបាស្ស្ុំអាតមីន និង
រគាប់យុទឌភ័ណឍ មិនទន់ផធុោះ ជូនរបជា
ពលរដឌខដលមានតរមូវការដីខរបីរបាស់្ 

ខធវីការខបាស្ស្ុំអាតរគាប់យុទឌភ័ណឍ មិនទន់ផធុោះជូនរបជា
ពលរដឌ   

          
ខផបររដឌបាល នងិស្នថសុិ្េស្ណថ ប់ធាប ប់សាធារណោះ 
ការរគប់រគងរដឌបាល 
ទចីាត់ការធនធានមនុស្ស 
១ ការផថល់ខស្វាខៅថ្នប រ់មូលដាឌ នមិនទន់មាន សាលារស្ុរមួយចុំនួនមនិទន់ខរៀបចុំ     ១. បខងកីតឲ្យមានយនថការរចរខចញចូលខតមួយតាមសាលា ទីចាត់ការធនធាន



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ភាពលអរបខស្ីរខៅខ យី ឲ្យមានការយិាល័យរចរខចញចូលខត

មួយ ចុំខណរអបរ  ផថល់ខស្វារ៏មិន
ទន់យល់ចាស់្អុំពីនីតិវធិីថ្នការផថល់
ខស្វា  

រស្ុរខដលមិនមានការយិា ល័យរចរខចញចូលខតមួយ                                   
២. បខងកីតការយិាល័យរចរខចញចូលខតមួយ      
៣. បណថុ ោះបណថ លម្នថផីថល់ខស្វាអុំពីនតីិវធិ ីនិងររមស្ិលធម៌
ថ្នការផថល់ខស្វាសាធារណៈ 

មនុស្ស 

២ 
ម្នថីោជការខៅថ្នប រ់មូលដាឌ នមរបខរមី
ការង្វរមិនបានខទៀងទត់ និងអនុវតថការង្វរ
គាម នរបស្ទិនភាព 

ការរគប់រគងបុគគលរិគាម នរបស្ិទនភាព 
និងមិនយល់ចាស់្ពីតនួាទីភាររិចច
របស់្បុគគលិរមាប រ់ៗ 

     ១. ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លអុំពីនតីិវធិីរគប់រគងបុគគលរិ                                    
២. ខបរីវគគបណថុ ោះបណថ លអុំពីតួនាទី ភាររិចចរបស់្រដឌបា
លររុង រស្ុរ នងិឃុុំ ស្ង្វក ត់                    
៣. ខរៀបចុំឲ្យមានបទបញ្ហជ ថ្ផធរបុងរបស់្រដឌបាលររុង រស្រុ  

ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស 

៣ 
ការអនុវតថការង្វរខៅរបុងអងគភាពនីមួយមិន
សូ្វមានរបស្ិទនភាព 

១. េវោះបុគគលរិស្រមាប់បុំខពញរបអប់
របស់្អងគភាពនមីួយៗ                                       
២.មនិសូ្វយល់ពីតនួាទីភាររចិច និង
ការបរយិាយលរខេ័ណឍ ការង្វររបស់្
ម្នថ ី                           

១.ខរជសី្ខរសី្ម្នថីបខនទមស្រមាប់បុំខពញរបអប់    
២.ខបរីវគគបណថុ ោះបណថ លអភវិឌណន៍ស្មតទភាពដល់ថ្នប រ់ដឹរនាុំ 
និងម្នថីរដឌបាល 

ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស 

៤ 
ទុំនារ់ទុំនងការង្វររវាងរដឌបាលខេតថ ជាមួយ
រដឌបាលររងុ រស្ុរ មិនទន់មានភាពរលូន 

១.េវោះការទុំនារ់ទុំនង នងិពបិាររបុង
ការទុំនារ់ទុំនង ២. ការខឆលីយតប និង
ខរៀបចុំឯរសារមិនបានទន់ខពលខវលា
ររស្ួងមហាថ្ផធរុំណត់ 

ខរៀបចុំឲ្យមានរបតិទិន និងខផនការរិចចរបជុុំរបចាុំខេ ឬរបចាុំរតី
មាស្ ខដីមផខីរៀបចុំ និងខស្វងយល់ការង្វរខដលខៅចខនាល ោះ
របខហាង រ់ព័នននងឹការរគប់រគងបុគគលិរ  

ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស 

៥ 
ការអនុវតថការង្វរខផបរបុគគលិរ ថ្នរដឌបា
លខេតថ ររងុ រស្រុ មិនទន់មានរបស្ទិនភាព
ខៅខ យី 

ម្នថទីទលួបនធុរបុគគលិរ ថ្នរដឌបា
លខេតថ ររងុ រស្រុ មិនទន់យល់
ចាស់្ពីនតីិវធិីថមីៗ ខដលររស្ងួទុំ
លារ់ឲ្យរដឌបាលថ្នប រ់ខរកាមជាត ិ

១. ខបីរវគគរ ុំលរឹខ ងីវញិស្ថីពកីាររគប់រគងបុគគលរិខៅរដឌបាល
ថ្នប រ់ខរកាមជាត ិ              
២. បណថុ ោះបណថ លបខនទមពនីតីិវធិីថមីៗ ខដលថ្នប រ់ជាតិផថល់ឲ្យ 

ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស 

៦ រុមារមួយចុំនួនេវោះអាហាររូបតទមា និងមិនទន់ អាជាញ ធរមូលដាឌ ន និងគរនរ ឃុុំ ១. ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លការរគប់រគងមខតថយយស្រិាស្ហ ទីចាត់ការធនធាន



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ខរៀបចុំឲ្យមានមតថយយស្រិាស្ហគមន៍ខៅឃុុំ 
ស្ង្វក ត់ឲ្យបានរគប់រគាន់ខៅខ យី 

ស្ង្វក ត់ មិនទន់យល់ពនីីតិវធិថី្នការ
ខរៀបចុំ និងេវោះខាតថវកិារបុងការខរៀបចុំ
សាលាមខតថយយស្ហគមន៍ស្ថង់ដារ និង
សារៈស្ុំខាន់ថ្នអាហារូបតទមាស្រមាប់
រុមារ 

គមន៍ស្រមាប់ឃុុំ ស្ង្វក ត់           
២. ជរមុញខលរីទឹរចិតថដល់អាជាញ ធរមូលដាឌ នថ្នប រ់ឃុុំ ស្ង្វក ត់
ខរបីរបាស់្មូលនិធអិភិវឌណន៍របុងការសាងស្ង់មខតថយយស្រិា
ស្ហគមន៍ ខៅរគប់ ឃុុំ ស្ង្វក ត់                                    
៣. ខរជីស្ខរសី្រគូបខរងៀនមខតថយយស្ហគមន៍ នងិបណថុ ោះបណថ
លស្មតទភាពរគ ូ                
៤. ខបីរវគគបណថុ ោះបណថ លស្ថពីីតួនាទី ភាររិចច គ.រ.ន.រ ឃុុំ 
ស្ង្វក ត់ 

មនុស្ស 

អងគភាពលទនរមម  

៦ 
ការអនុវតថនតីិវធិីលទនរមមមានភាពយតឺយា៉ា វ 
និងទន់មិនរស្បតាមខផនការ 

ឯរសារការង្វរលទនរមមមានចុំនួន
ខរចីន និងរតូវចុំណយខពលរតួតពនិិ
តយឲ្យបានលអិតលអន់ 

ពរងឹងការអនុវតថនតីិវធិីលទនរមម ឲ្យបានលអរបខស្ីរ និងទន់
ខពលខវលារស្បតាមខគាលការណ៍ខណនាុំ 

អងគភាពលទនរមម  

អងគភាពរចរខចញចូលខតមយួ 

១ 
របជាពលរដឌរបុងខេតថមិនទន់យល់ចាស់្ 
ពីនីតិវធិីថ្នការផថល់ខស្វារបុងអងគភាពរចរ 
ខចញចូលខតមួយ 

 - មិនទន់បានខធវីការផសពវផាយខអា
យបាន  
   ទូលុំទូលាយ(តាមរយៈខវទកិា
សាធារណ) 
 - ការផសពវផាយតាមរបព័ននព័ត៌មាន
វទិា 
   (បណថ ញស្ងគម)ខៅមានររមិត 

 - ខរៀបចុំវគគផសពវផាយស្ថីពនីតីិវធិីថ្នការផថល់ 
   ខស្វារបស់្អងគភាពរចរខចញចូលខតមួយ 
 - បខងកីនការផសពវផាយ និងខស្វងររនតីិវធិ ី
   បខនទមខដីមផខីអាយរបជាពលរដឌបានយល់ 

អងគភាពរចរ 
ខចញចូលខតមួយ 

២ 
ការផថល់ខស្វារបស់្អងគភាពរចរខចញចូលខត
មួយ ខៅមានររមិត 

 - េវោះម្នថសី្រមាប់ផថល់ខស្វា 
 - ម្នថីផថល់ខស្វាខៅមានររមតិ 

 - ខស្បីសុ្ុំម្នថបីខនទម(ព០ី៣ ខៅ០៥នារ់) 
 - បណថុ ោះបណថ លដល់ម្នថបីខនទម 

អងគភាពរចរ 
ខចញចូលខតមួយ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
 - របព័ននខលីរទឹរចតិថមិនទន់បានលអ 
 - ររស្ួង ឬមនធីរមួយចុំនួនមនិទន់
ខផធរ 
   ការង្វរមរអស់្ខៅខ យី 
  - អបរខស្បីសុ្ុំខស្វាមិនទន់យល់ ឬខចោះ 
    របុងការបុំខពញឯរសារ 

 - ខលីរទឹរចិតថដល់ម្នថផីថល់ខស្វាបខនទម 
 - ខស្បីសុ្ុំខអាយមានវគគបណថុ ោះបណថ ល ឬ  
   នីតិវធិីថ្នការផថល់ខស្វាខអាយបានចាស់្ 
 - ខស្បីសុ្ុំររស្ងួ ឬមនធីរ រ់ព័ននផថល់ខស្វាមរ 
   ខអាយអងគភាពរចរតាមអនុររឹតយខលេ១៨ 

៣ 

នីតិវធិីស្រមាប់ផថល់ខស្វារបស់្ររស្ួង ឬមនធីរ  
ខដលបានរបតិភូរមមមរផថល់ខស្វាតាមរយៈ
អងគភាពរចរខចញចូលខតមួយខេតថខៅមាន
ភាពស្មុរគសាម ញ 

 - ទរមង់ខបបបទេុស្ៗគាប  
 - ការខចញខស្ចរថអីនុញ្ហដ តមានការ 
    រ់ព័ននគាប ខរចីនជុំនាញ 
 - មិនមានខស្វាជារញ្ច ប់ 

 - ខស្បីសុ្ុំខអាយររស្ួងមហាថ្ផធស្រមបស្រមលួ 
   ជាមួយររស្ួង រ់ព័ននខចញទរមង់ខបបបទ 
   ខតមួយខដមីផងី្វយរស្ួលផថល់ខស្វា 
 - ខស្បីសុ្ុំខអាយររស្ួងមហាថ្ផធបខងកីតខអាយ 
    មានខស្វាជារញ្ច ប់ 

អងគភាពរចរ 
ខចញចូលខតមួយ 

៤ ការតាមដាន និងរគប់រគងទិនបន័យឯរសារ
ខដលរបជាពលរដឌខស្បីសុ្ុំខស្វាមិនទន់បានលអ 

 - ខស្វាមានខរចីនវស័ិ្យ និងខរចីនខស្
វា 
 - មិនមានរបព័ននរគប់រគង
ចាស់្លាស់្ 

 - បខនទមម្នថជីួយតាមដាន នងិរគប់រគង 
 - បុំ រ់របព័ននស្វ័យរបវតថិរមម(Online) 

អងគភាពរចរ 
ខចញចូលខតមួយ 

៥ មិនមាននីតិវធិសី្រមាប់ខបងខចររបារ់រង្វវ ន់ 
 - ររស្ួង ឬមនធីរមានខរចីនវស័ិ្យ  
 - ការអនុវតថថវកិាមានភាពេុស្ៗគាប  
 - ការខរៀបចុំនីតិវធិីមានការស្មុរគសាម ញ 

 - ខស្បីសុ្ុំររស្ងួមហាថ្ផធជួយខរៀបចុំនីតិវធិ ី
   និងខស្វងររដុំខណោះរសាយ 
 - ខស្បីសុ្ុំររស្ងួមហាថ្ផធជួយពខនលឿនពីនតី ិ
   វធិីខបងខចររបារ់រង្វវ ន់ 

អងគភាពរចរ 
ខចញចូលខតមួយ 

ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្យ 
រ ខផបរចាប់ នងិសុ្វតទភិាពសាធារណៈ 
រ ការចូលរមួរបស់្អបរ រ់ព័នន មិនទន់រគប់ អងគការមិនខមនរដាឌ ភិបាល ស្មាគម ពខនលឿនការចុោះបញ្ជ ីអងគការមនិខមនរដាឌ ភិបាល ស្មាគម និង   



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
.១ ស្មាស្ភាពខៅខ យី និងស្ហគមន៍មូលដាឌ នមួយចុំនួន មិន

ទន់បានចុោះបញ្ជ ីរតឹមរតូវជាមយួ
ររស្ួង ឬសាទ ប័ន មានស្មតទរិចច 

ស្ហគមន៍មូលដាឌ ន ជាមួយររស្ួង ឬសាទ ប័ន មានស្មតទរចិច 

រ
.២ 

ការផសពវផាយមនិទន់ទូលុំទូលាយដល់ស្ហ
គមន៍មូលដាឌ ន  

ខវទិការបរពឹតថខៅខៅថ្នប រ់ររងុ រស្ុរ 
ខហយីរបជាពលរដឌរបុងមូលដាឌ នដាច់
រស្យាល មានការពិបាររបុងការមរ
ចូលរមួ 

ជរមុញឲ្យមានការចូលរមួពីមនធី អងគភាព រ់ព័នន និងអាជាញ ធ
រមូលដាឌ ន ខដីមផខីធវីការផសពវផាយឲ្យបានទូលុំទូលាយ  

  
េ ខផបររគប់រគងការអភវិឌណ នងិស្ុំណង់ 
េ
.១ 

ររុមហ ុនមយួចុំននួ ទទួលស្ទិនិស្មផទនដីពី
ោជរដាឌ ភិបាល ខដីមផវីនិិខយាគ ខហយីមាន
ទុំនាស់្ដធីលីជាមយួរបជាពលរដឌ (ទុំនាស់្
ោុ ុំថ្រ ៉ា) 

– ររុមហ ុនមយួចុំននួបានខដាោះរសាយ
ស្ុំណងខគាលនខយាបាយជូនរបជា
ពលរដឌមាច ស់្ដីមនិបានស្ហការ
ជាមួយអាជាញ ធរ រ់ព័ននឱ្យបាន
ចាស់្លាស់្ ខទីបខធវីឱ្យទុំនាស់្ររីោល
ដាលកាន់ខតធុំ 

– ខស្បីឲ្យររុមហ ុនបនថស្រមបស្រមួល និងខដាោះរសាយទុំនាស់្ដី
ធលីខដលខៅខស្ស្ស្ល់បនថខទៀតជូនរបជាពលរដឌ 

  

    – មានជនអគត ិនិងអងគការ ស្មាគម
មួយចុំននួ ខដីរញុោះញង់ឲ្យរបជាពលរដឌ
ខរការខ ងីតវា៉ាទមទរបនថខទៀត 

– ពរងឹងការស្ហការជាមយួសាទ ប័ន រ់ព័នន អងគកា ស្មាគម 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន ខដីមផសី្រមបស្រមលួ នងិខដាោះរសាយខៅ
តាមលិេតិបទដាឌ នគតិយុតថ 

  

េ
.២ 

ស្ុំណង់ផធោះ ឬតូបអាជីវរមមមយួចុំនួនសាង
ស្ង់ ខលចីិខញ្ច ីមផលូវ ខលីរបឡាយទឹរ អូរ និង
លយចូលខរពរជាខដមី។ល។ 

– អាជាញ ធរមូលដាឌ នពុុំសូ្វយរចិតថ
ទុរដារ់ ចុំខ ោះស្ុំណង់ខដលសាង
ស្ង់ខលីរបឡាយទឹរ អូរ និងលយចូល
ខរពរ ឬចុោះអនុវតថខដរបានរតមឹខធវីរិចច
ស្នាជាមួយមាច ស់្ស្ុំណង់ប៉ាុខណត ោះ។ 

– ខណនាុំ នងិស្ហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដាឌ ន មនធីរជុំនាញ
របុងការពរងងឹការអនុវតថចាប់ឲ្យបានរតឹមរតូវតាមលិេិត
បទដាឌ នគតិយុតថ។ិ 

  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
    – ខដាយរុំខណីនខភញៀវខទស្ចរណ៍

កាន់ខតខរចីន របជាពលរដឌពុុំមានទី
តាុំងលរ់ដូរឲ្យបានស្មរមយ ខដីមផី
បុំខពញតរមូវការខភញៀវខទស្ចរណ៍។ 

– ខស្បីសុ្ុំរុំណត់ទីតាុំងលរ់ដូរស្រមាប់របជាពលរដឌឱ្យបាន
ស្មរមយ។ 

  

េ
.៣ 

ស្ុំណង់ភាគខរចនីពុុំទន់មានលិេិតអនុញ្ហដ ត
សាងស្ង់ ឬសាងស្ង់ដុំណលនឹងការខស្បីសុ្ុំ
លិេិតអនុញ្ហដ តសាងស្ង់ 

របជាពលរដឌខលីរខ ងីអុំពរីតាថ
លុំបាររបុងការខស្បសុី្ុំដូចជា ខេតថ
ខកាោះរុងថ្ផធដីខស្ធីរខត៨៥% ស្ទតិរបុង
តុំបន់ការ រធមមជាត ិការផថល់ខស្វាឬ
ការខស្បីសុ្ុំមានរយៈខពលយូរ... 

– ខស្បីសុ្ុំខបងខចរតុំបន់រគប់រគងរបុងតុំបន់ការ រធមមជាតដិារ់
ខៅជាតុំបន់ស្ហគមន៍ 

  

      – ខស្បីសុ្ុំកាត់ខឆវៀលដីខចញពីតុំបន់ការ រ 
ធមមជាតឱិ្យបានឆ្ប់ ខដីមផរីបជាពលរដឌបានរស់្ខៅ និង
អារស័្យផលជារ់ខស្ថង 

  

      – ជុំរុញដល់អាជាញ ធរមូលដាឌ ន និងមនធីរ  
អងគភាពផថល់ខស្វាពខនលឿនការផថល់ខស្វាជូនរបជាពលរដឌឱ្យបាន
ឆ្ប់ 

  

      – ជួយស្រមបស្រមលួដល់ការខស្បីសុ្ុំ នងិ 
ពិនិតយបខចចរខទស្ ខដីមផកីាត់បនទយឱ្យបានេពស់្នូវផលប៉ាោះ
 ល់ 

  

គ ខផបរខស្ដឌរចិច នងិស្ងគមរចិច 
គ
.១ 

ការចុោះរស្ង់ស្ទិតអិុំពីមូលដាឌ នអាជីវរមម និង
ផលិតរមមរគប់របខភទរបុងខេតថ មានការ
លុំបារ 

ររុមហ ុន អាជីវររ ឬរបតិបតថរិរមួយ
ចុំនួន មនិទន់យល់អុំពីដុំខណីរការចុោះ
រស្ង់ស្ទតិ ិនិងេវោះការចូលរមួនងិផថល់

ស្ហការជាមយួមនធីរ អងគភាព  រ់ព័នន និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន
ចុោះផសពវផាយឲ្យបានទូលុំទូលាយអុំពដីុំខណីរការចុោះរស្ង់ស្ទិតិ
ជាមុន ដល់ររុមហ ុន របតិបតថរិរ អាជីវររ ខដមីផ ី   ពខនលឿន   



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ព័ត៌មានឬឯរសារ រ់ព័នន ខដលជា
ខហតុដុំខណីរការចុោះរស្ង់    ស្ទិតិខនោះ 
មានការអូស្បនាល យខពលយូរ 

ដុំខណីរការ 

គ
.២ 

ររុមហ ុន អាជីវរមម ឬរបតបិតថរិមមជុំនញួ 
មួយចុំននួ មិនមានចាប់របរបអាជីវរមម 

ររុមហ ុន អាជីវររ ឬរបតិបតថរិរមួយ
ចុំនួន មនិទន់មរចុោះបញ្ជ ី ឬសុ្ុំចាប់
ខធវីអាជីវរមម    ឲ្យបានរតឹមរតវូខៅ
ខ យី 

(១)គួរបខងកីតររមុការង្វរបខចចរខទស្ ខដលមានស្មាស្ភាព
 រ់ព័ននចុោះផសពវផាយចាប់សុ្ុំខធវីអាជីវរមម ដល់ររុមហ ុន 
អាជីវររ ឬរបតិបតថរិរមួយចុំននួ មិនទន់បានសុ្ុំចាប់ និង
(២)មានវធិានការផ្តរពិន័យ ចុំខ ោះររមុហ ុន អាជីវររ ឬ
របតិបតថរិរ ខដលមិនរពមមរបុំខពញខបបបទអាជីវរមមឲ្យបាន
រតឹមរតូវ តាមការរុំណត់របស់្ចាប់។   

១ ផលិតរមមជលផល និងរស្ិរមមថយចុោះ រងវោះបខចចរខទស្ និងបខចចរវទិា ខរៀបចុំឱ្យមានរញ្ច ប់ថវកិាស្រមាប់ការរសាវរជាវ ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្យ 
    រងវោះរញ្ច ប់ថវកិារសាវរជាវ និងមនធីរ

ពិខសាធន៍ខៅរដឌបាលថ្នប រ់ខរកាមជាត ិ
បខងកីតមជឈមណឍ លរសាវរជាវ ឬមនធីរពិខសាធន៍ខផបររស្ិរមម ស្
មុរទ... 

  

    រងវោះការវាយតថ្មលចុំណត់ថ្នប រ់ដ ី វាយតថ្មលចុំណត់ថ្នប រ់ដីខដលមានការចូលរមួពីរគប់សាទ ប័ន រ់
ព័នន   

១ ការរគប់រគងស្ុំណល់រងឹខៅមានររមិត ជា
ពិខស្ស្បញ្ហា ស្ុំោម 

ការយល់ដងឹរបស់្របជាពលរដឌខៅ
មានររមិត និងរងវោះការផសពវផាយអុំពី
ផលប៉ាោះ ល់ថ្នស្ុំោម 

ខរៀបចុំខផនការខដាយខ រស្រមាប់ការរគប់រគងស្ុំណល់រងឹ ោវ 
ខេតថខកាោះរុង   

    រុំខណីនរបជាជនយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស្     
    ការតាុំងទលីុំខៅឋានខៅខលីខេសទឹរ     
    រងវោះការខរថ្ចបស្ុំោម និងភាគខរចីនខៅ

លាយ ុំគាប  មិនបានខញរឱ្យបានរតឹម
រតូវ 

  
  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
២ ការបនាុំនឹងការខរបរបួលអាកាស្ធាតុ       
  បាតុភូតេសល់រ្នាថ រ់ ទឹរជុំនន់ រលររ

ខៅថ ខរីនខ ីង និងខរគាោះោ ុំងស្ងួ ត 
ការរត់រតាទនិបន័យបងកមរពីខរគាោះធមម
ជាតិមិនទន់មានភាពជារ់លារ់ និង
រគប់រគាន់ខៅខ យី 

ដារ់បញ្ចូលទិនបន័យខៅរបុងរបាយការណ៍របស់្រដឌបាលខេតថ 
  

    រងវោះខផនទីខរគាោះមហនថោយ ខរៀបចុំដុំខ ងីខផនទីខរគាោះមហនថោយ និងរុំណត់ចាស់្លាស់្
នូវសូ្ចនាររស្ុំខាន់ៗ ខដលមានការចូលរមួពីរគប់ភាគី រ់ព័នន 

  

  រងវោះទឹរសាបខរបីរបាស់្ខៅទីរបជុុំជន ការផគត់ផគង់ទឹរខរបីរបាស់្ខៅទរីបជុុំជន
ពឹងខផអរខស្ធីខតទុំងរស្ុងខលីររុមហ ុន
វនិិខយាគឯរជន 

ជីររស្ោះស្ហគមន៍ អណថូ ង... 
  

    របភពទរឹធមមជាតិជាខរចនីរតូវបាន
លុបដូចជា រស្ោះ រត ុំង អណថូ ង ជា
ខដីម ខដាយពុុំបានសាថ រនិង/ឬជីរ
បខនទមខៅទតីាុំងខផសងតាមរុំខណីនថ្ន
តរមូវការ 

ដុំខ ងីខផនទីទុំនប់ទឹរថ្របខដលមានខៅមូលដាឌ នជារ់ខស្ថង 

  

  ការរជាបចូលទឹរថ្រប ទុំនប់ទរឹថ្របពុុំទន់បានរគបដណថ ប់
តាមបខណថ យខឆបរ ជារ់ខស្ថងខៅឃុុំ
ខរជាយសាវ យ 

  
  

៣ ការបាត់បង់ជរមរធមមជាត ិ       
  ការខនសាទហួស្ររមិត ការប្ង្វក បបទខលមីស្ខនសាទភាគ

ខរចីនពងឹខផអរខលីគណៈរមាម ធកិារជាតិ
ស្នថិសុ្េលមាស្មុរទ 

ខរៀបចុំបលង់ខគាលខរបីរបាស់្ស្មុរទខេតថ 
  

  ការខនសាទរបុងជរមរធមមជាតិ រងវោះមខធាបាយ និងថវកិាគាុំរទ ខរៀបចុំយនថការថ្នប រ់ខេតថស្រមាប់ការពិនិតយទូរខនសាទ និងរដឌ   



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
របតិបតថិការលាត បាលមូលដាឌ នស្រមាប់ការពិនតិយឧបររណ៍ខនសាទ 

  ការខនសាទខរបីឧបររណ៍េុស្ចាប់ របព័ននតាមដានទូរខនសាទ និង
ឧបររណ៍ខៅមនិទន់មានរបស្ិទនភាព 

ដារ់បញ្ចូលទិនបន័យបទខលមីស្ខនសាទខៅរបុងរបាយការណ៍
របស់្រដឌបាលខេតថ 

  

    ជនរបរពឹតថខលមីស្ផ្តល ស់្បថូរវធិសីា្ស្ថ
ថមីៗ និងមានឧបររណ៍ទុំខនបីៗ 

ខរៀបចុំដុំខ ងីខផនទីធនធានធមមជាត ិនិងជីវចរមុោះ   

    ការរត់រតាបទខលមីស្មិនទន់ជារ់
លារ់ (ទុំហុំបាត់បង់ និងការេូចខាត) 

  
  

  ការកាប់ទ្នាធ នថ្រពធមមជាតិ ថ្រពលិចទឹរ 
និងខកាងកាង 

រុំខណីនរបជាជនតរមូវការដីបងកបខងកីន
ផល 

ខរៀបចុំដុំខ ងីខផនទីធនធានធមមជាត ិនិងជីវចរមុោះ   

    ទិនបន័យជីវចរមោុះ និងធនធានធមមជាតិ
មិនទន់បានខធវីបចចុបផនបភាព ឬមិន
មានទិនបន័យ 

ខរៀបចុំរុំណត់តុំបន់រគប់រគងថ្នតុំបន់ការ រធមមជាតិខៅខេតថ
ទុំងអស់្   

    ការខរៀបចុំបលង់ខគាលខរបីរបាស់្ដីខៅ
មានររមិត និងមិនមានបលង់ខគាលខរបី
របាស់្ស្មុរទ 

ជុំរុញការបខងកតី និងពរងឹងការរគប់រគងស្ហគមន៍ការ រធមម
ជាតិ និងស្ហគមន៍ខអរូខទស្ចរណ៍   

    រពុំរបទល់តុំបន់ការ រធមមជាត ិនិង
ការរុំណត់តុំបន់រគប់រគងរបុងតុំបន់
ការ រធមមជាតិមិនទន់បានរុំណត់
ចាស់្លាស់្ 

ខស្បីសុ្ុំខរគឿងឥស្សរយិស្ជូនម្នថីោជការ និងម្នថីជាប់រិចច
ស្នា ខផបរការ រ និងអភិររសបរសិាទ ន   

    ចុំនួនស្ហគមន៍ការ រធមមជាតិមិន
មានការខរីនខ ងី ការរគប់រគងខៅ
មានររមិត និងស្មាជរិស្ហគមន៍

  
  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ភាគខរចីនមានជីវភាពររីររ 

    មិនទន់មានយនថការខលីរទឹរចិតថម្នថី
អនុវតថន៍ចាប់ខៅតុំបន់ដាច់រស្យាល 
ឬរបឈមេពស់្ 

  
  

  ការទញយរផលពីធនធានធមមជាតិមិន
របរបខដាយចីរភាព 

ការយល់ដងឹរបស់្អបរ រ់ព័ននរបុងការ
វាយតថ្មលខហតុប៉ាោះ ល់បរសិាទ នខៅ
មានររមិត 

ខធវីបចចុបផនបភាព និងរបមូលទនិបន័យវាយតថ្មលខហតុប៉ាោះ ល់ប
រសិាទ ន   

    ការវាយតថ្មលខហតុប៉ាោះ ល់បរសិាទ នមិន
រតូវបានផសពវផាយទូលុំទូលាយ 

ខរៀបចុំយនថការតាមដាន និងពរងឹងការអនុវតថរបស់្ររុមហ ុនវនិិ
ខយាគឯរជន 

  

    យនថការតាមដានអាជាញ ប័ណតខដលបាន
ផថល់ឱ្យររមុហ ុនវនិិខយាគឯរជនខៅ
មានររមិត ឬមិនមានរបស្ិទនភាព និង
មិនទន់មានការចូលរមួពីរគប់ភាគី
 រ់ព័ននខៅខ យី 

  

  

  ទិនបន័យស្ុំខាន់ៗស្រមាប់សូ្ចនាររខគាល
ខៅអភិវឌណន៍របរបខដាយចីរភាពរបស់្អងគ
ការស្ហរបជាជាតិពិបារររ 

សូ្ចនារររបាយការណ៍របចាុំឆ្ប ុំរបស់្
រដឌបាលខេតថពុុំមានសូ្ចនារររគប់
រគាន់ខៅខ យី 

វខិសាធនរមមទរមង់របាយការណ៍របចាុំឆ្ប ុំ ខដាយដារ់បញ្ចូលសូ្
ចនាររខគាលខៅអភិវឌណន៍របរបខដាយចីរភាពរបស់្អងគការ
ស្ហរបជាជាត ិ

ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្យ 

ទចីាត់ការខផនការនងិវនិខិយាគ 

១ 
ពរងងឹស្មតទភាពដល់មនធរី អងគភាព ររងុ 
រស្រុ នងិឃុុំ ស្ង្វក ត់ របុងការខរៀបចុំខផនការ

ខៅតាមខស្ចរថខីណនាុំថម ី

តាមមនធរីអងគភាព ររងុ រស្រុ នងិឃុុំ 
ស្ង្វក ត់ មនិទន់មានការយល់ដងឹពី

រខបៀបខធវខីផនការ 

១.រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំផែនការអភវិឌណនរ៍យ:សពលលាឆំ្ប  ំ
និងក្មយវធិ្ីវនិិសោររីឆ្ប  ំរកំ្លិ លរចាឆំ្ប រំរេ់សេត្ថ 

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

២.រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីរសរៀរចំផែនការអភវិឌណនរ៍រេ់លក្ុម
លរឹក្ាលក្ុង លក្ុមលរឹក្ាលេុក្ លក្ុមលរឹក្ា ំុ និង លក្មុលរកឹ្ា

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
េងាក ត្ ់
៣.ពិនតិ្រនិងសលើក្អនុស្ថេនជូ៍នអភាិលសេត្ថ អំពីការសធ្ឝើ
អនុសលាមភាព ផែនការអភវិឌណនរ៍រេ់លក្ុង លេុក្  ំុ និង
េងាក ត្ ់

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

៤.រណថុ ោះរណ្ដថ េថីពីសរៀរចំរាយការណ៍រកី្ចសលមើនទក្ទ់ង
ដល់ការងារផែនការអភវិឌណន ៍និងក្មយវធិ្ីវនិិសោរររេសេត្ថ 

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

៥.វរគរណថុ ោះរណ្ដថ លេថីពីការសធ្ឝើរចចុរផនបភាពទិនបនយ័ពាក្ព់ន័ន
និងរសលមាងអភវិឌណនន ររេ់សេត្ថ លក្ុង លេុក្  ំុ និង
េងាក ត្ ់

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

៦.េហការជាមនួមនធីរ អងគភាព ទក្ទ់ងនឹងទនិបនយ័ ផែនទ ី
និងសេចក្ឋីលត្ូវការជាអាទិភាពររេ់ សេត្ថ លក្ុង លេុក្  ំុ និង
េងាក ត្ ់

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

២ 
ការខរៀបចុំដុំខណីរការរសាងខផនការ នងិរមម

វធិវីនិខិយាគមនិបានខពញខលញ 

េវោះការទុំនារ់ទុំនងជាមយួអបរ រ់ព័នឌ 
១.សរៀរចំសវទិការពីសលរោះសោរល់ក្ស្ថងក្មយវធិ្ីវនិិសោររឆី្ប ំ
រកំ្ិលសេត្ថ 

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

េវោះរចិចស្ហការគាុំរទ ដល់ររងុ រស្រុ 
នងិឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

២.រលំទលក្ុង លេុក្ក្បុងការសរៀរចំេិកាេ ស្ថលាេមាហរណ
ក្មយផែនការ 

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

៣ 
ស្មតទភាពនងិចុំននួម្នថជីុំនាញររងុ រស្រុ 

ឃុុំ ស្ង្វក ត់នូវមានគមរតិ 
េវោះជុំនាញស្រិាគខរមាងនងិខរៀបចុំ

គខរមាង  

១.េិក្ារសលមាងលក្ុង លេុក្  ំុ េងាក ត្ ់សរៀរចំរវង ា៉ា នស់្ថយ ន
ត្នមវ និងសរៀរចំេំសណើ រសលមាង ។ 

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

២.លររល់រងក្ិចចេនា នងិលត្ួត្ពិនតិ្រការអនុវត្ថក្ិចចេនា
ននក្បុងក្មយវធិ្ីវនិិសោរររេ់សេត្ថ 

ទីចាត់ការខផនការនិង
វនិិខយាគ 

ទចីាត់ការរដឌបាល 
១ តាមមនធីរអងគភាព និងររងុ រស្ុរបញ្ជូល តាមអងគភាពនិមយួៗេវោះការទទួល ១.សចញសេចក្ថីផណនដំល់មនធីរអងគភាព លក្ុង លេុក្ ទីចាត់ការរដឌបាល 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
របាយការណ៍មរយតឹ េុស្រតូវ 

តាមតាមមនធីរអងគភាព នងិររងុ រស្ុរ
មិនយល់ពីរខបៀបបុំខពញទរមង់របាយ

ការណ៍ 
២.រណថុ ោះរណ្ដថ ពីរសរៀរសធ្ឝើរាយការណ៍ និងក្ណំត្ស់ហតុ្ ទីចាត់ការរដឌបាល 

ស្នថសុិ្េ នងិស្ណថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 

១ 
ការចូលមក្ស្ថប ក្ស់ៅ និងសធ្ឝើការ េុេច់រ ់
ររេ់   ជនររសទេ ។ 

• ជនររសទេកានក់ារស់លរើលាេ់ ឯក្
ស្ថររដឌាលក្មភុជា មនិលរលក្ត្ី ។ 
•ជនររសទេស្ថប ក្ស់ៅក្បុងសេត្ថ សដាយ
រយ នឯក្ស្ថរេំរល់ អត្ថេញ្ហដ ណ 
និងលិេិត្អនុញ្ហដ ត្ិសែសងៗ ។ 

 រនថអនុវត្ថនផ៍ែនការសលេ០១០ែ.ក្ ររេ់លក្េួងមហានែធ 
សដើមផផីចក្លរកាេទទួលស្ថគ ល់ជនររសទេ ផររអសនថ លរសវេ
នល៍ររអ់ាយុ១៨ឆ្ប  ំផណនសំអាយមក្ េំុលរកាេទទួលស្ថគ ល់ 
និងអបក្មានលរកាេទទួល ស្ថគ ល់សអាយមក្ដាក្ព់ាក្រេំុ
េញ្ហជ ត្ ិតូ្រនីយក្មយ នសពលខាងមុេ ។ 

ការ.ិលររល់រងជន
ររសទេ 

២ 
ការែថល់/រាយការណ៍ទិនបនយ័រចចុរផនបភាព ពី
វត្ថមានររេ់     ជនររសទេ សៅមានក្លមតិ្
សៅស ើយ ។ 

• មាច េ់លក្ុមហ ុន េហលរេ មាច េ់
ែធោះជួល ែធោះេំណ្ដក្ ់ េណ្ដឌ ររ 
។ល។ សៅមានការលាក្ស់លៀម ជន
ររសទេផដលរសលមើការងារ និងស្ថប ក្់
សៅក្បុងមូលដាឌ នររេ់េវួន ។ 

 ជំរញុ និងពលងឹងការលររល់រងវត្ថមានជនររសទេ រយៈសពល
េវី និងផវង សៅតាមត្ំរនផ់ដលមានជនររសទេស្ថប ក្ស់ៅ ។ 

ការ.ិលររល់រងជន
ររសទេ 

៣ 

រទសលយើេឧលក្ិដឌៈ ឃ្ត្ក្មយ រសំលាភសេពេ
នទវៈ និង      រទសលយើេមជឈមឹៈ អំសពើលួច ហឹ
ងាសដាយសចត្ថន ហឹងាក្បុងលរួស្ថរ ឆសាក្ 
រសំលាភសលើទំនុក្ចតិ្ថ សៅផត្រនថ សក្ើត្មានសៅ
ក្បុងសេត្ថ។ 

• ឥទនិពលននការសលរើលាេ់សលរឿង
សញៀន សលរឿងលេវងឹ និង ការសរើក្
សលងផលផងេីុេងេុេច់រ ់។ល។ 
• ឧរក្រណ៌សអ ិចលត្ូនិចចល័ត្/អល័
ត្ មានទូរេ័ពធនដទំសនើរ កុ្ពំរូទរ័ 
។ល។ រមួែសនំិងការែសពឝែាយសរឿង
អាេអាភាេ សលេើរលស្ថលននវរផ

 សធ្ឝើការែសពឝែាយអំពចី់រ ់ លក្មលពហយទណ័ឍ  និងច់រន់ន 
ននលពោះរាជាណ្ដចលក្ក្មភុជា ឲ្រដល់េហរមន ៌។ 

ការោិល័យ 
ក្ិចចការរ៉ាុេថិ៍ន.រ.រដឌ
ាល 

 េហការជាមយួអធ្ិការដាឌ ននររាលលក្ុង-លេុក្ និងរណ្ដថ
ស្ថទ រន័ពាក្ព់ន័ន សដើមផរីងាក រ ទរស់្ថក ត្ ់និងរស្រងាក រ  ការរងក    
រទសលយើេសែសងៗ ពីមុេេញ្ហដ ចាេ់ ងយី ។ 

ផែនលពហយទណ័ឍ  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
ធ្មរ៌សទេពាេសពញរណ្ដថ ញទំនក្ ់
ទំនងេងគម ។ 
• ការយល់ដឹងររេ់លរជាពលរដឌមយួ
ចំនួនសៅមានក្លមតិ្ សធ្ឝើឲ្ររងកនូវអំសពើ
ហឹងា អំសពើទុចចរតិ្សែសងៗ ។ល។  

៤ 
ការសលរើលាេ់ ការរក្ាទុក្ នងិការជួញដូរ 
សលរឿងសញៀន ស្ថរធាតុ្សញៀន ជារញ្ហា សៅថ
លត្ូវសដាោះលស្ថយ 

• លរពន័នែសពឝែាយពែីលរ៉ាោះពាល់នន
សលរឿងសញៀន មនិទនា់នទូលំ
ទូលាយ ។ 
• ការអររ់រំរេ់យុវជនមយួចនំួនសៅ
មានក្លមតិ្ 
• ច់រស់ៅមានការធូ្ររលុង េំរារ់
ដាក្ស់ទេ អបក្ចរាចរ ផចក្ចាយ និង
ជួញដូរសលរឿងសញៀនេុេច់រ ់។ល។ 

 េហការជាមយួ អជាញ ធ្រ នររាលលក្ុង/លេុក្ ែសពឝែាយពី
ច់រ ់និងែលរ៉ាោះពាល់ននសលរឿងសញៀន និងរនថចាត្វ់ធិានការ    
ក្បុងការលររល់រងមេុេញ្ហដ  សលរើលាេ់សលរឿងសញៀន មុេេញ្ហដ
លក្ដូ់រសលរឿងសញៀន និងមុេេញ្ហដ ដាដុំោះរកុ្េជាត្ិសញៀន ឬ
ែលិត្ែលផក្នចបនូវស្ថរធាត្ិសញៀនេុេច់រ ់។ល។ 

ការ.ិលរឆ្ងំសលរឿង
សញៀន 

៥ 
ក្រណីសលរោះថាប ក្ច់រាចរណ៍ែវូវសរក្ សៅផត្
សក្ើត្មាន ជារនថរនធ រ ់មក្ដល់សពល
រចចុរផនប ។ 

• ការយល់ដឹងពីច់រច់រាចរណ៍ែវូវ
សរក្ ររេ់អបក្សរើក្ររ សៅមានក្លមតិ្ 
។ 
• អបក្សរើក្ររេវោះ សរើក្រំពានច់រ ់
• ការរំពាក្ស់្ថវ ក្េញ្ហដ  រនូំេេញ្ហដ  
សភវើងេញ្ហដ ចរាចរណ៍សៅតាមដងែវូវ 
ពិសេេសៅត្ំរនង់ាយនឹងរងកសលរោះ
ថាប ក្ ់ានត្ិចតូ្ចសៅស ើយ ។ 
• សរើក្ររសដាយការសលរើលាេ់សលរឿង

 េហការជាមយួអធ្ិការដាឌ ននររាលលក្ុង/លេុក្ សធ្ឝើការ
ែសពឝែាយតាមវទិរុ និងផចក្ឯក្ស្ថរផដលពាក្ព់ន័ន នងិច់រ់
ចរាចរែវូវសរក្ ត្ំរនែ់វូវផដលងាយរងកឲ្រមានសលរោះថាប ក្ ់
។ល។ សអាយដល់លរជាពលរដឌសៅក្បុងមូលដាឌ ន  និងអបក្សរើក្
ររសៅតាមដងែវូវ រមួនឹងការដាក្រ់៉ាុេថិ៍លត្ួត្ពនិិត្រ សលផឿនរង
យនថ ក្លមតិ្សលរឿង លេវងឹ និងសលរឿងសញៀនជាសដើម ។  

ការ.ិចរារចរណ៍ែវូវ
សរក្ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
លេវងឹ និងសលរឿងសញៀន។ 

៦ 
ការយក្ចឹសញ្ច ើមងបល់ និងទសី្ថធារណៈមក្
សលរើលាេ់មនិានលត្ឹមលត្ូវ ។ 

• លរជាពលរដឌមយួចំននួ មនិទន់
យល់ច់េ់អំពចី់រ ់ននការសលរើ
លាេ់ចិសញ្ច ើមងបល់ និងការទសី្ថរធារ
ណៈររេ់រដឌ។ 
• ការសរើក្តូ្រលក្អ់ាហារលក្េណៈ
លរួស្ថរ រយ នច់រព់ិាក្ លររល់រង 
និងហាមឃ្ត្ ។ 
• ភាពសធ្ឝេលរផហេ និងការធូ្រលុង 
ររេ់អបក្អនុវត្ថច់រ ់សៅតាមរណ្ដថ
មូលដាឌ នររេ់េវួន ។ 

 ដាក្រ់ទរញ្ហជ ោ៉ា ងត្ងឹរងឹចំសពាោះ ក្មាវ ងំជំនញផដលពាក្ព់ន័ន
ទងំអេ់ សៅតាមមូលដាឌ ន សអាយេិត្េំរំសពញត្ួនទី ភារក្ិចច 
សធ្ឝើការសឃ្េន ែសពឝែាយអនុលក្ិត្រ សលេ ០៤៣   ររេ់
លក្េួងមហានែធ    េថីពីការសរៀរចំេណ្ដថ រធ់ាប រទូ់ទងំសេត្ថ  
ឲ្រលរជាពលរដឌសៅក្បុងមូលដាឌ នានដឹងលររ់ៗ រប  ។  

ការ.ិេណ្ដថ រធ់ាប រ ់

៧ 
សលរោះថាប ក្អ់រគីភយ័ និងទំហមំហនថរាយ រ
ណ្ដថ ល មក្ពអីរគិភយ័សៅក្បុងសេត្ថ ។ 

• លរជាពលរដឌមយួចំននួ មនិទន់
យល់ច់េ់អំពីវធិ្រីងាក រ និងទរស់្ថក ត្់
រឋមពីសលរោះអរគីភយ័ ។ 
• ការសធ្ឝេលរផហេ ការត្រណ្ដថ ញអ
រគីេនីរយ នរសចចក្សទេ 
• ការផលរលរួលអាកាេធាតុ្ សៅថ ខាវ ងំ  

 រនថពលងឹងការែសពឝែាយរទដាឌ នេថីពី ការទរស់្ថក ត្ ់សលរោះ
មហនថរាយ សដាយស្ថរអរគីភយ័ សដាយដល់មូលដាឌ ន នងិ លត្ួត្
ពិនិត្រ ការដាក្រ់ំពងព់នវត្អ់រគីភយ័ សៅតាមត្ំរនផ់ដលងាយ
រងករ សលរោះអរគីភយ័រំែុត្ ។ ពិសេេ សលត្ៀមក្មាវ ងំ ២៤សមា៉ា ង/
២៤សមា៉ា ង សដើមផពីនវត្ស់លរោះអរគីភយ័ជូនលរជាពលរដឌសអាយ
ទនស់ពលសវលា។  

ការ.ិរងាក រ េសស្រងាគ ោះ 
និង ពនវត្អ់រគភីយ័  

៨ 
លរជាពលរដឌក្បុងសេត្ថ មនិមានសេៀវសៅស្ថប
ក្ស់ៅ (ក្២) និង សេៀវសៅលរួស្ថរ (ក្៤) 
សលរើលាេ់ានលរររ់ប   

• លរជាពលរដឌមយួចំននួ មនិានសធ្ឝើ
េំរុលត្ក្ំសណើ ត្ េំរុលត្
អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងឯក្ស្ថររញ្ហជ ក្់
សែសងៗ ។ 

 រនថពលងឹងត្ួនទី ភារក្ចិច ររេ់ក្មាវ ងំជំនញសៅតាមរ៉ាុេថិ៍
នររាលរដឌាល ផែបក្សធ្ឝើ សេៀវសៅស្ថប ក្ស់ៅ សេៀវសៅ
លរួស្ថរ ជូនលរជាពលរដឌ ដូចជា េូច ាត្រ់ង ់នងិសធ្ឝើងយ ីសអាយ
ានលត្ឹមលត្ូវ  សលឿន រហ័េ ។ 

ការោិល័យ 
លររល់រងការស្ថប ក្់
សៅ 



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
• ឯក្ស្ថរមយួចំនួនេូច រកឺ្ ៏ាត្រ់ង ់
មនិលពមសៅសធ្ឝើងយ ីទល់ផត្មានការ
ចាាំចណ់្ដមយួសទើរមក្សធ្ឝើរនធ ន ់។ 
• យនថការសធ្ឝើេំរុលត្ក្ំសណើ ត្ និងឯក្
ស្ថរពាក្ព់ន័នមយួចំននួសទៀត្ មាន
ភាពសំ្ថញុាំសលចើន សធ្ឝើឲ្រលរជាពលរដឌ
ពិាក្សធ្ឝើ 

៩ 
អត្ថេញ្ហដ ណរណ័ត ផដល េូច ាត្ ់ហួេេុ
ពលភាព សធ្ឝើងយ ីនិងយុវវយ័មានអាយុចារព់ី 
១៥ស ើងលត្ូវសធ្ឝើងយី ជារនថរនធ រ ់។ 

• លរជាពលរដឌមយួចំននួ រយ នេំរុលត្
ក្ំសណើ ត្ និងឯក្ស្ថរពាក្ព់ន័នមយួ
ចំនួនមនិច់េ់លាេ់ សដើមផសីោងសធ្ឝើ
អត្ថេញ្ហដ ណរណ័ត ។ 
• ការសធ្ឝេលរផហេររេ់លរជា
ពលរដឌ សធ្ឝើសអាយាត្រ់ង ់អត្ថ
េញ្ហដ ណរណ័ត  ជាញឹក្ញារ ់។ 
• យុវជនលររអ់ាយុ១៥ឆ្ប  ំនងិលរជា
ជនមយួចនំួនសទៀត្ ផដលមនិធាវ រស់ធ្ឝើ
ពីមុន ចារស់ែថើមមក្សធ្ឝើជាហូរផហរ ។ 

 រនថពលងឹងត្ួនទី ភារក្ចិច ររេ់ក្មាវ ងំជំនញសៅតាម អធ្កិារ   
ដាឌ ននររាលរដឌាលលក្ុង/លេុក្ សលត្ៀមេវួនលររស់ពលសវលា 
០៧នងង ក្បុងមយួេាថ ហ៍ សធ្ឝើអត្ថេញ្ហដ ណរណ័ត  ជូនលរជា
ពលរដឌ ដូចជា េូច ាត្រ់ង ់និងសធ្ឝើងយី សអាយានលត្ឹមលត្ូវ  
សលឿន រហ័េ។ 

ការោិល័យ 
េទិត្ិ អត្ថេញ្ហដ ណរ័
ណត  

១០ 

ពលងឹងការ ការពារេនថិេុេ េុវត្ទិភាព ជូន
លពោះមហាក្សលត្ ឥេសរជនជានេ់ភេ់ អបក្ការ
ទូត្ លរជាពលរដឌ និង សភញៀវសទេចរណ៍ជាត្ិ 

អនថរជាត្ិ ។ 

• លក្ុមឧទធ មផ្ទថ ចេ់វួនខាងក្បុង/ខាង
សលៅ និងជនេិលេូចមយួ ចនំួន អាច
នឹងរងកការអកុ្ ុក្ រខំានដល់េនថិ
េុេ ការរំសពញសរេក្មយររេ់លពោះ
មហាក្សលត្ និងរាជរដឌាលក្មភុជា 

 ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំនររាលការពារេុវត្ថិភាព ជួយ េលមួល
ចរាចរជូន លពោះមហាក្សលត្ ឥេសរជនជានេ់ភេ់ អបក្កាទូត្    
និងថាប ក្ដ់កឹ្នជំាត្/ិអនថរជាត្ ិផដលមក្រំសពញសរេក្ក្មយក្បុង
សេត្ថ     ឲ្រទទួលានេុេេុវត្ថិភាព ១០០% 

ការ.ិអនថរារមន ៍និង
ត្លមួត្រទរញ្ហជ  



 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលខហតុ ដុំខណោះរសាយ អងគភាពខស្ប ី
• លក្ុមសចាលួច ឆក្ ់រវន ់មយួកាថ រតូ់្ច 
សៅផត្េក្មយភាព 
• រញ្ហា សក្យងទំសនើង រសងាា ោះម៉ាូតូ្ ដាក្់
រំពងេីុ់មុាងំរំពងេំស ង រខំានដ់ល់
លរជាពលរដឌ 
• ការ វ្ ត្ឱ្កាេ សក្ងចំសណញ ត្សមវើង
នងវការស្ថប ក្់សៅ ចំណីអាហារ ពីសភញៀវ
សទេចរណ៍ ររេ់អបក្រំសរ ើក្មយសទេចរណ៍ 
• រមនីយដាឌ នេវោះ មនិានដាក្់ ធុ្ងេំរាម 
ផ្ទវ ក្េញ្ហដ រងាា ញសលរោះថាប ក្់នន ។ល។ 
ដល់សភញៀវសទេចរណ៍ ។ 
• សភញៀវសទេចរណ៍មានរញ្ហា េុេភាព 
េុវត្ទិភាព លត្ូវរញ្ជូ ន សៅរក្សេវា
ពាាល េសស្រងាគ ោះ ។ 

 ចាត្ត់ាងំក្មាវ ងំនររាលសទេចរណ៍ េហការជាមយួស្ថទ រ័
នពាក្ព់ន័ន ក្មាវ ងំនររាលអធ្ិការដាឌ ន/រ៉ាុេថិ៍រដឌាល   ចុោះ
លត្ួត្    ពិនិត្រ ការែថល់សេវាក្មយររេ់អបក្ែថល់សេវាក្មយ
សទេចរណ៍ និងចុោះល់ត្តាមត្ំរនក់្ំស្ថនថនន សៅសពល
មានក្មយវធិ្ីរណុរជាត្ិអនថរជាត្ិ សដើមផកីារពារេុវត្ថិភាពជូន
សភញៀវសទេចរណ៍ផដលមក្ក្សំ្ថនថ ។ 

ការោិល័យ 
នររាលសទេរណ៍ 

១១ 
រញ្ណរក់ារជួញដូរមនុេស នងិការពារអនីត្ិ
ជន 

• ការសធ្ឝេលរផហេររេ់អាណ្ដ
ពាាល  
• ការយល់ដងឹពីច់រក់ារពារអនិត្ិជន
សៅមានក្លមតិ្ 
• លរពន័នែសពឝែាយច់រក់ារពារអនិត្ិជន 
និងការជួញដូរមនុេស សៅត្ំរនដ់ាចល់េ
សោលមនិទន់ានទូលំទូលាយ ។  

  ចុោះរទិែសពឝែាយេវឹមស្ថរច់រេ់ថីព ី  ការរស្រងាក រអំសពើជញួ
ដូរមនុេស និងអំសពើសធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវសភទសៅតាមសរលសៅេំ
ខាន់ៗ មយួចនំួនផដលផដលងាយលរលពឹត្ថរទសលយើេសៅទូរទងំ
សេត្ថ និងសធ្ឝើក្ចិចេនាដល់មាច េ់សរលសៅ លរក្រអាជីវក្មយ
ទងំសនោះ មនិសអាយមានការលរលពឹត្ថអំសពើជួញដូរមនុេស នងិ
អំសពើសធ្ឝើអាជីវក្មយែវូវ សភទជាដាចខ់ាត្ ។ 

ការ.ិលរឆ្ងំការជួញ
ដូរមនុេស នងិ 
ការពារអនីត្ិជន 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបសមព័នធទី៧៖ 
 

អនុររឹតយនានា 
  



































 

 

 
 
 

ឧបសមព័នធទី៨៖ 
 

រាំណ្ត់ខហតុ 
សតពីី 

រិចចរបជុាំសាមញ្ញខលើរទី១១ អាណ្តតទិី៣
របសរ់រមុរបឹរាខេតតខកាះរងុ 
























