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ជំពូកទី១ 
សេចកតីស្តើម 

១.១. សាវតារ 
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលបានចាែ់ទុ្កកំត ទ្ប្មង់អភិបាលកចិច គឺជាកចិចការដ៏មានសារៈសំខាន់កាុងការ

ជ្ំរុញការអភិវឌ្ឍណសដឋកិចច និងសងគម ណដើមបើឈានណ ព្ ោះណៅសណប្មចឱ្យបាននូវឋានៈជាប្បណទ្សតដលមាន
ចំ ូលមធយមកប្មិែខពស់ណៅ ា្ ២ំ០៣០ និងជាប្បណទ្សតដលមានចំ ូលខពស់ណៅ ា្ ២ំ០៥០។ ណដើមបើ
សណប្មចណោលណៅណនោះ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលបាននិងកំពុងណធវើទ្ំណនើបកមមយា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ និងសុើជ្ណប្ៅនូវប្បព័នធ
អភិបាលកិចចតាមរយៈកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់នានារមួមាន កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជា 
ធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ឬណៅថ្នកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការនិងវសិហមជ្ឈការ កមមវធិើតកទ្ប្មង់ការ
ប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ កមមវធិើកតំ ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ កមមវធិើកតំ ទ្ប្មង់ចាប់និងប្បព័នធ
យុែតិធម៌ នងិកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់តាមវស័ិយនានា។ 

កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ បានចាប់ណផតើមកាុង
ដំណាក់កាលដំបូងជាប្បវែតិសាស្តសតតាមរយៈការណបាោះណ ា្ ែណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹកាឃុ ំ សងាា ែ់ទូ្ទាងំប្បណទ្ស 
និងការដ្ឋក់ឱ្យដំណ ើ រការនូវប្បព័នធប្គប់ប្គងតាមតបបវមិជ្ឈការណៅថ្នា ក់ឃុ ំសងាា ែ់នា ា្ ២ំ០០២ ប្សបតាម
ចាប់សតើពើការណបាោះណ ា្ ែណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់ នងិចាប់សតើពើការប្គប់ប្គងរដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់។ 
តផែកតាមបទ្ពិណសាធន៍ នងិភាពណជាគជ្័យននការអនុវែតកំត ទ្ប្មង់ណៅថ្នា ក់ឃុ ំ សងាា ែ ់ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល
បានពប្ងើកវសិាលភាពននកំត ទ្ប្មង់ណនោះណៅប្គប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តាមរយៈការណបាោះណ ា្ ែ
អសកលណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹការាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ទូ្ទាងំប្បណទ្ស និងការដ្ឋក់ឱ្យដំណ ើ រការនូវ
ប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមតបបវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការនា ា្ ២ំ០០៩ ប្សបតាម
ចាប់សតើពើការណបាោះណ ា្ ែណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹការាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងចាប់សតើពើការប្គប់ប្គង
រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កងុ ប្សុក ខ ឌ ។ 

កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងដំណាក់កាលនន
ការពប្ងើកណនោះគឺមានវសិាលភាពកាន់តែទូ្លំទូ្លាយពាក់ព័នធប្គប់ប្កសួង សាថ ប័នទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និង
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងមានលកខ ៈសាញុំសំមុគសាម ញតដលទាមទារឱ្យរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលប្ែូវណរៀបចំ នងិដ្ឋកឱ់្យ
អនុវែតនូវកមមវធិើជាែិសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិរយៈណពល១០ ា្  ំ គឺ
ចាប់ពើ ា្ ២ំ០១០-២០២០ (ណៅកាែ់ថ្ន កជ្ទ្ើ១) ណដើមបើផតល់ជាតផនទ្ើបងាា ញផលូវសប្មាប់អនុវែតចាប់
ណរៀបចំអងគការពាក់ព័នធនឹងការប្គប់ប្គងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ កមមវធិើជាែិណនោះ ប្ែូវបានបញ្ចប់ណៅចុង
ា្ ២ំ០២០ ណដ្ឋយសណប្មចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាណប្ចើនពាក់ព័នធនឹងការណលើកកមពស់លទ្ធិប្បជាធិបណែយយ
ណៅមូលដ្ឋឋ ន ការណលើកកមពស់សិទ្ធិអំណាចនិងការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋ ការណលើកកមពស់គុ ភាពនន
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ការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការទ្ទ្ួលបាននូវផលប្បណយាជ្ន៍ពើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នប្បកបណដ្ឋយបរយិាប័នា 
និងសមធមស៌ងគម តាមរយៈការបណងាើែណ ើងនូវរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធអភិបាលកិចចតាមតបបប្បជាធិបណែយយ
ណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ការណផេរមុខងារកាុងការផដល់ណសវាសាធារ ៈនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន ការណធវើវមិជ្ឈការ
ហរិញ្ញវែថុ ការណផេរបុគគលិកនិងការកសាងសមែថភាពដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ការណលើកកមពស់ 
ែួនាទ្ើស្តសតើកាុងដំណ ើ រការអភិបាលកិចចណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំការផតល់ណសវាសាធារ ៈមានការណឆ្លើយ
ែបណៅនឹងែប្មូវការជាអាទ្ិភាពរបស់ប្បជាពលរដឋ ជាពិណសសស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះនានា។ 
ណទាោះជាយា៉ា ងណនោះកតើ កាុងការអនុវែតកមមវធិើជាែិណនោះបានជ្ួបនូវបញ្ហា ប្បឈមជាគនលោឹះមួយចំនួន។  

កាុងណោលបំ ងបនតណដ្ឋោះប្សាយនូវបញ្ហា ប្បឈមទាងំណនោះ បនតអនុវែតណោលនណយាបាយកំត 
ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការនិងវសិហមជ្ឈការឱ្យកាន់តែសុើជ្ណប្ៅ និងបនតចូលរមួចំត កអនុវែតយុទ្ធសាស្តសតចែុណកា 
ដំណាក់កាលទ្ើ៤ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលសណប្មចណរៀបចំតាក់តែងកមមវធិើជាែិសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជា 
ធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិដំណាក់កាលទ្ើ២ (ណៅកាែ់ថ្ន កជ្ទ្ើ២) សប្មាប់រយៈណពល១០ ា្  ំគឺចាប់ពើ
ា្ ២ំ០២១ ដល់ ា្ ២ំ០៣០។  

កជ្ទ្ើ២ណនោះ បានណរៀបចំតាក់តែងណដ្ឋយតផែកណលើឯកសារទ្សសនទាន តដលបានណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយ
មានការចូលរមួ និងការពិណប្ោោះណយាបល់យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយជាមួយែំណាងប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធទាងំណៅ
ថ្នា ក់ជាែិ នងិថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសុើវលិ និងអាកពាក់ព័នធនានា ប្ពមទាងំទ្ទ្ួល
បានការឯកភាព និងណោលការ ៍ត នាែំប្មងទ់្ិសពើ សតម្េចអគ្គម្ហាតសនាបតី តតតជា នាយ្ររដាម្ន្ត្េី

ន្ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា នានថៃទ្ើ១០ តខធាូ ា្ ២ំ០២០។ 

កជ្ទ្ើ២ណនោះ ពិព ៌នាអំពើសនិទានភាពននការណរៀបចំ និងការអនុវែតកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍ
តាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗតដលសណប្មចបានកាុងអំ ុងណពលននការ
អនុវែតកជ្ទ្ើ១ និងបញ្ហា ប្បឈមជាគនលឹោះនានាតដលប្ែូវបនតណដ្ឋោះប្សាយកាុងកជ្ទ្ើ២ ប្ពមទាងំកំ ែអ់ំពើ
ចកខុវស័ិយ ណោលបំ ង ណោលណៅ សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្ក សមាសភាគសំខាន់ៗ យុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់ការអនុវែត
ប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលសប្មាប់ការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយ និងវាយែនមលការប្គប់ប្គងហានិភ័យ និងការបា៉ា ន់
ប្បមា ធនធានតដលប្ែូវការសប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់ការអនុវែតកជ្ទ្ើ២។ 

កជ្ទ្ើ២ណនោះ នឹងប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតជាពើរដំណាក់កាល។ តផនការអនុវែតដំណាកក់ាលទ្ើ១មាន
រយៈណពល៥ ា្  ំគឺចាប់ពើ្ ា ២ំ០២១-២០២៥ (ណៅកាែ់ថ្ន ផអ៥ទ្ើ១) នងិតផនការអនុវែតដំណាក់កាលទ្ើ២
មានរយៈណពល៥ ា្  ំ គឺចាប់ពើ ា្ ២ំ០២៦-២០៣០ (ណៅកាែ់ថ្ន ផអ៥ទ្ើ២) នឹងប្ែូវណរៀបចំជាឯកសារ 
ដ្ឋច់ណដ្ឋយត កពើឯកសារកជ្ទ្ើ២ ណនោះ។ 

១.២. េៃិទាៃភាព 
រដឋធមមនុញ្ញននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាតដលបានអនុមែ័កាុង ា្ ១ំ៩៩៣ បានក ំែ់ប្បណទ្សកមពុជា

គឺជារដឋណទាល ណហើយរដឋធមមនុញ្ញតដលបានណធវើវណិសាធនកមមណៅកាុង ា្ ២ំ០០៨ តដលកាុងណនាោះ មាប្តា ១៤៥ ថមើ



 

3 

 

បានតចងថ្ន ទ្ឹកដើននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាតចកជារាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  ឃុ ំសងាា ែ់។ រាជ្ធានើ 
ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  ឃុ ំសងាា ែ់ប្ែូវប្គប់ប្គងតាមលកខខ ឌ តដលមានតចងកាុងចាប់ណរៀបចំអងគការ តដល
បចចុបបនាណនោះរមួមានដូចជា ចាប់សតើពើការណបាោះណ ា្ ែណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់ ចាប់សតើពើការប្គប់ប្គង
រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់ ចាបស់តើពើការណបាោះណ ា្ ែណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹការាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងចាប់
សតើពើការប្គប់ប្គងរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ។ 

 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជារមួមាន៣កប្មិែ គឺ ១). រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត 
២). រដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និង ៣). រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់។ 

នាណពលបចចុបបនាណនោះ ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាមានរាជ្ធានើចំនួន០១ និងណខែតចនំួន២៤។ រាជ្ធានើ
ប្ែវូបានតបងតចកជា១៤ខ ឌ  នងិ១០៥សងាា ែ់។ រដឋបាលណៅទ្ើប្បជុ្ំជ្នននណខែតនើមួយៗ នងិែំបន់ទ្ើប្បជុ្ជំ្ន
សំខាន់ៗចំននួ៤ណទ្ៀែប្ែវូបានកំ ែជ់ារដឋបាលប្កុង។ រដឋបាលប្កុងទាងំ២៨ណនោះ ប្ែូវបានតបងតចកជា
២៤៦សងាា ែ់។ ណប្ៅពើរដឋបាលប្កុង ទ្ឹកដើតដលណៅសល់កាុងណខែតទាងំអស់ប្ែូវបានតបងតចកជា១៦២ប្សុក 
តដលតចកជា១.៤០៦ឃុ។ំ ដូណចាោះ ចំននួសរុបននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិរមួមាន រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតចនំួន
២៥ រដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ ចំនួន២០៤ និងរដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់ចំនួន១.៦៥២។ 

រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កងុ ប្សុក ខ ឌ  មានប្កុមប្បឹកា គ ៈអភិបាល និងបុគគលិក។ ប្កុមប្បឹកា
ននរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ប្ែូវបានណប្ជ្ើសណរ ើសតាមការណបាោះណ ា្ ែជាអសកលណដ្ឋយសមាជ្ិក
ប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់។ គ ៈអភិបាលននរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ប្ែូវបានតែងតាងំណដ្ឋយ
ថ្នា ក់ជាែិ។ បុគគលិកភាគណប្ចើនរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ែូវតែងតាងំណដ្ឋយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
មានសមែថកចិចសាមើនើមួយៗ។ 

រដឋបាលឃុ ំ សងាា ែ់ប្គប់ប្គងណដ្ឋយប្កុមប្បឹកា តដលប្ែូវបានណប្ជ្ើសណរ ើសណ ើងតាមការណបាោះណ ា្ ែ
ណដ្ឋយផ្លេ ល់ពើប្បជាពលរដឋ។ ប្បធានប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់គឺជាណមឃុ ំ ណៅសងាា ែ់។ ប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់
ប្ែូវមានណសមៀន០១រូប តដលបានតែងតាងំឱ្យជ្ួយប្កុមប្បកឹាកាុងការបំណពញការងាររបស់ខលួន។ ណប្ៅពើណសមៀន 
ប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់អាចណប្ជ្ើសណរ ើសជ្ំនួយការរដឋបាល ណដើមបើជ្ួយបំណពញការងារតាមការចាបំាច់។ ណមភូមិ 
និងជ្ំនួយការភូមិ (ភូមិមិនតមនជាថ្នា ក់រដឋបាលណ ើយ) ក៏មានែួនាទ្ើជ្ួយោបំ្ទ្ដល់ប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់
ផងតដរ។ 

រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិបំណពញែួនាទ្ើជាែំណាងឱ្យប្បជាពលរដឋ កាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន 
កាុងការផដល់ណសវាសាធារ ៈចាបំាច់នានាជូ្នប្បជាពលរដឋ និងការអភិវឌ្ឍណសដឋកិចចសងគមមូលដ្ឋឋ ន។ 
ជាមួយោា ណនោះតដរ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏មានែួនាទ្ើ នងិការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការអនុវែតនូវមុខងារនានា
កាុងនាមជាែំណាងឱ្យថ្នា ក់ជាែិផងតដរ។ ចាប់ពើ ា្ ១ំ៩៩៣ រហូែដល់មុន ា្ ២ំ០០២ មុខងារផតល់ណសវា
សាធារ ៈភាគណប្ចើនណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានប្គប់ប្គង និងចាែ់តចងតាមតបបមជ្ឈការតដលសថិែណប្កាម
ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ប្កសួង សាថ បន័ ណដ្ឋយមានមនេើរ អងគភាព និងការយិាល័យជ្ំនាញតខសបណណាត យរបស់
ខលួនណៅថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែត និងថ្នា ក់ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ។ មនេើរ អងគភាព និងការយិាល័យជ្ំនាញទាងំណនោះប្ែវូ
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មានគ ណនយយភាពផ្លេ ល់ជាមួយប្កសួង សាថ ប័នសាមើណៅថ្នា ក់ជាែិ។ កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែត 
កជ្ទ្ើ១ មុខងារផដល់ណសវាសាធារ ៈចាបំាច់មួយចំនួនប្ែូវបានណផេរឱ្យណៅសថិែណប្កាមការប្គប់ប្គង នងិការ
ទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ណៅចុង ា្ ២ំ០១៩ ការយិាល័យជ្ំនាញននប្កសួង សាថ បន័
ណៅថ្នា ក់ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ប្ែូវបានណធវើសមាហរ កមមចូលណៅកាុងរចនាសមព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលប្កុង 
ប្សុក ខ ឌ តាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព។ 

ណទាោះបើជារចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងនើែិវធិើបំណពញការងារប្ែូវបានណរៀបចំ និងតកលមែ 
ជាបណ តើ រៗក៏ណដ្ឋយ ក៏កិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការណៅមិនទានស់ណប្មចបាននូវ
ណោលបំ ងជាចមបងរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល កាុងការតប្បកាល យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យកាល យជាសាថ ប័នតដល
មានភាពរងឹមា ំមានសមែថភាព មានសិទ្ធិអំណាច មានមុខងារ ធនធាន នងិការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការផតល់ 
ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍណសដឋកិចចមូលដ្ឋឋ នប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព នងិនវានុវែតន៍ ណដើមបើណលើកកមពស់
ជ្ើវភាពរបស់ប្បជាពលរដឋ និងរមួចំត កដល់ការសណប្មចបាននូវណោលណៅជាយុទ្ធសាស្តសតរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល
កាុងការតប្បកាល យប្បណទ្សកមពុជាឱ្យណៅជាប្បណទ្សតដលមានចំ ូលមធយមកប្មិែខពស់នា ា្ ២ំ០៣០។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវណោលណៅជាយុទ្ធសាស្តសតខាងណលើ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលបានកំ ែយ់កការ
បណងាើនណលបឿនននការតកទ្ប្មង់អភិបាលកិចចណធវើជាសាូលននយុទ្ធសាស្តសតចែុណកា ដណំាក់កាលទ្ើ៤ ណដ្ឋយ
ណផ្លត ែណលើការណធវើទ្ំណនើបកមមសាថ ប័នរដឋ នងិការអភិវឌ្ឍប្បកបណដ្ឋយបរយិាប័នា និងសមធម៌សងគមតាមរយៈការ
អនុវែតសិទ្ធិអណំាចរដឋខាងតផាកនណយាបាយ ណសដឋកិចច និងរដឋបាលកាុងការដឹកនា ំការប្គប់ប្គង និងការចាែ់
តចងកិចចការរបស់ប្បណទ្សជាែិ ជាពិណសសការធានានិរនតរភាពននែួនាទ្ើ និងដំណ ើ រការរដឋបាលសាធារ ៈ 
ណដ្ឋយយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណលើអែថប្បណយាជ្ន៍ប្បជាពលរដឋជាសាូល និងការអភិវឌ្ឍជាែិ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ 
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំប្បព័នធរដឋបាលសាធារ ៈដ៏មានប្បសិទ្ធភាព ជាពិណសសណៅរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និងគុ ភាពខពស ់ ប្ពមទាងំបងា
បរយិាកាសសមប្សប ណដើមបើណលើកកមពស់ការចូលរួមរបស់ប្បជាពលរដឋប្បកបណដ្ឋយនវានុវែតន៍ណៅកាុង
ប្បព័នធណនោះ។ 

ណោលនណយាបាយ និងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
គឺជាសមាសធាែុសំខាន់មួយននកំត ទ្ប្មង់អភិបាលកិចចរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល។ កំត ទ្ប្មង់ណនោះមាន
ណោលបំ ងណលើកកមពស់គុ ភាព និងប្បសិទ្ធភាពកាុងការណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការជាអាទ្ិភាពនានា
របស់ប្បជាពលរដឋតផែកតាមសាថ នភាពជាក់តសតងណៅតាមមូលដ្ឋឋ ននើមួយៗ តាមរយៈការណផេរមុខងារ និង
ធនធានកាន់តែណប្ចើនណ ើងណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើធានាដល់ការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និង
ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព និងគ ណនយយភាព។ 

ការណផេរមុខងារទាងំណនោះប្ែូវតផែកណលើណោលការ ៍ “សាប់សុើតឌ្រ ើធើ” តដលណោលការ ៍ណនោះរមួមាន
ចំ ុចជាគនលឹោះៗចំនួន៣ ណពាលគឺ៖ ១). ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការ 
អនុវែតមុខងារនានានឹងប្ែូវផដល់អាទ្ិភាពណៅឱ្យរដឋបាលតដលណៅណកៀកជ្ិែប្បជាពលរដឋជាងណគ និងអាច
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ប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងអនុវែតមុខងារណនាោះប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ២). កាុងករ ើ តដលរដឋបាលណៅណកៀក
ជ្ិែប្បជាពលរដឋមិនអាចប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងអនុវែតមុខងារណាមួយបាន ណនាោះរដឋបាលថ្នា ក់ណលើបនាេ ប់
ប្ែូវជ្ួយោបំ្ទ្ដល់រដឋបាល តដលណៅណកៀកជ្ិែប្បជាពលរដឋកាុងការប្គប់ប្គងចាែ់តចង និងអនុវែតមុខងារណនាោះ 
និង ៣). ណលើកតលងតែកាុងករ ើ តដលមានការជ្ួយោបំ្ទ្រចួណហើយ ក៏ណៅតែមិនអាចទ្ទ្លួបានលទ្ធផលលែ
សមប្សប ណនាោះណទ្ើបអនុញ្ហញ ែឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណលើបនាេ ប់ណនាោះយកមុខងារណនាោះមកប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និង
អនុវែតណប្កាមការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ខលួន។  

កាុងប្កបខ័ ឌ ននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល និងប្កសួង សាថ ប័នបានណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែត
នូវលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត និងយនតការនានាជាណប្ចើនតផែកតាមចាប់ណរៀបចំអងគការពាក់ព័នធកាុងណោលបំ ង
ណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការផតល់ណសវាសាធារ ៈ តាមរយៈការបងខិែការផតល់ណសវាឱ្យណៅណកៀកជ្ិែ
ប្បជាពលរដឋ និងការណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋកាុងកិចចដំណ ើ រការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតនានា
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ណទាោះយា៉ា ងណនោះកតើ ដំណ ើ រការណនោះណៅពុំទាន់បានសណប្មចតាមណោលបំ ង
ខាងណលើណៅណ ើយតដលទាមទារឱ្យមានការពិនិែយ និងតកសប្មួលឱ្យបានសមប្សប។ ប្កុមប្បឹកាននរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលជាែំណាងឱ្យប្បជាពលរដឋណៅពុំទាន់បានអនុវែតណពញណលញនូវសិទ្ធិអំណាចប្សបតាម
ចាប់ណរៀបចំអងគការកាុងការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតណៅណលើតផនការ និងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និង
ការប្ែួែពិនិែយណមើលណលើការអនុវែតការងាររបស់គ ៈអភិបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងណមឃុ ំ
ណៅសងាា ែ់។ ការណប្បើប្បាស់នូវសិទ្ធិអំណាចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង នងិ
ការណប្បើប្បាស់នូវធនធានឆ្នាេ នុសិទ្ធិរបស់ខលួនណៅមិនទាន់មានភាពណពញណលញ ណដ្ឋយសារការណធវើណសចកតើ
សណប្មចចិែតកាុងការណប្បើប្បាស់ធនធានទាងំណនោះ ប្ែូវបានកប្មិែណដ្ឋយលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតជាធរមានមួយ
ចំនួន។ 

កមពុជានឹងកាល យជាប្បណទ្សតដលមានចំ ូលមធយមកប្មិែខពស់តាមរយៈការណធវើទ្ំណនើបកមម នងិណធវើ
ពិពិធកមមប្គបត់ផាកកាុងវស័ិយណសដឋកិចច និងសងគម។ ការណលើកកមពស់ណសដឋកិចចជាែិតដលមានការចូលរមួ
ចំត កយា៉ា ងសំខាន់ពើវស័ិយឯកជ្នតដលណផ្លដ ែណលើវស័ិយឧសាហកមម និងណសវាកមម រមួទាងំការណធវើបដិវែត
ឧសាហកមមទ្ើ៤ប្ែូវការជាចាបំាច់នូវការដឹកនា ំ ការសប្មបសប្មួល និងការោបំ្ទ្ពើរដឋបាលសាធារ ៈ
ទ្ំណនើប និងមានសមែថភាពខពស់ទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ធនធានមនុសស និងវធិើសាស្តសតនន
ការអនុវែតការងារនាណពលបចចុបបនា ណៅមិនទាន់អាចធានាដល់ការអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពណៅ 
ា្ ២ំ០៣០បានណ ើយ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ជាមួយោា នឹងការណផេរសិទ្ធិអំណាច មុខងារ ធនធានមនុសស និង
ធនធានហរិញ្ញវែថុកាន់តែណប្ចើនណ ើងណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ក៏ចាបំាច់ប្ែូវយកចិែតទុ្កដ្ឋក់កាុងការ
ពប្ងឹងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យកាល យណៅជាសាថ ប័នតដលមានសមែថភាព និងមានលកខ ៈទ្ំណនើប។ 
ដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ចាបំាច់ប្ែូវគិែគូរទាងំការ
ពប្ងឹងប្បព័នធប្គប់ប្គងបុគគលិក ការណធវើឱ្យប្បណសើរណ ើងនូវជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈរបស់បុគគលិក និងការបញ្ចូ លនូវ
ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានណពញណលញណៅកាុងប្បព័នធអភិបាលកិចចននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 
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ប្បណទ្សកមពុជាក៏ដូចជាប្បណទ្សដនទ្ណទ្ៀែ បាននិងកំពុងជ្ួបប្បទ្ោះនូវបញ្ហា ប្បឈមជាសកលនន
ការតប្បប្បួលអាកាសធាែុតដលចាបំាច់ប្ែូវចូលរមួណដ្ឋោះប្សាយទាងំថ្នា ក់ជាែិ នងិថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ជាមយួ
ោា ណនោះតដរ ការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយាប័នា និងសមធម៌សងគមក៏ជាបញ្ហា ប្បឈមដ៏សំខាន់
តដលប្ែវូណដ្ឋោះប្សាយមានលកខ ៈជាពហុវស័ិយទាងំកាុងប្កបខ័ ឌ ថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផងតដរ។   

អាប្ស័យណហែុណនោះ ការណរៀបចំកជ្ទ្ើ២ ក៏បានយកចែិតទុ្កដ្ឋក់កាុងការដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវបញ្ហា ទាងំ២ 
ខាងណលើណនោះ ជាតផាកអនតរវស័ិយននកមមវធិើជាែិ។  

១.៣. េមិទធ្ល 
កាុងប្កបខ័ ឌ ននការអនុវែតកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការដំណាក់កាលទ្ើ១ 

រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលសណប្មចបានលទ្ធផលធំៗ ដូចខាងណប្កាម ៖  

− បណងាើែបាននូវមូលដ្ឋឋ នប្គឹោះសំខាន់ៗននរចនាសមព័នធ នងិប្បព័នធប្គប់ប្គងតាមតបបប្បជាធិបណែយយ
ណៅប្គប់កប្មិែននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងណនាោះរមួមាន ការបណងាើែប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
នើមួយៗតាមរយៈការណបាោះណ ា្ ែ ការណរៀបចំណ ើងវញិនូវរចនាសមព័នធប្គប់ប្គង ប្ពមទាងំនើែិវធិើអនុវែតការងារ
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗរមួមាន នើែិវធិើណរៀបចំកិចចប្បជុ្នំិងការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតរបស់ប្កុម
ប្បឹកា នើែិវធិើននការណរៀបចំណវទ្ិកាពិណប្ោោះណយាបល់សាធារ ៈរបស់ប្កុមប្បឹកា និងនើែិវធិើរដឋបាល និង
ហរិញ្ញវែថុ ណដើមបើបងាលកខ ៈឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានលទ្ធភាពកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការ
អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋ កាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួនប្បកបណដ្ឋយ
ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយភាព និងសមធម៌។ រចនាសមព័នធនានាននមនេើរសុខាភិបាលរាជ្ធានើ ណខែត 
និងម ឌ លតថទាកុំមាររដឋប្ែូវបានណធវើសមាហរ កមមណៅកាុងរចនាសមព័នធរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត។ ជាមយួ
ោា ណនោះតដរ រចនាសមព័នធប្គប់ប្គងណៅថ្នា ក់ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ប្ែូវបានណរៀបចំណ ើងវញិណដ្ឋយតផែកតាម 
ណោលការ ៍រដឋបាលឯកភាព តាមរយៈការណធវើសមាហរ កមមការយិាល័យជ្ំនាញនានារបស់ប្កសួង 
ចំនួន២០ ណៅកាុងរចនាសមព័នធប្គប់ប្គងថមើណនោះនា ា្ ២ំ០១៩។ 

− បានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតប្បព័នធប្គប់ប្គងបុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើផតល់សិទ្ធិ
អំណាចដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការណប្បើប្បាស់បុគគលិករបស់ខលួន
តដលប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យចំនួនប្បមា ជាង ៤០.០០០នាក់។ ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់បុគគលិកទាងំណនាោះ
អំពើការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ ែួនាទ្ើ ភារកិចច និងនើែិវធិើអនុវែតការងារក៏ប្ែូវបានផតល់តាមរយៈវគគប តុ ោះបណាត ល
ខលើៗ សិកាខ សាលា និងការហវកឹហាែ់ការងារជាក់តសតង។ ទ្នេឹមណនាោះ សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នក៏ប្ែូវបាន
បណងាើែណ ើងណដើមបើផតល់ណសវាអភិវឌ្ឍសមែថភាពបុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

− បានណផេរមុខងារចំនួន៥៥ កាុងវស័ិយចនំួន២០ ណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  នងិបានណផេរ
មុខងារកាុងវស័ិយសងគមកិចច និងសុខាភិបាលណៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្សបតាមណោលការ ៍ 
វមិជ្ឈការ ណដើមបើបងខិែការផតល់ណសវាឱ្យណកៀកជ្ិែប្បជាពលរដឋណៅមូលដ្ឋឋ ន នងិណឆ្លើយែបទាន់ណពលណវលា 
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ណៅនឹងែប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋ។ យនតការប្ចកណចញចូលតែមួយណៅរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក 
ខ ឌ  ប្ែូវបានបណងាើែណ ើង ណដើមបើបងាលកខ ៈងាយប្សួលឱ្យប្បជាពលរដឋមកទ្ទ្ួលណសវារដឋបាលចាបំាច់មួយ
ចំនួនពើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

− បណងាើែបាននូវប្បព័នធប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តាមណោលការ ៍វមិជ្ឈការ
ហរិញ្ញវែថុដូចជា ប្បព័នធប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុរដឋបាលឃុ ំ សងាា ែ់ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុរដឋបាលប្កុង 
ប្សុក ណដើមបើប្គប់ប្គង ចាែ់តចង នងិណប្បើប្បាស់ធនធានហរិញ្ញវែថុប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព នងិ
គ ណនយយភាព។ ប្បពន័ធណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏ប្ែូវបានបណងាើែណ ើងតដល
រមួមាន ប្បព័នធណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុោម នភាា ប់លកខខ ឌ ដូចជា មូលនិធិឃុ ំសងាា ែ់ មូលនិធបិ្កុង ប្សុក នងិ
ប្បព័នធណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុមានភាា ប់លកខខ ឌ ដូចជា ប្បព័នធណផេរមូលនិធិវនិិណយាគសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ និងប្បព័នធណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុសប្មាប់អនុវែតមុខងារតដលបានណផេរ ប្ពមទាងំប្បពន័ធតចករតំលក
ចំ ូលសារណពើពនធរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ កាុងប្កបខ័ ឌ ននការណធវើ 
វមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុ និងភាពណជាគជ្័យននកំត ទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល
បានបណងាើនការណផេរថវកិារដឋជាណរៀងរាល់ ា្ ណំៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលរហូែមកទ្ល់ ា្ ២ំ០២០ណនោះ 
ថវកិាណនោះមានចំនួនសរុបប្បមា ជាង ៣.៨០០លានដុលាល រអាណមរកិ សប្មាប់ការប្គប់ប្គង ការចាែត់ចង 
និងការណប្បើប្បាស់ណប្កាមឆ្នាេ នុសិទ្ធិរបស់ខលួន ណដើមបើណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋណៅតាម
មូលដ្ឋឋ ននើមយួៗ។ 

− បណងាើែបាននូវប្បព័នធកសាងតផនការរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិរមួមាន តផនការអភិវឌ្ឍន៍៥ ា្  ំ
កមមវធិើវនិិណយាគ៣ ា្ រំកំិល ប្សបណៅតាមចរែិលកខ ៈរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ ណដើមបើធានា
ដល់ការណប្បើប្បាស់ធនធាននានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការជាអាទ្ិភាពរបស់
ប្បជាពលរដឋណៅតាមមូលដ្ឋឋ ននើមួយៗប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព គ ណនយយភាព បរយិាប័នា និងសមធម៌
សងគម។ 

− បណងាើែបាននូវយនតការគ ណនយយភាពតាមតបបប្បជាធិបណែយយ តដលរមួមានដូចជាការបណងាើែ
ការយិាល័យប្បជាពលរដឋណៅរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ទូ្ទាងំប្បណទ្ស ណដើមបើទ្ទ្ួល នងិ
សប្មុោះសប្មួលណដ្ឋោះប្សាយប តឹ ងែវា៉ានានាណប្ៅប្បព័នធែុលាការពាក់ព័នធនឹងការបំណពញមុខងារ និងការផតល់
ណសវារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នងិការបណងាើែប្កបខ័ ឌ ការងារគ ណនយយភាពសងគមកាុងភាពជានដគូ
យា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធជាមួយអងគការសងគមសុើវលិ ណដើមបើផតល់ព័ែ៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងការណប្បើប្បាស់ថវកិាឃុ ំ
សងាា ែ់ និងអងគភាពជ្ំនាញនានាណៅតាមមូលដ្ឋឋ ន ប្ពមទាងំណដើមបើបងាលកខ ៈងាយប្សួលជូ្នប្បជាពលរដឋ
កាុងការចូលរមួតាមដ្ឋន ប្ែួែពិនិែយ និងផតល់ណយាបល់តកលមែណលើការបំណពញការងាររបស់ប្កុមប្បឹកាឃុ ំ
សងាា ែ់ និងការផតល់ណសវារបស់អងគភាពផតល់ណសវាណៅមូលដ្ឋឋ នមួយចំនួនរមួមានដូចជា សាលាបឋមសិកា 
និងម ឌ លសុខភាពជាណដើម ប្ពមទាងំបានអនុវែតសាកលបងនូវការងារគ ណនយយភាពសងគមណៅកាុង 
រដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ ណោលណៅមួយចំនួន។ 
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− បាននិងកំពុងផតល់ណសវារដឋបាលប្បមា ជាង ៦០០ប្បណភទ្ ប្ពមទាងំបានសាងសង់គណប្មាង 
ណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធខាា ែែូច នងិអនុវែតគណប្មាងណសវាសងគមប្បមា ជាង ២.០០០គណប្មាងកាុងមួយ ា្ ំៗ
ណដ្ឋយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការជាក់តសតងកាុងមូលដ្ឋឋ ន តដលជាការរមួ
ចំត កណលើកកមពស់ជ្ើវភាពរស់ណៅរបស់ប្បជាពលរដឋ។ 

− បានបណងាើែគ ៈកមាម ធិការជាែិសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
សប្មាប់ដឹកនា ំ សប្មបសប្មលួ និងោបំ្ទ្ដល់ការណរៀបចំ និងអនុវែតកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និង 
វសិហមជ្ឈការ។ ណប្កាមប្កបខ័ ឌ ននយនតការណនោះ គ.ជ្.អ.ប. បានណកៀរគរការោបំ្ទ្ទាងំតផាកហរិញ្ញវែថុ និងតផាក
បណចចកណទ្សពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍ តផាកឯកជ្ន និងអងគការសងគមសុើវលិពាក់ព័នធនានាដល់ការអនុវែតកមមវធិើកំត 
ទ្ប្មង់ណនោះ។ ណប្កាមការដឹកនា ំនិងការសប្មបសប្មួលរបស់គ.ជ្.អ.ប. ប្កសួង សាថ ប័នថ្នា ក់ជាែពិាក់ពន័ធចំននួ
២៣ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិទូ្ទាងំប្បណទ្សបានចូលរមួយា៉ា ងសកមមកាុងការអនុវែតណោលនណយាបាយ 
វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ។ សមាគមជាែិប្កុមប្បឹការាជ្ធានើ ណខែត និងសមព័នធភាពជាែិសមាគមប្កុម
ប្បឹកាប្កុង ប្សុក ខ ឌ  ឃុ ំសងាា ែ់ តដលមានសមាជ្ិកសរុបចំនួន ១៥.៦៨៦រូប ប្ែូវបានបណងាើែណ ើង 
ណដើមបើណធវើជាយនតការែំណាងឱ្យប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិទូ្ទាងំប្បណទ្សសប្មាប់ការពារ ោបំ្ទ្ និង
បណប្មើផលប្បណយាជ្ន៍ប្សបចាប់របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

− បានណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានាតដលណឆ្លើយែបណៅនឹងសមភាពណយនឌ្័រ និងការណលើក
កមពស់ភាពជាអាកដឹកនារំបស់ស្តសតើណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសសបានបណងាើែនូវណោលនណយាបាយសតើពើការ
ណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងតផនការ
យុទ្ធសាស្តសតកាុងការបណងាើនចំនួនស្តសតើកាុងមុខែំត ងប្គប់ប្គងណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នងិបានណធវើសវនកមម
ណយនឌ្័រកាុងប្បព័នធប្គប់ប្គងការងារណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំផតល់ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពពាក់ពន័ធ
នឹងការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគមតាមរយៈវគគប ដុ ោះបណាដ លជាកាែពវកចិច
ជូ្នថ្នា ក់ដឹកនារំដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ ។ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗបានបណងាើែនូវ 
គ ៈកមាម ធកិារពិណប្ោោះណយាបល់កិចចការស្តសតើ និងកុមាររាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  (គ.ក.ស.ក.) នងិ
គ ៈកមាម ធកិារទ្ទ្ួលបនេុកកិចចការនារ ើនិងកុមារឃុ ំ សងាា ែ់ (គ.ក.ន.ក.) តដលជាយនតការដ៏មានសារៈ
សំខាន់កាុងការណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការ និងបញ្ហា អាទ្ភិាពរបស់ស្តសតើ កុមារ និងប្កមុជ្នងាយរងណប្ោោះ។  

− ណដើមបើចូលរួមចំត កកាុងការណលើកកមពស់សមែថភាពបនាុំរបស់ប្បជាពលរដឋទ្ប់ទ្ល់ណៅនឹង
ណប្ោោះមហនតរាយប្សបណៅតាមសាថ នភាពរងណប្ោោះរបស់មូលដ្ឋឋ ននើមួយៗ ការបនាុំណៅនឹងការតប្បប្បួល
អាកាសធាែុ និងការប្គប់ប្គងហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយប្ែូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លណៅកាុងកិចចដំណ ើ រការនន
ការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ រដឋបាលប្កុង ប្សុកចំនួន
៥០ តដលសថិែកាុងែំបនង់ាយរងណប្ោោះពើណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានាបានទ្ទ្ួលការ 
ោបំ្ទ្ហរិញ្ញបបទានអាកាសធាែុតាមរយៈមូលនិធិធន់ណៅនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុតផែកណលើលទ្ធផលនន
ការអនុវែត សប្មាប់វនិិណយាគណលើណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធធន់នឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ការប តុ ោះបណាត ល 
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កសាងសមែថភាព និងពប្ងងឹសាថ ប័ន។ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ជាសាថ ប័នអនុវែត
ជាែិសប្មាប់មូលនិធិអាកាសធាែុនបែងកាុងការណកៀរគរធនធានហរិញ្ញបបទានអាកាសធាែុោបំ្ទ្ដល់ការ
អនុវែតសកមមភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពាក់ព័នធនឹងបនាុំណៅនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និង
កាែ់បនថយការបណញ្ចញឧសម័នផេោះកញ្ចក់ណៅកាុងបរយិាកាស។  

− បានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណោលនណយាបាយ និងបទ្ដ្ឋឋ នបណចចកណទ្សពាក់ព័នធនឹង 
សុវែថិភាពបរសិាថ ន និងសងគម ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នដល់ការណរៀបចំ និងការអនុវែតគណប្មាងវនិិណយាគសាធារ ៈ
នានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសំណៅធានាដល់ការណចៀសវាងនូវផលប៉ាោះពាល់អវជិ្ាមានជាអែិបរមា ការ
គំរាមកំតហងណៅណលើនិរនតរភាពននលំនឹងបរសិាថ ន ប្បព័នធណអកូ ូសុើ សងគម វបបធម៌ ប្បនព ើ  ជ្នជាែណិដើម
ភាគែិច កដូ៏ចជាផលប៉ាោះពាល់ជាអវជិ្ាមានណៅណលើសុខភាព ណសដឋកិចច សមភាពណយនឌ្័រ និងការរណំលាភ
បំពានណផសងៗតដលបណាត លមកពើកិចចការអភិវឌ្ឍន៍ទាងំណនោះ។  

១.៤. បញ្ហា គ្បឈម 
ទ្នេឹមនឹងការសណប្មចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗខាងណលើណនោះ ក៏ណៅមានបញ្ហា ប្បឈមជាគនលឹោះមួយចំនួន

តដលប្ែូវបនតណដ្ឋោះប្សាយ រមួមាន៖ 

− កំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការគឺជាណោលនណយាបាយដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ 
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលតដលបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតជ្ិែពើរទ្សវែសរម៍កណហើយ ក៏ប៉ាុតនតការយល់ដឹងរបស់អាកពាកព់័នធ
នានាទាងំសាថ ប័នសាធារ ៈ សងគមសុើវលិ និងសាធារ ជ្នអំពើកំត ទ្ប្មង់ណនោះណៅមានកប្មិែ នងិមាន
ការយល់ណឃើញ និងបកប្សាយណផសងោា ៗអំពើចកខុវស័ិយ និងណោលបំ ងននកំត ទ្ប្មង់ណនោះ។  

− កំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ នងិវសិហមជ្ឈការ គឺជាកំត ទ្ប្មង់តដលមានលកខ ៈសមុគសាម ញ 
សាញុំ ំ តដលទាមទារឱ្យមានការណបដជាា ចិែតយា៉ា ងមុែមាទំាងំកប្មិែនណយាបាយ នងិកប្មិែបណចចកណទ្សរបស់
ប្កសួង សាថ ប័ន រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការចូលរមួរបស់អាកពាក់ព័នធនានា។ កាុងអ ុំងណពលននការ 
អនុវែតកជ្ទ្ើ១ ប្កសួង សាថ ប័នមួយចនំួនណៅមានភាពសាេ ក់ណសេើរកាុងការណផេរអំណាច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ
កាុងការអនុវែតមុខងារ និងធនធាននានារមួមានធនធានហរិញ្ញវែថុ ប្ទ្ពយសមបែតិ និងធនធានមនុសសណៅឱ្យ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្សបតាមណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ។ ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា
ប្បឈមដ៏សំខាន់ណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវបនតពប្ងឹងការតាងំចិែតទាងំកប្មែិនណយាបាយ និងកប្មិែបណចចកណទ្សរបស់
ប្កសួង សាថ បន័នានាកាុងកចិចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ណនោះឱ្យកាន់តែសុើជ្ណប្ៅ និងមានប្បសិទ្ធភាព។ 

− រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗប្ែូវបានណរៀបចំណ ើងវញិ 
និងតកសប្មួលជាបណ តើ រៗនាណពលកនលងមក ក៏ប៉ាុតនតរចនាសមព័នធ នងិប្បព័នធទាងំណនោះណៅមិនទាន់មានលកខ ៈ
សមប្សបណពញណលញតាមចរែិលកខ ៈណផសងៗោា ននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ តដលមានលកខ ៈ
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ជាទ្ើប្កុងធំ លកខ ៈទ្ើប្បជុ្ំជ្ន និងលកខ ៈែំបន់ជ្នបទ្ ប្ពមទាងំតផែកណៅតាមលកខ ៈភូមិសាស្តសត 
ប្បជាសាស្តសត និងសកាត នុពលណសដឋកិចចសងគមខុសៗោា របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិទាងំ៣កប្មិែ។ 

− តផែកតាមកជ្ទ្ើ១ រដឋបាលប្កុង ប្សុក នងិរដឋបាលឃុ ំ សងាា ែ់ប្ែូវបានណរៀបចំឱ្យកាល យណៅជា 
រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន តដលមានែួនាទ្ើសំខាន់កាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈចាបំាច់មួយចំនួនណដ្ឋយផ្លេ ល់ជូ្ន
ប្បជាពលរដឋ និងរដឋបាលណខែតជារដឋបាលថ្នា ក់ែំបន់តដលមានែួនាទ្ើសំខាន់កាុងការអនុវែតមុខងារមួយចំនួន
កាុងនាមជាែំណាងឱ្យរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល និងប្កសួងសាថ ប័ន និងការោបំ្ទ្ ការតាមដ្ឋន ការប្ែួែពិនិែយ ការ
អភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ប្ពមទាងំការផតល់ណសវាសាធារ ៈនិងគណប្មាងវនិិណយាគធំៗតដល
រដឋបាលមូលដ្ឋឋ នពុំមានលទ្ធភាពអនុវែត។ ណទាោះបើយា៉ា ងណនោះកតើ ការសិកាអំពើការណរៀបចំរដឋបាលណខែតឱ្យមាន
ចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ណៅមិនទាន់បានអនុវែតណៅណ ើយ។ 

− ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណៅពុំទាន់បំណពញែួនាទ្ើណពញណលញជាអងគណធវើណសចកតើ 
សណប្មចចិែតណលើតផនការ និងថវកិារបស់ខលួន ប្ពមទាងំបំណពញែួនាទ្ើជាែំណាងប្បជាពលរដឋកាុងការណឆ្លើយ
ែបណៅនឹងែប្មូវការនានារបស់ប្បជាពលរដឋកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន។ ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា ណនោះ ទាមទារ
ឱ្យមានការតកលមែកិចចដំណ ើ រការពិនិែយ អនុម័ែ នងិការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយណលើការអនុវែតណសចកតើសណប្មច
នានារបស់ប្កុមប្បឹកា ប្ពមទាងំការកសាងសមែថភាពរបស់ប្កុមប្បឹកាកាុងការអនុវែតែួនាទ្ើទាងំណនោះឱ្យ
កាន់តែមានប្បសិទ្ធភាព។ ណទាោះបើជាមានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកែ់សមាគ ល់កាុងការអនុវែតការងារគ ណនយយភាព
សងគម នងិការបណងាើែការយិាល័យប្បជាពលរដឋក៏ណដ្ឋយ ក៏ប្បជាពលរដឋណៅមិនទាន់យល់ដឹងចាស់លាស់
អំពើសិទ្ធិរបស់ខលួនកាុងការជ្ំរុញឱ្យប្កុមប្បឹកាមានគ ណនយយភាពចំណពាោះខលួនណ ើយ។  

− ណបើណទាោះបើជាមានការណផេរមុខងារមួយចំនួនណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណហើយក៏ណដ្ឋយ ក៏ការ
តបងតចកសិទ្ធិអំណាច ែនួាទ្ើ ភារកិចច និងការទ្ទ្លួខុសប្ែូវណលើការអនុវែតមុខងារផតល់ណសវាសាធារ ៈ 
ចាបំាច់មួយចំនួនរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  និងរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និង
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅមានភាពមិនទាន់ចាស់លាស់ ប្ពមទាងំមិនទាន់មានភាពសមប្សបណៅនឹង
ណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការកាុងការបងខិែការផតល់ណសវាសាធារ ៈណៅណកៀកជ្ិែជាមួយប្បជាពលរដឋ។ ប្បការ
ណនោះ ណធវើឱ្យប្បជាពលរដឋណៅតែជ្ួបការលំបាកកាុងការទ្ទ្ួលបាននូវណសវាសាធារ ៈចាបំាច់មយួចំនួន។ 

− ការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការណប្បើប្បាស់ធនធានហរិញ្ញវែថុរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
ជាពិណសស រដឋបាលប្កុង ប្សុកណៅពុំទាន់មានប្បសិទ្ធភាពណពញណលញណៅណ ើយ ណដ្ឋយណហែុថ្នសិទ្ធិ
អំណាចកាុងការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតរបស់រដឋបាលទាងំណនោះ ណៅមានកប្មិែតដលបានកំ ែ់ណដ្ឋយលិខិែ
បទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែតជាធរមាន។ ណដើមបើណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈមណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវមានការពិនិែយ និងការតក
សប្មួលនូវលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតទាងំណនោះ ណដើមបើផតល់សិទ្ធិអំណាចចាស់លាស់ និងកាន់តែណប្ចើនណ ើងណៅឱ្យ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំពប្ងងឹសមែថភាព និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
កាុងការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការណប្បើប្បាស់ធនធានហិរញ្ញវែថុ របស់ខលួនប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព 
ែមាល ភាព និងគ ណនយយភាព។ 
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− ណទាោះបើជាមានការរ ើកចណប្មើនគួរឱ្យកែ់សមាគ ល់ កាុងការណផេរមុខងារមួយចំនួនណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង 
ប្សុក ខ ឌ ក៏ណដ្ឋយក៏ការណផេរធនធាននានាទាងំធនធានមនុសស និងធនធានហរិញ្ញវែថុ និងប្ទ្ពយសមបែតិ
សប្មាប់អនុវែតមុខងារទាងំណនោះពុំទាន់មានលកខ ៈសមប្សបតាមចំនួនមុខងារ និងទ្ំហមុំខងារនើមួយៗ
តដលណផេរណៅឱ្យ ប្ពមទាងំពុំទាន់មានដំណ ើ រការណដ្ឋយរលូនណៅណ ើយ។   

− ការប្គប់ប្គង និងការអនុវែតមុខងារផតល់ណសវាតដលប្ែូវរា៉ា ប់រងចំណាយជាសំខាន់ពើកនប្មណសវា
តដលប្បមូលបានពើអាកណប្បើប្បាស់ក៏ណៅជ្ួបប្បទ្ោះនឹងបញ្ហា ប្បឈមមយួចំនួន។ ជាក់តសតង មុខងារប្គប់ប្គង
សំរាមសំ ល់រងឹទ្ើប្បជុ្ំជ្នតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធានើ ប្កុង ប្សុកណៅមិនទាន់អាចអនុវែតបានលែ
ណៅណ ើយណទ្ តដលែប្មូវឱ្យមានការពប្ងឹងយនតការោបំ្ទ្ ការពប្ងឹងសមែថភាពនិងការទ្ទ្លួខុសប្ែូវរបស់
រដឋបាលទាងំណនាោះបតនថមណទ្ៀែ។  

− ណទាោះបើធនធានហរិញ្ញវែថុតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ មានការណកើនណ ើងជាបនត
បនាេ ប់ក៏ណដ្ឋយ ក៏ទ្ំហធំនធានណនោះណៅមិនទាន់មានលកខ ៈសមប្សបណៅនឹងមុខងារ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការចាបំាច់ និងជាអាទ្ិភាពរបស់ប្បជាពលរដឋ
ណៅមូលដ្ឋឋ នណ ើយ។ ប្បការណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយណមើលណ ើងវញិ ណដើមបើបណងាើនការណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុ
ឱ្យមានទ្ំហសំមប្សប ប្ពមទាងំពិនិែយ និងតកសប្មលួណ ើងវញិនូវរូបមនត និងលកខ ៈវនិិចឆ័យសប្មាប់ការ
វភិាជ្ធនធានហរិញ្ញវែថុណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្បកបណដ្ឋយសមធម៌ សំណៅកាែ់បនថយគមាល ែននការ
អភិវឌ្ឍរវាងែំបន់ទ្ើប្បជុ្ំជ្ន និងែបំន់ជ្នបទ្។  

− ណទាោះបើប្បព័នធប្គប់ប្គងបុគគលិក និងអភិវឌ្ឍសមែថភាពធនធានមនុសសរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតជាបណ តើ រៗក៏ណដ្ឋយ ក៏ការអនុវែតជាក់តសដងណៅពុំទាន់មានប្បសិទ្ធភាព 
និងអនុវែតណពញណលញតាមប្បព័នធណនាោះណៅណ ើយ ណហើយសមែថភាពបុគគលិករបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ណៅមានកប្មិែផងតដរ។ មស្តនតើសាធារ ៈមួយចំនួនរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅពុំទាន់យល់ដឹង
ចាស់លាស់អំពើមុខងារ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ខលួន មនិទាន់ទ្ទ្ួលបានការប តុ ោះបណាត លជ្ំនាញ
ជាក់លាក់ នងិពុំទាន់មានការជ្ំរុញណលើកទ្ឹកចិែត ឬចាែ់វធិានការខាងវនិ័យឱ្យបានមុឺងមា៉ា ែក់ាុងការបំណពញ
ការងាររបស់បុគគលិក។ 

− បចចុបបនាណនោះ បញ្ហា ប្បឈមសំខាន់ៗ មានលកខ ៈជាអនតរវស័ិយមួយចំនួនដូចជា ការណរៀបចំ
ប្បព័នធអភិបាលកិចចឌ្ើជ្ើថល ការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និង
សមធម៌សងគម ណៅពុំទាន់បានបស្តញ្ហា បនិងអនុវែតបានណពញណលញណៅកាុងការបំណពញការងារជាទូ្ណៅរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅណ ើយ។ ប្បការណនោះ ការណរៀបចំនិងអនុវែតនូវកជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវយកចិែតទុ្កដ្ឋក់
ណដ្ឋោះប្សាយឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព។  
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១.៥. ដ្ំស ើរការនៃការសរៀបចំតាក់តតងកមមវិធជីាតិដ្ំណាក់កាលទី២  
ការណរៀបចំតាក់តែងកជ្ទ្ើ២ (២០២១-២០៣០) សថិែណប្កាមការដឹកនា ំនិងសប្មបសប្មួលរបស់  

គ.ជ្.អ.ប. ណដ្ឋយមានជ្ំនួយបណចចកណទ្សពើប្កុមទ្ើប្បឹកាជាែិ និងអនតរជាែិតដលោបំ្ទ្ណដ្ឋយនដគូអភិវឌ្ឍន៍
មួយចំនួន។  

កិចចដំណ ើ រការណរៀបចំតាក់តែងកមមវធិើណនោះ បានចាប់ណផតើមណៅកាុងតខឧសភា ា្ ២ំ០២០ និងបាន
បញ្ចប់នូវណសចកតើប្ពាងណៅកាុងតខសើហា ា្ ២ំ០២១ ណដ្ឋយមានការពិភាកា និងការពិណប្ោោះណយាបល់យា៉ា ង
ទូ្លំទូ្លាយជាមួយប្កសួង សាថ ប័នជាសមាជ្ិក គ.ជ្.អ.ប. ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនានា រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ នដគូអភិវឌ្ឍន ៍ អងគការសងគមសុើវលិ និងអាកពាក់ព័នធនានា ប្ពមទាងំបានដ្ឋក់ឱ្យពិភាកា និង
ពិណប្ោោះណយាបល់កាុងសិកាខ សាលាជាែិ និងបានឆ្លងកចិចប្បជុ្ំ គ.ជ្.អ.ប. មុននឹងដ្ឋក់ជូ្នប្បមុខរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល
ពិនិែយ និងសណប្មច។ ឯកសារកមមវធិើណនោះប្ែូវបានអនុម័ែណដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលណៅនថៃទ្ើ០៩ តខធាូ ា្ ំ
២០២១។ កិចចដំណ ើ រការណរៀបចំកមមវធិើណនោះ បានចណំាយណពលណប្ចើនជាងការណប្ោងទុ្កណដ្ឋយសារការ
រាែែាែននជ្ងំឺកូវ ើដ-១៩។ 

កិចចដំណ ើ រការណរៀបចំតាក់តែងកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវអនុវែតតាមលំដ្ឋប់លំណដ្ឋយជាជ្ំហានៗដូចខាងណប្កាម៖ 

➢ ជ្ំហានទ្ើ១ ៖ ការណរៀបចំណសចកតើប្ពាងបឋមននឯកសារទ្សសនទានសប្មាប់ការណរៀបចំតាក់តែង
កជ្ទ្ើ២ តដលប្ែូវបានចាប់ណផតើមកាុងតខឧសភា ា្ ២ំ០២០  

➢ ជ្ំហានទ្ើ២ ៖ ការណរៀបចំប្បជុ្ំកប្មិែបណចចកណទ្សជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
នដគូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសុើវលិ និងភាគើពាក់ព័នធនានាកាុងអំ ុងតខកញ្ហញ -វចិឆកិា ា្ ២ំ០២០ 
និងការណរៀបចំសិកាខ សាលាជាែិ ណដើមបើពិណប្ោោះណយាបល់យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយជាមួយនឹងអាកពាក់
ព័នធនានាទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនានថៃទ្ើ០៦ តខវចិឆិកា ា្ ២ំ០២០ 

➢ ជ្ំហានទ្ើ៣ ៖ ការពិនិែយ នងិអនុម័ែណលើណសចកតើប្ពាងឯកសារទ្សសនទានណដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល
នានថៃទ្ើ១០ តខធាូ ា្ ២ំ០២០ 

➢ ជ្ំហានទ្ើ៤ ៖ ការណរៀបចំណសចកតើប្ពាងលមែិែបឋមននឯកសារកជ្ទ្ើ២ ចាប់ពើតខធាូ ា្ ២ំ០២០ 
ដលត់ខសើហា ា្ ២ំ០២១ 

➢ ជ្ំហានទ្ើ៥ ៖ ការណរៀបចំសិកាខ សាលាពិណប្ោោះណយាបល់ណលើណសចកតើប្ពាងឯកសារកជ្ទ្ើ២ជាមួយ
ប្កសួង សាថ បន័ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅនថៃទ្ើ០៩ តខកញ្ហញ  ា្ ២ំ០២១ 

➢ ជ្ំហានទ្ើ៦ ៖ ការណរៀបចំកិចចប្បជុ្ំប្កុមការងារបណចចកណទ្សជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការ
សងគមសុើវលិណៅនថៃទ្ើ២៣ តខកញ្ហញ  ា្ ២ំ០២១ 

➢ ជ្ំហានទ្ើ៧ ៖ ការដ្ឋក់ឆ្លងណសចកតើប្ពាងឯកសារកជ្ទ្ើ២ កាុងកិចចប្បជុ្ំ គ.ជ្.អ.ប. ណៅនថៃទ្ើ២១ 
តខែុលា ា្ ២ំ០២១។ 
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➢ ជ្ំហានទ្ើ៨ ៖ ការដ្ឋក់ណសចកតើប្ពាងចុងណប្កាយននឯកសារកជ្ទ្ើ២ ជូ្នប្បមុខរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល
ពិនិែយ និងសណប្មចណៅនថៃទ្ើ០៩ តខធាូ ា្ ២ំ០២១។ 

ឯកសារកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបានណរៀបចំតាក់តែងណ ើងណដ្ឋយតផែកណលើមូលដ្ឋឋ នននឯកសារទ្សសនទាន
សប្មាប់ការណរៀបចំតាក់តែងកជ្ទ្ើ២ តដលបានអនុមែ័ណដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលនានថៃទ្ើ១០ តខធាូ ា្ ២ំ០២០។ 

ជាមួយោា ណនោះ កជ្ទ្ើ២ ក៏ប្ែវូបានណរៀបចំតាក់តែងណ ើងណដ្ឋយតផែកណលើចាប់ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែត 
និងណោលនណយាបាយសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងណប្កាម ៖ 

• ចាប់សតើពើការប្គប់ប្គងរដឋបាលឃុ ំសងាា ែ ់(២០០១) 

• ចាប់សតើពើការប្គប់ប្គងរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  (២០០៨) 

• យុទ្ធសាស្តសតចែុណកា ដំណាក់កាលទ្ើ៤ របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល (២០១៨-២០២៣) 

• តផនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍជាែិ (២០១៩-២០២៣) 

• ប្កបខ័ ឌ ណោលណៅអភិវឌ្ឍប្បកបណដ្ឋយចើរភាពកមពុជា (២០១៦-២០៣០) 

• ណោលនណយាបាយ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែត យុទ្ធសាស្តសត តផនការ និងរបាយការ ៍វាយែនមល 
និងការអណងាែនានាតដលបានណរៀបចំកាុងអំ ុងណពលការអនុវែត កជ្ទ្ើ១ ពាក់ព័នធនងឹកំត ទ្ប្មង់
វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ  

• កមមវធិើជាែិកំត ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ 

• កមមវធិើតកទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ 

បតនថមណលើណនោះណទ្ៀែ ការណរៀបចំកជ្ទ្ើ២ ក៏តផែកណៅណលើវឌ្ឍនភាព ណមណរៀន និងបទ្ពិណសាធន៍ននការ
អនុវែតកជ្ទ្ើ១ (២០១០-២០២០) ប្ពមទាងំណផ្លដ ែណៅណលើការបនតណដ្ឋោះប្សាយនូវបញ្ហា ជាអាទ្ិភាពនានា
តដលមានកំ ែ់ណៅកាុង កជ្ទ្ើ១ តែណៅមិនទាន់បានអនុវែត។ ទ្នេឹមណនាោះ កប៏ានយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើ
ការណដ្ឋោះប្សាយនូវបញ្ហា ប្បឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនតដលណៅណសសសល់កាុងការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ ក៏ដូចជា
បញ្ហា ប្បឈមនានាតដលប្បណមើលណមើលណឃើញណៅអនាគែ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ការណរៀបចំឯកសារកមមវធិើណនោះ 
ក៏បានយកចែិតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើណមណរៀន និងបទ្ពិណសាធនន៍នបណាដ ប្បណទ្សនានាផងតដរ។  

១.៦. រចនាេមព័ៃធនៃកមមវិធីជាតិ  
ឯកសារកជ្ទ្ើ២ តបងតចកជា៦ជ្ំពូក នងិរមួមានឧបសមព័នធចំនួន៦ ដូចខាងណប្កាម ៖ 

ជ្ំពូកទ្ើ១ ៖ អំពើណសចកតើណផតើម តដលណរៀបរាប់ពើសាវតារកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ 
សមិទ្ធផលជាគនលឹោះ និងបញ្ហា ប្បឈមននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ ប្ពមទាងំកិចចដំណ ើ រណរៀបចំតាក់តែងកជ្ទ្ើ២ នងិ
រចនាសមព័នធកមមវធិើជាែិ។ 
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ជ្ំពូកទ្ើ២ ៖ អំពើទ្ិដឋភាពទូ្ណៅននកមមវធិើជាែិ តដលណរៀបរាប់អំពើចកខុវស័ិយ ណោលបំ ង ណោលណៅ 
ដំណាក់កាលនានាននកមមវធិើជាែិ និងសមិទ្ធផលរពំឹងទុ្ក។ 

ជ្ំពូកទ្ើ៣ ៖ ជាតផាកមួយដ៏សំខាន់ននឯកសារកមមវធិើជាែិតដលណរៀបរាប់យា៉ា ងលមែិែអំពើសមាសភាគ
ទាងំ៥ននកមមវធិើជាែិ នងិកិចចការអនតរវស័ិយ។ កាុងសមាសភាគនើមួយៗមានណរៀបរាប់អំពើសនិទានភាព 
សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្ក លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក យុទ្ធសាស្តសតអនុវែតណដើមបើសណប្មចបានលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក ប្កបខ័ ឌ
លទ្ធផល និងការប្គប់ប្គងហានិភ័យរមួបញ្ចូ លទាងំវធិានការកាែ់បនថយហានិភយ័។ លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក នងិ
យុទ្ធសាស្តសតអនុវែតគឺជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការណរៀបចំតផនការអនុវែតរយៈណពលប្បាំ្ ា នំនកមមវធិើ។ កិចចការ
អនតរវស័ិយរមួមាន សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម នងិការប្គប់ប្គងការកាែ់បនថយភាពងាយ
រងណប្ោោះពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ការកាែ់បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឆឺ្លងកាចសាហាវ
នានាតដលបានបស្តញ្ហា បកាុងសមាសភាគទាងំអស់។ 

ជ្ំពូកទ្ើ៤ ៖ បរយិាយអំពើតបបតផនននការប្គប់ប្គង និងការអនុវែត ការប្ែួែពិនិែយនិងការវាយែនមល 
និងប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលរមួននកមមវធិើ។ 

ជ្ំពូកទ្ើ៥ ៖ សណងខបអំពើថវកិាបា៉ា ន់សាម នននកមមវធិើជាែ ិនិងប្បភពផតល់មូលនិធិ។ 

ជ្ំពូកទ្ើ៦ ៖ ជាណសចកតើសនាិដ្ឋឋ ន តដលណផ្លត ែណលើសារៈសំខាន់ននកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និង 
វសិហមជ្ឈការកាុងការណលើកកមពស់ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
ណដើមបើរមួចំត កកាុងការអភិវឌ្ឍណសដឋកិចច សងគមកចិច និងការកាែ់បនថយភាពប្កើប្ក។ ណសចកតើសនាិដ្ឋឋ នណនោះក៏
គូសបញ្ហា ក់អពំើែប្មូវការននកិចចសហប្បែិបែតិការ និងភាពជានដគូជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ នដគូអភវិឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសុើវលិ និងវស័ិយឯកជ្ន ណដើមបើធានាភាពណជាគជ្័យននកមមវធិើ។ 

ឯកសារកមមវធិើជាែិមានភាា ប់ជាមួយនូវឧបសមព័នធចំនួន៦ តដលណធវើយុែតិកមម នងិពនយល់លមែិែអំពើ
យុទ្ធសាស្តសតនានាសប្មាប់ធានាការសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កជាគនលឹោះនានា និងការងារអនតរវស័ិយ
ដូចបានកំ ែ់ណៅកាុងឯកសារកមមវធិើជាែិ។ ឧបសមពន័ធទាងំ៦រមួមាន ៖ 

- ឧបសមព័នធ “ក”  ៖ ប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលននកជ្ទ្ើ២ 

- ឧបសមព័នធ “ខ”  ៖ ការប្គប់ប្គងហានិភ័យននកជ្ទ្ើ២ 

- ឧបសមព័នធ “គ”  ៖ យុទ្ធសាស្តសតបស្តញ្ហា បសមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា នងិសមធម៌សងគម 

- ឧបសមព័នធ “ឃ” ៖ យុទ្ធសាស្តសតការកាែ់បនថយភាពងាយរងណប្ោោះពើតប្បប្បួលអាកាសធាែុ  
        ការកាែ់បនថយហានិភយ័ននណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

- ឧបសមព័នធ “ង”  ៖ យុទ្ធសាស្តសតអភិបាលកិចចឌ្ើជ្ើថល 

- ឧបសមព័នធ “ច”  ៖ សនាេ នុប្កមននកជ្ទ្ើ២។ 
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ជំពូកទី២ 

ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃកមមវិធីជាតិ 
២.១. ចកខុវិេ័យ 

ចកខុវស័ិយរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលសប្មាប់កំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ 
ណប្កាមជាែិកាុងរយៈណពល១០ ា្ ខំាងមុខ ( ា្ ២ំ០២១ ដល់ ា្ ២ំ០៣០) គ ឺ“ប្បជាពលរដឋទ្ទ្ួលបានណសវា
សាធារ ៈ និងផលប្បណយាជ្ន៍ពើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នតដលផតល់ណដ្ឋយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្បកបណដ្ឋយ
បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម តដលរួមចំត កសណប្មចឱ្យបាននូវណោលបំ ងដទូ៏្លំទូ្លាយកាុ ងការ
អភិវឌ្ឍណសដឋកិចច និងសងគមជាែិ និងតប្បកាល យប្បណទ្សកមពុជាឱ្យណៅជាប្បណទ្សតដលមានចំ ូលមធយម
កប្មិែខពស់ណៅ ា្ ២ំ០៣០”។   

ណដើមបើសណប្មចបាននូវចកខុវស័ិយខាងណលើណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណផ្លត ែជាសំខាន់ណៅណលើការពប្ងឹង និងការ
តកលមែរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលរមួមានដូចខាងណប្កាម៖ 

• ការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យប្សបណៅនឹង
ចរែិលកខ ៈននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមប្បណភទ្នើមួយៗ រួមមានការតកសប្មួលរដឋបាល
រាជ្ធានើភាំណពញឱ្យមានរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងារតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាល
ប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន រដឋបាលណខែតឱ្យមានរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង នងិមុខងារតាមចរែិ
លកខ ៈជារដឋបាលែំបន ់ និងរដឋបាលប្កុង ប្សុក ឃុ ំ សងាា ែ់ឱ្យមានរចនាសមព័នធ ប្បព័នធ
ប្គប់ប្គង និងមុខងារតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន 

• ការណលើកកមពស់សមែថភាពប្គប់ប្គងកិចចការរដឋបាលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តាមរយៈ
ការពប្ងឹង និងការតកលមែប្បព័នធប្គប់ប្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសណៅរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតតាមប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែម៌ាន (អភិបាល
កិចចឌ្ើជ្ើថល) 

• រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានធនធានហរិញ្ញវែថុកាន់តែណប្ចើន តាមរយៈការបណងាើនប្បភពចំ ូល
មូលដ្ឋឋ ន និងការណផេរធនធានបតនថមពើថ្នា ក់ជាែិប្បកបណដ្ឋយែមាល ភាព អាចពាករ ៍បាន និង
កាែ់បនថយនូវគមាល ែននការអភិវឌ្ឍរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏មានសិទ្ធិអំណាច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាន់តែណប្ចើនកាុងការណរៀបចំ 
និងការអនុវែតតផនការនិងថវកិារបស់ខលួន 
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• ការណរៀបចំ ការតកសប្មួល និងការពប្ងឹងយនតការ នើែិវធិើ និងសតង់ដ្ឋរសប្មាប់ការផតល់ណសវា
សាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍណសដឋកិចចមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្បកបណដ្ឋយ
ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយភាព បរយិាប័នា និងសមធមស៌ងគម 

• រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអាចវាយែនមល ប្គប់ប្គង និងណឆ្លើយែបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពណៅនឹងភាព
ងាយរងណប្ោោះពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ងំឺឆ្លងកាចសាហាវនានា ណដើមបើ
ោបំ្ទ្ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្បជាពលរដឋ ការអភិវឌ្ឍប្បកបណដ្ឋយចើរភាព និងបរយិាបន័ា
ណៅកាុងមូលដ្ឋឋ នរបស់ខលួន 

• ការណលើកកមពស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការដ្ឋក់ណចញនូវ
ណោលនណយាបាយ ការពិនិែយ និងអនុម័ែណលើតផនការ ថវកិា និងកិចចការចមបងៗជាអាទ្ិភាព
ដនទ្ណទ្ៀែរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការណដ្ឋោះប្សាយនូវសំណ ើ សំ ូមពរនានារបស់
ប្បជាពលរដឋ ណដើមបើធានាដល់ប្បសិទ្ធភាពននការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

២.២. សោលបំ ង 
កមមវធិើជាែិសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិដំណាក់កាលទ្ើ២ 

មានណោលបំ ង “ណលើកកមពស់ការផតល់ណសវា និងការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយប្បកបណដ្ឋយបរយិាប័នា 
សមធម៌ និងយុែតិធម៌តាមរយៈការណធវើទ្ណំនើបកមមប្បព័នធអភិបាលកិចចថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការតកលមែនូវដណំ ើ រ
ការផតល់ណសវា និងគុ ភាពណសវា ណដើមបើរមួចំត កកាុ ងការលុបបំបាែ់ភាពប្កើប្ក និងការណលើកកមពស់
គុ ភាពជ្ើវែិរបស់ប្បជាពលរដឋឱ្យកាន់តែប្បណសើរណ ើង”។ 

ណោលបំ ងណនោះបានឆ្លុោះបញ្ហច ងំ និងណធវើបចចុបបនាភាពនូវណោលបំ ងននកជ្ទ្ើ១ និងការដ្ឋក់
បញ្ចូ លនូវណោលណៅជាយុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់អភិបាលកិចចននយុទ្ធសាស្តសតចែុណកា ដំណាក់កាលទ្ើ៤របស់
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលតដលបានសងាែ់ធៃន់ណលើការណធវើទ្ំណនើបកមមននប្បព័នធអភិបាលកិចចថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ឱ្យប្សបណៅ
តាមការផ្លល ស់បតូរយា៉ា ង្ប់រហ័សណៅកាុងសងគមកមពុជា និងណសចកតើប្ែូវការរបស់ប្បណទ្សជាែិនាណពលអនាគែ 
ជាពិណសសណៅណពលតដលកមពុជាកាល យជាប្បណទ្សមានប្បាក់ចំ ូលមធយមកប្មិែខពស់ណៅ ា្ ២ំ០៣០។  

២.៣. សោលសៅ 
ណោលណៅននកជ្ទ្ើ២ ណៅ ា្ ២ំ០៣០គ ឺ “រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធអភិបាលកិចចរបស់រដឋបាល 

ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានលកខ ៈទ្ំណនើប សវ័យភាព ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព និងគ ណនយយភាព កាុ ងការផតល់ 
ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មវូការជាអាទិ្ភាពរបស់ប្បជាពលរដឋប្បកប 
ណដ្ឋយបរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម កាុ ងតដនសមែថកិចចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ។ រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិនើមួយៗមានសិទ្ធិអំណាចសមប្សប និងសមែថភាពប្គប់ប្ោន់សប្មាប់អនុវែតមុខងារទាងំឡាយ
ណប្កាមការប្ែែួពិនិែយពើប្កមុប្បឹការបស់ខលួ ន ណដើមបើធានាដល់ការពប្ងឹងគ ណនយយភាពចំណពាោះប្បជាពលរដឋ”។ 
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២.៤. េមាេភាគ  កិចចការអៃតរវិេ័យ ៃិងេមិទធ្លរំពឹងទុកនៃកមមវធិីជាត ិ
កជ្ទ្ើ២ រមួមានសមាសភាគចំនួន៥ ដូចខាងណប្កាម ៖ 

សមាសភាគទី១៖ ការដឹកនាំ និងការសម្របសម្រលួការងារកាំណែទម្រង៖់ សមិទ្ធផលរពំងឹទុ្កននសមាសភាគ
ណនោះគឺ យនតការដឹកនា ំសប្មបសប្មួល និងោបំ្ទ្ណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពប្ងឹង ណដើមបើណលើក
កមពស់ភាពជាមាច ស់ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ប្កសួង សាថ បន័នានាណៅកាុ ងការណរៀបចំតាក់តែង និងអនុវែត
នូវកមមវធិើកំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និង
ស័កដិសិទ្ធភាព។ 

សមាសភាគទី២៖ រចនសរព័នធ និងម្រព័នធម្គប់ម្គងរដឋបាលថ្នា ក់ក្ម្ការជាតិ៖ សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កនន
សមាសភាគណនោះគឺ រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាល សិទ្ធិអំណាច និងមុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិប្ែូវបានកំ ែយ់ា៉ា ងចាស់លាស់តាមកប្មិែ និងតាមប្បណភទ្រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ 
ប្សបតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលននែំបន់ទ្ើប្កុងធំ រដឋបាលននែំបន់ទ្ើប្បជុ្ជំ្ន និងរដឋបាលននែំបន់
ជ្នបទ្ ណដ្ឋយជ្រុំញការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន ណដើមបើណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង 
ការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងសាធារ ៈ។ 

សមាសភាគទី៣៖ ការម្គប់ម្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស៖ សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននសមាសភាគណនោះ
គឺ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានសិទ្ធិណប្ជ្ើសណរ ើស ប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់បុគគលិករបស់ខលួ នតផែកណលើ
ទ្ំហកំារងារ និងលទ្ធភាពហិរញ្ញវែថុ របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ និងមានបុគគលិកតដលប្បកបណដ្ឋយ
ឆ្នេៈមាច ស់ការ ភកដើភាព និងមនសិការជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈប្សបតាមែួនាទ្ើ ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ខលួ ន ប្ពមទាងំ
ទ្ទ្ួលបានការអភិវឌ្ឍសមែថភាព និងជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈជាប្បចា។ំ 

សមាសភាគទី៤៖ វិរជ្ឈការហិរញ្ញវតថុ និងម្រព័នធណែនការនិងថវិការបស់រដឋបាលថ្នា ក់ក្ម្ការជាតិ៖ សមទិ្ធផល
រពំឹងទុ្កននសមាសភាគណនោះគឺ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានធនធានថវកិាតដលអាចពាករ ៍បាន និងមាន
ទ្ំហសំមប្សបណៅនឹងមុខងារ និងអាទិ្ភាពណោលនណយាបាយជាែិ ណហើយប្ែូវបានវភិាជ្សប្មាប់ការណប្បើប្បាស់
ប្បកបណដ្ឋយភាពបែ់តបនកាុ ងការណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការនានា ដូចមានក ំែ់ណៅកាុ ងតផនការអភិវឌ្ឍ 
កមមវធិើវនិិណយាគ និងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សមាសភាគទី៥៖ ការែតល់ក្សវាសាធារែៈ និងការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋឋ ន៖ សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននសមាសភាគ
ណនោះគឺ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានយនដការ នើែិវធិើ និងសតងដ់្ឋរសប្មាប់ការផដល់ណសវាសាធារ ៈ ការអភិវឌ្ឍ
មូលដ្ឋឋ ន និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងសាធារ ៈប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយភាព បរយិាប័នា 
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និងសមធមស៌ងគមតាមរយៈការអនុវែតមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅ ឬមុខងារជាជ្ណប្មើស និងមុខងារជាកាែពវកិចច 
ណដើមបើណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋកាុ ងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួ ន។ 

បតនថមណលើសមាសភាគទាងំ៥ខាងណលើណនោះ កជ្ទ្ើ២ ក៏នឹងណផ្លត ែណលើកិចចការអនតរវស័ិយចំនួន២
តដលរមួមាន ៖ 

− ការក្លើកករពស់សរភាពក្េនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសរធរ៌សងគរ៖ កិចចការណនោះគឺ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិណប្ជ្ើសណរ ើស និងប្គប់ប្គងបុគគលិក ណរៀបចំតផនការ និងធនធាន ប្ពមទាងំចាែ់តចងការផតល់ណសវាសាធារ
 ៈ និងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នណដ្ឋយោម នការណរ ើសណអើង និងមិនប្បកាន់ជាែិសាសន៍ សាសនា ណភទ្ ជ្នពិការ និង
ណឆ្លើយែបដល់ប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះនានាកាុ ងសងគមប្បកបណដ្ឋយបរយិាប័នា និងសមធម៌។ 

− ការម្គប់ម្គងការកាត់បនថេភាពងាេរងក្ម្រោះពីការណម្រម្រលួអាកាសធាតុ ការកាត់បនថេហានិភ័េនន
ក្ម្រោះរហនតរាេ និងជ្ាំ ងឺឆ្លងកាចសាហាវនន៖ កិចចការណនោះគឺ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអាចវាយែនមល ប្គប់ប្គង និង
ណឆ្លើយែបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពនឹងភាពងាយរងណប្ោោះពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ងឺំឆ្លង
កាចសាហាវនានា ណដើមបើោបំ្ទ្ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្បជាពលរដឋ និងអភិវឌ្ឍប្បកបណដ្ឋយចើរភាពណៅកាុ ង
មូលដ្ឋឋ នរបស់ខលួ ន។ 

២.៥. យុទធសាស្តេតនៃការអៃុវតតកមមវិធីជាត ិ
មូលដ្ឋឋ នប្គឹោះដ៏សំខាន់ននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ គឺការចូលរមួោបំ្ទ្យា៉ា ងសកមមពើប្កសួង សាថ បន័នានា

របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល នងិសាធារ ជ្នទូ្ណៅកាុងការអនុវែតឱ្យបានសណប្មចនូវចកខុវស័ិយ ណោលបំ ង 
ណោលណៅ និងសមាសភាគនានាតដលប្ែូវបានកំ ែ់យា៉ា ងចាសល់ាស់ណៅកាុងឯកសារកមមវធិើជាែិណនោះ។ 

តផែកណលើការប្សុោះប្សួលមែិោា យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយណលើចកខុវស័ិយ ណោលបំ ង និងណោលណៅនន 
កំត ទ្ប្មង់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណនោះ កជ្ទ្ើ២ នឹងកំ ែ់អពំើលទ្ធផលរពំឹងទុ្កជាក់លាក់ និងអាច
សណប្មចបានសប្មាប់រយៈណពលមធយម និងរយៈណពលតវង និងប្ែូវណរៀបចំតផនការសកមមភាពលមែិែ ណដើមបើ
ធានាដល់ការសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទាងំណនាោះ។  

សមាសភាគនានាននកជ្ទ្ើ២ណនោះ ប្ែូវមានទ្ំនាកទ់្ំនងោា  និងប្ែូវអនុវែតណដ្ឋយមានកិចចសហការោា
យា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធ។ លទ្ធផលជាយុទ្ធសាស្តសតននសមាសភាគនើមួយៗអាចសណប្មចបាន លុោះប្តាតែសមាសភាគ
ពាក់ព័នធណផសងណទ្ៀែបានចូលរមួអនុវែតកាុងការបំណពញឱ្យោា ណៅវញិណៅមក។ ការកំ ែ់សមាសភាគទាងំ
ណនោះប្ែូវបានណរៀបចំឱ្យមានលកខ ៈសមប្សបជាមួយនឹងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ប្កសួង សាថ បន័ដឹកនាអំនុវែត
សមាសភាគនើមួយៗ។  

កជ្ទ្ើ២ នឹងប្ែូវអនុវែតជាដំណាក់កាលៗតាមរយៈតផនការអនុវែតពហុ ា្ ។ំ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំជា
ពើរដំណាក់កាល តដលដំណាក់កាលនើមួយៗមានរយៈណពល៥ ា្ ។ំ  
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ឯកសារកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវកំ ែ់នូវលទ្ធផលចមបងៗសប្មាប់ការប្ែួែពិនិែយ និងការវាយែនមលណៅកាុង 
រយៈណពលននកមមវធិើជាែិទាងំមូល។ ប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលននកមមវធិើជាែិប្ែូវណរៀបចំ ប្ែួែពិនិែយ និងណធវើ
បចចុបបនាភាពតាមការចាបំាច់។ តផនការអនុវែត៥ ា្ នំើមួយៗប្ែូវណរៀបចំឱ្យប្សបជាមួយប្កបខ័ ឌ លទ្ធផល
ណនោះ។ ចំណពាោះតផនការសកមមភាព និងថវកិាប្បចាំ្ ា បំ្ែូវណរៀបចំតផែកណលើតផនការអនុវែត៥ ា្ នំើមួយៗ។   

ការណរៀបចំតបបតផនននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ អាចមានការតប្បប្បួលកាុងអំ ុងណពលននការអនុវែត
កមមវធិើជាែិទាងំមូល។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ឯកសារកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវកំ ែ់នូវណោលការ ៍ែប្មង់ទ្ិសមួយចំនួន 
ប្ពមទាងំប្ែូវណប្ោងនូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក និងសកមមភាពជាអាទ្ិភាពនានាសប្មាប់ការណរៀបចំ ផអ៥ទ្ើ១ និង
ផអ៥ទ្ើ២។  

កជ្ទ្ើ២ គឺជារណបៀបវារៈនណយាបាយមួយននការតកទ្ប្មង់វស័ិយសាធារ ៈដ៏ទូ្លំទូ្លាយមួយ
របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល។ ភាពណជាគជ្័យននកជ្ទ្ើ២ណនោះ មានភាពពាក់ព័នធណៅនឹងការអនុវែតកមមវធិើតកទ្ប្មង់
ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ និងកមមវធិើកំត ទ្ប្មងច់ាប់
និងប្បព័នធយុែតិធម ៌ ប្ពមទាងំកំត ទ្ប្មង់តាមវស័ិយនើមួយៗ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំ
តាក់តែងណដើមបើធានាដល់ការសប្មបសប្មួល និងកចិចសហការជាមួយនឹងការតកទ្ប្មង់ការប្គបប់្គងហរិញ្ញវែថុ
សាធារ ៈ កំត ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ និងកំត ទ្ប្មង់ចាប់និងប្បព័នធយុែតិធម៌។ 
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ជំពូកទី៣ 

េមាេភាគនៃកមមវិធីជាតិ 
៣.១. េមាេភាគទី១៖ ការដ្ឹកនំា ៃិងការេគ្មបេគ្មួលការងារកំត ទគ្មង ់
៣.១.១. េៃិទាៃភាព 

កំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅកមពុជា គឺជាកំត ទ្ប្មង់ 
តដលមានភាពសាញុំ ំ សមុគសាម ញ និងមានបញ្ហា ប្បឈមជាណប្ចើន អាប្ស័យណហែុណនោះ ថិរណវលា១០ ា្ ំ
សប្មាប់ កជ្ទ្ើ២ សតើពើការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ គឺណៅតែជារយៈណពលខលើមួយ
តដលមានការលំបាកកាុងការសណប្មចបានទាងំប្សុងនូវណោលបំ ងនានាននកំត ទ្ប្មង់ណនោះ។ ប្កសួង  
សាថ ប័នពាក់ពន័ធនានានឹងប្ែូវបនតណធវើកំត ទ្ប្មង់របស់ខលួនតាមតបបតផនខុសៗោា  ប្សបតាមែួនាទ្ើ ភារកចិច 
ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ និងកចិចការអាទ្ិភាពរបស់ខលួន ប៉ាុតនតណដ្ឋយសារសកមមភាពននកំត ទ្ប្មង់របស់ប្កសួង 
សាថ ប័ននើមួយៗ មានការជ្ោះឥទ្ធិពលោា ណៅវញិណៅមកជាមួយនងឹការតកទ្ប្មង់ណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
អាប្ស័យណហែុណនោះ ការអនុវែតនូវកំត ទ្ប្មង់របស់ប្កសួង សាថ បន័នើមួយៗប្ែូវមានភាពប្បទាក់ប្កឡាោា  
ោបំ្ទ្ោា ណៅវញិណៅមក គឺជាកតាត ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយ។ ជាមយួោា ណនោះតដរ កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់សំខាន់ៗ
ដនទ្ណទ្ៀែរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលរមួមាន៖ កមមវធិើតកទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ កមមវធិើកំត 
ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ  និងកមមវធិើកំត ទ្ប្មងច់ាប់ និងប្បព័នធយុែតិធម ៌ក៏ចាបំាច់ប្ែូវសប្មបសប្មួល
ោា ណៅវញិណៅមកជាមួយកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើ
រមួោា សណប្មចនូវទ្សសនវស័ិយ ណោលនណយាបាយ នងិយុទ្ធសាស្តសតនានារបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាណៅកាុង
ការអភិវឌ្ឍប្បណទ្សជាែិទាងំមូល។ ណប្ៅពើណនោះ ណដ្ឋយសារកំត ទ្ប្មង់ណនោះប្ែូវណប្បើប្បាស់ណពលណវលាយូរអតងវង 
ប្ពមទាងំប្ែូវណដ្ឋោះប្សាយប្សបណៅតាមសាថ នភាពតដលកំពុងវវិែតនានាដូចជា ការវវិែតននបណចចកវទិ្ាព័ែម៌ាន 
និងការផ្លល ស់បដូរននវសិាលភាព រចនាសមព័នធ និងការរ ើកចណប្មើនណសដឋកិចចរបស់ទ្ើប្កុង នងិទ្ើប្បជុ្ំជ្ននានា 
ណហែុដូណចាោះ កំត ទ្ប្មង់ណនោះចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការប្គប់ប្គងតាមអភិប្កមថមើមួយ។ 

ជាមួយោា នឹងភាពសមុគសាម ញខាងណលើណនោះ រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលបានណបដជាា ចិែតកាុងការបនតអនុវែតកំត 
ទ្ប្មង់ឱ្យកាន់តែសុើជ្ណប្ៅ ក៏ប៉ាុតនតណដើមបើធានាឱ្យសកមមភាពនានាននកមមវធិើជាែិប្ែូវបានអនុវែតប្បកបណដ្ឋយ
កិចចសហការោា  និងសណប្មចបានតាមណោលណៅ ចាបំាច់ប្ែូវមានការចូលរមួអនុវែតប្បកបណដ្ឋយការតាងំចិែត 
និងភាពជាមាច ស់របស់ប្កសួង សាថ ប័នទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ កាុងន័យណនោះ ការប្គប់ប្គង
កំត ទ្ប្មង ់ ពុំតមនតផែកទាងំប្សុងតែណៅណលើថ្នា ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលប៉ាុណណាណ ោះណទ្ ប៉ាុតនតក៏
អាប្ស័យណៅណលើថ្នា ក់ដឹកនារំបស់ប្កសួង សាថ ប័ននានាទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា កណ់ប្កាមជាែិផងតដរ។ ថ្នា ក់
ដឹកនានំនប្កសួង សាថ ប័ននានាទាងំថ្នា ក់ជាែិ នងិថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិក៏ដូចជាអាកពាក់ព័នធដនទ្ណទ្ៀែ ប្ពមទាងំ
ប្បជាពលរដឋទូ្ណៅ ចាបំាច់ប្ែូវមានការយល់ដឹងយា៉ា ងចាស់លាស់អំពើចកខុ វស័ិយជាយុទ្ធសាស្តសត និង
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ណោលបំ ងននកំត ទ្ប្មង់ អាប្ស័យណហែុណនោះ ការពប្ងឹងនូវការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងណដើមបើណលើកមពស់ការ
យល់ដឹងអំពើកំត ទ្ប្មងឱ់្យបានទូ្លំទូ្លាយ គឺជាកតាត ជាគនលឹោះមយួននការដឹកនាកំំត ទ្ប្មង់។ 

ការប្គប់ប្គងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ែប្មូវឱ្យមានការដឹកនា ំ សប្មបសប្មួលណដ្ឋយគ ៈកមាម ធិការ
ជាែិមួយកាុងនាមរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ជាមួយនឹងការចូលរមួយា៉ា ងសកមមរបស់ប្កសួង សាថ ប័នអនុវែតនានាទាងំ
ណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  

ណៅណពលតដលកំត ទ្ប្មង់កាន់តែសុើជ្ណប្ៅ ចាបំាច់ប្ែូវគិែគូរពើជ្ណប្មើសនានាននការណរៀបចំនូវ
រចនាសមព័នធសាថ ប័នថ្នា ក់ជាែិតដលមានការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវយា៉ា ងចាស់លាស់ទាងំការដឹកនា ំ ការសប្មប
សប្មួល ប្ពមទាងំការតាមដ្ឋនប្ែួែពនិិែយ នងិការោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ មុខងារមួយចំនួន
តដលប្ែូវបានអនុវែតណៅកាុងកមមវធិើជាែិ នឹងកាល យជាមុខងារអចិនស្តនតយរ៍បស់ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធមួយឬ
ណប្ចើន។ ប្កសួងជ្ំនាញមួយចំនួនតដលពាក់ព័នធនឹងការផតល់ណសវាសាធារ ៈតាមវស័ិយនើមួយៗ ប្ែូវពិនិែយ
តកសប្មួលណ ើងវញិនូវរចនាសមព័នធ នងិមុខងារបចចុបបនារបស់ខលួន ណដើមបើធានាដល់ការដឹកនា ំនិងការទ្ទ្ួល
ខុសប្ែូវណលើការណរៀបចំណោលនណយាបាយកាុងវស័ិយរបស់ខលួន ផដល់នូវណោលការ ៍ត នានំានា កំ ែ់សតងដ់្ឋរ
ណសវា ោបំ្ទ្បណចចកណទ្ស នងិពប្ងឹងសមែថភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំការប្ែួែពិនិែយវាយែនមល
ណលើការអនុវែតមុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដ្ឋយរកាទុ្កនូវមុខងារជាយុទ្ធសាស្តសតសំខាន់ៗតដល
មិនអាចណធវើវមិជ្ឈការបាន។  

ណដើមបើឱ្យកំត ទ្ប្មង់ណនោះកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាព ចាបំាច់ប្ែូវមានការចូលរមួយា៉ា ងសកមម និងការ
យល់ដឹងចាស់លាស់ពើប្បជាពលរដឋ។ តផែកតាមណោលការ ៍ននការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅ
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានជាប់ណ ា្ ែគឺជាែួអងគដ៏សំខាន់កាុងការធានា
នូវការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយប្បជាពលរដឋ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ សមាគមប្កុម
ប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានែួនាទ្ើយា៉ា ងសំខាន់កាុងការកសាងសមែថភាពរបស់ប្កុមប្បឹកា និងការ
ចូលរមួចំត កកាុងការោបំ្ទ្ដល់ការពប្ងឹងសិទ្ធិអណំាច ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើែួនាទ្ើ និងភារកិចចរបស់
ប្កុមប្បឹកា។ 

អងគការសងគមសុើវលិមានែួនាទ្ើយា៉ា ងសំខាន់ កាុងការរមួចំត កពានំានូំវកងវល់របស់ប្បជាពលរដឋ
ជូ្នរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពិនិែយ និងណដ្ឋោះប្សាយ ប្ពមទាងំចូលរមួណលើកកមពស់សិទ្ធិទ្ទ្ួលពែ័៌មានចាបំាច់
នានារបស់ប្បជាពលរដឋ ក៏ដូចជាចូលរមួកាុងការផតល់ណសវា និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នផងតដរ។ កនលងមកមាន
បទ្ពិណសាធនល៍ែៗ ជាណប្ចើនតដលអងគការសងគមសុើវលិបានបំណពញែួនាទ្ើ និងភារកិចចប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព
ដូចជាការអនុវែតណៅកាុងការងារគ ណនយយភាពសងគម ក៏ប៉ាុតនតណៅមានភាពមិនទាន់រលូនលែកាុងកិចចសហការ
ោា រវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងអងគការសងគមសុើវលិផងតដរ។ 

តផែកតាមចាប់សតើពើការប្គប់ប្គងរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  គ ៈកមាម ធកិារជាែិ
សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (គ.ជ្.អ.ប.) ប្ែវូបានបណងាើែណ ើងណៅចុង
ា្ ២ំ០០៨ កាុងនាមជាសាថ ប័នទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការដឹកនា ំនិងការសប្មបសប្មួលកិចចដំណ ើ រការជាទូ្ណៅ
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ននកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ គ.ជ្.អ.ប. បានបណងាើែណ ើងនូវ
អនុគ ៈកមាម ធិការនានាតដលមានែនួាទ្ើជ្ួយ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការពិនិែយ នងិផដល់ណយាបល់ណលើណសចកដើប្ពាង
ណោលនណយាបាយ ចាប់ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានាពាក់ព័នធនឹងកំត ទ្ប្មង់។ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន 
គ.ជ្.អ.ប. ក៏បានបំណពញែួនាទ្ើយា៉ា ងសំខាន់ណៅកាុងកិចចដំណ ើ រការណរៀបចំណសចកដើប្ពាងណោលនណយាបាយ 
ចាប់ នងិលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានា ក៏ដូចជាបានបំណពញែួនាទ្ើ កាុងការសប្មបសប្មួល និងការអនុវែត
ណដ្ឋយផ្លេ ល់នូវសកមមភាពប្បចានំថៃននកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ផងតដរ។ ណដ្ឋយត ក គ ៈកមាម ធិការដឹកនាំ
កំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការណៅតាមប្កសួង សាថ បន័ពាក់ព័នធ និងណៅតាមរដឋបាលរាជ្ធានើ 
ណខែត ប្កុង នងិប្សុក ក៏បានបំណពញែួនាទ្ើរបស់ខលួនយា៉ា ងសកមមកាុងការអនុវែតការងារកំត ទ្ប្មង់ផងតដរ។  

ការអនុវែតសមាសភាគ ឬសកមមភាពនានាននកជ្ទ្ើ១ ប្ែូវបានតបងតចកឱ្យមានការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ
ណផសងៗោា រវាងប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នងិអងគការសងគមសុើវលិពាក់ព័នធនានា។ 
ណដ្ឋយត ក នដគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធមយួចំនួនក៏បានចូលរមួផដល់ការោបំ្ទ្តផាកហរិញ្ញវែថុ និងការពិភាកា
តផាកណោលនណយាបាយ ណដ្ឋយណប្បើប្បាស់ជាសំខាន់នូវយនតការននប្កុមការងារបណចចកណទ្សសដើពើការអភិវឌ្ឍ
តាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ជារមួ តាមរយៈការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ កំត ទ្ប្មង់ណនោះបានជ្ួបប្បទ្ោះនូវបញ្ហា ប្បឈមមួយចំនួន 
តដលណធវើឱ្យមានការរាងំសេោះ និងអូសបនាល យរយៈណពលកាុងការអនុវែតនូវកិចចការអាទ្ិភាពមួយចំនួន។ 
ភាពយែឺយា៉ា វណនោះ បានឆ្លុោះបញ្ហច ងំឱ្យណឃើញពើភាពសមុគសាម ញននកំត ទ្ប្មង ់ នងិការខវោះបទ្ពិណសាធន៍កាុង
ការអនុវែតកំត ទ្ប្មង់ណៅកមពុជានាណពលកនលងមក។ ណៅកាុងការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ ប្កសួង សាថ បន័អនុវែតនានា 
បានណរៀនសូប្ែនូវណមណរៀន បទ្ពិណសាធនជ៍ាបណ ដើ រៗ និងបានតកសប្មួលនូវវធិើសាស្តសតននការអនុវែតរបស់ខលួន
ឱ្យប្សបណៅតាមការវវិឌ្ឍននកមមវធិើជាែ។ិ ណទាោះយា៉ា ងណាក៏ណដ្ឋយ ភាពយែឺយា៉ា វននការអនុវែតកិចចការអាទ្ភិាព
មួយចំនួន កណ៏ផដើមណចញជាសំខាន់ពើកងវោះខាែននការតាងំចិែត ឬភាពសាេ ក់ណសេើររបស់ប្កសួង សាថ ប័នពាកព់័នធ
មួយចំនួនកាុងការអនុវែតសកមមភាព  ឬលទ្ធផលរពំឹងទុ្កជាក់លាកម់ួយចំនួន កដូ៏ចជាការចូលរមួកាុងការ
សណប្មចនូវណោលណៅជាយុទ្ធសាស្តសតរមួននកំត ទ្ប្មង់ផងតដរ។ ណដ្ឋយត ក ប្កសួង សាថ ប័នមួយចនំួន
តដលោបំ្ទ្កិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ ក៏ណៅពុំទានម់ានទ្ិសណៅចាស់លាស់កាុងការអនុវែតកំត ទ្ប្មង់ណនោះ 
ឬពុំទាន់បានចាែ់ទុ្កការងារកំត ទ្ប្មង់ណនោះ ជាកិចចការអាទ្ិភាពសំខាន់មួយកាុងចំណណាមកិចចការសាូល
តដលប្កសួង សាថ ប័នណនាោះទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ។  

ជាទូ្ណៅ កងវោះខាែននការតាងំចិែត នងិការពុំបានផដល់អាទ្ិភាពណៅណលើការងារកំត ទ្ប្មងក់ារ
អភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិរបស់ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធមួយចំនួន គឺជាបញ្ហា
ប្បឈមដ៏សំខាន់មួយណៅកាុងការសណប្មចឱ្យបាននូវណជាគជ្័យននណោលបំ ង និងណោលណៅននកជ្ទ្ើ១។ 

ជាមួយោា ណនោះតដរ  អនុគ ៈកមាម ធិការនានារបស់គ.ជ្.អ.ប. បានដំណ ើ រការយា៉ា ងសកមមនូវកិចចការ
របស់ខលួនកាុងណពលចាប់ណផតើមអនុវែតកជ្ទ្ើ១ ក៏ប៉ាុតនតបនាេ ប់មកកិចចដណំ ើ រការណនោះហាក់តលងមានភាពសកមម
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ដូចណពលមុនតដលជាណហែុណធវើឱ្យ គ.ជ្.អ.ប. ចាបំាច់ប្ែវូតកសប្មួលសមាសភាពននគ ៈកមាម ធិការទាងំណនោះ
ណ ើងវញិ ណដើមបើធានាដល់ប្បសិទ្ធភាពននកិចចដំណ ើ រការរបស់អនុគ ៈកមាម ធិការនានារបស់គ.ជ្.អ.ប.។ 

កជ្ទ្ើ១ ក៏បានជ្ួបប្បទ្ោះនូវបញ្ហា ប្បឈមអំពើហរិញ្ញវែថុកាុងណពលតដលមូលនិធិរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍
ភាគណប្ចើនប្ែូវបានផ្លែ កណៅណដើម ា្ ២ំ០១៨។ បញ្ហា ណនោះ នាឱំ្យមានការកាែ់បនថយនូវការោបំ្ទ្ជ្ំនួយ
បណចចកណទ្សដល់ការងារកំត ទ្ប្មង ់ នងិខវោះខាែថវកិាសប្មាប់អនុវែតសកមមភាពមួយចំនួន។ ណទាោះបើយា៉ា ង
ណនោះក៏ណដ្ឋយ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលបានខិែខពំប្ងឹងភាពជាមាច ស់ននការអនុវែតកំត ទ្ប្មង់ តាមរយៈការកំ ែ់
ឱ្យប្កសួង សាថ ប័នពាក់ពន័ធនានាណប្បើប្បាស់នូវថវកិារបស់ខលួនកាុងការអនុវែតនូវកិចចការជាអាទ្ិភាពនានានន
កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់។ 

ភាពយែឺយា៉ា វននកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិណៅកាុងកជ្ទ្ើ១ ក៏ពាកព់័នធណៅនឹងប្បជាពលរដឋតដលភាគណប្ចើនណៅតែមិនទាន់បានយល់ដឹងចាស់លាស់
អំពើណោលបំ ងជាយុទ្ធសាស្តសតននកំត ទ្ប្មង ់ ក៏ដូចជាមិនទាន់ណមើលណឃើញអំពើអែថប្បណយាជ្ន៍ននកំត 
ទ្ប្មង់ណៅណលើការណលើកកមពស់គុ ភាព និងប្បសិទ្ធភាពននការផដល់ណសវានានាណៅណ ើយ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ 
ប្បសិនណបើប្បជាពលរដឋទូ្ណៅបានយល់ដឹងចាស់លាស់អំពើណោលបំ ង និងអែថប្បណយាជ្ន៍ននកំត ទ្ប្មង ់
ណនាោះនឹងបងាលកខ ៈងាយប្សួលដល់ការណកៀរគរការោបំ្ទ្បានយា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយណលើកំត ទ្ប្មង់ណនោះ។ 

ណទាោះបើជាយា៉ា ងណនោះក៏ណដ្ឋយ សមិទ្ធផលជាសំខាន់ននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ បានឆ្លុោះបញ្ហច ងំឱ្យណឃើញ
អំពើការប្សុោះប្សួលមូលមែិោា  និងណកៀរគរការោបំ្ទ្កាន់តែណប្ចើនណ ើងជាពិណសសណៅថ្នា ក់មូលដ្ឋឋ នតាមរយៈ
ការបណងាើែឱ្យមានប្កបខ័ ឌ ចាស់លាស់សប្មាប់ការចូលរមួរបស់អងគការសងគមសុើវលិ និងវស័ិយឯកជ្ន
ណៅកាុងដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ នងិប្បែបិែតិការនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ណៅកាុងតផនការអនុវែតរយៈណពលបើ ា្ ដំំណាក់កាលទ្ើ៣ ពើ ា្ ២ំ០១៨ ដល់ ា្ ២ំ០២០ (ផអ៣ទ្ើ៣) 
ននកជ្ទ្ើ១ រមួមាននូវសមាសភាគសដើពើ “ការប្គប់ប្គង នងិការដឹកនាកំំត ទ្ប្មង់” តដលមានវសិាលភាព 
និងទ្ប្មង់ប្បហាក់ប្បតហលនឹងសមាសភាគទ្ើ១ តដលបានណប្ោងណ ើងណៅកាុងកជ្ទ្ើ២ផងតដរ។ អាប្ស័យ
ណហែុណនោះ កចិចការអាទ្ិភាពសំខាន់ៗមយួចំនួនននសមាសភាគទ្ើ១ណៅកាុងផអ៣ទ្ើ៣ តដលមិនទាន់បាន
សណប្មចទាងំប្សុងនឹងប្ែូវបនតអនុវែតណៅកាុងកជ្ទ្ើ២ណទ្ៀែ តដលកិចចការទាងំណនាោះរមួមាន៖ 

• ការពិនិែយ និងការតកសប្មួលណ ើងវញិនូវរចនាសមព័នធននអគគនាយកដ្ឋឋ នរដឋបាលប្កសួង
មហានផេ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. និងអងគភាពពាក់ព័នធនានារបស់ប្កសួង សាថ ប័នមួយចំនួន
តដលបានណផេរមុខងារ 

• ការពប្ងឹងភាពជាមាច ស់ណលើការងារកំត ទ្ប្មង់ នងិការណរៀបចំណវទ្ិកាសប្មាប់ការពិភាកាោា
កាុងកប្មិែថ្នា ក់ដឹកនាអំំពើបញ្ហា ប្បឈមនានាននកំត ទ្ប្មង់តាមរយៈការណរៀបចំកិចចប្បជុ្ំប្បចាំ
ា្ ចំំនួន៣ ដ្ឋច់ណដ្ឋយត កពើោា  ណពាលគឺការណរៀបចំកិចចប្បជុ្កំប្មិែអភិបាលប្កុង ប្សុក 
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កិចចប្បជុ្ំកប្មែិអភិបាលរាជ្ធានើ ណខែត និងកចិចប្បជុ្ំកប្មិែរដឋណលខាធិការននប្កសួង សាថ ប័ន
ពាក់ព័នធនានា 

• ការពប្ងឹងយុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងតដលរមួមាន ការណរៀបចំសកមមភាពជាការផដួច
ណផដើមនានា ណដើមបើធានាឱ្យមានការផ្លល ស់បតូរឥរយិាបថ ការណរៀបចំណវទ្ិកាផសពវផាយព័ែ៌មាន
យា៉ា ងែិចចំនួន៣ដងកាុងមយួ ា្  ំ ការពប្ងឹងប្បព័នធផសពវផាយតាមបណាដ ញពែ័៌មានសងគម 
និងណគហទ្ំព័ររបស់គ.ជ្.អ.ប. ប្ពមទាងំការណបាោះពុមពផសពវផាយជាណដើម 

• ការណរៀបចំនូវយុទ្ធសាស្តសតមួយ សដើពើការអនុវែតសាកលបងនូវសកមមភាពមួយចំនួនតដលធានា
ដល់ការអនុវែតនូវណោលនណយាបាយននកំត ទ្ប្មង់ និងការប្បមូលចងប្កងនូវណមណរៀន  
បទ្ពិណសាធន៍លែៗ  ណដើមបើណធវើជាមូលដ្ឋឋ នកាុងការពិនិែយ និងតកសប្មួលនូវណោលនណយាបាយ
នានាតដលកំពុងអនុវែត 

• ការពប្ងឹងនូវែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការោំប្ទ្ដល់
សមាជ្ិករបស់ខលួន ប្ពមទាងំការណលើកកមពស់នូវភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និង
អងគការសងគមសុើវលិ។ 

៣.១.២. ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃេមាេភាគទី១ 

៣.១.២.១. សមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក  

សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននសមាសភាគទ្ើ១ គឺ "យនតការដឹកនា ំសប្មបសប្មលួ និងោបំ្ទ្ណៅថ្នា ក់ជាែិ 
និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង ណដើមបើណលើកកមពស់ភាពជាមាច ស់ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែវូរបស់ប្កសួង សាថ ប័ន
នានាណៅកាុ ងការណរៀបចំតាក់តែង និងអនុវែតនូវកមមវធិើកំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅ
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និងសក័ដិសិទ្ធភាព”។ 

៣.១.២.២. យទុ្ធសាស្តសរដ ើមបីសដរមចសមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សមាសភាគទ្ើ១ សដើពើការដឹកនា ំ និងការសប្មបសប្មួលការងារកំត ទ្ប្មង់ននកជ្ទ្ើ២ប្ែូវបាន
ណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយតផែកណលើសមិទ្ធផលនានា ប្ពមទាងំណមណរៀនបទ្ពិណសាធន៍ននការណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈម
នានាតដលបានអនុវែតណៅកាុងកជ្ទ្ើ១។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ការណរៀបចំតាក់តែងសមាសភាគទ្ើ១ននកជ្ទ្ើ២  
ប្ែូវបានយកចិែតទុ្កដ្ឋក ់ និងពិចារណាណៅណលើបរបិទ្ននការវវិែតយា៉ា ង្ប់រហ័សននកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ 
និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្បណទ្សជាែិ ក៏ដូចជាតផែកណៅណលើែួនាទ្ើននការដឹកនា ំ នងិប្គប់ប្គងតដលបានកំ ែ់
យា៉ា ងជាក់លាក់ ណៅកាុងសមាសភាគណផសងៗណទ្ៀែននកជ្ទ្ើ២។ 

ែួនាទ្ើដឹកនារំបស់ គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវបានពប្ងឹងឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាពបតនថមណទ្ៀែ ជាពិណសស
តាមរយៈការជ្ំរុញឱ្យអនុគ ៈកមាម ធិការនានារបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាន់តែមានសកមមភាពយា៉ា ងសកមម។ 
កជ្ទ្ើ២ នឹងជ្ំរុញឱ្យមានការខិែខំប្បឹងតប្បងប្បកបណដ្ឋយលកខ ៈជាប្បព័នធ នងិរងឹមា ំ ណដើមបើណលើកកមពស់
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ការយល់ដឹងយា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយអំពើណោលបំ ង យុទ្ធសាស្តសត និងទ្ិសណៅនានាននកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍ
តាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងណោលបំ ងណលើកកមពស់នូវការប្សុោះប្សួលមូលមែោិា  
កាុងការអនុវែតកំត ទ្ប្មង់ណនោះ។ ការដឹកនា ំនិងការប្គប់ប្គងកំត ទ្ប្មង់នឹងប្ែូវបានបនតពប្ងងឹ ណដ្ឋយណផ្លដ ែ
ជាសំខាន់ណលើការណលើកកមពស់ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ថ្នា ក់ដឹកនានំានាណៅណលើលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក។ កាុងអំ ុង
ណពល១០ ា្ ណំៅមុខណនោះ ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនានានឹងប្ែូវបានតកសប្មួលរចនាសមព័នធរបស់ខលួនជាបណ ដើ រៗ 
ណដើមបើធានាដល់ការោបំ្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍននអភិបាលកិចចលែណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ភាពជានដគូជាមួយនដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងជាមួយអងគការសងគមសុើវលិនឹងប្ែូវបានពប្ងឹងបតនថមណទ្ៀែតដលកាុងណនាោះ សមាគមប្កុមប្បឹកា
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹងកាន់តែចូលរមួចំត កយា៉ា ងសំខាន់ណៅកាុងការពប្ងឹងភាពជានដគូទាងំណនោះ។ 

ការដឹកនា ំ និងការសប្មបសប្មួលការងារកំត ទ្ប្មង់សប្មាប់ការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ នឹងមិនដូចោា
ទាងំប្សុងជាមួយនឹងការដឹកនា ំនិងការសប្មបសប្មួលការងារកំត ទ្ប្មង់ណៅកាុងកជ្ទ្ើ១ ណនាោះណទ្។ ទ្នេមឹ
នឹងការបនតណផ្លដ ែការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ គែិយុែតនានា កជ្ទ្ើ២ ក៏ប្ែូវយកចិែត
ទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការផតល់ណសវាណៅថ្នា ក់មូលដ្ឋឋ នផងតដរ។ កាុងរយៈណពលជាង
១០ ា្ កំនលងមកណនោះ ប្បណទ្សកមពុជាមានការអភិវឌ្ឍណលើប្គប់វស័ិយយា៉ា ង្ប់រហ័ស ណហើយរពំឹងថ្ននឹងមាន
ការវវិែតយា៉ា ងណលឿនបតនថមណទ្ៀែណៅណពលអនាគែ។ ទ្នេឹមោា នឹងការអភិវឌ្ឍជាទូ្ណៅណនោះ បណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន
ក៏មានការរ ើកចណប្មើនយា៉ា ង្ប់រហ័ស ណហើយនឹងណដើរែួនាទ្ើកាន់តែទូ្លំទូ្លាយណៅកាុងកិចចការប្គប់ប្គង
រដឋបាល និងកាុងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងនានារវាងរដឋបាលសាធារ ៈប្គប់ថ្នា កជ់ាមួយនឹងប្បជាពលរដឋ។ 

ទ្ិសណៅសំខាន់បំផុែននកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
គឺការណផេរសិទ្ធិអំណាច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើឱ្យរដឋបាលទាងំណនាោះអាច
បណប្មើប្បជាពលរដឋប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ ជាមួយោា ណនោះ ថ្នា ក់ដឹកនារំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ចាបំាច់ប្ែូវមានសមែថភាព និងទ្ំនុកចិែតខលួនឯងកាុងការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតនានាណដ្ឋយការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ 
កាុងការណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋប្បកបណដ្ឋយភាពបែ់តបន។ កាុងន័យណនោះ ការអភិវឌ្ឍ
សមែថភាពសប្មាប់ការដឹកនា ំនិងការប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ គឺជាកិចចការចាបំាច់មួយកាុង
ចំណណាមកិចចការសំខាន់នានាកាុងកជ្ទ្ើ២។  

ណលើសពើណនោះណទ្ៀែ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតសហការយា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធជាមួយកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ដនទ្ណទ្ៀែ
របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលទាងំកប្មិែថ្នា ក់ដឹកនា ំ និងកប្មិែបណចចកណទ្ស រមួមានកមមវធិើតកទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គង
ហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ចាប់និងប្បព័នធយុែតិធម ៌
និងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់តាមវស័ិយណផសងៗណទ្ៀែ។ 

៣.១.២.៣. លទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននសមាសភាគទ្ើ១ណនោះ នឹងប្ែូវសណប្មចបានតាមរយៈការអនុវែតឱ្យបាន
ណជាគជ្័យនូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កជាយុទ្ធសាស្តសតចំនួន ៥ តដលរមួមានដូចខាងណប្កាម៖ 
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• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ ៖ យនតការដឹកនាកំំត ទ្ប្មង់ប្ែូវបានពប្ងឹងយា៉ា ងរងឹមា ំណដើមបើបនត
ជ្ំរុញកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យកាន់តែមាន 
ការវវិឌ្ឍណៅមុខប្បកបណដ្ឋយសមធម៌ និងបរយិាប័នា 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ ៖ ចកខុវស័ិយ ណោលបំ ង ណោលណៅ និងសមិទ្ធផលនានាននកំត 
ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានផសពវផាយ សំណៅ
បណងាើនការយល់ដឹង នងិការោបំ្ទ្យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយណដ្ឋយប្កសួង សាថ បន័ រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ ប្បជាពលរដឋ និងអាកពាកព់ន័ធនានា 

• លទ្ធផលរពឹំងទុ្កទ្ើ៣៖  កមមវ ធិ ើជាែិដ ំណាក់កាលទ្ើ២ប្ែូវបានអនុវែ តប្បកបណដ្ឋយ
ប្បសិទ្ធភាព និងស័កតិសិទ្ធិភាព 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ ៖ រចនាសមព័នធសាថ ប័នណៅថ្នា ក់ជាែិសប្មាប់ធានាការោំប្ទ្ដល់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពប្ងឹង  

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ ៖ ការចូលរមួរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និង
អងគការសងគមសុើវលិកាុងកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ប្ែូវបានណលើកកមពស់។ 

៣.១.២.៤. យទុ្ធសាស្តសរ និងសកមមភាពជាអាទ្ិភាពសរាប់អនុវត្រលទ្ធផលរំពឹងទ្ុកនានា 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.១៖ យនតការដឹកនាកំតំ ទ្ប្មងប់្ែវូបានពប្ងឹងយា៉ា ងរងឹមា ំណដើមបើបនតជ្រុំញកំត ទ្ប្មង់
ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យកាន់តែមានការវវិឌ្ឍ
ណៅមុខប្បកបណដ្ឋយសមធម៌ និងបរយិាប័នា 

ណដ្ឋយសារកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាន់តែមាន
លកខ ៈសមុគសាម ញ សាញុំ ំទូ្លំទូ្លាយ និងមានការពាក់ព័នធជាមួយប្កសួង សាថ ប័នជាណប្ចើនទាងំណៅថ្នា ក់
ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណហែុដូណចាោះភាពរងឹមានំនការដឹកនា ំនងិការសប្មបសប្មួលកំត ទ្ប្មង់ គឺជាកតាត
កំ ែ់ភាពណជាគជ្័យននការអនុវែតកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ណនោះ។ កាុងនយ័ណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណផ្លដ ែជាសំខាន់ណៅណលើ
ការពប្ងឹងការដឹកនា ំ នងិការសប្មបសប្មួលរបស់ គ.ជ្.អ.ប. តដលជាសាថ ប័នដឹកនាថំ្នា កខ់ពស់ែំណាងឱ្យ 
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ការពប្ងឹងយនតការនានារបស់ គ.ជ្.អ.ប. និងការពប្ងឹងកិចចសហប្បែិបែតិការជាមួយកមមវធិើ
កំត ទ្ប្មង់ និងនដគូនានា។ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៨ ដូចខាងណប្កាម៖  
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.១.១៖ ការបនតពប្ងឹងែួនាទ្ើ ភារកិចចរបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការដឹកនាំ
 សប្មបសប្មលួកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ 

សកមមភាពណនោះប្ែូវណផ្លដ ែណៅណលើការណរៀបចំកិចចប្បជុ្ំរបស់ គ.ជ្.អ.ប. ឱ្យបានណទ្ៀងទាែ់តាមចាប់
កំ ែ់ ណដើមបើធានាដល់ការដឹកនានំិងសប្មបសប្មួលរបស់ គ.ជ្.អ.ប. ណលើការណរៀបចំ និងការតកលមែ
ប្កបខ័ ឌ គែយុិែតិប្សបតាមសាថ នភាពវវិែតននកំត ទ្ប្មង់ ការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនែិយការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ នងិ
ការផដល់ការត នា ំនិងការែប្មង់ទ្ិសដលអ់នុគ ៈកមាម ធិការនានា និងណលខាធិការដ្ឋឋ នរបស ់គ.ជ្.អ.ប. 
ប្ពមទាងំប្កសួង សាថ ប័ន និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការោបំ្ទ្ និងចូលរមួអនុវែតកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់
ណនោះ។ ទ្នេឹមណនាោះ គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវណធវើណសចកដើរាយការ ៍ជាណទ្ៀងទាែ់ជូ្នរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលអំពើវឌ្ឍនភាព នងិ
បញ្ហា ប្បឈមននការអនុវែតកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.១.២៖ ការបនតពប្ងឹងអនុគ ៈកមាម ធិការនានារបស់ គ.ជ្.អ.ប.  កាុងការ
 បំណពញភារកចិចឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព 

អនុគ ៈកមាម ធិការនើមួយៗរបស់ គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវជ្ួបប្បជុ្ំោា យា៉ា ងែិចចនំនួបើដងកាុងមយួ ា្ ។ំ  
ណប្ៅពើរណបៀបវារៈនានាតដលផដួចណផដើមណដ្ឋយណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ណដើមបើដ្ឋក់ជូ្នអនុគ ៈកមាម ធិការ
នើមួយៗកាុងការពិនិែយ នងិពិភាកាមុនដ្ឋក់ជូ្ន គ.ជ្.អ.ប. ពនិិែយ និងអនុមែ័ អនុគ ៈកមាម ធិការនើមួយៗ
ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកាប្សាវប្ជាវ តាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយ និងវាយែនមលអំពើវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហា ប្បឈមនានា
កាុងប្កបខ័ ឌ សមែថកិចចរបស់ខលួន ប្ពមទាងំណលើកណ ើងនូវរណបៀបវារៈសប្មាប់កិចចប្បជុ្ំរបស់ខលួន ណដើមបើណរៀបចំ
នូវណសចកដើប្ពាងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតចិាបំាច់នានា ក៏ដូចជាជ្ណប្មើសននការណដ្ឋោះប្សាយនូវបញ្ហា ប្បឈម
នានាតដលអនុគ ៈកមាម ធិការបានរកណឃើញ ណដើមបើដ្ឋក់ជូ្ន គ.ជ្.អ.ប. ពិនែិយ និងសណប្មច។ អនុគ ៈ 
កមាម ធិការនើមួយៗប្ែូវណធវើរបាយការ ៍ជាណទ្ៀងទាែអ់ំពើវឌ្ឍនភាពននកិចចការរបស់ខលួនជូ្ន គ.ជ្.អ.ប.។  

កាុងករ ើ ចាបំាច់ អនុគ ៈកមាម ធិការចំនួនពើរ ឬណប្ចើនអាចណរៀបចំកិចចប្បជុ្ំរមួោា  ណដើមបើសប្មប
សប្មួល និងពិភាកាការងារតដលពាក់ព័នធនឹងអនុគ ៈកមាម ធិការទាងំណនាោះ។ 

អនុគ ៈកមាម ធិការនើមួយៗប្ែូវបណងាើែ ឬចាែ់តាងំឱ្យមានអងគភាព ឬប្កុមការងារមួយណដើមបើជ្ួយ
ដលអ់នុគ ៈកមាម ធិការសាមើនើមួយៗកាុងការបំណពញការងារប្បចានំថៃ។ អងគភាព ឬប្កុមការងារណនោះប្ែូវ
មានកិចចសហការយា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធជាមួយណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ណដើមបើធានាបាននូវការបំណពញែួនាទ្ើជា
ណសនាធិការរមួោា របស់អនុគ ៈកមាម ធកិារនើមួយៗ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.១.៣៖ ការពប្ងងឹសមែថភាព ែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែវូរបស់ 
 ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. 

ណដើមបើធានាឱ្យការងាររបស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.  កាុងការជ្ួយោបំ្ទ្ដល់ គ.ជ្.អ.ប. និង 
អនុគ ៈកមាម ធិការនានារបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការដឹកនា ំនងិសប្មបសប្មួលការងារកំត ទ្ប្មង់ប្បចានំថៃ
ឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាពបតនថមណទ្ៀែ តផាកខលោះននរចនាសមព័នធរបស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ចាបំាច់ប្ែូវ
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ពិនិែយ នងិតកសប្មួលណ ើងវញិ។ ការពិនិែយណមើលណ ើងវញិនូវរចនាសមព័នធ នងិមុខងាររបស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន 
គ.ជ្.អ.ប. នងឹប្ែូវអនុវែតឱ្យបានរចួរាល់ណៅកាុង ា្ ដំំបូងៗននកជ្ទ្ើ២។ ទ្នេមឹនងឹណនាោះ ក៏ចាបំាច់ប្ែូវយកចិែត
ទុ្កដ្ឋក់កាុងការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់បុគគលិករបស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ជាពិណសសសមែថភាព
ពាក់ព័នធនឹងការវភិាគនិងណរៀបចំណោលនណយាបាយនានា ការងារប្គប់ប្គងការអនុវែតកមមវធិើកំត ទ្ប្មង ់នងិ
ការបំណពញែួនាទ្ើជាណសនាធិការឱ្យ គ.ជ្.អ.ប. និងអនុគ ៈកមាម ធិការនានារបស់គ.ជ្.អ.ប.។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព១.១.៤៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពដឹកនារំបស់គ ៈកមមការដឹកនាកំំត 
 ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការរបស់ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ 
 និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

ណដើមបើធានាដល់ការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ
ចាបំាច់ប្ែូវពប្ងឹងែួនាទ្ើ ភារកិចច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់គ ៈកមាម ធិការដឹកនាកំំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ 
និងវសិហមជ្ឈការណៅតាមសាថ ប័នរបស់ខលួន។ កាុងការណរៀបច ំនិងអនុវែតតផនការសកមមភាព នងិថវកិាប្បចាំ្ ា ំ
សដើពើការងារកំត ទ្ប្មង់ណនោះណៅកាុងសាថ ប័ននើមួយៗ ចាបំាច់ប្ែូវកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវលទ្ធផល
រពំឹងទុ្ក ប្កបខ័ ឌ ណពលណវលា និងអាកទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ ប្ពមទាងំប្ែូវវភិាជ្ថវកិារបស់សាថ ប័នសាមើឱ្យបាន
សមប្សបសប្មាប់ការអនុវែតតផនការសកមមភាពទាងំណនោះ។ តផនការណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវមានការឯកភាព នងិ
ចុោះកិចចប្ពមណប្ពៀងជាមួយ គ.ជ្.អ.ប. ណដើមបើធានាដល់ការប្ែួែពិនិែយ តាមដ្ឋន នងិវាយែនមល។ ជាមួយោា
ណនោះតដរ គ ៈកមមការដកឹនាកំំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការណៅតាមសាថ ប័ននើមួយៗក៏ប្ែូវពិនិែយ
ណមើលណ ើងវញិ និងពប្ងងឹសមែថភាពនូវអងគភាព ឬប្កុមការងារតដលបានបណងាើែណ ើងជាណសនាធិការរបស់
ខលួន ណដើមបើពប្ងឹងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើកិចចការប្បចានំថៃ។ គ ៈកមមការដឹកនាកំំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និង
វសិហមជ្ឈការននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពិនិែយ និងតកសប្មួលសមាសភាពរបស់ខលួនណដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវ
មនេើរ អងគភាពពាក់ព័នធនានា។ គ ៈកមមការដឹកនាកំំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការរបស់សាថ ប័ន
នើមួយៗប្ែូវណធវើរបាយការ ៍ជាណទ្ៀងទាែ់អំពើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា ប្បឈមជូ្ន គ.ជ្.អ.ប.។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.១.៥៖ ការពប្ងងឹកិចចសហប្បែិបែតិការរវាងកមមវធិើកតំ ទ្ប្មង់
 អភិបាលកិចចនានា  

ណដើមបើធានាដល់ការពប្ងឹងកិចចសហប្បែិបែតិការរវាងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជា
ធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់សំខាន់ៗណផសងណទ្ៀែរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ណពាលគឺ
កមមវធិើតកទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ និងកមមវធិើកំត 
ទ្ប្មង់ចាប់នងិប្បព័នធយុែតធិម៌ យនតការននការជ្ួបប្បជុ្ំោា ជាប្បចារំវាងណលខាធិការដ្ឋឋ នននគ ៈកមាម ធិការ
ដឹកនាកំំត ទ្ប្មង់ទាងំណនោះប្ែូវបនតអនុវែតកិចចប្បជុ្ំតាមការ ល្ ស់ណវនោា ឱ្យបានណទ្ៀងទាែ់ ណដើមបើធានាដល់
ភាពប្បទាក់ប្កឡាោា  និងោបំ្ទ្ោា ណៅវញិណៅមករវាងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់នើមយួៗ ប្ពមទាងំសណប្មចបាននូវ
ណោលណៅនានាននកំត ទ្ប្មង់ទាងំណនោះ។  
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តផនការសកមមភាពរមួមួយ (តដលរមួមាននូវសកមមភាពទាងំឡាយតដលមានភាពប្បទាក់ប្កឡា
ោា រវាងកំត ទ្ប្មង់ពើរឬណប្ចើន) រវាងណលខាធិការដ្ឋឋ នននកំត ទ្ប្មង់ទាងំណនោះចាបំាច់ប្ែូវបានណរៀបចំ និង
ណធវើបចចុបបនាភាពជាណរៀងរាល់ ា្ ណំដ្ឋយមានការកំ ែ់នូវសូចនាករ ប្កបខ័ ឌ ណពលណវលា និងសាថ ប័នទ្ទ្ួល
ខុសប្ែូវចាស់លាស់ ប្ពមទាងំប្ែូវធានាថ្នតផនការណនោះប្ែូវបានទ្ទ្ួលការឯកភាពពើប្បធានគ ៈកមមការ
កំត ទ្ប្មងន់ើមួយៗ នងិប្ែូវបានផសពវផាយយា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយណៅកាុងសាថ ប័នសាមើនើមួយៗតដលទ្ទ្ួល
បនេុកកំត ទ្ប្មង់ណនាោះ ណដើមបើធានាដល់ការអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ចាបំាច់ប្ែូវ
ណរៀបចំឱ្យមានឯកសារទ្សសនទានសដើពើចកខុវស័ិយ និងយុទ្ធសាស្តសតននកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់សំខាន់ៗទាងំបនួ
របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ណពាលគឺកមមវធិើកំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
កមមវធិើតកទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ និងកមមវធិើកំត 
ទ្ប្មង់ចាប់នងិប្បព័នធយុែតធិម៌ ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នមួយបតនថមណទ្ៀែកាុងការរមួចំត កបនសុើោា យា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធ
នូវការអនុវែតកំត ទ្ប្មងទ់ាងំណនោះកាុងការសណប្មចនូវណោលណៅ និងណោលបំ ងននកំត ទ្ប្មង់សុើជ្ណប្ៅ
របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.១.៦៖ ការណរៀបចំណវទ្ិកា ឬកចិចប្បជុ្ំប្បធានប្កមុប្បកឹា នងិអភិបាលរបស់ 
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវសហការជាមួយប្កសួងមហានផេ និងសមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការសប្មបសប្មួល និងោបំ្ទ្ឱ្យមានណវទ្ិកា ឬកិចចប្បជុ្ំរវាងថ្នា ក់ដឹកនារំាជ្ធានើ ណខែត និង
កិចចប្បជុ្ំរវាងថ្នា ក់ដឹកនាបំ្កុង ប្សុក ខ ឌ  ណដើមបើពិភាកាផ្លល ស់បតូរណយាបល់ោា ណលើការអនុវែតណោលនណយាបាយ
នានា ក៏ដូចជាការដឹកនា ំ និងការប្គបប់្គងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ននថ្នា ក់រដឋបាលនើមួយៗ។ កចិចប្បជុ្ំណនោះប្ែូវ
មានការចូលរមួណដ្ឋយផ្លេ ល់ពើប្បធានប្កុមប្បឹកា និងអភិបាលននថ្នា ក់រដឋបាលនើមួយៗ ប្ពមទាងំប្ែូវណរៀបចំ
យា៉ា ងណហាចណាស់ចំនួនពើរ ា្ មំដង។   

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.១.៧៖ ការពប្ងងឹកិចចសហប្បែិបែតិការជាមយួនដគូអភិន៍វឌ្ឍន៍នានា 
 ប្បកបណដ្ឋយភាពសាថ បនា 

សកមមភាពណនោះណផ្លដ ែណលើការពប្ងឹងកិចចសហប្បែិបែតិការយា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធរវាងណលខាធិការដ្ឋឋ ន 
គ.ជ្.អ.ប. និងែំណាងប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា តាមរយៈយនតការននកិចចប្បជុ្ំ
ប្កុមការងារបចចកណទ្ស សដើពើការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យបានណទ្ៀងទាែ់ និង
ប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព កាុងណោលបំ ងធានាដល់ការតចករតំលកព័ែ៌មានោា ណៅវញិណៅមក និងការ
ប្បមូលធាែុចូលនានាពាក់ព័នធណៅនឹងកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ ក៏ដូចជាណដើមបើណកៀរគរការោំប្ទ្ទាងំ
ធនធាន និងជ្ំនួយបណចចកណទ្សពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍ដល់ការអនុវែតកមមវធិើជាែិ។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.១.៨៖ ការពប្ងងឹយនតការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ័្រ បរយិាប័នា នងិ 
 សមធម៌សងគមតាមប្កសួង សាថ ប័ន នងិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

សកមមភាពណនោះ ណផ្លត ែណលើការពប្ងឹងយនតការអនតរវស័ិយ ជាពិណសសណដើមបើការណឆ្លើយែបណៅនឹងបញ្ហា  
និងែប្មូវការនានារបស់ស្តសតើ កុមារ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះណៅកាុងដំណ ើ រការអនុវែតកមមវធិើជាែិ។ 
ណោលនណយាបាយ សតើពើការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅ
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបនតពប្ងឹង និងពប្ងើកវសិាលភាពណៅកាុងការអនុវែតកមមវធិើជាែិទាងំមូល។ កាុងន័យណនោះ 
ប្កុមការងារណយនឌ្័រតដលមានសមាសភាពពើប្កសួងកិចចការនារ ើ និងណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. នងឹបនត
ណដើរែួនាទ្ើយា៉ា ងសំខាន់កាុងការណលើកកមពស់ការណឆ្លើយែបនិងបស្តញ្ហា បណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម
ណៅកាុងដំណ ើ រការតាក់តែង អនុវែត តាមដ្ឋន និងវាយែនមលកមមវធិើជាែិ និងផអ៥នើមួយៗ រមួទាងំការបញ្ចូ ល
ការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់កិចចការអនតរវស័ិយណនោះ ណៅកាុងរណបៀបវារៈកិចចប្បជុ្ំរបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការអនុវែតការងារ
សាូលរបស់ប្កសួង សាថ ប័នវស័ិយនានា ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.២៖ ចកខុ វស័ិយ ណោលបំ ង ណោលណៅ និងសមិទ្ធផលនានាននកំត ទ្ប្មងក់ារ
អភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានផសពវផាយ សំណៅ
បណងាើនការយល់ដឹង និងការោបំ្ទ្យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយណដ្ឋយប្កសួង សាថ ប័ន 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្បជាពលរដឋ និងអាកពាក់ព័នធនានា 

ណដើមបើណលើកកមពស់ការយល់ដឹងឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយអំពើកំត ទ្ប្មង់ យុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យ
ទាក់ទ្ងប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតណៅកាុងអំ ុងណពលននកជ្ទ្ើ១។ ណទាោះបើយា៉ា ងណនោះក៏ណដ្ឋយ  
យុទ្ធសាស្តសតណនោះណៅពុំទាន់មានភាពប្គប់ប្ជ្ុងណប្ជាយ និងពុំទាន់ប្ែូវបានអនុវែតណពញណលញណៅណ ើយ។ 
អាប្ស័យណហែុណនោះ កាុងអ ុំងណពលននកជ្ទ្ើ២ យុទ្ធសាស្តសតណនោះចាបំាច់ប្ែូវពប្ងឹងកាុងការអនុវែត ប្ពមទាងំ
ប្ែូវពិនិែយ និងតកលមែឱ្យមានលកខ ៈសមប្សបជាមួយនឹង ផអ៥នើមួយៗ។ យុទ្ធសាស្តសតណនោះនឹងប្ែូវបាន
អនុវែតណដ្ឋយណប្បើប្បាស់នូវមស្តនតើតដលមានជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ នងិប្គបម់ណធាបាយកាុងការងារប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង។ 
លទ្ធផលរពំឹងទុ្កននការអនុវែតយុទ្ធសាស្តសតណនោះ ប្ែូវវាស់តវងណដ្ឋយតផែកជាសំខាន់ណលើការផ្លល ស់បដូរនូវការ
យល់ដឹង ឥរយិាបថ នងិអាកបបកិរយិារបស់ប្កុមជ្នណោលណៅនានា ណពាលគឺមិនតមនតែណៅណលើចំនួនននការ
ផសពវផាយពែ័៌មានប៉ាុណណាណ ោះណនាោះណទ្។ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.២.១៖ ការតកលមែ និងការពប្ងឹងយុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង 

ការតកលមែ និងពប្ងឹងយុទ្ធសាស្តសតននការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងប្ែូវធានាដល់ការសណប្មចនូវលទ្ធផល
រពំឹងទុ្កមួយចំនួន ដូចខាងណប្កាម ៖ 
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• ចកខុវស័ិយ និងណោលបំ ងននកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅ
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានយល់ដឹង និងទ្ទ្ួលបានការោបំ្ទ្យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយពើប្បជាពលរដឋ 
និងអាកពាក់ព័នធនានា 

• ណោលណៅននកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវ
បានយល់ដឹង និងទ្ទ្ួលបានការោំប្ទ្យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយពើែួអងគប្បែិបែតិពាក់ព័នធនានា  
ជាពិណសសប្កសួង សាថ ប័ន និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• មុខងារ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមថ្នា ក់នើមួយៗប្ែូវបានយល់
ដឹងយា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយពើប្បជាពលរដឋ ណពាលគឺប្បជាពលរដឋអាចដឹងថ្ន ណែើណសវាប្បណភទ្ណា
តដលខលួនអាចទ្ទ្ួលបានពើរដឋបាលថ្នា ក់ណា ណហើយណែើប្ែូវណធវើដូចណមដចណដើមបើទ្ទ្ួលបាននូវណសវា
ទាងំណនាោះ 

• អាកពាក់ព័នធនានា រួមបញ្ចូ លទាំងប្បជាពលរដឋបានយល់ដឹងអំពើវធិើសាស្តសតកាុងការចូលរួម
ណដ្ឋយផ្លេ ល់ ឬណដ្ឋយប្បណយាលនូវមែិណយាបល់ និងសកមមភាពអាទ្ិភាពនានារបស់ខលួនសដើពើ
ការងារកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ការណរៀបចំឱ្យមានយនដការប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពមួយសប្មាប់ការទ្ទ្ួលយក និងការណឆ្លើយ
ែបចំណពាោះមែិណយាបល់ សំ ូមពរ និងប ដឹ ងនានាពាក់ព័នធនឹងការអនុវែតកំត ទ្ប្មង់ការ
អភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

 យុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងប្ែូវណរៀបចំឱ្យមាននូវសារជាគនលឹោះ និងវធិើសាស្តសតនានាសប្មាប់
ការផសពវផាយដល់ប្កុមណោលណៅជាក់លាក់នើមួយៗ ដូចខាងណប្កាម ៖ 

• មស្តនតើណៅប្កសួង សាថ ប័នថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• សមាជ្ិកប្កុមប្បឹកា 

• អងគការសងគមសុើវលិ 

• វស័ិយឯកជ្ន 

• នដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

• ប្គូបណប្ងៀន និងសិសសនិសសែិ 

• ប្បជាពលរដឋទូ្ណៅ។ 

យុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងប្ែូវណប្បើប្បាស់ប្បព័នធផសពវផាយព័ែ៌មាននានា រមួមានការ
ណបាោះពុមព សារព័ែ៌មានណអ ចិប្ែូនិច ការផសពវផាយតាមរលកធាែុអាកាស និងការណរៀបចំណវទ្ិកាតចករតំលក
ព័ែ៌មានណផសងៗ។ ប្បពន័ធផសពវផាយប្ែូវបានណប្បើប្បាស់ណផសងៗោា  ណដើមបើធានាការផសពវផាយឱ្យបានដល់
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ប្កុមណោលណៅនើមួយៗ។ ជាទូ្ណៅ សារព័ែ៌មានណអ ចិប្ែូនិចតដលជាប្បព័នធផសពវផាយទ្ំណនើប គឺជាប្បព័នធ
ផសពវផាយមានសារៈសំខាន់ ណដ្ឋយសារប្បព័នធណនោះចំណាយែិចជាងប្បព័នធផសពវផាយតបបប្បនព ើ ។  
ការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធផសពវផាយនានាតដលមានចំណាយខពស់ដូចជា ការណបាោះពុមព និងការណរៀបចំសិកាខ
សាលានានាអាចណប្បើប្បាស់បានកាុងករ ើ តដលពុំមានលទ្ធភាពកាុងការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធផសពវផាយតដល
មានចំណាយែិច។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.២.២៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការអនុវែតយុទ្ធសាស្តសតសដើពើការ
 ប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង 

យុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងណៅកាុងកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវអនុវែត និងទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណដ្ឋយ
ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. តដលមានអងគភាពប្ែួែពិនិែយ វាយែនមល និងព័ែ៌មានជាណសនាធិការ។ 
ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. អាចសហការ ឬផដល់កិចចសនាដល់សាថ ប័នជ្ំនាញផសពវផាយព័ែ៌មាន ឬ
អងគការសងគមសុើវលិពាក់ព័នធនានា ណដើមបើចូលរួមការផសពវផាយ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន  
គ.ជ្.អ.ប. ប្ែវូខិែខំបនតពប្ងឹងសមែថភាពមស្តនតើទ្ទ្ួលបនេុកការងារប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងជាសាធារ ៈ ប្ពមទាងំ
ណប្បើប្បាស់នូវមណធាបាយផសពវផាយនានាឱ្យបានប្គប់រូបភាព។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.២.៣៖ ការវាស់តវងលទ្ធផលននការប្បាប្សយ័ទាក់ទ្ង 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការអណងាែនានា ណដើមបើវាស់តវងអំពើប្បសិទ្ធភាពននការអនុវែតយុទ្ធសាស្តសត
សដើពើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង ណដ្ឋយណប្បើប្បាស់នូវវធិើសាស្តសតដ៏មានប្បសិទ្ធភាពនានា រាប់បញ្ចូ លទាងំវធិើសាស្តសត
តដលបានណប្បើប្បាស់ណដ្ឋយប្កុមហ ុនឯកជ្ន កាុងការវាស់តវងពើប្បសិទ្ធភាពននការផសពវផាយរបស់ខលួន។ 
ប្បសិទ្ធភាពននការណប្បើប្បាស់វធិើសាស្តសតណផសងៗោា ននការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង នងឹប្ែូវបានវាស់តវងណដ្ឋយណប្បើ
ប្បាសល់ទ្ធផលនានាននការអណងាែ ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នកាុងការតកសប្មួលសកមមភាពនានាននការផសពវផាយ
តដលធានាដល់ការសណប្មចលទ្ធផលឱ្យកាន់តែលែប្បណសើរណ ើង។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.៣៖ កមមវធិើជាែិដណំាក់កាលទ្ើ២ប្ែវូបានអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និង
ស័កតិសិទ្ធិភាព 

ឯកសារជាគនលឹោះសប្មាប់ការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ រមួមាន ៖ 

- តផនការអនុវែតរយៈណពលប្បាំ្ ា  ំ(ផអ៥) ដំណាក់កាលទ្ើ១ និងដំណាក់កាលទ្ើ២  

- តផនការសកមមភាព និងថវកិាប្បចាំ្ ា  ំ(ផ.ស.ថ.) របស់គ.ជ្.អ.ប. 

- កិចចការ ឬគណប្មាងនានាតដលកំ ែ់ណៅកាុងផអ៥ តដលកាុងណនាោះកិចចការ ឬគណប្មាងនើមួយៗ
ប្ែូវកំ ែ់នូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក ប្កបខ័ ឌ ណពលណវលា និងសាថ ប័នអនុវែតយា៉ា ងចាស់លាស់។  

ផអ៥ គឺជាតផនការរយៈណពលមធយមមយួតដលតបងតចក និងណរៀបចំសកមមភាពនានាននកំត 
ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (តដលរមួមានណៅកាុងកជ្ទ្ើ២) ឱ្យណៅជា
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បញ្ា ើមួយននគណប្មាង ឬកិចចការជាក់លាក់នានាតដលប្ែូវអនុវែតឱ្យបានសណប្មចកាុងអំ ុងណពលនន ផអ៥  
នើមួយៗ។  

ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា រំបស់ គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវណរៀបចំណដ្ឋយតផែកណលើកជ្ទ្ើ២ និងជាពិណសស ផអ៥ តដល
រមួបញ្ចូ លនូវកិចចការ ឬគណប្មាងនានារបស់ប្កសួង សាថ ប័នអនុវែតទាងំអស់ណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
ប្ពមទាងំគណប្មាង ឬកមមវធិើនានាតដលផដល់ហរិញ្ញបបទានណដ្ឋយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ នងិអងគការសងគមសុើវលិនានា
តដលពាក់ព័នធនឹងការងារកំត ទ្ប្មង់។  

កិចចការ ឬគណប្មាងនានាសដើពើការងារកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិរបស់បណាដ សាថ ប័នអនុវែតនើមយួៗទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណរៀបចំណដ្ឋយ
សាថ ប័នសាមើនើមួយៗ ឱ្យណៅជាតផាកមួយននតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់សាថ ប័នណនាោះ។ កចិចការ ឬគណប្មាង
ទាងំណនាោះប្ែូវណរៀបចំណដ្ឋយតផែកណលើបញ្ា ើកិចចការ ឬគណប្មាងនានាតដលបានកំ ែ់ណៅកាុង ផអ៥ ណហើយតដល
ប្ែូវអនុវែតឱ្យបានសណប្មចកាុង ា្ នំើមួយៗ ប្ពមទាងំតផែកណលើអា ែតិ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់សាថ ប័ន 
អនុវែតនើមួយៗ។ លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក សកមមភាពជាអាទ្ិភាព សូចនាករ ណពលណវលា ថវកិា និងអងគភាពទ្ទ្លួ
ខុសប្ែូវប្ែូវបានកំ ែយ់ា៉ា ងចាសល់ាស់ ណដើមបើធានាដល់ការសណប្មចនូវកិចចការ ឬគណប្មាងនើមួយៗ។  

កិចចការ ឬគណប្មាងនានានឹងប្ែូវណរៀបចំជាចណងាា មសកមមភាព ឬសកមមភាពណៅកាុងតផនការ 
យុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់សាថ ប័នអនុវែតនើមយួៗ (ដូចជាណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្កសួងជ្នំាញ រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ)។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ការណរៀបចំតផនការប្បចាំ្ ា សំប្មាប់អនុវែតកិចចការ ឬគណប្មាងនានានន 
កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនសុើោា ជាមួយនឹងវដតននការណរៀបចំថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់សាថ ប័នអនុវែតនានាតដលប្ែូវចាប់ណផតើម
ណៅណរៀងរាល់ប្ែើមាសទ្ើ២នន ា្ មុំន។  

គណប្មាងនានាតដលោបំ្ទ្ណដ្ឋយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ប្ែូវឆ្លុោះបញ្ហច ងំណៅកាុង ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា រំបស់គ.ជ្.អ.ប. 
ណដើមបើបងាា ញពើការរមួចំត ករបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍ កាុងកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជា
ធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុង ា្ នំើមយួៗ។ ជាទូ្ណៅ ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុតដលោបំ្ទ្ណដ្ឋយនដគូអភិវឌ្ឍន៍
ភាគណប្ចើនប្ែូវបានអនុវែតតាមនើែិវធិើណដ្ឋយត កៗរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍នើមួយៗ និងមានការឯកភាពពើប្កសួង
ណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុ។ 

ការណរៀបចំនូវបញ្ា ើកិចចការនានាណៅកាុងផអ៥ កាុងណោលបំ ងណដើមបើបងាលកខ ៈងាយប្សួលដល់
នដគូអភិវឌ្ឍន៍កាុងការណរៀបចំនូវគណប្មាង ឬកមមវធិើោបំ្ទ្នានាតដលពាក់ព័នធណៅនឹងកិចចការទាងំណនាោះ។ 
អាប្ស័យណហែុណនោះ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. តដលមានអងគភាពប្គប់ប្គង នងិោបំ្ទ្កមមវធិើជាណសនាធិការ
ប្ែូវទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការសប្មបសប្មួលជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាកាុងការធានាឱ្យរាល់ការណរៀបចំគណប្មាង 
ឬកមមវធិើនានាតដលផដល់ហរិញ្ញបបទានណដ្ឋយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ប្ែូវបនសុើោា ជាមួយនឹងកិចចការជាអាទ្ិភាពនានា
ណៅកាុងផអ៥។ 
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ការណរៀបចំ ការអនុវែត និងការប្គប់ប្គងកិចចការ ឬគណប្មាងនានារបស់សាថ ប័នអនុវែតនើមួយៗ ប្ែូវ
អនុវែតតាមនើែិវធិើនានាននណសៀវណៅត នាសំតើពើការប្គប់ប្គងគណប្មាងរបស់គ.ជ្.អ.ប.។ អងគភាពប្គប់ប្គង 
និងោបំ្ទ្កមមវធិើននណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការោបំ្ទ្សាថ ប័នអនុវែតនានាកាុងការ
អនុវែតតាមនើែិវធិើននណសៀវណៅត នាសំតើពើការប្គប់ប្គងគណប្មាង ប្ពមទាងំទ្ទ្លួខុសប្ែូវកាុងការតាមដ្ឋន 
និងប្ែួែពិនែិយការអនុវែតកិចចការ ឬគណប្មាងនានាតដលបានកំ ែ់ណៅកាុងផអ៥ ផងតដរ។ 

តផនការសកមមភាព និងថវកិាប្បចាំ្ ា បំ្ែូវបញ្ចូ លនូវសកមមភាព និងថវកិាពើប្បភពផដល់មូលនិធិ
ទាងំអស់តដលោបំ្ទ្ការអនុវែតកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំ
កំ ែ់នូវច ុំចណៅនានាតដលប្ែូវសណប្មចតាម ា្ នំើមួយៗ។  

ទ្នេឹមនឹងណនោះ គ.ជ្.អ.ប. ចាបំាច់ប្ែូវពប្ងឹងនូវយនតការប្ែួែពិនិែយ និងតាមដ្ឋនលទ្ធផលននការ
អនុវែតកិចចការ ឬគណប្មាងនានារបស់សាថ ប័នអនុវែតនើមួយៗតាមរយៈការធានាឱ្យមាននូវរបាយការ ៍ជា
ណទ្ៀងទាែ់និងការពិនិែយ នងិវាយែនមលអពំើលទ្ធផលននការអនុវែតរបស់សាថ ប័នអនុវែតនើមួយៗនូវរាល់កិចចប្បជុ្ំ
របស់គ.ជ្.អ.ប.។ ជារមួ ការវាយែនមលអំពើសមិទ្ធផលននកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយ
ណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ គឺជាកិចចការណដ្ឋយត កណផសងពើការប្ែួែពិនិែយការអនុវែតកិចចការ ឬគណប្មាងនានាតដល
បានកំ ែ់ណៅកាុងផអ៥ ណហើយក៏ចាបំាច់ប្ែូវណប្បើប្បាស់វធិើសាស្តសត និងជ្ំនាញបណចចកណទ្សណផសងៗោា ផងតដរ។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ នងិអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៦ ដូចខាងណប្កាម៖  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៣.១៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតតផនការអនុវែតដណំាក់កាល
 នើមួយៗននកជ្ទ្ើ២  

សកមមភាពអាទ្ិភាពណនោះនងឹណផ្លដ ែណៅណលើការណរៀបចំតផនការអនុវែតននកជ្ទ្ើ២ តាមដំណាកក់ាល
នើមួយៗតដលដំណាក់កាលនើមួយៗមានរយៈណពល៥ ា្  ំ ណពាលគឺតផនការអនុវែតដំណាក់កាលទ្ើ១ ចាប់ពើ
ា្ ២ំ០២១ ដល់ ា្ ២ំ០២៥ (ផអ៥ទ្ើ១) និងតផនការអនុវែតដំណាក់កាលទ្ើ២ ចាប់ពើ ា្ ២ំ០២៦ ដល់ ា្ ំ
២០៣០ (ផអ៥ទ្ើ២)។ ផអ៥នើមយួៗប្ែូវពិនិែយ និងអនុមែ័ណដ្ឋយគ.ជ្.អ.ប.។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៣.២៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតតផនការសកមមភាព និងថវកិា
 ប្បចាំ្ ា រំបស់គ.ជ្.អ.ប.  

សកមមភាពអាទ្ិភាពណនោះ ណផ្លដ ែណលើការណរៀបចំ ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា រំបស់គ.ជ្.អ.ប. ណដ្ឋយតផែកណលើផអ៥
នើមួយៗ។ ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា រំបស់គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយការបូកសរុបនូវផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា រំបស់
សាថ ប័នអនុវែតនើមួយៗននកជ្ទ្ើ២តដលពាក់ព័នធណៅនឹងការងារកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ។ 
ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា នំើមួយៗប្ែូវពិនិែយ និងអនុម័ែណដ្ឋយគ.ជ្.អ.ប.។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៣.៣៖ ការណរៀបចំ និងដ្ឋក់បញ្ចូ លកិចចការ ឬគណប្មាងនានាននកជ្ទ្ើ២ 
 ណៅកាុងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់សាថ ប័នអនុវែតនើមួយៗ 

សកមមភាពអាទ្ិភាពណនោះ ណផ្លដ ែណៅណលើការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់បញ្ចូ លកិចចការ ឬគណប្មាងនានានន 
កជ្ទ្ើ២ ណៅកាុងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់សាថ ប័នអនុវែតនើមយួៗ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៣.៤៖ ការណរៀបចំគណប្មាងនានាតដលោបំ្ទ្ថវកិាពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬ
 អងគការសងគមសុើវលិនានាណដ្ឋយបនសុើជាមួយកជ្ទ្ើ២ 

សកមមភាពអាទ្ិភាពណនោះ ណផ្លដ ែណៅណលើការណរៀបចំគណប្មាងនានាតដលោបំ្ទ្ថវកិាពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬ
អងគការសងគមសុើវលិនានាណដ្ឋយបនសុើជាមួយកជ្ទ្ើ២ ណដើមបើធានាឱ្យគណប្មាងទាងំណនាោះបានចូលរមួចំត ក
កាុងការសណប្មចបាននូវចកខុវស័ិយ ណោលបំ ង និងណោលណៅននកជ្ទ្ើ២។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៣.៥៖ ការណរៀបចំ និងការអនុវែតសាកលបងនូវគំនិែផដួចណផដើមថមើៗ 

សកមមភាពណនោះ ណផ្លដ ែណៅណលើការណរៀបចំ និងការអនុវែតសាកលបងនូវយនតការ និងណោលនណយាបាយ
តដលជាគំនិែផដួចណផដើមថមើៗមយួចំនួនពាកព់័នធនឹងកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ។ លទ្ធផលននការ
អនុវែតសាកលបងទាងំណនោះប្ែូវបានវាយែនមល ចងប្កងសប្មាប់ជាមូលដ្ឋឋ នកាុងការណរៀបចំជាណោលនណយាបាយ 
លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត នងិយនតការផលូវការណៅកាុងរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងសាធារ ៈ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៣.៦៖ ការសប្មបសប្មលួ ការោបំ្ទ្ ការតាមដ្ឋនប្ែែួពនិិែយ និងការ
 វាយែនមលណលើការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ 

ណដើមបើធានាដល់ការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព និងសណប្មចបាននូវលទ្ធផលនានាននកជ្ទ្ើ២ 
ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. តដលជាណសនាធិការឱ្យគ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវណធវើការសប្មបសប្មួល ោបំ្ទ្ តាមដ្ឋន
ប្ែួែពិនិែយ និងវាយែនមលជាប្បចាណំលើការអនុវែតសកមមភាពជាអាទ្ិភាព និងលទ្ធផលនានាននកជ្ទ្ើ២ រមួ
បញ្ចូ លទាងំលទ្ធផល និងសកមមភាពជាអាទ្ិភាពនានាននផអ៥ នងិផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា ។ំ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.៤៖ រចនាសមព័នធសាថ ប័នណៅថ្នា ក់ជាែិសប្មាប់ធានាការោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
 ជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង  

លទ្ធផលរពំឹងទុ្កណនោះ ពាកព់័នធនឹងការពប្ងឹងប្កបខ័ ឌ សាថ ប័នណៅថ្នា ក់ជាែិណដើមបើោបំ្ទ្ និងប្ែែួ
ពិនិែយណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសប្មាប់រយៈណពលតវង។ 

កិចចការណនោះពាក់ព័នធនឹងការពិនិែយណមើលណ ើងវញិនូវែួនាទ្ើ និងភារកិចចតដលបចចុបបនាប្ែូវបាន
ប្បគល់ឱ្យអគគនាយកដ្ឋឋ នរដឋបាលននប្កសួងមហានផេ និងណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ក៏ដូចជាែួនាទ្ើ នងិ
ភារកិចច តដលប្ែូវណរៀបចំណ ើងសប្មាប់ប្កសួង សាថ បន័ពាក់ព័នធនានាតដលបានណផេរមុខងារមួយចំនួនណៅឱ្យ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 
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ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៤.១៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសជាយុទ្ធសាស្តសតនានាប្ែវូបានបញ្ច ប់ 

កាុងអំ ុងណពលផអ៥ទ្ើ១ ការសិកាជាយុទ្ធសាស្តសតដ៏សំខាន់មួយប្ែូវបានណរៀបចំ និងអនុវែត ណដើមបើ
កំ ែ់អពំើជ្ណប្មើសនានាសប្មាប់ការពប្ងឹងនូវរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធននសាថ ប័នថ្នា ក់ជាែិតដលធានាដល់
ភាពចាស់លាស់ និងប្បសិទ្ធភាពននកិចចដំណ ើ រការជាទូ្ណៅសប្មាប់ការោបំ្ទ្ និងការប្ែួែពិនិែយណមើលពើណលើ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៤.២៖ រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធននសាថ ប័នណៅថ្នា ក់ជាែសិប្មាប់ការោបំ្ទ្
 ដល់កិចចដំណ ើ រការជាទូ្ណៅននអភិបាលកិចចសប្មាប់រដឋបាល 
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានតកសប្មលួ  

តផែកណលើលទ្ធផលននការសិកាខាងណលើតដលបានទ្ទ្លួការពិនិែយ និងឯកភាពពើរាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល 
ចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយ តកសប្មួល និងពប្ងឹងនូវរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធននប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនានាណៅកាុង
អំ ុងផអ៥ទ្ើ២។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៤.៣៖ រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធននប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនានាប្ែវូ
 បានតកសប្មលួ ណដើមបើោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការ
 ផតល់ណសវា 

ប្កសួង សាថ ប័ននើមយួៗតដលបានណផេរមុខងារកាុងការផតល់ណសវាឱ្យណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវ
ណរៀបចំឱ្យមានការវភិាគអំពើែួនាទ្ើរបស់សាថ ប័នខលួន ណដើមបើធានាដល់ការបនតការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងរវាងសាថ ប័ន
នើមួយៗជាមយួរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (ដូចជា ការណរៀបចំ និងការប្ែួែពិនិែយ តាមដ្ឋននូវការអនុវែតសតង់ដ្ឋរ
នានាននការផដល់ណសវា ការអភិវឌ្ឍសមែថភាព...)។ តផែកណលើលទ្ធផលននការវភិាគណនោះ ប្កសួង សាថ ប័ន
នើមួយៗប្ែូវណរៀបចំតកសប្មួលរចនាសមព័នធ នងិប្បព័នធរបស់ប្កសួង សាថ ប័នសាមើឱ្យបានសមប្សបណដើមបើធានា
ដល់ការបនតប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងជាមួយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យបានចាស់លាស់ និងមានប្បសិទ្ធភាព។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៤.៤៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសនានាអំពើអនាគែនន គ.ជ្.អ.ប. និង
 ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.  

ណៅកាុងអំ ុងណពលផអ៥ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកាបតនថមអំពើជ្ណប្មើសនានាសប្មាប់អនាគែ
ននគ.ជ្.អ.ប. និងណលខាធិការដ្ឋឋ នគ.ជ្.អ.ប. ណៅកាុងអំ ុងណពលបនាេ ប់ពើកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបានបញ្ចប់។  
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.៥.៖ ការចូលរមួរបស់សមាគមប្កមុប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងអងគការសងគម
សុើវលិកាុ ងកិចចដណំ ើ រការកំត ទ្ប្មងប់្ែវូបានណលើកកមពស់ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែវូពប្ងឹងនិងោបំ្ទ្ដល់ការណរៀបចំរចនាសមព័នធ ែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់
សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនានា ណដើមបើធានាឱ្យសមាគមទាងំណនោះកាន់តែមានសមែថភាព
កាុងការចូលរមួណលើកកមពស់កិចចដំណ ើ រកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
ជាពិណសសការបំណពញែួនាទ្ើជាែំណាងឱ្យផលប្បណយាជ្ន៍របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ការចូលរមួកាុងកចិច
ដំណ ើ រការណរៀបចំណោលនណយាបាយនានាពាក់ព័នធនងឹកំត ទ្ប្មង់ណនោះ និងការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ណដើមបើធានាដល់ការណលើកកមពស់សមែថភាពរបស់សមាគមប្កុមប្បឹកា
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការចូលរមួកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ណនោះឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាពចាបំាច់
ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកា ណដើមបើផដល់នូវជ្ណប្មើសនានាកាុងការតកលមែ និងពប្ងងឹនូវរចនាសមព័នធ ែួនាទ្ើ នងិ
ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ឱ្យប្សបតាមសាថ នភាពវវិែតននកំត 
ទ្ប្មង់។  

ជាមួយោា ណនោះតដរ ភាពជានដគូជាមួយអងគការសងគមសុើវលិក៏ប្ែូវបានពប្ងឹងបតនថមណទ្ៀែសំណៅ
ណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់អងគការសងគមសុើវលិណៅកាុងកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព 
និងកាុងន័យសាថ បនា។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព១.៥.១៖ ការពប្ងងឹែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កមុប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

 កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវបនតពប្ងឹងការអនុវែតែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កុម
ប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានបណងាើែណ ើងកនលងមក ទាងំកាុងែួនាទ្ើជាែំណាងឱ្យសំណ ង និង
ផលប្បណយាជ្ន៍របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការផដល់ណយាបល់ណលើកិចចដំណ ើ រការណរៀបចំណោល
នណយាបាយ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតពាក់ព័នធនឹងកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅ
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងែួនាទ្ើជាសាថ ប័នផតល់ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៥.២៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសននការតកសប្មលួរចនាសមព័នធ និងែួនាទ្ើ
 របស់សមាគមប្កមុប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ទ្នេឹមនឹងការពប្ងឹងែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិបចចុបបនា ក៏ចាបំាច់
ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកា វាយែនមល និងកំ ែ់អំពើជ្ណប្មើសសមប្សបនានាសប្មាប់តកសប្មួលរចនាសមព័នធ 
ែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់សមាគមណនោះ។ ការសិកាណនោះ ប្ែូវណផ្លត ែជាសំខាន់ណៅណលើជ្ណប្មើសននការ
ណរៀបចំណៅអនាគែសប្មាប់សមាគមរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលអាចបណងាើែដ្ឋច់ណដ្ឋយត កពើោា



 

38 

 

រវាងប្កុមប្បឹកា និងគ ៈអភិបាល ឬជាសមាគមរួមោា រវាងប្កុមប្បឹកា និងគ ៈអភិបាល ណដើមបើធានា
ដល់ភាពជាែំណាងឱ្យសំណ ង និងផលប្បណយាជ្ន៍របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិយា៉ា ងណពញណលញ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៥.៣៖ ការតកសប្មលួរចនាសមព័នធ និងែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កមុប្បឹកា
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

តផែកណលើលទ្ធផលននការសិកា សនាិបាែរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹងណធវើ
ការពិនិែយ និងអនុម័ែណៅណលើជ្ណប្មើសនានាននការណរៀបចំរចនាសមព័នធ ែួនាទ្ើរបស់សមាគមនានារបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ រចនាសមព័នធថមើណនោះនឹងប្ែូវបានតកសប្មួលឬណរៀបចំ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតណៅកាុងអំ ុងនន ផអ៥
ទ្ើ១ នន កជ្ទ្ើ២។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ១.៥.៤៖ ការណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់អងគការសងគមសុើវលិកាុង 
 កិចចដំណ ើ រការណរៀបចណំោលនណយាបាយនានាពាក់ព័នធនឹងកំត 
 ទ្ប្មង់ 

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវបនតពប្ងឹងយនតការនានា តដលធានាដល់ការ
បងាបរយិាកាសលែប្បណសើរ និងមានការណលើកទ្ឹកចិែតដល់អងគការសងគមសុើវលិនានា កាុងការចូលរួម
ប្បកបណដ្ឋយលកខ ៈសាថ បនាកាុងកិចចដំណ ើ រការណរៀបចំណោលនណយាបាយ ចាប់ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នពាក់ព័នធ
នានាតដលជាតផាកមួយដ៏សំខាន់កាុងការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និង
វសិហមជ្ឈការ។  
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តារាងទ ី១៖ លទធ្លរំពងឹទុក ៃិងេកមមភាពជាអាទិភាពនានាេគ្មាប់េមាេភាគទ១ី 

េមិទធ្លរំពឹងទុកនៃេមាេភាគទី១៖  
យនតការដឹកនា ំសប្មបសប្មលួ និងោបំ្ទ្ណៅថ្នា កជ់ាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង ណដើមបើណលើកកមពស់ភាពជាមាច ស់ និងការទ្ទួ្លខុសប្ែវូរបស់ប្កសួង សាថ បន័នានាណៅកាុ ង
ការណរៀបចំតាកត់ែង និងអនុវែតនូវកមមវធិើកំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និងស័កដិសិទ្ធភាព។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.១៖ យនតការដឹកនាកំំត ទ្ប្មងប់្ែូវបានពប្ងឹងយា៉ា ងរងឹមា ំណដើមបើបនតជំ្រុញកំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា កណ់ប្កាមជាែិឱ្យកាន់តែមាន 

ការវវិឌ្ឍណៅមុខប្បកបណដ្ឋយសមធម ៌និងបរយិាប័នា។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ១.១.១៖ ការបនតពប្ងឹងែួនាទ្ើ ភារកិចចរបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការដឹកនាសំប្មប
សប្មួលកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់  

✓ ១.១.២៖ ការបនតពប្ងឹងអនុគ ៈកមាម ធិការនានារបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការ
បំណពញភារកិចចឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព 

✓ ១.១.៣៖ ការពប្ងឹងសមែថភាព ែួនាទ្ើ និងការទ្ទួ្លខុសប្ែូវរបស់ណលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. 

✓ ១.១.៤៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពដឹកនារំបស់គ ៈកមមការដឹកនាកំំត 
ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការរបស់ប្កសួង សាថ ប័ន ពាក់ព័នធ និងរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ  

✓ ១.១.៥៖ ការពប្ងឹងកិចចសហប្បែិបែតិការរវាងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់អភិបាលកិចច
នានា  

✓ ១.១.១៖ ការបនតពប្ងឹងែួនាទ្ើ ភារកិចចរបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការដឹកនាសំប្មប
សប្មួលកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ 

✓ ១.១.២៖ ការបនតពប្ងឹងអនុគ ៈកមាម ធិការនានារបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការ
បំណពញភារកិចចឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព 

✓ ១.១.៣៖ ការពប្ងឹងសមែថភាព ែួនាទ្ើ និងការទ្ទួ្លខុសប្ែូវរបស់ណលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. 

✓ ១.១.៤៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពដឹកនារំបស់គ ៈកមមការដឹកនាកំំត 
ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការរបស់ប្កសួង សាថ ប័ន ពាក់ព័នធ និងរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ  

✓ ១.១.៥៖ ការពប្ងឹងកិចចសហប្បែិបែតិការរវាងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់អភិបាលកិចច
នានា  



 

40 

 

✓ ១.១.៦៖ ការណរៀបចំណវទិ្កា ឬកិចចប្បជំុ្ប្បធានប្កុមប្បឹកា និងអភិបាលរបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ១.១.៧៖ ការពប្ងឹងកិចចសហប្បែិបែតិការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាប្បកបណដ្ឋយ
ភាពសាថ បនា 

✓ ១.១.៨៖ ការពប្ងឹងយនតការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាបន័ា និង
សមធម៌សងគមតាមប្កសួង សាថ ប័ន និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ១.១.៦៖ ការណរៀបចំណវទិ្កា ឬកិចចប្បជំុ្ប្បធានប្កុមប្បឹកា និងអភិបាលរបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ១.១.៧៖ ការពប្ងឹងកិចចសហប្បែិបែតិការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាប្បកបណដ្ឋយ
ភាពសាថ បនា 

✓ ១.១.៨៖ ការពប្ងឹងយនតការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាបន័ា និង
សមធម៌សងគមតាមប្កសួង សាថ ប័ន និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.២៖ ចកខុវសិ័យ ណោលបំ ង ណោលណៅ និងសមិទ្ធផលនានាននកំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានផសពវផាយ 
សំណៅបណងាើនការយល់ដឹង និងការោបំ្ទ្យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយណដ្ឋយប្កសួង សាថ ប័ន រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិ ប្បជាពលរដឋ និងអាកពាកព់័នធនានា។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ១.២.១៖ ការតកលមែ និងការពប្ងឹងយុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង 

✓ ១.២.២៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការអនុវែតយុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យ
ទាក់ទ្ង 

✓ ១.២.៣៖ ការវាស់តវងលទ្ធផលននការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង 

✓ ១.២.១៖ ការតកលមែ និងការពប្ងឹងយុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង 

✓ ១.២.២៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការអនុវែតយុទ្ធសាស្តសតសដើពើការប្បាប្ស័យ
ទាក់ទ្ង 

✓ ១.២.៣៖ ការវាស់តវងលទ្ធផលននការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.៣៖ កមមវធិើជាែិដំណាក់កាលទ្ើ២ប្ែវូបានអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និងស័កតិសិទ្ធិភាព។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ១.៣.១៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតតផនការអនុវែតដំណាក់កាល
នើមួយៗននកជ្ទ្ើ២ 

✓ ១.៣.១៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតតផនការអនុវែតដំណាក់កាល
នើមួយៗននកជ្ទ្ើ២ 
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✓ ១.៣.២៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតតផនការសកមមភាព នងិថវកិា
ប្បចាំ្ ា រំបស់គ.ជ្.អ.ប. 

✓ ១.៣.៣៖ ការណរៀបច ំនិងដ្ឋក់បញ្ចូ លកិចចការ ឬគណប្មាងនានាននកជ្ទ្ើ២ ណៅ
កាុងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់សាថ ប័នអនុវែតនើមយួៗ 

✓ ១.៣.៤៖ ការណរៀបចគំណប្មាងនានាតដលោបំ្ទ្ថវកិាពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬអងគការ
សងគមសុើវលិនានាណដ្ឋយបនសុើជាមួយកជ្ទ្ើ២ 

✓ ១.៣.៥៖ ការណរៀបចំ និងការអនុវែតសាកលបងនូវគំនិែផដួចណផដើមថមើៗ  

✓ ១.៣.៦៖ ការសប្មបសប្មួល ការោបំ្ទ្ ការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយ នងិការ
 វាយែនមលណលើការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ 

✓ ១.៣.២៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតតផនការសកមមភាព នងិថវកិា
ប្បចាំ្ ា រំបស់គ.ជ្.អ.ប. 

✓ ១.៣.៣៖ ការណរៀបច ំនិងដ្ឋក់បញ្ចូ លកិចចការ ឬគណប្មាងនានាននកជ្ទ្ើ២ ណៅ
កាុងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់សាថ ប័នអនុវែតនើមយួៗ 

✓ ១.៣.៤៖ ការណរៀបចគំណប្មាងនានាតដលោបំ្ទ្ថវកិាពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬអងគការ
សងគមសុើវលិនានាណដ្ឋយបនសុើជាមួយកជ្ទ្ើ២ 

✓ ១.៣.៥៖ ការណរៀបចំ និងការអនុវែតសាកលបងនូវគំនិែផដួចណផដើមថមើៗ 

✓ ១.៣.៦៖ ការសប្មបសប្មួល ការោបំ្ទ្ ការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយ នងិការ
 វាយែនមលណលើការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.៤៖ រចនាសមព័នធសាថ បន័ណៅថ្នា ក់ជាែិសប្មាប់ធានាការោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង។   

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ១.៤.១៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសជាយុទ្ធសាស្តសតនានាប្ែូវបានបញ្ច ប់ 

✓ ១.៤.២៖ រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធននសាថ ប័នណៅថ្នា ក់ជាែិសប្មាប់ការោបំ្ទ្ដល់កិចច
ដំណ ើ រការជាទូ្ណៅននអភិបាលកិចចសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានតក
សប្មួល  

✓ ១.៤.៣៖ រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធននប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនានាប្ែូវបានតក
សប្មួល ណដើមបើោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការផតល់ណសវា 

✓ ១.៤.១៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសជាយុទ្ធសាស្តសតនានាប្ែូវបានបញ្ច ប់ 

✓ ១.៤.២៖ រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធននសាថ ប័នណៅថ្នា ក់ជាែិសប្មាប់ការោបំ្ទ្ដល់កិចច
ដំណ ើ រការជាទូ្ណៅននអភិបាលកិចចសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានតក
សប្មួល  

✓ ១.៤.៣៖ រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធននប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនានាប្ែូវបានតក
សប្មួល ណដើមបើោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការផតល់ណសវា 
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✓ ១.៤.៤៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសនានាអំពើអនាគែនន គ.ជ្.អ.ប. និងណលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. 

✓ ១.៤.៤៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសនានាអំពើអនាគែនន គ.ជ្.អ.ប. និងណលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ១.៥.៖ ការចូលរមួរបស់សមាគមប្កមុប្បឹការដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិ និងអងគការសងគមសុើវលិកាុងកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មងប់្ែវូបានណលើកកមពស់។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ១.៥.១៖ ការពប្ងឹងែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ១.៥.២៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសននការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ និងែួនាទ្ើ របស់
សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ១.៥.៣៖ ការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ និងែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ១.៥.៤៖ ការណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់អងគការសងគមសុើវលិកាុងកិចចដំណ ើ រ
ណរៀបចំណោលនណយាបាយនានាពាក់ព័នធនឹងកំត ទ្ប្មង់ 

✓ ១.៥.១៖ ការពប្ងឹងែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ១.៥.២៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសននការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ និងែួនាទ្ើ របស់
សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ១.៥.៣៖ ការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ និងែួនាទ្ើរបស់សមាគមប្កុមប្បឹការដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ   

✓ ១.៥.៤៖ ការណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់អងគការសងគមសុើវលិកាុងកិចចដំណ ើ រ
ណរៀបចំណោលនណយាបាយនានាពាក់ព័នធនឹងកំត ទ្ប្មង់ 
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តារាងទ ី២៖ ការគ្គប់គ្គងហាៃិភ័យេំខាៃ់ៗេគ្មាប់េមាេភាគទី១ 

ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព  

ណកើែមាន 
វធិានការកាែ់បនថយហានិភ័យ 

១ 
ការផ្លល ស់បតូរដ៏សំខាន់នូវទិ្សណៅតផាកនណយាបាយរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល  
ដូចជាកាុងកាលៈណទ្សៈតដលប្ែូវណឆ្លើយែបជាបនាេ ន់ចំណពាោះការជ្ោះឥទ្ធិពល
ដ៏ធៃន់ធៃរពើកតាត ខាងណប្ៅប្បណទ្ស (ឧទាហរ ៍ ជំ្ងឺរាែែាែ) 

ខពស ់ ទាប 
- សប្មបតាមការផ្លល ស់បដូរណោលនណយាបាយថមើរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលណដ្ឋយបនត 
អនុវែតនូវលទ្ធផលរពឹំងទុ្កណាតដលអាចអនុវែតបាន 

២ 

ការពំុទាន់ប្សុោះប្សួលោា របសស់ាថ ប័នអនុវែតមយួចំនួនជាមួយនឹងការងារ
មួយចំនួនននកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ (ឧទាហរ ៍ 
ដូចជាកាុងកិចចដំណ ើ រការណផេរមុខងាររបស់ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធមួយ
ចំនួនណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ) 

មធយម មធយម 

- បនតពប្ងឹងការសប្មបសប្មួលកាុងប្កបខ័ ឌ ននការដឹកនារំបស់ គ.ជ្.អ.ប. 

- ណោលបំ ង និងទិ្សណៅននកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការប្ែូវបានផសពវ
ផាយយា៉ា ងទូ្លទូំ្លាយ 

- បនតពប្ងឹងការពិណប្ោោះណយាបល់ តាមរយៈណវទិ្កានានា 

- កំ ែ់បញ្ហា ប្បឈមជាក់លាកន់ើមួយៗ ណដើមបើណដ្ឋោះប្សាយឱ្យបានទាន់ណពលណវលា 

៣ 
ធនធានថវកិាមិនប្ែូវបានផដល់ប្គប់ប្ោន់សប្មាប់អនុវែតនូវសកមមភាព 
ជាអាទិ្ភាពននការប្គប់ប្គងកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ 

មធយម មធយម 

- បញ្ចូ លគណប្មាងចំណាយថវកិាតដលមានទំ្ហសំមប្សបសប្មាប់ការងារកំត ទ្ប្មង់
ណៅកាុងថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់ប្កសួង សាថ ប័នសាមើ  

- បនតណកៀរគរធនធានពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍សប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់កិចចការ ឬគណប្មាងតដលមាន
ការលំបាកកាុងការណប្បើប្បាស់ថវកិារដឋ។ 

៤ 
ការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងពំុទាន់មានប្បសិទ្ធភាពកាុងការបណងាើនការយល់ដឹង 
និងការោបំ្ទ្ឱ្យបានយា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ 

មធយម មធយម 

- បនតពប្ងើកការផសពវផាយតាមប្គប់រូបភាព និងទូ្លំទូ្លាយជាងមុន ប្ពមទាងំបនត
ពប្ងឹងសមែថភាពមស្តនតើជំ្នាញតផាកប្បាប្ស័យទាកទ់្ង 

- បនតពប្ងឹងការតាមដ្ឋនតសវងយល់អំពើបញ្ហា ប្បឈមនានាពាក់ព័នធនឹងការប្បាប្ស័យ
ទាក់ទ្ង  

- ពិនិែយ និងតកសប្មួលយុទ្ធសាស្តសតននការប្បាប្សយ័ទាក់ទ្ង 
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៣.២.េមាេភាគទី២៖ រចនាេមព័ៃធ ៃិងគ្បព័ៃធគ្គប់គ្គងរដ្ឋបាលថ្នន ក់សគ្កាមជាត ិ
៣.២.១. េៃិទាៃភាព 

រចនាសមព័នធ និងប្បពន័ធប្គប់ប្គងរដឋបាលសាធារ ៈដ៏រងឹមាតំដលធានាដល់ការអនុវែតការងារ
ប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព គឺជាកតាត ដ៏សំខាន់កាុងការចូលរមួចំត កណធវើឱ្យសណប្មចបាននូវចកខុវស័ិយរបស់ 
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល កាុងការអភិវឌ្ឍប្បណទ្សកមពុជាឱ្យកាល យណៅជាប្បណទ្សតដលមានចំ ូលមធយមកប្មិែខពស់
ណៅ ា្ ២ំ០៣០។  

 អាប្ស័យណហែុណនោះ ការតកលមែ និងការណធវើទ្ំណនើបកមមរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាល
សាធារ ៈតដលធានាដល់ការណលើកកមពស់សមែថភាពសាថ ប័ន ពប្ងឹងភាពសាែ ែសែំកាុងរដឋបាលសាធារ ៈ 
ពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាព និងនវានុវែតន៍កាុ ៃងការបំណពញការងារ និងការផតល់ណសវាសាធារ ៈជូ្នប្បជាពលរដឋ គឺជា
កិចចការដ៏សំខាន់តដលប្ែូវផតល់អាទ្ិភាពកាុងអំ ុងណពលននកជ្ទ្ើ២ (២០២១-២០៣០)។ ទ្នេមឹនឹងណនោះ 
ចាបំាច់ប្ែូវកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវមុខងារ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាលតាមថ្នា ក់នើមយួៗ 
ណដើមបើណចៀសវាងនូវភាពមិនចាស់លាស់ និងភាពប្ែួែសុើោា ននមុខងារនិងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងចំណណាម
រដឋបាលតាមថ្នា ក់នើមួយៗ។ ណដើមបើធានាដល់ការអនុវែតមុខងារ និងការផតល់ណសវាធារ ៈប្បកបណដ្ឋយ
គុ ភាពជូ្នប្បជាពលរដឋ ចាបំាច់ប្ែូវបងាបរយិាកាសឱ្យបានសមប្សបកាុងការណលើកកមពស់គនំិែផតួចណផតើមដ៏
ទូ្លំទូ្លាយរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅកាុងកិចចដំណ ើ រការណនោះ។ 

កាុងប្កបខ័ ឌ ននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ រចនាសមព័នធ នងិប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ទាងំបើថ្នា ក់ប្ែូវបានណរៀបចំជាថមើតាមណោលការ ៍ននការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
និងប្ែូវបានតកសប្មួលជាបណ ដើ រៗ កាុងណោលបំ ងណលើកកមពស់ការផដល់ណសវា និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន
ណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋកាុងតដនសមែថកិចចននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ។ ណទាោះ
យា៉ា ងណនោះកដើ រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចាបំាច់ប្ែូវមានការសិកា និងតក
សប្មួលបតនថមណទ្ៀែឱ្យប្សបណៅតាមចរែិលកខ ៈននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមប្បណភទ្នើមយួៗ ប្ពម
ទាងំឱ្យប្សបណៅតាមលកខ ៈភូមិសាស្តសត ប្បជាសាស្តសត និងសកាត នុពលតផាកណសដឋកិចច នងិសងគមណៅតាម
ែំបន់នើមួយៗ។ ជាទូ្ណៅ ែប្មូវការ និងបញ្ហា ប្បឈមរបស់ប្បជាពលរដឋតដលប្ែូវណដ្ឋោះប្សាយគឺមានលកខ ៈ
ខុសៗោា រវាងែំបន់ជ្នបទ្ ែំបន់ទ្ើប្បជុ្ជំ្ន  និងែំបន់ទ្ើប្កុងធំ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ រចនាសមព័នធ ប្បពន័ធ
ប្គប់ប្គង នងិមុខងារននរដឋបាលទាងំណនោះប្ែូវតែមានលកខ ៈណដ្ឋយត កៗពើោា  ណដើមបើណឆ្លើយែបណៅនឹង
ែប្មូវការ និងបញ្ហា ប្បឈមតដលមានលកខ ៈណផសងៗោា ណៅតាមែំបន់នើមួយៗ។  

ការតបងតចកសិទ្ធិអំណាច ែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ រវាង
ប្កសួង សាថ បន័ថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិនិងកាុងចំណណាមរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវតែមាន
ភាពចាសល់ាស់ប្សបតាមណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ ណពាលគឺ “ការបងខិែការណធវើ
ណសចកដើសណប្មចចិែតណលើការផដល់ណសវាសាធារ ៈឱ្យណៅណកៀកជ្ិែប្បជាពលរដឋ”។ ការណផេរធនធានមនុសស 
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ធនធានហរិញ្ញវែថុ និងប្ទ្ពយសមបែតិណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យសមប្សបណៅនឹងមុខងារ និងការ
ទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗក៏ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យសមប្សបណៅតាមចរែិលកខ ៈ
របស់រចនាសមព័នធ នងិប្បពន័ធរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលនឹងប្ែូវបានតកលមែបតនថមណទ្ៀែណនោះតដរ។ 

ជាមួយោា ណនោះ យនតការនានាសប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ ដូចជាគ ៈ
កមាម ធិការនានារបស់ប្កុមប្បឹកាក៏ចាបំាច់ប្ែូវមានការតកលមែបតនថមណទ្ៀែ ណដើមបើធានាឱ្យប្កុមប្បឹការដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិទាងំណនាោះកាន់តែមានសមែថភាពណៅកាុងការបំណពញែួនាទ្ើជាែំណាងឱ្យសំណ ង និង
ផលប្បណយាជ្ន៍របស់ប្បជាពលរដឋកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន ប្សបតាមកប្មិែនិងប្បណភទ្ននរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិនើមួយៗ និងកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយភាព បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម។ 

កាុងន័យណនោះ ការពិនិែយ ការតកសប្មួលណ ើងវញិ និងការណធវើទ្ំណនើបកមមនូវរចនាសមព័នធ ប្បព័នធ
ប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្សបតាមណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ ប្ែូវតផែកណលើ
ណោលការ ៍តដលកំ ែថ់្ន “មុខងារប្ែូវប្បគល់ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណាតដលណកៀកជ្ិែប្បជាពលរដឋបំផុែ 
និងតដលអនុវែតមានប្បសិទ្ធភាពបំផុែ ប្ពមទាងំណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋបានយា៉ា ង្ប់
រហ័សបំផុែ”។ 
៣.២.២. ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃេមាេភាគទី២ 

៣.២.២.១. សមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 
សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននសមាសភាគណនោះគឺ “រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាល សិទ្ធិអំណាច និង

មុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានកំ ែ់យា៉ា ងចាស់លាស់តាមកប្មិែ និងតាមប្បណភទ្រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗប្សបតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលននែំបន់ទ្ើប្កងុធំ រដឋបាលននែំបន់ទ្ើប្បជុ្ជំ្ន 
និងរដឋបាលែំបន់ជ្នបទ្ណដ្ឋយជ្រុំញការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន ណដើមបើណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាព
ននការប្គប់ប្គង ការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងសាធារ ៈ”។ 

៣.២.២.២.  យុទ្ធសាស្តសរដ ើមបីសដរមចបានសមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

ណដើមបើធានាដល់ការសណប្មចបាននូវសមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កណនោះ កាុងអ ុំងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ 
ចាបំាច់ប្ែូវណផ្លត ែណលើការពិនិែយតកសប្មួលណ ើងវញិ និងការណធវើទ្ំណនើបកមមនូវរចនាសមព័នធ នងិប្បព័នធប្គប់ប្គង
ននរដឋបាលសាធារ ៈ ណដ្ឋយកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវសិទ្ធិអំណាច មុខងារ ែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួល
ខុសប្ែូវរបស់ប្កសួង សាថ បន័ពាក់ព័នធនានា រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  នងិឃុ ំសងាា ែ់តផែកតាម
ណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ និងណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព។ ការណរៀបចំតបបណនោះនឹងជ្រុំញឱ្យរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាល យជាសាថ ប័នដ៏មានប្បសិទ្ធភាព កាុងការចូលរមួការអភិវឌ្ឍណសដឋកិចចសងគមតាមតបបប្បជា
ធិបណែយយណៅកមពុជា។  កិចចការដ៏មានសារៈសំខាន់ណនោះ នឹងណផ្លត ែណលើការណរៀបចំណ ើងវញិនូវរចនាសមព័នធ 
ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងារសប្មាប់រដឋបាលតាមថ្នា ក់នើមួយៗដូចខាងណប្កាម ៖ 
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• ប្កសួង សាថ ប័នថ្នា ក់ជាែិនងឹមានមុខងារសាូលសំខាន់ៗពាក់ព័នធនងឹ ១). ការសិកាប្សាវប្ជាវ
ណដើមបើជ្ំរុញការអភិវឌ្ឍ និងនវានុវែតនត៍ាមវស័ិយជ្ំនាញរបស់ខលួន ២). ការណរៀបចំណោល
នណយាបាយ តផនការយុទ្ធសាស្តសត ចាប ់លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត បទ្ដ្ឋឋ នបណចចកណទ្សសប្មាប់
កំ ែ់សតងដ់្ឋរណសវា ៣). ការោបំ្ទ្ តាមដ្ឋន ប្ែែួពិនិែយ និងវាយែនមលណលើការផតល់ណសវា និង
ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នងិ៤). ការអនុវែតមុខងារជាយុទ្ធសាស្តសត
ធំៗមួយចំននួ។ 

• រដឋបាលណខែតប្ែូវណរៀបចំតប្បកាល យជារដឋបាលតដលមានរចនាសមព័នធប្គប់ប្គងតាមចរែិលកខ ៈជា
រដឋបាលែំបន់តផែកតាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព នងិមានមុខងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនងឹ 
១). ការបំណពញមុខងារជាែំណាងឱ្យរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល និងប្កសួង សាថ ប័នកាុងការតថរកាសនតិសុខ
សណាត ប់ធាា ប់សាធារ ៈ និងអនុវែតមុខងារនានាតដលរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល និងប្កសួង សាថ ប័ន
បានណធវើប្បែិភូកមមឱ្យ ២). ការផតលក់ារោបំ្ទ្តផាកបណចចកណទ្ស ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់រដឋបាល
មូលដ្ឋឋ នកាុងការអនុវែតមុខងារផតល់ណសវាសាធារ ៈ ការប្ែួែពិនិែយនើែានុកូលភាព ការ
តាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយ នងិវាយែនមលណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលមូលដ្ឋឋ នប្សបតាម
ណោលនណយាបាយ ចាប់ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត នងិសតង់ដ្ឋរណសវាតដលបានកំ ែ់ ការសប្មប
សប្មួលជាមួយរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន កាុងការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍែំបន់កាុងតដនសមែថកិចចរបស់
ខលួន និង ៣). ការអនុវែតមុខងារ ឬគណប្មាងកាុងវស័ិយសាធារ ៈសំខាន់ៗមួយចំនួនតដល
មានលកខ ៈបណចចកណទ្សខពស់ និងឬមានវសិាលភាពប្គបដ ត ប់ណលើភូមសិាស្តសតទូ្ទាងំណខែត
តដលរដឋបាលប្កុង ប្សុកពុំអាចអនុវែតបាន។ 

• រដឋបាលប្កងុ ប្សុក និងឃុ ំ សងាា ែ់នងឹប្ែូវណរៀបចំតប្បកាល យជារដឋបាលមូលដ្ឋឋ នតដលមាន
សវ័យភាព សមែថភាព និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើការផតល់ណសវាសាធារ ៈនានាណដ្ឋយផ្លេ ល់
ជូ្នប្បជាពលរដឋណៅកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន។ រដឋបាលមូលដ្ឋឋ នទាងំណនោះនឹងប្ែូវណរៀបចំឱ្យ
មានមុខងារ រចនាសមព័នធ  និងប្បព័នធប្គប់ប្គងតដលមានលកខ ៈពិណសសណផសងៗោា ប្សបតាម
សកាត នុពល និងសាថ នភាពណផសងៗោា រវាងទ្ើប្បជុ្ំជ្ន និងែំបនជ់្នបទ្។ រដឋបាលមូលដ្ឋឋ នទាងំ
ណនោះមានមុខងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹង ១). ការកំ ែ់ែប្មូវការ និងបញ្ហា ប្បឈមនានាណៅ
តាមមូលដ្ឋឋ នតាមរយៈដំណ ើ រការកសាងតផនការ ណដ្ឋយមានការចូលរមួណដ្ឋយផ្លេ ល់ពើប្បជា
ពលរដឋ និងសហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន និងការពប្ងឹងអនុវែតការងារគ ណនយយភាពសងគម ២). ការ
ណរៀបច ំ និងអនុវែតគណប្មាងអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋឋ ន នងិផតល់ណសវាសាធារ ៈកាុងតដនសមែថកិចច
របស់ខលួនប្សបតាមបទ្ដ្ឋឋ នបណចចកណទ្ស និងសតង់ដ្ឋរណសវាតដលបានកំ ែ ់ ណដើមបើណឆ្លើយែប
ណៅនឹងែប្មូវការ និងណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈមរបស់ប្បជាពលរដឋ និង ៣). ការណរៀបចំ និងអនុវែត
ការងារគ ណនយយភាពជាមួយប្បជាពលរដឋ តាមរយៈយនតការទ្ទ្ួលសប្មុោះសប្មួលណដ្ឋោះ
ប្សាយប តឹ ងែវា៉ានានារបស់ប្បជាពលរដឋ។ 
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• រដឋបាលរាជ្ធានើ ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងជារដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូ
លើតែន តដលមានលកខ ៈពិណសសណដ្ឋយត កពើរដឋបាលណខែត និងរដឋបាលប្កុងដនទ្ណទ្ៀែ។ 
ប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញ ប្ែូវណរៀបចំប្សបតាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព 
តដលបងាលទ្ធភាពឱ្យរដឋបាលណនោះអាចបំណពញមុខងារជារដឋបាលែំបន់ និងរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន
ផងតដរ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ រដឋបាលណនោះក៏មានលទ្ធភាពកាុងការពប្ងើកការអភិវឌ្ឍកាុងប្កបខ័ ឌ
ននតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន តដលបចចុបបនាណនោះ រាជ្ធានើភាំណពញរមួមានែំបន់រ បជាណប្ចើន
តដលប្ែូវបានកាែ់ណចញពើណខែតជាប់ប្ពំប្បទ្លន់ានា ដ្ឋក់បញ្ចូ លឱ្យសថិែណប្កាមការប្គប់ប្គងរបស់
រដឋបាលរាជ្ធានើ (តដលែំបន់រ បទាងំណនោះពុំទាន់មានការអភវិឌ្ឍដូចោា នងឹខ ឌ នានាតដល
សថិែណៅែំបន់កណាដ លននរាជ្ធានើ) ប្បកបណដ្ឋយគុ ភាព ប្បសិទ្ធភាព និងស័កតិសិទ្ធិភាព។ 
ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវជាចមបងរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើរួមមានដូចជា ការណរៀបចំតផនការទ្ើប្កុង 
ការណរៀបចំណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធដឹកជ្ញ្ាូ ន ការណរៀបចំនិងការផតល់ណសវាដឹកជ្ញ្ាូ នសាធារ ៈ 
ការប្គប់ប្គងចរាចរ ៍ ការប្គប់ប្គងសំ ល់រងឹនិងរាវ ការងារបរសិាថ ននិងអនាម័យ ការតថរកា
សនតិសុខ សណាត ប់ធាា ប់នងិសុវែថិភាពសាធារ ៈ និងមុខងារមយួចំនួនណទ្ៀែ។ 

ទ្នេឹមនឹងការកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវសិទ្ធិអំណាច មុខងារ ែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ
របស់រដឋបាលតាមថ្នា ក់នើមយួៗ កែ៏ប្មូវឱ្យមានការគិែគូរណៅណលើកិចចការជាអាទ្ិភាពមួយចំនួនរមួមាន  
១). ការពិនិែយនិងការតកលមែនូវទ្ំនាក់ទ្ំនងការងាររវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
ប្ពមទាងំរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយនឹងប្កសួង សាថ ប័នថ្នា ក់ជាែិ ២). ការកំ ែឱ់្យបានចាស់
លាសនូ់វមុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើសរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ៣). ការពប្ងឹងែួនាទ្ើ 
និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ៤). ការបនតណលើកកមពស់តខសគ ណនយយភាព
ទាងំបើណពាលគឺ គ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចំណពាោះរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមាន
កប្មិែខពស់ជាង និងចំណពាោះថ្នា ក់ជាែិ គ ណនយយភាពនផេកាុងននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ និងជា
ពិណសសគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចំណពាោះប្បជាពលរដឋ និង ៥). ការតកលមែយនតការ
អធិការកិចចណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

៣.២.២.៣.  លទ្ធផលរំពឹងទ្ុក  

សមិទ្ធផលរពំឹងខាងណលើនឹងប្ែូវសណប្មចបាន តាមរយៈលទ្ធផលរពំឹងទុ្កចំននួ ៨ ដូចខាងណប្កាម៖ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ ៖ រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលប្កុង រដឋបាល 
ប្សុក រដឋបាលឃុំ និងរដឋបាលសងាា ែ់ប្ែូវបានពប្ងឹង តកសប្មួល និងប្បែិបែតិការជារដឋបាល
មូលដ្ឋឋ ន និងប្សបតាមចរែិលកខ ៈរដឋបាលែំបន់ទ្ើប្បជុ្ំជ្ន និងរដឋបាលែំបន់ជ្នបទ្ 
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• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ ៖ រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង មុខងារ និងធនធានរបស់រដឋបាលណខែត
ប្ែូវបានពិនិែយ តកសប្មួល និងប្បែិបែតិការតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ និងប្សបតាម
ណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ ៖ រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលរាជ្ធានើប្ែូវ
បានពិនិែយ តកសប្មួល និងដ្ឋក់ឱ្យប្បែិបែតិការតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន 
និងប្សបតាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ ៖ ទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ប្ែូវបានពប្ងឹង តកសប្មួល និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ ៖ សមែថភាពដឹកនារំបស់ប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបាន
ពប្ងឹង 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៦ ៖ ការចូលរួមរបស់ប្បជាពលរដឋប្ែូវបានណលើកកមពស់ ណដើមបើធានាដល់
ជ្ំណនឿទុ្កចិែតរបស់ប្បជាពលរដឋមកណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៧ ៖ ប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណធវើទ្ំណនើប
កមមតាមរយៈការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ប្បព័នធឌ្ើជ្ើថល 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៨ ៖ ប្បព័នធប្ែួែពិនិែយនផេកាុង និងយនតការអធិការកិចចនផេណប្ៅតដលមាន
លកខ ៈជាប្បព័នធមួយសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណរៀបចំ តកសប្មួល និងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវែត។ 

៣.២.២.៤.  យុទ្ធសាស្តសរ និងសកមមភាពជាអាទ្ិភាពសរាប់អនុវត្រលទ្ធផលរំពឹងទ្ុកនានា 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.១៖ រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលប្កងុ រដឋបាលប្សកុ  
រដឋបាលឃុ ំនិងរដឋបាលសងាា ែ់ប្ែវូបានពប្ងឹង តកសប្មលួ និងប្បែិបែតិការជា 
រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន និងប្សបតាមចរែិលកខ ៈរដឋបាលែំបន់ទ្ើប្បជុ្ជំ្ន និង 
រដឋបាលែំបន់ជ្នបទ្ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ ខាងណលើណនោះចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.១.១៖ ការពប្ងងឹការអនុវែតមុខងារ និងរចនាសមព័នធបចចុបបនារបស ់
 រដឋបាលប្កងុ ប្សុក 

កជ្ទ្ើ២ នឹងបនតណផ្លត ែណលើការពប្ងឹងការអនុវែតមុខងារ និងរចនាសមព័នធរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក
តដលបានណរៀបចំ នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវែតកាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ តាមរយៈ៖ 
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• ការពប្ងឹងយនតការជាក់លាក់នានាណៅថ្នា ក់ជាែិ ណដើមបើចុោះោបំ្ទ្ជាប្បចាដំល់រដឋបាលប្កុង ប្សុក
កាុងការដឹកនា ំការប្គប់ប្គង និងការចាែ់តចងការអនុវែតការងារប្សបតាមមុខងារ និងរចនា 
សមព័នធនិងប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក និងណដើមបើណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈមចំណពាោះ
មុខនានា 

• ការពិនិែយណលើមុខងារនានារបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកណដើមបើកំ ែ់ឱ្យបានចាស់នូវមុខងារជា
កាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើស។ ទ្នេឹមោា ណនោះ ណសចកតើត នាបំណចចកណទ្សសប្មាប់ការអនុវែត
មុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើសរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក ក៏ចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយ តក
លមែ និងជ្ំរុញការអនុវែតផងតដរ 

• ការបនតពប្ងឹងការផសពវផាយ និងការប តុ ោះបណាត លអំពើណោលការ ៍ នើែិវធិើ និងតបបបទ្នន
ការអនុវែតមុខងាររបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក 

• ការណរៀបចំ ប្បមូល និងចងប្កងទ្ិនាន័យណដើមប្ោននការអនុវែតមុខងារតាមវស័ិយសំខាន់ៗមួយ
ចំនួនណដើមបើណធវើជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់តាមដ្ឋន ប្ែួែពិនិែយ និងវាយែនមលណលើប្បសិទ្ធភាពននការ
ប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការអនុវែតមុខងារនានារបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក 

• ការបនតណរៀបចំណផេរធនធានហិរញ្ញវែថុ ប្ទ្ពយសមបែតិ មណធាបាយ ឧបករ ៍ សមាា រ បរកិាខ រឱ្យ
បានសមប្សបណៅនឹងមុខងាររបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក  

• ការបនតពប្ងឹងការប្គប់ប្គងបុគគលិករបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកឱ្យបានប្ែឹមប្ែូវតាមណោលការ ៍
កំ ែ់ និងចាែ់តចងណប្បើប្បាស់បុគគលិកឱ្យបានសមប្សបតាមសមែថភាព និងជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ 
ណដើមបើធានានិរនតរភាព និងប្បសិទ្ធភាពននការបំណពញការងារ និងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ  

• ការសិកា និងវាយែនមលណលើការអនុវែតមុខងាររបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ ន
សប្មាប់ការពប្ងើកការណផេរមុខងារនានាបតនថមណទ្ៀែណៅឱ្យរដឋបាលណនោះ 

• ការបនតណផេរមុខងារផដល់ណសវាសាធារ ៈតដលចាបំាច់នានាណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក តផែក
តាមលទ្ធផលននការសិកា និងវាយែនមល 

• ការសិកាអំពើលទ្ធភាពននការណផេរមុខងារសុខាភិបាលមួយចំនួនពើរដឋបាលណខែតណៅឱ្យ 
រដឋបាលប្កុង ប្សុក ក៏ដូចជាលទ្ធភាពកាុងការបណងាើែការយិាល័យសុខាភិបាលននរដឋបាល
ប្កុង ប្សុក ណដើមប ើផតល់ណសវាសុខាភិបាលជ្ូនប្បជាពលរដឋប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និង
គ ណនយយភាព 

• ការពប្ងឹងនូវការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងរវាងរដឋបាលប្កុង ប្សុក និងរដឋបាលឃុំ សងាា ែ់ កាុង 
កិចចសហការរមួោា ននការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន និងការផដល់ណសវាជូ្នប្បជាពលរដឋ ជាពិណសស 
ការពប្ងឹងែួនាទ្ើរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក កាុងការោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.១.២៖ ការពប្ងងឹការអនុវែតមុខងារបចចុបបនារបស់រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់ 

កជ្ទ្ើ២ នឹងបនតពប្ងឹងការោបំ្ទ្ និងការតាមដ្ឋនវាយែនមលណលើការអនុវែតមុខងាររបស់រដឋបាលឃុ ំ
សងាា ែ់តាមរយៈការផតល់ការោបំ្ទ្សមែថភាព ោបំ្ទ្បណចចកណទ្ស មណធាបាយ សមាា រៈ និងធនធានណផសងណទ្ៀែ
ប្ពមទាងំការពិនិែយតកលមែនូវលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន និងណសចកដើត នាបំណចចកណទ្សនានាពាក់ព័នធនឹងការអនុវែត
មុខងាររបស់រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.១.៣៖ ការពិនិែយ និងការតកសប្មលួរចនាសមព័នធ មុខងារ និងធនធាន
 របស់រដឋបាលប្កងុ ប្សុក នងិឃុ ំសងាា ែ់តដលសថិែកាុងែំបន់ 
 ទ្ើប្បជុ្ំជ្ន 

កជ្ទ្ើ២ នឹងណធវើការសិកា និងវាយែនមលណដើមបើតកសប្មួលរចនាសមព័នធ និងមុខងារ របស់រដឋបាល
ប្កុង ប្សុក និងឃុ ំសងាា ែ់តដលសថិែកាុងែំបន់ទ្ើប្បជុ្ជំ្ន ណដើមបើធានាឱ្យរដឋបាលទាងំណនាោះមានរចនាសមព័នធ 
មុខងារ និងធនធាន (ហរិញ្ញវែថុ និងបុគគលិក) សមប្សបកាុងការផតល់ណសវាទ្ើប្បជុ្ំជ្នប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព 
ប្ពមទាងំកាល យជាមជ្ឈម ឌ លអភិវឌ្ឍណសដឋកិចច សងគម ណដើមបើជ្ួយអភិវឌ្ឍែំបន់ជ្នបទ្តកបរខាង។ ការសិកា 
និងវាយែនមលណដើមបើតកសប្មួលរចនាសមព័នធ និងមុខងាររបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក និងឃុ ំសងាា ែ់ទាងំណនោះប្ែវូ
តផែកណលើកតាត ភូមិសាស្តសត ប្បជាសាស្តសត និងសកាត នុពលតផាកណសដឋកិចច នងិសងគមរបស់រដឋបាលនើមួយៗ។  

ទ្នេឹមណនោះ ណដើមបើកំ ែ់បានប្សុក និងឃុណំាមួយជាែំបន់ទ្ើប្បជុ្ំជ្ន ែប្មូវឱ្យមានការសិកា និង
កំ ែ់លកខ ៈវនិិចឆ័យជាក់លាក់មយួ។ ជាមួយោា ណនោះ ក៏ប្ែូវសិកា និងក ំែ់លកខ ៈវនិិចឆ័យសប្មាប់
តប្បកាល យប្សុកណៅជាប្កុង និងឃុណំៅជាសងាា ែ់។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.១.៤៖ ការពិនិែយ និងតកសប្មលួរចនាសមព័នធ មុខងារ នងិធនធានរបស់
 រដឋបាលប្សុក និងឃុតំដលសថិែកាុងែំបន់ជ្នបទ្ 

កជ្ទ្ើ២ នឹងណរៀបចំឱ្យមានការសិកា និងការវាយែនមលណដើមបើតកសប្មួលរចនាសមព័នធ នងិមុខងារ 
រដឋបាលប្សុក និងរដឋបាលឃុំណៅតាមែំបន់ជ្នបទ្ ណដើមបើធានាឱ្យរដឋបាលទាងំណនាោះមានរចនាសមព័នធ  
មុខងារ និងធនធាន (ហរិញ្ញវែថុ និងបុគគលិក) សមប្សបកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈនានាពាក់ព័នធវស័ិយ
អភិវឌ្ឍជ្នបទ្ កសិកមម ធនធានធមមជាែ ិ នងិការផតល់ណសវាជាមូលដ្ឋឋ នចាបំាច់ជូ្នប្បជាពលរដឋតដលរស់
ណៅតាមភូមិ ឬែំបន់ ៃ្ យៗពើសាលាប្សុក និងសាលាឃុ។ំ  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.២៖ រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង មុខងារ និងធនធានរបស់រដឋបាលណខែតប្ែវូបាន 
ពិនិែយ  តកសប្មលួ និងប្បែិបែតិការតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ និងប្សប
តាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព 

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣  ូចខាងដរោម្ ៖ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.២.១៖ ការសិកាជ្ណប្មើសនានាសប្មាប់ការណរៀបចរំដឋបាលណខែតកាល យជា
 រដឋបាលតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំការសិកា និងវាយែនមលណលើរចនាសមព័នធ និងប្បពន័ធប្គប់ប្គងរដឋបាលសាធារ ៈ
ណៅថ្នា ក់ណខែត ប្ពមទាងំប្បមូលណមណរៀន បទ្ពិណសាធន៍អំពើរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលែំបន់
តដលបាននិងកំពុងអនុវែតណៅកាុងបណាត ប្បណទ្សនានា ប្ពមទាងំមានការពិភាកា និងពិណប្ោោះណយាបល់ឱ្យ
បានប្គប់ប្ជ្ុងណប្ជាយជាមួយប្កសួង សាថ ប័ននានាទាងំណៅថ្នា ក់ជាែ ិនិងថ្នា កណ់ប្កាមជាែិ អងគការសងគមសុើវលិ 
នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអាកពាក់ព័នធនានា ណដើមបើកំ ែនូ់វជ្ណប្មើសសប្មាប់តកសប្មួលរចនាសមព័នធ និងប្បពន័ធ
ប្គប់ប្គង នងិមុខងាររបស់រដឋបាលណខែតឱ្យមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន។់ ការកំ ែ់នូវជ្ណប្មើសប្ែូវ
ឆ្លុោះបញ្ហច ងំនូវបរបិទ្ ែប្មូវការ និងសាថ នភាពជាក់តសតងណៅកមពុជា និងប្ែូវណផ្លត ែណលើចំ ុចសំខាន់ៗដូចខាង
ណប្កាម ៖ 

• ការណរៀបចំរចនាសមព័នធរដឋបាលណខែតឱ្យមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ណដ្ឋយតផែកណលើ
សាថ នភាពភូមិសាស្តសត ប្បជាសាស្តសត និងសកាត នុពលណសដឋកិចច សងគម របស់ណខែតនើមួយៗ 

• ការតបងតចកណ ើងវញិនូវមុខងារតាមណោលការ ៍សាប់សុើតឌ្រ ើធើ តដលកាុងណនាោះមុខងារ 
មួយចំនួនប្ែូវបនតណផេរពើប្កសួង សាថ ប័នថ្នា ក់ជាែិណៅឱ្យរដឋបាលណខែត និងមុខងារមួយចំនួនប្ែូវ
ណផេរពើរដឋបាលណខែតណៅឱ្យរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន (រដឋបាលប្កុង ប្សុក និងឃុ ំសងាា ែ់)  

• ែួនាទ្ើចមបងៗរបស់រដឋបាលណខែតកាុងការជ្ួយោបំ្ទ្តផាកបណចចកណទ្ស ការអភិវឌ្ឍសមែថភាព 
ការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយនើែានុកូលភាពណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន និង 
ការសប្មបសប្មួលការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍកាុងែំបន់របស់ខលួន។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.២.២៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតសប្មាប់ការណរៀបចំរដឋបាលណខែត
 ឱ្យមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ 

បនាេ ប់ពើជ្ណប្មើសនានាប្ែូវបានឯកភាពណដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន 
គែិយុែត ណដើមបើតកសប្មួលរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង នងិមុខងាររបស់រដឋបាលណខែតឱ្យមានចរែិលកខ ៈ
ជារដឋបាលែំបន់។ កាុងដំណ ើ រការននការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែតណនោះចាបំាច់ប្ែូវមានការពិភាកា និង
ពិណប្ោោះណយាបល់ឱ្យបានប្គប់ប្ជ្ុងណប្ជាយជាមួយប្កសួង សាថ ប័ននានាទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
អងគការសងគមសុើវលិ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអាកពាក់ព័នធនានា មុននងឹដ្ឋក់ជូ្នរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលពិនិែយ និងសណប្មច។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.២.៣៖ ដំណ ើ រការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និង 
 មុខងារននរដឋបាលណខែតតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ 

កាុងដំណាកក់ាលននការអនុវែតតាមរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងារននរដឋបាលណខែតតដល
មានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលអាចដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវប្គប់ណខែតទាងំអស់ ឬណប្ជ្ើសណរ ើស
យកណខែតមួយចំនួនណដើមបើចាប់ណផតើមអនុវែតជាជ្ំហានដំបូង និងបនតពប្ងើកការអនុវែតណនោះណៅបណាត ណខែតនានា
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ជាដំណាក់កាលៗណដ្ឋយតផែកណលើលទ្ធផលននការសិកា និងការវាយែនមលជាក់លាក់មួយណលើដំណ ើ រការអនុវែត
ជ្ំហានដំបូង។ 

កាុងដំណ ើ រការអនុវែតចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានតផនការ និងកមមវធិើជាក់លាកស់ប្មាប់ការោបំ្ទ្
ដល់កិចចប្បែបិែតិការតាមរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលណខែត។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៣៖ រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញប្ែវូបាន
ពិនិែយ តកសប្មួល និងដ្ឋក់ឱ្យប្បែិបែតិការតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលប្កុង
ណមប្ែូប៉ាូលើតែន និងប្សបតាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព 

នាណពលបចចុបបនា រាជ្ធានើភាំណពញគឺជារដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានលកខ ៈពិណសសជាង 
រដឋបាលណខែត និងរដឋបាលប្កុងដនទ្ណទ្ៀែ ណដ្ឋយសារតែរដឋបាលណនោះមានប្បជាពលរដឋរស់ណៅយា៉ា ងណប្ចើន
កុោះករ (ណប្ចើនជាង២.០០០.០០០នាក់ មានដង់សុើណែប្បមា ជាង៣.០០០នាក់កាុងមួយគើ ូតម៉ាប្ែកាណរ ៉ា)  
ណហើយក៏ជាមជ្ឈម ឌ លនណយាបាយ ណសដឋកិចច វបបធម៌ និងការប្គប់ប្គងរដឋបាលរបស់ប្កសួង សាថ ប័ន 
សាធារ ៈថ្នា ក់ជាែិដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្បណទ្សជាែិ។ ទ្នេឹមណនោះ ែំបន់ជាយរាជ្ធានើភាំណពញបាន និង
កំពុងមានការអភិវឌ្ឍយា៉ា ងណលឿនណៅជាទ្ើប្កុងរ បតដលមានប្បជាពលរដឋមករស់ណៅកាន់តែណប្ចើនណ ើងៗ។ 
ការណកើនណ ើងនូវចំនួនប្បជាពលរដឋយា៉ា ងណលឿនតបបណនោះ បានបងាឱ្យរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញជ្ួបប្បទ្ោះនូវ
បញ្ហា ប្បឈមជាណប្ចើនរមួមានដូចជា បញ្ហា សណាដ ប់ធាា ប់សាធារ ៈ បញ្ហា ប្បព័នធដឹកជ្ញ្ាូ នទ្ើប្កុងនិងការ
កកសេោះចរាចរ ៍ បញ្ហា សំរាមសំ ល់រងឹនិងរាវ បញ្ហា បំពុលបរសិាថ ននិងអនាម័យ និងបញ្ហា ពាក់ព័នធនឹង
ការណរៀបចំតផនការជាយុទ្ធសាស្តសត តដលធានាដល់ការប្គប់ប្គងតដនសមែថកិចចរបសរ់ដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញ
ទាងំមូល ណដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាងំទ្ើប្កុងរ បនានាតដលណៅមានការអភិវឌ្ឍពុំទាន់ដូចែំបន់កណាដ លនន
រាជ្ធានើភាំណពញ។ ជាទូ្ណៅ បញ្ហា ប្បឈមទាងំណនោះនឹងបនតណកើនណ ើងកាន់តែខាល ងំណ ើងៗតដលជាឧបសគគ 
និងកាល យណៅជាបនេុកដ៏ធៃនធ់ៃរដលប់្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ប្កសងួ សាថ ប័ន នងិរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល។ 
ណដើមបើធានាដល់ការណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈមទាងំណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយ និងតកសប្មួលរចនាសមព័នធ ប្បព័នធ
ប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញ រដឋបាលខ ឌ  និងរដឋបាលសងាា ែ់កាុងរាជ្ធានើភាំណពញឱ្យ
ប្សបតាមប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន និងតាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៣.១៖ ការសិកាជ្ណប្មើសនានាសប្មាប់ណរៀបចំរដឋបាលរាជ្ធានើកាល យជា
 រដឋបាលតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលប្កងុណមប្ែបូ៉ាូលើតែន 

កជ្ទ្ើ២ នងឹណរៀបចំឱ្យមានការសិកា និងវាយែនមលណលើសាថ នភាពបចចុបបនាននរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធ
ប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញ ណដ្ឋយមានការប្សាវប្ជាវ និងតសវងយល់អំពើណមណរៀន និងបទ្ពិណសាធន៍
អំពើរចនាសមព័នធ នងិប្បព័នធប្គប់ប្គងននរដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែនតដលបាននឹងកំពុងអនុវែតណៅកាុងបណាត
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ប្បណទ្សនានា ប្ពមទាងំមានការពិភាកា និងពិណប្ោោះណយាបល់ឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន
នានាទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិអងគការសងគមសុើវលិ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ នងិអាកពាក់ពន័ធនានា ណដើមបើ
កំ ែ់ជ្ណប្មើសសមប្សបនានាសប្មាប់តកសប្មួលរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររដឋបាលរាជ្ធានើ
ភាំណពញឱ្យកាល យជារដឋបាលតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន។ ការសិកាណលើជ្ណប្មើស
នានាប្ែូវណផ្លត ែណលើ ៖ 

• ការតបងតចកសិទ្ធិអំណាច មុខងារ ធនធាន ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងរវាង
ប្កសួង សាថ ប័នថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញ 

• ការតបងតចងមុខងារ ែួនាទ្ើ ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ ការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង និងតខសគ ណនយយភាព
រវាងរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញជាមួយរដឋបាលខ ឌ  និងរដឋបាលសងាា ែ់កាុងរាជ្ធានើភាំណពញតាម
ណោលការ ៍សាប់សុើតឌ្រ ើធើ និងធានាបាននូវការផដល់ណសវា និងការអភិវឌ្ឍរាជ្ធានើភាំណពញ
ទាងំមូលប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព សមធម៌ និងនិរនតរភាព 

• ការផតល់សិទ្ធិសណប្មចណៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធានើកាុងការកសាងតផនការជាយុទ្ធសាស្តសតប្គបដ ត ប់
ណលើតដនដើននរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញទាងំមូល 

• ការណរៀបចំ និងការណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹកា និងគ ៈអភិបាលននរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញ រដឋបាល
ខ ឌ  និងការណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹកា និងណៅសងាា ែ់កាុងរាជ្ធានើភាំណពញតដលធានាដល់ការ
ណលើកកមពស់ភាពជាែំណាងសាធារ ៈ គ ណនយយភាព និងការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋ  

• ការណរៀបចំប្បព័នធប្គប់ប្គងហិរញ្ញវែថុ  និងការកំ ែ់ប្បភពធនធានរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ  
រដឋបាលខ ឌ  និងរដឋបាលសងាា ែ់កាុងរាជ្ធានើភាំណពញតដលធានាដល់ការណលើកកមពស់ការ
ប្បមូលចំ ូលមូលដ្ឋឋ នប្បកបណដ្ឋយែមាល ភាព និងគ ណនយយភាពកាុងការប្គប់ប្គង ការ
ចាែ់តចង និងការណប្បើប្បាស់ថវកិារបស់ខលួន 

• ការបណងាើែយនតការននកិចចសហប្បែិបែតិការរវាងរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញជាមួយរដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានប្ពំប្បទ្ល់ជាប់ជាមួយរាជ្ធានើភាំណពញ ណដើមបើធានាដល់ការសប្មប
សប្មួលការណរៀបចំតផនការយុទ្ធសាស្តសត និងសហការណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈមនានា។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៣.២៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតសប្មាប់រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធ
 ប្គប់ប្គងរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញឱ្យមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាល
 ប្កងុណមប្ែបូ៉ាូលើតែន 

បនាេ ប់ពើជ្ណប្មើសនានាប្ែូវបានឯកភាពណដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន 
គែិយុែតពាកព់័នធ ណដើមបើតកសប្មួលរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញឱ្យ
កាល យជារដឋបាលតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន។ កាុងដណំ ើ រការននការណរៀបចំលិខិែ
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បទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែតណនោះចាបំាច់ប្ែូវមានការពិភាកា និងពិណប្ោោះណយាបល់ឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយជាមួយប្កសួង 
សាថ ប័ននានាទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិនិងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ អងគការសងគមសុើវលិ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអាកពាក់ព័នធ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៣.៣៖ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងារនន 
 រដឋបាលប្កងុណមប្ែបូ៉ាូលើតែន 

កាុងដំណ ើ រការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលប្កុងណមប្ែូ
ប៉ាូលើតែនចាំបាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានតផនការ និងកមមវធិើជាក់លាក់សប្មាប់ោំប្ទ្ដល់កិចចប្បែិបែតិការនន 
រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងណនោះ។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៤៖ ទ្នំាក់ទ្ំនងការងារ និងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបាន
ពប្ងឹង តកសប្មលួ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត  

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ ណទាោះបើរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានតកសប្មួលតផែកតាមលទ្ធផលរពំឹកទុ្ក ២.១ លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក ២.២ និងលទ្ធផល
រពំឹងទុ្ក ២.៣ ននកជ្ទ្ើ២ណនោះ ក៏តបបតផនននការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងការងារ និងតខសគ ណនយយភាពរបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយ តកសប្មួល និងពប្ងឹងណ ើងវញិឱ្យបានសមប្សបណៅតាម 
រចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង នងិមុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានតកសប្មួល។ តបបតផននន
ការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង និងតខសគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិរមួមាន៖ ទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ
និងគ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនិងថ្នា ក់ជាែិ ទ្នំាក់ទ្ំនងការងារ និងគ ណនយយភាព
រវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានកប្មិែខុសោា  ទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និងគ ណនយយភាពនផេកាុងរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ នងិជាពិណសសទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចំណពាោះប្បជាពលរដឋ។ 

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៤.១៖ ការពិនិែយ តកសប្មលួ និងពប្ងឹងទ្នំាក់ទ្ំនងការងារ និង
 គ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនិងរដឋបាលថ្នា ក់ជាែិ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតពិនិែយ តកសប្មួល និងពប្ងឹងទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និងតខសគ ណនយយភាពរវាង 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយថ្នា ក់ជាែិ ណដើមបើធានាបាននូវការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ប្សបតាមណោលនណយាបាយ យុទ្ធសាស្តសត ចាប់ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានារបស់ថ្នា ក់ជាែិ ប្ពមទាងំមាន
ការកំ ែ់យា៉ា ងចាស់លាស ់អំពើប្កបខ័ ឌ ននការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងការងារពាក់ព័នធនឹងការោបំ្ទ្កិចចសហ
ប្បែិបែតិការ ការណធវើអនតរាគមន៍ និងការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយណលើការបំណពញមុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ 
ណប្កាមជាែិ។  
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៤.២៖ ការពិនិែយ តកសប្មលួ និងពប្ងឹងទ្នំាក់ទ្ំនងការងារ និងតខស
 គ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានកប្មិែខុសោា  

ប្សបណពលតដលមុខងារ និងរចនាសមព័នធរដឋបាលណខែតប្ែូវបានពិនិែយ និងតកសប្មួលឱ្យកាល យជា 
រដឋបាលតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ និងរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញប្ែូវបានតកសប្មួលជារដឋបាល
តដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន និងរដឋបាលប្កុង ប្សុក និងរដឋបាលឃុំ សងាា ែ់
កាល យជារដឋបាលតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ចាបំាច់កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតពិនិែយ តកសប្មួល 
និងពប្ងឹងទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និងតខសគ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានកប្មិែខុសោា  
ណដើមបើធានាដល់សវ័យភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងកប្មិែនើមួយៗ កាុងការអនុវែតមុខងារតដលប្ែូវ
បានប្បគល់ឱ្យ និងធានាដល់ការអនុវែតមុខងារតដលបានណធវើប្បែិភូកមមពើរដឋបាលកប្មិែខពស់ណៅឱ្យរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកប្មិែទាបជាងណាមួយ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៤.៣៖ ការពប្ងងឹទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និងគ ណនយយភាពនផេកាុង របស់
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ 

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ ណទាោះបើរចនាសមពន័ធ ប្បព័នធប្គបប់្គង នងិមុខងាររបស់រដឋបាល
ប្កុង ប្សុកប្ែូវបានតកសប្មួលណដ្ឋយបានណធវើសមាហរ កមមការយិាល័យជ្ំនាញណៅកាុងរចនាសមព័នធប្គប់ប្គង
របស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកប្សបតាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព និងការណធវើសមាហរ កមមមនេើរ 
សុខាភិបាល និងម ឌ លតថទាកុំមាររដឋណៅកាុងរចនាសមព័នធរដឋបាលរាជ្ធានើណខែតក៏ណដ្ឋយ ក៏ទ្ំនាក់ទ្ំនង
ការងារ និងការអនុវែតតខសគ ណនយយភាពនផេកាុងននរចនាសមព័នធ និងប្បពន័ធប្គប់ប្គងថមើណនោះណៅមានបញ្ហា
ប្បឈមជាណប្ចើន ជាពិណសសទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និងតខសគ ណនយយភាពរវាងមនេើរ និងការយិាល័យជ្ំនាញ
នានាជាមួយប្កុមប្បឹកា នងិគ ៈអភបិាល។ ជាមួយោា នឹងការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និង
មុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតផែកតាមលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក ២.១ លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក ២.២ និងលទ្ធផល
រពំឹងទុ្ក ២.៣ ក៏ជាណហែុផលចាបំាច់បតនថមណទ្ៀែកាុងការពប្ងឹង នងិតកសប្មួលនូវទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និង
តខសគ ណនយយភាពនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ។ 

ការពប្ងឹងទ្ំនាក់ទ្ំនង នងិគ ណនយយភាពនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសំណៅដល់ទ្ំនាក់
ទ្ំនង និងគ ណនយយភាពរបស់អភិបាល គ ៈអភិបាល នាយករដឋបាល ប្បធានអងគភាព/ការយិាល័យ 
និងបុគគលិកនានាតាមឋានានុប្កម និងជាពិណសសចំណពាោះប្កុមប្បឹការបស់ខលួន។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៤.៤៖ ការពប្ងងឹទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារនិងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាល
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចំណពាោះប្បជាពលរដឋ 

ការពប្ងឹងទ្ំនាក់ទ្ំនង និងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចំណពាោះប្បជាពលរដឋ 
គឺជាទ្ំនាក់ទ្នំងដ៏សំខានជ់ាងណគកាុងចំណណាមតខសគ ណនយយភាពទាងំអស់ តដលកិចចការណនោះប្ែូវណផ្លត ែការ
យកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើ ៖ 
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• ការពប្ងឹងទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយប្បជាពលរដឋតាមរយៈការណរៀបចំណវទ្ិកាសាធារ ៈនានា និង
ការចុោះជ្ួបប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងជាមួយប្បជាពលរដឋណដ្ឋយផ្លេ ល់ ក៏ដូចជាការណប្បើប្បាស់នូវ
បណាដ ញផសពវផាយព័ែ៌មាននានា ណដើមបើធានាដល់ការជូ្នព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋអំពើការ
បំណពញការងាររបស់ខលួន និងទ្ទ្ួលបាននូវសំណ ើ សំ ូមពរនានារបស់ប្បជាពលរដឋ។ 

• ការពប្ងឹងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចំណពាោះប្បជាពលរដឋ ណផ្លដ ែជាសំខាន់
ណៅណលើការណរៀបចំ និងការអនុម័ែណលើណោលនណយាបាយ ណសចកដើសណប្មចនានារបស់រដឋបាល
មូលដ្ឋឋ ន ការផដល់ណសវា និងការអនុវែតគណប្មាងសំខាន់ៗរបស់រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន នងិការណដ្ឋោះ
ប្សាយនូវសំណ ើ សំ ូមពររបស់ប្បជាពលរដឋ ប្ពមទាងំការណលើកកមពស់សិទ្ធិអណំាចប្បជា
ពលរដឋកាុងការប្ែែួពិនិែយតាមដ្ឋនណលើការបំណពញការងារ ណដើមបើធានាដល់ការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការបំណពញការងាររបស់ខលួន ណដើមបើផប្បណយាជ្ន៍សាធារ ៈ
ប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព និងសមធម៌។  

 លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៥៖ សមែថភាពដឹកនារំបស់ប្កមុប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង  
ប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលប្ែូវបានបណងាើែណ ើងតាមការណបាោះណ ា្ ែមានកាែពវកចិច

បំណពញមុខងារជាែំណាងឱ្យផលប្បណយាជ្ន៍របស់ប្បជាពលរដឋកាុងតដនសមែថកចិចរបស់ខលួន។ ប្កុមប្បឹកា
នើមួយៗមានសិទ្ធិអំណាចណធវើណសចកតើសណប្មចណៅណលើណោលនណយាបាយ តផនការ និងគណប្មាងថវកិា និងការ
តាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយនិងវាយែនមលណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដ្ឋយប្ែូវមាន
គ ណនយយភាពណដ្ឋយផ្លេ ល់ និងមានភាពចាស់លាសច់ំណពាោះប្បជាពលរដឋកាុងការធានាដល់ការផតល់ណសវា
សាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន។ ណដើមបើធានាដល់ការអនុវែតនូវសិទ្ធិ
អំណាច និងការណធវើគ ណនយយភាពចំណពាោះប្បជាពលរដឋណនោះ ជាណោលការ ៍ចាប់ែប្មូវឱ្យគ ៈអភិបាល 
និងបុគគលិករបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ និងមានគ ណនយយភាពចំណពាោះប្កុមប្បឹកា
របស់ខលួន។  

កាុងណពលតដលសិទ្ធិអំណាច មុខងារ ធនធាន នងិការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាន់តែណប្ចើនប្ែូវបានណផេរណៅ
ឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កិចចការចាបំាច់ណៅកាុងការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតពប្ងឹងការអនុវែតនូវសិទ្ធិអំណាច 
ែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើធានាដល់ការណលើកកមពស់ការ
ដឹកនា ំ ការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នឱ្យកាន់តែមាន
ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយភាព បរយិាប័នា និងសមធមស៌ងគម។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៥.១៖ ការតកសប្មលួ និងការបណងាើែគ ៈកមាម ធិការនានាបតនថមណទ្ៀែ
 របស់ប្កមុប្បកឹាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ការតកសប្មួល និងការបណងាើែគ ៈកមាម ធិការនានារបស់ប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
តាមប្បណភទ្ និងកប្មិែនើមយួៗប្ែូវណផ្លត ែការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើ ៖ 

• សមាសភាព ែួនាទ្ើ ភារកិចចននគ ៈកមាម ធិការនានារបស់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ឱ្យប្សបតាមវសិាលភាពមុខងារ និងរចនាសមព័នធថមើរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ការបណងាើែបតនថមនូវគ ៈកមាម ធិការ អនុគ ៈកមាម ធិការ និងប្កុមការងាររបស់ប្កុមប្បឹកានន
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើជ្ួយផតល់ណយាបល់ដល់ប្កុមប្បឹកាកាុងការបំណពញែួនាទ្ើរបស់
ខលួនឱ្យបានណពញណលញ និងមានប្បសិទ្ធភាពកាុងការណធវើណសចកតើសណប្មចណលើការណរៀបចំ ការអនុម័ែ 
តផនការ គណប្មាងថវកិា កមមវធិើផតល់ណសវាសាធារ ៈ  និងកិចចការសំខាន់ៗដនទ្ណទ្ៀែ ប្ពមទាងំ
កាុងការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយ និងវាយែនមលណលើការអនុវែតការងារទាងំណនាោះ 

• គ ៈកមាម ធិការនានារបស់ប្កុមប្បឹកាអាចបណងាើែនូវអនុគ ៈកមមការ ឬប្កុមការងារចាបំាច់
មួយចំនួន ណដើមបើជ្ួយផដល់ណយាបល់ តដលប្កុមការងារណនោះអាចរួមមាននូវែំណាងអងគការ
សងគមសុើវលិ និងវស័ិយឯកជ្នផងតដរ ណដើមបើធានាថ្ន ទ្សសនៈ និងណយាបល់របស់សងគមសុើវលិ 
តផាកឯកជ្ន និងប្បជាពលរដឋប្ែូវបានពិចារណាណដ្ឋយប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៥.២៖ ការពប្ងឹងណលខាធិការដ្ឋឋ នរបស់ប្កមុប្បឹការដឋបាល 
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ មានណលខាធិការដ្ឋឋ នរបស់ខលួនតដលប្ែូវបំណពញកិចចការ
ប្បចានំថៃ ណដើមបើជ្ួយោបំ្ទ្ដល់ប្កុមប្បឹកាកាុងការណរៀបចំកិចចប្បជុ្ំ កំ ែ់ណហែុកិចចប្បជុ្ំ ណវទ្ិកាសាធារ ៈ 
ការផសពវផាយណសចកដើសណប្មចនានារបស់ប្កុមប្បឹកា និងកិចចការរដឋបាលនានា។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ 
ប្ែូវណផ្លដ ែការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើការណរៀបចំ និងការពប្ងឹងណលខាធិការដ្ឋឋ នប្កុមប្បឹកាមួយចាស់លាស់
តដលមានការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ និងគ ណនយយភាពណដ្ឋយផ្លេ ល់ចំណពាោះប្កុមប្បឹកា ប្ពមទាងំប្ែូវមានបុគគលិក
ប្គប់ប្ោន់ប្បកបណដ្ឋយសមែថភាព  និងមានទ្ើកតនលងបំណពញការងារ មណធាបាយ សមាា រ ថវកិាសមប្សប
ណដើមបើបំណពញការងាររបស់ខលួនប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៥.៣៖ ការណរៀបចំកញ្ច ប់ថវកិាជាក់លាក់សប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់ប្កមុប្បឹកា
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ណដើមបើធានាដល់ការពប្ងឹងសមែថភាពដឹកនារំបស់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ចាបំាច់ប្ែូវ
ណរៀបចំឱ្យមានគណប្មាងចំណាយជាក់លាក់សប្មាប់ប្កុមប្បឹកា តដលជាចំត កមួយននថវកិារបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើោបំ្ទ្ដល់ការបំណពញការងាររបស់ប្កុមប្បឹកា គ ៈកមាម ធិការ អនុគ ៈកមាម ធិការ
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ប្កុមការងារ និងណលខាធិការដ្ឋឋ នរបស់ប្កុមប្បឹកា។ កាុងនាមប្កុមប្បឹកា អភិបាលតដលជាអាណាប័កថវកិា
ប្ែូវធានាថ្នថវកិាណនោះ ប្ែូវបានណប្បើប្បាស់ណដ្ឋយប្កុមប្បឹកាប្សបតាមនើែិវធិើហរិញ្ញវែថុជាធរមាន។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក២.៦៖ ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋប្ែវូបានណលើកកមពស់ ណដើមបើធានាដល់ជ្ណំនឿទុ្កចិែត
 របស់ប្បជាពលរដឋមកណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋកាុងរាលក់ារបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ គឺជាតផាក
មួយដ៏សំខាន់កាុងការបណងាើនជ្ំណនឿទុ្កចិែតរបស់ប្បជាពលរដឋមកណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ កាុងអំ ុង
ណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ យនតការមួយចំនួនពាក់ពន័ធនឹងការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋប្ែូវបានណរៀបចំ និង
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត ក៏ប៉ាុតនតយនតការទាងំណនោះណៅពំុទាន់បានអនុវែតឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយ មានប្បសិទ្ធភាព និងបងា
លកខ ៈងាយប្សួលដល់ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋណៅណ ើយ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ណដើមបើធានាដល់ការ
ណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋប្បកបណដ្ឋយបរយិាប័នា និងសមធមក៌ជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណផ្លដ ែជាសំខាន់
ណៅណលើការពិនិែយ តកសប្មួល និងពប្ងងឹយនតការននការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋឱ្យមានលកខ ៈជាសាថ បន័
រងឹមា ំនិងមានការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវជាក់លាក់ ប្ពមទាងំមាននើែិវធិើចាស់លាស់តដលបងាលកខ ៈងាយប្សួល 
និងមានការណលើកទ្ឹកចិែតតដលកាុងណនាោះរមួមាន យនតការននការផដល់ព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋ យនតការននការ
ទ្ទ្ួលនិងណដ្ឋោះប្សាយសំណ ើ របស់ប្បជាពលរដឋ ណដ្ឋយមានការចូលរមួពើអងគការសងគមសុើវលិ និងវស័ិយ
ឯកជ្ន។ 

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៦ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៦.១៖ ការពប្ងងឹយនតការផដល់ព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋ 

ការទ្ទ្ួលបានព័រ៌មានយា៉ា ងចាស់លាស់ និងប្គប់ប្ោន់ គឺជាមូលដ្ឋឋ នដ៏សំខាន់ននការចូលរួម
ផដល់មែិណយាបល់នានាណៅណលើបញ្ហា អវើមួយ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ការផដល់ព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋយា៉ា ង
ចាស់លាស់ណដ្ឋយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ពិែជាមានសារៈសំខាន់បំផុែកាុងការជ្ំរុញ និងណលើកទ្ឹកចិែត
ដល់ការចូលរមួជាទូ្ណៅរបស់ប្បជាពលរដឋកាុងការផដល់ណយាបល់ និងការដ្ឋក់សំណ ើ សំ ូមពរនានាចំណពាោះ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណផ្លដ ែការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណលើការបនតពប្ងឹង និងណរៀបចំឱ្យមានអងគភាព 
និង/ឬយនតការជាក់លាក់របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗសប្មាប់ការផដល់ព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋ
អំពើកិចចដំណ ើ រការនានា ជាពិណសសពាក់ព័នធណៅនឹងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ កាុងន័យណនោះ  
ការអនុវែតការងារគ ណនយយភាពសងគមប្ែូវបនតពប្ងឹង ពប្ងើក និងណរៀបចំឱ្យណៅជាយនតការសាថ ប័នចាស់
លាសរ់បស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងណោលបំ ងបងាភាពងាយប្សួលផដល់ព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋអំពើ
ថវកិា ការផដល់ណសវា និងការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ក៏ដូចជាការណលើកកមពស់ែមាល ភាព 
គ ណនយយភាពសំណៅណលើកកមពស់អភិបាលកិចចលែណៅតាមមូលដ្ឋឋ ននើមួយៗ។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៦.២៖ ការពប្ងងឹនូវយនតការសប្មាប់ទ្ទ្ួលការដ្ឋក់សំណ ើ សំ ូមពរ
 នានារបស់ប្បជាពលរដឋ  

កាុងការពប្ងឹងែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការទ្ទ្ួល និង 
ណដ្ឋោះប្សាយនូវសំណ ើ សំ ូមពរ នងិប ដឹ ងែវា៉ានានារបស់ប្បជាពលរដឋណៅកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន  
កជ្ទ្ើ១ បានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវយនតការមួយចំនួនដូចជា ប្កុមការងារគ ណនយយភាព ការបណងាើែ
ការយិាល័យប្បជាពលរដឋ និងការណរៀបចំឱ្យមាននូវអងគភាពទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើការណដ្ឋោះប្សាយប ដឹ ងរបស់
ប្បជាពលរដឋណៅកាុងរចនាសមព័នធរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ណទាោះបើយា៉ា ងណនោះកដើ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតណផ្លដ ែការ
យកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើការពប្ងឹង និងតកលមែយនតការទាងំណនោះឱ្យមានលកខ ៈជាសាថ បន័ចាស់លាស់ និង
មាននើែិវធិើអនុវែតជាក់លាក់ ណដើមបើធានានូវប្បសិទ្ធភាពននការទ្ទ្ួល និងការណដ្ឋោះប្សាយ សំណ ើ  សំ ូមពរ 
និងប ដឹ ងែវា៉ានានារបស់ប្បជាពលរដឋ។ ការដ្ឋក់សំណ ើ សំខាន់ៗរបស់ប្បជាពលរដឋរមួមានដូចជា សំណ ើ
សំុឱ្យណធវើសវនកមម ឬអធិការកិចចណលើការបំណពញការងារណាមួយរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ សំណ ើ ណលើការ
ផដួចណផដើមគំនែិ ឬការតកែប្មូវ ឬការលុបណចាលនូវដើកា ឬណសចកដើសណប្មចណាមួយរបស់ប្កុមប្បឹកា នងិ 
គ ៈអភិបាលននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ល។ ការណរៀបចំនូវយនតការទាងំណនោះនឹងចូលរមួចំត កយា៉ា ង
សំខាន់កាុងការណធវើឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាន់តែមានគ ណនយយភាពចាស់លាស់ចំណពាោះប្បជាពលរដឋ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៦.៣៖ ការណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់អងគការសុើវលិណៅកាុងកិចចដំណ ើ រ
 ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋ 

ការណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់អងគការសងគមសុើវលិប្ែូវណផ្លត ែណលើ៖ 

• ែួនាទ្ើរបស់អងគការសងគមសុើវលិកាុងការចូលរួមណលើកកមពស់ការយល់ដឹងអំពើសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន
ព័ែ៌មាននានារបស់ប្បជាពលរដឋពាក់ព័នធនឹងែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ប្កុមប្បឹកា 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ក៏ដូចជាព័ែ៌មាននានាពាក់ព័នធនឹងថវកិា តផនការ គណប្មាង/កមមវធិើ 
និងណសវាសាធារ ៈ ណដើមបើជ្ំ រុញ និងណលើកទ្ឹកចិែតដល់ការចូលរួមរបស់ប្បជាពលរដឋ   
ជាពិណសសប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះ កាុងដំណ ើ រការណធវើណសចកដើសណប្មចចិែតនានារបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ែួនាទ្ើរបស់អងគការសងគមសុើវលិកាុងការប្បមូលមែិណយាបល់របស់ប្បជាពលរដឋ និងការផដួចណផដើម
គំនិែថមើៗ ណដើមបើផដល់ណយាបល់កាុងនាមប្កុមប្បជាពលរដឋនានាតដលែំណាងឱ្យផលប្បណយាជ្ន៍
ណផសងៗជូ្នរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការណរៀបចំណោលនណយាបាយ និងការណធវើណសចកដើសណប្មច
ចិែតនានាពាក់ព័នធការផតល់ណសវា និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ការបងាបរយិាកាសកាន់តែប្បណសើរណ ើងននការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងការងាររវាងរដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយអងគការសងគមសុើវលិនានា ណដើមបើធានាដល់ការណលើកកមពស់ការចូលរមួ
ការអនុវែតសកមមភាព និងការផដល់ណយាបល់របស់អងគការសងគមសុើវលិណៅកាុងការបំណពញការងារ
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របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ជាមួយោា ណនោះ ណដើមបើងាយប្សួលកាុងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង
ណនោះ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវណរៀបចំ និងណធវើបចចុបបនាភាពបញ្ា ើណឈាម ោះអងគការសងគមសុើវលិ
តដលកំពុងប្បែិបែតិការកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួនដូចជា អងគការមិនតមនរដ្ឋឋ ភិបាលជាែិនិង
អនតរជាែិ អងគការសហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន សមាគមមូលដ្ឋឋ ន គ ៈកមមការវែត គ ៈកមមការ
សាលាណរៀន គ ៈកមមការប្គប់ប្គងម ឌ លសុខភាព និងប្កុមយុវជ្ននានាជាណដើម។ 

• ការណរៀបចំឱ្យមានកិចចប្បជុ្ំជាណទ្ៀងទាែ់រវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយអងគការសងគមសុើវលិ 
ឬកិចចសហការោា កាុងការណរៀបចំឱ្យមានប្ពឹែតិការ ៍នានា ណដើមបើផសពវផាយ និងតចករតំលក
ព័ែ៌មាន និងការពិណប្ោោះណយាបល់ជាសាធារ ៈ។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៧៖ ប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានណធវើទ្ំណនើបកមមតាម 
រយៈការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ប្បព័នធឌ្ើជ្ើថល 

នាណពលបចចុបបនាណនោះ ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានកំពុងមានការរ ើកចណប្មើនយា៉ា ង្ប់រហ័សតដលប្ែូវ
បាន និងកពុំងណប្បើប្បាស់យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយណៅកាុងប្បព័នធប្គប់ប្គងការងារ ការតចករតំលកព័ែ៌មាន និងការ
ប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងជាសាធារ ៈ។ ណទាោះយា៉ា ងណនោះកតើ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិបំណពញការងារភាគណប្ចើនរបស់
ខលួនណៅតែតផែកណលើប្បព័នធរដឋបាលណប្បើប្បាស់ប្កដ្ឋសសាា ម និងណធវើការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងជាមយួប្បជាពលរដឋ
ណដ្ឋយការជ្ួបមុខោា ណដ្ឋយផ្លេ ល់ តដលជាណហែុណធវើឱ្យការទ្ទ្ួលណសវា និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងរបស់ 
ប្បជាពលរដឋណៅមានភាពយែឺយា៉ា វ និងមានការលំបាក។ ប្បការណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវជ្ំរុញការណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យ
ណប្បើប្បាស់នូវប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ។ យុទ្ធសាស្តសតសតើពើអភិបាលកិចច
តាមប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិចននកជ្ទ្ើ២ មានតចងណៅកាុងឧបសមព័នធ “ង” ៖ យុទ្ធសាស្តសតអភិបាលកិចចឌ្ើជ្ើថល។ 

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៧ ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ នងិអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៧.១៖ ការពប្ងងឹ និងពប្ងើកលទ្ធភាពកាុងការែភាា ប់ណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ 
 បណាត ញអុើនធឺ ិែ 

មកទ្ល់បចចុបបនាណនោះ រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត និងប្កុង ប្សុក ឃុំ សងាា ែ់តដលមានលកខ ៈជាទ្ើ
ប្បជុ្ំជ្នអាចណរៀបចំជាបណាត ញែភាា ប់ណសវាអុើនធឺ ិែ ណបើណទាោះបើជាែំបន់ទ្ើប្បជុ្ំជ្នខលោះណៅពុំទាន់មាន 
លទ្ធភាពណប្បើប្បាស់នូវប្បព័នធអុើនធឺ ិែណលបឿនណលឿនក៏ណដ្ឋយ។ ណដ្ឋយត ក ក៏ណៅមានរដឋបាលប្សុក និង 
រដឋបាលឃុំតដលមានលកខ ៈជាែំបន់ជ្នបទ្មួយចំនួនមានលទ្ធភាពណប្បើប្បាស់អុើនធឺ ិែ តែតាមរយៈ
ប្កុមហ ុនទូ្រស័ពេចល័ែប៉ាុណណាណ ោះ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតជ្ំរុញឱ្យមានការវនិិណយាគណៅណលើការ
ែភាា ប់ណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធបណាដ ញអុើនធឺ ិែឱ្យបានដល់ែំបន់ជ្នបទ្ ណដើមបើធានាឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិណៅែំបន់ជ្នបទ្ទាងំណនាោះមានលទ្ធភាពកាុងការែភាា ប់ណសវាអុើនធឺ ិែ កាុងការណរៀបចំជារដឋបាលរបស់
ខលួនឱ្យណៅជារដឋបាលឌ្ើជ្ើថល។  
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៧.២៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ប្បព័នធឌ្ើជ្ើថលណៅកាុងប្បព័នធ
 ប្គប់ប្គងរដឋបាលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យមានលទ្ធភាពកាន់តែណប្ចើនកាុងការណប្បើប្បាស់
ប្បព័នធឌ្ើជ្ើថលសប្មាប់ប្គប់ប្គងការងាររបស់ខលួន។ កិចចការណនោះរមួបញ្ចូ លទាងំការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណលើការ
ប្គប់ប្គងទ្ិនាន័យតាមប្បព័នធឌ្ើជ្ើថល តដលធានាដល់ការចូលរួមចំត កណលើកកមពស់ការបំណពញការងារ
នានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការផដល់ណសវាជូ្នប្បជាពលរដឋ។ ប្បព័នធប្គប់ប្គងទ្ិនាន័យតាមប្បព័នធ
ឌ្ើជ្ើថលណនោះ ប្ែូវបានពប្ងឹងតាមរយៈការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតជាជ្ំហានៗតាមរយៈប្បព័នធអនឡាញនន
ប្បព័នធទ្ិនាន័យនានា ដូចជាប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងធនធានមនុសស ប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់
ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវែថុ ប្បព័នធទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នឃុំ សងាា ែ់  និងប្បព័នធប្គប់ប្គងទ្ិនាន័យសំខាន់ៗណផសង
ណទ្ៀែតដលណប្បើប្បាស់ណដ្ឋយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នឹងណប្បើប្បាស់ឯកសារផលូវការតាមប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានកាន់តែណប្ចើន
ណ ើងៗ ណដើមបើបណងាើនប្បសិទ្ធភាពការងារ និងកាែ់បនថយចំណាយថវកិា និងណពលណវលា ជាពិណសសសប្មាប់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលសថិែណៅែំបន់ ៃ្ យ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កាុងដំណាក់កាលដំបូងននការណរៀបចំ
ណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានណៅកាុងការប្គប់ប្គងរដឋបាលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ចាបំាច់ប្ែូវ
ពប្ងឹងការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន សប្មាប់ការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងការងាររដឋបាលជាប្បចាមំួយ
ចំនួន តដលកនលងមកធាល ប់ណប្បើណដ្ឋយប្កដ្ឋសសាា ម (ឧទាហរ ៍ លិខិែអណញ្ា ើញ លិខិែណបសកកមម ការជូ្ន
ដំ ឹង...)។ ដំណាក់កាលជាបនតបនាេ ប់ណទ្ៀែ ប្បព័នធណនោះចាបំាច់ប្ែូវណប្បើប្បាស់សប្មាប់ឯកសារទ្ំនាក់
ទ្ំនងការងារតដលមានលកខ ៈសំខាន់ៗ (ឧទាហរ ៍ ឯកសារពាក់ព័នធណៅនឹងការណសាើសំុ និងការពិនិែយ
ឯកភាពណលើកិចចការហិរញ្ញវែថុ តផនការ...)។ ជាមួយោា ណនោះតដរ កមមវធិើកុំពយូទ្័រសប្មាប់កិចចការជាក់លាក់
ណាមួយននការប្គប់ប្គងតដលមានលកខ ៈសមប្សបសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណរៀបចំ និង
បណងាើែណ ើង។  

ការណរៀបចំប្បព័នធប្គប់ប្គងការងាររដឋបាលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នឹងប្ែូវបានអភិវឌ្ឍ 
ជាបណ ដើ រៗពើតបបតផនននរដឋបាលណអ ិចប្ែូនិចណៅជារដឋបាលឌ្ើជ្ើថល អាប្ស័យណៅតាមសាថ នភាពនន 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ។ 

ជាមួយោា នឹងការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវប្បព័នធរដឋបាលឌ្ើជ្ើថលណនោះចាបំាច់ប្ែូវយកចិែតទុ្ក
ដ្ឋក់កាុងការធានាដល់ការបំពាក់សមាា រៈ ឧបករ ៍ ក៏ដូចជាការណលើកកមពស់សមែថភាពតផាកព័ែ៌មានវទិ្ា
ដលម់ស្តនតើសាធារ ៈនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផងតដរ។ 

 

 



 

62 

 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៧.៣៖ ការផសពវផាយព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋតាមប្បព័នធបណចចកវទិ្ា
 ព័ែ៌មាន 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែវូណលើកកមពស់ការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយប្បជាពលរដឋ
តាមរយៈប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន ណដើមបើធានាដល់ការណធវើឱ្យប្បណសើរណ ើងនូវការផសពវផាយព័ែម៌ានឱ្យបាន
ទូ្លំទូ្លាយ និង្ប់រហ័ស ប្ពមទាងំការកាែ់បនថយការចំណាយនិងណពលណវលារបស់ប្បជាពលរដឋកាុងការ
ទ្ទ្ួលបានពែ័៌មាន។ កិចចការទាងំណនោះរមួបញ្ចូ លទាងំការផសពវផាយព័ែ៌មានអពំើដើកា លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែត
ពាក់ព័នធនានា តផនការអភិវឌ្ឍន៍ គណប្មាងថវកិា គណប្មាង/កមមវធិើអភិវឌ្ឍន៍ លទ្ធកមមសាធារ ៈ ណសវាសា 
ធារ ៈនានា និងព័ែ៌មានពាក់ព័នធនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវ
នានា ប្ពមទាងំព័ែ៌មានសំខាន់ៗដនទ្ណទ្ៀែ។ ការណរៀបចំប្បព័នធផដល់ និងទ្ទ្ួលព័ែ៌មានតាមរយៈប្បព័នធ
ព័ែ៌មានវទិ្ា ក៏ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានណគហទ្ំព័រសប្មាប់ព័ែ៌មានពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា នើមយួៗឱ្យបានចាស់
លាស់ និងណរៀបចំឱ្យមាននូវប្បព័នធផដល់ព័ែ៌មានទាន់ណហែុការ ៍ ណដើមបើធានាដល់ការទ្ទ្ួល នងិ 
បកប្សាយនូវសំណ ើ សំ ូមពរនានាឱ្យបានទាន់ណពលណវលាជូ្នប្បជាពលរដឋ។  ប្បពន័ធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន
នឹងប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់កាន់តែណប្ចើនណៅកាុងការយិាល័យប្បជាពលរដឋ និងកាុងប្កបខ ័ឌ
ការងារគ ណនយយភាពសងគម ណដើមបើផតល់ព័ែ៌មានឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយជូ្នប្បជាពលរដឋ និងទ្ទ្ួលព័ែម៌ាន
ប្ែ ប ់ ឬប តឹ ងែវា៉ានានាពាក់ព័នធនងឹការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាល
សាមើនើមួយៗ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៧.៤៖ ការបណងាើែ និងការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ថ្នា លឌ្ើជ្ើថលសប្មាប់
 ការផតល់ណសវាសាធារ ៈ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវោបំ្ទ្ដល់ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់នូវថ្នា លឌ្ើជ្ើថលសប្មាប់ការផតល់ណសវា
សាធារ ៈរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ថ្នា លឌ្ើជ្ើថលសប្មាប់ការផតល់ណសវា រមួមានពាក់ព័នធនឹងណសវា
នានាដូចជា ៖ 

• ការចុោះបញ្ា ើអប្តានុកូលដ្ឋឋ ន និងលិខិែ/ឯកសារបញ្ហា ក់អែតសញ្ហញ  បុគគល 

• ការចុោះបញ្ា ើ ឬការណសាើសំុណសវារដឋបាលនានា 

• ការទូ្ទាែ់នថលណសវា 

• ការទ្ទ្ួលសំ ូមពរ និងពាកយប តឹ ងែវា៉ានានាពាក់ព័នធនឹងការផដល់ណសវា។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៨៖ ប្បព័នធប្ែែួពិនិែយនផេកាុ ង និងយនតការអធិការកិចចនផេណប្ៅតដលមានលកខ ៈជា
ប្បព័នធមួយសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ តកសប្មលួ និងដ្ឋក់
ឱ្យអនុវែត  

កាុងណពលតដលមុខងារ និងធនធានប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមណោលការ ៍  
វមិជ្ឈការចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវយនតការប្ែួែពិនិែយនផេកាុង និងយនតការអធិការកិចចនផេណប្ៅ ណដើមបើធានា
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ដល់ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព និងគ ណនយយភាពននការបំណពញការងារនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការ
ប្ែួែពិនិែយនផេកាុង និងការណធវើអធិការកិចចនផេណប្ៅណលើការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការអនុវែតមុខងារនានា
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវរមួបញ្ាូ លទាងំការប្ែួែពិនិែយណលើការណប្បើប្បាស់ធនធាននានា រមួទាងំ
ធនធានហរិញ្ញវែថុ និងធនធានមនុសសរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផងតដរ។ យនតការអធិការកិចចសប្មាប់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ រមួមានការប្ែួែពិនិែយនផេកាុង និងការណធវើអធិការកិចចនផេណប្ៅតដលសំណៅណៅណលើការ
ណធវើអធិការកិចចពើរដឋបាលថ្នា ក់ខពស់ជាង។ ណទាោះយា៉ា ងណនោះកតើ ការណធវើអធិការកិចចពើខាងណប្ៅ ឬពើរដឋបាលថ្នា ក់
ខពស់ជាងប្ែូវតែធានាដល់ការរកាបាននូវសវ័យភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានកំ ែ់កាុង
ចាប់ នងិលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត។  

បចចុបបនាណនោះ ណៅកាុងរចនាសមព័នធននរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  រមួមាននូវអងគភាព
តដលទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើការប្ែួែពិនិែយនផេកាុង តដលមានែួនាទ្ើពាក់ព័នធនឹងការណធវើអធិការកិចចនផេកាុងរបស់ 
ខលួន។ ណដ្ឋយត កតផែកតាមអនុប្កឹែយសដើពើប្កបខ័ ឌ មុខងារ ភារកិចចរបស់សវនកមមនផេកាុង នងិអធិការកចិច 
ប្កសួងណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុមានែួនាទ្ើជាណសនាធិការឱ្យរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលកាុងការណធវើអធិការកិចចហរិញ្ញវែថុ
ណលើការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ និងប្ទ្ពយសមបែតិរដឋរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ប្កសួងមុខងារ
សាធារ ៈមានែួនាទ្ើជាណសនាធិការឱ្យរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល កាុងការណធវើអធិការកិចចណលើកិចចការមុខងារសាធារ ៈ 
(ការប្គប់ប្គងបុគគលិក) របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ប្កសួង សាថ បន័វស័ិយជ្ំនាញមានែួនាទ្ើណធវើ
អធិការកិចចណលើការអនុវែតមុខងារតាមវស័ិយជ្ំនាញនានាតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ មុខងារថមើៗជាណប្ចើនប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
តដលពាក់ព័នធនឹងវស័ិយខុសៗោា ប្បមា ចំនួន២០។ ជារួម ការប្ែួែពិនិែយនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិណៅណលើមុខងារទាងំណនាោះ ណៅពុំទាន់មានប្បសិទ្ធភាពណៅណ ើយ ណដ្ឋយសារការណរៀបចំឱ្យមាន 
អងគភាពទ្ទ្លួខុសប្ែូវចាស់លាស់ កាុងការងារប្ែួែពិនិែយនផេកាុងណនោះណៅមានភាពមិនចាស់លាស់ណៅ 
ណ ើយ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ក៏រមួមាននូវការណធវើអធិការកិចចពើរដឋបាលថ្នា ក់ខពស់តដលភាគណប្ចើនប្ែូវបានអនុវែត
ណដ្ឋយប្កសួង សាថ បន័ថ្នា ក់ជាែិផ្លេ ល់ណៅណលើការអនុវែតមុខងារទាងំណនោះ តដលប្ែូវបានអនុវែតដ្ឋច់ណដ្ឋយ
ត កៗពើប្កសួងវស័ិយនើមួយៗ។ ប្បការណនោះបានណធវើឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវចំណាយណពលណវលា និង
មានបនេុកការងារយា៉ា ងណប្ចើនកាុងការណរៀបចំទ្ទ្ួលការចុោះណធវើអធិការកិចចទាងំណនោះ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ណដើមបើ
ធានាដល់ការណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈមណនោះ កជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំតកសប្មួល និងពប្ងឹងនូវយនតការប្ែួែ
ពិនិែយ នផេកាុង និងយនតការអធិការកិចចនផេណប្ៅប្សបតាមណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការនិងវសិហមជ្ឈការ និង
មានលកខ ៈជាប្បព័នធ និងនើែិវធិើចាស់លាស់មួយណលើការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការអនុវែតមុខងារ
នានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសសប្ែូវធានាថ្នការណធវើអធិការកិចចពើរដឋបាលថ្នា ក់ខពស់នឹងពុមំាន
ការរខំានណប្ចើនណពកកាុងការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៨ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤  ូចខាងដរោម្៖ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៨.១៖ ការពប្ងងឹយនតការប្ែែួពិនិែយនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ជាទូ្ណៅ ការប្ែួែពិនិែយនផេកាុងគឺជាយនតការដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុែរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិនើមួយៗកាុងការធានាដល់ភាពប្ែឹមប្ែូវ និងប្បសិទ្ធភាពននការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវយកចិែតទុ្កដ្ឋក់កាុងការពប្ងឹងយនតការប្ែួែពិនិែយនផេកាុង
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ ណដើមបើសហការជាមួយការណធវើអធិការកិចចនផេណប្ៅកាុងការណលើកកមពស់
ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាពននការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៨.២៖ ការសិកាណលើជ្ណប្មើសសប្មាប់ការបណងាើែយនតការអធិការកិចចពើ
 ខាងណប្ៅរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំការសិកាប្សាវប្ជាវណលើយនតការ នើែិវធិើ និងបញ្ហា ប្បឈមនានាននការណធវើ
អធិការកិចចរបស់ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធណៅណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនាណពល
បចចុបបនាណនោះ ប្ពមទាងំសិកាប្សាវប្ជាវណៅណលើណមណរៀន និងបទ្ពិណសាធន៍អំពើយនតការអធិការកិចចពើរដឋបាល
ថ្នា ក់ណលើ ណៅណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលបាននិងកំពុងអនុវែតណៅតាមបណាត
ប្បណទ្សនានា ណដើមបើកំ ែ់នូវជ្ណប្មើសសមប្សបសប្មាប់ការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវយនតការអធិការកិចច
ណៅណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលធានាដល់សុខុដុមនើយកមមននយនតការអធិការកិចចតាមវស័ិយនានា
របស់ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនើមួយៗ។ ការកំ ែ់នូវជ្ណប្មើសនានាប្ែូវណផ្លត ែណលើ ៖ 

• លទ្ធភាពននការពប្ងឹងប្បព័នធអធិការកិចចរបស់ថ្នា ក់ជាែិណៅណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្សប
តាមណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ និងធានាដល់ការមិនរខំានណប្ចើនដល់ការ
បំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• លទ្ធភាពននការបណងាើែយនតការណៅថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែតណដើមបើទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើការណធវើអធិការកិចច
ការណលើការអនុវែតការងាររបស់រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន (ប្កុង ប្សុក និងឃុ ំសងាា ែ់)  

• កិចចដំណ ើ រការអធិការកិចច (វធិើសាស្តសត ឧបករ ៍ និងរបាយការ ៍) 

• ការណរៀបចំប្បព័នធណលើកទ្ឹកចិែត និងដ្ឋក់ទ្ ឌ កមម ពិន័យចំណពាោះរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ
តផែកតាមលទ្ធផលននការអធិការកិចច។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៨.៣៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត និងឯកសារត នាណំចចកណទ្ស 

តផែកណលើជ្ណប្មើសនានា តដលមានការពិណប្ោោះណយាបល់យា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន
ពាក់ព័នធនានា និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពើរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលតាមរយៈ  
គ.ជ្.អ.ប. ចាបំាច់ប្ែូវតកសប្មួល ឬណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានាសប្មាប់ណរៀបចំយនតការអធិការកិចច
តដលមានលកខ ៈជាប្បព័នធមួយរបស់ថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែត និងណរៀបចំឯកសារត នា ំ
បណចចកណទ្សលមែិែសប្មាប់ការណធវើអធិការកិចចណនោះ។  
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ២.៨.៤៖ ការណធវើអធិការកិចចណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ 
 ណប្កាមជាែ ិ

តផែកណលើលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែត និងឯកសារត នាបំណចចកណទ្សតដលបានអនុម័ែ យនតការ
អធិការកិចចរបស់ថ្នា ក់ជាែិតដលបានណរៀបចំតកសប្មួលណ ើងវញិ ប្ែូវចាប់ណផដើមអនុវែតការណធវើអធិការកិចចប្បចាំ
ា្ ណំលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ និងរដឋបាលណខែត។ កាុងនាមថ្នា ក់ជាែិ យនតការអធិការកិចច
របសថ់្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែតប្ែូវសប្មបសប្មួល និងចុោះណធវើអធិការកិចចប្បចាំ្ ា ណំលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាល
ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងឃុ ំសងាា ែ់។  
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តារាងទី ៣៖ លទធ្លរំពឹងទុក ៃិងេកមមភាពជាអាទិភាពនានាេគ្មាប់េមាេភាគទ២ី  
េមិទធ្លរំពឹងទុកនៃេមាេភាគទី២៖ រចនាសមពន័ធ ប្បព័នធប្គបប់្គងរដឋបាល សិទ្ធិអំណាច និងមុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានកំ ែយ់ា៉ា ងចាស់លាស់

តាមកប្មិែ និងតាមប្បណភទ្រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិនើមួយៗប្សបតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលននែំបន់ទ្ើប្កុងធំ រដឋបាលននែំបន់ទ្ើប្បជុ្ជំ្ន និងរដឋបាលននែំបនជ់្នបទ្ 
ណដ្ឋយជ្រុំញការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែម៌ាន ណដើមបើណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង ការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការប្បាប្ស័យទាកទ់្ងសាធារ ៈ។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.១៖ រចនាសមព័នធ ប្បពន័ធប្គបប់្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលប្កងុ រដឋបាលប្សកុ រដឋបាលឃុ ំនិងរដឋបាលសងាា ែ់ប្ែវូបានពប្ងឹង តកសប្មលួ និងប្បែិបែតិការ
ជារដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន និងប្សបតាមចរែិលកខ ៈរដឋបាលែំបន់ទ្ើប្បជំុ្ជ្ន និងរដឋបាលែំបន់ជ្នបទ្។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ២.១.១៖ ោរពរងឹងោរអនុវរតមុ្ខងារ និងរចនាសម្ព័នធបចចុបបននរបស់រ ឋបាលរកុង រសុក 

✓ ២.១.២៖ ោរពរងឹងោរអនុវរតមុ្ខងារបចចុបបននរបស់រ ឋបាលឃុ ំសងាា រ់ 
✓ ២.១.៣៖ ោរពិនិរយ និងោរកកសរមួ្លរចនាសម្ព័នធ មុ្ខងារ និងធនធានរបស់ 

រ ឋបាលរកុង រសុក និងឃុ ំសងាា រ់ក លសថិរកនុងរំបន់ទ្ើរបជំុជន 
✓ ២.១.៤៖ ោរពិនិរយ និងកកសរមួ្លរចនាសម្ព័នធ មុ្ខងារ និងធនធានរបស់ 

រ ឋបាលរសុក និងឃុកំ លសថិរកនុងរំបន់ជនបទ្ 

 

 
 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.២៖ រចនាសមពន័ធ ប្បព័នធប្គបប់្គង មុខងារ និងធនធានរបស់រដឋបាលណខែតប្ែូវបានពិនិែយ តកសប្មលួ និងប្បែិបែតិការតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន ់
និងប្សបតាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ២.២.១៖ ការសិកាជ្ណប្មើសនានាសប្មាប់ការណរៀបចំរដឋបាលណខែតកាល យជា 
រដឋបាលតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ 
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✓ ២.២.២៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតសប្មាប់ការណរៀបចំរដឋបាលណខែតឱ្យមានចរែិ
លកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ 
 

✓ ២.២.២៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតសប្មាប់ការណរៀបចំរដឋបាល
ណខែតឱ្យមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ 

✓ ២.២.៣៖ ដំណ ើ រការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និង
មុខងារននរដឋបាលណខែតតដលមានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលែំបន់ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៣៖ រចនាសមពន័ធ ប្បព័នធប្គបប់្គង និងមុខងាររបស់រដឋបាលរាជ្ធានើប្ែវូបានពិនិែយ តកសប្មលួ និងដ្ឋកឱ់្យប្បែិបែតិការតាមចរែិលកខ ៈជារដឋបាលប្កុង
ណមប្ែូប៉ាូលើតែន និងប្សបតាមណោលការ ៍ននរដឋបាលឯកភាព។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ២.៣.១៖ ការសិកាជ្ណប្មើសនានាសប្មាប់ណរៀបចំរដឋបាលរាជ្ធានើកាល យជារដឋបាលតដល
មានចរែិលកខ ៈជារដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន 

✓ ២.៣.២៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតសប្មាប់រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គង 
រដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញរដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន 

 

 

 

✓ ២.៣.២៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតសប្មាប់រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធ
ប្គប់ប្គងរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញរដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន 

✓ ២.៣.៣៖ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតរចនាសមព័នធ ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងមុខងារនន
រដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៤៖ ទំ្នាកទំ់្នងការងារ និងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពប្ងឹង តកសប្មួល និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ២.៤.១៖ ការពិនិែយ តកសប្មួល និងពប្ងឹងទំ្នាក់ទំ្នងការងារ និងគ ណនយយភាពរវាង
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនិងរដឋបាលថ្នា ក់ជាែិ 

✓ ២.៤.២៖ ការពិនិែយ តកសប្មួល និងពប្ងឹងទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារ និងតខសគ ណនយយភាព
រវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានកប្មិែខុសោា  
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✓ ២.៤.៣៖ ការពប្ងឹងទំ្នាក់ទំ្នងការងារ និងគ ណនយយភាពនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិនើមួយៗ 

✓ ២.៤.៤៖ ការពប្ងឹងទំ្នាក់ទំ្នងការងារនិងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិចំណពាោះប្បជាពលរដឋ 

✓ ២.៤.៣៖ ការពប្ងឹងទំ្នាក់ទំ្នងការងារ និងគ ណនយយភាពនផេកាុងរបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ  

✓ ២.៤.៤៖ ការពប្ងឹងទំ្នាក់ទំ្នងការងារនិងគ ណនយយភាពរបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចំណពាោះប្បជាពលរដឋ  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៥៖ សមែថភាពដឹកនារំបស់ប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ២.៥.១៖ ការតកសប្មួល និងការបណងាើែគ ៈកមាម ធិការនានាបតនថមណទ្ៀែរបស់ប្កុម
ប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ២.៥.២៖ ការពប្ងឹងណលខាធិការដ្ឋឋ នរបស់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
✓ ២.៥.៣៖ ការណរៀបចំកញ្ច ប់ថវកិាជាក់លាក់សប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់

ណប្កាមជាែិ 

 

 

✓ ២.៥.២៖ ការពប្ងឹងណលខាធិការដ្ឋឋ នរបស់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ 

✓ ២.៥.៣៖ ការណរៀបចំកញ្ច ប់ថវកិាជាក់លាក់សប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់ប្កុមប្បឹកា 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៦៖ ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋប្ែវូបានណលើកកមពស់ ណដើមបើធានាដល់ជំ្ណនឿទុ្កចិែតរបស់ប្បជាពលរដឋមកណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ២.៦.១៖ ការពប្ងឹងយនតការផដល់ព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋ 
✓ ២.៦.២៖ ការពប្ងឹងនូវយនតការសប្មាប់ទ្ទួ្លការដ្ឋក់សំណ ើ សំ ូមពរនានារបស់

ប្បជាពលរដឋ  

✓ ២.៦.១៖ ការពប្ងឹងយនតការផដល់ព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋ 
✓ ២.៦.២៖ ការពប្ងឹងនូវយនតការសប្មាប់ទ្ទួ្លការដ្ឋក់សំណ ើ សំ ូមពរ

នានារបស់ប្បជាពលរដឋ  
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✓ ២.៦.៣៖ ការណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់អងគការសុើវលិណៅកាុងកិចចដំណ ើ រការចូលរមួ
របស់ប្បជាពលរដឋ 

✓ ២.៦.៣៖ ការណលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់អងគការសុើវលិណៅកាុងកិចច
ដំណ ើ រការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៧៖ ប្បព័នធប្គបប់្គងរដឋបាលននរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានណធវើទំ្ណនើបកមមតាមរយៈការណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យណប្បើប្បាស់ប្បពន័ធឌ្ើជ្ើថល។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ២.៧.១៖ ការពប្ងឹង និងពប្ងើកលទ្ធភាពកាុងការែភាា ប់ណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធបណាត ញ 
អុើនធឺ ិែ 

✓ ២.៧.២៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ប្បព័នធឌ្ើជ្ើថលណៅកាុងប្បព័នធប្គប់ប្គង 
រដឋបាលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ២.៧.៣៖ ការផសពវផាយព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋតាមប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន 

 
✓ ២.៧.៤៖ ការបណងាើែ និងការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ថ្នា លឌ្ើជ្ើថលសប្មាប់ការផតល់ណសវា 

សាធារ ៈ 

✓ ២.៧.១៖ ការពប្ងឹង និងពប្ងើកលទ្ធភាពកាុងការែភាា ប់ណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ 
បណាត ញអុើនធឺ ិែ 

✓ ២.៧.២៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ប្បព័នធឌ្ើជ្ើថលណៅកាុង
ប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ២.៧.៣៖ ការផសពវផាយព័ែ៌មានជូ្នប្បជាពលរដឋតាមប្បព័នធបណចចកវទិ្ា
ព័ែ៌មាន 

✓ ២.៧.៤៖ ការបណងាើែ និងការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ថ្នា លឌ្ើជ្ើថលសប្មាប់ការផត
ល់ណសវាសាធារ ៈ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ២.៨៖ ប្បពន័ធប្ែែួពិនិែយនផេកាុង និងយនតការអធិការកិចចនផេណប្ៅតដលមានលកខ ៈជាប្បពន័ធមួយសប្មាប់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ តកសប្មលួ 
និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ២.៨.១៖ ការពប្ងឹងយនតការប្ែួែពិនិែយនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

 

✓ ២.៨.១៖ ការពប្ងឹងយនតការប្ែួែពិនិែយនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ 
ណប្កាមជាែិ  
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✓ ២.៨.២៖ ការសិកាណលើជ្ណប្មើសសប្មាប់ការបណងាើែយនតការអធិការកិចចពើខាងណប្ៅរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ២.៨.៣៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត និងឯកសារត នាបំណចចកណទ្ស 
✓ ២.៨.៤៖ ការណធវើអធិការកិចចណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

 
 

✓ ២.៨.៣៖ ការណរៀបចំលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត និងឯកសារត នាំ
បណចចកណទ្ស 

✓ ២.៨.៤៖ ការណធវើអធិការកិចចណលើការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ 
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តារាងទី ៤៖ ការគ្គប់គ្គងហាៃិភ័យេំខាៃ់ៗេគ្មាប់េមាេភាគទី២ 

ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព  

ណកើែមាន 
វធិានការកាែ់បនថយហានិភ័យ 

១ 

មុខងារជាកាែពវកិចចតដលបានប្បគល់ឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមិនប្ែូវបាន
កំ ែ់ចាសល់ាស់ តដលណធវើឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមិនអាចប្គប់ប្គង 
ចាែ់តចង និងអនុវែតមុខងារទាងំណនាោះឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព 

ខពស ់ មធយម 

- ការកំណរឱ់្យបានចាស់លាស់នូវមុខងារជាកាែពវកិចច និងការណរៀបចំណសច
កតើត នាលំមែិែសតើពើនើែិវធិើននការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនើមួយៗ រមួ
ទាងំបទ្ដ្ឋឋ នពាក់ព័នធសប្មាប់ការផតល់ណសវាកមម 

២ 

ប្កុមប្បឹការាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុកមិនអាចបំណពញែួនាទ្ើរបស់ខលួនបាន
ណពញណលញកាុងការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែត និងប្ែួែពិនិែយណលើការអនុវែត
ការងាររបស់គ ៈអភិបាល និងបុគគលិករបស់ខលួន 

ខពស ់ ខពស ់

- ផតល់ការត នាអំំពើការណរៀបចំបណងាើែយនតការោបំ្ទ្ដល់ប្កុមប្បឹកា រមួមាន
ដូចជាការតកសប្មួល ឬការបណងាើែគ ៈកមាម ធិការ ឬអនុគ ៈកមាម ធិការ
បតនថមរបស់ប្កុមប្បឹកា និងនើែិវធិើប្បែិបែតិការរបស់គ ៈកមាម ធិការទាងំ
ណនាោះ  

- ណរៀបចំវគគប តុ ោះបណាត លដល់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណដើមបើ
បណងាើនការយល់ដឹងបតនថមណៅកាុងការអនុវែតែួនាទ្ើ និងអា ែតកិារងាររបស់
ប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ 

- ការណរៀបចំឱ្យមានគណប្មាងចំណាយចាស់លាស់របស់ប្កុមប្បឹកា ណៅកាុង
ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

៣ 

មស្តនតើរដឋបាលណខែតមិនផ្លល ស់បតូរទ្មាល បក់ាុងការប្គប់ប្គង និងអនតរាគមន៍ណលើការ
អនុវែតការងាររបស់រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ឱ្យណៅជាការជ្ួយោបំ្ទ្តផាកបណចចកណទ្ស 
និងការប្បឹកាណយាបល់ 

មធយម ខពស ់

- ផតល់ណោលការ ៍ត នា ំនិងការប តុ ោះបណាត លដល់ថ្នា ក់ដឹកនា ំនិងមស្តនតើ
ននរដឋបាលណខែត អំពើទំ្នាក់ទំ្នងការងាររវាងរដឋបាលណខែត និងរដឋបាល 
មូលដ្ឋឋ ន 

- ជំ្រុញ និងពប្ងឹងការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយ និងផតល់អនតរាគមន៍ពើប្កសួង
មហានផេ កាុងករ ើ តដលមានអាកបបកិរយិា និងសកមមភាពមិនសមប្សប
របស់មស្តនតើននរដឋបាលណខែត 
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ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព  

ណកើែមាន 
វធិានការកាែ់បនថយហានិភ័យ 

៤ 

សវ័យភាពរបសរ់ដឋបាលមូលដ្ឋឋ នកាុងការផតល់អាទិ្ភាព និងការណប្បើប្បាស់
ធនធានឆ្នាេ នុសិទ្ធិរបស់ខលួនសប្មាប់សកមមភាព និងគណប្មាងកាុងប្កបខ័ ឌ
ននមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅ/មុខងារជាជ្ណប្មើសរបស់ខលួន មិនប្ែូវបានណោរព
ណដ្ឋយអងគភាពពាក់ព័នធណៅថ្នា កណ់ខែត និងថ្នា ក់ជាែិ។ 

ខពស ់ មធយម 

- ណប្កាមការសប្មបសប្មួលរបស ់គ.ជ្.អ.ប. ប្កសួងមហានផេ និងប្កសួង
ណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុប្ែូវណរៀបចំ និងដ្ឋក់ណចញនូវណសៀវណៅត នាសំតើពើការ
ណរៀបច ំនិងអនុវែតគណប្មាងនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណប្កាម
ប្កបខ័ ឌ ននការអនុវែតមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅ/មុខងារជាជ្ណប្មើស។ 

៥ 

ប្បព័នធអភិបាលកិចចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមិនប្ែូវបានណរៀបចំឱ្យប្សប
ណៅតាមប្បណភទ្ និងចរែិលកខ ៈននរដឋបាលទ្ើប្កុងធំ ទ្ើប្បជំុ្ជ្ន និងែំបន់
ជ្នបទ្ និងមិនប្ែូវបានតបងតចកមុខងារ ែួនាទ្ើ និងការទ្ទួ្លខុសប្ែូវខុសៗ
ោា ។  

មធយម មធយម 
- គ.ជ្.អ.ប. ដឹកនា ំសប្មបសប្មួល ប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ និងណសាើសំុការ
ពិនិែយសណប្មចពើប្បមុខរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល។ 

៦ 

ភាពមិនណជាគជ័្យននយុទ្ធសាស្តសតឌ្ើជ្ើថលណដ្ឋយសារការកំ ែ់ នើែិវធិើ 
រដឋបាលមិនចាស់លាស់ និងការខវោះបុគគលិកតដលមានសមែថភាពសមប្សប
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

មធយម មធយម 

- ការពិនិែយ និងតកសប្មួលនើែិវធិើរដឋបាលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យ
បានចាស់លាស ់

- ណរៀបចំការប តុ ោះបណាត លតដលមានលកខ ៈជាប្បព័នធដល់មស្តនតើនានារបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការបស្តញ្ហា បចំណ ោះដឹងអំពើបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន 
និងអភិបាលកិចចឌ្ើជ្ើថលណៅកាុងការប ដុ ោះបណាដ លដំបូងចំណពាោះបុគគលិក
តដលចូលបណប្មើការងារថមើ 

៧ 

យនតការអធិការកិចចណៅណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានលកខ ៈជា
ប្បព័នធមួយមិនប្ែូវបានណរៀបចណំ ើង និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតណដ្ឋយសារពំុមានការ
ោបំ្ទ្ពើប្កសួង សាថ ប័នមួយចំនួន 

មធយម មធយម 

- គ.ជ្.អ.ប. ដឹកនា ំសប្មបសប្មួល និងពិភាកាអំពើជ្ណប្មើសសមប្សប
សប្មាប់ការណរៀបចំយនតការអធិការកិចចណៅណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និង
សំុការពិនិែយសណប្មចពើរដ្ឋឋ ភិបាល 

៨ 

ការបនតពប្ងឹងរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងតាមតបបមជ្ឈការរបស់ប្កសួង 
សាថ ប័នជំ្នាញមួយចំនួនអាចណធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់សវ័យភាពរបស់រដឋបាល 
មូលដ្ឋឋ ន 

មធយម ខពស ់
- គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវធានាថ្នការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់
ប្កសួង សាថ ប័ននើមួយៗប្ែូវប្សបតាមណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ 
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ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព  

ណកើែមាន 
វធិានការកាែ់បនថយហានិភ័យ 

- គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការវាយែនមលណៅណលើសាថ នភាពជាអវជិ្ាមាននន
រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់ប្កសួង សាថ ប័នមួយចំនួនតដលណៅតែ
បនតពប្ងឹងកាុងតបបតផនមជ្ឈការ ណដើមបើណសាើសំុណោលការ ៍អនុម័ែពើរាជ្រដ្ឋឋ
ភិបាល  

៩ 

ណោលនណយាបាយជាអាទិ្ភាពថមើៗ មួយចំនួនននកំត ទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គង
ហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈមិនប្សបជាមួយចកខុវស័ិយ និងណោលបំ ងរមួនន
កំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ។ 

ខពស ់ មធយម 

- គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវធានាឱ្យមានការពិភាកា ពិណប្ោោះណយាបល់ឱ្យមានការឯក
ភាពោា កាុងការដ្ឋក់ណចញនូវណោលនណយាបាយជាអាទិ្ភាពថមើៗននកំត 
ទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ ឱ្យប្សបជាមួយណោលនណយាបាយ
វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ 

 



 

74 

 

៣.៣. េមាេភាគទី៣៖ ការគ្គប់គ្គង ៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុេស  
៣.៣.១. េៃិទាៃភាព 

ណោលបំ ងជាចមបងននកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ គឺ
ការណលើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន និងការផតល់ណសវាសាធារ ៈជូ្នប្បជាពលរដឋ។ ណដើមបើរួមចំត ក
សណប្មចបាននូវណោលបំ ងណនោះ ែប្មូវឱ្យមានការណរៀបចំធនធានមនុសសឱ្យបានសមប្សបប្បកបណដ្ឋយ 
ឆ្នេៈមាច ស់ការ សមែថភាព ជ្ំនាញ និងប្កមសើលធម៌វជិាា ជ្ើវៈ។ ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា ណនោះ ការប្គប់ប្គង និងការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពគឺជាកតាត មួយដ៏មានសារៈសំខាន់កាុងការធានាសណប្មច
បាននូវសមិទ្ធផលនានា និងការផតល់ណសវានិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នតដលមានគុ ភាពខពស់ជូ្នប្បជាពលរដឋ។ 
អាប្ស័យណហែុណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានយុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធានមនុសសណៅរដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ 

កាុងអំ ុង កជ្ទ្ើ១ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនតដលសណប្មចបានរមួមាន ១). ការណរៀបចំ និង
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណោលនណយាបាយ លកខនតិកៈណដ្ឋយត ក និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានាពាក់ព័នធនឹងណោលការ ៍ 
នើែិវធិើននការប្គប់ប្គងធនធានមនុសសណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ២). ការណផេរសិទ្ធិអំណាចដល់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការប្គប់ប្គងធនធានមនុសសណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ៣). ការណផេរបុគគលិកពើប្កសួង សាថ ប័ន
ពាក់ព័នធនានាប្សបតាមមុខងារ និងធនធានតដលបានណផេរ និង ៤). ការណរៀបចំ និងអនុវែតកមមវធិើអភិវឌ្ឍ
សមែថភាពនានាដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ណបើណទាោះបើជាប្បព័នធប្គប់ប្គងបុគគលិកណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត
ក៏ណដ្ឋយ ក៏ណៅមានបញ្ហា ប្បឈមមួយចំនួន និងណៅមានភាពមិនទាន់ចាស់លាស់ពាក់ព័នធនឹងការណប្ជ្ើសណរ ើស 
ការណរៀបចំបុគគលិកឱ្យបានសមប្សបណៅតាមជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ ការណរៀបចំឱ្យមានការពិព័ ៌នាមុខែំត ង 
វជិាា ជ្ើវៈនិងលកខខ ឌ ការងារសប្មាប់បុគគលិកមាា ក់ៗ ប្បព័នធប្គប់ប្គងតផែកណលើលទ្ធផលននការបំណពញការងារ 
(ប្បព័នធប្គប់ប្គងគុ ផល) ប្បព័នធណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិកកាុងការបំណពញការងារ ប្កមសើលធម៌វជិាា ជ្ើវៈ
និងវនិ័យការងារ និងការណរៀបចំតកលមែអងគវជិាា ជ្ើវៈរបស់មស្តនតើរាជ្ការ (កាុងណពលតដលមុខែំត ងមួយចំនួន
ននមស្តនតើកាុងអងគវជិាា ជ្ើវៈនើមួយៗប្ែូវបានណផេរណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ) ប្ពមទាងំបញ្ហា ពាក់ព័នធនឹងប្បព័នធ
ប្គប់ប្គងបចចុបបនាតដលតផែកជាសំខានណ់ៅណលើប្បព័នធវជិាា ជ្ើវៈប្កបខ័ ឌ  (ឬណៅថ្ន ប្បព័នធអាជ្ើព)។  

ជាមួយោា ណនោះ ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពតដលបានផតល់កាុងអំ ុងកជ្ទ្ើ១ បានណផ្លត ែណៅណលើ ១). ការ
អភិវឌ្ឍសមែថភាពតដលែប្មូវនិងផតល់ណដ្ឋយថ្នា ក់ជាែិ ណហើយភាគណប្ចើនណផ្លត ែណលើការយល់ដឹងអំពើលិខិែ
បទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែតនានាតដលបានដ្ឋក់ណចញ ២). ការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យដំណ ើ រការនូវម ឌ លអភិវឌ្ឍធនធាន
មនុសសណៅថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែតកាុងណោលបំ ងពប្ងឹងយនតការអភិវឌ្ឍសមែថភាពណៅតាមរាជ្ធានើ ណខែត
នើមួយៗ កដូ៏ចជាការកាែ់បនថយជាបណ តើ រៗនូវការពឹងតផែកណលើជ្ំនួយបណចចកណទ្សរបស់ទ្ើប្បឹកា កាុងការ
អភិវឌ្ឍសមែថភាព នងិ ៣). ការបណងាើែណ ើងនូវសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នណដើមបើទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ និងធានា
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នូវនិរនតរភាពននការផតល់ណសវាអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ណទាោះបើជាមានការ
ណរៀបចំតបបណនោះក៏ណដ្ឋយ ក៏ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅមិនទាន់ណឆ្លើយែប
ណៅនឹងែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពជាក់តសតង តដលចាបំាច់ែប្មូវឱ្យមានការពប្ងឹង និងតកលមែនូវយនតការផតល់
ណសវាអភិវឌ្ឍសមែថភាពទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ណដើមបើពប្ងឹង និងតកលមែនូវប្បព័នធប្គប់ប្គង និងការអភិវឌ្ឍសមែថភាពបុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណផ្លត ែជាសំខាន់ណលើការពិនិែយ ការតកសប្មួល ការណរៀបចំ និងការពប្ងឹងការអនុវែតនូវ
ណោលនណយាបាយ ចាប់ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានាពាក់ព័នធនឹងការប្គប់ប្គងធនធានមនុសសតដលកាុង
ណនាោះរួមមានដូចជា ការណប្ជ្ើសណរ ើសនិងការណរៀបចំបុគគលិកសមប្សបតាមែប្មូវការជាក់លាក់ននចំនួន និង
ជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ ការវាយែនមលតផែកណលើលទ្ធផលននការបំណពញការងារ ការផតល់ការណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិក
តដលបណប្មើការងារណៅែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាលនិងែំបន់ជ្ួបការលំបាក ការណរៀបចំប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន
សប្មាប់ការប្គប់ប្គងបុគគលិក ការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពសាថ ប័ន ការពប្ងឹងកិចចដំណ ើ រការរបស់
សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នរួមបញ្ចូ លទាងំការណរៀបចំតបបតផននានាសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពណៅ
ថ្នា ក់ែំបន់ ការណរៀបចំកមមវធិើនិងសមាា រៈប តុ ោះបណាត ល ការណរៀបចំវធិើសាស្តសតសប្មាប់ការប តុ ោះបណាត ល 
និងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជ្ើវៈអាជ្ើពសប្មាប់បុគគលិក។ល។ 
៣.៣.២. ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃេមាេភាគទី៣ 

៣.៣.២.១. សមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្ករបសស់មាសភាគណនោះគឺ “រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានសិទ្ធិណប្ជ្ើសណរ ើស ប្គប់ប្គង 
ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់បុគគលិករបស់ខលួ នតផែកណលើទ្ហំកំារងារ និងលទ្ធភាពហិរញ្ញវែថុ របស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិនើមួយៗ និងមានបុគគលិកតដលប្បកបណដ្ឋយឆ្នេៈមាច ស់ការ ភកដើភាព និងមនសិការជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈ
ប្សបតាមែួនាទ្ើ ការទ្ទ្ួលខុសប្ែវូរបស់ខលួ ន ប្ពមទាងំទ្ទ្ួលបានការអភិវឌ្ឍសមែថភាពនិងជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈ
ជាប្បចា”ំ។ 

៣.៣.២.២. យុទ្ធសាស្តសរសរាប់ការសដរមចបានសមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណផ្លត ែណលើការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ក៏ដូចជាការពប្ងឹងនូវសមិទ្ធផលនានាតដលសណប្មចបានកាុងកជ្ទ្ើ១។ កាុងន័យណនោះ 
កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណធវើការពិនិែយណមើលអំពើភាពខវោះចណនាល ោះ នងិចំ ុចណខាយនានាពាក់ព័នធនឹងការប្គប់ប្គង និង 
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលណកើែមានណ ើងកាុងអំ ុងកជ្ទ្ើ១ ណដើមបើណធវើការ
តកលមែ និងណដ្ឋោះប្សាយ។ 

រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណពញណលញកាុងការណប្ជ្ើសណរ ើស ការប្គប់ប្គង និងការ
ណរៀបចំបុគគលិករបស់ខលួនប្សបតាមលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែតជាធរមាន។ កាុងន័យណនោះ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ប្ែវូមានបុគគលិកកាុងចំនួនសមប្សបតដលមានសមែថភាព ជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ និងបទ្ពិណសាធនស៍មប្សប ណដើមបើ
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អនុវែតែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្លួខុសប្ែូវរបស់ខលួនប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ បុគគលិកមាា ក់ៗប្ែូវមានលកខខ ឌ
ការងារចាស់លាស់តដលជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការវាយែនមលប្បចាំ្ ា តំដលនឹងប្ែូវអនុវែតជាប្បចា។ំ ជាងណនោះ
ណទ្ៀែ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានប្បព័នធណលើកទ្ឹកចែិតសមប្សបដល់បុគគលិក ដូចជាការណលើកទ្ឹកចិែតតផាក
ប្បាក់ណបៀវែស ប្បាក់ឧបែថមា ការដំណ ើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កត ិមុខែំត ង និងការណលើកទ្ឹកចិែតណផសងណទ្ៀែ ណដើមបើ
ណលើកកមពស់ឆ្នេៈមាច ស់ការ និងមនសិការវជិាា ជ្ើវៈកាុងការបំណពញការងារ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ណដើមបើណលើក 
ទ្ឹកចិែតបុគគលិកណៅបណប្មើការងារណៅែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាល និងែំបនជ់្ួបការលំបាក កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំ និង
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណោលនណយាបាយណលើកទ្ឹកចិែតបុគគលិកឱ្យបានសមប្សប។ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំនូវប្កបខ័ ឌ អភិវឌ្ឍសមែថភាពមួយប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពសប្មាប់ណរៀបច ំ
វគគប តុ ោះបណាត ល និងការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្សបជាមួយនឹងការ 
ពិព័ ៌នាមុខែំត ង នងិលកខខ ឌ ការងាររបស់បុគគលិក។ កងវោះខាែជ្ំនាញកាុងចំណណាមបុគគលិកនឹងប្ែូវ
ណធវើការវាយែនមល និងក ំែ់ឱ្យបានចាស់លាស ់ ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ណរៀបចំកមមវធិើពប្ងឹងជ្ំនាញ
បុគគលិកតផែកតាមែប្មូវការជាក់តសតង។ ជាមួយោា ណនោះតដរ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវោបំ្ទ្ការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ អភិវឌ្ឍ
អាជ្ើពវជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ កាុងកជ្ទ្ើ២ ប្កបខ័ ឌ អភិវឌ្ឍសមែថភាពប្ែូវ
កំ ែ់ចាស់លាស់អំពើការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការណរៀបចំ នងិការអនុវែតវគគប តុ ោះបណាត ល រមួបញ្ចូ លទាងំការ
ណរៀបចំខលឹមសារប តុ ោះបណាត ល។ ណៅថ្នា ក់ជាែ ិ សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ននឹងទ្ទ្លួខុសប្ែូវជាសំខាន់
ណលើការណរៀបចំសតង់ដ្ឋរប តុ ោះបណាត ល សមាា រៈប តុ ោះបណាត ល នងិការណរៀបចំប្គូឧណទ្េស ក៏ដូចជាការអនុវែត
វគគប តុ ោះបណាត លនានាណដ្ឋយផ្លេ ល់ ណដ្ឋយសហការជ្ិែសាិទ្ធជាមួយសាថ ប័នជ្ំនាញតផាកប ដុ ោះបណាដ ល
នានាទាងំកាុងវស័ិយសាធារ ៈ និងវស័ិយឯកជ្ន។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ណៅថ្នា ក់ែំបន់ក៏ប្ែូវមានការសិកា
ណរៀបចំឱ្យមានយនតការចាស់លាស់ និងណរៀបចំឱ្យមានកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពសប្មាប់បុគគលិករដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ជាងណនោះណទ្ៀែ ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយតផែកជា
មូលដ្ឋឋ នណលើវធិើសាស្តសតណផសងៗ រមួបញ្ចូ លទាងំការអភិវឌ្ឍសមែថភាពណលើប្បធានបទ្សំខាន់ៗ  ការសិកាតាម
ប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិច និងការសិកាណដ្ឋយខលួនឯង។ 

៣.៣.២.៣. លទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សម្ិទ្ធផលរពំឹងទុ្កខាងដលើនឹងររូវបដងាើរដ ើង តាម្រយៈលទ្ធផលរពំឹកទុ្កជាយុទ្ធសាស្តសតចំនួន 
១០  ូចខាងដរោម្៖  

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ ៖ អងគមស្តនតើរាជ្ការសុើវលិប្ែូវបានពិនិែយ ណរៀបចំណ ើងវញិ និងដ្ឋក់ឱ្យ 
អនុវែត 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ ៖ ប្បព័នធប្គប់ប្គងតផែកណលើសមិទ្ធកមមណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវ
បានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 
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• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ ៖ ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងបុគគលិកប្ែូវបាន
ណរៀបច ំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ ៖ ែប្មូវការធនធានមនុសសទាងំចំនួនបុគគលិក និងទាងំជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ
ប្ែូវបានវាយែនមល និងកំ ែ់ចាស់លាស់ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ ៖ ណោលនណយាបាយណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៦ ៖ ការវាយែនមលអំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព និងការណរៀបចំតផនការ
អភិវឌ្ឍសមែថភាពប្ែូវបានពប្ងឹង និងកំ ែ់យា៉ា ងចាស់លាស ់

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៧ ៖ សាថ ប័នប តុ ោះបណាត លថ្នា ក់ជាែិប្ែូវបានពប្ងឹងការអនុវែតណពញណលញ 
និងសាថ ប័នប តុ ោះបណាត លថ្នា ក់ែំបន់ប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៨ ៖ កមមវធិើសិកាសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណរៀបចំ 
និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត  

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៩ ៖ វធិើសាស្តសតប តុ ោះបណាត លជាក់លាក់មួយចំនួនប្ែូវបានណរៀបចំ និង
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១០ ៖ ប្កបខ័ ឌ អភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈណពញមួយអាជ្ើពសប្មាប់បុគគលិក
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

៣.៣.២.៤. យទុ្ធសាស្តសរ និងសកមមភាពជាអាទ្ិភាពសរាប់អនុវត្រលទ្ធផលរំពឹងទ្ុកនានា 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.១៖ អងគមស្តនតើរាជ្ការសុើវលិប្ែវូបានពិនិែយ ណរៀបចំណ ើងវញិ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត  
តផែកតាមណោលការ ៍រមួកាុងការណរៀបចំមុខងារសាធារ ៈ នងិលកខនតិកៈណដ្ឋយត កសប្មាប់

បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ បានែប្មូវឱ្យណរៀបចំនូវអងគសប្មាប់មស្តនតើរាជ្ការ ណដើមបើប្បមូលផដុ ំ និងប្គប់ប្គង
មស្តនតើតដលទ្ទ្ួលបានការប ដុ ោះបណាដ ល មានបទ្ពិណសាធន៍ការងារ និងចំណ ោះដឹង ប្ពមទាងំបំណពញ
ការងារកាុងវស័ិយជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈតែមួយណៅតាមប្កសួង សាថ ប័នថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ កាុង
ប្បព័នធប្គប់ប្គងមុខងារសាធារ ៈបចចុបបនាណៅកមពុជា បានណរៀបចំឱ្យមានជាប្កបខ័ ឌ មួយចំនួនតដលប្បមូល
ផដុ ំមស្តនតើតាមជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈ និងតាមវស័ិយនើមួយៗ ដូចជាប្កបខ ័ឌ មស្តនតើអប់រ ំ ប្កបខ ័ឌ មស្តនតើសុខាភិបាល 
ប្កបខ័ ឌ មស្តនតើបណចចកណទ្ស និងប្កបខ ័ឌ មស្តនតើរដឋបាលជាណដើម តដលប្កបខ័ ឌ ទាងំណនោះ គឺមានន័យសំណៅ
ណៅណលើអងគមស្តនតើជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈទាងំណនាោះ។ ណទាោះបើជាយា៉ា ងណនោះកដើ អងគមស្តនតើរាជ្ការទាងំណនោះ ប្ពមទាងំលិខិែ
បទ្ដ្ឋឋ នពាកព់័នធនានាកាុងការអនុវែតអងគមស្តនតើរាជ្ការទាងំណនោះចាបំាច់ប្ែូវមានការណរៀបចំ ការពិនិែយ និងការ
តកសប្មួលណ ើងវញិ ណដើមបើធានាដល់ការដ្ឋក់បញ្ចូ លមុខែំត ងនានាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅកាុង
អងគមស្តនតើរាជ្ការនើមួយៗ និងណដើមបើធានាដល់ការណលើកទ្ឹកចិែតមស្តនតើណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  
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ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ២  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.១.១៖ ការពិនិែយ និងតកសប្មលួអងគមស្តនតើរាជ្ការ 

ណដ្ឋយសារមស្តនតើរាជ្ការកាុងវស័ិយជាណប្ចើនប្ែូវបានណផេរឱ្យសថិែណៅណប្កាមរចនាសមព័នធប្គប់ប្គងរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផ្លេ លត់ាមកិចចដំណ ើ រការននការណផេរមុខងារតាមវស័ិយនានា អាប្ស័យណហែុណនោះ ណដើមបើ
ធានាដល់ការដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវមុខែំត ងននមស្តនតើទាងំណនោះ ណៅកាុងអងគមស្តនតើវជិាា ជ្ើវៈនើមួយៗឱ្យបានសមប្សប 
និងណដើមបើធានាដល់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង ការណរៀបចំមស្តនតើណៅតាមជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈនើមួយៗ កជ្ទ្ើ២ ប្ែវូ
ណផ្លដ ែណៅណលើការពិនិែយ និងណរៀបចំណ ើងវញិនូវអងគមស្តនតើរាជ្ការនើមួយៗតដលមានការពាក់ព័នធណៅនឹងមុខ
ែំត ងនានាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ទ្នេឹមណនាោះ អងគនើមួយៗកប៏្ែូវកំ ែ់ឱ្យចាស់លាស់អំពើប្កបខ័ ឌ  
ឋាននតរស័កដិ និងថ្នា ក់ប្សបតាមឧបនិសសយ័ និងលកខ ៈសមបែតនិានារបស់មស្តនតើរាជ្ការសប្មាប់ការណប្ជ្ើស
ណរ ើស និងការតែងតាងំតាមមុខែំត ងនានាណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ការពិនិែយ និង
ការណរៀបចំអងគមស្តនតើរាជ្ការនើមួយៗ ប្ែូវគិែគូរដល់ការណលើកទ្ឹកចិែតតាមរយៈការណរៀបចំកំ ែអ់ំពើប្កបខ័ ឌ  
ឋាននតរស័កដិ ថ្នា ក់ឱ្យស័កដិសមនឹងមុខែតំ ង និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបសម់ស្តនតើននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.១.២៖ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវអងគមស្តនតើរាជ្ការនានា  

បនាេ ប់ពើលិខែិបទ្ដ្ឋឋ នសដើពើការណរៀបចំអងគមស្តនតើរាជ្ការប្ែូវបានពិនិែយ នងិអនុម័ែ កិចចការសំខាន់ៗ
តដលប្ែូវណផ្លដ ែការយកចិែតទុ្កណៅកាុងសកមមភាពណនោះ រមួមានការដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវមុខែំត ងមស្តនតើរាជ្ការនន
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្សបតាមប្កបខ ័ឌ  ឋាននតរស័កតិ និងថ្នា កន់នអងគនើមួយៗ ប្ពមទាងំការពិនិែយ និងតក
សប្មួលលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែតពាក់ព័នធនានា ណដើមបើឱ្យមានសងគែិភាពជាមួយនឹងអងគមស្តនតើរាជ្ការនើមួយៗ។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.២៖ ប្បព័នធប្គប់ប្គងតផែកណលើសមិទ្ធកមមណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ 
និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតប្បព័នធប្គប់ប្គងតផែកណលើសមិទ្ធកមម គឺជាកិចចការដ៏ចាបំាច់ និង
មានសារៈសំខាន់កាុងការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការបំណពញការងាររបស់បុគគលិក សំណៅធានាដល់ការ
សណប្មចបាននូវណោលណៅ ណបសកកមម និងការទ្ទ្លួខុសប្ែូវរបស់អងគភាពនើមួយៗននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ។ លទ្ធផលននការវាយែនមលតផែកណលើសមិទ្ធកមមណនោះ គឺជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការតែងតាងំ ការដំណ ើង
ឋាននតរស័កតិ ថ្នា ក់ ការអភវិឌ្ឍសមែថភាព ការណលើកទ្ឹកចិែត កដូ៏ចជាការដ្ឋក់ទ្ ឌ កមមខាងវនិ័យផងតដរ។ 
អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវប្បព័នធប្គប់ប្គងតផែកណលើសមិទ្ធកមមណៅរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តាមរយៈការដ្ឋក់ណចញនូវណសចកដើត នាមំួយចាស់លាស់ ណដ្ឋយណផ្លដ ែជាសំខាន់ណៅណលើ
ការណរៀបចំការពិព ៌នាមុខែំត ង លកខខ ឌ ការងារ ការប្គប់ប្គងវែតមានរបស់បុគគលិក ការវាយែនមលណលើ
លទ្ធផលននការបំណពញការងារ ក៏ដូចជាការណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិកននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 
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ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៦  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.២.១៖ ការណរៀបចំការពិព ៌នាមុខែំត ងរបស់បុគគលិករដឋបាល 
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

សកម្មភាពណនោះនឹងណផ្លត ែណៅណលើការណរៀបចំការពិព័ ៌នាមុខែំត ងសប្មាប់ទាងំមុខែំត ង
ប្គប់ប្គង និងទាងំមុខែំត ងវជិាា ជ្ើវៈណៅតាមអងគភាពនើមួយៗននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ ន
សប្មាប់ណរៀបចំតផនការបុគគលិក ការណប្ជ្ើសណរ ើស និងការផ្លល ស់បដូរកតនលងការងារ ប្ពមទាងំសប្មាប់ការណរៀបចំ
លកខខ ឌ ការងាររបស់បុគគលិកមាា ក់ៗ។ ឯកសារពិព ៌នាមុខែំត ង គឺជាឯកសារតដលណរៀបរាប់
ចាស់លាស់ និងលមែិែអំពើែួនាទ្ើ ភារកិចច ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ និងតខសគ ណនយយភាព ប្ពមទាងំលកខ ៈ
សមបែតិសមប្សបសប្មាប់មុខែំត ងបុគគលិកនើមួយៗ។ ការណរៀបចំការពិព ៌នាមុខែំត ងណនោះ ប្ែូវតផែក
ជាសំខាន់ណៅណលើមុខងារ ែួនាទ្ើ ភារកិចច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់អងគភាពនើមួយៗននរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ។    

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.២.២៖ ការពប្ងងឹការណរៀបចំលកខខ ឌ ការងាររបស់បុគគលិករដឋបាល 
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

សកម្មភាពណនោះនឹងណផ្លត ែណៅណលើការពប្ងឹងការណរៀបចំលកខខ ឌ ការងារប្បចាំ្ ា សំប្មាប់បុគគលិក 
តដលប្ែូវណធវើណ ើងរវាងប្បធានអងគភាព និងបុគគលិកមាា ក់ៗ ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នកាុងការវាយែនមលណលើលទ្ធផល
ននការបំណពញការងាររបស់បុគគលិកមាា ក់ៗ។ លកខខ ឌ ការងារណនោះក៏អាចណរៀបចំសប្មាប់រយៈណពលខលើជាក់
លាក់ណាមួយសប្មាប់ទ្ើប្បឹកាបណចចកណទ្ស និងមស្តនតើជាប់កិចចសនានានាផងតដរ។ លកខខ ឌ ការងារណនោះគឺ
ជាឯកសារតដលណរៀបរាប់លមែិែអំពើការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ និងលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក សូចនាករ ឬចំ ុចណៅ និង
ប្កបខ័ ឌ ណពលណវលាចាស់លាស់។ ការណរៀបចំលកខខ ឌ ការងារណនោះ តផែកជាសំខាន់ណៅណលើតផនការ
សកមមភាពប្បចាំ្ ា រំបស់អងគភាពនើមួយៗ និងការពិព ៌នាមុខែំត ងរបស់បុគគលិកមាា ក់ៗ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.២.៣៖ ការពប្ងងឹការប្គប់ប្គងវែតមានបុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ការប្គប់ប្គងវែតមានបុគគលិក គឺជាយនតការមួយរមួចំត កកាុងការតាមដ្ឋនការអនុវែតការងាររបស់
បុគគលិក ណដើមបើណលើកកមពស់មនសិការវជិាា ជ្ើវៈ និងសមិទ្ធកមម។ លទ្ធផលននការប្គប់ប្គងវែតមានបុគគលិកនឹង
ប្ែូវបានណប្បើប្បាស់ជាតផាកមួយននការវាយែនមលតផែកណលើសមិទ្ធកមមរបស់បុគគលិក។ អាកប្គបប់្គងផ្លេ ល់ ឬ
អភិបាល/ណមឃុ ំ ណៅសងាា ែ់អាចកំ ែអ់ំពើតបបតផនននការប្គប់ប្គងវែតមានបុគគលិករបស់ខលួន ណដ្ឋយកំ ែ់
អំពើណពលណវលាបណប្មើការងារ រយៈណពលបំណពញការងារកាុងមួយនថៃ និងទ្ើកតនលងបណប្មើការងាររបស់បុគគលិក 
ឱ្យមានលកខ ៈបែ់តបនតាមសាថ នភាពជាក់តសដងននការផដល់ណសវាសាធារ ៈ។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.២.៤៖ ការណរៀបចំប្កមសើលធម៌វជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់
 ណប្កាមជាែ ិ

ប្កមសើលធម៌វជិាា ជ្ើវៈជាវធិាន ឬបទ្បញ្ហា តផាកសើលធម៌តដលសាថ ប័ននើមួយៗបានកំ ែ់ណ ើង
សប្មាប់ដ្ឋក់ឱ្យបុគគលិកប្គប់រូបប្បែិបែតិណដ្ឋយខាា ប់ខាួន ណដើមបើធានារកាបាននូវគុ ែនមល កែិតិយស និង 
ណសចកតើនថលថាូររបស់បុគគលិកមាា ក់ៗ និងរបស់សាថ ប័ននើមួយៗ។ នាណពលបចចុបបនាណនោះ ប្កមសើលធម៌វជិាា ជ្ើវៈ
សប្មាប់អងគវជិាា ជ្ើវៈមួយចំនួនដូចជា អងគប្គូបណប្ងៀន អងគសុខាភិបាល (ប្គូណពទ្យ) ប្ែូវបានណរៀបចំ និងកំពុង
អនុវែត កប៏៉ាុតនតអងគវជិាា ជ្ើវៈមួយចំនួនណទ្ៀែ ណៅមិនទាន់បានណរៀបចំណៅណ ើយ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ 
នឹងណផ្លដ ែណៅណលើការណរៀបចំ និងការពប្ងឹងការអនុវែតនូវប្កមសើលធម៌វជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ ណដើមបើណលើកកមពស់គុ ភាព និងប្បសិទ្ធភាពននការបំណពញការងាររបស់បុគគលិកជាពិណសស 
ការណធវើទ្ំនាក់ទ្ំនងសាធារ ៈ ការផដល់ណសវា និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.២.៥៖ ការណលើកកមពស់ការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលណលើការបំណពញ
 ការងារ 

តផែកណលើការពិព ៌នាមុខែតំ ង លកខខ ឌ ការងារ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងវែតមានបុគគលិករដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំយនតការតាមដ្ឋនវាយែនមលតដលមានមានលកខ ៈជាប្បព័នធ និង
មានភាពចាស់លាស់មួយ ណដើមបើធានានូវប្បសិទ្ធភាពននការបំណពញការងារ។ កិចចដំណ ើ រការ និងនើែិវធិើនន
ការតាមដ្ឋន និងវាយែនមល រមួមានការវាយែនមលប្បចាំ្ ា  ំនិងការប្ែួែពិនិែយណ ើងវញិប្បចាបំ្ែើមាស ឆ្មាស 
និងនពវមាស ណដើមបើធានាដល់ការត នាែំប្មង់ទ្ិសនងិផដល់ដំណណាោះប្សាយទាន់ណពលណវលា ការតកសប្មួល
លកខខ ឌ ការងារ និងការោបំ្ទ្ដល់សមែថភាពរបស់បុគគលិក។ ការតាមដ្ឋន និងវាយែនមលណនោះប្ែូវតផែកណលើ
លកខខ ឌ ការងារ លកខ ៈវនិិចឆ័យ និងមានការកំ ែ់ជាពិនេុចាស់លាស់ប្បកបណដ្ឋយសុប្កឹែភាព ែមាល ភាព 
និងយុែតិធម៌។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.២.៦៖ ការផដល់ការណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
 តផែកតាមលទ្ធផលននការវាយែនមលការងារ 

ការផដល់ការណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិកតផែកតាមលទ្ធផលននការវាយែនមលការងារ គឺជាយនតការមួយ
ដ៏មានសារៈសំខាន់កាុងការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការបំណពញការងាររបស់បុគគលិក។ តបបតផនននការ
ណលើកទ្ឹកចិែតតាមរយៈយនតការណនោះ អាចជាការណលើកទ្ឹកចិែតជាហរិញ្ញវែថុ និងការណលើកទ្ឹកចិែតមនិតមន
ហរិញ្ញវែថុ ដូចជាប្បាក់រងាវ ន់ ឬប្បាក់ឧបែថមាណផសងៗ ការតែងតាងំមុខែំត ង ការដំណ ើងឋាននតរស័កដិ ថ្នា ក ់
ការផដល់ណប្គឿងឥសសរយិយស ប ណសរណសើរ ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពតដលរាប់បញ្ចូ លទាងំសមែថភាពតដលោបំ្ទ្
ពើសាថ ប័ន កដូ៏ចជាការជ្ំរុញឱ្យមានសវ័យសិការបស់បុគគលនើមយួៗ។ ជាមយួោា ណនោះតដរ ក៏ចាបំាច់ប្ែូវមាន
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វធិានការកាុងការដ្ឋក់ទ្ ឌ កមមខាងវនិយ័ដល់បុគគលិកតដលពុំមានការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ និងបំណពញការងារមិន
បានលែ។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៣ ៖ ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងបុគគលិកប្ែវូបានណរៀបច ំនិងដ្ឋក់ 
 ឱ្យអនុវែត 

ណដើមបើធានាដល់ប្បសិទ្ធភាពកាុងការប្គប់ប្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសណៅរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ និងប្សបតាមការរ ើកចណប្មើនយា៉ា ង្ប់រហ័សកាុងការណប្បើប្បាស់នូវប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានណៅ
កាុងប្បណទ្សកមពុជា កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវជ្ំរុញោបំ្ទ្ដល់ការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន
សប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធានមនុសសណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ១  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៣.១៖ ការណរៀបចំប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធាន 
 មនុសសណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

សកមមភាពណនោះណផ្លត ែណលើការណរៀបចំប្បព័នធបណចចកវទិ្ាពែ័៌មានសប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធានមនុសសណៅ
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ដូចជាការប្គប់ប្គងវែតមាន ទ្ិនាន័យរបស់បុគគលិក ការណប្ជ្ើសណរ ើស ការប្ែួែពិនិែយវាយែនមល
ការបំណពញការងារសប្មាប់ការដំណ ើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កាិ ការតែងតាងំមុខែំត ង ការដ្ឋក់វនិ័យ ការចូល
និវែតន៍ និងការប្គប់ប្គងណផសងៗណទ្ៀែ។ ប្កសួងមុខងារសាធារ ៈណប្កាមការសប្មបសប្មួលដឹកនារំបស់ 
គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវបំណពញែួនាទ្ើកាុងការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវប្បព័នធប្គប់ប្គងបុគគលិកតាមប្បព័នធបណចចក
វទិ្ាព័ែ៌មានណនោះ ណដ្ឋយធានាថ្នប្បព័នធណនោះអាចអនុវែតយា៉ា ងមានប្បសិទ្ធភាពណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ 
និងការផារភាា ប់រវាងរដឋបាលថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៤៖ ែប្មូវការធនធានមនុសសទាងំចំនួនបុគគលិក និងទាងំជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈប្ែូវបាន
វាយែនមល និងកំ ែ់ចាស់លាស់ 

ការណរៀបចំតផនការ និងការណប្ជ្ើសណរ ើសបុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានប្បគល់សិទ្ធិណៅឱ្យ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ កាុងអ ុំងណពលននការអនុវែតតផនការអនុវែតដំណាក់កាលចុងណប្កាយនន 
កជ្ទ្ើ១។ កប៏៉ាុតនត រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅមិនទាន់អាចអនុវែតឱ្យបានណពញណលញនូវែួនាទ្ើ នងិសិទ្ធិ
អំណាចតដលបានប្បគល់ណនោះណៅណ ើយណទ្ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវផតល់ណោលការ ៍ឱ្យបាន
ចាស់លាស ់ និងពប្ងឹងសមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអំពើការណរៀបចំតផនការបុគគលិក តាមរយៈ
ការវភិាគអំពើសាថ នភាពធនធានមនុសសនាណពលបចចុបបនា និងណធវើការពាករ ៍អំពើែប្មូវការធនធានមនុសស
នាណពលអនាគែ ណដ្ឋយមានការគែិគូរអពំើការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា នងិសមធម៌សងគម។ 
ជាមួយោា ណនោះ ប្កសួង សាថ ប័នប្ែូវសហការ និងោបំ្ទ្រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការអនុវែតកិចចដំណ ើ រការ
វាយែនមលអំពើែប្មូវការធនធានមនុសសតដលពាក់ព័នធជាមួយវស័ិយរបស់ខលួន។ 
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ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៤.១៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណសចកដើត នាសំដើពើការ
 វាយែនមលអំពើែប្មវូការទាងំបរមិា  និងវជិាា ជ្ើវៈ 

សកមមភាពណនោះណផ្លត ែណលើការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណសចកតើត នាសំដើពើការវាយែនមលែប្មូវការ
ធនធានមនុសស (ចំនួន និងជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ) ណៅតាមអងគភាពនើមួយៗននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើ
ធានាថ្នរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗមានចំនួនបុគគលិកប្គប់ប្ោន់ មានជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈសមប្សប និង
ប្ែូវបានចាែ់តចងឱ្យបំណពញការងារណៅតាមទ្ើកតនលងប្សបតាមជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈរបស់បុគគលិកមាា ក់ៗ  និងណៅ
តាមែប្មូវការរបស់អងគភាពនើមួយៗ។ ណសចកដើត នាណំនោះ ប្ែូវកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់អំពើណោលការ ៍ 
តបបបទ្ នើែិវធិើ វធិើសាស្តសតននការវាយែនមល វភិាគ និងការពាករ ៍អំពើែប្មូវការធនធានមនុសស។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៤.២៖ ការពប្ងងឹសមែថភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការ ណរៀបចំ
 តផនការបុគគលិក 

សកមមភាពណនោះ ណផ្លត ែណលើការពប្ងឹងសមែថភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសសអងគភាព
ទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការណរៀបចំតផនការបុគគលិកអំពើការវភិាគ និងការពាករ ៍ែប្មូវការធនធានមនុសស ណដើមបើ
ណរៀបចំតផនការបុគគលិករបស់ខលួនឱ្យបានចាស់លាស់ ប្ែឹមប្ែូវប្សបតាមណោលការ ៍ តបបបទ្ នើែិវធិើ នងិ
វធិើសាស្តសតតដលបានកំ ែ់។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៤.៣៖ ការណរៀបចំតផនការបុគគលិកប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

សកមមភាពណនោះណផ្លត ែណលើការណរៀបចំតផនការបុគគលិកប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ។  
ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នកាុងការណរៀបចំតផនការបុគគលិកណនោះ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗណដ្ឋយមានកិចចសហការ
ជាមួយប្កសួង សាថ បន័ មនេើរ អងគភាពជ្ំនាញពាក់ព័នធប្ែូវណធវើការសិកាវាយែនមល វភិាគ នងិពាករ ៍អពំើ
ែប្មូវការធនធានមនុសសកាុងវស័ិយជាក់លាក់ ណដើមបើកំ ែ់ចនំួនបុគគលិក នងិជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈឱ្យបានសម
ប្សបសប្មាប់បំណពញែួនាទ្ើ និងភារកិចចតាមវស័ិយឬកិចចការជ្ំនាញនើមួយៗ។ ការសិកាវាយែនមលណនោះ អាច
រមួមានការវភិាគអំពើមុខងារ ែួនាទ្ើ ភារកិចច ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់អងគភាពនើមួយៗ សាថ នភាពធនធាន
មនុសសនាណពលបចចុបបនា និងការពាករ ៍អំពើែប្មូវការធនធានមនុសសនាណពលអនាគែ។ល។ តផែកណលើ
លទ្ធផលននការសិកាវាយែនមលណនោះ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវណរៀបចំតផនការបុគគលិកប្បចាំ្ ា ។ំ តផនការ
បុគគលិកប្បចាំ្ ា បំ្ែូវពិនិែយ និងអនុមែ័ណដ្ឋយប្កុមប្បឹកាប្សបតាមណោលការ ៍ និងនើែិវធិើក ំែ់។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៥៖ ណោលនណយាបាយណលើកទឹ្កចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបាន
ណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត  

មកទ្ល់បចចុបបនាណនោះ កងវោះខាែធនធានមនុសសទាងំបរមិា  និងគុ ភាពណៅរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិណៅតែជាបញ្ហា ប្បឈមជាចមបងណៅណ ើយ ណបើណទាោះបើជាមុខងារ នងិការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវទាងំកាុង
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ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន និងការផដល់ណសវានានាប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាន់តែណប្ចើនណ ើងៗ
ក៏ណដ្ឋយ។ បញ្ហា ប្បឈមទាងំណនោះ អាចបងាណ ើងណដ្ឋយមូលណហែុសំខាន់ពើរ ណពាលគឺ ១). ណដ្ឋយសារការ
ណរៀបចមុំខែំត ង ប្កបខ ័ឌ  ឋាននតរស័កាិ និងប្បាក់បំណាច់មុខងារសប្មាប់មុខែំត ងនានាណៅរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពុំបានណលើកទ្ឹកចិែត នងិជ្ំរុញឱ្យមានការសម័ប្គចិែតរបស់បុគគលិកឱ្យណៅបំណពញការងារណៅ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នងិ ២). ណបើណទាោះបើជាមានការអភិវឌ្ឍនូវណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធផលូវថាល់ ទូ្រគមនាគមន៍ 
ក៏ប៉ាុតនតក៏ណៅមានភូមិសាស្តសតមួយចំនួនមានលកខ ៈជាែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាល និងែំបនជ់្ួបការលំបាកណៅ
ណ ើយតដលអាចជាបញ្ហា ប្បឈមដលសុ់ខភាព និងជ្ើវភាពរស់ណៅរបស់បុគគលិកតដលណៅបំណពញការងារណៅ
ទ្ើណនាោះ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ណដើមបើទាក់ទាញ និងធានាឱ្យមានបុគគលិកតដលមានសមែថភាព បទ្ពិណសាធន ៍
និងជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈសមប្សបណៅបំណពញការងារណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសសណៅែំបន់ជ្នបទ្ 
ែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាល និងែបំនជ់្ួបការលំបាក កជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយណមើលណ ើងវញិ និងណរៀបចំណោល
នណយាបាយ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានា ណដើមបើណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិកទាងំតផាកថវកិា និងមិនតមនថវកិា
សប្មាប់បុគគលិកតដលបានចាែ់តាងំឱ្យណៅបំណពញការងារណៅកាុងែំបន់ទាងំណនាោះ ណដើមបើធានាដល់ការផតល់
ណសវាជូ្នប្បជាពលរដឋប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។  

 ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៥.១៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសនានាសប្មាប់ផតល់ការណលើកទ្ឹកចិែតដល់
 បុគគលិកតដលបណប្មើការងារណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ

សកមមភាពណនោះនឹងណផ្លត ែណលើការណរៀបចំឱ្យមានការសិកាឱ្យបានសុើជ្ណប្ៅណៅណលើការតកលមែណោល
នណយាបាយ និងយនតការផតល់ការណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យមានលកខ ៈសម
ប្សបណៅនឹងបរបិទ្ និងសាថ នភាពជាក់តសដងណៅនឹងរចនាសមព័នធ ប្បព័នធមុខងារ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋ
បាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានតកសប្មួលកាុងអំ ុងណពលអនុវែតននកជ្ទ្ើ១។ ជាមួយោា ណនោះ ការសិកាក៏អាច
តផែកណលើបទ្ពិណសាធន៍លែៗ តដលកំពុងអនុវែតណៅបណាត ប្បណទ្សមួយចំនួនផងតដរ។ តផែកណលើលទ្ធផលននការ
សិកាណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការអនុវែតសាកលបងអំពើយនតការណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិករដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបំណពញការងារណៅែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាល និងែំបន់ជ្ួបការលំបាក។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៥.២៖ ការណរៀបចំ នងិដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណោលនណយាបាយ និងលិខិែ
 បទ្ដ្ឋឋ ននានាសតើពើការផតល់នូវការណលើកទ្កឹចិែតដល់បុគគលិក 
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសសណៅែំបន់ជ្នបទ្ ែបំន់
 ដ្ឋច់ប្សយាល និងែំបន់ជ្ួបការលំបាក  

ការអនុវែតសាកលបងនូវណោលនណយាបាយណលើកទ្ឹកចិែតខាងណលើ ចាបំាច់ប្ែូវមានការវាស់តវង និង
ណប្បៀបណធៀបអំពើឆ្នេៈបណប្មើការងាររបស់បុគគលិក និងប្បសិទ្ធភាពននការផតល់ណសវាសាធារ ៈណៅរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានលកខ ៈជាែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាល និងែំបន់ជ្ួបការលំបាក បនាេ ប់ពើការផតល់ការ
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ណលើកទ្ឹកចិែតនានាទាងំតផាកថវកិា និងមិនតមនថវកិារមួមានដូចជា ការផតល់ប្បាក់ឧបែថមាបតនថមណលើណបៀវែស 
ការដំណ ើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កតិ  និងផតល់ការណលើកទ្ឹកចិែតតដលមានលកខ ៈសមប្សបណផសងណទ្ៀែ។ តផែកណលើ
បទ្ពិណសាធនន៍នការអនុវែតណោលនណយាបាយណលើកទ្ឹកចិែតតដលកពុំងអនុវែតកាុងវស័ិយអប់រ ំ និងសុខាភិបាល 
និងតផែកណលើលទ្ធផលននការអនុវែតសាកលបង កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំតកសប្មួល និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតយា៉ា ងណពញ
ណលញនូវណោលនណយាបាយ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នសដើពើការណលើកទ្ឹកចិែតនានាឱ្យបានសមប្សបដល់បុគគលិក
ទាងំកាុងវស័ិយអប់រ ំ សុខាភិបាល នងិវស័ិយណផសងៗណទ្ៀែតដលបំណពញការងារណៅែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាល និង
ែំបន់ជ្ួបការលំបាក។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៥.៣៖ ការពិនិែយណមើលណ ើងវញិនូវប្កបខ័ ឌ  ឋាននតរស័កតិសប្មាប់
 មុខែំត ងប្គប់ប្គងនើមយួៗរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ 
 ណប្កាមជាែិ  

កនលងមកណនោះ ការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ  ឋាននតរស័កតិសប្មាប់មុខែំត ងនើមួយៗណៅរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិមានកប្មិែខុសោា ណៅតាមថ្នា ក់រដឋបាលនើមួយៗ។ ឧទាហរ ៍ ប្កបខ័ ឌ  ឋាននតរស័កដិរបស់
ប្បធានការយិាល័យណៅថ្នា ក់ប្កុង ប្សុក ខ ឌ មានកប្មិែទាបជាងមុខែំត ងប្បធានការយិាល័យណៅថ្នា ក់
រាជ្ធានើ ណខែត និងទាបជាងមុខែំត ងប្បធានការយិាល័យនានាណៅថ្នា ក់ជាែិ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ 
ប្កបខ័ ឌ  ឋាននតរស័កដិរបស់នាយកទ្ើចាែ់ការណៅរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត មានកប្មិែទាបជាងមុខែំត ង
ប្បធានមនេើរជ្ំនាញណៅថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែត និងទាបជាងមុខែំត ងប្បធាននាយកដ្ឋឋ នណៅថ្នា ក់ជាែិ។  
ការណរៀបចំតបបណនោះ ណដ្ឋយសារកនលងមកប្កសួង សាថ ប័នជ្ំនាញនើមួយៗមានែនួាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ
ទាងំកាុងការណរៀបចំណោលនណយាបាយ នងិការផដល់ណសវាសាធារ ៈផ្លេ ល់តាមរយៈអងគភាពនានាណៅថ្នា ក់ជាែិ 
និងអងគភាពតខសបណណាដ យរបស់ខលួនណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណហើយអងគភាពនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
បំណពញមុខងារភាគណប្ចើនតែណលើការងារដឋបាល និងពុមំានែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវចាស់លាសក់ាុងការ
ផដល់ណសវាកាុងវស័ិយជ្ំនាញនើមួយៗណនាោះណ ើយ។  

តផែកតាមការអនុវែតណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ មុខងារ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ
កាុងការផដល់ណសវាសាធារ ៈកាុងវស័ិយនានាជាណប្ចើនប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសស
ណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក។ ជាមួយោា ណនោះ កាុងដណំាក់កាលននកជ្ទ្ើ២ នងឹបនតជ្ំរុញឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិកាល យណៅជាសាថ ប័នផដល់ណសវាកាុងវស័ិយនានាណដ្ឋយផ្លេ ល់ជូ្នប្បជាពលរដឋ ណហើយប្កសួង សាថ ប័នជ្ំនាញ
មានែួនាទ្ើសំខាន់កាុងការណរៀបចំណោលនណយាបាយ ការកំ ែ់សតងដ់្ឋរ ការោបំ្ទ្ និងការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនែិយ
ណលើការអនុវែតរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយ និងតកសប្មួល
ឱ្យបានសមប្សបនូវប្កបខ័ ឌ  ឋាននតរស័កដិសប្មាប់មុខែំត ងប្គប់ប្គងនើមយួៗណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ឱ្យប្សបណៅនឹងទ្ំហកំារងារ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់អងគភាពនើមួយៗកាុងនាមជាអាកផដល់ណសវាណដ្ឋយ
ផ្លេ ល់ជូ្នប្បជាពលរដឋ។ ការដំណ ើងកប្មិែប្កបខ័ ឌ  ឋាននតរស័កដិននមុខែំត ងប្គប់ប្គងនានារបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ មិនប្ែឹមតែធានាបាននូវប្បសិទ្ធភាព និងគុ ភាពននការផដល់ណសវាសាធារ ៈប៉ាុណណាណ ោះ



 

85 

 

ណនាោះណទ្ ប៉ាុតនតវាជាកតាត ដសំ៏ខាន់មួយកាុងការណលើកកមពស់ឆ្នេៈមាច ស់ការ និងការទាក់ទាញធនធានមនុសស
តដលមានសមែថភាព នងិបទ្ពិណសាធនណ៍ប្ចើនឱ្យណៅបំណពញការងារណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៥.៤៖ ណលើកកមពស់ែួនាទ្ើស្តសតើកាុងភាពជាអាកដឹកនា ំនិងមុខែំត ង
ប្គប់ប្គង ណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

កនលងមក កជ្ទ្ើ១ បានដ្ឋក់ណចញ និងអនុវែតតផនការយុទ្ធសាស្តសតកាុងការបណងាើនចំនួនស្តសតើកាុងមុខ
ែំត ងប្គប់ប្គងណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ណៅកាុងការអនុវែតតផនការយុទ្ធសាស្តសត កាុងដំណាក់កាល
ដំបូងណនោះ កមមវធិើជាែិទ្ទ្លួបាននូវណមណរៀនបទ្ពិណសាធន៍នានាតដលជាមូលដ្ឋឋ នប្គឹោះយា៉ា ងសំខាន់ កាុងការ
បនតដ្ឋក់ណចញនូវទ្ិសណៅនានាកាុងការធានាឱ្យប្បព័នធប្គប់ប្គងបុគគលិកណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ បងា
ឱ្កាសឱ្យបុរស និងស្តសតើអាចចូលរមួបំណរ ើការងារ និងបំណពញភារកិចចកាុងមុខងារប្គប់ប្គង និងដកឹនាំ
ប្បកបណដ្ឋយបរយិាប័នា នងិសមធម៌។  អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវបនតពប្ងឹង និងណធវើបចចុបបនា
ភាពតផនការយុទ្ធសាស្តសតកាុងការបណងាើនចំនួនស្តសតើកាុងមុខែំត ងប្គប់ប្គងណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និង
ជ្ំរុញការអនុវែតឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាពខពស់។ តផែកណលើតផនការយុទ្ធសាស្តសតណនោះ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
នើមួយៗប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានតផនការអនុវែតចាស់លាស ់ ណដ្ឋយតផែកណលើសាថ នភាពជាក់តសតង ណដើមបើកំ ែ់ឱ្យ
បាននូវសកមមភាពជាអាទ្ិភាពនានា ណដើមបើធានាដល់ការណលើកកមពស់ែួនាទ្ើរបស់ស្តសតើកាុងភាពជាអាកដឹកនា។ំ  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៦ ៖ ការវាយែនមលអំពើែប្មវូការអភិវឌ្ឍសមែថភាព និងការណរៀបចតំផនការអភិវឌ្ឍ 
សមែថភាពប្ែវូបានពប្ងឹង និងកំ ែ់យា៉ា ងចាស់លាស ់

ការវភិាគអំពើែប្មូវការជ្ំនាញរបស់បុគគលិក ប្ែូវកំ ែ់ឱ្យបាននូវជ្ំនាញនានាតដលបុគគលិក 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកំពុងមាន នងិជ្នំាញនានាតដលជាែប្មូវការរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើ
ឈានណៅកំ ែ់អំពើែប្មូវការប តុ ោះបណាត ល និងការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាព។ ណដើមបើកំ ែ់
បានចាស់លាសអ់ំពើែប្មូវការជ្ំនាញ ចាបំាច់ប្ែូវប្បមូលទ្ិនានយ័ និងព័ែម៌ានណផសងៗណទ្ៀែរបស់បុគគលិក
មាា ក់ៗ។ ការវភិាគអំពើែប្មូវការជ្ំនាញណនោះ គឺជាមូលដ្ឋឋ នចមបងកាុងការវាយែនមល និងកំ ែ់អំពើែប្មូវការ
អភិវឌ្ឍសមែថភាព និងការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ។  

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ ការវាយែនមលណលើែប្មូវការននការអភិវឌ្ឍសមែថភាពសប្មាប់
បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណរៀបចំណដ្ឋយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ណទាោះបើយា៉ា ងណនោះក៏ណដ្ឋយ 
ណៅកាុងកិចចដំណ ើ រការជាក់តសដងននការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ភាគណប្ចើន
ពុំបានណផ្លដ ែជាសំខាន់ណៅណលើរបាយការ ៍ែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
នើមួយៗណ ើយ ប៉ាុតនតណៅតែតផែកណលើការប ដុ ោះបណាដ លតាមកមមវែថុតដលកំ ែ់ណដ្ឋយថ្នា ក់ជាែិប៉ាុណណាណ ោះ។ 
ជាមួយោា ណនោះតដរ ការណរៀបចំនូវរបាយការ ៍អំពើែប្មូវការននការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ក៏ពុំទាន់បានណរៀបចំឱ្យមានលកខ ៈប្គប់ប្ជ្ុងណប្ជាយផងតដរ។   
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អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវពប្ងឹង នងិកំ ែឱ់្យបានចាស់លាស់អំពើការវាយែនមល
ែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព និងការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ 
ណដើមបើឈានណៅណរៀបចំ និងអនុវែតកមមវធិើប ដុ ោះបណាដ លជាក់លាក់ សំណៅធានាឱ្យបុគគលិករបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានសមែថភាព ជ្ំនាញ និងអាចបំណពញមុខងាររបស់ខលួនប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។  
ណលើសពើណនោះណទ្ៀែ សកមមភាពអភិវឌ្ឍសមែថភាពសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹងប្ែូវបានពប្ងឹងណៅទាងំ
កប្មិែសាថ ប័ន និងបុគគលនើមួយៗ។ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៦ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៦.១៖ ការពិនិែយ និងការតកសប្មលួនូវឧបករ ៍ និងវធិើសាស្តសតនន
 ការវាយែនមលែប្មវូការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
 ណប្កាមជាែ ិ

សកមមភាពណនោះណផ្លត ែណលើការពិនិែយ តកសប្មួលណ ើងវញិនូវឧបករ ៍ និងវធិើសាស្តសតននការវាយែនមល
អំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពតដលមានបចចុបបនា ណដើមបើកំ ែ់ឱ្យបានជាក់លាក់អំពើភាពខវោះខាែននជ្ំនាញ 
និងចំណ ោះដងឹរបស់បុគគលិក តដលកំពុងបំណពញការងារណៅតាមអងគភាពនើមួយៗននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 
អាប្ស័យណហែុណនោះ រាល់លិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន និងណសចកដើត នាបំណចចកណទ្សនានាពាក់ព័នធនឹងការកំ ែ់អពំើ
ឧបករ ៍ នងិវធិើសាស្តសតននការវាយែនមលែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព ចាបំាច់ប្ែូវណធវើការពិនិែយ និងតកសប្មួល
ណ ើងវញិឱ្យបានសមប្សប ប្ពមទាងំដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតឱ្យបានណពញណលញ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៦.២៖ ការពប្ងងឹសមែថភាពដល់អងគភាពអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាល
 រាជ្ធានើ ណខែត អំពើការវាយែនមលែប្មវូការអភិវឌ្ឍសមែថភាព 

សកមមភាពណនោះណផ្លត ែណលើការអភិវឌ្ឍសមែថភាព និងការោបំ្ទ្ដល់អងគភាពអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់
រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត កាុងការអនុវែតការវាយែនមលអំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពសប្មាប់ណរៀបចំតផនការ
អភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យបានសមប្សប។ ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់អងគភាព
អភិវឌ្ឍន៍សមែថភាពថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែតប្ែូវណផ្លត ែជាសំខាន់ណៅណលើការណប្បើប្បាស់ឧបករ ៍ និងវធិើសាស្តសត
សប្មាប់ការវាយែនមលែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៦.៣៖ ការណរៀបចំការវាយែនមលអំពើែប្មវូការអភិវឌ្ឍសមែថភាព
 បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

សកមមភាពណនោះណផ្លត ែណៅណលើការអនុវែតការវាយែនមលអំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពបុគគលិករបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលប្ែូវណធវើណ ើងជាណទ្ៀងទាែ់ និងអាចពិនិែយ និងណធវើបចចុបបនាភាពជាប្បចា។ំ  
អងគភាពអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតនឹងទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការអនុវែតការវាយែនមលអំពើ
ែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពបុគគលិករបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលសថិែកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន។ 
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រដឋបាលរាជ្ធានើប្ែូវណធវើការវាយែនមលអំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ រដឋបាលខ ឌ  
និងរដឋបាលសងាា ែ់កាុងរាជ្ធានើ។ រដឋបាលណខែតប្ែូវណធវើការវាយែនមលអំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់ 
រដឋបាលណខែត រដឋបាលប្កុង រដឋបាលប្សុក និងរដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់កាុងតដនដើរបស់ខលួន។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៦.៤៖ ការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាល 
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តផែកតាមែប្មវូការអភិវឌ្ឍសមែថភាព  

សកមមភាពណនោះណផ្លត ែណលើការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត 
ប្កុង ប្សុក ឃុំ សងាា ែ់ ណដ្ឋយតផែកណៅណលើលទ្ធផលននការវាយែនមលអំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព។ 
តផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពប្បចាំ្ ា បំ្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតណដ្ឋយឆ្លុោះបញ្ហច ងំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព
បុគគលិកណៅតាមលំដ្ឋប់អាទ្ិភាព តាមដំណាកក់ាលនើមួយៗ និងណៅតាមប្កបខ័ ឌ ណពលណវលាសប្មាប់ 
រយៈណពលខលើ មធយម ឬរយៈណពលតវង។ តផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលណខែត និងរដឋបាលប្កុង ប្សុក
ប្ែូវមានការសប្មបសប្មួលោា  និងបំណពញឱ្យោា ណៅវញិណៅមក បានណសចកតើថ្ន តផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាព
របស់រដឋបាលណខែតអាចមានវសិាលភាពប្គបដ ត ប់ណៅណលើការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់រដឋបាលប្កុង ប្សុក ឃុ ំ
សងាា ែ់កាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួនណលើប្បធានបទ្ចាបំាច់មួយចំននួ ប៉ាុតនតតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់
រដឋបាលណខែតក៏មិនចាបំាច់ណលើកណ ើងអំពើប្បធានបទ្មយួចំនួនតដលរដឋបាលប្កុង ប្សុកអាចមានលទ្ធភាព
អនុវែតបានណដ្ឋយខលួនឯង។  តផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើមានវសិាលភាពប្គបដ ត ប់
ណៅណលើរដឋបាលខ ឌ  និងសងាា ែ់កាុងរាជ្ធានើ។ តផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលប្កុងមានវសិាលភាព
ប្គបដ ត ប់ណៅណលើរដឋបាលសងាា ែ់កាុងប្កុង។ តផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពប្បចាំ្ ា បំ្ែូវបានប្ែួែពិនិែយ នងិ
វាយែនមល ណដើមបើរកឱ្យណឃើញនូវចំ ុចខវោះខាែសប្មាប់តកលមែផងតដរ។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៧៖ សាថ ប័នប តុ ោះបណាត លថ្នា ក់ជាែិប្ែវូបានពប្ងឹងការអនុវែតណពញណលញ និង 
សាថ ប័នប តុ ោះបណាត លថ្នា ក់ែំបន់ប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ គឺជាណោលបំ ងដ៏ចមបងននកជ្ទ្ើ១
កាុងការធានាឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានបុគគលិកប្បកបណដ្ឋយសមែថភាព ជ្ំនាញ ណដើមបើណលើកកមពស់
ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង នងិការផតល់ណសវាសាធារ ៈណៅមូលដ្ឋឋ ន។ តផែកណលើណោលបំ ងណនោះ សាលា
ជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នននប្កសួងមហានផេប្ែូវបានបណងាើែណ ើងណៅ ា្ ២ំ០១៦។ ណទាោះបើយា៉ា ងណាក៏ណដ្ឋយ 
ការបណងាើែសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នណនោះមានណោលបំ ងសំខាន់ចំនួនបើ ណពាលគឺ ១). ការធានាឱ្យមាន
ប្បព័នធអភិវឌ្ឍសមែថភាពជាអចិនស្តនតយ ៍ ណដ្ឋយមានកមមវធិើសិកាជាក់លាកស់ប្មាប់ការអភិវឌ្ឍសមែថភាព 
មស្តនតើរាជ្ការ សមាជ្ិកប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ សិសស 
និសសែិណលើប្បធានបទ្នានាពាក់ព័នធនងឹការប្គប់ប្គងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ២). ការបណងាើែជាមជ្ឈម ឌ ល
សិកាប្សាវប្ជាវអំពើណោលនណយាបាយនានា ណដើមបើធានាដល់ការចូលរួមចំត កកាុងការណរៀបចំ និងតក
លមែណោលនណយាបាយ នងិលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានា ពាក់ព័នធនឹងការណធវើកំត ទ្ប្មងក់ារអភិវឌ្ឍតាម
តបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំសិកាប្សាវប្ជាវអំពើគំនិែផដួចណផដើមថមើៗពាក់ព័នធនឹងការ
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ពប្ងឹងប្បព័នធអភិបាលកិចច ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន និងការផដល់ណសវានានារបស់រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន នងិ ៣). ជា
យនតការមួយកាុងការចូលរមួចំត កផដល់វញិ្ហញ បនបប្ែបញ្ហា ក់ការសិកាដល់បុគគលិក។ 

កាុងដំណ ើ រការអនុវែត សាថ បន័ប តុ ោះបណាត លទាងំណៅថ្នា ក់ជាែិ និងណៅថ្នា ក់ែំបន់ចាបំាច់ប្ែូវមាន
កិចចសហប្បែិបែតិការបណចចកណទ្សជាមួយប្កសួង សាថ បន័ ប្គឹោះសាថ នប តុ ោះបណាត លសាធារ ៈនិងឯកជ្ន  
វស័ិយឯកជ្ន នដគូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសុើវលិ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងអាកពាក់ព័នធនានាណដើមបើោបំ្ទ្
ដល់ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពទាក់ទ្ងនឹងការណរៀបចំកមមវធិើប តុ ោះបណាត ល ការណរៀបចំសមាា រៈប តុ ោះបណាត ល 
និងការអនុវែតការប តុ ោះបណាត ល។ល។ ជាមួយោា ណនោះ សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នក៏ប្ែូវតសវងរកការោបំ្ទ្ 
និងបណងាើែកចិចសហប្បែិបែតិការជាមួយសាថ ប័នអនតរជាែិនានាផងតដរ។ 

នាណពលអនាគែ ណទាោះបើជាមានណោលការ ៍ណប្ជ្ើសណរ ើសអាកជ្ំនាញតដលបានទ្ទ្ួលការប តុ ោះ 
បណាត ល ណដើមបើប្គប់ប្គងកិចចការរបស់សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន រមួទាងំការកសាងកិចចសហប្បែិបែតិការ
ជាមួយសាថ ប័នជាែិនិងអនតរជាែិសំណៅតប្បកាល យណៅជាសាថ ប័នមួយ តដលមានវជិាា ជ្ើវៈចាស់លាស់ក៏ណដ្ឋយ 
ក៏សាលាជាែរិដឋបាលមូលដ្ឋឋ នអាចមានការលំបាក កាុងការធានានូវនិរនតរភាពននដំណ ើ រការប តុ ោះបណាត ល
របស់ខលួន។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវពិចារណាណលើការផដល់លទ្ធភាពឱ្យសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន
អាចរកចំ ូលនានាពើការផដល់ណសវានានារបស់ខលួនតដលកាុងណនាោះរមួមានដូចជា ការណរៀបចំកមមវធិើប តុ ោះ 
បណាត លជាក់លាក់មួយចំននួណដ្ឋយមានការបង់កនប្ម ការជ្ួលទ្ើតាងំសប្មាប់កិចចប្បជុ្ំនានារបស់ប្កសួង 
សាថ ប័ន ការផដល់ណសវាទ្ើប្បឹកា ឬការសិកាប្សាវប្ជាវជាក់លាកណ់ាមួយ។ល។  

សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នមានបំ ងបណងាើែប្បព័នធអភិវឌ្ឍសមែថភាពអចិនស្តនតយ ៍ ណដើមបើពប្ងឹង 
សមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការណរៀបចំ និងអនុវែតការប តុ ោះបណាត លណដ្ឋយតផែកណលើែប្មូវការ 
ណដ្ឋយណប្បើប្បាស់សមែថភាព និងធនធានផ្លេ ល់របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ។ បតនថមណលើសាលាជាែិ
រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន កជ្ទ្ើ២ នឹងពិចារណាណលើការសិកាណរៀបចំបណងាើែយនតការប តុ ោះបណាត លណៅថ្នា ក់ែំបន់
តដលយនតការណនោះសថិែណប្កាមការោបំ្ទ្ និងការត នាពំើសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន។ យនតការណនោះអាច
មានវសិាលភាពប្គប់ដ ត ប់ណលើសពើមួយណខែតអាប្ស័យណៅតាមលទ្ធភាពជាក់តសតង ។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៧ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៥  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៧.១៖ ការណប្ជ្ើសណរ ើស និងការពប្ងឹងសមែថភាពបុគគលិកននសាលាជាែិ
 រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន 

បនាេ ប់ពើោរបណងាើែសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នកាុង ា្ ២ំ០១៦ បចចុបបនាណនោះ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលបាន
និងកំពុងសាងសង់ណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរូបវន័តរបស់សាលាណដ្ឋយមានការោបំ្ទ្បណចចកណទ្ស និងការផដល់ហរិញ្ញ
បបទានកមចើពើធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ។ តផែកតាមតផនការយុទ្ធសាស្តសតរយៈប្បាំ្ ា  ំ(២០១៩-២០២៣) សតើពើ
ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពមស្តនតើរាជ្ការសុើវលិណៅប្កសួងមហានផេ និងធនធានមនុសសណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  
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សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នបាននិងកំពុងណរៀបចំវគគប ដុ ោះបណាដ លរបស់ខលួនជាបណ ដើ រៗ ណដ្ឋយណប្បើប្បាស់ 
ទ្ើតាងំប ដុ ោះបណាដ លជាបណណាដ ោះអាសនាណៅកាុងប្កសួងមហានផេ។ សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ននឹងចាប់
ណផតើមដំណ ើ រការណពញណលញណប្កាយណពលតដលណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធអោររបស់ខលួនប្ែូវបានសាងសង់បញ្ច ប់
ណៅ ា្ ២ំ០២៣។ ជាមួយោា ណនោះ ថ្នា ក់ដឹកនាសំាលា (នាយក និងនាយករងសាលា) ប្ែូវបានតែងតាងំរចួ
ណហើយ ប៉ាុតនតមុខែំត ងណផសងៗននរចនាសមព័នធរបស់សាលាណៅមិនទាន់បានណប្ជ្ើសណរ ើសណៅណ ើយ។  

ណហែុដូណចាោះ សកមមភាពណនោះប្ែូវណផ្លត ែណលើការណប្ជ្ើសណរ ើសបុគគលិក ណដើមបើបំណពញមុខែំត ងតដល
ណៅទ្ំណនរសប្មាប់បណប្មើការងារណៅសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន។ ជាមួយោា ណនោះ សមែថភាពរបស់ប្គូប តុ ោះ
បណាត ល និងបុគគលិកននសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ប្ែូវបនតពប្ងឹងតាមរយៈការប តុ ោះបណាត លណដ្ឋយ
តផែកតាមែប្មូវការ ណដើមបើឱ្យប្គូប តុ ោះបណាត ល និងបុគគលិកទាងំណនោះអាចបំណពញមុខែំត ង នងិអនុវែត 
ែួនាទ្ើ នងិការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ខលួន ប្ពមទាងំផតល់ការប តុ ោះបណាត លប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពដល់មស្តនតើ
រាជ្ការសុើវលិរបស់ប្កសួងមហានផេ និងធនធានមនុសសណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៧.២៖ កិចចសហការជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន ប្គឹោះសាថ នប តុ ោះបណាត ល
 សាធារ ៈនងិឯកជ្ន នងិសាថ ប័នពាក់ព័នធនានាណដើមបើណរៀបច ំ
 និងអនុវែតការប តុ ោះបណាត ល 

សកមមភាពណនោះ ប្ែូវណផ្លត ែណលើការពប្ងឹងកិចចសហប្បែិបែតិការបណចចកណទ្សរវាងសាលាជាែិរដឋបាល
មូលដ្ឋឋ នជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន ប្គឹោះសាថ នសិកាសាធារ ៈនិងឯកជ្ន វស័ិយឯកជ្ន នដគូអភិវឌ្ឍន ៍អងគការ
សងគមសុើវលិ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងអាកពាក់ពន័ធនានា រមួទាងំអងគការ សាថ ប័នអនតរជាែិលបើៗ  ណដើមបើ
ធានាដល់ការោបំ្ទ្ការអភិវឌ្ឍសមែថភាពជាពិណសសដល់សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន និងសាថ ប័នប តុ ោះ 
បណាត លណៅថ្នា ក់ែំបន់កាុងការណរៀបចំកមមវធិើប តុ ោះបណាត ល ការណរៀបចំឯកសារសមាា រៈ និងការផតល់ការប តុ ោះ
បណាត លប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ ការពប្ងឹងកិចចសហការោា ណនោះអាចណធវើណ ើងតាមរយៈកិចចប្ពមណប្ពៀង ឬ
អនុសារ ៈននការណយាគយល់ោា ជាមួយអងគការ ឬសាថ ប័នតដលមានវជិាា ជ្ើវៈ ពិណសសជាមួយសាលាភូមនិេ
រដឋបាល និងវទិ្ាសាថ នណសដឋកិចចនិងហរិញ្ញវែថុ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៧.៣៖ ការណរៀបចំកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពសប្មាប់ប្កមុណោលណៅណផសងៗ  

សកមមភាពណនោះប្ែូវណផ្លត ែណលើការណរៀបចំនូវកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពតដលជាយុទ្ធសាស្តសតដ៏សំខាន់
មួយននតផការយុទ្ធសាស្តសតសដើពើការអភិវឌ្ឍសមែថភាពមស្តនតើរាជ្ការសុើវលិណៅប្កសួងមហានផេ និងធនធាន
មនុសសណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០១៩-២០២៣)។ កមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពណនោះ រួមមានកមមវធិើ 
ប តុ ោះបណាត លជាកាែពវកិចច និងសកមមភាពអភិវឌ្ឍសមែថភាពដនទ្ណទ្ៀែ។  

កមមវធិើប ដុ ោះបណាដ លជាកាែពវកិចច ដូចជាវគគប្គប់ប្គងកប្មិែខពស់ វគគប្គប់ប្គងកប្មិែទ្ើ១  
វគគប្គប់ប្គងកប្មិែទ្ើ២ វគគជ្ំនាញ វគគជាមូលដ្ឋឋ ន និងវគគណលខាធិការរដឋបាលសប្មាប់បុគគលិកណៅប្កសួង
មហានផេ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំសប្មាប់សាធារ ជ្ននានា តដលមានបំ ងទ្ទ្ួលបាននូវ
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ការប ដុ ោះបណាដ លពើសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន។ សកមមភាពអភិវឌ្ឍសមែថភាពដនទ្ៗណទ្ៀែ រួមមាន
ដូចជាសិកាខ សាលា ការតចករតំលកបទ្ពិណសាធន ៍ ការហវកឹហវនឺ។ល។ កមមវធិើប ដុ ោះបណាដ លទាងំណនោះ
ចាបំាច់ប្ែូវមានការប្ែួែពិនិែយ និងវាយែនមលជាប្បចាណំដ្ឋយប្កសួងមហានផេ។ ណលើសពើណនោះណទ្ៀែ ណដ្ឋយមាន
ភាពជានដគូជាមួយសមាគមជាែិប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ននឹង
ណរៀបចំកមមវធិើប តុ ោះបណាត លជ្ំនាញដល់ប្គូប តុ ោះបណាត លននសមាគមជាែិប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ និងសមាជ្ិកប្កុមប្បឹកាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផងតដរ។  

ជាមួយោា ណនោះតដរ ក៏ចាបំាច់ប្ែូវគិែគូរដល់ការណរៀបចំអាកបនតណវនសប្មាប់មុខែំត ងប្គប់ប្គង
តាមអងគភាពនានាតាមរយៈការណរៀបចំកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពជាក់លាក់ ណដ្ឋយណផ្លដ ែការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់
ជាពិណសសចំណពាោះបុគគលិកតដលមានបទ្ពិណសាធន៍ការងារណប្ចើន ឬមានសកាដ នុពលតដលអាចបនតទ្ទ្ួលមុខ
ែំត ងជាអាកដឹកនាណំៅអនាគែ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៧.៤៖ ការបណងាើែសាថ ប័នប តុ ោះបណាត លថ្នា ក់ែំបន់ និងការណរៀបចកំមមវធិើ
 អភិវឌ្ឍសមែថភាពណៅថ្នា ក់ែំបន់  

ណៅកាុង ផអ៥ទ្ើ១ននកជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំការសិកាអំពើលទ្ធភាព និងជ្ណប្មើសនានាននការ
ណរៀបចំបណងាើែសាថ ប័នប តុ ោះបណាត លណៅថ្នា ក់ែំបន ់ កាុងដំណាកក់ាលននផអ៥ទ្ើ២តដលអាចណធវើជាជ្ំហានៗ 
ណៅតាមលទ្ធភាព និងធនធានតដលមាន ណហើយសាថ ប័នប ដុ ោះបណាដ លណនោះអាចមានវសិាលភាពប្គប 
ដ ត ប់ណលើរាជ្ធានើ ណខែតមយួចំនួន ណដើមបើជ្ួយដល់សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នកាុងការបណងាើនណលបឿនននការ
ប តុ ោះបណាត ល និងការណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ប្បឈមនានាពាក់ព័នធនឹងកងវោះខាែសមែថភាពជ្ំនាញរបស់
បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិបាន្ប់រហ័ស និងមានប្បសិទ្ធភាព។ សាថ ប័នប តុ ោះបណាត លណៅថ្នា ក់
ែំបន់ណនោះសថែិណៅណប្កាមការោបំ្ទ្ និងការត នាពំើសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន។ 

ជាមួយោា ណនោះតដរ កប៏្ែូវណផ្លត ែណៅណលើការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពណៅ
ថ្នា ក់ែំបន់ណដ្ឋយសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន កាុងណពលតដលយនតការប តុ ោះបណាត លណៅថ្នា ក់ែំបន់មនិទាន់
អាចមានលទ្ធភាពបណងាើែណ ើង។ កាុងការណរៀបចំ និងអនុវែតកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពថ្នា កែ់ំបន់ណនោះក៏ប្ែូវ
សហការជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន នងិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែពិាក់ព័នធនានា ជាពិណសសជាមួយប្គឹោះសាថ ន
សិកាសាធារ ៈ នងិឯកជ្ននានាទាងំកាុងការណរៀបចំឯកសារសមាា រៈប តុ ោះបណាត លនិងការផតល់ការ 
ប តុ ោះបណាត លណៅថ្នា ក់ែំបន់។  

ណលើសពើណនោះណទ្ៀែ សកមមភាពណនោះក៏ប្ែូវយកចិែតទុ្កដ្ឋកណ់ៅណលើការបនតសិកាវាយែនមលអំពើលទ្ធភាព
កាុងការដំណ ើងការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សមែថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតបចចុបបនាណៅជាថ្នា ក់ទ្ើចាែ់ការ 
ណដើមបើធានាដល់ការពប្ងឹងសមែថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត កាុងការទ្ទ្លួខុសប្ែូវដល់ការអភិវឌ្ឍ
សមែថភាពរបស់បុគគលិកននរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងឃុ ំសងាា ែ់ កាុងតដនសមែថកិចចរបស់
រាជ្ធានើ ណខែតនើមួយៗ។  
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៧.៥៖ ការធានាតផាកហរិញ្ញវែថុសប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់កិចចដំណ ើ រការសាលា
 ជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន 

ការប្គប់ប្គងរបស់សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន គអឺាប្ស័យណៅណលើកតាត ជាណប្ចើន តដលកាុងណនាោះ
បញ្ហា ហរិញ្ញវែថុ គឺជាកតាត មយួដ៏សំខាន់កាុងការធានាដល់និរនតរភាព និងប្បសិទ្ធភាពននកិចចប្បែបិែតិការរបស់
សាលា។ ណៅកាុងកិចចប្បែបិែតិការរបស់ខលួន សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យកាល យជាសាថ ប័ន
ប ដុ ោះបណាដ លមួយ តដលមានប្បភពធនធានពើថវកិាជាែិតដលជាឧបសមព័នធកាុងកញ្ចប់ថវកិារបស់ប្កសួង
មហានផេ ថវកិាតដលទ្ទ្ួលបានពើការបង់នថលប ដុ ោះបណាដ ល និងពើប្បភពណផសងណទ្ៀែ។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៨៖ កមមវធិើសិកាសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវែត 

ការណរៀបចំកមមវធិើសិកាប្ែូវណផ្លដ ែជាសំខាន់ណៅណលើអវើតដលអាកសិកាប្ែូវដឹង ណដើមបើអនុវែតការងារ 
ឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព។ កមមវធិើសិកាសប្មាប់វគគប ដុ ោះបណាដ លនើមួយៗ គឺជាកញ្ចប់សកមមភាពននការសិកា 
តដលប្ែូវបានណរៀបចំណ ើងណដើមបើសណប្មចបាននូវណោលបំ ងនានាននកមមវធិើប ដុ ោះបណាដ ល។ កមមវធិើសិកា
សប្មាប់វគគប ដុ ោះបណាដ លណាមួយចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំណ ើង ណដ្ឋយប្ែូវធានាថ្នសិកាខ កាមនឹងទ្ទ្ួលបាន
ចំណ ោះដឹង និងជ្ំនាញជាក់លាក់តដលជាែប្មូវការរបស់បុគគលិកទាងំណនាោះកាុងការអនុវែតនូវែួនាទ្ើ និងការ
ទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ខលួន។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ការណរៀបចំកមមវធិើសិកាសប្មាប់ការប ដុ ោះបណាដ លនានា
ចាបំាច់ប្ែូវណផ្លដ ែជាសំខាន់ណៅណលើការពិនិែយតកលមែខលឹមសារឯកសារ ប្ពមទាងំការណរៀបចំនូវរចនាសមព័នធ 
តបបតផន ភាពលំដ្ឋប់លំណដ្ឋយ និងវធិើសាស្តសតននការប ដុ ោះបណាដ ល។ បតនថមណលើណនោះណទ្ៀែ កមមវធិើប ដុ ោះ
បណាដ លនានា ចាបំាច់ប្ែូវរមួមាននូវសំ ំុឯកសារសមាា រៈសប្មាប់ការប ដុ ោះបណាដ លមានលកខ ៈលែ
ប្បណសើរមួយ តដលរមួមាននូវព័ែ៌មានពាក់ព័នធនានាណដើមបើសណប្មចបាននូវណោលបំ ងននការសិកា។ ឯកសារ
សមាា រៈសប្មាប់ការប ដុ ោះបណាដ ល គឺជាសាូលដ៏សំខាន់មួយននកមមវធិើប ដុ ោះបណាដ លតដលប្ែូវបានណប្បើ
ប្បាស ់ណដើមបើធានាដល់ប្បសិទ្ធភាពននការប ដុ ោះបណាដ ល។ 

អាប្ស័យណហែុណនោះ កាុងអ ុំងណពលអនុវែតកជ្ទ្ើ២ កិចចការសំខាន់តដលប្ែូវណផ្លត ែការយកចិែតទុ្ក
ដ្ឋក់គឺការណរៀបចំ និងការណធវើបចចុបបនាភាពកមមវធិើសិកាសប្មាប់ប្គប់កប្មិែននកមមវធិើប តុ ោះបណាត ល រមួបញ្ចូ ល
ទាងំកមមវធិើប តុ ោះបណាត លណដ្ឋយតផែកណលើលទ្ធផលននការវាយែនមលែប្មូវការប តុ ោះបណាត ល។ កមមវធិើសិកា
ប្ែូវណរៀបចំណ ើងឱ្យបានចាស់លាស ់ និងប្គប់ប្ជ្ុងណប្ជាយតដលជាទូ្ណៅកមមវធិើសិកានើមយួៗចាបំាច់ប្ែូវ
កំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់អំពើណោលបំ ងនងិណោលណៅននកមមវធិើ លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក សិកាខ កាមតដលប្ែូវ
ទ្ទ្ួលការប តុ ោះបណាត ល អាកប ដុ ោះបណាដ ល ខលឹមសារននណមណរៀន បលង់ណមណរៀន វធិើសាស្តសតបណប្ងៀន រយៈណពល
និងទ្ើកតនលង ការវាយែនមលលទ្ធផលននការសិកា និងឯកសារណយាងនានា។ ណលើសពើណនោះណទ្ៀែ កិចចការជា
អាទ្ិភាពណផសងណទ្ៀែ គឺការណរៀបចំឯកសារសមាា រប តុ ោះបណាត លនានាសប្មាប់ប តុ ោះបណាត លដល់បុគគលិករដឋ
បាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ កមមវធិើប តុ ោះបណាត លភាពជាអាកដឹកនារំបស់ស្តសតើសប្មាប់
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ថ្នា ក់ដឹកនាសំ្តសតើណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងកមមវធិើវគគជាកាែពវកិចច សតើពើសមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធម៌
សងគមសប្មាប់ថ្នា ក់ដឹកនាណំៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានបញ្ចូ ល និងអនុវែតណៅកាុងកមមវធិើសិកាណនោះ។ 

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៨ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៨.១៖ ការណប្ជ្ើសណរ ើសសាថ ប័នអភិវឌ្ឍសមែថភាព សាថ ប័នជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈ 
 និងអាកជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈណដើមបើចូលរមួណរៀបចំកមមវធិើសិកា និង 
 ឯកសារសមាា រប តុ ោះបណាត ល 

សកម្មភាពណនោះណផ្លត ែណលើការណប្ជ្ើសណរ ើសសាថ ប័នអភិវឌ្ឍន៍សមែថភាព រមួទាងំសាថ បន័ជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ
និងប្កុមអាកជ្នំាញណផសងៗោា តាមរយៈការចុោះកិចចប្ពមណប្ពៀង  ឬអនុសារ ៈននការណយាគយល់ោា ជាមួយ
សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ណដើមបើចូលរួមណរៀបចំកមមវធិើសិកា និងឯកសារសមាា រប តុ ោះបណាត ល។ 
សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នមានែួនាទ្ើ និងភារកិចចដឹកនា ំសប្មបសប្មួល និងអនុវែតសកមមភាពណនោះ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៨.២៖ ការណរៀបចំ ការពិនិែយតកសប្មលួ និងការណធវើបចចុបបនាភាពកមមវធិើ
 សិកាសប្មាប់វគគប តុ ោះបណាត លនានា  

សកម្មភាពណនោះណផ្លត ែណលើការណរៀបចំកមមវធិើសិកាសប្មាប់វគគប តុ ោះបណាត លនានា តដលសថិែណប្កាម
ការដឹកនា ំ និងសប្មបសប្មួលរបស់សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន។ កាុងការណរៀបចំកិចចការណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវ
សិកាណៅណលើលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន និងឯកសារពាក់ព័នធនានា ណដើមបើធានាដល់ការកំ ែ់នូវប្បធានបទ្នានា
តដលប្ែូវដ្ឋក់បញ្ចូ លកាុងកមមវធិើសិកានើមួយៗឱ្យប្សបតាមកមមវធិើប តុ ោះបណាត ល។ កមមវធិើសិកានានា
តដលបានណរៀបចំ អាចប្ែូវបានពិនិែយតកសប្មួល និងណធវើបចចុបបនាភាពបតនថមណទ្ៀែ ណដើមបើធានាឱ្យកមមវធិើសិកា
ណនាោះណឆ្លើយែបណៅនឹងណោលបំ ង នងិែប្មូវការរបស់សិកាខ កាម។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៨.៣៖ ការណរៀបចំ ការពិនិែយតកសប្មលួ នងិណធវើបចចុបបនាភាពណលើឯកសារ
 សមាា រប តុ ោះបណាត លសប្មាប់កមមវធិើសិកានានា 

ណដើមបើធានាដល់ប្បសិទ្ធភាពកាុងការប ដុ ោះបណាដ លសិកាខ កាមឱ្យមានជ្ំនាញចាស់លាស់ ចាបំាច់
ប្ែូវយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើការណរៀបចំឱ្យមានឯកសារសមាា រប ដុ ោះបណាដ លឱ្យបានប្គប់ប្ោន់ តដលឯកសារ
សមាា រទាងំណនាោះប្ែូវណផ្លដ ែណៅណលើខលឹមសារនានាននវគគប ដុ ោះបណាដ លនើមួយៗ តដលបានកំ ែ់ណៅកាុង 
កមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាព។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវធានាដល់ការណរៀបចំនូវឯកសារសមាា រប ដុ ោះ
បណាដ លតដលប្ែូវណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នណដ្ឋយផ្លេ ល់ និងណដ្ឋយសាថ ប័នជ្ំនាញកាុង
ការផដល់ការប ដុ ោះបណាដ លនានា ក៏ដូចជាអាកជ្ំនាញការនានា តដលជាទូ្ណៅការណរៀបចំឯកសារសមាា រទាងំ
អស់ណនោះសថិែណប្កាមការដឹកនា ំ និងសប្មួលណដ្ឋយសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន។ ឯកសារសមាា រប ដុ ោះ
បណាដ លសប្មាប់កមមវធិើប ដុ ោះបណាដ លទាងំណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវបានតកសប្មួល និងណធវើបចចុបបនាភាពជាប្បចា។ំ 



 

93 

 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៩៖ វធិើសាស្តសតប តុ ោះបណាត លជាក់លាក់មួយចំនួនប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 
វធិើសាស្តសតប តុ ោះបណាត ល គឺជាមណធាបាយតដលប្ែូវណប្បើសប្មាប់បញ្ាូ នខលឹមសារននការប តុ ោះ 

បណាត ល ណដើមបើជ្ំរុញការសិកាណរៀនសូប្ែ។ វធិើសាស្តសតប តុ ោះបណាត ល និងសកមមភាពសិកាណរៀនសូប្ែប្ែូវ
បងាឱ្កាសឱ្យសិកាខ កាមមាា ក់ៗ ចូលរមួយា៉ា ងសកមមកាុងការផ្លល ស់បដូរណយាបល់ណៅណលើខលឹមសារណមណរៀនជាមួយ
ប្គូប តុ ោះបណាត ល និងសិកាខ កាមណផសងៗណទ្ៀែ។ ជាមួយោា ណនោះ ណដើមបើធានាឱ្យមានប្បសិទ្ធភាពននការណផេរ
ខលឹមសារណមណរៀនណៅឱ្យសិកាខ កាម ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការពិភាកា ណដើមបើណលើកកមពស់នូវការទ្ទ្ួលបាន
ព័ែ៌មាននានា និងការយល់ដឹងកាន់តែណប្ចើនណ ើង។ ការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងជាមួយសិកាខ កាម ឬការណធវើលំហាែ់
នានានឹងផតល់នូវព័ែ៌មានប្ែលប់ណៅប្គូប តុ ោះបណាត លអំពើកប្មិែយល់ដឹងរបស់សិកាខ កាមណលើខលឹមសារ
តដលបានណរៀន។  

ការសិកាណដ្ឋយណផ្លត ែណលើប្បធានបទ្ជាក់លាក់ គឺជាវធិើសាស្តសតបណប្ងៀនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសប្មាប់
ការបញ្ចូ លនូវគំនិែណផសងៗោា កាុងកមមវធិើសិកា តដលពាក់ព័នធនឹងសកមមភាពជាឧទាហរ ៍ និងបទ្ពិណសាធន៍
ននការអនុវែតជាក់តសដងប្បចានំថៃពាក់ព័នធនឹងប្បធានបទ្ណនាោះ ណដើមបើធានាដល់ការណលើកកមពស់ការសិកា។ 
ការសិកាតាមតបបតផនណនោះនឹងផតល់នូវបទ្ពិណសាធនយ៍ា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយដល់សិកាខ កាម និងជ្យួឱ្យសិកាខ កាម
អាចផារភាា ប់ការសិកាណៅនឹងសកមមភាពបំណពញការងារប្បចានំថៃរបស់ខលួន។ 

ប្សបណពលជាមួយនឹងការវវិែតននណសវាអុិនធឺរត ែកាន់តែលែប្បណសើរណ ើង វធិើសាស្តសតប ដុ ោះ
បណាដ លក៏អាចណធវើណ ើងតាមរយៈការសិកាតាមប្បព័នធណអ ិចប្ែូនិច។ ការសិកាតាមតបបតផនណនោះ  
ជាវធិើសាស្តសតមួយតដលណធវើឱ្យចំណ ញណពលណវលាសប្មាប់ការប តុ ោះបណាត ល និងជ្ំរុញណលើកទ្ឹកចិែតដល់
អាកសិកាណរៀនសូប្ែឱ្យចូលរមួកាុងសកមមភាពសិកាបានណប្ចើនជាងមុន។ ការសិកាតាមប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិច
ណនោះប្ែូវបានណគចាែ់ទុ្កថ្នមណធាបាយមួយតដលមានអែថប្បណយាជ្ន៍ខពស់ តដលបងាលទ្ធភាពឱ្យអាកសិកាពើ
ទ្ើកតនលងណផសងៗោា បានចូលរមួកាុងសកមមភាពសិកាណរៀនសូប្ែកាុងណពលតែមួយជាមួយោា ។ មា៉ាងវញិណទ្ៀែ 
ការសិកាតាមប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិចគឺជាតបបតផនននសិកាមួយ តដលជ្ំរុញឱ្យសិកាខ កាមបានចូលរមួកាន់តែ
ណប្ចើនជាងការប្បមូលផដុ ំការសិកាណៅកាុងថ្នា ក់ ណដ្ឋយណហែុថ្នតបបតផនណនោះមានភាពបែ់តបនយា៉ា ងណប្ចើន
សប្មាប់អាកសិកាទាងំកាុងប្កបខ័ ឌ ននណពលណវលា និងទ្ើកតនលងណផសងៗោា  ណដ្ឋយមិនចាបំាច់កំ ែ់ឱ្យមាន
ណពលណវលាតែមួយកាុងការសិការមួោា ណនាោះណ ើយ។ 

កិចចការសំខាន់មួយណទ្ៀែ គឺការបងាលទ្ធភាពឱ្យប្គូបណប្ងៀនកាុងការណប្បើប្បាស់នូវវធិើសាស្តសតណផសងៗ
កាុងការប ដុ ោះបណាដ ល ណដើមបើណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប ដុ ោះបណាដ ល។ បតនថមណលើណនោះណទ្ៀែ ក៏ចាបំាច់
ប្ែូវបងាបរយិាកាសអំណណាយផលដលសិ់កាខ កាមកាុងការអនុវែតសវ័យសិកាផងតដរ។ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៩ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៩.១៖ ការណប្ជ្ើសណរ ើស និងការអនុម័ែវធិើសាស្តសតណផសងៗសប្មាប់វគគ
 ប តុ ោះបណាត លនានា 

សកមមភាពណនោះណផ្លត ែណលើការកំ ែ់ណប្ជ្ើសណរ ើស និងការអនុម័ែនូវវធិើសាស្តសតណផសងៗោា កាុងការផតល់
ការប តុ ោះបណាត លនានាឱ្យប្សបតាមប្កុមសិកាខ កាមណោលណៅ និងប្បធានបទ្ជាក់លាក់នើមួយៗ។ អាក
ណរៀបចំកមមវធិើសិកា និងប្គបូ តុ ោះបណាត ល រមួទាងំសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នប្ែូវពិចារណាអំពើវធិើសាស្តសត
ននការប តុ ោះបណាត លណផសងៗ ដូចជាការប តុ ោះបណាត លតដលដឹកនាណំដ្ឋយប្គូប តុ ោះបណាត លផ្លេ ល់ ការ
សិកាតាមប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិច ការសតមតងែួ ករ ើ សិកា ការហវកឹហវនឺ ឬការអនុវែតជាក់តសដងជាណដើម។ 
វធិើសាស្តសតប តុ ោះបណាត លនឹងប្ែូវបានពិនិែយណមើល និងសណប្មចណ ើងវញិសប្មាប់ការប តុ ោះបណាត លដល់
សិកាខ កាម។ សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន នឹងទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការដឹកនាកំារណរៀបចំវធិើសាស្តសតប តុ ោះ 
បណាត ល។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៩.២៖ ការណលើកកមពស់ការប តុ ោះបណាត លតាមប ដុ ំ វស័ិយ និងការ
 សិកាតាមប្បព័នធណអ ចិប្ែនូិច 

សកមមភាពណនោះប្ែូវណផ្លត ែណៅណលើការណរៀបចំវគគប តុ ោះបណាត លតាមប ដុ ំ វស័ិយ។ តាមរយៈតបបតផន
ប តុ ោះបណាត លណនោះ ប្គូប តុ ោះបណាត លប្ែូវណប្ជ្ើសណរ ើសយកប្បធានបទ្តដលមានលកខ ៈប ដុ ំ វស័ិយមួយ 
សប្មាប់បណប្ងៀនណដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវឧទាហរ ៍ និងបទ្ពិណសាធន៍ននការអនុវែតជាក់តសដងប្បចានំថៃពាក់ព័នធ
នឹងប្បធានបទ្ណនាោះ ប្ពមទាងំរមួមាននូវព័ែ៌មានណផសងៗ ណដើមបើបងាា ញ ឬបរយិាយអំពើប្បធានបទ្តដលប្ែូវ
ពិភាកា។ 

សកមមភាពណនោះក៏នឹងណផ្លត ែណៅណលើការសិកាតាមប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិច។ ការសិកាតាមតបបតផន
ណនោះនឹងជ្ួយសប្មួលដល់អាកចូលរមួកាុងការទ្ទ្ួលបានខលឹមសារននការប តុ ោះបណាត លពើទ្ើតាងំននអាកចូលរមួ 
តដលអាចចំណ ញថវកិា និងណពលណវលាសប្មាប់ការណធវើដំណ ើ រណៅទ្ើកតនលងប តុ ោះបណាត ល និងការសាា ក់
ណៅ។ ការសិកាតាមប្បព័នធណអ ិចប្ែូនិចអាចណរៀបចំណ ើងតាមតបបតផនដូចជា ការសិកាតដលប្គប់ប្គង
ណដ្ឋយកមមវធិើកុំពយូទ្័រ ការសិកាតដលមានជ្ំនួយពើកមមវធិើកុំពយូទ្័រ និងការសិកាតាមអនឡាញជាណដើម។   
ជាពិណសស ការសិកាតាមអនឡាញតដលមានកំ ែ់ណពលណវលាជាក់លាក់សប្មាប់សិការួមោា កាុងការ
ជ្តជ្ក ពិភាកា និងការណធវើសនាិសើទ្វ ើណដអូ ប្ពមទាងំការសិកាតាមអនឡាញតដលសិកាខ កាមនើមួយៗអាច
ចូលណរៀនណៅតាមណពលណវលា និងទ្ើតាងំខុសៗោា នឹងប្ែូវបានណប្បើប្បាស់យា៉ា ងសមប្សបកាុងការផតល់ខលឹមសារ
ននការប តុ ោះបណាត លដល់ប្កុមសិកាខ កាមណោលណៅនើមួយៗ។ ការប តុ ោះបណាត លតាមតបបតផនននការ
សិកាតាមប្បព័នធកុំពយូទ្័រនឹងទ្ទ្ួលបានណជាគជ្័យ លុោះប្តាតែសិកាខ កាមមានចំណ ោះដឹងកាុងការណប្បើប្បាស់ 
បណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន។ ដូណចាោះ ណៅកាុងកជ្ទ្ើ២ណនោះ បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹងទ្ទ្ួលបានយា៉ា ង
ណហាចណាស់នូវការប តុ ោះបណាត លវគគសិកាជាមូលដ្ឋឋ នននការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.៩.៣៖ ការណលើកទ្ឹកចិែតដល់សវ័យសិកា និងប្សាវប្ជាវ ណដើមបើណលើកកមពស់
 ប្បសិទ្ធភាពននការសិកា 

សកមមភាពណនោះនឹងណផ្លត ែណលើការណរៀបចំ និងោបំ្ទ្ដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអនុវែតការ 
ប្សាវប្ជាវ និងការសិកាណដ្ឋយខលួនឯងណលើខលឹមសារប តុ ោះបណាត លណផសងៗននកមមវធិើអភិវឌ្ឍន៍សមែថភាព។ 
កាុងន័យណនោះ សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធចាបំាច់ (ទ្ើកតនលង បណាណ ល័យ 
សមាា រៈសិកា និងធនធានមនុសស) និងោបំ្ទ្ដល់អាកចូលរមួតាមរយៈការត នារំបស់ប្គូប តុ ោះបណាត ល
កាុងការអនុវែតការ ប្សាវប្ជាវ និងការសិកាណដ្ឋយខលួនឯង។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.១០៖ ប្កបខ័ ឌ អភិវឌ្ឍជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈណពញមយួអាជ្ើពសប្មាប់បុគគលិករដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត 

ការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិគឺជាែប្មូវការចាបំាច់តដលបុគគលិក
មាា ក់ៗប្ែូវការណដើមបើទ្ទ្ួលបានណជាគជ្័យណៅកាុងអាជ្ើពរបស់ខលួន។ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ 
បុគគលិកអាចណរៀនសូប្ែអំពើជ្ំនាញតដលប្ែូវការ ណដើមបើបណងាើន និងបតនថមសមែថភាពជ្ំនាញរបស់ខលួន បណងាើន
ផលិែភាពការងារ ប្ពមទាងំបណងាើនភាពណជ្ឿជាក់និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការបំណពញការងារឱ្យកាន់តែមាន
ប្បសិទ្ធភាពកាុងការផតល់ណសវាជូ្នប្បជាពលរដឋ។ ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈប្ែូវតែណរៀបចំ
សប្មាប់បុគគលិកទាងំអស់ននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការផតល់ឱ្កាសសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ
ប្ែូវណរៀបចំណ ើងឱ្យបានជាក់លាក់ មានប្បណយាជ្ន ៍និងមានែនមលសប្មាប់បុគគលិកកាុងការបំណពញែួនាទ្ើ ភារកិចច
របស់ខលួន។ ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈណនោះក៏នឹងបណងាើែឱ្កាសសប្មាប់ការសហការសិកា
ណរៀនសូប្ែ ការណលើកទ្ឹកចិែតដល់ការពិភាកា និងការជ្យួោា ណៅវញិណៅមកផងតដរ។ ណលើសពើណនោះណទ្ៀែ ឱ្កាស
ននការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈនឹងប្ែូវផតល់ដល់បុគគលិកនានា ណដ្ឋយតផែកណលើបុគគលិកមាា ក់ៗ។  

ណៅកាុងអំ ុងណពលអនុវែតកជ្ទ្ើ២ ប្កបខ័ ឌ អភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈនឹងប្ែូវណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយផតល់
ការណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណលើការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈរបស់ខលួនឱ្យបានជាប្បចា ំ
និងយូរអតងវង។ ប្កបខ ័ឌ អភិវឌ្ឍជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈណនោះនឹងជ្ួយោបំ្ទ្ដល់បុគគលិកកាុងការគិែពិចារណាអំពើ
ចំណ ោះដឹង និងបទ្ពិណសាធន៍បចចុបបនារបស់ខលួន ប្ពមទាងំការអភិវឌ្ឍសមែថភាព ណដើមបើែប្មង់ទ្ិស នងិ
ណរៀបចំតផនការសប្មាប់ការសិកាណរៀនសូប្ែបតនថមណទ្ៀែនាណពលខាងមុខ។ ការបនតអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ
អាចផតល់អែថប្បណយាជ្ន៍យា៉ា ងធំណធងដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងជ្ួយឱ្យបុគគលិកទាងំណនាោះ 
ណចោះពប្ងឹងចំណ ោះដឹង និងជ្ំនាញផ្លេ ល់ខលួនផងតដរ។  

ណប្ៅពើណនោះ ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈណពញមួយអាជ្ើពរបស់បុគគលិករដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹងប្ែូវផារភាា ប់ជាមួយនឹងលិខិែបញ្ហា ក់ការសិកា ការែណមលើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កត ិ ឬមុខ
ែំត ង។ 
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ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១០ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.១០.១៖ ការណរៀបចំ និងការអនុម័ែប្កបខ័ ឌ អភិវឌ្ឍជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈ
 សប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

សកមមភាពណនោះនឹងណផ្លត ែណលើការវាយែនមលអំពើចំណ ោះដឹង ជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈ និងបទ្ពិណសាធនក៍ារងារ
របស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានបចចុបបនាណធៀបជាមួយនឹងមុខែំត ង ែួនាទ្ើ ភារកិចច និង
ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់បុគគលិកមាា ក់ៗ។ តផែកណលើលទ្ធផលននការវាយែនមលណនោះ ប្ែូវកំ ែ់អំពើែប្មូវការ
អភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈបតនថម និងប្ែូវណរៀបចំ និងអនុមែ័នូវប្កបខ័ ឌ អភវិឌ្ឍវជិាា ជ្ើវៈណពញមួយអាជ្ើព
សប្មាប់បុគគលិកនានារបសរ់ដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.១០.២៖ ការអភិវឌ្ឍជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់
 ណប្កាមជាែិ  

សកមមភាពណនោះនឹងណផ្លត ែណលើការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់រយៈណពលយូរអតងវងកាុងអាជ្ើព
ការងាររបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការចូលរួមកាុងវគគប តុ ោះបណាត លនានា វញិ្ហញ បនបប្ែ
បញ្ហា ក់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ និងកប្មិែននការសិកានានារបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹងប្ែូវបាន 
ពិនិែយណមើលណ ើងវញិជាណរៀងរាល់ ា្  ំណដើមបើណធវើជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការណរៀបចំ និងអនុវែតតផនការអភិវឌ្ឍ
ជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈរបស់បុគគលិកទាងំណនាោះ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៣.១០.៣៖ ការផារភាា ប់ការដំណ ើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កត ិមុខែំត ងណៅនឹង
 ការអភិវឌ្ឍជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈ 

សកមមភាពណនោះ ប្ែូវណផ្លត ែណលើការណលើកទ្ឹកចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យបនតអភិវឌ្ឍ
ជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈរបស់ខលួន តាមរយៈការផារភាា ប់ោា យា៉ា ងប្ែឹមប្ែូវរវាងការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈជាមួយនឹង
លកខខ ឌ នានាននការែណមលើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កតិ ឬមុខែំត ងដល់បុគគលិកណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 
កាុងន័យណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែតនូវលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នចាបំាច់នានាតដលពាក់ព័នធនឹងការផារ
ភាា ប់រវាងការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈណៅនឹងការែណមលើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កតិ ឬមុខែំត ងដល់បុគគលិកណៅ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  
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តារាងទី ៥៖ លទធ្លរំពងឹទុក ៃិងេកមមភាពជាអាទិភាពនានាេគ្មាប់េមាេភាគទី៣ 

េមិទធ្លរំពឹងទុកនៃេមាេភាគទី៣៖ រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិមានសិទ្ធិណប្ជ្ើសណរ ើស ប្គបប់្គង ចាែត់ចង និងណប្បើប្បាស់បុគគលិករបស់ខលួ នតផែកណលើទំ្ហកំារងារ និងលទ្ធភាពហិរញ្ញ

វែថុ របស់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិនើមួយៗ និងមានបុគគលិកតដលប្បកបណដ្ឋយឆ្នេៈមាច ស់ការ ភកដើភាព និងមនសិការជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈប្សបតាមែួនាទ្ើ ការទ្ទួ្លខុសប្ែវូរបស់ខលួ ន  
ប្ពមទាងំទ្ទ្ួលបានការអភិវឌ្ឍសមែថភាពនិងជ្នំាញវជិាា ជ្ើវៈជាប្បចា។ំ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.១៖ អងគមស្តនតើរាជ្ការសុើវលិប្ែវូបានពិនិែយ ណរៀបចំណ ើងវញិ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.១.១៖ ការពិនិែយ និងតកសប្មួលអងគមស្តនតើរាជ្ការ 

✓ ៣.១.២៖ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវអងគមស្តនតើរាជ្ការនានា  

 

✓ ៣.១.២៖ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវអងគមស្តនតើរាជ្ការនានា  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.២៖ ប្បព័នធប្គបប់្គងតផែកណលើសមិទ្ធកមមណៅរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.២.១៖ ការណរៀបចំការពិព ៌នាមុខែំត ងរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.២.២៖ ការពប្ងឹងការណរៀបចំលកខខ ឌ ការងាររបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.២.៣៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងវែតមានបុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.២.៤៖ ការណរៀបចំប្កមសើលធម៌វជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.២.៥៖ ការណលើកកមពស់ការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលណលើការបំណពញការងារ 

✓ ៣.២.៦៖ ការផដល់ការណលើកទឹ្កចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតផែកតាម 
លទ្ធផលននការវាយែនមលការងារ 

 

 

✓ ៣.២.៣៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងវែតមានបុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.២.៤៖ ការណរៀបចំប្កមសើលធម៌វជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.២.៥៖ ការណលើកកមពស់ការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលណលើការបំណពញការងារ 

✓ ៣.២.៦៖ ការផដល់ការណលើកទឹ្កចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតផែកតាម
លទ្ធផលននការវាយែនមលការងារ 
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៣៖ ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែម៌ានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងបុគគលិកប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.៣.១៖ ការណរៀបចំប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធានមនុសស
ណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

✓ ៣.៣.១៖ ការណរៀបចំប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធានមនុសស
ណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៤៖ ែប្មូវការធនធានមនុសសទាងំចំនួនបុគគលិក និងទាងំជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈប្ែវូបានវាយែនមល និងកំ ែច់ាស់លាស់។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.៤.១៖ ការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណសចកដើត នាសំដើពើការវាយែនមលអំពើ
ែប្មូវការទាងំបរមិា  និងវជិាា ជ្ើវៈ 

✓ ៣.៤.២៖ ការពប្ងឹងសមែថភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការណរៀបចំតផនការ
បុគគលិក 

✓ ៣.៤.៣៖ ការណរៀបចំតផនការបុគគលិកប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ   

 

 

✓ ៣.៤.២៖ ការពប្ងឹងសមែថភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការណរៀបចំតផនការ
បុគគលិក 

✓ ៣.៤.៣៖ ការណរៀបចំតផនការបុគគលិកប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ   

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៥៖ ណោលនណយាបាយណលើកទឹ្កចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.៥.១៖ ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសនានាសប្មាប់ផតល់ការណលើកទឹ្កចិែតដល់បុគគលិកតដល
បណប្មើការងារណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.៥.២៖ ការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណោលនណយាបាយ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានា
សតើពើការផតល់នូវការណលើកទឹ្កចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសសណៅ
ែំបន់ជ្នបទ្ ែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាល និងែំបន់ជួ្បការលំបាក  

 

 

✓ ៣.៥.២៖ ការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវណោលនណយាបាយ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន
នានាសតើពើការផតល់នូវការណលើកទឹ្កចិែតដល់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជា
ពិណសសណៅែំបន់ជ្នបទ្ ែំបន់ដ្ឋច់ប្សយាល និងែំបន់ជួ្បការលំបាក  
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✓ ៣.៥.៣៖ ការពិនិែយណមើលណ ើងវញិនូវប្កបខ័ ឌ  ឋាននតរស័កតិសប្មាប់មុខែំត ង
ប្គប់ប្គងនើមួយៗរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

✓ ៣.៥.៤៖ ណលើកកមពស់ែួនាទ្ើស្តសតើកាុងភាពជាអាកដឹកនា ំនិងមុខែំត ង
ប្គប់ប្គង ណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.៥.៣៖ ការពិនិែយណមើលណ ើងវញិនូវប្កបខ័ ឌ  ឋាននតរស័កតិសប្មាប់មុខែំត ង
ប្គប់ប្គងនើមួយៗរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

✓ ៣.៥.៤៖ ណលើកកមពស់ែួនាទ្ើស្តសតើកាុងភាពជាអាកដឹកនា ំនិងមុខែំត ង
ប្គប់ប្គង ណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៦៖ ការវាយែនមលអំពើែប្មវូការអភិវឌ្ឍសមែថភាព និងការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពប្ែវូបានពប្ងឹង និងកំ ែ់យា៉ា ងចាស់លាស់។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.៦.១៖ ការពិនិែយ និងការតកសប្មួលនូវឧបករ ៍ និងវធិើសាស្តសតននការ វាយែនមល
ែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.៦.២៖ ការពប្ងឹងសមែថភាពដល់អងគភាពអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ 
ណខែត អំពើការវាយែនមលែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព 

✓ ៣.៦.៣៖ ការណរៀបចំការវាយែនមលអំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពបុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.៦.៤៖ ការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
តផែកតាមែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព 

 
 

✓ ៣.៦.២៖ ការពប្ងឹងសមែថភាពដល់អងគភាពអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្
ធានើ ណខែត អំពើការវាយែនមលែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព 

✓ ៣.៦.៣៖ ការណរៀបចំការវាយែនមលអំពើែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាពបុគគលិករដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.៦.៤៖ ការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ តផែកតាមែប្មូវការអភិវឌ្ឍសមែថភាព 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៧៖ សាថ បន័ប តុ ោះបណាត លថ្នា កជ់ាែិប្ែវូបានពប្ងឹងការអនុវែតណពញណលញ និងសាថ ប័នប តុ ោះបណាត លថ្នា កែំ់បន់ប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.៧.១៖ ការណប្ជ្ើសណរ ើស និងការពប្ងឹងសមែថភាពបុគគលិកននសាលាជាែិរដឋបាល 
មូលដ្ឋឋ ន 
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✓ ៣.៧.២៖ កិចចសហការជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន ប្គឹោះសាថ នប តុ ោះបណាត លសាធារ ៈ
និងឯកជ្ន និងសាថ ប័នពាក់ព័នធនានាណដើមបើណរៀបចំ និងអនុវែតការប តុ ោះបណាត ល 

✓ ៣.៧.៣៖ ការណរៀបចំកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពសប្មាប់ប្កុមណោលណៅណផសងៗ  

✓ ៣.៧.៤៖ ការបណងាើែសាថ ប័នប តុ ោះបណាត លថ្នា ក់ែំបន់ និងការណរៀបចំកមមវធិើអភិវឌ្ឍ
សមែថភាពណៅថ្នា ក់ែំបន់ 

✓ ៣.៧.៥៖ ការធានាតផាកហរិញ្ញវែថុសប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់កិចចដំណ ើ រការសាលាជាែិ 
រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន 

✓ ៣.៧.២៖ កិចចសហការជាមួយប្កសួង សាថ ប័ន ប្គឹោះសាថ នប តុ ោះបណាត ល 
សាធារ ៈនិងឯកជ្ន និងសាថ ប័នពាក់ព័នធនានាណដើមបើណរៀបចំ និងអនុវែតការ 
ប តុ ោះបណាត ល 

✓ ៣.៧.៣៖ ការណរៀបចំកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពសប្មាប់ប្កុមណោលណៅណផសងៗ  

✓ ៣.៧.៤៖ ការបណងាើែសាថ ប័នប តុ ោះបណាត លថ្នា ក់ែំបន់ និងការណរៀបចំកមមវធិើអភិវឌ្ឍ
សមែថភាពណៅថ្នា ក់ែំបន់ 

✓ ៣.៧.៥៖ ការធានាតផាកហរិញ្ញវែថុសប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់កិចចដំណ ើ រការសាលាជាែិ 
រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន 

 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៨៖ កមមវធិើសិកាសប្មាបបុ់គគលិករដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.៨.១៖ ការណប្ជ្ើសណរ ើសសាថ ប័នអភិវឌ្ឍសមែថភាព សាថ ប័នជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈ និងអាក
ជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈណដើមបើចូលរមួណរៀបចំកមមវធិើសិកា និងឯកសារសមាា រប តុ ោះបណាត ល 

✓ ៣.៨.២៖ ការណរៀបចំ ការពិនិែយតកសប្មួល និងការណធវើបចចុបបនាភាពកមមវធិើសិកា
សប្មាប់វគគប តុ ោះបណាត លនានា  

✓ ៣.៨.៣៖ ការណរៀបចំ ការពិនិែយតកសប្មួល និងណធវើបចចុបបនាភាពណលើឯកសារសមាា រ 
ប តុ ោះបណាត លសប្មាប់កមមវធិើសិកានានា 

✓ ៣.៨.១៖ ការណប្ជ្ើសណរ ើសសាថ ប័នអភិវឌ្ឍសមែថភាព សាថ ប័នជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈ និងអាក
ជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈណដើមបើចូលរមួណរៀបចំកមមវធិើសិកា និងឯកសារសមាា រប តុ ោះបណាត ល 

✓ ៣.៨.២៖ ការណរៀបចំ ការពិនិែយតកសប្មួល និងការណធវើបចចុបបនាភាពកមមវធិើសិកា
សប្មាប់វគគប តុ ោះបណាត លនានា  

✓ ៣.៨.៣៖ ការណរៀបចំ ការពិនិែយតកសប្មួល និងណធវើបចចុបបនាភាពណលើឯកសារសមាា រ 
ប តុ ោះបណាត លសប្មាប់កមមវធិើសិកានានា 
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.៩៖ វធិើសាស្តសតប តុ ោះបណាត លជាកល់ាកមួ់យចំនួនប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.៩.១៖ ការណប្ជ្ើសណរ ើស និងការអនុម័ែវធិើសាស្តសតណផសងៗសប្មាប់វគគប តុ ោះបណាត ល
នានា 

✓ ៣.៩.២៖ ការណលើកកមពស់ការប តុ ោះបណាត លតាមប ដុ ំ វសិ័យ និងការសិកាតាម
ប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិច 

✓ ៣.៩.៣៖ ការណលើកទឹ្កចិែតដល់សវ័យសិកា និងប្សាវប្ជាវ ណដើមបើណលើកកមពស់ 
ប្បសិទ្ធភាពននការសិកា 

✓ ៣.៩.១៖ ការណប្ជ្ើសណរ ើស និងការអនុម័ែវធិើសាស្តសតណផសងៗសប្មាប់វគគប តុ ោះ 
បណាត លនានា 

✓ ៣.៩.២៖ ការណលើកកមពស់ការប តុ ោះបណាត លតាមប ដុ ំ វសិ័យ និងការសិកាតាម
ប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិច 

✓ ៣.៩.៣៖ ការណលើកទឹ្កចិែតដល់សវ័យសិកា និងប្សាវប្ជាវ ណដើមបើណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធ
ភាពននការសិកា 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៣.១០៖ ប្កបខ ័ឌ អភិវឌ្ឍជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈណពញមួយអាជ្ើពសប្មាបបុ់គគលិករដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែត 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៣.១០.១៖ ការណរៀបចំ និងការអនុម័ែប្កបខ័ ឌ អភិវឌ្ឍជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់
បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៣.១០.២៖ ការអភិវឌ្ឍជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

✓ ៣.១០.៣៖ ការផារភាា ប់ការដំណ ើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កតិ មុខែំត ង ណៅនឹងការអភិវឌ្ឍ
ជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈ 

 

 

✓ ៣.១០.២៖ ការអភិវឌ្ឍជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈសប្មាប់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

✓ ៣.១០.៣៖ ការផារភាា ប់ការដំណ ើងថ្នា ក់ ឋាននតរស័កតិ មុខែំត ង ណៅនឹងការ
អភិវឌ្ឍជំ្នាញវជិាា ជ្ើវៈ 
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តារាងទី ៦៖ ការគ្គប់គ្គងហាៃិភ័យេំខាៃ់ៗេគ្មាប់េមាេភាគទី៣ 

ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព  

ណកើែមាន 
វធិានការកាែ់បនថយ 

១ 
សិទ្ធិអំណាចកាុងការណប្ជ្ើសណរ ើស និងណរៀបចំបុគគលិកមិនអាចអនុវែត
បានតាមណោលការ ៍ បទ្បញ្ញែតិតដលបានកំ ែ់ 

មធយម មធយម 

- ការណរៀបចំណសចកដើត នាបំតនថមរបស់ថ្នា ក់ជាែិ ណដើមបើពប្ងឹងការអនុវែតណោល
ការ ៍ និងបទ្បញ្ញែតិតដលបានកំ ែ់រចួណហើយ 

- ការពប្ងឹងការតាមដ្ឋន ការអនុវែតរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការណប្ជ្ើសណរ ើស 
និងណរៀបចំបុគគលិក 

២ 
សមភាពណយនឌ្័រននមស្តនតើកាុងមុខែំត ងប្គប់ប្គង និងមស្តនតើតដលប្ែូវ
ណប្ជ្ើសណរ ើសថមើមានចំនួនែិចជាងតផនការតដលបានកំ ែ់ 

មធយម មធយម 

- ការបនតពប្ងឹងវគគបំប៉ានសមែថភាពប្គប់ប្គងដល់បុគគលិកជាស្តសតើណោលណៅណដើមបើ
កាល យខលួនជាអាកដឹកនា ំ

- ណធវើការផសពវផាយឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយអំពើព័ែ៌មានននការណប្ជ្ើសណរ ើស ប្ពមទាងំមាន
ការណលើកទឹ្កចិែត និងផដល់អាទិ្ភាពដល់ណបកខជ្នជាស្តសតើកាុងការណប្ជ្ើសណរ ើសបុគគលិកថមើ 

៣ ការវាយែនមលបុគគលិកមិនប្ែូវបានអនុវែតណទ្ៀងទាែ ់និងប្ែឹមប្ែូវ ខពស់ មធយម 
- ពប្ងឹងការោបំ្ទ្ ការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយការអនុវែតតផនការវាយែនមលបុគគលិកទាងំ
កាុងប្កបខ័ ឌ នផេកាុងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងពើថ្នា ក់ជាែិ 

៤ 
ការវាយែនមលអំពើែប្មូវការប ដុ ោះបណាដ ល និងការណរៀបចំកមមវធិើ
អភិវឌ្ឍសមែថភាពពំុមានគុ ភាព  

មធយម មធយម 

- ពប្ងឹងការោបំ្ទ្ ការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយរបស់ថ្នា ក់ជាែិណៅណលើការវាយែនមលអំពើ
ែប្មូវការប ដុ ោះបណាដ ល និងការណរៀបចំនិងអនុវែតកមមវធិើអភិវឌ្ឍសមែថភាពរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

៥ 
សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នពំុអាចណប្ជ្ើសណរ ើសបាននូវបុគគលិកតដល
មានសមែថភាព និងបទ្ពិណសាធន៍កាុងការប្គប់ប្គង ការណរៀបចំកមមវធិើ
សិកា និងការប ដុ ោះបណាដ ល  

ខពស់ មធយម 
- ផសពវផាយឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយអំពើព័ែ៌មានននការណប្ជ្ើសណរ ើស និងណលើកទឹ្កចិែត
ណបកខជ្ននានាឱ្យដ្ឋក់ពាកយបណប្មើការងារណៅសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន 
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- ការណរៀបចំប្បព័នធណលើកទឹ្កចិែតដល់បុគគលិករបស់សាលា ជាពិណសសបុគគលិកតដល
មានសមែថភាព ជំ្នាញ និងបទ្ពិណសាធន៍ កាុងការប ដុ ោះបណាដ ល និងការណរៀបចំ
កមមវធិើសិកា 

៦ 
សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នពំុមានធនធានហរិញ្ញវែថុប្គប់ប្ោន់កាុង
កិចចដំណ ើ រការរបស់ខលួន 

ខពស់ មធយម 

- ថវកិាចំណាយរបស់សាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន នឹងប្ែូវបានផដល់ប្គប់ចំនួនតាម
គណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា  ំ

- ណកៀរគរធនធានពើនដគូ 

- រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិចាបំាច់ប្ែូវធានាដល់ការណរៀបចំកញ្ច ប់ថវកិាសប្មាប់ការ
អភិវឌ្ឍសមែថភាពណៅកាុងតផនការថវកិារបស់ខលួនឱ្យបានជាក់លាក់ ណដើមបើធានា
ដល់ការបង់កនប្មសប្មាប់ការបញ្ាូ នបុគគលិករបស់ខលួនមកសិកាណៅសាលាជាែិរដឋ
បាលមូលដ្ឋឋ ន 
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៣.៤. េមាេភាគទី៤៖ វិមជឈការហិរញ្ញវតថុ ៃិងគ្បព័ៃធត្ៃការៃិងថវិការបេ់រដ្ឋបាលថ្នន ក់សគ្កាមជាតិ 
៣.៤.១. េៃិទាៃភាព 

ការណរៀបចំឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិទាងំអស់ មានលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាននូវធនធានហិរញ្ញវែថុពើ
ប្បភពនានាកាុងទ្ំហសំមប្សបណៅនឹងកាែពវកិចចចណំាយរបស់ខលួនទាងំបរមិា  និងប្បណភទ្ចំណាយ គជឺា
កតាត មួយកាុងចំណណាមកតាត ដ៏សំខាន់នានាតដលរមួចំត កដល់ការសណប្មចបាននូវចកខុវស័ិយរមួនន កជ្ទ្ើ២។ 
សមាសភាគណនោះរមួមានពើរតផាកសំខាន់ៗ ណពាលគឺទ្ើមយួ៖ ការបនតណលើកកមពស់វមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុ នងិទ្ើពើរ៖ 
ការតកលមែប្បព័នធកសាងតផនការ និងប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ តផាកទាងំពើរណនោះមាន
ទ្ំនាក់ទ្ំនងោា ណៅវញិណៅមកយា៉ា ងជ្ែិសាិទ្ធ ប៉ាុតនតអាចតញកដ្ឋច់ណដ្ឋយត កពើោា តាមតបបតផនការងារដូច
ខាងណប្កាម៖ 

• ការណធវើវមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុសំណៅណៅណលើការណផេរធនធានពើថ្នា ក់ជាែិ និងការពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាព
ការប្បមូលចំ ូលណៅមូលដ្ឋឋ ន ប្ពមទាងំការកំ ែ់នូវសិទ្ធិអំណាចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិកាុងការប្គប់ប្គងធនធានទាងំណនាោះ ណដ្ឋយធានាឱ្យមានសងគែិភាពកប្មិែណោលការ ៍
និងអភិប្កមននការប្គប់ប្គងថវកិារដឋ ប្ពមទាងំណោលការ ៍ននវមិជ្ឈការ 

• ការតកលមែប្បព័នធកសាងតផនការ និងប្បព័នធថវកិាសំណៅណលើការធានាឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព 
គ ណនយយភាព ែមាល ភាព និងសមធម៌ណៅកាុងការប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់ធនធាន
ទាងំណនាោះ។ 

សមាសភាគទ្ើ៤មានទ្ំនាក់ទ្ំនងយា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធជាមយួសមាសភាគណផសងៗណទ្ៀែ ប្ពមទាងំកិចចការ
អនតរវស័ិយនានានន កជ្ទ្ើ២។ កាុងន័យណនោះ កាណរៀបចំតាក់តែង និងការអនុវែតសមាសភាគណនោះប្ែូវណធវើណ ើង
ឱ្យប្សបណៅនឹងយនតការ នងិកិចចដំណ ើ រការននការប្គប់ប្គងការងារកំត ទ្ប្មងទ់ាងំមូល និងប្ែូវឆ្លុោះបញ្ហច ងំ
ណៅនឹងរចនាសមព័នធ មុខងារ ការប្គប់ប្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស ប្ពមទាងំការផតល់ណសវា និងការ
អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការបនតណលើកកមពស់វមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុ និងការតកលមែ
ប្បព័នធកសាងតផនការ និងប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ក៏ប្ែូវផារភាា ប់ណៅនឹងការណលើកកមពស់
សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាបន័ា នងិសមធម៌សងគម ប្ពមទាងំការបស្តញ្ហា បភាពធនន់ឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ 
និងការកាែ់បនថយហានិភយ័ននណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា។ 

កាណរៀបចំតាក់តែង និងការប្គប់ប្គងកិចចដំណ ើ រការវមិជ្ឈការហិរញ្ញវែថុ  និងកំត ទ្ប្មង់ប្បព័នធ 
ថវកិារដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសប្មាប់រយៈណពល១០ ា្ ណំៅមុខ ប្ែូវតផែកណលើចកខុ វស័ិយមួយដ៏ចាស់លាស់ 
និងការគិែគូរពិចារណា តដលមានលកខ ៈជាយុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់ធានាដល់ការសណប្មចបាននូវចកខុវស័ិយ
ណនោះ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ កិចចការទាងំណនោះប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានសងគែិភាពជាមួយសមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានានន 
កជ្ទ្ើ២ និងប្ែូវតផែកណលើណោលការ ៍ជាគនលឹោះនានាននកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ (ឧទាហរ ៍ 
ណោលការ ៍សាប់សុើតឌ្រ ើធើ ណោលការ ៍មាច ស់ការរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ)។ ម៉ាាងវញិណទ្ៀែ កំត 
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ទ្ប្មង់ណនោះក៏ប្ែូវមានភាពប្បាកដប្បជាផងតដរណដ្ឋយពឹងតផែកណលើមូលដ្ឋឋ នជាក់តសតងននសមិទ្ធផលតដល
សណប្មចបាននាណពលកនលងមក។ ទ្នេឹមនឹងណនោះ បញ្ហា ប្បឈមតដលណៅណសសសល់ និងវបិែតិនានា បានបងា
ឱ្យមានភាពមិនប្បាកដប្បជាណៅនថៃអនាគែអំពើផលវបិាកតផាកធនធានហិរញ្ញវែថុ  (ជាពិណសសការណដ្ឋោះ
ប្សាយនូវវបិែតិណសដឋកិចច និងសងគមកិចចកាុងអំ ុងណពល និងណប្កាយននណពលការរ ើករាលដ្ឋលននជ្ំងឺកូវ ើដ-
១៩)។ 

បញ្ហា ប្បឈមសំខាន់ៗតដលប្ែូវណដ្ឋោះប្សាយណដ្ឋយសមាសភាគទ្ើ៤ ណនោះ រមួមាន៖ 

• ធនធានថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (ពើប្គប់ប្បភព) នាបចចុបបនា ណៅមិនទាន់សម
ប្សបសប្មាប់ការចំណាយណលើការអនុវែតមុខងារនានារបស់ខលួន ជាពិណសសណៅរដឋបាលប្កុង 
ប្សុក ខ ឌ កាុងណពលតដលរចនាសមព័នធ នងិប្បព័នធថមើប្ែូវបានណរៀបចំ និងបានដ្ឋក់ឱ្យដំណ ើ រការ 
ណហើយក៏មានមុខងារថមើៗជាណប្ចើនប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលទាងំណនោះផងតដរ 

• ោរវភិាជ្ធនធានតដលប្ែូវណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណៅពុំទាន់ណឆ្លើយែបណៅនឹងមុខងារ 
និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណផសងៗោា ននថ្នា ក់រដឋបាលនើមួយៗ (ថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែត ថ្នា ក់ប្កុង ប្សុក 
និងថ្នា ក់ឃុ ំ សងាា ែ់) និងពុំទាន់មានសមធម៌ និងតផែកណលើែប្មូវការពិែប្បាកដរបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានប្បណភទ្ដូចោា  (រវាងណខែត និងណខែត រវាងប្កុង ប្សុក និងប្កុង ប្សុក 
ប្ពមទាងំរវាងឃុ ំសងាា ែ់ នងិឃុ ំសងាា ែ់) 

• បចចុបបនាណនោះ ថវកិារដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតមួយចំត កធំមានប្បភពពើច ូំលផ្លេ ល់ណៅមូល
ដ្ឋឋ ន (ចំ ូលសារណពើពនធ និង មិនតមនសារណពើពនធ) និងមួយចំត កណទ្ៀែទ្ទ្ួលបានការណផេរ
ថវកិាពើថ្នា ក់ជាែិ។ រដឋបាលប្កុង ប្សុក និងឃុ ំសងាា ែ់ទ្ទ្ួលបានការណផេរថវកិាពើថ្នា ក់ជាែិ នងិ
ការតបងតចកចំ ូលសារណពើពនធរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត។ ណទាោះបើជាយា៉ា ងណនោះកតើ នាណពល
ខាងមុខ ប្ែូវបនតណផ្លត ែការយកចិែតទុ្កណលើការពិនិែយណមើលណ ើងវញិកាុងការបណងាើនធនធាន
ហរិញ្ញវែថុបតនថមដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តាមរយៈការបណងាើនប្បភពចំ ូលមូលដ្ឋឋ នតដល
បានមកពើច ូំលមិនតមនសារណពើពនធ និងការពិចារណាកាុងការបណងាើនអប្តាតចករតំលក
ចំ ូលសារណពើពនធ និងលទ្ធភាពបតនថមប្បណភទ្ពនធថមើៗ បតនថមណទ្ៀែ 

• កិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅ
ពុំទាន់មានភាពប្បទាក់រកឡាោា ណៅណ ើយ តដលចាបំាច់ប្ែូវតកលមែណដើមបើឱ្យប្បព័នធទាងំណនោះ
មានភាពប្បទាក់ប្កឡាោា យា៉ា ងណពញណលញ ប្ពមទាងំមានលកខ ៈសមប្សបណៅនឹងរចនា 
សមព័នធ និងមុខងាររបស់ថ្នា ក់និងប្បណភទ្រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ 

• រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅពុំទាន់ទ្ទ្ួលបានសិទ្ធអំណាច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណពញណលញ
កាុងកិចចដំណ ើ រការណរៀបចំតផនការ និងការអនុវែតថវកិារបស់ខលួន។ សិទ្ធិអំណាចរបស់ប្កុម



 

106 

 

ប្បឹកាកាុងការណធវើណសចកតើសណប្មចណលើតផនការអភិវឌ្ឍ កមមវធិើវនិិណយាគ និងគណប្មាងថវកិាណៅមិន
ទានម់ានប្បសិទ្ធភាពណៅណ ើយ 

• តបបតផនសប្មាប់ផតល់ហរិញ្ញបបទានដល់គណប្មាងវនិិណយាគសាធារ ៈ តដលប្គប់ប្គងណដ្ឋយ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅពុំទាន់មានការកំ ែ់ជាប្កបខ័ ឌ ចាស់លាស់មួយណៅណ ើយ 

• ប្បព័នធប្ែួែពនិិែយនផេកាុង នងិប្បព័នធសវនកមមនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំការ
ប្ែួែពិនិែយរបស់ប្កុមប្បឹកាថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅណលើការអនុវែតថវកិា ណៅពុំទាន់ប្ែូវបានបណងាើែ
ឱ្យបានណពញណលញ និងអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពណៅណ ើយ។ 

៣.៤.២. ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃេមាេភាគទីបួៃ 

៣.៤.២.១. សមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននសមាសភាគណនោះគឺ “រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានធនធានថវកិាតដលអាច 
ពាករ ៍បាន និងមានទ្ំហំសមប្សបណៅនឹងមុខងារ និងអាទិ្ភាពណោលនណយាបាយជាែិ ណហើយប្ែូវបាន 
វភិាជ្សប្មាប់ការណប្បើប្បាស់ប្បកបណដ្ឋយភាពបែ់តបនកាុ ងការណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការនានាដូចមានកំ ែ់
ណៅកាុ ងតផនការអភិវឌ្ឍ កមមវធិើវនិិណយាគ និងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ”។ 

៣.៤.២.២. យទុ្ធសាស្តសរដ ើមបីសដរមចសមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សមាសភាគទ្ើ៤ណនោះ ប្ែូវអនុវែតណដ្ឋយមានកិចចសហការ និងការសប្មបសប្មួលយា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធ
ជាមួយនឹងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ និងប្កសួង សាថ ប័នអនុវែតនានា ជាពិណសសជាមួយកមមវធិើតកទ្ប្មង់ការ
ប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ និងប្កសួងតផនការ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ សមាសភាគណនោះចាបំាច់ប្ែូវណផ្លត ែ
ណលើការពិនិែយ និងការតកសប្មួលកិចចដំណ ើ រការននការកសាងតផនការអភិវឌ្ឍ និងកមមវធិើវនិិណយាគបើ ា្ ំ
រកំិលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្សបតាមរចនាសមព័នធ ប្បព័នធ និងមុខងារថមើៗរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ និងការបនសុើោា រវាងកិចចដំណ ើ រការណរៀបចំតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិាជាមួយកមមវធិើវនិិណយាគបើ ា្ រំកំិល 
តផែកណលើទ្ិនាន័យ និងព័ែ៌មានចាស់លាស់អំពើសាថ នភាពណសដឋកិចច សងគមកិចច និងអំពើធនធានហិរញ្ញវែថុ
តដលអាចពាករ ៍បាន។  

ជាមួយោា ណនោះតដរ សមាសភាគទ្ើ៤ប្ែូវបនតណផ្លត ែការយកចិែតទុ្កណលើការពិនិែយណមើលណ ើងវញិ និង
ការបណងាើនធនធានហរិញ្ញវែថុដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តាមរយៈការបណងាើនប្បភពចំ ូលមូលដ្ឋឋ នតដល
បានមកពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការពិចារណាកាុងការបណងាើនអប្តា
តចករតំលកចំ ូលសារណពើពនធ និងលទ្ធភាពបតនថមប្បណភទ្ពនធថមើៗបតនថមណទ្ៀែ និងការណផេរធនធានោម ន
ភាា ប់លកខខ ឌ  និងធនធានមានភាា ប់លកខខ ឌ  និងតាមរយៈការបណងាើែនូវយនតការណផេរធនធានហិរញ្ញវែថុ
បតនថមណទ្ៀែដូចជា ការបណងាើែមូលនិធិភាែរភាពសំណៅកាែ់បនថយគមាល ែននការអភិវឌ្ឍរវាងែំបន់ទ្ើប្បជុ្ំជ្ន 
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និងែំបន់ជ្នបទ្ ប្ពមទាងំកញ្ចប់ថវកិាពិណសសសប្មាប់ជ្ួយោបំ្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានសកាដ នុពលែិចែួច។ 

តាមរយៈ ការបណងាើនធនធានហរិញ្ញវែថុដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កជ្ទ្ើ២ ក៏ប្ែូវបនតពប្ងឹងការ
អនុវែតសវនកមម និងការអធិការកិចចណលើការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការណប្បើប្បាស់ធនធានហរិញ្ញវែថុ និង
ប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើធានាថ្ន ធនធាន និងប្ទ្ពយសមបែតិទាងំណនាោះប្ែូវបាន 
ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់ប្សបតាមនើែិវធិើតដលបានកំ ែ់ និងប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព និង
គ ណនយយភាព។ 

ជាមួយោា ណនោះតដរ កជ្ទ្ើ២ ក៏ប្ែូវពប្ងឹងការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណលើការណរៀបចំ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត
នូវណោលនណយាបាយ និងប្កបខ័ ឌ គែិយុែតនានា តដលពាក់ព័នធនឹងការណលើកកមពស់ការផតល់ណសវា 
សាធារ ៈ ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន និងការវនិិណយាគកាុងភាពជានដគូជាមួយវសិ័យឯកជ្ន និងអងគការ
សងគមសុើវលិនានា។ 

៣.៤.២.៣. លទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សមិទ្ធផលននសមាសភាគទ្ើ៤ណនោះនឹងប្ែូវបានសណប្មច តាមរយៈលទ្ធផលរពំឹងទុ្កជាយុទ្ធសាស្តសត
ចំនួន១០ តដលប្ែូវអនុវែតកាុងអំ ុងណពលននកជ្ទ្ើ២ ដូចខាងណប្កាម ៖ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ ៖ កិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានតកលមែ និងបនសុើោា  ណដ្ឋយតផែកណលើចរែិលកខ ៈ ននរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗឱ្យប្សបជាមួយនឹងណោលនណយាបាយជាអាទ្ិភាពថ្នា ក់ជាែិ និងទ្ិស
ណៅននកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់សំខាន់ៗ និងតផែកណលើទ្ិនាន័យចាស់លាស់ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ ៖ ការអនុវែតថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានតកលមែណដ្ឋយ 
ផតល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែណប្ចើនណ ើងណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្សបតាមទ្ិសណៅននយុទ្ធ
សាស្តសតតកទ្ប្មង់ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ ៖ ការបណងាើនប្បភពចំ ូលមូលដ្ឋឋ នជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ថវកិារបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានមកពើចំ ូលសារណពើពនធប្ែូវបានសិកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត  

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ ៖ ការបណងាើនប្បភពចំ ូលមូលដ្ឋឋ នជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ថវកិារបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានមកពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធប្ែូវបានសិកា និងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវែត  

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ ៖ ការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការណផេរ
ប្ទ្ពយសមបែតិរដឋណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និង
ទាន់ណពលណវលាប្សបតាមតផនការចាស់លាស ់
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• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៦ ៖ មូលនិធិណផេរោម នភាា ប់លកខខ ឌ ប្ែូវបានកំ ែ់ទ្ំហំតដលមាន 
លកខ ៈសមប្សប និងប្ែូវបានវភិាជ្ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗតាមរូបមនត និង
លកខ ៈវនិិចឆ័យប្បកបណដ្ឋយសមធម៌ ប្ពមទាងំប្ែូវបានបណងាើនទ្ំហជំាបនតបនាេ ប់ ណដើមបើោបំ្ទ្
ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (ជាពិណសសថ្នា ក់ប្កុង ប្សុក) កាុងការអនុវែតមុខងារជាជ្ណប្មើស 
ឬមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៧ ៖ មូលនិធិណផេរមានភាា ប់លកខខ ឌ ប្ែូវបានកំ ែ់នូវទ្ហំ ំ តដលមាន 
លកខ ៈសមប្សប និងប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណដើមបើប្គប់ប្គង ចាែ់តចង 
និងណប្បើប្បាស់កាុងការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនានា តដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៨ ៖ ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ផដល់ហិរញ្ញបបទានការវនិិណយាគសាធារ ៈ
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិដ៏ចាស់លាស់មួយប្ែូវបានបណងាើែ នងិពប្ងឹងការអនុវែត 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៩ ៖ ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
នើមួយៗ នងិវស័ិយឯកជ្នប្ែូវបានបណងាើែណ ើង និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១០ ៖ ប្បព័នធសវនកមម និងអធិការកិចចណលើការប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និង
ណប្បើប្បាសធ់នធានហរិញ្ញវែថុ និងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពប្ងឹង។ 

៣.៤.២.៤. យទុ្ធសាស្តសរ និងសកមមភាពជាអាទ្ិភាពសរាប់អនុវត្រលទ្ធផលរំពឹងទ្ុកនានា 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.១៖ កិចចដណំ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់
 ណប្កាមជាែិប្ែវូបានតកលមែ និងបនសុើោា  តផែកណលើចរែិលកខ ៈនិងប្បណភទ្ 
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ ប្សបជាមួយណោលនណយាបាយអាទិ្ភាពថ្នា ក់
 ជាែិ និងទិ្សណៅននកមមវធិើកំត ទ្ប្មងសំ់ខាន់ៗ និងតផែកណលើទិ្នាន័យ
 ចាស់លាស ់

ណៅកាុងអំ ុងណពលននការអនុវែត កជ្ទ្ើ២ កិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំថវកិា
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណធវើទ្ំណនើបកមម និងផារភាា ប់ោា សំណៅធានាដល់ការបណងាើែនូវប្បព័នធ
មួយតដលមានលកខ ៈសមាហរ កមមោា មួយ ណដើមបើ៖ 

• ធានា និងសប្មបសប្មួលដល់ការចូលរមួយា៉ា ងទូ្លំទូ្លាយរបស់ប្បជាពលរដឋ អងគការសងគម
សុើវលិ និងវស័ិយឯកជ្នណៅកាុងកិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការកំ ែ់អំពើអាទ្ិភាព
នានាសប្មាប់ការណប្បើប្បាស់ថវកិាឆ្នាេ នុសិទ្ធិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• បនតការផតល់សិទ្ធិអំណាច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវជាបណ តើ រៗណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
សំណៅបណងាើនភាពជាមាច ស់ការ ប្សបតាមយុទ្ធសាស្តសតននការតកទ្ប្មង់ថវកិាថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ា្ ំ
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២០១៩-២០២៥កាុងការកសាងតផនការ ការណរៀបចំគណប្មាងថវកិា ការណប្បើប្បាស់ថវកិាតផែក
តាមចំណាយជាកាែពវកិចច និងប្សបតាមសតង់ដ្ឋរននការផតល់ណសវា ប៉ាុតនតប្ែូវធានាដល់ការបនសុើ
ោា ជាមួយណោលនណយាបាយជាអាទ្ិភាពរបស់ថ្នា ក់ជាែិ 

• ធានាថ្នប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានែួនាទ្ើជាអងគណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតណលើ
តផនការ និងគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ 

• ផតល់លទ្ធភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការណប្បើប្បាស់អាកជ្ំនាញបណចចកណទ្ស និងមាន
លកខខ ឌ ការងារចាស់លាស់ណៅកាុងការណរៀបចំតផនការយុទ្ធសាស្តសតនានា ណដើមបើធានាដល់ការ
ណរៀបចំតាក់តែងតផនការសកមមភាព និងតផនការថវកិាសប្មាប់ណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ចាំបាច ់
ទាងំឡាយតាមសាថ នភាពជាក់តសតងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាណៅកាុងតផនការអភិវឌ្ឍន៍៥ ា្ បំ្ែូវបានកំ ែ់យា៉ា ងចាស់លាស់ណដ្ឋយ
តផែកណលើការវភិាគតផាកបណចចកណទ្ស និងការពិណប្ោោះណយាបល់ជាមួយភាគើពាក់ព័នធនានា និង
ប្សបតាមណោលនណយាបាយជាអាទ្ិភាពរបស់ថ្នា ក់ជាែិ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាននកមមវធិើវនិិណយាគបើ ា្ រំកំិលប្ែូវបានកំ ែ់យា៉ា ងចាស់លាស់ ណដើមបើ
ណធវើជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការកំ ែ់លទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាននការណរៀបចំតផនការយុទ្ធសាស្តសត
ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ  

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាណៅកាុងតផនការសកមមភាពប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវ
រា៉ា ប់រងណដ្ឋយចំណាយចរនត និងចំណាយមូលធនននគណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់ខលួនតដលបាន
កំ ែ់ណៅកាុងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងតដលធានាបាននូវ
ែុលយភាពរវាងគណប្មាងចំ ូល និងចំណាយថវកិា។  

ការណធវើសមាហរ កមមននកិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ គឺជាកិចចដំណ ើ រការតដលប្ែូវអនុវែតជាបណ តើ រៗកាុងអ ុំងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២។ អាប្ស័យ
ណហែុណនោះ ណៅកាុងផអ៥ទ្ើ១ ប្ែូវណផ្លត ែជាចមបងណៅណលើការអនុវែតថវកិា និងការតកលមែនូវលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន 
ណផសងៗពាក់ព័នធតដលមានប្សាប់ ណដើមបើធានាឱ្យមានការផារភាា ប់ោា រវាងកិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ ការ
ណរៀបចំថវកិា និងការវនិិណយាគណៅណលើគណប្មាងនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋ ប្ែូវបានបនតណលើកកមពស់ឱ្យកាន់តែទូ្លំទូ្លាយណៅកាុងកិចចដំណ ើ រ
ការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាងំការ
ចាប់ណផតើមណប្បើប្បាស់នូវវធិើសាស្តសតណដ្ឋយតផែកណលើបណចចកវទិ្ាឌ្ើជ្ើថលកាុងការតចករតំលកព័ែ៌មាន និងការ
ពិណប្ោោះណយាបល់។ 

ទ្ិនាន័យ និងការប្គប់ប្គងទ្ិនាន័យ គឺជាមណធាបាយដ៏មានសារៈសំខាន់សប្មាប់ការកសាង
តផនការ និងការប្ែួែពិនិែយនិងការវាយែនមល។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតោបំ្ទ្ដល់ការណប្បើប្បាស់
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ទ្ិនាន័យនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសប្មាប់ការកសាងតផនការឱ្យកាន់តែមានភាពលែប្បណសើរណ ើង 
ប្ពមទាងំការកសាងសមែថភាពរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអំពើវធិើសាស្តសតកាុងការណប្បើប្បាស់បណចចកវទិ្ាឌ្ើជ្ើថល
ផងតដរ។ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំនួន ៥ ដូចខាងណប្កាម៖  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.១.១៖ ការបនសុើោា រវាងកិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ នងិការណរៀបចំ
 គណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

កិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបនសុើ
ោា ជាបណ តើ រៗកាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២។ ជ្ំហានសំខាន់ៗកាុងការបនសុើោា ណនោះរមួមាន៖ 

• ពប្ងឹងការអនុវែតប្បកាសអនតរប្កសួងរវាងប្កសួងមហានផេ និងប្កសួងតផនការណលខ១៤៩ សតើពើ
ការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ណសចកតើត នាំបំណពញបតនថមណលើណសចកតើត នាំបណចចកណទ្សសតើពើការ
ណរៀបចំ និងការកសាងកមមវធិើវនិិណយាគបើ ា្ រំកំិលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងឃុំ 
សងាា ែ់តដលបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនាណពលថមើៗកនលងមកណនោះ ណដើមបើបនសុើោា រវាងប្បែិទ្ិនននការណធវើ
បចចុបបនាភាពប្បចាំ្ ា នំនកមមវធិើវនិិណយាគបើ ា្ រំកំិល ជាមួយនឹងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិាប្បចាំ
ា្  ំប្ពមទាងំប្ែូវបនសុើោា ជាមួយនឹងការណធវើបចចុបបនាភាពទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ ននានា ជាពិណសស
ទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នឃុ ំសងាា ែ់ផងតដរ 

• តកលមែការណរៀបចំ និងការអនុម័ែតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិា និងគណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា ណំៅថ្នា ក់
រាជ្ធានើ ណខែតដូចជា ការភាា ប់តផនការលទ្ធកមមនិងតផនការរជ្ាណទ្យយបុណរប្បទានជាមួយនឹង
គណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា សំប្មាប់ការចរចាថវកិា និងការណប្បើប្បាស់នូវចំណាែ់ថ្នា ក់ថវកិាណផសងៗ
បតនថមណទ្ៀែណលើចំណាែ់ថ្នា ក់ថវកិាតដលមានប្សាប់ ប្ពមទាងំការតកលមែសារាចរត នាសំតើពើ
នើែិវធិើបណចចកណទ្សននការណរៀបចំគណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផងតដរ  

• តកលមែការណរៀបចំ និងការអនុម័ែគណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា ណំៅថ្នា ក់ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងឃុំ 
សងាា ែ់ដូចជា ការភាា ប់តផនការលទ្ធកមមនិងតផនការរជ្ាណទ្យយបុណរប្បទានជាមួយនឹងគណប្មាង
ថវកិាប្បចាំ ា្ សំប្មាប់ការពិនិែយបញ្ហា ក់អនុណលាមភាព ការណប្បើប្បាស់នូវចំណាែ់ថ្នា ក់ថវកិា 
ណផសងៗបតនថមណទ្ៀែណលើចំណាែ់ថ្នា ក់ថវកិាតដលមានប្សាប់ និងការតកលមែសារាចរត នាសំតើពើ
នើែិវធិើបណចចកណទ្សននការណរៀបចំគណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផងតដរ 

• សិកាអំពើការបនសុើោា រវាងតផនការអភិវឌ្ឍន៍៥ ា្  ំកមមវធិើវនិិណយាគបើ ា្ រំកំិល និងថវកិាប្បចាំ្ ា ំ
របស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកជាមួយតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់រដឋបាលណខែត និងពិនិែយ 
តកសប្មួលរចនាសមព័នធថវកិាកមមវធិើរបស់រដឋបាលណខែតណដើមបើបនសុើោា ជាមួយនឹងមុខងារ និង
រចនាសមព័នធសាថ ប័នជាក់តសតងននរដឋបាលប្កុង ប្សុក 



 

111 

 

• ណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវប្កបខ័ ឌ ថវកិារយៈណពលមធយមរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
សប្មាប់ការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា  ំ

• ការណលើកកមពស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ប្កុមប្បឹកាកាុងការអនុម័ែគណប្មាងថវកិា និងតកសប្មួល
ថវកិា ប្ពមទាងំតផនការលទ្ធកមមរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងធានាថ្នគណប្មាងថវកិា និង
តផនការលទ្ធកមមទាងំណនោះប្ែូវបានអនុវែតយា៉ា ងណពញណលញតផែកតាមឆ្នាេ នុសិទ្ធិរបស់ខលួន និង
ប្សបតាមលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នកំ ែ់។  

ណោលបំ ងសំខាន់ននការអនុវែតសកមមភាពខាងណលើណនោះ គឺណដើមបើធានាថ្ន ណៅ ា្ ២ំ០៣០ 
តផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត និងរដឋបាលប្កុង ប្សុក ប្ែូវបានណរៀបចំតផែកណលើអាទ្ិភាព
នានាតដលបានកំ ែក់ាុងតផនការអភិវឌ្ឍន៍៥ ា្ រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណហើយជាមួយោា ណនាោះតដរ 
ប្ែូវពិចារណាអំពើការណធវើសមាហរ កមមរវាងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិាជាមួយកមមវធិើវនិិណយាគបើ ា្ រំកំិល
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

 សកមមភាពជាអាទ្ិភាពណនោះប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតជាបនតបនាេ ប់កាុងរយៈណពលននផអ៥ទ្ើ១ និង
ផអ៥ទ្ើ២ ននកជ្ទ្ើ២។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.១.២៖ ការពិនិែយ និងតកសប្មលួណ ើងវញិប្បព័នធកសាងតផនការរបស ់
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ការពិនិែយ និងតកសប្មួលប្បព័នធកសាងតផនការណនោះ ប្ែូវណផ្លដ ែណៅណលើកិចចការសំខាន់ៗដូចខាង
ណប្កាម ៖ 

• ការណរៀបចំតផនការណៅតាមថ្នា ក់ ប្បណភទ្ និងចរែិលកខ ៈណផសងៗោា របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិនើមួយៗតដលមានលកខ ៈជារដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន ឬរដឋបាលែំបន់ ឬរដឋបាល
មូលដ្ឋឋ ន និងមានលកខ ៈជាែំបន់ទ្ើប្បជុ្ំជ្ន ឬែំបន់ជ្នបទ្ និងមានសកាត នុពលណសដឋកិចច
ណដ្ឋយត កណផសងៗពើោា  

• ការពប្ងឹងការចូលរួមរបស់ប្បជាពលរដឋ អងគការសងគមសុើវលិ និងវស័ិយឯកជ្នណៅកាុង 
កិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ ណដើមបើធានាដល់ការណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការជាអាទ្ិភាពនានា
របស់ប្បជាពលរដឋ 

• ការណរៀបចំណោលការ ៍ត នាសំតើពើការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់នូវបណចចកវទិ្ាឌ្ើជ្ើថល ណដើមបើបងា 
លកខ ៈងាយប្សួលដល់ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋកាុងកិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការដូច
ជា ការតចករតំលកព័ែ៌មាន ការសាេ បសេង់មែិតាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ និងការទ្ទ្ួលមែិ
ណយាបល់ប្ែលប់ 
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• ការពប្ងឹងែួនាទ្ើរបស់ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើការកំ ែ់
អំពើទ្ិសណៅជាយុទ្ធសាស្តសតននតផនការអភិវឌ្ឍន៍៥ ា្  ំនិងកមមវធិើវនិិណយាគ៣ ា្ រំកំិល និងការ
អនុម័ែណលើតផនការអភិវឌ្ឍន៍៥ ា្  ំនិងកមមវធិើវនិិណយាគ៣ ា្ រំកំិល 

• ការតកសប្មួលនូវរចនាសមព័នធ ែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវននយនតការនានារបស់ប្កុមប្បឹកា
តដលពាក់ព័នធនឹងការោបំ្ទ្ការកសាងតផនការ ដូចជាការពិនិែយណមើលណ ើងវញិនូវរចនាសមព័នធ
របស់គ ៈកមាម ធិការសប្មបសប្មួលបណចចកណទ្ស ការបណងាើែគ ៈកមាម ធិការណផសងៗបតនថម
ណទ្ៀែជាណដើម 

• ការធានាថ្នកមមវធិើវនិិណយាគ៣ ា្ រំកំិលប្ែូវបានណរៀបចំតាមទ្ំហធំនធានតដលមានជាក់តសតង 

• ការកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស ់និងដ្ឋច់ណដ្ឋយត កពើោា នូវគណប្មាងវនិិណយាគនានាណៅកាុងកមម
វធិើវនិិណយាគ៣ ា្ រំកំិលតដលប្ែូវណប្បើប្បាស់ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងគណប្មាង 
វនិិណយាគនានាតដលអាចណកៀរគរការោបំ្ទ្ពើប្បភពប្សបចាប់ណផសងណទ្ៀែ (ប្កសួង សាថ ប័ន 
មនេើរជ្ំនាញ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសុើវលិ វស័ិយឯកជ្ន និងសបបុរសជ្ន) ណដើមបើដ្ឋក់
បញ្ចូ លគណប្មាងវនិិណយាគទាំងណនាោះកាុងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិា។ កិចចដំណ ើ រការណនោះ  
ជាជ្ំហានដំបូងមួយននការណធវើសមាហរ កមមរវាងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិាជាមួយនឹង 
កមមវធិើវនិិណយាគបើ ា្ រំកំិលនាណពលខាងមុខ 

• ការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ និងណឆ្លើយែបនឹងការណលើកកមពស់បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.១.៣ ៖ ការណរៀបចំឯកសារជាយុទ្ធសាស្តសតនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ 
 ណប្កាមជាែ ិ  

កាុងអំ ុងណពលននកជ្ទ្ើ២ណនោះ ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានណសចកតើត នាយំា៉ា ងចាស់លាស់អំពើការណរៀបចំ
ឯកសារយុទ្ធសាស្តសតនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលប្សបណៅតាមអា ែតិ និងមុខងាររបស់ខលួន។ 
ឯកសារយុទ្ធសាស្តសតទាងំណនោះរមួមានដូចជា ៖ 

• តផនការណប្បើប្បាស់ដើធលើ (ជាពិណសសសប្មាប់ែំបន់ទ្ើប្កុង) 

• យុទ្ធសាស្តសតសតើពើការប្គប់ប្គងការកាែ់បនថយភាពងាយរងណប្ោោះពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ 
និងការកាែ់បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

• យុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់ការផតល់ណសវាតាមវស័ិយនានាតដលសថិែណប្កាមការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ឯកសារយុទ្ធសាស្តសតទាងំណនោះប្ែូវណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយមានការចូលរមួ និងការពិណប្ោោះណយាបល់ជាមួយ
ប្បជាពលរដឋ ប៉ាុតនតក៏អាចមានជ្ំនួយពើអាកជ្ំនាញបណចចកណទ្សតាមការចាបំាច់ផងតដរ។  រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិប្ែូវណរៀបចំឯកសារយុទ្ធសាស្តសតទាងំណនោះប្សបតាមសាថ នភាពភូមិសាស្តសត ែប្មូវការចាបំាច់ និងធនធាន
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តដលខលួនមាន ប្ពមទាងំប្ែូវណធវើបចចុបបនាភាពតាមការចាបំាច់។ កាុងនយ័ណនោះ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ
នឹងមិនែប្មូវឱ្យណរៀបចំប្គប់ឯកសារយុទ្ធសាស្តសតទាងំណនោះដូចៗោា ណនាោះណទ្។ 

ឯកសារយុទ្ធសាស្តសតទាងំណនោះនឹងអាចប្ែវូបានណប្បើប្បាស់ជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ទាងំការអនុវែតតផនការ
អភិវឌ្ឍ៥ ា្ រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងអា ែតបិចចុបបនា ឬការណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍ៥ ា្ រំបស់ប្កុម
ប្បឹកាអា ែតិថមើឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាព និងគុ ភាព។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.១.៤ ៖ ការពប្ងងឹការណប្បើប្បាស់ទ្ិនាន័យសប្មាប់ការកសាងតផនការ
 របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបណងាើនការណប្បើប្បាស់ទ្ិនាន័យតដលប្ែូវបានពប្ងឹងតាមរយៈការណប្បើ
ប្បាសប់ណចចកវទិ្ាឌ្ើជ្ើថល ណដើមបើណរៀបចំតផនការអភិវឌ្ឍ៥ ា្  ំ និងកមមវធិើវនិិណយាគ៣ ា្ រំកំិល និងកាុងការ 
តាមដ្ឋន ប្ែួែពិនិែយ និងវាយែនមលការអនុវែតតផនការ និងកមមវធិើទាងំណនាោះ។ ទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នរដឋបាលឃុ ំ
សងាា ែ់នឹងប្ែូវបានណធវើតកលមែ និងណធវើបចចុបបនាភាពជាណរៀងរាល់ ា្ ។ំ ចំត កឯទ្និានយ័ណផសងៗណទ្ៀែ  
ជាពិណសសទ្ិនាន័យតដលពាក់ព័នធនឹងការវនិិណយាគរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏នឹងប្ែូវបានតកលមែ និងណប្បើ
ប្បាស់ផងតដរ។ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអាចណប្បើប្បាស់នូវទ្ិនាន័យណផសងណទ្ៀែ ដូចជាទ្ិនានយ័អែតសញ្ហញ  
ប្គួសារប្កើប្ករបស់ប្កសួងតផនការ និងទ្ិនាន័យរបស់ប្កសួង សាថ ប័នវស័ិយពាក់ព័នធណផសងណទ្ៀែ។ កិចចការ 
សំខាន់ៗតដលប្ែូវណផ្លត ែយកចិែតទុ្កដ្ឋករ់មួមាន ៖ 

• ការតកលមែគុ ភាពទ្ិនាន័យនានា និងការណប្បើប្បាស់ណដ្ឋយមានការសប្មបសប្មួលោា រវាង
ទ្ិនាន័យនានាតដលពាក់ព័នធនឹងការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងណនាោះរមួមាន ៖ 

- ការបណងាើែប្កុមការងារបណចចកណទ្សមួយណដើមបើពិនិែយ និងណធវើសនាធ នកមម ឬសុខដុមនើយកមម
រវាងទ្ិនាន័យនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការធានាឱ្យមានភាពចប្មុោះពាក់ព័នធ
នឹងណយនឌ្័រណៅកាុងប្បព័នធទ្ិនាន័យទាងំណនាោះ 

- ការណរៀបចំបណងាើែនូវប្បព័នធរមួមួយននទ្ិនាន័យនានា តដលពាក់ព័នធនងឹរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
និងនើែិវធិើននការប្គប់ប្គងប្បព័នធរមួណនោះ ណដើមបើបងាលកខ ៈឱ្យមានកិចចសហការកាន់តែ
ប្បណសើរណ ើងរវាងែួអងគពាកព់័នធនានា នងិធានាឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណប្បើប្បាស់ប្បព័នធ
ទ្ិនាន័យណនោះកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាពកាុងការណរៀបច ំនិងអនុវែតតផនការ និងថវកិាររបស់ខលួន  

• ការពិនិែយ តកសប្មួល និងកាែ់បនថយនូវសំ ំុ ឬកប្មងព័ែ៌មានននទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នរបស់ 
រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់តដលមានប្បភពប្សាប់ ណដើមបើធានាដល់ការសប្មាលបនេុកការងារ និងការ
ចំណាយសប្មាប់ការប្បមូលព័ែ៌មានននទ្ិនាន័យទាងំណនោះ  ណដ្ឋយណផ្លត ែណលើព័ែ៌មានណាតដល
មិនអាចរកបានពើប្បភពទ្ិនាន័យណផសងណទ្ៀែ 
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• ការបណងាើែនូវប្បព័នធអនឡាញមួយសប្មាប់អាកណប្បើប្បាស់ទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលឃុំ 
សងាា ែ់។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់ប្ែូវបានណរៀបចំឱ្យកាល យ
ជាទ្ិនាន័យមួយដ៏មានសារៈសំខាន់តដលមានលទ្ធភាពអាចវភិាគអំពើនិនាា ការសប្មាប់រយៈ
ណពលណប្ចើន ា្ ំ។ ណប្ៅពើណនោះ ចាំបាច់ប្ែូវតែមានការណរៀបចំឱ្យមានែំ ភាា ប់តាមប្បព័នធ 
អនឡាញននអាកណប្បើប្បាស់ ទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់ជាមួយទ្ិនាន័យពាក់ព័នធ 
ណផសងៗណទ្ៀែ សំណៅបងាលកខ ៈឱ្យអាកណធវើតផនការរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអាចណមើល
ណឃើញប្បព័នធប្គប់ប្គង និងអាចទាញយកទ្ិនាន័យពាក់ព័នធណផសងណទ្ៀែ ដូចជាទ្ិនាន័យ 
អែតសញ្ហញ  ប្គួសារប្កើប្ក ទ្ិនាន័យជ្ំណរឿនប្បជាពលរដឋជាណដើម  

• ការពិនិែយណមើលណ ើងវញិអំពើលទ្ធភាពកាុងការដ្ឋក់ឱ្យណប្បើប្បាស់ជាសាធារ ៈ និងឱ្យបាន
កាន់តែមានភាពទូ្លំទូ្លាយសប្មាប់ណប្បើប្បាស់នូវទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់
តដលប្ែូវបានណធវើបចចុបបនាភាពប្បចាំ្ ា  ំ

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.១.៥៖ ការណរៀបចំយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់
 ណប្កាមជាែិសប្មាប់ ា្ ២ំ០២៦-២០៣០ 

ទ្ិសណៅជាយុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់ការតកលមែបតនថមនូវប្បព័នធកសាងតផនការ និងប្បព័នធថវកិារដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នឹងប្ែូវបានកំ ែ់តាមរយៈការសិកា និងការពិណប្ោោះណយាបល់នានាកាុងអំ ុងណពលនន
ការអនុវែតផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២។ លទ្ធផលននការសិកាណនោះប្ែូវយកមកពិចារណា និងណប្បើប្បាស់ជាធាែុ
ចូលកាុងការណរៀបចំយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសប្មាប់ ា្ ២ំ០២៦-
២០៣០ និងផអ៥ទ្ើ២ននកជ្ទ្ើ២ ណដ្ឋយមានសងគែិភាពកប្មិែណោលការ ៍ និងអភិប្កមននការប្គប់ប្គង
ថវកិារដឋ ប្សបតាមយុទ្ធសាស្តសតននការតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិាថ្នា ក់ជាែិ និងណោលការ ៍វមិជ្ឈការ។ 

• យុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០២៦-២០៣០) ចាបំាច់
ប្ែូវណរៀបចំណដ្ឋយប្កសួងណសដឋកិចច និងហិរញ្ញវែថុតាមរយៈការសប្មបសប្មួលយា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធ
ជាមួយកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់នានា និងណដ្ឋយមានការចូលរមួផតល់មែិណយាបល់ និងធាែុចូលពើ
ភាគើពាក់ព័នធនានា ជាពិណសស ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្កសួងមហានផេ និងប្កសួង សាថ ប័ន
ពាក់ព័នធនានា  

• យុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០២៦-២០៣០) ប្ែូវឆ្លុោះ
បញ្ហច ងំអំពើណមណរៀន និងបទ្ពិណសាធន៍លែៗ តដលសណប្មចបានកាុងអំ ុងណពលននការអនុវែត
យុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ា្  ំ២០១៩-២០២៥ និងការ
អនុវែតផអ៥ទ្ើ១ននកជ្ទ្ើ២ 

• យុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០២៦-២០៣០) មិនប្ែឹម
តែប្ែូវតកលមែជ្ំហាន និងយនតការជាក់លាក់មួយចំនួនណនាោះណទ្ ប៉ាុ តនតប្ែូវផារភាា ប់ជាមួយ
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ប្បព័នធថវកិាជាែិទាងំមូល ប្ពមទាងំការបនសុើោា រវាងការប្គប់ប្គងថវកិាជាមួយនឹងការពប្ងឹង
ភាពមាច ស់ការរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការណផេរមុខងារនានាណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ 

• ជាមួយោា នឹងការខិែខំណលើកកមពស់នូវែមាល ភាព ប្បសិទ្ធភាព និងស័កដិសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង
ថវកិា ទ្ិសណៅននយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០២៦-
២០៣០)  ប្ែូវណផ្លត ែជាសំខាន់ណលើការពប្ងងឹភាពមាច ស់ការថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ណប្កាមសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្កុមប្បឹកា។  

• ការណរៀបចំឧបករ ៍ វធិើសាស្តសត និងនើែិវធិើកាុងការណរៀបចំថវកិាណឆ្លើយែបនឹងណយនឌ្័ររបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.២៖ ការអនុវែតថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានតកលមែណដ្ឋយមានការផតល់
សិទ្ធិអំណាចកាន់តែណប្ចើនណ ើងណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្សបតាមទិ្សណៅ
ននយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មងថ់វកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

ប្បព័នធប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមតបបវមិជ្ឈការ ដូចជា ប្បព័នធប្គប់ប្គង
ហរិញ្ញវែថុរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក និងឃុ ំសងាា ែ់ប្ែូវបានបណងាើែណ ើងណដើមបើប្គប់ប្គង និងណប្បើប្បាស់ធនធាន
ហរិញ្ញវែថុនានាប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព និងគ ណនយយភាព។ ណៅកាុងការអនុវែតកមមវធិើកំត 
ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការកនលងមក ដំណ ើ រការតកទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិមានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកែ់សមាគ ល់។ ណទាោះបើជាការតកទ្ប្មង់ទាងំមានវឌ្ឍនភាពជាណប្ចើនក៏ណដ្ឋយ  
ក៏ប៉ាុតនតណៅមានបញ្ហា ប្បឈមមួយចំនួនពាក់ព័នធនឹងការអនុវែតថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលចាំ
បាច់ប្ែវូបនតជ្ំរុញ និងតកលមែការអនុវែតណនោះឱ្យកាន់តែប្បណសើរណ ើង។ បញ្ហា ប្បឈមទាងំណនាោះ រមួមាន ៖ 

• រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ណៅពុំទាន់មានសិទ្ធិអំណាចណពញណលញកាុងការប្គប់ប្គង និងណប្បើប្បាស់
ថវកិារបស់ខលួនតាមណោលការ ៍វមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុណៅណ ើយ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ណដើមបើ
ធានាដល់ការបនសុើោា ននការណធវើវមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុជាមួយនឹងរចនាសមព័នធ ប្បព័នធរបស់រដឋបាល
រាជ្ធានើ ណខែតតដលបានតកសប្មួលតផែកតាមណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ
ចាបំាច់ប្ែូវគិែគូរអំពើការផដល់សិទ្ធិអំណាច និងការណលើកកមពស់ដលស់វ័យភាពកាុងការប្គប់ប្គង 
និងការណប្បើប្បាស់ថវកិារបស់ខលួន  ប្សបតាមតផនការននការណធវើវមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុ 

• ការប្គប់ប្គង និងការណប្បើប្បាស់នូវធនធានឆ្នាេ នុសិទ្ធិរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកណៅពុំទាន់មាន
ប្បសិទ្ធភាពណៅណ ើយណដ្ឋយសារសិទ្ធិអំណាចរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកណលើការប្គប់ប្គង និង
ការណប្បើប្បាស់ធនធានទាងំណនាោះណៅមានកប្មិែ កាុងណនាោះរួមបញ្ចូ លទាងំកិចចលទ្ធកមមផងតដរ  

• ការវភិាជ្ធនធានសប្មាប់តផាកសមាសភាគអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នននមូលនិធិប្កុង ប្សុកណៅមាន
ទ្ំហែំិចែួចណបើណប្បៀបណធៀបណៅនឹងែប្មូវការជាអាទ្ិភាពរបស់មូលដ្ឋឋ ននើមួយៗ 
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• កាុងករ ើ ខលោះ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតសតើពើនើែិវធិើននការអនុវែតថវកិាតដលបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត
ណៅមានភាពមិនទាន់ចាស់លាស់ តដលជាណហែុបងាឱ្យមានការលំបាកដល់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិកាុងការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតណលើការតបងតចក នងិណប្បើប្បាស់ថវកិាសប្មាប់អនុវែត
សកមមភាពមយួចំនួន ជាពណិសសសកមមភាពតដលពាក់ព័នធនឹងណសវាសងគម 

• សមែថភាពរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក និងឃុំ សងាា ែ់ពាក់ព័នធនឹងកិចចលទ្ធកមមណៅមានកប្មិែ 
ជាពិណសសសប្មាប់កិចចលទ្ធកមមតដលមានលកខ ៈបណចចកណទ្សសមុគសាម ញ 

• លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនាណពលបចចុបបនា បានប្បគល់សិទ្ធិអំណាចណពញណលញដល់ប្កុមប្បឹកា
ឃុ ំសងាា ែ់ កាុងការពិនិែយ និងសណប្មចណលើការអនុវែតកិចចលទ្ធកមមរបស់ខលួន។ តែណទាោះជាយា៉ា ង
ណនោះកតើ កាុងការអនុវែតជាក់តសតងណៅមានភាពមិនចាស់លាស់តដលចាបំាច់ប្ែូវមានការពិនិែយ
ណមើលណ ើងវញិ ណដើមបើធានាឱ្យប្កុមប្បឹកាឃុ ំ សងាា ែ់អាចអនុវែតនូវសិទ្ធិអំណាចរបស់ខលួនកាុង
កិចចដំណ ើ រការលទ្ធកមមប្សបតាមបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតក ំែ់។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ២ ដូចខាងណប្កាម ៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.២.១ ៖ ការបនតការអនុវែតយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាល
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០១៩-២០២៥)   

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនត និងពប្ងងឹការអនុវែតថវកិា ប្សបតាមតផនការសកមមភាពតដលបានកំ ែ់ណៅ
កាុងយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០១៩-២០២៥) តដលកាុងណនាោះរមួ
មានសកមមភាពសំខាន់ៗដូចខាងណប្កាម ៖ 

• ការណរៀបចំ និងអនុវែតតបបតផនថមើពាក់ព័នធនឹងមុខងារប្ែួែពិនិែយហិរញ្ញវែថុ  និងកិចចលទ្ធកមម
របស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតតដលប្ែូវបានណធវើប្បែិភូកមមណៅឱ្យមនេើរណសដឋកិចច និងហិរញ្ញវែថុ 
រាជ្ធានើ ណខែត  

• ការណរៀបចំ និងអនុវែតតបបតផនថមើពាក់ព័នធនឹងមុខងារប្ែួែពិនិែយហរិញ្ញវែថុ និងការទូ្ទាែ់ថវកិា
របស់ថ្នា ក់ប្កុង ប្សុកតដលប្ែូវបានណធវើប្បែិភូកមមណៅឱ្យរែនាោរណខែត (ដូចករ ើ ថវកិាឃុំ 
សងាា ែ់តដរ)  

• ការណធវើឱ្យមានលកខ ៈសាមញ្ញ និងការពណនលឿនកិចចដំណ ើ រការអនុវែតថវកិាតាមរយៈការបណងាើន
ការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុ (រមួបញ្ចូ លទាងំការ
ដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវចំណាែ់ថ្នា ក់ថវកិាចំនួន២បតនថមណទ្ៀែ ណពាលគឺចំណាែ់ថ្នា ក់មុខងារ និងចំណាែ់
ថ្នា ក់គណប្មាងណៅកាុងប្បព័នធបណចចកវទិ្ាពែ័៌មានណនោះ) និងការណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា នានាណដ្ឋយ
តផែកណលើបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន 
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• ការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ រមួមួយសតើពើការណធវើរបាយការ ៍ និងការប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនថវកិារបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ោរណរៀបចបំ្កបខ័ ឌ រមួមួយសតើពើការវាយែនមលថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.២.២ ៖ ការណធវើវមិជ្ឈការ នងិការពប្ងឹងការអនុវែតកិចចលទ្ធកមមរបស់
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតជ្ំ រុញការណធវើ វមិជ្ឈការ និងការពប្ងឹងការអនុវែតកិចចលទ្ធកមមរបស់រដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលកាុងណនាោះណផ្លដ ែណលើកិចចការសំខាន់ៗដូចខាងណប្កាម ៖  

• ការផដល់សិទ្ធិអំណាច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណពញណលញណលើការអនុវែតកិចចលទ្ធកមមណៅឱ្យ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ការប្បគល់សិទ្ធិសណប្មច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើកិចចលទ្ធកមមជូ្នរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត និង 
ប្កុង ប្សុក ខ ឌ នឹងប្ែូវអនុវែតជាបណ តើ រៗតាមរយៈការបណងាើនកប្មិែទ្ឹកប្បាក់សិទ្ធិសណប្មច 
ណលើកតលងតែមុខចំណាយមួយចំនួន តដលមានទ្ំហំធំ មិនមានណោលការ ៍/ណោលរបប
ចាស់លាស់និង/ឬមានណវទ្យិែភាពខពស់ តដលចាំបាច់ប្ែូវតែជាកមមវែថុ ននការណសាើសំុការ 
ឯកភាពជាមុនពើប្កសួងណសដឋកិចចនិងហរិញ្ញវែថុ 

• ការធានាថ្នណោលការ ៍ត នាសំតើពើកិចចលទ្ធកមមមានលកខ ៈចាស់លាស់ និងសមប្សប
សប្មាប់ប្បណភទ្លទ្ធកមមនានាតដលរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវអនុវែត កាុងណនាោះរមួមានលទ្ធកមម
ទ្ំនិញ សំ ង់ និងណសវាកមម 

• ការពប្ងឹងការអនុវែតកិចចលទ្ធកមមសប្មាប់គណប្មាងឃុ ំសងាា ែ់ និងគណប្មាងប្កុង ប្សុក 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៣៖ ការបណងាើនប្បភពចំ ូលមូលដ្ឋឋ នជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិតដលបានមកពើចំ ូលសារណពើពនធប្ែវូបានសិកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត  

មកទ្ល់បចចុបបនាណនោះ ចំ ូលថវកិាមួយចំត កធំរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតបានមកពើច ូំល
សារណពើពនធមួយចំនួនតដលថ្នា ក់ជាែិបានប្បគលជ់ាគុ ប្បណយាជ្ន៍ឱ្យរដឋបាលទាងំណនាោះ។ ណទាោះបើជាយា៉ា ង
ណនោះក៏ណដ្ឋយ ប្បភពច ូំលមូលដ្ឋឋ នដ៏សំខាន់ណនោះពុំមានែុលយភាពោា រវាងរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតនើមួយៗ
ណ ើយ តដលកាុងណនាោះរដឋបាលរាជ្ធានើទ្ទ្ួលបានចំ ូលដ៏ណប្ចើនណលើសលុបណធៀបនឹងណខែតដនទ្ណទ្ៀែ។ 
អាប្ស័យណហែុណនោះ កាុងរយៈណពលប៉ាុនាម ន ា្ ថំមើៗណនោះ ប្កសួងណសដឋកិចច នងិហរិញ្ញវែថុបានកាែ់យកនូវចំ ូល
សារណពើពនធរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើមួយចំត កណៅឱ្យរដឋបាលណខែតនានា។ ការតបងតចកចំ ូលសារណពើពនធ
ណនោះនឹងប្ែូវគិែគូរឱ្យមានរូបមនត និងលកខ ៈវនិិចឆ័យចាស់លាស ់ ណដើមបើធានាដល់ការតបងតចកនូវថវកិាណនោះ
ណៅឱ្យរដឋបាលណខែតនើមួយៗប្បកបណដ្ឋយែមាល ភាព និងសមធម។៌  



 

118 

 

ជាមួយោា ណនាោះតដរ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលក៏បានកំ ែ់អំពើការតចករតំលកចំ ូលសារណពើពនធរបស់ 
រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុកចនំួន៤% នងិឃុ ំ សងាា ែ់ចនំួន៤% (សប្មាប់ថវកិា ា្ ំ
២០២០)  ណដើមបើផតល់ធនធានបតនថមណៅឱ្យរដឋបាលទាងំណនោះ ណប្បើប្បាស់សប្មាប់តែការចំណាយណលើការ
អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នប៉ាុណណាណ ោះ។ ណទាោះបើយា៉ា ងណនោះក៏ណដ្ឋយ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាពិណសសរដឋបាល ប្កុង 
ប្សុកណៅតែមានធនធានថវកិាែិចែួចណបើណប្បៀបណធៀបនឹងមុខងារ នងិការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ខលួន។  

អវើតដលជាកិចចការអាទ្ិភាពចំណពាោះមុខ គកឺារបណងាើនចំ ូលមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
តាមរយៈការបណងាើនប្បសិទ្ធភាពណលើការប្បមូលចំ ូលសារណពើពនធ និងការកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាសណ់លើ
ការតបងតចកនូវចំ ូលសារណពើពនធ ណដ្ឋយកាែ់បនថយវសិមភាពននចំ ូលសារណពើពនធរវាងរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិនើមួយៗ។ សប្មាប់រយៈណពលតវង ការបណងាើនចំ ូលមូលដ្ឋឋ នតដលបានមកពើច ូំលសារណពើពនធ
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវពិចារណាកាុងការបណងាើនអប្តាតចករតំលកចំ ូលសារណពើពនធ និងលទ្ធភាព
បតនថម ប្បណភទ្ពនធថមើៗ បតនថមណទ្ៀែ ប្ពមទាងំការកំ ែ់នូវប្កបខ័ ឌ ចាសល់ាសម់ួយសប្មាប់ការណប្បើ
ប្បាស់ណលើចំ ូលពើប្បណភទ្ពនធបតនថមថមើទាងំណន (ឧទាហរ ៍ ចំ ូលបតនថមណនោះអាចប្ែូវបានកំ ែឱ់្យ
ណប្បើប្បាស់សប្មាប់ជាការបណងាើននូវធនធានឆ្នាេ នុសិទ្ធ ិ ឬសប្មាប់អនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចណាមួយរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ)។ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ នងិអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៣.១៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្បមូល និងការប្គប់ប្គង
 ចំ ូលសារណពើពនធតដលមានប្សាប់ 

កាុងរយៈណពលកនលងមក ថ្នា ក់ជាែិបានប្បគល់ប្បណភទ្ពនធមួយចំនួនណៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត 
ណដើមបើបណងាើែបានជាចំ ូលជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ថវកិា តដលមកទ្ល់បចចុបបនាណនោះរមួមានពនធចំនួនប្បាបំនួ
ប្បណភទ្ (ពនធណលើឈាួលផេោះនិងដើ ពនធណលើមណធាបាយដឹកជ្ញ្ាូ ននិងយានយនតប្គប់ប្បណភទ្ ពនធបា៉ា ែង់ ពនធ
ប្បថ្នប់ប្តា ពនធណលើអចលនប្ទ្ពយ អាករសប្មាប់បំភលឺសាធារ ៈ អាករណលើការសាា ក់ណៅ ពនធតែមប្បិ៍សារណពើ 
ពនធ ពនធណលើដើធលើមិនបានណប្បើប្បាស់)។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កជ្ទ្ើ២ នឹងបនតណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការ
ប្បមូល នងិការប្គប់ប្គងនូវចំ ូលសារណពើពនធទាងំណនោះ ណដ្ឋយណផ្លដ ែជាសំខាន់ណៅណលើកិចចការដូចខាង
ណប្កាម ៖  

• ការណលើកកមពស់ការពាករ ៍ ការប្គប់ប្គង និងការប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋនណលើការប្បមូលចំ ូល
សារណពើពនធពើប្បណភទ្ពនធតដលមានប្សាប់ទាងំណនោះ ជាពិណសសចំណពាោះប្បណភទ្ពនធសំខាន់ៗ 
(ពនធណលើអចលនប្ទ្ពយ ពនធណលើដើធលើមិនបានណប្បើប្បាស់។ល។) ណដើមបើធានាដល់ប្បសិទ្ធភាពនន
ការណរៀបចំថវកិា 
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• ការណរៀបចំ និងអនុវែតនូវរូបមនតនិងលកខ ៈវនិិចឆ័យចាស់លាស់ ែមាល ភាព និងសមធម៌
សប្មាប់ការតបងតចកចំ ូលតដលបានពើអែិណរកថវកិារបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតជាពិណសស
អំពើចំ ូលសារណពើពនធរបស់រាជ្ធានើភាំណពញណៅណខែតណផសងៗណទ្ៀែ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៣.២៖ ការតចករតំលកចំ ូលសារណពើពនធពើរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតណៅឱ្យ
 រដឋបាលប្កងុ ប្សកុ និងឃុ ំសងាា ែ់ 

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតតផនការអនុវែតផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២ ការប្គប់ប្គងណលើការតចករតំលក
ចំ ូលសារណពើពនធរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក និងឃុំ សងាា ែ់ណៅកាុងដំណាក់
កាលននការណរៀបចំថវកិារបស់ខលួននឹងប្ែូវបានណលើកកមពស់តាមរយៈ៖ 

• ការសិកា ណរៀបចំ និងអនុវែតនូវយនតការននការតចករតំលកចំ ូលសារណពើពនធរបស់រដឋបាល 
រាជ្ធានើ ណខែតណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក និងឃុ ំសងាា ែ់ ណដ្ឋយធានាឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក និង
ឃុ ំសងាា ែ់អាចទ្ទ្ួលបានការជូ្នដំ ឹងជាមុនអំពើច ូំលណនោះ ណដើមបើដ្ឋក់បញ្ចូ លកាុងគណប្មាង
ថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់ខលួន (ឧទាហរ ៍ ការកំ ែ់អពំើទ្ហំនំនចំ ូលណនោះណដ្ឋយតផែកណលើចំ ូល
សារណពើពនធរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតតដលបានអនុម័ែពើ ា្ មុំន) 

• ការសិកាអំពើលទ្ធភាពននការបណងាើនអប្តាសប្មាប់តចករតំលកចំ ូលសារណពើពនធពើរាជ្ធានើ 
ណខែតណៅឱ្យប្កុង ប្សុកណដើមបើបណងាើនចំ ូលមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៣.៣ ៖ ការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់ការបណងាើែមូលនិធ ិ
 ភាែរភាព នងិការបតនថមប្បណភទ្ពនធណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ 
 ណប្កាមជាែិ  

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតផអ៥ទ្ើ១ននកជ្ទ្ើ២ នងឹណរៀបចំឱ្យមានការសិកាអំពើការបណងាើែមូល
និធិភាែរភាព និងការពិនិែយលទ្ធភាពបតនថមប្បណភទ្ពនធថមើៗ ណដើមបើជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ដលថ់វកិារបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ តផែកណលើលទ្ធផលននការសិកាណនោះ ប្ែូវណរៀបចំនូវប្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតមួយសតើពើការបណងាើែ
មូលនិធិភាែរភាព និងលទ្ធភាពកាុងការបតនថមប្បណភទ្ពនធណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលប្កបខ័ ឌ ប្ែូវ
ណផ្លដ ែណៅណលើបញ្ហា សំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា ៖  

• ការកំ ែ់អពំើែួនាទ្ើ ភារកិចច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការ
ពប្ងឹង និងោបំ្ទ្ដលស់ាខាននអគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណលើការប្បមូល
ចំ ូលសារណពើពនធតដលជាចំ ូលជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ការកំ ែ់អពំើណោលបំ ងជាក់លាក់ននការណប្បើប្បាស់ចំ ូលសារណពើពនធទាងំណនាោះ (ចំ ូល
សប្មាប់ណប្បើប្បាស់ជាឆ្នាេ នុសិទ្ធិ ឬសប្មាប់ណប្បើប្បាស់កាុងការអនុវែតនូវមុខងារជាកាែពវកិចច
ណាមួយរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ) 
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• ការកំ ែ់អំពើការបណងាើែយនតការនានា ដូចជា “មូលនិធិភាែរភាព” សំណៅកាែ់យកចំ ូល
សារណពើពនធមួយចំត កសមប្សប ពើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលមានសកាត នុពលកាុងការ
ប្បមូលចំ ូលសារណពើពនធ ណដើមបើតបងតចកណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្បណភទ្ដូចោា  
តដលពុំសូវមានសកាត នុពល។ 

ប្កបខ័ ឌ ជាយុទ្ធសាស្តសតណនោះប្ែូវណរៀបចំបញ្ចប់ណៅកាុងដំណាក់កាលននការអនុវែតផអ៥ទ្ើ១ ណដើមបើ
ធានានូវសមធម៌ននការតបងតចកមូលនិធិភាែរភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ និងលទ្ធភាពបតនថមប្បណភទ្
ពនធថមើបតនថមណទ្ៀែជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ដលថ់វកិារដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅកាុងអំ ុងណពលននការចាប់ណផតើម
អនុវែតផអ៥ទ្ើ២ ននកជ្ទ្ើ២ ប្សបតាមការណប្ោងណរៀបចំប្កបខ័ ឌ ថវកិារយៈណពលមធយម និងយុទ្ធសាស្តសតតក
ទ្ប្មង់ប្បព័នធប្គប់ប្គងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ា្ ២ំ០២៦-២០៣០។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៤៖ ការបណងាើនប្បភពចំ ូលមូលដ្ឋឋ នជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិតដលបានមកពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធប្ែវូបានសិកា និងដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវែត  

ការប្បមូលចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានអនុវែតណដ្ឋយទ្ទ្ួល
បានលទ្ធផលយា៉ា ងលែប្បណសើរកាុងរយៈណពល៥ ា្ ចុំងណប្កាយណនោះ តាមរយៈការផតល់ណសវានានាននយនតការ
ប្ចកណចញចូលតែមួយរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងការផដល់ណសវារបស់រដឋបាលឃុំ 
សងាា ែ់។ ណដើមបើពប្ងឹង និងពប្ងើកការប្បមូលចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ចាបំាច់ប្ែូវបណងាើននូវការណលើកទ្ឹកចិែតដល់អងគភាពផតល់ណសវាផ្លេ ល់ និងការណផេរមុខងារផតល់ណសវាកាន់តែ
ណប្ចើនបតនថមណទ្ៀែពើប្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនានាណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការប្បមូលចំ ូលពើការ
ផ្លកពិន័យ និងការជ្ួលប្ទ្ពយសមបែតិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏ជាសកាត នុពលននប្បភពចំ ូលមិនតមន
សារណពើពនធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផងតដរ។ 

ណៅ ា្ ២ំ០១៨ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលបានអនុម័ែអនុប្កឹែយសតើពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធ នងិកពុំង
ណរៀបចំតផនការណមរយៈណពល១០ ា្ មំួយសតើពើចំ ូលមិនតមនសាណពើពនធ ២០២១-២០៣០ តដលប្គបដ ត ប់
ណលើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធចំនួន៥ រមួមានចំ ូលពើ ១) ណសវាសាធារ ៈ ២) ការចាែ់តចងប្ទ្ពយ
សមបែតិរដឋ  ៣) ការពិនយ័ និងការដ្ឋក់ទ្ ឌ កមម ៤) សហប្ោសសាធារ ៈ ភាគកមមសាធារ ៈ និង 
អងគភាពសវ័យភាពហរិញ្ញវែថុ និង ៥) ប្បភពណផសងណទ្ៀែ។ ណៅកាុងតផនការណមណនោះនឹងកំ ែ់ឱ្យមានការពិនិែយ 
និងពិចារណាអំពើការណធវើវមិជ្ឈការណលើការកំ ែ់កនប្ម ឬឈាួលណសវាសាធារ ៈ ការប្បមូលថវកិាពើការផ្លក
ពិន័យ និងច ូំលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពើការជ្ួលប្ទ្ពយសមបែតិរដឋ និងការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចក
វទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ការទូ្ទាែ់ ការប្បមូល និងការប្គប់ប្គងចំ ូល។ 

កាុងការធានាដល់ការបណងាើនចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កជ្ទ្ើ២ 
ប្ែូវណផ្លត ែការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើការតកលមែការប្គប់ប្គងចំ ូលតដលមានប្សាប់ ការប្បគលប់្បណភទ្
ចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធបតនថម។  
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ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៤.១ ៖ ការបនសុើោា រវាងកមមវធិើជាែិដំណាក់កាលទ្ើ២ នងិឯកសារណោល 
 សតើពើការតកទ្ប្មង់ប្បព័នធប្គប់ប្គងច ូំលមិនតមនសារណពើពនធ  

កិចចការជាសំខាន់ គឺការធានាឱ្យមានភាពសុើសងាវ ក់ោា តផាកណោលនណយាបាយរវាងកជ្ទ្ើ២ និង
ឯកសារណោលសតើពើការតកទ្ប្មង់ប្បព័នធប្គប់ប្គងចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធ។ ណដើមបើធានាដល់ការសណប្មច
បាននូវកិចចការណនោះទាមទារឱ្យមានការសប្មបសប្មួល និងកិចចសហការយា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធិរវាងសាថ ប័នពាក់ពន័ធ
នានា ជាពិណសសរវាងប្កសួងណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុ ប្កសួងមហានផេ និងណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៤.២ ៖ ការណលើកកមពសក់ារប្បមូល និងការប្គប់ប្គងកនប្ម ឬឈាួលណសវា 

ណៅកាុងអំ ុងណពលអនុវែតផអ៥ទ្ើ១ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបនតណផ្លត ែណលើការពប្ងឹងការប្បមូលចំ ូលពើ
កនប្ម ឬឈាួលណសវាននយនតការប្ចកណចញចូលតែមួយ និងកនប្មពើណសវាណផសងណទ្ៀែតាមរយៈ ៖ 

• ការប្បមូល និងការប្គប់ប្គងកនប្ម ឬឈាួលណសវារបស់យនតការប្ចកណចញចូលតែមួយ និង
អងគភាពទ្ទ្លួខុសប្ែូវណលើការប្បមូលចំ ូលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ការណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្បមូល និងការប្គប់ប្គងចំ ូលមិន
តមនសារណពើពនធ ណដើមបើប្បមូល និងប្គប់ប្គងចំ ូលមនិតមនសារណពើពនធតាមរយៈយនតការ
ប្ចកណចញចូលតែមួយ ប្ពមទាងំទ្ើចាែ់ការ ការយិាល័យ និងអងគភាពពាក់ព័នធនានារបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ទូ្ទាែ់កនប្ម ឬឈាួលណសវា
ននយនតការប្ចកណចញចូលតែមួយ ប្ពមទាងំទ្ើចាែ់ការ ការយិាល័យ និងអងគភាពពាក់ព័នធ
នានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• រាល់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែម៌ាន តដលបណងាើែណ ើងណដ្ឋយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពាក់ព័នធ
នឹងការប្បមូលចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធ ប្ែូវមានការចូលរមួពើប្កសួងណសដឋកិចច នងិ
ហរិញ្ញវែថុ ណដើមបើធានាអំពើការណធវើសនាធ នកមមទ្ិនាន័យ ជាមួយប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន
សប្មាប់ការប្គប់ប្គងចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់ប្កសួងណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុ 

• ការណផេរមុខងារផតល់ណសវារដឋបាល ឬណសវាសាធារ ៈថមើបតនថមណទ្ៀែតដលអាចយកកនប្ម ឬ
ឈាួលណសវាបានណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ

• ការសិកាអំពើជ្ណប្មើសនានាននការណប្បើប្បាស់ចំ ូលតដលទ្ទ្ួលបានកនប្មពើអាកណប្បើប្បាស់
ណសវាសប្មាប់អនុវែតមុខងារតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (ឧទាហរ ៍  
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មុខងារប្គប់ប្គងសំរាមសំ ល់រងឹ ណសវាដឹកជ្ញ្ាូ នសាធារ ៈ ណសវាកមានត ណសវាអប់រ ំ
និងណសវាសុខភាពណៅតាមមូលដ្ឋឋ នជាណដើម) 

• ការណលើកកមពស់ការប្បមូលចំ ូលពើការជ្ួលប្ទ្ពយសមបែតិតដលប្គប់ប្គងណដ្ឋយរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៤.៣ ៖ ការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតសតើពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធ
 របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំប្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតមួយសតើពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់រដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណដ្ឋយតផែកណលើការសិកាដ៏ចាស់លាស់មួយ ប្ពមទាងំណមណរៀន និងបទ្ពិណសាធន៍តដលបាន
អនុវែតណៅកាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតផអ៥ទ្ើ១។ ប្កបខ ័ឌ យុទ្ធសាស្តសតណនោះនឹងប្ែូវដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតកាុង
អំ ុងណពលននការអនុវែតផអ៥ទ្ើ២ ប្សបជាមួយយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ ២០២៦-២០៣០។ 

កាុងការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណលើបញ្ហា មួយចំនួនដូចខាង
ណប្កាម ៖ 

• ការកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវទ្សសនទាន និងប្កបខ័ ឌ គែិយុែតជាមូលដ្ឋឋ នសតើពើកនប្ម ឬ
ឈាួលណសវាកាុងណោលបំ ងណលើកកមពស់ការប្បមូលចំ ូលរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
បតនថមណទ្ៀែពើការផតល់ណសវាសាធារ ៈ  

• ការពិនិែយណ ើងវញិ ណដើមបើបណងាើនទ្ំហណំសវា និង/ឬបតនថមណសវាថមើៗណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ
ណដើមបើបណងាើនប្បភពថមើបតនថមណទ្ៀែននចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធ 

• ការណលើកកមពស់ការតចករតំលកចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរវាងថ្នា ក់ជាែិ នងិរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ  

• ការណលើកកមពស់ការប្គប់ប្គងចំ ូលពើប្ទ្ពយសមបែតរិបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

• ការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវប្បព័នធអភិបាលកិចចឌ្ើជ្ើថលសប្មាប់ការផតល់ណសវា និងការ
ប្គប់ប្គងចំ ូលឱ្យកាន់តែមានភាពលែប្បណសើរណ ើង (ឧទាហរ ៍ ការែភាា ប់ការផតល់ណសវា 
ការប្គប់ប្គងការងាររដឋបាល និងការទ្ទ្ួលណយាបល់ប្ែលប់តាមប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន) 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៥៖ ការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការណផេរប្ទ្ពយសមបែតិ
រដឋណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព និង
ទាន់ណពលណវលាប្សបតាមតផនការចាស់លាស់ 

ចាប់សតើពើរបបហរិញ្ញវែថុ និងការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០១១) 
បានដ្ឋក់ណចញនូវណោលការ ៍ និងវធិានសំខាន់ៗនានាពាក់ព័នធនឹងការប្គប់ប្គង ចាែ់តចង ណប្បើប្បាស់ និង
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ទាញយកផលប្បណយាជ្ន៍ពើប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ តផែកតាមចាប់ណនោះ រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិអាចមានប្ទ្ពយសមបែតិពើរប្បណភទ្ ណពាលគឺប្ទ្ពយសមបែតិតដលណផេរពើថ្នា ក់ជាែិ និងប្ទ្ពយសមបែតិតដល
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗរកបានណដ្ឋយខលួនឯងផ្លេ ល់។ 

ជាមួយោា ណនោះតដរ ប្កបខ័ ឌ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានាប្ែូវបានណរៀបចំណ ើង ណដើមបើផតល់
ណោលការ ៍ត នាលំមែិែអំពើវធិើសាស្តសតនានាសប្មាប់ប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរដឋ តដលកាុងណនាោះរមួមានការ
ប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផងតដរ។ ប្កបខ័ ឌ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតទាងំណនាោះ
រួមមាន អនុប្កឹែយណលខ៦៦ សតើពើវធិាន និងនើែិវធិើននការប្គប់ប្គងបញ្ា ើសារណពើភ័ ឌ ប្ទ្ពយសមបែតិរដឋ   
( ា្ ២ំ០១៧) ចាប់សតើពើការប្គប់ប្គង ការណប្បើប្បាស់ និងការចាែ់តចងណលើប្ទ្ពយសមបែតិរដឋ ( ា្ ២ំ០២០) និង
លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតពាក់ព័នធជាណប្ចើនណទ្ៀែ។  

ការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរដឋប្ែូវបានណលើកកមពស់ណដ្ឋយែប្មូវឱ្យប្គប់ប្កសួង សាថ ប័ន និងរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបណងាើែគ ៈកមាម ធិការមួយ ណដើមបើប្ែួែពិនិែយណលើបញ្ា ើសារណពើភ័ ឌ  ការចុោះបញ្ា ើ  
ការប្គប់ប្គង និងជ្ប្មោះបញ្ា ើប្ទ្ពយសមបែតិណចញពើបញ្ា ើសារណពើភ័ ឌ  ប្ពមទាងំការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវ
ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងការចុោះបញ្ា ើប្ទ្ពយសមបែតិរដឋ។ រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត និង
មនេើរ អងគភាពជ្ំនាញននប្កសួង សាថ បន័នានាណៅថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែតប្ែូវបានកំ ែ់ឱ្យណប្បើប្បាស់ប្បព័នធណនោះ
ចាប់ពើ ា្ ២ំ០២១ែណៅ ណដ្ឋយត ករដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  ណៅបនតអនុវែតតាមរណបៀបការចុោះបញ្ា ើណដ្ឋយនដ។ 

មកទ្ល់បចចុបបនាណនោះ ការប្គប់ប្គង នងិការណផេរប្ទ្ពយសមបែតិណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែណិៅពុំទាន់
បានអនុវែតឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព និងទាន់ណពលណវលាណៅណ ើយ ណបើណទាោះបើជាមានការណផេរមុខងារជាណប្ចើនណៅ
ឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលែប្មូវឱ្យមានការណផេរប្ទ្ពយសមបែតភិាា ប់ជាមួយនឹងមុខងារទាងំណនាោះក៏ណដ្ឋយ។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៥.១ ៖ ការពិនែិយណ ើងវញិនូវប្កបខ័ ឌ ននការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិ
 របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកាមួយ ណដើមបើប្ែួែពិនិែយណ ើងវញិឱ្យបានចាស់លាស់ណៅណលើ
សាថ នភាពបចចុបបនាននការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណដ្ឋយណផ្លត ែណលើទ្ិដឋភាព 
សំខាន់ៗមួយចំនួនកាុងណនាោះរួមមាន ការផារភាា ប់រវាងណោលនណយាបាយ ចាប់ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែត
ពាក់ព័នធនានា ការណរៀបចំសាថ ប័ន (អាជាា ធរប្គប់ប្គង អាជាា ធរកាន់កាប់ និងអងគភាពណប្បើប្បាស់ប្ទ្ពយ
សមបែតិ) ការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយ សកាត នុពលចំ ូល។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ការសិកាណនោះក៏ប្ែូវយកចិែត
ទុ្កដ្ឋក់ណលើការវាយែនមលអំពើែប្មូវការសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍសមែថភាព និងលទ្ធភាពននការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវ
ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងការចុោះបញ្ា ើប្ទ្ពយសមបែតិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការ
ណផេរប្ទ្ពយសមបែតិណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៥.២ ៖ ការណធវើវមិជ្ឈការណលើការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតរិបស់រដឋបាល
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

តផែកណលើលទ្ធផលពើការសិកា កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណរៀបចំតផនការលមែិែមួយសប្មាប់ណលើកកមពស់ការ
ប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្សបតាមណោលនណយាបាយកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ 
និងវសិហមជ្ឈការ និងកមមវធិើតកទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ។ 

តផែកតាមតផនការណនោះ ប្ទ្ពយសមបែតិរដឋតដលពាក់ព័នធនានានឹងប្ែូវបានណផេរពើថ្នា ក់ជាែិណៅឱ្យរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការទ្ទ្លួខុសប្ែូវណលើការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរដឋពាក់ព័នធនានាក៏នឹងប្ែូវណផេរពើរដឋបាល
រាជ្ធានើ ណខែតណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងសងាា ែ់ (សងាា ែ់កាុងរាជ្ធានើ) ប្ពមទាងំពើរដឋបាលប្កុង 
ប្សុកណៅឱ្យរដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់ប្សបតាមមុខងារតដលបានណផេរផងតដរ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៥.៣ ៖ ការបណងាើនចំ ូលពើការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតរិបស់រដឋបាល
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ការពប្ងឹង និងពប្ងើកការប្បមូលចំ ូលពើប្ទ្ពយសមបែតិតដលជាចំត កមួយននចំ ូលមូលដ្ឋឋ ន
ពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងណនាោះរមួមាន ការណរៀបចំ ឬការតកលមែណសចកតើ
ត នានំានាសតើពើការកំ ែ់នថលឈាួល ការប្បមូល ការប្គប់ប្គង និងបញ្ា ិកាច ូំល ប្ពមទាងំការណប្បើប្បាស់
ចំ ូលណនោះណៅកាុងប្កបខ ័ឌ ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៦៖ មូលនិធិណផេរោម នភាា ប់លកខខ ឌ ប្ែវូបានក ំែ់ទ្ំហតំដលមានលកខ ៈសម
 ប្សប  និងប្ែវូបានវភិាជ្ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗតាមរូបមនត និង
 លកខ ៈវនិិចឆ័យប្បកបណដ្ឋយសមធម៌ ប្ពមទាងំប្ែវូបានបណងាើនទ្ហំជំាបនតបនាេ ប់ 
 ណដើមបើោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (ជាពិណសសថ្នា ក់ប្កងុ ប្សកុ) កាុ ងការ
 អនុវែតមុខងារជាជ្ណប្មើស ឬមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅ 

មូលនិធិឃុំ សងាា ែ់ និងមូលនិធិប្កុង ប្សុក ប្ែូវបានបណងាើែណ ើងបនាេ ប់ពើរដឋបាលទាងំណនោះប្ែូវ
បានណរៀបចំបណងាើែណ ើងណប្កាយការណបាោះណ ា្ ែណប្ជ្ើសណរ ើសប្កុមប្បឹកាអា ែតិទ្ើ១របស់ខលួន និងកាុងណពល
តដលរដឋបាលទាងំណនាោះ ណៅពុំទាន់បានណរៀបចំឱ្យមានចំ ូលមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់អនុវែតមុខងារចាបំាច់មួយ 
ចំនួន។ មូលនិធិទាងំណនោះប្ែូវបានវភិាជ្ណៅឱ្យរដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់ និងប្កុង ប្សុកនើមួយៗណដ្ឋយតផែកតាមរូប
មនត និងលកខ ៈវនិិចឆ័យជាក់លាក់មួយចំនួនណដើមបើផតល់ធនធានជាឆ្នាេ នុសិទ្ធិដល់រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់ និង
ប្កុង ប្សុកសប្មាប់រា៉ា ប់រងណលើចំណាយប្បែិបែតិការរដឋបាលទូ្ណៅ តដលរមួមានបនេុកបុគគលិកនិងចំណាយ
ប្បែិបែតិការតផាករដឋបាល ប្ពមទាំងចំណាយសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋឋ នតដលរួមមាននូវការអនុវែត
គណប្មាងខាា ែែូចនានាតដលជាែប្មូវការជាអាទ្ិភាពរបស់មូលដ្ឋឋ ននើមួយៗ។   

ធនធានមូលនិធិឃុ ំ សងាា ែ់តដលបានវភិាជ្ណៅឱ្យរដឋបាលឃុ ំ សងាា ែ់នើមួយៗប្ែូវបានបណងាើន
ណ ើងជាបនតបនាេ ប់ តដលរហូែមកទ្ល់បចចុបបនាណនោះ ធនធានននមូលនិធិណនោះប្ែូវបានវាយែនមលថ្នមានអប្តា



 

125 

 

សមប្សបណធៀបនឹងច ូំលរបស់ថវកិាជាែិ នងិអាចផតល់លទ្ធភាពដល់រដឋបាលឃុ ំ សងាា ែ់នើមយួៗបំណពញ
ការងារប្សបតាមែួនាទ្ើ ភារកិចច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ខលួន។  

ណដ្ឋយត ក ធនធានមូលនិធិប្កុង ប្សុកតដលបានវភិាជ្ឱ្យណៅរដឋបាលប្កុង ប្សុកនើមួយៗណៅ
មានទ្ំហែូំចណៅណ ើយណបើណប្បៀបណធៀបនឹងែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ខលួន។ បនាេ បព់ើរដឋបាលប្កុង 
ប្សុកប្ែូវបានសប្មួលមុខងារ និងរចនាសមព័នធ ប្ពមទាងំប្ែូវបានប្បគល់នូវមុខងារថមើៗជាណប្ចើនបតនថមណទ្ៀែ 
រដឋបាលប្កុង ប្សុកណៅតែបនតពឹងតផែកភាគណប្ចើនណលើធនធានតដលទ្ទ្ួលបានពើការណផេររបស់មូលនិធិប្កុង 
ប្សុក ណបើណទាោះបើជាមានការណផេរធនធានបតនថមមួយចំននួពើថ្នា ក់ជាែិក៏ណដ្ឋយ។   

មកទ្ល់បចចុបបនាណនោះ ចំ ូលថវកិារបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតភាគណប្ចើនបានមកពើប្បភព
ចំ ូលននប្បណភទ្ពនធមួយចំនួនតដលប្ែូវបានប្បគល់ណៅឱ្យរដឋបាលទាងំណនោះ។ ណទាោះបើយា៉ា ងណនោះកតើ ការប្បគល់
នូវប្បណភទ្ពនធ និងមិនតមនពនធជាក់លាក់មួយចំនួនណៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតណធវើជាចំ ូលមូលដ្ឋឋ ន
សប្មាប់រា៉ា ប់រងទាងំប្សុងណៅណលើចំណាយរបស់ខលួនបានបងាលកខ ៈអំណណាយផលដល់រដឋបាលននែំបន់ទ្ើ
ប្បជុ្ំជ្នឱ្យមានលទ្ធភាពប្បមូលចំ ូលបានណប្ចើនណលើសលុបជាងរដឋបាលែំបនជ់្នបទ្ តដលែប្មូវឱ្យមាន
ការពិនិែយ នងិណដ្ឋោះប្សាយណ ើងវញិណដើមបើធានាបាននូវប្បព័នធតបងតចកធនធានហរិញ្ញវែថុរវាងរដឋបាលរាជ្ធានើ 
ណខែតប្បកបណដ្ឋយសមធម៌។ ពាក់ព័នធនងឹបញ្ហា ណនោះ ប្កសួងណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុកាែ់យកនូវចំ ូលមួយ
ចំត កពើរដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញ នងិណខែតមួយចនំួន ណដើមបើតបងតចកណ ើងវញិណៅឱ្យរដឋបាលណខែតដនទ្ 
ណទ្ៀែ។ កាុងការតបងតចកណ ើងវញិណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវកំ ែ់បាននូវប្បព័នធតបងតចកមួយតដលមានរូបមនត និង 
លកខ ៈវនិិឆ្័ឆយចាស់លាស់តដលអាចធានាបានសមធម៌ និងអាចពាករ ៍បាន។  

ជារមួ ណៅកាុងប្កបខ័ ឌ ននការណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុតាមរយៈមូលនិធិឃុ ំសងាា ែ់ និងមូលនិធិប្កុង 
ប្សុក ប្ពមទាងំការប្បគល់នូវប្បណភទ្ពនធ និងមិនតមនពនធជាក់លាកម់ួយចំនួនណៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត
ណៅមានបញ្ហា ប្បឈមពាក់ព័នធនឹងអែុលយភាព កាុងការទ្ទ្ួលបាននូវចំ ូលថវកិារវាងរដឋបាលប្បណភទ្ដូចោា  
និងរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណផសងៗោា  តដលែប្មូវឱ្យមានការពិនិែយ និងណរៀបចំតកលមែណ ើងវញិនូវប្បព័នធតបងតចក
ធនធានហរិញ្ញវែថុប្បកបណដ្ឋយសមធម៌តផែកណលើរូបមនត និងលកខ ៈវនិិចឆ័យសមប្សបនឹងសាថ នភាពរ ើកចណប្មើន
ណសដឋកិចច នងិសងគមនាណពលបចចុបបនា និងតផែកណលើែួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាលថ្នា ក់នើមួយៗ 
ជាពិណសសការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈចាបំាច់នានាជូ្នប្បជាពលរដឋ។    

អាប្ស័យណហែុណនោះ អាទ្ភិាពជាយុទ្ធសាស្តសតរបស់ កជ្ទ្ើ២ ពាក់ព័នធនឹងមូលនិធិណផេរោម នភាា ប់
លកខខ ឌ រមួមាន ១). ការបណងាើនការណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក ២). ការពប្ងឹងនូវ
ប្បព័នធប្គប់ប្គងមូលនិធិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នងិ ៣). ការណលើកកមពស់សិទ្ធិអំណាចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិកាុងការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង និងការណប្បើប្បាស់ធនធានណផេរោម នភាា ប់លកខខ ឌ សប្មាប់គណប្មាង
ណសវាកមមនានា។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៦ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម ៖ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៦.១ ៖ ការបណងាើនការណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុណៅឱ្យរដឋបាល ប្កងុ ប្សកុ 

រដឋបាលប្កុង ប្សុកបាន និងកំពុងតកសប្មួលនូវរចនាសមព័នធ ែនួាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់
ខលួនសំណៅជ្ំរុញឱ្យរដឋបាលទាងំណនោះកាល យណៅជារដឋបាលមូលដ្ឋឋ នដ៏សំខាន់ ណដ្ឋយមានកិចចសហការជាមួយ
រដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់កាុងការអនុវែតគណប្មាងខាា ែែូច នងិមធយមនានា ណដើមបើអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន នងិការផតល់ណសវា
សាធារ ៈចាបំាច់មួយចំនួនណដ្ឋយផ្លេ ល់ជូ្នប្បជាពលរដឋ។  ណទាោះបើយា៉ា ងណនោះក៏ណដ្ឋយ រហូែមកទ្ល់
បចចុបបនាណនោះចំ ូលថវកិារបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកណៅបនតពឹងតផែកណសេើរទាងំប្សុងណៅណលើការណផេរធនធានពើ
មូលនិធិប្កុង ប្សុក តដលតផែកតាមការចំណាយជាក់តសតងបានបងាា ញឱ្យណឃើញថ្ន មួយចំត កធំននធនធាន
ណនោះប្ែូវបានណប្បើប្បាស់សប្មាប់ចំណាយប្បែិបែតិការរដឋបាលទូ្ណៅ និងមានចំត កណសសសល់ែិចែួច
បំផុែសប្មាប់ចំណាយណលើការអភិវឌ្ឍ និងការបំណពញមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅរបស់ខលួនកាុងការណឆ្លើយែបណៅ
នឹងែប្មូវការជាអាទ្ិភាពនានារបស់មូលដ្ឋឋ ន។ ជាមួយោា នឹងការណផេរមុខងារថមើៗជាណប្ចើនណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង 
ប្សុក ណៅ ា្ ២ំ០២១ថ្នា ក់ជាែិបានណផេរធនធានមនុសស និងធនធានថវកិាមួយចំនួនបតនថមណទ្ៀែណៅឱ្យ 
រដឋបាលប្កុង ប្សុក ក៏ប៉ាុតនតធនធានថវកិាបតនថមណនោះភាគណប្ចើនសប្មាប់តែចំណាយណលើបនេុកបុគគលិកប៉ាុណណាណ ោះ 
តដលជាណហែុបងាឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុកណៅតែមានបញ្ហា ប្បឈមជាណប្ចើនអំពើកងវោះខាែធនធានកាុងការ
ចំណាយណលើតផាកប្បែិបែតកិាររដឋបាល និងការអនុវែតមុខងារថមើៗទាងំណនាោះ។ 

អាប្ស័យណហែុណនោះ កាុងដណំាក់កាលននផអ៥ទ្ើ១ននកជ្ទ្ើ២ មូលនិធិប្កុង ប្សុកនឹងប្ែូវបានពិនិែយ 
និងតកលមែណ ើងវញិកាុងណោលបំ ងបណងាើនអប្តាការណផេរធនធានពើថវកិារដឋសំណៅផតល់លទ្ធភាពឱ្យរដឋបាល
ប្កុង ប្សុកទ្ទ្ួលបានធនធានសមប្សបពើមូលនិធិណនោះសប្មាប់អនុវែតមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅរបស់ខលួន និង
អាចចូលរមួបំណពញនូវកងវោះខាែននចំណាយប្បែិបែិតការរដឋបាល ប្ពមទាងំការអនុវែតមុខងារថមើៗផងតដរ។ 
ជាមួយោា ណនោះតដរ រូបមនត និងលកខ ៈវនិិចឆ័យសប្មាប់ការវភិាជ្ធនធានពើមូលនិធិណនោះណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង 
ប្សុកនើមួយៗចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយ និងតកសប្មួលណ ើងវញិណដើមបើធានាដល់ការតបងតចកប្បកបណដ្ឋយសមធម៌ 
ប្ពមទាងំធានាបាននូវការកាែ់បនថយគមាល ែននការអភិវឌ្ឍរវាងែំបន់ទ្ើប្បជុ្ំជ្ន និងែំបន់ជ្នបទ្ និង 
ប្សបតាមសាថ នភាពបចចុបបនាននការរ ើកចណប្មើនណសដឋកិចច និងសងគមជាែិ។ 

ណៅកាុងដំណាក់កាលផអ៥ទ្ើ១ណនោះ ក៏ចាបំាច់ណរៀបចំឱ្យមានការសិកាអំពើប្បណភទ្ចំ ូលមិនតមន
សារណពើពនធជាក់លាក់មួយចនំួនតដលប្ែូវបតនថមណៅឱ្យរដឋបាលប្កុងប្សុក និងសិកាអំពើលទ្ធភាពប្បណភទ្ពនធ 
តដលជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ដល់ថវកិារបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកចាប់ណផតើមអនុវែតណៅកាុងដំណាកក់ាលននផអ៥ 
ទ្ើ២ ណដើមបើបណងាើែជាចំ ូលមូលដ្ឋឋ នរបស់ខលួន។ ច ូំលមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកតដលបានមកពើ
ចំ ូលសារណពើពនធ និងមនិតមនសារណពើពនធនឹងប្ែូវបានបណងាើនជាបណ តើ រៗ ណដើមបើធានាដល់ការកាែ់បនថយ
នូវការពឹងតផែកណៅណលើការណផេរធនធានពើថ្នា ក់ជាែិ ការណលើកកមពស់ភាពប្បកួែប្បតជ្ង នងិប្បសិទ្ធភាពននការ
ប្បមូលចំ ូលមូលដ្ឋឋ ន និងការណលើកកមពស់គ ណនយយភាពរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុកចំណពាោះប្បជាពលរដឋ។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៦.២ ៖ ការពប្ងងឹនូវប្បព័នធប្គប់ប្គងមូលនធិិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ

កនលងមកណនោះ “មូលនិធិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ” ប្ែូវបានបណងាើែណ ើងតាមចាប់សតើពើហរិញ្ញវែថុ
សប្មាប់ការប្គងប្គង ា្ ២ំ០២០ តដលមានប្បភពចំ ូលពើអែិណរកថវកិាណៅដំណាច់ ា្ រំបស់រដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្គប់ថ្នា ក់។ មូលនិធិណនោះប្ែូវបានតបងតចកប្ែ ប់ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមថ្នា ក់
នើមួយៗតាមតបបតផនខុសៗោា  ណពាលគឺ រដឋបាលប្កុង ប្សុក នងិឃុ ំសងាា ែ់នើមយួៗទ្ទ្ួលបានការតបងតចក
ប្ែលប់ណៅវញិតាមទ្ំហអំែិណរកថវកិារបស់រដឋបាលសាមើនើមួយៗ។ ណដ្ឋយត កមូលនិធិណនោះពុំប្ែូវបានតបង
តចកណៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតនើមួយៗវញិណៅតាមទ្ំហអំែិណរកថវកិារបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតសាមើ
នើមួយៗណនាោះណទ្ ណពាលគឺបានតបងតចកណៅតាមសំណ ើ នានារបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតនើមួយៗ តដលប្ែូវ
ពិនិែយនិងសណប្មចណដ្ឋយប្កសួងណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុ។ ណទាោះបើយា៉ា ងណាក៏ណដ្ឋយ ការតបងតចកមូលនធិិ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ គឺជាចំត កមួយននចំ ូលថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ។ 
អាប្ស័យណហែុណនោះ ណៅកាុងដំណាក់កាលននការអនុវែតផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំនូវប្កបខ័ ឌ
លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតចាស់លាស់មួយណលើការប្គប់ប្គង នងិការតបងតចកមូលនិធិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
ណដើមបើធានាដល់ការអនុវែតប្កបខ័ ឌ ថវកិារយៈណពលមធយមរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលនឹងប្ែូវ
ណរៀបចំណៅណពលខាងមុខ្ប់ៗណនោះ និងធានាបាននូវការតបងតចកមូលនិធិណនោះប្បកបណដ្ឋយែមាល ភាព 
ស័កតសិិទ្ធិភាព និងសមធម។៌  

ណៅកាុងដំណាក់កាលននផអ៥ទ្ើ២ ននកជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកា និងពិនែិយតកលមែ
ណ ើងវញិណលើការប្បមូល ប្គប់ប្គង និងតបងតចកធនធានននមូលនិធិណនោះទាងំថ្នា ក់រាជ្ធានើ ណខែត នងិណៅថ្នា ក់
ប្កុង ប្សុក ណដើមបើធានាដល់ការកាែ់បនថយគមាល ែននការអភិវឌ្ឍននែំបន់នានាតាមរយៈការកាែ់យកចំ ូល
មួយចំត កសមប្សបពើរដឋបាលតដលមានចំ ូលខពស់មកជ្ួយោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលតដលមានចំ ូលទាប។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៦.៣. ៖ ការណលើកកមពស់សិទ្ធិអំណាចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុង
 ការប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់ធនធានណផេរោម នភាា ប់
 លកខខ ឌ សប្មាប់គណប្មាងណសវាកមមនានា 

កាុងដំណាកក់ាលផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកា និងពិនិែយណមើលណ ើង
វញិណលើលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែតិនានា ណដើមបើធានាដល់ការណលើកកមពស់ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិកាុងការអនុវែតនូវគណប្មាងណសវាកមមនានាតដលបណប្មើឱ្យការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នទាងំតផាកណសដឋកិចច 
និងសងគមផងតដរ។ 
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៧៖ មូលនិធិណផេរមានភាា ប់លកខខ ឌ ប្ែូវបានក ំែ់នូវទ្ំហតំដលមានលកខ ៈសម
ប្សប និងប្ែវូបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណដើមបើប្គប់ប្គង ចាែ់តចង 
និងណប្បើប្បាស់កាុ ងការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនានាតដលបានណផេរណៅឱ្យ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ជាណោលការ ៍ មុខងារជាកាែពវកិចចណាមួយតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹង
ប្ែូវបានផតល់ហិរញ្ញបបទានជាការឧបែថមាធនពើថ្នា ក់ជាែិកាុងប្កបខ័ ឌ ជាការណផេរធនធានណផេរមានភាា ប់
លកខខ ឌ កាុងទ្ំហសំមប្សបតដលរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអាចបំណពញមុខងារណនោះប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព 
និងតាមសតង់ដ្ឋរតដលបានកំ ែ់ណដ្ឋយថ្នា ក់ជាែិ។  

ណៅកាុងការអនុវែតជាក់តសតងនាណពលកនលងមក ការកំ ែ់ធនធានមានភាា ប់លកខខ ឌ សប្មាប់ 
អនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានអនុវែតតាមតបបតផនណផសងៗោា ណពាលគឺ 
ធនធានសប្មាប់អនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចមួយចំនួនប្ែូវបានណផេរពើប្កសួងណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុណៅឱ្យ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមរយៈការកាែ់ថវកិារបស់ប្កសួងសាថ ប័នសាមើ និងមួយចំនួនណទ្ៀែប្ែូវកំ ែ់ឱ្យ
ណប្បើប្បាស់ថវកិាតដលបានពើចំ ូលមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ណដ្ឋយត ក រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏ប្ែូវបានែប្មូវឱ្យណរៀបចំសំណ ើ គណប្មាងថវកិាសប្មាប់អនុវែត
មុខងារជាកាែពវកិចចនើមួយៗ កាុងប្កបខ ័ឌ ជាកញ្ចបថ់វកិាដ្ឋច់ណដ្ឋយត កមួយពើគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ពមទាងំែប្មូវឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិការពារសំណ ើ គណប្មាងថវកិាណនោះជាមួយប្កសួង
ណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុណដ្ឋយមានការចូលរមួពើប្កសួងវស័ិយសាមើនើមួយៗផងតដរ។ 

ជាមួយោា ណនោះតដរ កាុងចំណណាមមុខងារតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសស
ការណផេរមុខងារចំនួន៥៥ណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុកនាណពលថមើៗណនោះ ណៅពុំទាន់មានការតបងតចកចាស់លាស់
ថ្នណែើមុខងារណាមួយជាមុខងារជាកាែពវកិចច នងិមុខងារណាមួយជាមុខងារជាជ្ណប្មើសណៅណ ើយណទ្។ 
ទ្នេឹមោា ណនោះ ក៏មានមុខងារតដលបានណផេរមួយចំនួនពុំមានមូលដ្ឋឋ នចាស់លាស់សប្មាប់ការកំ ែ់ថវកិា
ចំណាយ នងិមានមុខងារមួយចំនួនណទ្ៀែក៏ប្កសួង សាថ ប័នពុំតដលមានថវកិាសប្មាប់អនុវែតណៅមុនណពល
មុខងារទាងំណនោះប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុកផងតដរ។  

តផែកតាមសាថ នភាពខាងណលើណនោះ បានឆ្លុោះបញ្ហច ងំឱ្យណឃើញអំពើបញ្ហា ប្បឈមមយួចំនួនពាកព់័នធនឹង
ប្បព័នធណផេរធនធានមានភាា ប់លកខខ ឌ ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលែប្មូវឱ្យមានការណដ្ឋោះប្សាយឱ្យ
បានសមប្សបតាមណោលការ ៍វមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុ។ 

អាប្ស័យណហែុណនោះ សកមមភាពជាអាទ្ិភាពរបស់កជ្ទ្ើ២ ពាក់ពន័ធនឹងការណផេរធនធានមានភាា ប់
លកខខ ឌ គ ឺការបនតអនុវែតការណផេរធនធានមានភាា ប់លកខខ ឌ កាុងប្កបខ័ ឌ តដលមានបចចុបបនា និងការណរៀបចំ
តកលមែប្កបខ័ ឌ ទូ្ណៅននការផតល់ហរិញ្ញបបទានដល់មុខងារជាកាែពវកិចចជាបណ តើ រៗ កាុងណោលបំ ងធានា
ដល់ការអនុវែតណពញណលញនូវប្កបខ័ ឌ តដលបានតកលមែណនោះណៅកាុងអំ ុងណពលផអ៥ទ្ើ២ ននកជ្ទ្ើ២។ 
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ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៧ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ១ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៧.១ ៖ ការណលើកកមពស់ការអនុវែតការណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុមានភាា ប់
 លកខខ ឌ កាុងប្កបខ័ ឌ តដលមានបចចុបបនា ប្ពមទាងំណរៀបចំ និង
 តកលមែប្កបខ័ ឌ ផតល់ហរិញ្ញបបទានដល់មុខងារជាកាែពវកិចច
 ឱ្យកាន់តែប្បណសើរណ ើង 

ណៅកាុងអំ ុងណពលននផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២ ការអនុវែតប្កបខ័ ឌ តដលមានប្សាប់នាណពលបចចុបបនា
ននការណផេរធនធានមានភាា ប់លកខខ ឌ នឹងប្ែូវបានពប្ងឹង ណដើមបើធានាថ្នមុខងារជាកាែពវកិចចតដលណផេរណៅឱ្យ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងណនាោះរាប់បញ្ចូ លទាងំមុខងារជាកាែពវកិចចទាងំឡាយតដលបានណផេរណៅឱ្យ 
រដឋបាលប្កុង ប្សុកនាណពលថមើៗកនលងណនោះប្ែូវបានផតល់ហរិញ្ញបបទានយា៉ា ងណពញណលញ ណដើមបើធានាដល់ការ 
ផតល់ណសវាជូ្នប្បជាពលរដឋបានទាន់ណពលណវលា និងមានប្បសិទ្ធភាព។ កជ្ទ្ើ២នឹងបនតតាមដ្ឋនប្ែួែពនិិែយ
ណលើការអនុវែតមុខងារតដលបានណផេរ និងធានាថ្នកាុងករ ើ មានបញ្ហា ណកើែណ ើងពាក់ព័នធនឹងការណផេរធនធាន 
និងការអនុវែតថវកិា បញ្ហា ណនាោះនឹងប្ែូវបានណដ្ឋោះប្សាយជាបនាេ ន់។  

កាុងអំ ុងណពលននផអ៥ទ្ើ១ណនោះតដរ ប្កបខ័ ឌ ទូ្ណៅសប្មាប់ផតល់ហរិញ្ញបបទានដល់មុខងារជា
កាែពវកិចចនងឹប្ែូវបានពិនិែយណមើល និងតកលមែណ ើងវញិតផែកតាមណមណរៀន និងបទ្ពិណសាធនន៍នការអនុវែត 
មុខងារជាកាែពវកិចចនានាតដលបានណផេរកនលងមក ណដើមបើធានាដល់ការចាប់ណផតើមអនុវែតការប្គប់ប្គងធនធាន
ហរិញ្ញវែថុណផេរមានភាា ប់លកខខ ឌ របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្បកបណដ្ឋយលកខ ៈជាប្បព័នធ និងមាន
ប្បសិទ្ធភាពចាប់ពើផអ៥ទ្ើ២ ននកជ្ទ្ើ២ែណៅ។ បញ្ហា សំខាន់ៗតដលប្ែូវពិនិែយណមើល និងតកលកមែណ ើងវញិ
រមួមាន ៖ 

• ការណរៀបចំបណងាើែបទ្ដ្ឋឋ នជារមួមួយតដលរមួមាននូវលកខ ៈវនិិចឆ័យ រូបមនត និងលកខខ ឌ
នានា ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់គ នាទ្ំហធំនធានហរិញ្ញវែថុដ៏សមប្សបមួយតដលប្ែូវណផេរ
ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសប្មាប់រា៉ា ប់រងទាងំបនេុកបុគគលិក ចំណាយប្បែិបែតិការ និង
ចំណាយណលើការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនើមួយៗតដលបាន នងិប្ែូវបនតណផេរណៅឱ្យរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

• ការពិនិែយណមើល និងតកលមែណ ើងវញិនូវលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានាពាក់ព័នធនងឹ លកខខ ឌ
ហរិញ្ញវែថុ លកខខ ឌ បណចចកណទ្ស និងនើែិវធិើហរិញ្ញវែថុសប្មាប់ការណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុមាន
ភាា ប់លកខខ ឌ  ណដើមបើធានាដល់ការដ្ឋក់បញ្ចូ លធនធានទាងំណនោះណៅកាុងគណប្មាងថវកិារមួតែ
មួយរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

• ការពិនិែយ និងតកសប្មួលណ ើងវញិនូវខេង់ថវកិាទាងំរបស់ថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិសប្មាប់ការឧបែថមាធនរបស់ថ្នា ក់ជាែណិៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើបណងាើែនូវខេង់
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ថវកិាដ្ឋច់ណដ្ឋយត កពើោា ណដ្ឋយរមួមានខេង់ថវកិាសប្មាប់ការឧបែថមាធនពើថ្នា កជ់ាែិកាុងប្កប
ខ័ ឌ ជាធនធានហរិញ្ញវែថុណផេរមានភាា ប់លកខខ ឌ  និងខេងថ់វកិាសប្មាប់ការឧបែថមាធនកាុង
ប្កបខ័ ឌ ជាធនធានហរិញ្ញវែថុណផេរោម នភាា ប់លកខខ ឌ  

• ការពិនិែយណមើល និងណរៀបចំណ ើងវញិនូវការណធវើសមាហរ កមមធនធានតដលផតល់ហរិញ្ញបបទាន
ពើគណប្មាងរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាណៅកាុងប្កបខ័ ឌ ននការណផេរធនធានហិរញ្ញវែថុមានភាា ប់
លកខខ ឌ  

• ការពិនិែយ និងតកលមែណ ើងវញិនូវប្បព័នធគ ណនយយថវកិារបស់ថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ កាុងណោលបំ ងធានាដល់ការកែ់ប្តាឱ្យបានចាស់លាស់ណលើការណប្បើប្បាស់
ធនធានហិរញ្ញវែថុ ណផេរមានភាា ប់លកខខ ឌ កាុងការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនើមួយៗរបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើណធវើជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការវាយែនមលណលើលទ្ធផលននការអនុវែត 
“ថវកិាផារភាា ប់ណៅនឹងណោលនណយាបាយ” តាមវស័ិយនើមួយៗ។ 

លិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន និងប្បព័នធតដលបានណរៀបចំ និងតកលមែខាងណលើពាក់ព័នធនឹងប្កបខ ័ឌ ទូ្ណៅននការ
ផតល់ហរិញ្ញបបទានដល់មុខងារជាកាែពវកិចចនឹងប្ែូវបានអនុវែតណពញណលញណៅកាុងអំ ុងណពលផអ៥ទ្ើ២ នន
កជ្ទ្ើ២ ណដ្ឋយមានការបនសុើោា ជាមួយនឹងការណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនូវយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិា
រដឋបាលណប្កាមជាែិ ា្ ២ំ០២៦-២០៣០។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៨៖ ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ផដល់ហិរញ្ញបបទានការវនិិណយាគសាធារ ៈរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិដច៏ាស់លាស់មួយប្ែវូបានបណងាើែ និងពប្ងឹងការអនុវែត  

កនលងមកណនោះ រមួមានគណប្មាងវនិិណយាគសាធារ ៈមួយចំននួប្ែូវបានអនុវែតណដ្ឋយណប្បើប្បាស់
ណដ្ឋយថវកិាផ្លេ ល់របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗ។ ជាមយួោា ណនាោះតដរ មូលនិធវិនិណិយាគរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានបណងាើែណៅកាុង ា្ ២ំ០១៦ ណដើមបើផតលហ់រិញ្ញបបទានបតនថមដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ជាពិណសសរដឋបាលប្កុង ប្សុក និងរដឋបាលខ ឌ កាុងការអនុវែតនូវគណប្មាងអភិវឌ្ឍចាបំាច់មួយចំនួនតដល 
រដឋបាលទាងំណនាោះ ពុំអាចមានលទ្ធភាពណប្បើប្បាស់នូវថវកិារបស់ខលួនតដលបានមកពើការវភិាជ្ននមូលនិធិប្កងុ 
ប្សុក និងថវកិារបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ។ ណទាោះបើយា៉ា ងណាក៏ណដ្ឋយ រហូែដល់បចចុបបនាណនោះការផតល់មូលនិធិ
វនិិណយាគរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅមានទ្ំហែូំចណៅណ ើយ ណហើយណៅពុំទាន់បានជ្ួយោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលរាជ្
ធានើ ណខែត និងឃុ ំ សងាា ែ់ណៅណ ើយ។  កាុងន័យណនោះ ណដើមបើធានាបាននូវការបណងាើនការផតល់ហរិញ្ញបបទាន
សប្មាប់ការវនិិណយាគសាធារ ៈរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ រមួមានជ្ណប្មើសចំនួន៣ តដលចាបំាច់ប្ែូវ
បានគិែគូរពចិារណាណៅកាុងការអនុវែត កជ្ទ្ើ២ ណពាលគឺ៖ ១). ការបណងាើនធនធានមូលនិធិវនិិណយាគរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណដើមបើពប្ងើកការោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្គប់ថ្នា ក់ ២). ការបណងាើែមូលនិធិ
ភាែរភាពតដលមានណោលបំ ងកាុងការកាែ់បនថយនូវគមាល ែទ្ំហថំវកិារវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ
តដលមានប្បណភទ្ដូចោា  នងិ ៣). ការបណងាើែកញ្ចបថ់វកិាពិណសសសប្មាប់ជ្ួយោបំ្ទ្ដលក់ារអភិវឌ្ឍណហដ្ឋឋ
រចនាសមព័នធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានសកាត នុពលែិចែួច កដូ៏ចជាការអភិវឌ្ឍបតនថមនូវណហដ្ឋឋ
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រចនាសមព័នធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនានាតដលជាែំបន់ប៉ាូលណសដឋកិចចសំខាន់ៗរបស់ជាែិ ណដើមបើធានា
ដល់ការកាែ់បនថយនូវគមាល ែននការអភិវឌ្ឍរវាងែំបនន់ានា និងការចូលរមួចំត កដ៏មានប្បសិទ្ធភាពកាុង
ការជ្ំរុញកំណ ើ នណសដឋកចិចជាែិ។ 

យុទ្ធសាស្តសតសតើពើការតកទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងការវនិិណយាគសាធារ ៈ (២០១៩-២០២៥) មាន
វសិាលភាពប្គបដ ត ប់ទាងំការវនិិណយាគសាធារ ៈណៅថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ យុទ្ធសាស្តសត
ណនោះបានកំ ែ់នូវតផាកសំខាន់ៗតដលប្ែូវតកទ្ប្មង់ដូចខាងណប្កាម ៖ 

− ការែប្មឹមនូវការប្គប់ប្គងការវនិិណយាគសាធារ ៈទាងំអស់ណដ្ឋយយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណៅណលើ
អាទ្ិភាពនានាននការអភិវឌ្ឍតដលមានលកខ ៈជាយុទ្ធសាស្តសត 

− ការអនុវែតតាមដំណាក់កាលទាងំ៨ននវដតគណប្មាងវនិិណយាគសាធារ ៈ 

− សារៈសំខាន់ននការបណងាើែទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ នមួយសប្មាប់ការប្គប់ប្គងការវនិិណយាគសាធារ ៈ
ប្គប់ប្បណភទ្។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៨ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៨.១៖ ការពិនិែយណមើលណ ើងវញិ និងពប្ងឹងការប្គប់ប្គងមូលនិធិវនិិណយាគ
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

កាុងអំ ុង ា្ ទំ្ើ១ និង ា្ ទំ្ើ២ននផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកាមួយណដើមបើ
ពិនិែយណមើលណ ើងវញិណលើមូលនិធិវនិិណយាគរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងណោលបំ ង ១). វាយែនមលអពំើ
ប្បសិទ្ធភាពននការអនុវែតគណប្មាងនានាតដលផតល់ហរិញ្ញបបទានណដ្ឋយមូលនិធិ  ២). ក ំែអ់ំពើអនាគែនន
ប្បភពចំ ូលរបស់មូលនិធិ ៣). តកសប្មួលរូបមនតសប្មាប់ការវភិាជ្ និងលកខ ៈវនិិចឆ័យរបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលអាចទ្ទ្ួលបានធនធានពើមូលនធិិ និង ៤). ធានាដល់ការដ្ឋក់បញ្ចូ លធនធានផតល់ពើ
មូលនិធិណនោះណៅកាុងគណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការណធវើលទ្ធកមមគណប្មាងណដ្ឋយ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផ្លេ ល។់ 

កាុងអំ ុងណពលផអ៥ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវមានការសិកាពើជ្ណប្មើសនានាតដលអាចធានាដល់ការបនសុើ
ោា អំពើតបបតផនននការអនុវែតរវាងយនតការមួយចំនួន តដលផតលហ់រិញ្ញបបទានបតនថមដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិសប្មាប់វនិិណយាគណលើវស័ិយជាក់លាក់នានាដូចជា យនតការផតល់ហរិញ្ញបបទានពើមូលនធិិអាកាសធាែុ
នបែង(GCF) សប្មាប់ណដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ការតប្បប្បួលអាកាសធាែុតដលប្គប់ប្គងណដ្ឋយណលខាធិការដ្ឋឋ ន  
គ.ជ្.អ.ប.ជាមួយនឹងមូលនិធិវនិិណយាគរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលប្គប់ប្គងណដ្ឋយប្កសួងណសដឋកិចច 
និងហរិញ្ញវែថុ ប្ពមទាងំលទ្ធភាពកាុងការណធវើសមាហរ កមមយនតការទាងំណនោះណៅកាុងមូលនធិិវនិិណយាគរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនាណពលអនាគែ។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៨.២៖ ការណលើកកមពស់ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធានរបស់នដគូ
 អភិវឌ្ឍន៍តដលផតល់ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ    

នាណពលបចចុបបនា ការផតល់ហរិញ្ញបបទានពើគណប្មាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមរយៈប្បព័នធរែនាោរជាែិ ណដ្ឋយត កក៏មានគណប្មាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំននួ
បានណផេរធនធានណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមរយៈគ នើធនាោរពា ិជ្ាឯកជ្ន នងិពុំប្ែូវបានដ្ឋក់
បញ្ចូ លណៅកាុងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណ ើយ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កាុងអំ ុងផអ៥ទ្ើ១ កជ្ទ្ើ២ 
ប្ែូវពិនិែយណ ើងវញិនូវប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធានននគណប្មាងរបសន់ដគូអភិវឌ្ឍនន៍ានា តដលផតលណ់ៅ
ឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសប្មាប់ោបំ្ទ្គណប្មាងវនិិណយាគនានា ណដើមបើធានាដល់ការប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋន និង
ការដ្ឋក់បញ្ចូ លធនធានននគណប្មាងរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍ណៅកាុងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ។ិ  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៨.៣៖  ការសិកា និងណរៀបចបំ្កបខ័ ឌ សប្មាប់បណងាើែមូលនិធិភាែរភាព 
 និងកញ្ច ប់ថវកិាពិណសស 

កជ្ទ្ើ២ នងឹណរៀបចំឱ្យមានការសិកាមួយណដើមបើកំ ែ់អំពើជ្ណប្មើសនានាកាុងការផតល់លទ្ធភាពឱ្យ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិអាចទ្ទ្ួលបានធនធានពើប្បភពនានាបតនថមណទ្ៀែសប្មាប់ការវនិិណយាគ។ ជ្ណប្មើស
ទាងំណនោះ រមួមាន ១). ការបណងាើែនូវមូលនិធិភាែរភាពតដលបានមកពើការកាែ់ចំ ូលមួយចំត កពើរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានចំ ូលខពស់ ណដើមបើតបងតចកណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងប្បណភទ្តែមួយ
តដលមានចំ ូលែិចែួច ណដើមបើធានាកាែ់បនថយនូវគមាល ែធនធាន នងិការអភិវឌ្ឍរវាងែំបន់នានា និង 
២). ការបណងាើែកញ្ចប់ថវកិាពិណសសននថវកិាជាែិសប្មាប់ជ្ួយោបំ្ទ្ណដ្ឋយត កដល់ការអភិវឌ្ឍណហដ្ឋឋ រចនា
សមព័នធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានសកាត នុពលែិចែួច ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍបតនថមនូវណហដ្ឋឋ រចនា
សមព័នធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនានាតដលជាែំបន់ប៉ាូលណសដឋកិចចសំខាន់ៗរបស់ជាែិ ណដើមបើធានាដល់
ការកាែ់បនថយនូវគមាល ែននការអភិវឌ្ឍរវាងែំបន់នានា និងការចូលរមួចំត កដ៏មានប្បសិទ្ធភាពកាុងការ
ជ្ំរុញកំណ ើ នណសដឋកិចចជាែិ។ កាុងករ ើ តដលយនតការទាងំណនោះប្ែូវបានបណងាើែណ ើង ចាបំាចប់្ែូវពិចារណា
អំពើជ្ណប្មើសនានាននការប្គប់ប្គងយនតការទាងំណនោះតដលអាចអនុវែតតាមតបបតផនណដ្ឋយត កពើោា  ឬប្ែូវណធវើ
សមាហរ កមមណៅកាុងយនតការប្គប់ប្គងមូលនិធិវនិិណយាគរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៨.៤៖ ការពប្ងងឹប្កបខ័ ឌ ប្គប់ប្គងការវនិិណយាគសាធារ ៈតដល
 ណប្បើប្បាស់ថវកិាផ្លេ ល់របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

កាុងអំ ុងផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២ ការប្គបប់្គងវនិិណយាគសាធារ ៈតដលណប្បើប្បាស់ថវកិាផ្លេ ល់របស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ែូវបនតអនុវែតតផែកតាមយុទ្ធសាស្តសតសតើពើការតកទ្ប្មង់ប្បព័នធប្គប់ប្គងការវនិិណយាគ
សាធារ ៈ (២០១៩-២០២៥) តដលមានប្សាប់។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ណៅ ា្ ទំ្ើ៤ ននផអ៥ ទ្ើ១ ចាបំាច់
ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកា អំពើការណរៀបចំយុទ្ធសាស្តសតសតើពើការតកទ្ប្មង់ប្បព័នធប្គប់ប្គងការវនិិណយាគ 
សាធារ ៈ (២០២៦-២០៣០) ណដើមបើបនសុើោា ជាមួយនឹងការណរៀបចំយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិា 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០២៦-២០៣០) សំណៅធានាដល់ការផតល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែណប្ចើនណ ើង
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ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការប្គប់ប្គង និងអនុវែតនូវគណប្មាងវនិិណយាគសាធារ ៈតដលណប្បើប្បាស់
ថវកិាផ្លេ ល់របស់ខលួនឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាព និងធានាដល់ការពប្ងឹងនូវប្បព័នធប្ែួែពិនិែយតាមដ្ឋន 
និងសវនកមមរបស់ថ្នា ក់ជាែិ។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៩៖ ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងវស័ិយឯកជ្ន  
ប្ែវូបានបណងាើែណ ើង និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព 

រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា បានដ្ឋក់ណចញនូវណោលនណយាបាយសតើពើការអភិវឌ្ឍយនតការភាពជានដគូ 
រវាងរដឋ និងវស័ិយឯកជ្នសប្មាប់ប្គប់ប្គងវនិិណយាគសាធារ ៈ (២០១៦-២០២០) តដលជាតផនទ្ើបងាា ញ
ផលូវមួយសប្មាប់ណរៀបចំឱ្យមានប្បព័នធប្គប់ប្គងភាពជានដគូរវាងរដឋ និងវស័ិយឯកជ្នប្សបតាមសតង់ដ្ឋរ 
អនដរជាែិ។ ណសចកតើប្ពាងចាប់សតើពើយនតការភាពជានដគូរវាងរដឋ និងវស័ិយឯកជ្នកពុំងប្ែូវបានណរៀបចំ
តាក់តែងតដលនឹងកំ ែអ់ំពើណសចកតើត នានំនការប្គប់ប្គងកិចចសនា ការសិកាលទ្ធភាពគណប្មាង ការវភិាគ
តផាកហរិញ្ញវែថុ និងនើែិវធិើប្បែិបែតសិតង់ដ្ឋរសប្មាប់គណប្មាង។ 

 ណទាោះបើយា៉ា ងណាក៏ណដ្ឋយ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវផតួចណផតើមឱ្យមានការសិកាបតនថម ណដើមបើកំ ែ់នូវ 
សកាត នុពលននគណប្មាងកាុងវស័ិយនានា តដលមានលកខ ៈចាបំាច់សប្មាប់ដ្ឋក់បញ្ចូ លណៅកាុងប្កបខ ័ឌ
ននភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងវស័ិយឯកជ្ន ណហើយប្កបខ័ ឌ ភាពជានដគូណនោះនឹងប្ែូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតណពញណលញណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ណៅកាុងការអនុវែតសមាសភាគ 
ទ្ើ៥ននកជ្ទ្ើ២ ការផតល់ណសវាសាធារ ៈចាបំាច់នានាមួយចំនួនក៏ប្ែូវបានចាែ់ទុ្កជាកចិចការអាទ្ិភាពមួយ
ននប្កបខ័ ឌ ប្គប់ប្គងភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងវស័ិយឯកជ្នផងតដរ។  

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៩ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ២ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៩.១៖ ការសិកា និងណរៀបចនូំវប្កបខ័ ឌ ភាពជានដគូរវាងរដឋបាល
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងវស័ិយឯកជ្ន 

កាុងអំ ុងផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំឱ្យមានការសិកាមួយអំពើវសិាលភាព នងិវស័ិយ
ជាសកាត នុពលនានាសប្មាប់ណរៀបចំប្កបខ័ ឌ ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នងិវស័ិយឯកជ្ន។ 
ការសិកាណនោះនឹងណផ្លត ែណលើ៖ ១). ការកំ ែ់នូវវស័ិយនានាសប្មាប់ការវនិិណយាគកាុងប្កបខ័ ឌ ភាពជានដ
គូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងវស័ិយឯកជ្នតដលមានលទ្ធភាពបណងាើនច ូំលបានណប្ចើនជាងមុន មាន
ការចំណាយែិច និង/ឬមានការណលើកកមពស់ការផតល់ណសវាបានលែប្បណសើរជាងមុន ២). ការក ំែ់អំពើវស័ិយ
វនិិណយាគតដលមានភាពទាក់ទាញសប្មាប់វនិិណយាគិនឯកជ្នកាុងការវនិិណយាគណៅកប្មិែរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ និង ៣). លទ្ធភាពននការបណងាើែ និងកិចចប្បែបិែតិការននភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និង 
វស័ិយឯកជ្ន។  
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លទ្ធផលននការសិកាណនោះនឹងផតល់ជាអនុសាសន៍សប្មាប់ការណរៀបចំបណងាើែប្កបខ័ ឌ ភាពជានដគូ 
រវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងវស័ិយឯកជ្នកាុងអំ ុងផអ៥ទ្ើ១។ ជាមួយោា ណនោះតដរ គណប្មាងវនិិណយាគ
ណលើវស័ិយសំខាន់ៗមួយចំនួនកាុងប្កបខ័ ឌ ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងវស័ិយឯកជ្ននឹង
ប្ែូវបានអនុវែតសាកលបងកាុងបណាត ា្ ចុំងណប្កាយននផអ៥ទ្ើ១ផងតដរ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.៩.២៖ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតណពញណលញនូវប្កបខ័ ឌ ភាពជានដគូរវាង 
 រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ នងិវស័ិយឯកជ្ន  

តផែកណលើលទ្ធផលននការអនុវែតសាកលបងខាងណលើ ប្កបខ័ ឌ ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ និងវស័ិយឯកជ្ននងឹប្ែូវបានពិនិែយ និងតកលមែណ ើងវញិ ណហើយបនាេ ប់មករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ប្ែូវទ្ទ្ួលបាននូវការប តុ ោះបណាត លសមែថភាពយា៉ា ងប្គប់ប្ោន់ ណដើមបើធានាឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិទាងំ
ឡាយអាចចាប់ណផតើមអនុវែតណពញណលញនូវប្កបខ័ ឌ ណនោះកាុងបណាត ា្ ចុំងណប្កាយននផអ៥ទ្ើ២។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.១០៖ ប្បព័នធសវនកមម និងអធិការកិចចណលើការប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់
ធនធានហិរញ្ញវែថុ  និងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង  

កាុងណពលតដល ធនធានហរិញ្ញវែថុ និងប្ទ្ពយសមបែតិកាន់តែណប្ចើនប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ ចាបំាច់ប្ែូវពប្ងឹងការណធវើសវនកមមនផេកាុង និងការណធវើអធិការកិចចពើខាងណប្ៅ ណដើមបើធានាថ្ន 
ធនធានទាងំណនាោះប្ែូវបានប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់ប្សបតាមចាប់ នងិលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានាតដល
បានកំ ែ់។ កនលងមកណនោះ ណៅកាុងតផនការសកមមភាពសប្មាប់អនុវែតយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិា 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ (២០១៩-២០២៥) បានកំ ែ់ឱ្យមានការណរៀបចំបណងាើែនូវអងគភាពសវនកមមនផេកាុង 
និងនើែិវធិើសវនកមមនផេកាុងរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត។ ជាមួយោា ណនាោះតដរ រចនាសមព័នធថមើរបស់រដឋបាលប្កុង 
ប្សុក និងខ ឌ  បានបណងាើែឱ្យមានការយិាល័យប្ែួែពិនិែយនផេកាុង។ ប៉ាុតនតនើែិវធិើននកិចចដំណ ើ រការប្ែួែពិនិែយ
នផេកាុងតដលមានតបបតផនជាការណធវើសវនកមមនផេកាុងណៅពុំទាន់ប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតណៅណ ើយ។  

ជាមួយោា ណនាោះតដរ ណដើមបើធានាដល់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង ចាែ់តចង នងិណប្បើប្បាស់ធនធាន
ហរិញ្ញវែថុ និងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ក៏ចាបំាច់ប្ែូវមានការណធវើអធិការកិចចហរិញ្ញវែថុពើ
ខាងណប្ៅ (ពើថ្នា ក់ជាែិ) តដលប្បព័នធណនោះចាបំាច់ប្ែូវបនតពប្ងឹងឱ្យមានលកខ ៈជាប្បព័នធ នងិមានតផនការ
សកមមភាពចាស់លាស់មួយ ប្ពមទាងំធានាថ្នប្បព័នធអធិការកិចចហរិញ្ញវែថុពើខាងណប្ៅណនោះណធវើឱ្យមានការ
រខំានែិចែួចបំផុែដល់ការបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១០ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ២ ដូចខាងណប្កាម៖ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.១០.១៖ ការបណងាើែអងគភាពសវនកមមនផេកាុង និងការណរៀបចនំើែិវធិើសវនកមម
 នផេកាុងសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ   

ណៅកាុងបណាត ា្ ដំំបូងរបស់ផអ៥ទ្ើ១ ននកជ្ទ្ើ២ ប្កសួងណសដឋកិចចនិងហរិញ្ញវែថុនឹងរមួសហការ
ោា ជាមួយណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. និងប្កសួងមហានផេណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតនើែិវធិើសវនកមមនផេកាុង
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

អងគភាពសវនកមមនផេកាុងននរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតកន៏ឹងប្ែូវបានណរៀបចំបណងាើែណ ើងណៅកាុងរចនា 
សមព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតនើមួយៗ។ ជាមួយោា ណនាោះតដរ ែួនាទ្ើ និងភារកិចចរបស់
ការយិាល័យប្ែួែពិនិែយនផេកាុងរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក និងខ ឌ នើមួយៗកន៏ឹងប្ែូវបានពិនិែយណមើលណ ើងវញិ
ណដើមបើធានាឱ្យមានការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវចាស់លាស់ណលើការងារសវនកមមនផេកាុង។ សវនករនផេកាុងននអងគភាព
សវនកមមនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ចាបំាច់ប្ែូវបានណប្ជ្ើសណរ ើសពើកាុងចំណណាមមស្តនតើតដលមាន
សមែថភាព នងិចំណ ោះដឹងប្សបតាមការកំ ែ់របស់សតង់ដ្ឋរវជិាា ជ្ើវៈសវនកមមនផេកាុង។ 

ប្បធានអងគភាពសវនកមមនផេកាុង ឬប្បធានការយិាល័យប្ែួែពិនិែយនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិប្ែូវណរៀបចំ និងដ្ឋក់របាយការ ៍សវនកមមជូ្នណៅអភិបាលននគ ៈអភបិាលណដ្ឋយផ្លេ ល់កាុងនាមជា
ប្បធានអងគប្បែិបែតិននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ជាមយួោា ណនាោះតដរ ប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏
អាចបណងាើែនូវគ ៈកមាម ធកិារប្ែួែពិនិែយនផេកាុង ឬសវនកមមនផេកាុងរបស់ខលួន ណដើមបើធានាបាននូវការណធវើ 
សវនកមមណៅណលើការបំណពញការងាររបស់តផាកប្បែិបែតិ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៤.១០.២៖ ការពប្ងឹងការណធវើអធកិារកិចចហរិញ្ញវែថុពើខាងណប្ៅណលើរដឋបាល
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ណប្ៅពើការណរៀបចំ និងពប្ងឹងសវនកមមនផេកាុងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវ
ណរៀបចំឱ្យមានការសិកា ណដើមបើពិនិែយណមើលណ ើងវញិសំណៅពប្ងឹងប្បព័នធអធិការកិចចហរិញ្ញវែថុរបស់ថ្នា ក់ជាែិ
ណៅណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើធានាឱ្យដំណ ើ រការអធិការកិចចហរិញ្ញវែថុណនោះ មានលកខ ៈជាប្បព័នធ 
និងមានការរខំានជាអបបបរមាណៅណលើបនេុកការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។  

នើែិវធិើនានាពាក់ព័នធនឹងការណធវើអធិការកិចចហរិញ្ញវែថុពើខាងណប្ៅ នឹងប្ែូវតកសប្មួលឱ្យមានលកខ ៈ
សាមញ្ញ រមួទាងំមានការកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវែួនាទ្ើ និងភារកិចចរបស់ប្កសួង សាថ ប័នតដលមាន
សមែថកិចចកាុងការណធវើអធិការកិចចហរិញ្ញវែថុពើខាងណប្ៅណៅណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 
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តារាងទី ៧៖ លទធ្លរំពងឹទុក ៃិងេកមមភាពជាអាទិភាពនានាេគ្មាប់េមាេភាគទ៤ី 

េមិទធ្លរំពឹងទុកនៃេមាេភាគទី៤៖ រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិមានធនធានថវកិាតដលអាចពាករ ៍បាន និងមានទំ្ហសំមប្សបណៅនឹងមុខងារ និងអាទិ្ភាពណោល

នណយាបាយជាែិ ណហើយប្ែូវបានវភិាជ្សប្មាប់ការណប្បើប្បាស់ប្បកបណដ្ឋយភាពបែត់បនកាុ ងការណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មវូការនានាដូចមានកំ ែ់ណៅកាុ ងតផនការអភិវឌ្ឍ  
កមមវធិើវនិិណយាគ និងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិ។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.១៖ កិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានតកលមែ និងបនសុើោា  តផែកណលើចរែិលកខ ៈនិងប្បណភទ្រដឋ
បាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិនើមួយៗ ប្សបជាមួយណោលនណយាបាយអាទិ្ភាពថ្នា ក់ជាែិ និងទិ្សណៅននកមមវធិើកំត ទ្ប្មងស់ំខាន់ៗ  និងតផែកណលើទិ្នានយ័ចាស់លាស់។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.១.១៖ ការបនសុើោា រវាងកិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាង
ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.១.២៖ ការពិនិែយ និងតកសប្មួលណ ើងវញិប្បព័នធកសាងតផនការរបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.១.៣៖ ការណរៀបចំឯកសារជាយុទ្ធសាស្តសតនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.១.៤៖ ការពប្ងឹងការណប្បើប្បាស់ទិ្នាន័យសប្មាប់ការកសាងតផនការរបស់រដឋបា
លថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.១.៥៖ ការណរៀបចំយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិសប្មាប់ ា្ ២ំ០២៦-២០៣០ 

✓ ៤.១.១៖ ការបនសុើោា រវាងកិចចដំណ ើ រការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិា
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.១.២៖ ការពិនិែយ និងតកសប្មួលណ ើងវញិប្បព័នធកសាងតផនការរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.១.៣៖  ការណរៀបចំឯកសារជាយុទ្ធសាស្តសតនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.១.៤៖ ការពប្ងឹងការណប្បើប្បាស់ទិ្នាន័យសប្មាប់ការកសាងតផនការរបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.១.៥៖ ការណរៀបចំយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
សប្មាប់ ា្ ២ំ០២៦-២០៣០ 
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.២៖ ការអនុវែតថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានតកលមែណដ្ឋយមានការ ផតល់សិទ្ធិអំណាចកានត់ែណប្ចើនណ ើងណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្សបតាម
ទិ្សណៅននយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មងថ់វកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.២.១៖   ការបនតការអនុវែតយុទ្ធសាស្តសតតកទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ (២០១៩-២០២៥)   

✓ ៤.២.២៖ ការណធវើវមិជ្ឈការ និងការពប្ងឹងការអនុវែតកិចចលទ្ធកមមរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ 

 
 

✓ ៤.២.២៖ ការណធវើវមិជ្ឈការ និងការពប្ងឹងការអនុវែតកិចចលទ្ធកមមរបស់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៣៖ ការបណងាើនប្បភពចំ ូលមូលដ្ឋឋ នជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានមកពើចំ ូលសារណពើពនធប្ែវូបានសិកា 
និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.៣.១៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្បមូល និងការប្គប់ប្គងចំ ូល
សារណពើពនធតដលមានប្សាប់ 

✓ ៤.៣.២៖ ការតចករតំលកចំ ូលសារណពើពនធពើរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែតណៅឱ្យរដឋ 
បាលប្កុង ប្សុក និងឃុ ំសងាា ែ់ 

✓ ៤.៣.៣ ៖ ការណរៀបចបំ្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់ការបណងាើែមូលនិធិភាែរភាព 
និងការបតនថមប្បណភទ្ពនធណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

 

 

 

 
 

✓ ៤.៣.៣ ៖ ការណរៀបចបំ្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតសប្មាប់ការបណងាើែមូលនិធិភាែរភាព និង
ការបតនថមប្បណភទ្ពនធណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៤៖ ការបណងាើនប្បភពចំ ូលមូលដ្ឋឋ នជាគុ ប្បណយាជ្ន៍ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបានមកពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធប្ែវូបាន
សិកា និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.៤.១ ៖ ការបនសុើោា រវាងកមមវធិើជាែិដំណាក់កាលទ្ើ២ និងឯកសារណោល 

    សតើពើការតកទ្ប្មង់ប្បព័នធប្គប់ប្គងចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធ 

✓ ៤.៤.២៖ ការណលើកកមពស់ការប្បមូល និងការប្គប់ប្គងកនប្ម ឬឈាួលណសវា 

✓ ៤.៤.៣៖ ការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតសតើពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

 

 

 

✓ ៤.៤.៣៖ ការណរៀបចំប្កបខ័ ឌ យុទ្ធសាស្តសតសតើពើចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធរបស់រដឋ 
បាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៥.៖ ការប្គបប់្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការណផេរប្ទ្ពយសមបែតិរដឋណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធ
ភាព និងទានណ់ពលណវលាប្សបតាមតផនការចាស់លាស់។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.៥.១៖ ការពិនិែយណ ើងវញិនូវប្កបខ័ ឌ ននការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.៥.២៖ ការណធវើវមិជ្ឈការណលើការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.៥.៣៖ ការបណងាើនចំ ូលពើការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាល
 ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

 

 

 
 

✓ ៤.៥.៣៖ ការបណងាើនចំ ូលពើការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៦.៖ មូលនិធិណផេរោម នភាា ប់លកខខ ឌ ប្ែវូបានកំ ែទំ់្ហតំដលមានលកខ ៈសមប្សប និងប្ែូវបានវភិាជ្ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិនើមួយៗតាមរូបមនត 
និងលកខ ៈវនិិចឆយ័ប្បកបណដ្ឋយសមធម ៌ប្ពមទាងំប្ែវូបានបណងាើនទំ្ហជំាបនតបនាេ ប ់ណដើមបើោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិ (ជាពិណសសថ្នា កប់្កងុ ប្សកុ) កាុងការអនុវែតមុខងារ
ជាជ្ណប្មើស ឬមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅ។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.៦.១៖ ការបណងាើនការណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក 

✓ ៤.៦.២៖ ការពប្ងឹងនូវប្បព័នធប្គប់ប្គងមូលនិធិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

✓ ៤.៦.៣៖ ការណលើកកមពស់សិទ្ធិអំណាចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការ
ប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់ធនធានណផេរោម នភាា ប់លកខខ ឌ សប្មាប់គណប្មាង
ណសវាកមមនានា 

 

✓ ៤.៦.២៖ ការពប្ងឹងនូវប្បព័នធប្គប់ប្គងមូលនិធិរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៧.៖ មូលនិធិណផេរមានភាា បល់កខខ ឌ ប្ែូវបានកំ ែនូ់វទំ្ហតំដលមានលកខ ៈសមប្សប និងប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិណដើមបើប្គប់ប្គង 
ចាែត់ចង និងណប្បើប្បាស់កាុងការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនានាតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.៧.១៖ ការណលើកកមពស់ការអនុវែតការណផេរធនធានហរិញ្ញវែថុមានភាា ប់លកខខ ឌ
កាុងប្កបខ័ ឌ តដលមានបចចុបបនា ប្ពមទាងំណរៀបចំ និងតកលមែប្កបខ័ ឌ ផតល់ហរិញ្ញ
បបទានដល់មុខងារជាកាែពវកិចចឱ្យកាន់តែប្បណសើរណ ើង 

 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៨.៖ ប្កបខ ័ឌ សប្មាបផ់ដល់ហរិញ្ញបបទានការវនិិណយាគសាធារ ៈរបស់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិដច៏ាស់លាស់មួយប្ែវូបានបណងាើែ និងពប្ងឹងការអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.៨.១៖ ការពិនិែយណមើលណ ើងវញិ និងពប្ងឹងការប្គប់ប្គងមូលនិធិវនិិណយាគ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
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✓ ៤.៨.២៖ ការណលើកកមពស់ប្កបខ័ ឌ សប្មាប់ប្គប់ប្គងធនធានរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍
តដលផតល់ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ       

✓ ៤.៨.៣៖ ការសិកា និងណរៀបចំប្កបខ័ ឌ សប្មាប់បណងាើែមូលនិធិភាែរភាព និង
កញ្ច ប់ថវកិាពិណសស 

✓ ៤.៨.៤៖ ការពប្ងឹងប្កបខ័ ឌ ប្គប់ប្គងការវនិិណយាគសាធារ ៈតដលណប្បើប្បាស់
ថវកិាផ្លេ ល់របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

 

 

 

 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.៩.៖ ប្កបខ ័ឌ សប្មាប់ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិ និងវសិ័យឯកជ្ន ប្ែវូបានបណងាើែណ ើង និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.៩.១៖ ការសិកា និងណរៀបចំនូវប្កបខ័ ឌ  ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ និងវសិ័យឯកជ្ន 

 

 

✓ ៤.៩.២៖ ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវែតណពញណលញនូវប្កបខ័ ឌ ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ និងវសិ័យឯកជ្ន 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៤.១០.៖ ប្បព័នធសវនកមម និងអធិការកិចចណលើការប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងណប្បើប្បាស់ធនធានហរិញ្ញវែថុ និងប្ទ្ពយសមបែតិរបស់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបាន 
ពប្ងឹង។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៤.១០.១៖ ការបណងាើែអងគភាពសវនកមមនផេកាុង និងការណរៀបចំនើែិវធិើសវនកមមនផេ
កាុងសប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ   

 

 
✓ ៤.១០.២៖ ការពប្ងឹងការណធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវែថុពើខាងណប្ៅណលើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ 
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តារាងទី ៨៖ ការគ្គប់គ្គងហាៃិភ័យេំខាៃ់ៗេគ្មាប់េមាេភាគទី៤ 

ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព  

ណកើែមាន 
វធិានការកាែ់បនថយ 

១ 
ដំណ ើ រការណរៀបចំកមមវធិើវនិិណយាគ និងគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ណៅតែមិនអាចបនសុើោា បានទាងំប្កបខ័ ឌ ណពលណវលា និងខលឹមសារ 

ខពស ់ មធយម 

-ប្កសួងមហានផេ ប្កសួងតផនការ ប្កសួងណសដឋកិចច និងហរិញ្ញវែថុ និងណលខាធិការ
ដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវរមួោា ពិនិែយ និងតកសប្មួលនូវនើែិវធិើ និងប្កបខ័ ឌ ណពល
ណវលាននការណរៀបចំកមមវធិើវនិិណយាគ និងគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ  

-ការសិកាអំពើលទ្ធភាពកាុងការប្បបាច់បញ្ចូ លោា រវាងប្កុមការងារកសាងតផនការ 
និងប្កុមការងារហរិញ្ញវែថុរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

២ 
វមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុ និងកំត ទ្ប្មង់ប្បព័នធថវកិារដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណៅពំុទាន់
ប្សបោា ជាមួយនឹងណោលណៅកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ 

ខពស ់ មធយម 
ការណរៀបចំ និងអនុម័ែនូវឯកសារទ្សសនទានសដើពើចកខុវស័ិយ និងយុទ្ធសាស្តសតនន
កមមវធិើកំត ទ្ប្មង់បើបូកមួយ 

៣ 
រដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  មិនប្ែូវបានផតល់ថវកិាប្គប់ប្ោន់ ណដើមបើអនុវែតមុខងារថមើៗ
នានាតដលបានណផេរ 

ខពស ់ មធយម 

-ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. និងប្កសួងមហានផេប្ែូវបនតណធវើការជាមួយប្កសួង
ណសដឋកិចចនិងហរិញ្ញវែថុ ណដើមបើតសវងយល់រមួោា ពើផលប៉ាោះពាល់អវជិ្ាមានណដ្ឋយសារ
ហានិភ័យណនោះ ណហើយអាចណដ្ឋោះប្សាយរមួោា  

-ការកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវមុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើសណៅ
កាុងចំណណាមមុខងារតដលបានណផេររចួណហើយណៅឱ្យរដឋបាលប្កុង ប្សុក 

៤ ការណផេរការប្គប់ប្គងប្ទ្ពយសមបែតរិដឋណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវពនារណពល មធយម ខពស ់
ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. និងប្កសួងមហានផេប្ែូវបនតណធវើការជាមួយប្កសួងណសដឋ
កិចចនិងហរិញ្ញវែថុ និងប្កសួងណផេរមុខងារពាក់ព័នធនានា  

៥ 
ការបណងាើែឱ្យមានប្បព័នធ ឬយនតការណផសងៗោា ជាណប្ចើនណដើមបើណផេរធនធានណៅឱ្យរដឋបា
លថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបងាឱ្យមានការចំណាយបតនថមណប្ចើន និងបងាឱ្យោម នសងគែិ
ភាពជាមួយនឹងណោលការ ៍ននការផារភាា ប់ថវកិាណៅនឹងណោលនណយាបាយ។ 

ខពស ់ ខពស ់
-ការកាែ់បនថយឱ្យបានជាអែិបបរមានូវការណប្បើប្បាស់យនតការចំណពាោះកិចចនានាពាក់
ព័នធនឹងការណផេរធនធាន 
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ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព  

ណកើែមាន 
វធិានការកាែ់បនថយ 

  -ធានាថ្នណោលបំ ងជាទូ្ណៅមួយននការបណងាើែប្បព័នធណផេរធនធានអនតររដឋបាល
មួយប្ែូវបានកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់ និងមានលកខ ៈសាមញ្ញ 

៦ 
ភាពដ្ឋច់ណដ្ឋយត កៗពើោា ននការប្បមូល ការចងប្កង ការរកាទុ្ក ការតចកចាយ 
និងការណប្បើប្បាស់ទិ្នាន័យ តដលណធវើឱ្យការវាយែនមល ការតាមដ្ឋនណៅណលើការវភិាជ្ 
និងការចំណាយថវកិាពំុមានប្បសិទ្ធភាព 

ខពស ់ ខពស ់

ប្ែូវបណងាើែប្កុមការងារណដើមបើពិនិែយណមើលណ ើងវញិនូវប្បព័នធប្គប់ប្គងទិ្នាន័យមូល
ដ្ឋឋ នបចចុបបនា រមួទាងំទិ្នាន័យតដលប្គប់ប្គងណដ្ឋយណលខាធិការដ្ឋឋ នគ.ជ្.អ.ប. 
ប្កសួងណសដឋកិចចនិងហរិញ្ញវែថុ ប្កសួងមហានផេ និងប្កសួងតផនការ និងណរៀបចំឱ្យ
មានតផនការចាស់លាសមួ់យណដើមបើបញ្ចូ ល ឬណធវើសនាធ នកមមរវាងទិ្នាន័យទាងំ
ណនោះ។ 
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៣.៥. េមាេភាគទី៥៖ ការ្តល់សេវាសាធារ ៈ ៃិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ៃ 
៣.៥.១. េៃិទាៃភាព  

ការណលើកកមពស់គុ ភាព និងប្បសិទ្ធភាពននការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នគឺ
ជាណោលបំ ងដ៏ចមបងរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលណៅកាុងកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់សំខាន់ៗនានារបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល។ 
ណដើមបើចូលរមួសណប្មចបាននូវណោលបំ ងណនោះ កាុងប្កបខ័ ឌ ននកំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ
បានណផ្លត ែណៅណលើការពិនិែយ និងការណរៀបចំណ ើងវញិនូវរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិប្សបតាមណោលការ ៍ននការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយ ការពប្ងឹងសមែថភាពសាថ ប័ន និង
ធនធានមនុសស រមួជាមួយនឹងការណផេរសិទ្ធិអំណាច មុខងារ ធនធាន និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណៅឱ្យរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ សំណៅបងខិែការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន
ឱ្យណៅណកៀកជ្ិែប្បជាពលរដឋ។  

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែត កជ្ទ្ើ១ (២០១០-២០២០) ណទាោះបើរចនាសមព័នធ និងប្បព័នធ
ប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានតកសប្មួល ប្ពមទាងំមុខងារ នងិធនធាននានាប្ែូវបានណផេរ
ជាបណ តើ រៗណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏ណដ្ឋយ កក៏ារប្គប់ប្គង ការចាែ់តចងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ 
និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណៅពុំទាន់អាចណឆ្លើយែបបានយា៉ា ងមានប្បសិទ្ធភាព
ណៅនឹងែប្មូវការ និងបញ្ហា ប្បឈមនានារបស់ប្បជាពលរដឋណៅតាមមូលដ្ឋឋ នតដលមានការណកើនណ ើងជា
ប្បចាណំនាោះណ ើយ។  

ជាទូ្ណៅ ការរ ើកចំណរ ើនតផាកណសដឋកិចច សងគម នគរូបនើយកមម បណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន នងិការវវិឌ្ឍនន
ជ្ើវភាពរស់ណៅតាមតបបទ្ំណនើប បានណធវើឱ្យណកើនណ ើងនូវែប្មូវការថមើៗជាណប្ចើនបតនថមណទ្ៀែរបស់ប្បជាពលរដឋ។ 
ទ្នេឹមោា ណនោះ ការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា ក៏ជាបញ្ហា ប្បឈម
ចំណពាោះប្បជាពលរដឋ តដលទាមទារឱ្យមានការផតល់អនតរាគមន៍ណដ្ឋោះប្សាយពើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យបាន
ទាន់ណពលណវលាផងតដរ។ ជារមួ ណដើមបើពប្ងឹង និងណលើកកមពស់គុ ភាព និងប្បសិទ្ធភាពននការផតល់ណសវាសា
ធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការ និងបញ្ហា ប្បឈមរបស់ប្បជាពលរដឋ គឺអាប្ស័យ
ណៅណលើកតាត សំខាន់ៗមួយចំនួនរមួមាន៖ ១).ការកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវមុខងារជាកាែពវកិចច និង
មុខងារជាជ្ណប្មើស និងយនតការ ណោលការ ៍ តបបបទ្ និងនើែវិធិើននការអនុវែតមុខងារទាងំណនោះ ២).
ធនធានមនុសស និងការផ្លល ស់បតូរឥរយិាបថរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ៣). ធនធានហរិញ្ញវែថុ 
និង៤).ភាពជានដគូរផតល់ណសវាកាុងចំណណាមសាថ ប័នសាធារ ៈ ជាមួយអងគការសងគមសុើវលិ និងវស័ិយ 
ឯកជ្ន។  
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៣.៥.២. ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃេមាេភាគទី៥ 

៣.៥.២.១. សមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននសមាសភាគណនោះគឺ “រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានយនដការ នើែិវធិើ និងសតង់
ដ្ឋរសប្មាប់ការផដល់ណសវាសាធារ ៈ ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងសាធារ ៈប្បកប
ណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយភាព បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគមតាមរយៈការអនុវែតមុខងារជា
អា ែតិទូ្ណៅ ឬមុខងារជាជ្ណប្មើស និងមុខងារជាកាែពវកិចច ណដើមបើណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មវូការរបស់ប្បជា
ពលរដឋកាុ ងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួ ន”។  

៣.៥.២.២. យទុ្ធសាស្តសរសរាប់ការសដរមចសមិទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

ណដើមបើសណប្មចបាននូវសមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៥ណនោះ កជ្ទ្ើ២ ប្ែូវណផ្លត ែណលើកិចចការសំខាន់ៗមួយ
ចំនួនដូចខាងណប្កាម៖ 

• មុខងារជាកាែពវកិចច នងិមុខងារជាជ្ណប្មើសរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមប្បណភទ្នើមួយៗ
ប្ែូវកំ ែ់ឱ្យបានចាស់លាស ់ ដូចមានកំ ែ់កាុងសមាសភាគទ្ើ២ននកជ្ទ្ើ២ណនោះ។ ណដើមបើ
ធានាការប្គប់ប្គង និងការអនុវែតមុខងារទាងំណនោះឱ្យមានប្បសិទ្ធភាពខពស់ ចាបំាច់កប៏្ែវូ
កំ ែ់ឱ្យមានណោលការ ៍ តបបបទ្ និងនើែិវធិើចាស់លាស់ សាមញ្ញ ែមាល ភាព បរយិាប័នា 
និងសមធម ៌ ប្ពមទាងំមានលកខ ៈងាយប្សួលកាុងការប្បែិបែតិ។ នើែិវធិើសប្មាប់ការអនុវែត
មុខងារជាកាែពវកិចចនងឹមានភាពខុសោា ពើនើែិវធិើសប្មាប់អនុវែតមុខងារជាជ្ណប្មើស។ រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានណលើកទ្ឹកចិែតកាុងការណប្ជ្ើសណរ ើស និងអនុវែតមុខងារជាជ្ណប្មើសនានាណដើមបើ
ផតល់ណសវាជូ្នប្កុមប្បជាពលរដឋតដលងាយរងណប្ោោះ។ ការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និងភាពងាយរង
ណប្ោោះពើណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា ក៏ជាបញ្ហា ប្បឈមដ៏ធំចំណពាោះប្បជា
ពលរដឋ ដូណចាោះ ចាបំាច់ប្ែូវណផ្លត ែណលើការបស្តញ្ហា បភាពធន់ណៅនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និង
ការកាែ់បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានាណៅកាុងនើែិវធិើនន
ការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នផងតដរ។ 

• ការពប្ងឹង និងការតកលមែនូវយនតការនានា ណដើមបើធានាដល់ការផតល់ណសវារដឋបាលជូ្នប្បជា
ពលរដឋណដ្ឋយ្ប់រហ័ស ែមាល ភាព សមធម៌ នងិប្បកបណដ្ឋយលកខ ៈងាយប្សួល 

• រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវមានធនធានហរិញ្ញវែថុឆ្នាេ នុសិទ្ធិកាុងទ្ហំសំមប្សប និងមាន
ធនធានមនុសសប្បកបណដ្ឋយសមែថភាព និងជ្ំនាញវជិាា ជ្ើវៈជាក់លាក់ ប្ពមទាងំប្បកបណដ្ឋយ
មនសិការវជិាា ជ្ើវៈកាុងការប្គប់ប្គង ការចាែ់តចង នងិការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍ
មូលដ្ឋឋ ន 
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• ការផ្លល ស់បតូរឥរយិាបថរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិឱ្យកាល យណៅជាអាកផតល់ណសវាដ៏លែ
ប្បណសើរ និងប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពណដ្ឋយប្ែូវប្បែិបែតិឱ្យបានខាា ប់ខាួននូវឆ្នេៈមាច ស់ការ  
ភកតើភាព មនសិការវជិាា ជ្ើវៈ និងវបបធម៌ណសវាសាធារ ៈកាុងការបណប្មើណសវាជូ្នប្បជាពលរដឋ  

• ការបណងាើនកិចចសហប្បែិបែតិការយា៉ា ងជ្ិែសាិទ្ធកាុងចំណណាមរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងកិចច
សហប្បែិបែតិការកាុងភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយអងគការសងគមសុើវលិ នងិ 
វស័ិយឯកជ្នកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នកាុងតដនសមែថកិចចរបស់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសាមើនើមួយៗប្បកបណដ្ឋយភាពណជ្ឿជាក់ និងឈរណលើសាម រែើបណប្មើ 
ផលប្បណយាជ្ន៍ប្បជាពលរដឋណដ្ឋយណសាម ោះប្ែង់។ 

៣.៥.២.៣. លទ្ធផលរំពឹងទ្ុក 

សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កខាងណលើនឹងប្ែូវបានសណប្មច តាមរយៈលទ្ធផលរពំឹងទុ្កជាយុទ្ធសាស្តសតចំនួន
៤ ដូចខាងណប្កាម៖ 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ ៖ ការប្គប់ប្គង និងការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជា
ជ្ណប្មើសរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពប្ងឹង នងិតកលមែឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាព 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ ៖ យនតការប្ចកណចញចូលតែមួយសប្មាប់ផតល់ណសវារដឋបាលណៅរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពិនិែយ តកលមែ និងពប្ងឹងការអនុវែតណដើមបើធានាដល់ការផតល់ណសវារដឋ 
បាលឱ្យកាន់តែមានភាពសាមញ្ញ ងាយប្សួល ្ប់រហ័ស ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយ 
ភាព ប្ពមទាងំជ្ំរុញការណរៀបចំ និងណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ ៖ យុទ្ធសាស្តសតណលើកកមពស់ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
ជាមួយអងគការសងគមសុើវលិ និងតផាកឯកជ្នប្ែូវបានពិនិែយ តកសប្មួល និងជ្ំរុញការអនុវែត 

• លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ ៖ ភាពធន់ណៅនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ នងិការប្គប់ប្គងហានិភយ័
ពើណប្ោោះមហនតរាយ ជ្ំងកូឺវ ើដ-១៩ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា ប្ែូវបានបស្តញ្ហា បណៅកាុង
ប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

៣.៥.២.៤. យទុ្ធសាស្តសរ និងសកមមភាពជាអាទ្ិភាពសរាប់អនុវត្រលទ្ធផលរំពឹងទ្ុកនានា 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក៥.១៖  ការប្គប់ប្គង និងការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើសរបស់ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង និងតកលមែឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាព 

ចាប់ណរៀបចំអងគការ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតពាក់ព័នធបានផតល់សិទ្ិធអំណាច មុខងារ និង
ធនធាន ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ នងិការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន តាមរយៈការ
អនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើសតដលសថិែកាុងតដនសមែថកិចចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិតាមប្បណភទ្នើមួយៗ។ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនានាណដ្ឋយណប្បើប្បាស់
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ធនធានណផេរមានភាា ប់លកខខ ឌ  និងអាចណប្បើប្បាស់ធនធានឆ្នាេ នុសិទ្ធិរបស់ខលួនបតនថមសប្មាប់អនុវែតមុខងារ
ជាកាែពវកិចចទាងំណនាោះ ណដើមបើធានាឱ្យសណប្មចបាននូវលទ្ធផលយា៉ា ងណហាចកាុងកប្មិែអបបបរមាននសតង់ដ្ឋរ
តដលបានកំ ែ់។ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតាមប្បណភទ្នើមួយៗ ក៏មានសិទ្ធិសណប្មចណប្ជ្ើសណរ ើសយកមុខងារ
ជាជ្ណប្មើសនានាមកអនុវែតតផែកតាមែប្មូវការជាក់តសតងរបស់ប្បជាពលរដឋ កាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួនណដ្ឋយ
ណប្បើប្បាស់ធនធានឆ្នាេ នុសិទ្ធិរបស់ខលួន នងិធនធានតដលណកៀរគរបានពើប្បភពប្សបចាប់ណផសងណទ្ៀែ។  

កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែតកជ្ទ្ើ១ ណទាោះបើមានមុខងារមួយចំនួនប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិក៏ណដ្ឋយ ក៏ការណផេរធនធាននានាសប្មាប់ោបំ្ទ្ដល់ការអនុវែតមុខងារទាងំណនោះក៏ណៅមិនទាន់
មានភាពសមប្សបណៅណ ើយ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ណោលការ ៍ តបបបទ្ នងិនើែិវធិើសប្មាប់ប្គប់ប្គង នងិ
អនុវែតមុខងារតដលបានណផេរទាងំណនាោះមួយចំនួនណៅពំុទាន់មានភាពចាស់លាស់ និងមួយចំននួណទ្ៀែពុំទាន់
ប្ែូវបានណរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវែតប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពខពស់ណៅណ ើយ។ ប្បការទាងំណនោះបានណធវើណៅឱ្យ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជ្ួបការលំបាកកាុងការអនុវែតមុខងារទាងំណនាោះផង និងជ្ួបការលំបាកកាុងការណរៀបច ំ
ការប្គប់ប្គង និងការចាែ់តចងមុខងារទាងំណនាោះប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព និងគ ណនយយភាពផង
តដរ។ ណដ្ឋយត ក ណដើមបើធានាដល់ការណលើកកមពស់គុ ភាព នងិប្បសិទ្ធភាពននការផដល់ណសវាសាធារ ៈក៏
ចាបំាច់ប្ែូវបនតណផេរមុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើសចាបំាច់នានាបតនថមណទ្ៀែណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ចាបំាច់ប្ែូវពិនិែយណមើលណ ើងវញិនូវមុខងារតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាពិណសសរដឋបាលថ្នា ក់ប្កុង ប្សុក ណដើមបើកំ ែ់ឱ្យចាស់លាស់ថ្នណែើមុខងារណាមួយជា
មុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារណាមួយជាមុខងារជាជ្ណប្មើស។  

កាុងន័យណនោះ កាុងអំ ុងណពលននការអនុវែត កជ្ទ្ើ២ ចាបំាច់ប្ែូវបនតពប្ងឹង និងតកលមែការប្គប់ប្គង 
និងការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើសឱ្យកាន់តែមានប្បសិទ្ធភាព។ 

ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ១ ខាងណលើណនោះ ចាបំាច់ប្ែូវណរៀបចំ និងអនុវែតនូវ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣ ដូចខាងណប្កាម៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.១.១៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង នងិការអនុវែត មុខងារ
 ជាកាែពវកិចច 

មុខងារជាកាែពវកិចចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹងប្ែូវបានកំ ែ់ចាស់លាស់ តាមរយៈ
សកមមភាពជាអាទ្ិភាពនានាតដលបានកំ ែ់ណៅកាុងសមាសភាគទ្ើ២។ ណដើមបើធានាដល់ការណលើកកមពស់
ប្បសិទ្ធភាពននការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនឹងែប្មវូឱ្យមាន៖ 

- ណោលោរណ៍ កបបបទ្ នើរវិធិើ និងសតង់ដារចាស់លាស់ក លររូវដរៀបចំដ ើងដដាយកិចចសហោរ
ជាម្ួយរកសួង សាថ ប័នតាម្វស័ិយពាក់ព័នធនានា  
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- ោរកំណរ់នូវររម្ូវោរធនធានថវោិ ធនធានម្នុសស រទ្ពយសម្បរតិ ឧបករណ៍ សមាា រៈ និង
ម្ដធោបាយនានាសរមាប់អនុវរតមុ្ខងារជាោរពវកិចចនើម្ួយៗរសបតាម្សតង់ដារក លបាន
កំណរ់ 

- ការធានាឱ្យបានថា រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិមានថវោិសម្រសប និងក លអាចពោករណ៍បាន 
រពម្ទងំមានភាពបរ់កបនកនុងោរដរបើរបាស់ធនធានមានភាា ប់លកខខណឌ ទងំដនាេះរសបតាម្
សាថ នភាពជាក់កសតង និងរបកបដដាយរបសិទ្ធភាពរសបតាម្លកខខណឌ  និងសតង់ដារក លបាន
កំណរ់ (តាម្រយៈសមាសភាគទ្ើ៤) 

- ោរធានាឱ្យបានថា រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិមានបុគគលិកកនុងចំនួនសម្រសប និងរបកបដដាយ
សម្រថភាព ជំនាញវជិាា ជើវៈចាស់លាស់ រពម្ទងំមានោរផតល់ោរអភិវឌ្ឍសម្រថភាព ល់
បុគគលិកទងំដនាេះឱ្យបានសម្រសបផងក រ (តាម្រយៈសមាសភាគទ្ើ៣) 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.១.២៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង នងិការអនុវែតមុខងារ
 ជាជ្ណប្មើស 

កជទ្ើ២ ររូវបនតជំរុញ ពរងឹងោររគប់រគង និងោរអនុវរតមុ្ខងារជាជដរម្ើសរបស់រ ឋបាលថាន ក់
ដរោម្ជារិ ដ ើម្បើធានា ល់ោរដដាេះរសាយបញ្ហា របឈម្ នងិដ្លើយរបដៅនឹងររម្ូវោរជាក់កសតងនានា
របស់របជាពលរ ឋតាម្មូ្លដាឋ ននើម្ួយៗ បកនថម្ពើដលើោររគប់រគង និងោរអនុវរតមុ្ខងារជាោរពវកិចច  
តាម្រយៈ ៖ 

- ោរដរៀបចំដោលោរណ៍កណនាឱំ្យបានចាស់លាស់បកនថម្ដទ្ៀរអំពើមុ្ខងារជាជដរម្ើសនានា
របស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ ដ ើម្បើធានាឱ្យរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិអាចកំណរ់បាននូវមុ្ខ
ងារជាជដរម្ើសនានាក លអាចដរជើសដរ ើសយកម្កអនុវរត 

- ោរពិនិរយ ោរដរៀបចំ និងោរកកលម្អកបបបទ្ នើរិវធិើននោរដរជើសដរ ើសោរដរៀបចំ និងោរ 
អនុវរតគដរមាងកនុងរកបខ័ណឌ ននមុ្ខងារជាជដរម្ើសរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ រួម្មាន ូច
ជា នើរិវធិើដរៀបចំ និងអនុវរតគដរមាងមូ្លនិធិឃុំ សងាា រ់ គដរមាងរកុង រសុក និងគដរមាង 
រាជធានើ ដខរតជាដ ើម្។ ោរដរៀបចំ និងោរកកលម្អកបបបទ្ និងនើរិវធិើននោរអនុវរតគដរមាង
នានាររូវធានា ល់ោរបស្តញ្ហា បភាពធន់ដៅនឹងោរករបរបួលអាោសធារុ និងោរ់បនថយផល
ប េះពាល់បរសិាថ ន។ 

- ោរពិនិរយ និងកកសរម្ួលនើរិវធិើននោរដរបើរបាស់ធនធាន្នាា នុសិទ្ធិរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្
ជារិសរមាប់អនុវរតមុ្ខងារជាជដរម្ើសនានា ដ ើម្បើធានាឱ្យរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិមានភាព
ោន់ករងាយរសួលកនុងោរដរៀបចំ និងោរអនុវរតគដរមាងពាក់ព័នធនឹងោរផតល់ដសវាសងគម្នានា
ដ្លើយរបដៅនឹងររម្ូវោរជាក់កសតងរបស់មូ្លដាឋ ននើម្ួយៗ 
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- ោរដរៀបចំយនតោរកចករកំលកដម្ដរៀនបទ្ពិដសាធន៍ដៅកនុងចំដោម្រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិអំពើ
ោរផតួចដផតើម្គំនិររបកបដដាយភាពនចនរបឌ្ិរកនុងោរដរជើសដរ ើស និងោរអនុវរតរបកបដដាយ
ដជាគជ័យនូវមុ្ខងារជាជដរម្ើសនានា។  

- ោរផតល់ោរអភិវឌ្ឍសម្រថភាព ល់រកុម្របឹកា និងបុគគលិករ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិកនុងោរ
ដរៀបចំកផនោរ និងោរអនុវរតមុ្ខងារជាជដរម្ើស (តាម្រយៈសមាសភាគទ្ើ៣)។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.១.៣៖ ការណរៀបចំតបបតផនននកិចចសហការរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
 និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ 

កជទ្ើ២ ររូវដធវើោរសិកា របមូ្លដម្ដរៀន បទ្ពិដសាធន៍ ដ ើម្បើដរៀបចំនិងដាក់ឱ្យអនុវរតនូវកបបកផន
ននកិចចសហរបរិបរតិោររវាងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ និងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិកនុងោរដរៀបចំ និងផតល់
ដសវាសាធារណៈក លផតល់ផលរបដោជន៍រមួ្ ឬដដាេះរសាយបញ្ហា រមួ្របស់របជាពលរ ឋកនុងក នសម្រថកិចច
ននរ ឋបាលទងំដនាេះរមួ្មាន ូចជា ោរដរៀបចំនិងអនុវរតកម្មវធិើដលើកកម្ពស់បរសិាថ ន និងោររគប់រគង
ធនធានធម្មជារិ កម្មវធិើោរ់បនថយផលប េះពាល់ពើោរករបរបួលអាោសធារុ កម្មវធិើធុរកិចចដ ើម្បើដលើកកម្ពស់
ផលិរផលកនុងរំបន់ និងដសវា ឹកជញ្ាូ នសាធារណៈជាដ ើម្។ ោរបដងាើរឱ្យមានកបបកផនននកិចចសហោរ
ោន រវាងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិនឹងជួយដលើកកម្ពស់ ល់ោរផដល់ដសវារួម្ោន  ក លមានលកខណៈផដល់ 
ផលរបដោជន៍ ល់រ ឋបាលពើរឬដរចើន និងមានលកខណៈ្លងោរ់រពំរបទ្ល់ននរ ឋបាលពើរឬដរចើន។ 

ភាពដជាគជ័យននោរអនុវរតតាម្កបបកផនននកិចចសហរបរិបរតិោរដនេះ នឹងររូវដរៀបចំចងរកងជា
ដម្ដរៀន និងបទ្ពិដសាធន៍លអៗ សរមាប់ោរផសពវផាយតាម្របព័នធផសពវផាយពរ័៌មាន និងតាម្បោត ញ
ព័រ៌មានសងគម្នានា។ ោរបណតុ េះបោត ល ល់បុគគលិករ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិអំពើរកបខ័ណឌ គរិយុរត និង
កបបកផនននកិចចសហោរដនេះក៏នឹងររូវដរៀបចំផងក រ។ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៥.២៖  យនតការប្ចកណចញចូលតែមួយសប្មាប់ផតល់ណសវារដឋបាលណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិប្ែវូបានពិនិែយ តកលមែ និងពប្ងឹងការអនុវែតណដើមបើធានាដល់ការផតល់ណសវា 
រដឋបាលឱ្យកាន់តែមានភាពសាមញ្ញ ងាយប្សួល ្ប់រហ័ស ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព
គ ណនយយភាព ប្ពមទាងំជ្រុំញការណរៀបច ំនិងណប្បើប្បាស់ប្បព័នធបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន 

យនតោររចកដចញចូលករម្ួយដៅរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ ររូវបានបដងាើរដ ើងកនុងដោលបំណង
របមូ្លផតុ ំោរផតល់ដសវារ ឋបាលក លសថិរកនុងក នសម្រថកិចចរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិនើម្យួៗជូនរបជា
ពលរ ឋដៅកកនលងករម្ួយ តាម្នើរិវធិើសាម្ញ្ញ បងាលកខណៈងាយរសួលជូនរបជាពលរ ឋកនុងោរកសវងរក 
និងោរទ្ទ្ួលបាននូវដសវាឆាប់រហ័ស សំដៅដ្លើយរបដៅនឹងររម្ូវោររបស់របជាពលរ ឋរបកបដដាយ
របសិទ្ធភាព រមាល ភាព គណដនយយភាព។  

កនុងរកបខ័ណឌ ននកំកណទ្រម្ង់វមិ្ជឈោរ និងវសិហម្ជឈោរ យនតោររចកដចញចូលករម្ួយសរមាប ់
ផតល់ដសវារ ឋបាលដៅរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិររូវបានបដងាើរ និងពរងើកជាជំហានៗ។ គិររហូរ ល់ឆាន ំ
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២០២០ អងគភាពរចកដចញចូលករម្ួយររូវបានបដងាើរ និងដាក់ឱ្យ ំដណើ រោរដៅទូ្ទងំរ ឋបាលរាជធានើ 
ដខរតទងំអស់ និងោរោិល័យរចកដចញចូលករម្ួយបានបដងាើរ និងដាកឱ់្យ ដំណើ រោរក លមានលកខណៈ
ដពញដលញដៅរ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ សរុបចំននួ១១៤ រពម្ទងំបាន និងកំពុងដរៀបចំជាបដណតើ រៗ 
ដ ើម្បើដាក់ឱ្យអនុវរតឱ្យបានដពញដលញចំដពាេះរ ឋបាលរកុង រសុកក លដៅដសសសល់។  

ោរោិល័យរចកដចញចូលករម្ួយដៅថាន ក់រកុង រសុក ខណឌ ទងំដនេះររូវបានដរៀបចំបដងាើរ នងិ
ដាក់ឱ្យរបរិបរតិោរដៅរកុង រសុក ខណឌ ចំនួន១១៤ មុ្នដពលក លមុ្ខងារ និងរចនាសម្ព័នធរបស់រ ឋបាល
រកុង រសុក ខណឌ ររូវបានកកសរម្ួលជាថមើតាម្រយៈអនុរកឹរយដលខ១៨២ ដលខ១៨៣ និងដលខ១៨៤ ចុេះនថៃ
ទ្ើ០២ កខធនូ ឆាន ២ំ០១៩ ក លបានដធវើសមាហរណកម្មោរោិល័យជំនាញនានាចូលដៅកនុងរចនាសម្ព័នធ
របស់រ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ  រសបតាម្ដោលោរណ៍ននរ ឋបាលឯកភាព។  

ដទេះបើយនតោររចកដចញចូលករម្ួយននរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិបាន និងកពុំងរបរិបរតោិរផតល់
ដសវារ ឋបាលជូនរបជាពលរ ឋបានលអគួរឱ្យករ់សមាគ ល់ក៏ដដាយ ក៏កបបបទ្ និងនើរិវធិើននផតល់ដសវារ ឋបាល
ភាគដរចើនដៅមានលកខណៈដាច់ដដាយក កតាម្វស័ិយនើម្ួយៗ និងរដបៀបននោរផតល់ដសវាកផអកដលើមូ្លដាឋ ន
ននោរដរបើរបាស់រកដាសសាន ម្ នងិោរជួបរបារស័យទក់ទ្ងដដាយផ្ទា ល់រវាងអនកដសនើសំុ និងអនកផតល់ដសវា
ក លដធវើឱ្យោរផតល់ដសវាដៅមានោរលំបាក សមុគសាម ញ យរឺោ វ និងដធវើឱ្យរបជាពលរ ឋ ជាពិដសសរបជា
ពលរ ឋក លសថិរដៅរំបន់ឆាៃ យពើកកនលងផតល់ដសវាដៅករជួបោរលំបាកកនុងោរកសវងរក និងទ្ទ្ួលបានដសវា
រ ឋបាល។  

អារស័យដហរុដនេះ កនុងអ ុំងដពលននកជទ្ើ២ ចបំាច់ររម្ូវឱ្យមានោរពិនិរយ កកលម្អ និងោរដធវើ
ទ្ំដនើបកម្មនូវរចនាសម្ព័នធ កបបបទ្ នងិនើរិវធិើននោរផតល់ដសវារ ឋបាលតាម្យនតោររចកដចញចូលករម្ួយ
ឱ្យរសបដៅតាម្មុ្ខងារ និងរចនាសម្ព័នធរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិក លបានកកសរម្ួលថមើផង និងដ ើម្បើ
ធានាឱ្យរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិមានលទ្ធភាព និងសម្រថភាពកនុងោរផតល់ដសវារ ឋបាលតាម្របព័នធបដចចក
វទិ្ោព័រ៌មានជូនរបជាពលរ ឋកនុងក នសម្រថកិចចរបស់ខលួនរបកបដដាយភាពឆាល រនវ ោន់ករឆាប់រហ័ស 
ងាយរសួល រមាល ភាព គណដនយយភាព និងោន់ករមានភាពដជឿជាក់ពើរបជាពលរ ឋ។ ជាម្ួយោន ដនេះក រ 
កនុង ំោកោ់លដនេះ ផអ៥ទ្ើ១ ននកជទ្ើ២ ក៏ចបំាច់ររូវខិរខំដរៀបចំនូវយនតោររចកដចញចូលករម្ួយឱ្យ
មានលកខណៈដពញដលញដៅថាន ក់រកុង រសុក ខណឌ ឱ្យបានទូ្ទងំរបដទ្ស។ 

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ២ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣  ូចខាងដរោម្៖ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.២.១៖ ការតកសប្មលួរចនាសមព័នធ តបបបទ្ និងនើែិវធិើននការផតល់ ណសវា
 រដឋបាលតាមអងគភាពប្ចកណចញចូលតែមួយននរដឋបាលរាជ្ធានើ 
 ណខែត 

កិចចោរចំដពាេះមុ្ខ ចបំាច់ររូវពិនិរយ នងិកកសរម្ួលនូវកបបបទ្ នងិនើរិវធិើននោរផតល់ដសវារ ឋបាល
របស់អងគភាពរចកដចញចូលករម្ួយរាជធានើ ដខរត ដ ើម្បើធានា ល់ោរផតល់ដសវាឱ្យោន់ករមានភាពរលូន 
មានលកខណៈសាម្ញ្ញ និងមានលកខណៈជាកញ្ចប់ដសវា។ 

កនុងអំ ុងដពលក លរចនាសម្ព័នធ និងរបព័នធរគប់រគងរបស់រ ឋបាលរាជធានើររូវបានដរៀបចំឱ្យោល យ
ដៅជារ ឋបាលរកុងដម្ររូប ូលើករន ដហើយរ ឋបាលដខរតឱ្យោល យដៅជារ ឋបាលក លមានចររិលកខណៈជា 
រ ឋបាលរំបន់តាម្ដោលោរណ៍ននរ ឋបាលឯកភាព ក៏មានភាពចបំាច់កនុងោរពិនិរយ និងកកសរម្ួលរចនា
សម្ព័នធ កបបបទ្ និងនើរិវធិើននោររគប់រគង និងោរផតល់ដសវារបស់អងគភាពរចកដចញចូលម្ួយរាជធានើ ដខរត
ឱ្យរសបដៅនឹងរចនាសម្ព័នធ និងរបព័នធរគប់រគងថមើ។ ទ្នាឹម្នឹងដនាេះ ក៏ររូវដផ្ទត រដៅដលើោរដផារមុ្ខងារផតល់
ដសវារ ឋបាលចបំាច់ម្ួយចំនួនពើរ ឋបាលរាជធានើ ដខរតដៅឱ្យរ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ  និងឃុ ំសងាា រ់ ដ ើម្បើ
បងខិរោរផតល់ដសវាឱ្យោន់ករដកៀកជិររបជាពលរ ឋ និងផតល់ដសវាឱ្យបានឆាប់រហ័ស។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.២.២៖ ការតកសប្មលួរចនាសមព័នធ តបបបទ្ និងនើែិវធិើននការផតល់ណសវា
 រដឋបាលតាមការយិាល័យប្ចកណចញចូលតែមួយននរដឋបាលប្កងុ 
 ប្សុក ខ ឌ  

កជទ្ើ២ នងឹដធវើោរកកសរម្ួលរចនាសម្ព័នធ កបបបទ្ នងិនើរិវធិើននោរផតល់ដសវារ ឋបាលតាម្
ោរោិល័យរចកដចញចូលករម្ួយននរ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ ឱ្យរសបដៅនឹងមុ្ខងារ រចនាសម្ព័នធ និង
របព័នធរគប់រគងថមើរបស់រ ឋបាល រកុង រសុក ខណឌ តាម្ដោលោរណ៍ននរ ឋបាលឯកភាព។ ោរកកសរម្ួល
រចនាសម្ព័នធ កបបបទ្ និងនើរិវធិើផតល់ដសវាតាម្ោរោិល័យរចកដចញចូលករម្ួយដនេះ ក៏ររូវដផ្ទត រផងក រ
ដៅដលើលទ្ធភាពននោរបដងាើរសាខាោរោិល័យរចកដចញចូលករម្ួយសរមាប់រ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ
ក លមានររម្ូវោរដសវាដរចើន និងោរបដងាើរភាន ក់ងារចល័ររបស់ោរោិល័យរចកដចញចូលករម្ួយសរមាប់
ោរផតល់ដសវារ ឋបាលជូនរបជាពលរ ឋរស់ដៅតាម្ភូម្ិ ឃុកំ លសថិរដៅឆាៃ យពើមូ្លដាឋ នននោរោិល័យ
រចកដចញចូលករម្ួយ ឬដរបើរបាស់យនតោររចកដចញចូលករម្ួយដៅរ ឋបាលឃុ ំ សងាា រ់ជួយទ្ទ្ួលពាកយ
ដសនើសំុដសវា និងផតល់លទ្ធផលចុងដរោយជូនរបជាពលរ ឋនូវបោត ដសវាក លររូវផតល់ដដាយោរោិល័យ
រចកដចញករម្ួយ។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.២.៣៖ ការផតល់ណសវារដឋបាលតាមប្បព័នធអនឡាញ 

ោររបារស័យទក់ទ្ងរវាងអងគភាព/ោរោិល័យរចកដចញចូលករម្ួយននរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ
ជាម្ួយរបជាពលរ ឋ តាម្រយៈរបព័នធបដចចកវទិ្ោព័រ៌មាននឹងររូវដរៀបចំដ ើង ដ ើម្បើធានា ល់ោរដលើក
កម្ពស់គុណភាព និងរបសិទ្ធភាពននោរផតល់ដសវាជូនរបជាពលរ ឋ។ របជាពលរ ឋនឹងអាចដសនើសំុដសវា
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នានាតាម្របព័នធអនឡាញ រពម្ទងំអាចតាម្ដាន ឹងអំពើសាថ នភាពកិចច ំដណើ រោរវវិឌ្ឍននសំដណើ សំុដសវា
របស់ខលួនផងក រ។ ទ្នាឹម្ោន ដនេះ ោរបង់កនរម្ដសវាតាម្របព័នធដអ ិចររូនិចក៏នឹងររូវដរៀបចំ និងដាក់ឱ្យ
អនុវរតផងក រ។ ថាន លកម្មវធិើដអ ិចររូនិចនឹងររូវដរៀបចំដ ើងតាម្សតង់ដារជារិ សរមាប់ោរដាក់ឱ្យដរបើ
របាស់ដលើោរផតល់ដសវាតាម្របព័នធអនឡាញដៅតាម្ោរោិល័យ/អងគភាពរចកដចញចូលករម្ួយ។  
កិចចោរទងំដនេះនឹងររូវដរៀបចំអនុវរតជាជំហានៗ រួម្មាន ូចជាោរបំពាក់នូវឧបករណ៍ សមាា រៈ និងោរ 
បណតុ េះបោត លជំនាញបដចចកវទិ្ោព័រ៌មាន ល់បុគគលិកននោរោិល័យ/អងគភាពរចកដចញចូលករម្ួយដៅ
ទូ្ទងំរបដទ្សជាដ ើម្។ 

ទ្នាឹម្ោន ដនេះ តាម្រយៈោរអនុវរតសកម្មភាពអាទ្ិភាពនានាក លបានកំណរក់នុងសមាសភាគទ្ើ៣ 
នឹងដរៀបចំឱ្យមានបុគគលិកកនុងចំនួនសម្រសប និងមានសម្រថភាពជំនាញ និងរកម្សើលធម្៌វជិាា ជើវៈសរមាប់
បដរម្ើោរងារតាម្ោរោិល័យ/អងគភាពរចកដចញចូលករម្ួយ ដ ើម្បើធានា ល់ោរផតល់ដសវារ ឋបាលជូន
របជាពលរ ឋតាម្ដោលោរណ៍ កបបបទ្ និងនើរិវធិើក លបានកំណរ់។  

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៥.៣៖ យុទ្ធសាស្តសតណលើកកមពស់ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិជាមួយអងគការ
សងគមសុើវលិ និងតផាកឯកជ្នប្ែវូបានពិនិែយ តកសប្មលួ និងជ្រុំញការអនុវែត 

ោរចូលរមួ្របស់អងគោរសងគម្សុើវលិ និងកផនកឯកជនកនុងកិចច ំដណើ រោរកំកណទ្រម្ង់វមិ្ជឈោរ 
និងវសិហម្ជឈោរររូវបានកំណរ់ដៅកនុងសមាសភាគនានាននកម្មវធិើជារិ ជាពិដសសោរចូលរមួ្កនុងោរ
ដលើកកម្ពស់អភិបាលកិចចរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិមានកំណរ់កនុងសមាសភាគទ្ើ២ និងោរចូលរមួ្កនុង
កិចច ំដណើ រោរដរៀបចំកផនោររបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិកប៏ានកណំរ់កនុងសមាសភាគទ្ើ៤។ កនុងោរផតល់
ដសវាសាធារណៈ នងិោរអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ នរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារ ិអងគោរសងគម្សុើវលិ និងកផនកឯកជន
ក៏ជារួអងគ ម៏ានសារៈសំខាន់កនុងោរចូលរមួ្កនុងភាពជាន គូជាម្ួយរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ ដ ើម្បើរមួ្
ចំកណកដលើកកម្ពស់គុណភាព និងរបសិទ្ធភាពននោរផតល់ដសវាជូនរបជាពលរ ឋ។ ភាពជាន គូដនេះអាច
ដរៀបចំកនុងកបបកផនដរចើនោ ងដផសងោន  ក លកនុងដនាេះអាចរមួ្មាន ូចជា ៖  

- អងគោរសងគម្សុើវលិអាចដរបើរបាស់ធនធានរបស់ខលួនកនុងោរផតល់ដសវាជូនរបជាពលរ ឋ  
ដរោម្កិចចរពម្ដរពៀងកិចចសហរបរិបរតិោរជាម្ួយរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ 

- រកុម្ហ ុនឯកជន និងអងគោរសងគម្សុើវលិអាចចុេះកិចចសនោជាម្ួយរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ
កនុងោរផតល់ដសវានានា ដដាយដរបើរបាស់ថវោិរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ 

- រកុម្ហ ុនឯកជន និងអងគោរសងគម្សុើវលិអាចផតល់ដសវាជូនរបជាពលរ ឋដរោម្កិចចរពម្ដរពៀង
ជាម្ួយរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ ដដាយោរដរបើរបាស់កនរម្ដសវាក លរបមូ្លបានពើោរផតល់ដសវា 
ទងំដនាេះ  

- ោរផតល់ដសវាកនុងភាពជាន គូរវាងរ ឋជាម្ួយកផនកឯកជន ក លកនុងដនាេះរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ
គឺជាមាច ស់ននរទ្ពយសម្បរតិ ដហើយកផនកឯកជនអាចដរបើរបាស់រទ្ពយសម្បរតិដនាេះដ ើម្បើផតល់ដសវា
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សាធារណៈជូនរបជាពលរ ឋ ឧទហរណ៍ ូចជាទ្ើលានចក់សំរាម្សំណល់រងឹជាដ ើម្ ក ល
ជាកម្មសិទ្ធិរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ ករកផនកឯកជនអាចដរបើរបាស់ទ្ើលានចក់សំរាម្ដនេះ 
សរមាប់ោរផតល់ដសវារបមូ្លសំរាម្។ 

ដទេះោ ងោក៏ដដាយ ក៏ររូវកបងកចកឱ្យដាច់ពើោន នូវរួនាទ្ើរបស់អងគោរសងគម្សុើវលិ និងកផនក
ឯកជនកនុងោរចូលរមួ្កនុងកិចចោរអភិបាលកិចច និងោរដរៀបចំកផនោររបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ និង 
រួនាទ្ើកនុងោរផតល់ដសវាសាធារណៈ និងោរអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ ន។ ជាដោលោរណ៍ ររូវដជៀសវាងឱ្យបាននូវ
ោរដរៀបចំនានាក លឈានដៅដធវើឱ្យអងគោរសងគម្សុើវលិ និងកផនកឯកជនមានឥទ្ធិពលដៅដលើោរសដរម្ចចិរត
របស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិដលើោររបគល់កិចចសនោផតល់ដសវាសាធារណៈ ឬោរផតល់ឱ្ោសសរមាប់ោរ
ដធវើអាជើវកម្មផ្ទត ច់មុ្ខដដាយោម នោររបកួររបកជង។  

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៣ ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ នងិអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៣  ូចខាងដរោម្ ៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.៣.១៖ ការណរៀបចំបញ្ា ើមូលដ្ឋឋ នអាជ្ើវកមម ឬសហប្ោសណៅតាមមូលដ្ឋឋ ន 

រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិនើម្ួយៗររូវដរៀបចំចងរកង និងដធវើបចចុបបននភាពជារបចនូំវទ្ិននន័យ
មូ្លដាឋ នអាជើវកម្ម សិបបកម្ម ដសវាកម្ម សហគម្ន៍ផលិរនានាក លសថិរកនុងក នសម្រថកិចចរបស់ខលួន ដ ើម្បើ
ដរបើរបាស់កនុងដោលបំណងបងាលកខណៈងាយរសួល និងោរំទ្ ល់កផនកឯកជនកនុងោរជំរុញ និងពរងើកោរ
វនិិដោគដលើអាជើវកម្មរបស់ខលួន ក លជំរុញ ល់ោរអភិវឌ្ឍដស ឋកិចចមូ្លដាឋ នឱ្យោន់ករមានភាពរ ើកចដរម្ើន 
និងបដងាើរោរងារដៅមូ្លដាឋ ន រពម្ទងំោរចូលរមួ្របស់កផនកឯកជនកនុង ំដណើ រោរផតល់ដសវា និងោរ
អភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ ន។  

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.៣.២៖ ការណលើកកមពស់ភាពជានដគូជាមួយវស័ិយឯកជ្នកាុងការផតល់ 
 ណសវាសាធារ ៈ 

កជទ្ើ២ នឹងដរៀបចំសិកា និងដាក់ឱ្យអនុវរតនូវគំរូននកបបបទ្ នងិនើរិវធិើសតើពើោរដលើកកម្ពស់ភាព
ជាន គូរវាងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ និងកផនកឯកជនកនុងោរផតល់ដសវាសាធារណៈ និងោរអភិវឌ្ឍដស ឋកិចច
មូ្លដាឋ ន (តាម្រយៈោរអនុវរតសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពក លបានកំណរក់នុងសមាសភាគទ្ើ៤)។ ោរសិកា 
និងោរដរៀបចំនូវគំរូកបបបទ្ដនេះ ររូវដផ្ទត រដលើ៖ 

- ទ្សសនទន អរថរបដោជន ៍ និងវសិាលភាពននភាពជាន គូរវាងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ និង
កផនកឯកជន 

- គំរ ូឬកបបកផនននភាពជាន គូរវាងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ នងិកផនកឯកជនក លមានលកខណៈ
សម្រសបសរមាប់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិតាម្របដភទ្នើម្ួយៗ 

- ោរបដងាើរបរោិោសសម្រសប (រកបខ័ណឌ ចាប ់ ដោលនដោបាយ ោរដលើកទ្ឹកចិរត...)
សរមាប់ោរំទ្ ល់កិចច ំដណើ រភាពជាន គូរវាងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ និងកផនកឯកជន 
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- ោរកំណរ់ហានិភ័យ និងវធិានោរោរ់បនថយហានិភ័យននភាពជាន គូរវាងរ ឋបាលថាន ក់
ដរោម្ជារិ និងកផនកឯកជន 

- រចនាសម្ព័នធ និងហរិញ្ញបបទនននភាពជាន គូរវាងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ និងកផនកឯកជន។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.៣.៣៖ ការបណងាើែប្កបខ័ ឌ ននការផតល់ណសវាសាធារ ៈតាមរយៈអាក
 ផគែ់ផគង់ណសវា 

ដសវាសាធារណៈម្ួយចំននួអាចររូវបានផតល់ោ ងមានរបសិទ្ធភាព តាម្រយៈោរផតល់កិចចសនោ
ដៅឱ្យអនកផគរ់ផគង់ដសវា ឬអនកទ្ទ្ួលោរជាអនកអនុវរតោរផតល់ដសវាទងំដនាេះ។ នាដពលកនលងម្ក រ ឋបាល
ថាន ក់ដរោម្ជារិបានដរៀបចំ និងអនុវរតនូវរកបខ័ណឌ ដនេះបានោ ងលអ ជាពិដសសចំដពាេះកិចចសនោឱ្យដៅអនក
ទ្ទ្ួលោរកនុងោរអនុវរត ឬោរសាងសង់គដរមាងដហដាឋ រចនាសម្ព័នធរូបវនតដៅតាម្មូ្លដាឋ ននានា ក៏ប ុកនត
កបបកផនដនេះម្ិនទន់ររូវបានអនុវរតរបកបដដាយភាពចាស់លាស់សរមាប់ោរផតល់ដសវាសងគម្នានាដរៅពើ
ដហដាឋ រចនាសម្ព័នធរូបវនតដនាេះដ ើយ។ 

ដហរុផលក លររម្ូវឱ្យរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវរកបខ័ណឌ ដនេះរមួ្មាន៖  

១. ដសវាម្ួយចំនួនទម្ទរនូវជំនាញបដចចកដទ្សជាក់លាក់ ក លរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិម្ិន
មានអនកជំនាញដនេះដៅកនុងរកបខ័ណឌ ននសាថ ប័នរបស់ខលួន 

២. ដសវាម្ួយចំនួនទម្ទរឱ្យមានោរដរជើសដរ ើសបុគគលិកកនុងចំនួនដរចើនសរមាប់បំដពញោរងារ
កនុងរយៈដពលខលើ ក លរបោរដនេះរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិររូវោរដពលដវលា និងពិបាកកនុងោរដរជើសដរ ើសបុគគ
លិកជំនាញទងំដនេះ ដហរុដនេះ រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិអាចអនុវរតដសវាម្ួយចំនួនតាម្រយៈអនកផគរ់ផគងដ់សវា 

៣. ជំរុញ និងដលើកកម្ពស់គំនិរផតួចដផតើម្របកបដដាយនវានុវរតន៍ នងិោររបកួររបកជងដដាយដហរុ
ថាអនកផគរ់ផគងដ់សវា ក លរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិផដល់កិចចសនោនឹងពោោម្ដរៀបចំសំដណើ គដរមាងឱ្យបាន
លអតាម្ក លអាចដធវើដៅបានសរមាប់ោរផតល់ដសវា។ 

កិចចោរជាអាទ្ិភាពក លររូវដរៀបចំ រមួ្មាន ៖ 

- ដសចកតើកណនាសំតើពើលកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ោរកំណរ់របដភទ្ដសវាក លររូវផតល់ដដាយអនក
ផគរ់ផគង់ដសវា ឬអនកទ្ទ្ួលោរ 

- ដសចកតើកណនាសំតើពើោរដរៀបចំលកខខណឌ ោរងារ/កិចចសនោសរមាប់អនកផគរផ់គង់ដសវា ឬអនក
ទ្ទ្ួលោរ 

- ដសចកតើកណនាសំតើពើោរតាម្ដាន ររួរពិនិរយ នងិវាយរនម្លរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិដលើ
ោរផតល់ដសវារបស់អនកផគរផ់គង់ដសវា ឬអនកទ្ទ្ួលោរ។ 
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៥.៤៖ ភាពធន់ណៅនឹងការតប្បប្បលួអាកាសធាែុ និងការប្គប់ប្គងហានិភ័យពើណប្ោោះ 
មហនតរាយ ជ្ងឺំកូវ ើដ-១៩ និងជ្ងឺំឆ្លងកាចសាហាវនានា ប្ែវូបានបស្តញ្ហា បណៅកាុ ង
ប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

ដៅកនុងរំបនជ់ាដរចើនននរបដទ្សកម្ពុជាបានទ្ទ្ួលរងដរោេះម្ហនតរាយជាញឹកញាប់ ដដាយបានផតល់
ផលប េះពាល់ ល់អាយុជើវរិ រទ្ពយសម្បរតិ និងសុខុមាលភាពរបស់របជាពលរ ឋ រពម្ទងំដធវើឱ្យខូចខារ
 ល់ដហដាឋ រចនាសម្ព័នធដៅតាម្មូ្លដាឋ ននានាផងក រ។ ោរករបរបួលអាោសធារុដៅដលើពិភពដលាកក ល
បងាឱ្យមានដរោេះម្ហនតរាយ និងជងំឺ្ លងោចសាហាវនានាទងំដនេះបានដកើរដ ើងោន់ករញឹកញាប ់ និង
ោន់ករធៃន់ធៃរដ ើងៗ ដហើយក៏នឹងបងាផលប េះពាល់អវជិាមានកនុងរយៈដពលកវងដៅកនុងវស័ិយជាដរចើននន
ដស ឋកិចច និងសងគម្ផងក រ។ ឧទហរណ៍ដៅដពលក លសើរុណា ភាពដ ើងខពស់ អាចររម្ូវឱ្យមានោរផ្ទល ស់
បតូរនូវោរសាងសង់អោរសាលាដរៀនដ ើម្បើឱ្យកុមារអាចដរៀនបានរសួល។ សើរុណា ភាពដ ើងោន់ករខពស់ក៏
នឹងជេះឥទ្ធិពល ល់សុខភាពរបស់ម្នុសសនិងររម្ូវោរននដសវាសុខភាពក៏ររូវដកើនដ ើងផងក រ។ ោរសាង
សង់ផលូវ សាព ននិងដហដាឋ រចនាសម្ព័នធរូបវនតដផសងដទ្ៀរក៏នឹងផ្ទល ស់បតូរដ ើម្បើធានា ល់ោរោរពារដៅនឹងទ្ឹក
ដភលៀង និងទ្ឹកជំនន់ក លដកើនដ ើង។ ោរផ្ទល ស់បតូរ ឬោរករបរបួលននលំនាទំ្ឹកដភលៀងក៏ដធវើឱ្យកសិករររូវផ្ទល ស់បតូរ
ពូជ ំោនំានាផងក រ។ 

ោរជេះឥទ្ធិពលននោរករបរបួលអាោសធារុ ក៏ដធវើឱ្យប េះពាល់ ល់របដភទ្ដសវានានាក លររូវផតល់
ដដាយរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិផងក រ។ ដៅដពលក លដរោេះម្ហនតរាយ និងជងំឺ្លងោចសាហាវនានាដកើរ
ដ ើង រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិចបំាច់ររូវករមានលទ្ធភាពដដាេះរសាយ និងដ្លើយរបោ ងឆាប់រហ័ស និង
មានរបសិទ្ធភាព ដដាយម្ិនចបំាច់រង់ចោំរកណនា ំឬោរដផារធនធានពើថាន ក់ជារិដ ើយ។ 

ជំងឺកូវ ើ -១៩ ជាជំងឺ្លងោចសាហាវ និងរបកបដដាយដរោេះថាន ក់ធៃន់ធៃរក លបាននិងកំពុងរ ើក
រាលដាលដៅទូ្ទងំពិភពដលាកក លបានដធវើឱ្យប េះពាល់ ល់អាយុជើវរិរបស់របជាពលរ ឋ សុខភាពសាធារ
ណៈ សោត ប់ធាន ប់សាធារណៈ និងដស ឋកិចច-សងគម្។ ដ ើម្បើឈានដៅរគប់រគង និងទ្បស់ាា រ់ោររ ើករាល
ដាលននជម្ៃឺ ៏ោចសាហាវដនេះ និងឈានដៅដបើកឱ្យ ំដណើ រោរដ ើងវញិនូវសកម្មភាពដស ឋកិចច-សងគម្  
រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិរគប់ករម្ិរមានរួនាទ្ើោ ងសំខាន់កនុងោរចូលរមួ្ជាម្យួរាជរដាឋ ភបិាល និងសាថ ប័ន
មានសម្រថកចិចនានាកនុង កឹនា ំ រគប់រគង នងិចរ់កចងអនុវរតនូវដោលនដោបាយ ដោលោរណ៍កណនា ំ
និងសកម្មភាពនានាក លរមួ្ចំកណក ល់ោរទ្ប់សាា រ់នូវោររ ើករាលដាលនូវជំងឺកូវ ើ -១៩ និងជំងឺ្លងោច
សាហាវនានា ជាពិដសសោរពរងឹងោរអប់រនំិងបដងាើនោរយល់ ឹង ៏ទូ្លំទូ្លាយ ល់របជាពលរ ឋជាម្ួយ
និងោរដាក់ដចញ និងោរអនុវរតនូវវធិានោរសុខាភិបាល វធិានោរចាប់ និងវធិានោរដផសងៗដទ្ៀររសប
តាម្ចាប់ នងិលិខិរបទ្ដាឋ នកំណរ់។ 

ោរករបរបួលអាោសធារុ ោររគប់រគងហានិភ័យពើដរោេះម្ហនតរាយ និងជំងឺ្លងោចសាហាវនានា
ម្ិនររឹម្ករផតល់ផលប េះពាល់ដៅដលើវស័ិយ ឬដសវាោម្ួយដ ើយ ក៏ប ុកនតវាផតល់ផលប េះពាល់ដលើវស័ិយ ឬ
ដសវាទងំអស់ក លសថិរដៅដរោម្ក នសម្រថកិចចរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ។ អារស័យដហរុដនេះ ោរ
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ករបរបួលអាោសធារុ ោររគប់រគងហានិភ័យពើដរោេះម្ហនតរាយ និងជំងឺ្ លងោចសាហាវនានាររូវបាន 
ចរ់ទុ្កថា ជាបញ្ហា អនតរវស័ិយននកជទ្ើ២។ យុទ្ធសាស្តសតសរមាប់ោរបស្តញ្ហា បភាពធន់ដៅនឹងោរករបរបួល
អាោសធារុ ោររគប់រគងហានិភ័យពើដរោេះម្ហនតរាយ និងជងំឺ្ លងោចសាហាវនានាររូវបានកំណរ់ដៅ
ឧបសម្ព័នធ “ឃ”៖ យុទ្ធសាស្តសតោរករបរបួលអាោសធារុ ដរោេះម្ហនតរាយ នងិជំងឺ្លងោចសាហាវនានា។ 

ដ ើម្បើធានាសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ើ៤ខាងដលើដនេះ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវ
សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពចំននួ ៤  ូចខាងដរោម្៖ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.៤.១៖ ការបណងាើែគ ៈកមាម ធិការប្គប់ប្គងការតប្បប្បលួអាកាសធាែុ 
 ណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

គណៈកមាម ធោិររគប់រគងោរករបរបួលអាោសធារុ ដរោេះម្ហនតរាយ និងជំងឺ្លងោចសាហាវ
នានានឹងររូវបដងាើរដៅរគប់រ ឋបាលរាជធានើ ដខរត រកុង រសុក ខណឌ ទងំអស់ ដ ើម្បើសរម្បសរម្ួលដលើ
ោរងារបស្តញ្ហា បភាពធន់ដៅនឹងោរករបរបួលអាោសធារុ និងោរដ្លើយរបនឹងដរោេះម្ហនតរាយ និងជងំឺ្លង
ោចសាហាវនានាដៅកនុងកិចច ំដណើ រោរដរៀបចំកផនោរ កិចច ំដណើ រោរដរៀបចំគដរមាងថវោិ និងកនុងោរផតល់
ដសវាសាធារណៈនានាក លសថិរកនុងក នសម្រថកិចចរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ។ យនតោរបចចុបបននក ល
កំពុងបំដពញោរងារកិចចោរទងំដនេះ នឹងររូវសមាហរណកម្មបញ្ចូ លដៅកនុងគណៈកមាម ធោិររគប់រគងោរ
ករបរបួលអាោសធារុ ដរោេះម្ហនតរាយ និងជំងឺ្ លងោចសាហាវនានារាជធានើ ដខរត រកុង រសុក ខណឌ ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.៤.២៖ ការកំ ែ់បទ្ដ្ឋឋ នបណចចកណទ្សសប្មាប់ការផតល់ណសវាតដលមាន
 ភាពធន់ណៅនងឹការតប្បប្បលួអាកាសធាែុ 

បទ្ដាឋ នបដចចកដទ្សសរមាប់ោរសាងសង់ដហដាឋ រចនាសម្ព័នធដដាយរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិនឹង
ររូវពិនិរយដ ើងវញិ និងកកលម្អដ ើម្បើធានាឱ្យបានថាដហដាឋ រចនាសម្ព័នធនានាក លសាងសង់ដដាយ 
រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិមានភាពធន់ដៅនឹងោរករបរបួលអាោសធារុ។ បទ្ដាឋ នបដចចកដទ្សក លររូវបាន
ដរបើរបាស់ដដាយរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិកនុងសកម្មភាពោរំទ្វស័ិយកសិកម្មនឹងររូវបានពិនិរយដ ើងវញិ 
និងកកលម្អ ដ ើម្បើធានាថាោរបនាុំនឹងោរករបរបួលអាោសធារុ ររូវបានយកម្កអនុវរតដៅរគប់
សកម្មភាពោរំទ្កសិកម្ម ដហើយកសិករររូវបានដលើកទ្ឹកចិរតឱ្យទ្ទ្ួលយកបដចចកដទ្សផលិរកម្ម ក ល
មានភាពធន់ដៅនឹងោរករបរបួលអាោសធារុ។  

ោរបនាុំដៅនឹងោរករបរបួលអាោសធារុ នងិររម្ូវោរននោរដររៀម្បងាា រសរមាប់ដរោេះម្ហនតរាយ 
និងជំងឺ្លងោចសាហាវនានា ក៏នឹងររូវយកម្កពិចរោផងក រកនុងោរដរៀបចំដសចកតើកណនាបំដចចកដទ្ស 
និងសតង់ដារសរមាប់ោរអនុវរតមុ្ខងារជាោរពវកិចច និងមុ្ខងារជាជដរម្ើសនានារបស់រ ឋបាលថាន ក់
ដរោម្ជារិ។ 
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សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.៤.៣. ការពប្ងងឹការណប្បើប្បាស់ទ្ិនាន័យអាកាសធាែុ សនេសសន៍ភាព
 ងាយរងណប្ោោះពើការតប្បប្បលួអាកាសធាែុ និងការប្គប់ប្គង
 ហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

កជទ្ើ២ ររូវដរៀបចំឱ្យរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិមានលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន និងដរបើរបាស់នូវទ្ិននន័យ
អាោសធារុ សនាសសន៍ភាពងាយរងដរោេះ និងទ្ិននន័យននោរវភិាគោរោរ់បនថយភាពងាយរងដរោេះពើោរ
ករបរបួលអាោសធារុ ទ្និនន័យដរោេះម្ហនតរាយ នងិជំងឺ្លងោចសាហាវនានា និងកផនទ្ើភូម្ិសាស្តសតរបព័នធ
ព័រ៌មានវទិ្ោសតើពើភាពងាយភាពងាយរងដរោេះពើោរករបរបួលអាោសធារុ។ 

សកមមភាពអាទ្ិភាព ៥.៤.៤៖ ការវនិណិយាគសប្មាប់ភាពធន់ណៅនងឹការតប្បប្បលួអាកាសធាែុ 
 និងការប្គប់ប្គងហានិភ័យពើណប្ោោះមហនតរាយ និងជ្ងំឺឆ្លងកាច
 សាហាវនានា 

កជទ្ើ២ នឹងផតល់ជំនួយបដចចកដទ្ស ល់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ កនុងោរដរៀបចំោរវនិិដោគនានា
សរមាប់បដងាើរភាពធន់ដៅនឹងោរករបរបួលអាោសធារុ និងោររគប់រគងហានិភយ័ពើដរោេះម្ហនតរាយ និង
ជំងឺ្លងោចសាហាវនានាដៅកនុងសហគម្ន៍មូ្លដាឋ ន។ 

ោរវនិិដោគទងំដនេះអាចរមួ្បញ្ចូ លទងំោរសាង់សង់ដហដាឋ រចនាសម្ព័នធក លមានភាពធន់ដៅ
នឹងោរករបរបួលអាោសធារុ ោរវនិិដោគដលើសកម្មភាពកសិកម្មក លធន់នឹងអាោសធារុ និងោរវនិិដោគ
 នទ្ដទ្ៀរក លររូវោរដ ើម្បើពរងឹងនូវភាពធន់នឹងោរករបរបួលអាោសធារុ។ ោរវនិិដោគក៏អាចរួម្
បញ្ចូ ល ទងំឧបករណ៍ និងសមាា រៈសរមាប់ដ្លើយរបនឹងដរោេះម្ហនតរាយ និងជំងឺ្លងោចសាហាវនានា
ផងក រ។ 
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តារាងទី ៩៖ លទធ្លរំពងឹទុក ៃិងេកមមភាពជាអាទិភាពនានាេគ្មាប់េមាេភាគទ៥ី 

េមិទធ្លរំពឹងទុកនៃេមាេភាគទី៥៖ រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិមានយនដការ នើែិវធិើ និងសតងដ់្ឋរសប្មាបក់ារផដល់ណសវាសាធារ ៈ ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន និងការ

ប្បាប្ស័យទាកទ់្ងសាធារ ៈប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយភាព បរយិាប័នា និងសមធមស៌ងគមតាមរយៈការអនុវែតមុខងារជាអា ែតិទូ្ណៅ ឬមុខងារជា
ជ្ណប្មើស និងមុខងារជាកាែពវកិចច ណដើមបើណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មវូការរបស់ប្បជាពលរដឋកាុ ងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួ ន។ 

 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៥.១៖ ការប្គបប់្គង និងការអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចច និងមុខងារជាជ្ណប្មើសរបស់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិប្ែវូបានពប្ងឹង និងតកលមែឱ្យកានត់ែមាន
ប្បសិទ្ធភាព។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៥.១.១៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គងនិងការអនុវែតមុខងារជា
កាែពវកិចច 

✓ ៥.១.២៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង និងការអនុវែតមុខងារ
ជាជ្ណប្មើស 

✓ ៥.១.៣៖ ការណរៀបចំតបបតផនននកិចចសហការរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 
និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ 

✓ ៥.១.១៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គងនិងការអនុវែតមុខងារជា
កាែពវកិចច 

✓ ៥.១.២៖ ការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននការប្គប់ប្គង និងការអនុវែតមុខងារជា
ជ្ណប្មើស 

✓ ៥.១.៣៖ ការណរៀបចំតបបតផនននកិចចសហការរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និង 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការផតល់ណសវាសាធារ ៈ 
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៥.២៖ យនតការប្ចកណចញចូលតែមួយសប្មាប់ផតល់ណសវារដឋបាលណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពិនិែយ តកលមែ និងពប្ងឹងការអនុវែតណដើមបើធានាដល់ការ
ផតល់ណសវារដឋបាលឱ្យកាន់តែមានភាពសាមញ្ញ ងាយប្សលួ ្បរ់ហ័ស ប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាពគ ណនយយភាព ប្ពមទាងំជំ្រុញការណរៀបចំ និងណប្បើប្បាស់ប្បពន័ធបណចចកវទិ្ា
ព័ែម៌ាន 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៥.២.១៖ ការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ តបបបទ្ និងនើែិវធិើននការផតល់ណសវារដឋ
បាលតាមអងគភាពប្ចកណចញចូលតែមួយននរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត 

✓ ៥.២.២៖ ការតកសប្មួលរចនាសមព័នធ តបបបទ្ និងនើែិវធិើននការផតល់ណសវារដឋ
បាលតាមការយិាល័យប្ចកណចញចូលតែមួយននរដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  

✓ ៥.២.៣៖ ការផតល់ណសវារដឋបាលតាមប្បព័នធអនឡាញ 

 

 
 

 

✓ ៥.២.៣៖ ការផតល់ណសវារដឋបាលតាមប្បព័នធអនឡាញ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៥.៣៖  យុទ្ធសាស្តសតណលើកកមពស់ភាពជានដគូរវាងរដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិជាមួយអងគការសងគមសុើវលិ និងតផាកឯកជ្នប្ែវូបានពិនិែយ តកសប្មលួ និងជំ្រុញ
ការអនុវែត។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៥.៣.១៖ ការណរៀបចំបញ្ា ើមូលដ្ឋឋ នអាជ្ើវកមម ឬសហប្ោសណៅតាមមូលដ្ឋឋ ន 

✓ ៥.៣.២៖ ការណលើកកមពស់ភាពជានដគូជាមួយវសិ័យឯកជ្នកាុងការផតល់ណសវា
សាធារ ៈ 

✓ ៥.៣.៣៖ ការបណងាើែប្កបខ័ ឌ ននការផតល់ណសវាសាធារ ៈតាមរយៈអាកផគែ់
ផគង់ណសវា 

 

✓ ៥.៣.១៖ ការណរៀបចំបញ្ា ើមូលដ្ឋឋ នអាជ្ើវកមម ឬសហប្ោសណៅតាមមូលដ្ឋឋ ន 

✓ ៥.៣.២៖ ការណលើកកមពស់ភាពជានដគូជាមួយវសិ័យឯកជ្នកាុងការផតល់ណសវា 
សាធារ ៈ 
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លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ៥.៤៖ ភាពធនណ់ៅនឹងការតប្បប្បលួអាកាសធាែុ និងការប្គបប់្គងហានិភ័យពើណប្ោោះមហនតរាយ ជំ្ងឺងកូវ ើដ-១៩ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា ប្ែវូបាន
បស្តញ្ហា បណៅកាុងប្បពន័ធប្គបប់្គងរបស់រដឋបាលថ្នា កណ់ប្កាមជាែិ។ 

សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ១ សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសប្មាប ់ផអ៥ទ្ើ២ 

✓ ៥.៤.១៖ ការបណងាើែគ ៈកមាម ធិការប្គប់ប្គងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និង
ណប្ោោះមហនតរាយ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

✓ ៥.៤.២៖ ការកំ ែ់បទ្ដ្ឋឋ នបណចចកណទ្សសប្មាប់ការផតល់ណសវាតដលមាន
ភាពធន់ណៅនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ 

✓ ៥.៤.៣៖ ការពប្ងឹងការណប្បើប្បាស់ទិ្នាន័យអំពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និង
ការកាែ់បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

✓ ៥.៤.៤៖ ការវនិិណយាគសប្មាប់ភាពធន់ណៅនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និង
ការប្គប់ប្គងហានិភ័យពើណប្ោោះមហនតរាយ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

 

 

 
 

✓ ៥.៤.៣៖ ការពប្ងឹងការណប្បើប្បាស់ទិ្នាន័យអំពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និងការ
កាែ់បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

✓ ៥.៤.៤៖ ការវនិិណយាគសប្មាប់ភាពធន់ណៅនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និងការ
ប្គប់ប្គងហានិភ័យពើណប្ោោះមហនតរាយ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 
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តារាងទី ១០៖ ការគ្គប់គ្គងហាៃិភយ័េំខាៃ់ៗេគ្មាប់េមាេភាគទ៥ី 

ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព  

ណកើែមាន 
វធិានការកាែ់បនថយ 

១ 
គុ ភាពណសវាទាបណដ្ឋយសារភាពយែឺយា៉ា វននណរៀបចំនើែិវធិើ និងសតង់ដ្ឋរ
សប្មាប់អនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចនានា 

ម្ធយម្ ម្ធយម្ 
- ោរោរំទ្កផនកនដោបាយដ ើម្បើធានាឱ្យមានកិចចសហោរោ ងរលូនជាមួ្យ
រកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធកនុងោរដរៀបចំនើរិវធិើ និងសតង់ដារដសវា 

២ 
គុណភាពដសវាទបដដាយសារថវោិ និងបុគគលិករបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្
ជារិមិ្នរគប់រោន់ដ ើម្បើបំដពញតាម្សតង់ដារផតល់ដសវាក លបានកំណរ់ 

ខពស ់ ម្ធយម្ 
- ោរបា នរ់បមាណររមូ្វោរធនធានដធៀបជាមួ្យសតង់ដារ 

- ផតល់អាទិ្ភាពកនុងោរវភិាជធនធានសរមាប់ោរអនុវរតមុ្ខងារជាោរពវកិចច
ដៅកនុងសមាសភាគទ្ើ៣ និងទ្ើ៤ 

៣ 
មុ្ខងារជាជដរម្ើសពាក់ព័នធនឹងដសវាសងគម្មិ្នអាចអនុវរតរសបដៅតាម្្នាា
នុសិទ្ធិរបសរ់ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ 

ម្ធយម្ ម្ធយម្ 

- ដោលោរណ៍កណនាចំាស់លាស់សតើពើោរដរជើសដរ ើស ោរដរៀបច ំនិងោរ 
អនុវរតមុ្ខងារជាជដរម្ើសក លពាក់ព័នធនឹងដសវាសងគម្ 

- ោរដលើកទឹ្កចិរត ល់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិកនុងោរផតល់អាទិ្ភាព ល់ោរ
ចំោយដលើោរផតល់ដសវាសងគម្សរមាប់រកុម្រកើរក និងងាយរងដរោេះ 

៤ 

ោរផដល់ដសវារ ឋបាលដៅរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ មិ្នអាចសដរម្ចបានតាម្
ដោលបំណង និងដោលោរណ៍ននោរផដល់ដសវាតាម្យនតោររចកដចញចូល
ករមួ្យដដាយសារនើរិវធិើសមុគសាម ញ ចំោយដពលដវលាដរចើន មិ្នមានោរ
ដរៀបចំជាកញ្ច ប់ដសវា និងររមូ្វឱ្យសំុដសវាដរចើនកកនលង 

ម្ធយម្ ម្ធយម្ 

- ោរពិនិរយ និងោរកកសរមួ្លយនតោរ កបបបទ្ និងនើរិវធិើននោរផដល់ដសវា
រ ឋបាលដៅរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិឱ្យបានសម្រសបដៅតាម្ដោលបំណង 
និងដោលោរណ៍ននរចកដចញចូលករមួ្យ 

- ោរដរៀបចំ ោរផដល់ដសវារ ឋបាលតាម្របព័នធអនឡាញ 
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៣.៦. កិចចការអៃតរវិេ័យ  
កិចចោរអនតរវស័ិយសំខាន់ៗចំនួន២ ក លនឹងររូវបស្តញ្ហា ប និងសមាហរណកម្មដៅកនុងសមាសភាគ

ទងំរបា ំ និងកផនកដផសងដទ្ៀរននកជទ្ើ២ រមួ្មាន៖ ោរបស្តញ្ហា បសម្ភាពដយនឌ្័រ បរោិប័នន និងសម្ធម្៌
សងគម្ និងោររគប់រគងោរោរ់បនថយភាពងាយរងដរោេះពើោរករបរបួលអាោសធារុ និងោរោរ់បនថយ
ហានិភ័យននដរោេះម្ហនតរាយ និងជំងឺ្ លងោចសាហាវនានា។ ដោលបំណង និងយុទ្ធសាស្តសតលម្អិរនន 
កិចចោរអនតរវស័ិយទងំដនេះមានបរោិយដៅកនុងឧបសម្ព័នធននឯកសារកម្មវធិើជារិដនេះ។ 
៣.៦.១. ការសលើកកមពេ់េមភាពសយៃឌ្័រ បរិយាប័ៃន ៃិងេមធម៌េងគម  

សម្ិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននោរដលើកកម្ពស់សម្ភាពដយនឌ្័រ បរោិប័នន និងសម្ធម្៌សងគម្ គឺរ ឋបាល
ថាន ក់ដរោម្ជារិដរជើសដរ ើស និងរគប់រគងបុគគលិក ដរៀបចំកផនោរ និងធនធាន រពម្ទងំចរ់កចងោរផតល់
ដសវាសាធារណៈ និងោរអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ នដដាយោម នោរដរ ើសដអើង និងម្ិនរបោន់ជារិសាសន៍ សាសនា 
ដភទ្ ជនក លមានពិោរភាព និងដ្លើយរប ល់រកុម្ជនងាយរងដរោេះនានារបកបដដាយបរោិប័នន និង 
សម្ធម្៌សងគម្។ 

ដោលនដោបាយ លិខិរបទ្ដាឋ ន និងឯកសារកណនា ំ រពម្ទងំសកម្មភាពនានាក លបានដរៀបច ំ
និងអនុវរតកនុងរកបខ័ណឌ ននកជទ្ើ១ បានបស្តញ្ហា បនូវោរដលើកកម្ពស់សម្ភាពដយនឌ្័រ បរោិបន័ន នងិសម្ធម្៌
សងគម្។ កជទ្ើ២ នឹងបនតោរំទ្សម្ិទ្ធផលដនេះ និងពរងឹងពរងើកឱ្យោន់ករទូ្លំទូ្លាយនូវគណដនយយភាព 
និងោរទ្ទ្ួលខុសររូវពើរគប់រួអងគពាកព់ន័ធទងំអស់ និងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ រពម្ទងំោរដាក់បញ្ចូ ល
នូវរាល់បញ្ហា ទងំឡាយពាក់ព័នធនឹងោរដលើកកម្ពស់សម្ភាពដយនឌ្័រ បរោិប័នន និងសម្ធម្៌សងគម្  
ជាពិដសសរកុម្ជនងាយរងដរោេះនានាដៅកនុងសហគម្ន៍ក លរួម្មាន រកុម្ចស់ជរា រកុម្ជនមានពិោរ
ភាពជនជារិដ ើម្ភាគរិច និងរកុម្ជនងាយរងដរោេះដផសងដទ្ៀរ ក លមានររម្ូវោរដផសងពើរបជាពលរ ឋ 
ទូ្ដៅ។ 

វធិើសាស្តសតកនុងោរដលើកកម្ពស់សម្ភាពដយនឌ្័រ បរោិប័នន និងសម្ធម្៌សងគម្ដៅកនុង កជទ្ើ២ដនេះ 
នឹងររូវបានគិរគូរទងំដៅកនុងករម្ិររកបខ័ណឌ ចាប ់ លិខិរបទ្ដាឋ នគរិយុរត និងណោលនណយាបាយនានា 
ទងំដៅកនុងករម្ិរសាថ ប័ន និងកនុងោរដធវើដសចកតើសដរម្ចចិរតនានាកនុងោរងាររ ឋបាលទូ្ដៅ ោរផតល់ដសវា 
និងោរអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ ន និងទងំដៅកនុងករម្ិរបុគគលកនុងរកបខណ័ឌ ននោរអនុវរតកម្មវធិើ នងិកិចចោរពាក់
ព័នធនានា។  

លទ្ធផលរពំឹងទុ្កននោរដលើកកម្ពស់សម្ភាពដយនឌ្័រ បរោិប័នន នងិសម្ធម្៌សងគម្ រមួ្មាន ូចខាង
ដរោម្៖ 

- ណោលនណយាបាយ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន និងឯកសារត នានំានាពាក់ព័នធនានានឹងប្ែូវបានណរៀបច ំ 
ពិនិែយ និងតកសប្មួល ឱ្យណឆ្លើយែបណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធមស៌ងគម ណដើមបើធានាថ្នស្តសតើ និង
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ប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះនានាប្ែូវបានចូលរមួណធវើណសចកតើសណប្មចចិែត និងទ្ទ្ួលផលប្បណយាជ្ន៍ពើ
ការផតល់ណសវា និងការអភិវឌ្ឍណសដឋកិចចមូលដ្ឋឋ ន 

- ការអនុវែតដលើកកម្ពស់សម្ភាពដយនឌ្័រ បរោិបន័ន និងសម្ធម្៌សងគម្ប្ែូវបានសប្មបសប្មួល
ជាមួយភាគើពាក់ព័នធនានា ប្ពមទាងំប្ែូវបានប្ែួែពិនែិយ និងវាយែនមលជាប្បចាណំៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

- យនតការដលើកកម្ពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគមណៅតាមប្កសួង សាថ ប័ន និង 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ែូវបានពប្ងឹង និងោបំ្ទ្ ណដើមបើណឆ្លើយែបណៅនឹងបញ្ហា  និងែប្មូវការនានា
របស់ស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះនានា 

- ប្បព័នធប្គប់ប្គង និងនើែិវធិើបំណពញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពិនិែយ តកសប្មួល 
និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត ណដើមបើណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធមស៌ងគម 

- ចំនួនស្តសតើ នងិប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះនានា ប្ែូវបានបណងាើនណៅកាុងមុខែំត ងជាថ្នា ក់ដឹកនា ំ និង
មុខែំត ងវជិាា ជ្ើវៈននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

- សមែថភាព និងជ្ំនាញរបស់បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពាក់ព័នធនងឹការបស្តញ្ហា បសម្ភាព
ដយនឌ្័រ បរោិប័នន និងសម្ធម្៌សងគម្ ភាពជាអាកដឹកនា ំការពប្ងឹងសិទ្ធិអណំាច ណសវាសងគម និង
ជ្ំនាញពាក់ព័នធណផសងណទ្ៀែប្ែូវបានណលើកកមពស់  

- ការយល់ដឹងរបស់សាធារ ជ្ន ជាពណិសសប្បជាពលរដឋជាស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះនានា 
ពាក់ព័នធនឹងសមភាពណយនឌ្័រ បរយិាបន័ា និងសមធម៌សងគម នងឹប្ែូវបានបណងាើន  

-  ការបណងាើនភាពអង់អាចដល់ស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះ ណដើមបើមានលទ្ធភាពចូលរមួ និង
ទ្ទ្ួលបានផលប្បណយាជ្ន៍ណពញណលញកាុងការងារអភិបាលកិចច និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន 

- ការប្គប់ប្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានពប្ងឹង នងិោបំ្ទ្ ណដើមបើ
ណឆ្លើយែបណៅនឹងបញ្ហា  និងែប្មូវការនានាននការដលើកកម្ពស់សមភាពណយនឌ្័រ បរយិាប័នា នងិសម
ធម៌សងគម រមួទាងំកមមវធិើអភិវឌ្ឍន៍សមែថភាពតាមរយៈការណរៀបចំវគគជាកាែពវកិចចដល់ថ្នា ក់ដកឹនាំ
ននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

- យនតការ និងណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធនានាណៅកតនលងបំណពញការងារប្ែូវបានបណងាើែ ឬតកលមែ ណដើមបើបងា
លកខ ៈងាយប្សួលដល់បុគគលិកជាស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះនានា 

- ការកសាងតផនការ និងការណរៀបចំគណប្មាងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានការណឆ្លើយ
ែបណៅនឹងដយនឌ្័រ បរោិប័នន និងសម្ធម្៌សងគម្ ប្ែូវបានណលើកកមពស់ 

- ការណផេរមុខងារ និងធនធានតដលមានការណឆ្លើយែបណៅនឹងណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធមស៌ងគម 
ប្ែូវបានចាែ់ជាអាទ្ិភាព និងោបំ្ទ្ 
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- គណប្មាង និងកមមវធិើនានាតដលមានការណឆ្លើយែបណៅនឹងដយនឌ្័រ បរោិប័នន និងសម្ធម្៌សងគម្ប្ែូវ
បានណរៀបចំ និងផតល់មូលនធិិោបំ្ទ្ ណដើមបើណឆ្លើយែបនឹងបញ្ហា  និងែប្មូវការនានារបស់ស្តសតើ និងប្កុម
ជ្នងាយរងណប្ោោះនានា 

- យនតការ ទ្ើកតនលងននការផតល់ណសវា និងណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធនានាប្ែូវបានណរៀបចំ និងតកលមែ ណដើមបើបងា
លកខ ៈងាយប្សួលដល់ស្តសតើ និងជ្នងាយរងណប្ោោះនានាកាុងការទ្ទ្ួល នងិការណប្បើប្បាស់ណសវាសា
ធារ ៈទាងំណនាោះប្បកបណដ្ឋយបរយិាប័នា និងសមធម។៌ 

- ជ្ំរុញការណរៀបចំប្បព័នធតាមដ្ឋន និងវាយែនមល ប្បព័នធទ្ិនាន័យរបស់កមមវធិើជាែិតដលណឆ្លើយែបណៅនឹង
ណយនឌ្័រ បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម។ 

សាថ ប័នអនុវរតទងំអស់នន កជទ្ើ២ ទងំដៅថាន ក់ជារ ិនិងថាន ក់ដរោម្ជារិររូវបស្តញ្ហា បសម្ភាពដយនឌ្័រ 
បរោិប័នន នងិសម្ធម្៌សងគម្កនុងលទ្ធផលរពំឹងទុ្កពាក់ព័នធនានាកនុងកផនោរសកម្មភាព នងិថវោិរបស់ខលួន។ 
៣.៦.២. ការគ្គប់គ្គងការកាត់បៃថយភាពងាយរងសគ្ោោះពីការតគ្បគ្បួលអាកាេធាតុ ការកាត់បៃថយ 
ហាៃិភ័យនៃសគ្ោោះមហៃតរាយ ៃិងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

សម្ិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននោររគប់រគងោរោរ់បនថយភាពងាយរងដរោេះពើោរករបរបួលអាោសធារុ និង
ោរោរ់បនថយហានិភ័យដរោេះម្ហនតរាយ និងជំងឺ្ លងោចសាហាវនានា គឺរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិអាច
វាយរនម្ល រគប់រគង នងិដ្លើយរបដដាយរបសិទ្ធភាពដៅនឹងភាពងាយរងដរោេះននោរករបរបួលអាោសធារុ 
ដរោេះម្ហនតរាយ និងជំងឺ្ លងោចសាហាវនានា ដ ើម្បើោរំទ្ លសុ់ខុមាលភាពរបស់របជាពលរ ឋ និង
អភិវឌ្ឍរបកបដដាយចើរភាពដៅកនុងមូ្លដាឋ នរបស់ខលួន។ 

លទ្ធផលរពំឹងទុ្កននោររគប់រគងោរោរ់បនថយភាពងាយរងដរោេះពើោរករបរបួលអាោសធារុ និង
ោរោរ់បនថយហានិភ័យម្ហនតរាយ នងិជំងឺ្លងោចសាហាវនានា រមួ្មាន ូចខាងដរោម្៖ 

- យនតការ និង/ឬអងគភាពជាក់លាក់ននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមយួៗទ្ទ្ួលខុសប្ែូវណលើការវាយ
ែនមលហានិភយ័ននការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ណប្ោោះមហនតរាយ ជ្ងំឺឆ្លងកាចសាហាវនានា និងការ
ណឆ្លើយែបរយៈណពលខលើ និងរយៈណពលមធយមប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពនឹងប្ែូវបានសិកា ណរៀបចំ និង
ពប្ងឹង 

- យុទ្ធសាស្តសតសតើពើការប្គប់ប្គងការកាែ់បនថយភាពងាយរងណប្ោោះពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និង
ការកាែ់បនថយហានិភ័យណប្ោោះមហនតរាយ ជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានាប្ែូវបានណរៀបចំសប្មាប់រដឋបាល
រាជ្ធានើ ណខែត ប្កុង និងប្សុកនើមួយៗ ណហើយសកមមភាពជាអាទ្ិភាពនានាតដលបានកំ ែ់ណៅ
កាុងយុទ្ធសាស្តសតណនោះ ប្ែូវបានបស្តញ្ហា បកាុងតផនការ និងថវកិានានាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅ
ប្គប់កប្មិែ 
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- ធនធានពើប្បភពប្សបចាប់នានាទាងំកាុងប្បណទ្ស និងណប្ៅប្បណទ្ស ប្ែូវបានណកៀរគរសប្មាប់ផតល់
ហរញិ្ញបបទានដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលមានភាពងាយរងណប្ោោះជាងណគនឹងការតប្បប្បួល
អាកាសធាែុ 

- ប្បព័នធផតល់ពែ័៌មានជាមុន និងសមែថភាពកាុងការណឆ្លើយែបប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពចំណពាោះណប្ោោះ
មហនតរាយ នងិជ្ំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានាប្ែូវបានណរៀបចំ អនុវែត និងពប្ងឹង។ 

សាថ ប័នអនុវរតទងំអស់ននកជទ្ើ២ ររូវបស្តញ្ហា បោររគប់រគងោរករបរបួលអាោសធារុ ដរោេះម្ហនតរាយ 
និងជំងឺ្លងោចសាហាវនានាដៅកនុងកផនោរសកម្មភាព និងថវោិរបស់ខលួន។   
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តារាងទី ១១៖ ការគ្គប់គ្គងហាៃិភយ័េំខាៃ់ៗេគ្មាប់កិចចការអៃតរវិេ័យ 

ល.រ ហានិភ័យ 
ផលប៉ាោះ
ពាល់ 

លទ្ធភាព 
ណកើែមាន 

វធិានការកាែ់បនថយ 

ការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ័្រ បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម 

១ 
ថ្នា ក់ដឹកនារំដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ យកចិែតទុ្កដ្ឋក់ែិចែួចកាុង
ការណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ័្រ បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម 

ខពស ់ មធយម 

− បញ្ចូ លណយនឌ័្រ បរយិាប័នា និងសមធម៌សងគម ណៅកាុងកមមវធិើប តុ ោះបណាត លវគគជា
កាែពវកិចច និងភាពជាអាកដឹកនា ំ

− ពប្ងឹងការណលើកកមពស់ណោលការ ៍ណលើកកមពស់សមភាពណយនឌ័្រ បរយិាប័នា និងសម
ធម៌សងគម 

២ 
ចំនួនបុគគលិកជាស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះទ្ទ្ួលបានមុខ
ែំត ងប្គប់ប្គងមានចំនួនែិចែួចណដ្ឋយសារខវោះកតនលងទំ្ណនរ និង
ណបកខជ្នសមប្សប 

មធយម មធយម 

− ណរៀបចំប្បព័នធទិ្នាន័យឱ្យបានចាស់លាស់អំពើបុគគលិកជាស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះ
តដលមានសកាត នុពល 

− ណរៀបចំវគគប ដុ ោះបណាដ លណដ្ឋយត កសប្មាប់បុគគលិកជាស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះ
តដលមានសកាដ នុពលសប្មាប់បំណពញមុខែំត ងប្គប់ប្គង 

− បនតពប្ងឹងការអនុវែតនូវលកខខ ឌ ននការណប្ជ្ើសណរ ើស និងតែងតាងំបំណពញមុខែំត ង
តដលទំ្ណនរណដ្ឋយផដល់អាទិ្ភាពដល់ណបកខភាពជាស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះ 

− បណងាើនការផសពវផាយណដើមបើណលើកកមពស់ការយល់ដឹងជាសាធារ ៈអំពើសារៈសខំាន់នន
ការចូលរមួរបស់ស្តសតើកាុងការណធវើណសចកតើសណប្មចណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 
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៣ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ែិចែួចអំពើអាទិ្ភាព
របស់ស្តសតើ និងប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះទាងំណៅកាុងការណរៀបចំ និង
ការអនុវែតតផនការសកមមភាព និងគណប្មាងថវកិានានា 

ខពស ់ មធយម 

− ណរៀបចំណសចកតើត នាសំតើពើការណប្បើប្បាស់ថវកិាឱ្យបានចាស់លាស់ និងណឆ្លើយែបណយនឌ័្រ 

− ណរៀបចំតផនការសកមមភាព និងថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានលកខ ៈ
ណឆ្លើយែបនឹងណយនឌ្័រ 

− ពប្ងឹងការោបំ្ទ្តផាកបណចចកណទ្សដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

− ពប្ងឹងការវាយែនមល និងតាមដ្ឋនដល់ការអនវុែតរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងណរៀបចំ 
និងអនុវែតកមមវធិើផដលព់ានរងាវ ន់សប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលបំណពញការងារបាន
លែ។ 

ការប្គប់ប្គងការកាែ់បនថយភាពងាយរងណប្ោោះពើការតប្បប្បលួអាកាសធាែុ ការកាែ់បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 

៤ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពំុមានធនធានហរិញ្ញវែថុប្គប់ប្ោន់កាុងការ
ចំណាយបតនថមណលើការពប្ងឹងភាពធន់នឹងការតប្បប្បួលអាកាស
ធាែុសប្មាប់គណប្មាងអភិវឌ្ឍណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធនានា 

មធយម ខពស ់

− ណកៀរគរធនធានបតនថមពើមូលនិធិអាកាសធាែុនបែង និងពើប្បភពណផសងណទ្ៀែ ណដើមបើផដល់
ហរិញ្ញបបទានបតនថមដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការពប្ងឹងភាពធន់ណៅនឹងការតប្ប
ប្បួលអាកាសធាែុ 

៥ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិពំុទាន់មានការយល់ដឹងចាស់លាស់អំពើ
ផលប៉ាោះពាល់ននការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ 

មធយម មធយម 
− បញ្ចូ លការណលើកកមពស់ចំណ ោះដឹងអំពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុណៅកាុងវគគប តុ ោះបណាត
លអំពើភាពជាអាកដឹកនាសំប្មាប់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

៦ 

រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិខវោះសមែថភាពបណចចកណទ្សកាុងការសិកា
វាយែនមលហានិភ័យននការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ និងការកាែ់
បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវ
នានា 

មធយម មធយម 

− ផតល់ជំ្នួយបណចចកណទ្សដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការសិកាវាយែនមលហានិភ័យនន
ការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ កាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន ណដើមបើណរៀបចំយុទ្ធសាស្តសត និង
គណប្មាងនានាពាក់ព័នធនឹងការកាែ់បនថយហានិភ័យននការតប្បប្បលួអាកាសធាែុ និងការ
កាែ់បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ និងជំ្ងឺឆ្លងកាចសាហាវនានា 
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ជំពូកទី៤ 

ការគ្គប់គ្គង ៃិងការអៃុវតតកមមវិធីជាតិ 
៤.១. គ្កបខ័ ឌ េគ្មាប់អៃុវតតកមមវិធីជាតិដ្ំណាក់កាលទី២ 

កជទ្ើ២ គជឺាកផនទ្ើបងាា ញផលូវសរមាប់បនតោរអនុវរតកំកណទ្រម្ងោ់រអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយ
ដៅថាន ក់ដរោម្ជារិ។ ដរោម្ោរ ឹកនា ំោររគប់រគង និងោរសរម្បសរម្ួលរបស់ គ.ជ.អ.ប. កម្មវធិើជារិ
ដនេះនឹងររូវអនុវរតដដាយរកសួង សាថ បន័នានារបស់រាជរដាឋ ភិបាល និងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជាររិគប់ថាន ក់ 
រពម្ទងំមានោរចូលរមួ្ោរំទ្ និង/ឬអនុវរតដដាយន គូអភិវឌ្ឍន៍ អងគោរសងគម្សុើវលិ វស័ិយឯកជន និង
អនកពាក់ព័នធនានា។ របជាពលរ ឋនឹងររូវបានដលើកទ្ឹកចិរត និងជំរុញឱ្យចូលរមួ្ោន់ករសកម្មកនុងកិចច ំដណើ រ
ោរកំកណទ្រម្ង់ដនេះ។ ដ ើម្បើធានា ល់ោរសដរម្ចបាននូវសម្ិទ្ធផលនានានន កជទ្ើ២ ទម្ទរនូវោរដបតជាា
ចិរតោ ងមុ្រមា ំ និងោរចូលរមួ្ោ ងសកម្មរបកបដដាយសាម ររើទ្ទ្ួលខុសររូវខពស់របស់ថាន ក់ ឹកនានំន
រកសួង សាថ បន័នានារបស់រាជរដាឋ ភិបាល និងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិរគប់ថាន ក់។ អារស័យដហរុដនេះ រួនាទ្ើ 
និងោរទ្ទ្ួលខុសររូវរបស់គ.ជ.អ.ប. កនុងោរ ឹកនា ំ រគប់រគង និងសរម្បសរម្ួលោរអនុវរត កជទ្ើ២  
គឺពិរជាមានសារសំខាន់កនុងោរធានាឱ្យោរអនុវរត កជទ្ើ២សដរម្ចបានដជាគជ័យតាម្សម្ិទ្ធផលក ល
បានដរោងទុ្ក។ 

កជទ្ើ២ដនេះ ររូវដរៀបចំអនុវរតជាពើរ ំោក់ោលក ល ំោកោ់លនើម្ួយៗមានរយៈដពល០៥ឆាន  ំ
(ផអ៥)។ កនុងោរដរៀបចំកផនោរអនុវរតរយៈដពលរបាឆំាន នំនកម្មវធិើជារិ នឹងដធវើោរកបងកចកឱ្យបាន
ចាស់លាស់អំពើសាថ ប័នអនុវរតទ្ទ្ួលខុសររូវតាម្លទ្ធផលរពំឹងទុ្កនើម្ួយៗ។ សាថ បន័អនុវរតនើម្ួយៗររូវ
ដរៀបចកំផនោរសកម្មភាព និងថវោិ (ផ.ស.ថ.) របចឆំាន សំរមាប់អនុវរតសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពនានានន
លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទងំដនេះ។ សាថ ប័នអនុវរតនើម្ួយៗររូវដរៀបចំរបាយោរណ៍វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា របឈម្កនុង
ោរសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទងំដនេះតាម្ដោលោរណ៍កំណរ់។ ផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់សាថ ប័ន
អនុវរតនើម្ួយៗនឹងររូវបានបូកសរុប នងិដរៀបចំជាកផនោរសកម្មភាពនិងថវោិរបចឆំាន រំបស់គ.ជ.អ.ប.។ 
កនុងនាម្ គ.ជ.អ.ប. ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. ទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរសរម្បសរម្ួល និងោរំទ្សាថ ប័ន
អនុវរតដលើ ំដណើ រោរដរៀបចំផ.ស.ថ.របចឆំាន  ំ ោរតាម្ដានោរអនុវរត ផ.ស.ថ.របចឆំាន  ំ របស់គ.ជ.អ.ប. 
ោររគប់រគងហានិភ័យ និងោរផតល់ជំនួយបដចចកដទ្ស ល់សាថ ប័នអនុវរតនានាកនុងោររគប់រគងកម្មវធិើ។ 
ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. ក៏ររវូរគប់រគងធនធានហរិញ្ញវរថុក លោរំទ្ពើន គូអភិវឌ្ឍនន៍ានាសរមាប់
ជំនួយបដចចកដទ្ស។ 
៤.១.១. សាថ ប័ៃអៃុវតតកមមវិធីជាតិដ្ំណាក់កាលទី២ 

សាថ ប័នអនុវរត កជទ្ើ២ រមួ្មាន ៖ 

- ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. 
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- រកសួង សាថ ប័នថាន ក់ជារពិាក់ព័នធនានាននរាជរដាឋ ភិបាល រមួ្មានរកសួងម្ហានផា រកសួង 
ដស ឋកិចច និងហរិញ្ញវរថុ រកសួងមុ្ខងារសាធារណៈ រកសួងកផនោរ រកសួងកិចចោរនារ ើ និង
រកសួង សាថ បន័វស័ិយនើម្ួយៗក លពាក់ព័នធនឹងោរដផារមុ្ខងារដៅឱ្យរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ  

- រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិរមួ្មាន រ ឋបាលរាជធានើ ដខរត រកុង រសុក ខណឌ  ឃុ ំនិងសងាា រ់ 

- សាថ ប័នម្ិនកម្នរដាឋ ភិបាលមាន ូចជា សមាគម្ជារិរកុម្របឹការ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ អងគោរ
សងគម្សុើវលិ សាថ ប័នឯកជន និងសាថ ប័នពាក់ព័នធដផសងដទ្ៀរ។ 

៤.១.១.១. ត្នួាទ្ីរបស់ដលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប. 

ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. មានរួនាទ្ើសំខាន់ៗចនំួន២គ ឺ ១). រួនាទ្ើកនុងោររគប់រគងកម្មវធិើ
ទងំមូ្លកនុងនាម្ជាដសនាធិោររបស់គ.ជ.អ.ប. និង ២). រួនាទ្ើជាសាថ ប័នអនុវរតក លទ្ទ្ួលខុសររូវ 
អនុវរតលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាក លបានកំណរ់ដៅកនុងកម្មវធិើជារិ និងផអ៥ តាម្ ំោក់ោលនើម្ួយៗ។ 

១). រួនាទ្ើកនុងោររគប់រគងកម្មវធិើទងំមូ្លកនុងនាម្ជាដសនាធិោររបស់ គ.ជ.អ.ប. រមួ្មាន ៖ 
- ដលើកកម្ពស់ោរផសពវផាយ ោរយល់ ឹង និងោរោរំទ្ចំដពាេះកំកណទ្រម្ង់ននោរអភិវឌ្ឍ
តាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិកនុងចំដោម្សាថ ប័នរ ឋ ន គូអភិវឌ្ឍន៍ អងគោរ
សងគម្សុើវលិ សាថ ប័នឯកជន របជាពលរ ឋ និងអនកពាក់ព័នធនានា 

- សរម្បសរម្ួល និងោរំទ្ ល់កិចច ំដណើ រោរដរៀបចំដោលនដោបាយ និងលិខិរបទ្ដាឋ ន
គរិយុរតនានាពាក់ព័នធនឹងោរអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិ  

- សហោរ និងសរម្បសរម្ួលជិរសនិទ្ធជាម្ួយសាថ បន័ កឹនាកំម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់នានា ូចជា 
កម្មវធិើកកទ្រម្ងោ់ររគប់រគងហរិញ្ញវរថុសាធារណៈ កម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់រ ឋបាលសាធារណៈ 
និងកម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់ចាប់ និងរបពន័ធយុរតិធម្ ៌

- ោរំទ្រកសួង សាថ ប័នពាក់ពន័ធកនុងោរដរៀបចំ និងអនុវរតផ.ស.ថ.របចឆំាន  ំ

- បូកសរុប និងដរៀបចំដសចកដើរពាង ផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់ គ.ជ.អ.ប.  

- ដកៀរគរធនធានពើរបភពខាងដរៅសរមាប់អនុវរតកជទ្ើ២ តាម្រយៈោររបារស័យទក់ទ្ង
ជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ អងគោរសងគម្សុើវលិ សាថ ប័នឯកជន និងអនកពាក់ព័នធដផសងដទ្ៀរ 

- រគប់រគងធនធានហរិញ្ញវរថុពើន គូអភិវឌ្ឍនស៍រមាប់ោរំទ្ជំនួយបដចចកដទ្ស ល់សាថ ប័ន 
អនុវរតកជទ្ើ២  

- តាម្ដាន រររួពិនិរយ និងវាយរនម្លដលើោរសដរម្ចបាននូវចំណុចដៅក លបានកំណរក់នុង 
ផ.ស.ថ.របចឆំាន  ំនិងរាយោរណ៍ជូន គ.ជ.អ.ប. 
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- តាម្ដាន រររួពិនិរយ និងវាយរនម្លដលើលទ្ធផលនានាក លបានកំណរ់ដៅកនុងកម្មវធិើជារ ិ
និងផអ៥ 

- បំដពញរួនាទ្ើជាដលខាធិោរដាឋ នរបស់គ.ជ.អ.ប. និងអនុគណៈកមាម ធិោរនានារបស់ 
គ.ជ.អ.ប. កនុងោរដរៀបចំកិចចរបជុំ ោរដរៀបចំរបាយោរណ៍ និងកិចចោរពាក់ព័នធដផសងដទ្ៀរ។ 

ដរៅពើដនេះ ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប.ររូវសរម្បសរម្ួលោរអនុវរត និងោររគប់រគង កជទ្ើ២
ជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍន៍នានា តាម្រយៈោរដរៀបចំកិចចរបជុំរកុម្ោរងារបដចចកដទ្សសតើពើោរអភិវឌ្ឍតាម្កបប
របជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិ គណៈកម្មោរនងិ/ឬរកុម្របឹកាភិបាល ឹកនាោំរអនុវរតគដរមាង និង
កម្មវធិើនានាក លពាក់ព័នធនឹងវមិ្ជឈោរ ដ ើម្បើធានា ល់ោរដរៀបចំ និងោរអនុវរតកម្មវធិើជារិ ផអ៥ នងិ  
ផ.ស.ថ.របចឆំាន ។ំ 

២). រួនាទ្ើជាសាថ ប័នអនុវរតម្ួយកនុងចំដោម្សាថ ប័នអនុវរតនានាននកម្មវធិើជារិ រមួ្មាន ៖ 

- ោរអនុវរតសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពនានា ក លជាោរទ្ទ្ួលខុសររូវផ្ទា ល់របស់ដលខា 
ធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប.  ូចបានកំណរ់ដៅកនុងលទ្ធផលរពំឹងទុ្កជាក់លាក់ម្យួចំនួននន 
កម្មវធិើជារិ នងិផអ៥ 

- ោររគប់រគង និងសរម្បសរម្ួលគដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កនានាក លោរំទ្ថវោិ
ដដាយន គូអភិវឌ្ឍន៍ ដ ើម្បើរមួ្ចំកណក ល់ោរសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កជាក់លាក់
នានាក លបានកំណរ់ដៅកនុងកម្មវធិើជារិ និងផអ៥  

- ោរបូកសរុបវឌ្ឍនភាពននោរអនុវរតគដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កនានា ដ ើម្បើដាក់បញ្ចូ ល
ដៅកនុងរបាយោរណ៍សតើពើវឌ្ឍនភាពននោរអនុវរតផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់គ.ជ.អ.ប.។ 

៤.១.១.២. ត្នួាទ្ីរបស់រកសួង សាា ប័ន    

ោរអនុវរតកម្មវធិើជារិ ំោក់ោលទ្ើ២ដៅតាម្រកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធនើម្ួយៗ សថិរដរោម្ោរ
 ឹកនារំបស់គណៈកមាម ធិោរ ឹកនាោំរងារកំកណទ្រម្ង់វមិ្ជឈោរ និងវសិហម្ជឈោរក លមានរ ឋម្ស្តនតើ ឬ
របធានសាថ ប័នជារបធាន។ រកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធទងំដនាេះរមួ្មាន រកសួងក លទ្ទ្ួលខុសររូវពាក់ព័នធ
នឹងោរងារអនតរសាថ ប័ន នងិរកសួង សាថ ប័នជំនាញតាម្វស័ិយនើម្ួយៗឬដៅថារកសួងដផារមុ្ខងារ។ 

១). រួនាទ្ើរបស់រកសួងក លទ្ទ្ួលខុសររវូពាក់ព័នធនឹងោរងារអនតរសាថ ប័ន៖  

រកសួងទងំដនេះរមួ្មាន ូចជា រកសួងម្ហានផា រកសួងដស ឋកិចចនិងហរិញ្ញវរថុ រកសួងមុ្ខងារ 
សាធារណៈ រកសួងកផនោរ និងរកសួងកិចចោរនារ ើ នឹងមានរួនាទ្ើោ ងសំខាន់កនុងោរអនុវរតកជទ្ើ២។ 
ជាក់កសតង រកសួងដស ឋកិចច និងហិរញ្ញវរថុនឹងទ្ទ្ួលខុសររូវអនុវរតសកម្មភាពដសាើរករទងំអស់កនុង
សមាសភាគទ្ើ៤ ក លពាក់ព័នធនឹងវមិ្ជឈោរហរិញ្ញវរថុ។ ដទេះជាោ ងក៏ដដាយ ពុំកម្នមានន័យថា រកសួង
ដស ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុជាអនកទ្ទ្ួលខុសររូវទងំរសុងដលើវមិ្ជឈោរហិរញ្ញវរថុ ដនាេះដ ើយ ពើដរពាេះមាន



 

170 

 

សកម្មភាពម្ួយចំនួនពាក់ព័នធនឹងវមិ្ជឈោរហិរញ្ញវរថុ ដនេះររូវទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរអនុវរតដដាយរកសួង 
សាថ ប័នដផសងៗដទ្ៀរ និងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ ក លររម្ូវឱ្យរកសួង សាថ ប័ន និងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ
ទងំដនាេះររូវរាយោរណ៍អំពើលទ្ធផលននោរអនុវរតសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពនានាននសមាសភាគទ្ើ៤ ជូន
ទងំរកសួងដស ឋកិចច នងិហរិញ្ញវរថុ និងគ.ជ.អ.ប.។ រួនាទ្ើសំខាន់ៗរបស់រកសួងទងំដនេះរមួ្មាន ៖ 

- ធានាថ្ន លទ្ធផលរពំឹងទុ្កពាក់ព័នធនានាកាុងកជ្ទ្ើ២ និងផអ៥ ប្ែវូបានឆ្លុោះបញ្ហច ងំណៅកាុង
តផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់ប្កសួង សាថ ប័នសាមើ 

- ធានាថ្ន សកមមភាពពាក់ពន័ធនានាននកជ្ទ្ើ២ នងិផអ៥ ប្ែូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល និងផតល់ថវកិា
ោបំ្ទ្ប្គប់ប្ោន់ពើថវកិារបស់ប្កសួង សាថ ប័នសាមើ 

- តបងតចកភារកិចចដល់អងគភាពជ្ំនាញពាក់ព័នធចំ ុោះប្កសួង សាថ ប័ន នងិប្ែួែពិនិែយណមើល
ណលើការអនុវែតសកមមភាពនានាននកជ្ទ្ើ២ តដលប្កសួង សាថ ប័ននើមយួៗទ្ទ្ួលអនុវែត 

- ណរៀបចំណោលនណយាបាយ យុទ្ធសាស្តសត លិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន នងិបទ្ដ្ឋឋ នបណចចកណទ្សនានា
សប្មាប់អនុវែតសកមមភាពនានាននលទ្ធផលរពំឹងទុ្កកាុងកជ្ទ្ើ២ តដលប្កសួងទ្ទ្ួលអនុវែត 

- សហការជាមួយសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នកាុងការណរៀបចំកមមវធិើសិកា និងអនុវែត
តផនការអភិវឌ្ឍសមែថភាពសតើពើណោលនណយាបាយ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន យុទ្ធសាស្តសត និងបទ្ដ្ឋឋ ន
បណចចកណទ្សនានាតដលបានណរៀបចំ 

- តាមដ្ឋន ប្ែួែពិនិែយ និងផតល់ការោបំ្ទ្ដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការអនុវែត 
ណោលនណយាបាយ លិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន យុទ្ធសាស្តសត និងបទ្ដ្ឋឋ នបណចចកណទ្សនានា 

- ណកៀរគរធនធានសប្មាប់ោបំ្ទ្ការអនុវែតសកមមភាពនានាននកជ្ទ្ើ២ 

- ណរៀបចំរបាយោរណ៍សតើពើលទ្ធផលក លសដរម្ចបាន ជូន គ.ជ.អ.ប.។ 

២). រួនាទ្ើសំខាន់ៗរបស់រកសួង សាថ ប័នជំនាញតាម្វស័ិយនើម្ួយៗរមួ្មាន៖ 

- ធានាថ្ន លទ្ធផលរពំឹងទុ្កពាក់ព័នធនានាកាុងកជ្ទ្ើ២ និងផអ៥ ប្ែវូបានឆ្លុោះបញ្ហច ងំណៅកាុង
តផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិារបស់ប្កសួង សាថ ប័នសាមើ 

- ធានាថ្ន សកមមភាពពាក់ពន័ធនានាននកជ្ទ្ើ២ នងិផអ៥ ប្ែូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល និងផតល់ថវកិា
ោបំ្ទ្ប្គប់ប្ោន់ពើថវកិារបស់ប្កសួង សាថ ប័នសាមើ 

- តបងតចកភារកិចចដល់អងគភាពជ្ំនាញពាក់ព័នធចំ ុោះប្កសួង សាថ ប័ន នងិប្ែួែពិនិែយណមើល
ណលើការអនុវែតសកមមភាពនានាននកជ្ទ្ើ២ តដលប្កសួង សាថ ប័ននើមយួៗទ្ទ្ួលអនុវែត 

- កំ ែ់មុខងារ និងធនធានតដលប្ែូវណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងណរៀបចំលិខិែ
បទ្ដ្ឋឋ នសប្មាប់ការណផេរមុខងារ និងធនធានទាងំណនាោះ 
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- សហការជាមួយប្កសួងណសដឋកិចចនិងហិរញ្ញវែថុ ណដើមប ើធានាថ្នធនធានហិរញ្ញវែថុ  និង 
ប្ទ្ពយសមបែតិប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសប្មាប់ការអនុវែតមុខងារតដលបាន
ណផេរពើវស័ិយរបស់ខលួន 

- សហការជាមួយប្កសួងមុខងារសាធារ ៈ ណដើមបើធានាថ្នមានបុគគលិកប្គប់ប្ោន់សប្មាប់
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ កាុងការអនុវែតមុខងារនានាតដលបានណផេរពើវស័ិយរបស់ខលួន 

- ណរៀបចណំសចកតើត នាបំណចចកណទ្ស ឬឯកសារបណចចកណទ្ស និងក ំែ់សតង់ដ្ឋរ/បទ្ដ្ឋឋ ន
បណចចកណទ្សសប្មាប់ប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងអនុវែតមុខងារតដលបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ 

- សហការជាមួយសាលាជាែិរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នកាុងការអភិវឌ្ឍសមែថភាពដល់រដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិសតើពើណសចកតើត នាំបណចចកណទ្ស ឬឯកសារបណចចកណទ្ស សតង់ដ្ឋរ/បទ្ដ្ឋឋ ន
បណចចកណទ្សតដលបានណរៀបចំ 

- ផតល់ការោបំ្ទ្ និងតាមដ្ឋន ប្ែួែពិនែិយនិងការវាយែនមលដល់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុង
ការអនុវែតមុខងារតដលបានណផេរ 

- ណកៀរគរធនធានសប្មាប់ោបំ្ទ្ការអនុវែតសកមមភាពនានានន កជ្ទ្ើ២ 

- ណរៀបចំរបាយោរណ៍សតើពើលទ្ធផលក លសដរម្ចបាន ជូន គ.ជ.អ.ប.។ 

៤.១.១.៣. ត្នួាទ្ីរបស់រ ាបាលថ្នា ក់ដរកាមជាត្ិ 

ោរអនុវរត កជទ្ើ២ ដៅថាន ក់រាជធានើ ដខរត នងិរកុង រសុក ខណឌ សថរិដរោម្ោរ ឹកនា ំនិងរគបរ់គង
របស់គណៈកមាម ធិោរ ឹកនាោំរងារកំកណទ្រម្ង់វមិ្ជឈោរ និងវសិហម្ជឈោរ ក លមានអភិបាលជារបធាន។ 
រួនាទ្ើសំខាន់ៗរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិរមួ្មាន ៖ 

- ដឹកនា ំ នងិសរម្បសប្មួលការអនុវែតកិចចដំណ ើ រការកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជា 
ធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន 

- ធានាថា លទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាននកជទ្ើ២ ក លពាក់ព័នធនឹងោរទ្ទ្ួលខុសររូវរបស់រ ឋបាល
រាជធានើ ដខរត នងិរកុង រសុក ខណឌ  ររូវបានដាក់បញ្ចូ លកនុងកផនោរយុទ្ធសាស្តសតថវោិរបស់
រាជធានើ ដខរត និងរកុង រសុក ខណឌ សាម្ើនើម្ួយៗ 

- ធានាថ្ន សកមមភាពនានាននកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល និងផតល់ថវកិាោបំ្ទ្ប្គប់ប្ោន់ពើ
ថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិសាមើនើមួយៗ 

- តបងតចកភារកិចចដល់អងគភាពពាក់ព័នធចំ ុោះរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងប្ែែួពិនិែយណមើលណលើ
ការអនុវែតសកមមភាពនានានន កជ្ទ្ើ២ តដលរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗទ្ទ្ួលអនុវែត 
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- ពិនិែយ និងណលើកសំណ ើ តកសប្មួលែួនាទ្ើ និងរចនាសមព័នធកាុងសាថ ប័នរបស់ខលួន 

- ណរៀបចំ និងអនុវរតកផនោរអភិវឌ្ឍសម្រថភាពសរមាប់រ ឋបាលរបស់ខលួន 

- អនុវែតមុខងារតដលបានណផេរប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ស័កតិសិទ្ធិភាព និងមានែមាល ភាព 

- ណរៀបចរំបាយោរណ៍សតើពើលទ្ធផលក លសដរម្ចបាន ជូន គ.ជ.អ.ប.។ 

រ ឋបាលរាជធានើ ដខរតនងឹទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរររួរពិនិរយ ោរអភិវឌ្ឍសម្រថភាព និងោរោរំទ្
រ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ កនុងោរអនុវរតសកម្មភាពនានានន កជទ្ើ២ ផងក រ។ រ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ  នងឹ
ទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរររួរពិនិរយ ោរអភិវឌ្ឍសម្រថភាព និងោរោរំទ្ឃុ ំសងាា រ់កនុងោរអនុវរតសកម្មភាព
នានាននកំកណទ្រម្ង់។ រ ឋបាលឃុ ំ សងាា រ់នើម្ួយក៏ររូវចូលអនុវរតសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពពាក់ព័នធនានា
ក លមានកំណរ់ដៅកនុងកម្មវធិើជារិដនេះ។ 

៤.១.១.៤. ត្ួនាទី្របស់សាា ប័នមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល 

សាថ ប័នម្ិនកម្នរដាឋ ភិបាលមាន ូចជា សមាគម្ជារិរកុម្របឹការ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ អងគោរ
សងគម្សុើវលិ សាថ ប័នឯកជន និងសាថ បន័ពាក់ព័នធដផសងដទ្ៀរ។ សាថ ប័នទងំដនេះចូលរមួ្ និងសហោរអនុវរត
កជទ្ើ២ដនេះ ដដាយដរបើរបាស់ថវោិរបស់ខលួន ឬតាម្រយៈោរចុេះកិចចរពម្ដរពៀង ឬកិចចសនោជាម្ួយ គ.ជ.អ.ប. 
រកសួង សាថ ប័ន ឬរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិកនុងោរអនុវរតសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពនានាននលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក
កនុងកម្មវធិើជារិ។ 
៤.១.២. កិចចដ្ំស ើរការសរៀបចំត្ៃការ ៃិងថវិកា 

៤.១.២.១. របភពថវិកាសរាប់កមមវិធីជាត្ិ ំណាក់កាលទ្ី២ 

ធនធានថវោិសរមាប់ កជទ្ើ២ រមួ្មាន ៖ 

- ថវកិាជាែ ិ(ថវកិាមួយតផាករបស់ប្កសួង សាថ បន័សប្មាប់កំត ទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហ
មជ្ឈការ ថវកិារបស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. នងិថវកិារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ)  

- ធនធានរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍ (ធនធានតដលប្គប់ប្គងណដ្ឋយណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. 
ធនធានតដលប្គប់ប្គងផ្លេ ល់ណដ្ឋយសាថ ប័នអនុវែតនើមយួៗ និងធនធានតដលប្គប់ប្គងផ្លេ ល់
ណដ្ឋយនដគូអភិវឌ្ឍន៍) 

- ធនធានណផសងណទ្ៀែតដលណកៀរគរ ណដើមបើោបំ្ទ្កជ្ទ្ើ២ ដូចជាធនធានរបស់អងគការសងគម 
សុើវលិនានាតដលចូលរមួ្អនុវរតកជទ្ើ២។ 

សកម្មភាពជាអាទ្ិភាពនានាននកជទ្ើ២ ក លររូវអនុវរតដដាយរកសួង សាថ ប័ន (ថាន ក់ជារិ និង
ថាន ក់ដរោម្ជារិ) នឹងររូវោរំទ្ដដាយថវោិរបស់រកសួង សាថ ប័នសាម្ើនើម្ួយៗ។  ូដចនេះ សកម្មភាពអាទ្ិភាព
នានា សូចនាករ លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក និងកផនោរអនុវរតននកជទ្ើ២ ដៅតាម្សាថ ប័នអនុវរត ចបំាច់ររូវ្លុេះ
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បញ្ហច ងំដៅកនុងកម្មវធិើ អនុកម្មវធិើ សកម្មភាព និងសូចនាករនានាននកផនោរយុទ្ធសាស្តសតថវោិ និងគដរមាង
ថវោិរបចឆំាន រំបស់សាថ ប័នអនុវរតនើម្ួយៗ។ កនុងន័យដនេះ រកសួងដស ឋកិចចនិងហរិញ្ញវរថុររូវធានាថាសាថ ប័ន
អនុវរតនើម្ួយៗមានថវោិរគប់រោនស់រមាប់អនុវរតសកម្មភាពនានាននកជទ្ើ២។ 

ជាម្ួយោន ដនេះ គ.ជ.អ.ប. នឹងដកៀរគរ និងរគប់រគងធនធានហរិញ្ញវរថុ និងជំនួយបដចចកដទ្សនានា
ពើរបភពខាងដរៅ ដ ើម្បើោរំទ្ ល់សាថ ប័នអនុវរតកនុងោរអនវុរតសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពនានាននកជទ្ើ២។ 

ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. និងសាថ ប័នអនុវរតក៏អាចរគប់រគង និងអនុវរតគដរមាង/កម្មវធិើ 
ដាច់ដដាយក កកនុងរកបខ័ណឌ នន កជទ្ើ២ ផងក រ។ 

៤.១.២.២. ការដរៀបចំមផនការអនុវត្ររយៈដពលរបាឆំ្ា នំនកមមវិធីជាត្ិ ំណាក់កាលទ្ី២ 

ោរដរៀបចំផអ៥ ននកជទ្ើ២ ររូវកផអកដលើលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក និងសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពនានាក ល
បានកំណរ់កនុងកម្មវធិើជារ។ិ ធារុសំខាន់ៗនន ផអ៥ រមួ្មាន ៖ 

- សាថ ប័នអនុវែត  

- សូចនាករននលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក 

- ចំ ុចណៅសប្មាប់សូចនាករនើមួយៗតាមបណាដ ា្ នំនផអ៥ 

- ថវកិាបា៉ា ន់សាម ន។ 

ទ្ិននន័យទងំដនេះ បងាា ញអពំើគដរមាងកផនោររយៈដពលកវងរបស់សាថ ប័នអនុវរតនើម្ួយៗ។ 

៤.១.២.៣.  មផនការយុទ្ធសាស្តសរថវិកា និងគដរាងថវិការបចឆំ្ា  ំ

សាថ ប័នអនុវរតនើម្ួយៗក លជាអងគភាពថវោិនឹងររូវដាក់បញ្ចូ លនូវសកម្មភាពជាអាទ្ិភាពនានា 
ពាក់ព័នធនឹងសាថ ប័នខលួនក លបានកំណរ់ដៅកនុងផអ៥ ដៅកនុងកផនោរយុទ្ធសាស្តសតថវោិរបស់សាថ ប័នសាម្ើ 
តាម្រយៈោរបដងាើរជាអនុកម្មវធិើ ឬចដងាា ម្សកម្មភាពសតើពើោរអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់
ដរោម្ជារិដៅកនុងកផនោរយុទ្ធសាស្តសតថវោិក លររូវដធវើបចចុបបននភាពជាដរៀងរាល់ឆាន ។ំ  

បចចុបបនន រ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ ពុទំន់មានកផនោរយុទ្ធសាស្តសតថវោិដៅដ ើយ អារស័យដហរុ
ដនេះ សកម្មភាពនានាននកជទ្ើ២ នឹងររូវរា ប់រងដដាយថវោិរបចឆំាន រំបស់រ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ ។ 

គដរមាងថវោិសរមាប់ោរចំោយដលើោរអនុវរតមុ្ខងារផដល់ដសវានានា ក លបានដផារដៅឱ្យ 
រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ ររូវបានដរៀបចំដាក់បញ្ចូ លដៅកនុងគដរមាងថវោិរបចឆំាន រំបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្
ជារិ ដពាលគឺពុំររូវបានដាក់បញ្ចូ លដៅកនុងផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់គ.ជ.អ.ប.ដ ើយ។ 
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៤.១.២.៤.  មផនការសកមមភាព និងថវិកា (ផ.ស.ថ.) របចឆំ្ា  ំរបស ់គ.ជ.អ.ប.  

ផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់គ.ជ.អ.ប. ររូវបានដរៀបចំដដាយបូកសរុបនូវ ៖ 

- សកមមភាព សូចនាករ ចំ ុចណៅ ប្កបខ័ ឌ ណពលណវលា និងថវកិាសប្មាប់សកមមភាពនានានន
កជ្ទ្ើ២ តដលបានណរៀបចំណៅកាុងគណប្មាងថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់សាថ ប័នអនុវែតណៅថ្នា ក់ជាែិ នងិ
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

- សកម្មភាព សូចនាករ ចំណុចដៅ រកបខ័ណឌ ដពលដវលា និងថវោិរបស់គដរមាង/កម្មវធិើដាច់
ដដាយក កនានាក លបានដាក់បញ្ចូ លកនុងកជទ្ើ២ 

ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. ទ្ទ្ួលខុសររូវបូកសរុប និងដរៀបចំនូវដសចកដើរពាងផ.ស.ថ.របចឆំាន ំ
របស់គ.ជ.អ.ប. កផអកដលើផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់សាថ ប័នអនុវរតនានា ដ ើម្បើបងាា ញ និងពិភាកាដៅកនុងសិោខ
សាលាជារសិតើពើោរដរៀបចំផ.ស.ថ.របចឆំាន ។ំ បនាា ប់ម្ក ផ.ស.ថ.របចឆំាន រំរូវដាក់ជូន គ.ជ.អ.ប. ពិនរិយ 
និងអនុម្រ័។ 

៤.១.២.៥. គដរាង ឬកមមវិធីនានាម លគរំទ្ពីរបភពខាងដរៅ 

ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. និងសាថ បន័អនុវរតនានាននកជទ្ើ២ អាចទ្ទ្ួល នងិរគប់រគងមូ្លនិធិ
ជំនួយពើរបភពខាងដរៅសរមាប់អនុវរតសកម្មភាពនានាននកជទ្ើ២ ក លជាទូ្ដៅ ថវោិទងំដនេះជាថវោិ
របស់គដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កនានា។  

សរមាប់គដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កនានារបស់ន គូអភិវឌ្ឍន៍ក លសហោររគប់រគងដដាយ 
ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. ឬរកសួង សាថ ប័នអនុវរតដផសងដទ្ៀរររូវមានោរដរៀបចំនូវរកបខ័ណឌ លទ្ធផល
ក លមានលកខណៈចាស់លាស់កនុងោរចូលរមួ្ចំកណក ល់ោរអនុវរតលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាននកជទ្ើ២។ 
ជាទូ្ដៅ គដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កករងដផ្ទត រដៅដលើោរផដល់ហរិញ្ញបបទនដៅដលើគដរមាងវនិិដោគ 
ឬោរផដល់ដសវាកម្មជាក់លាក់នានារបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ។ ដទេះជាោ ងដនេះកតើ គដរមាង/កម្មវធិើទងំ
ដនេះររូវដរបើរបាស់នូវយនតោរនានាក លមានកំណរ់កនុងកជទ្ើ២ ដ ើម្បើចូលរមួ្ចំកណកដៅកនុងកំកណទ្រម្ង់
ោរអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិោន់ករមានរបសិទ្ធភាព។  

កនុងករណើ ភាគដរចើន គដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក ក ករងដរៀបចំោររគប់រគងតាម្នើរិវធិើ
របរិបរតិោររបស់ន គូអភិវឌ្ឍន៍នានាក លផដល់ហរិញ្ញបបទន ល់គដរមាង/កម្មវធិើទងំដនាេះ។ ជាម្ួយោន
ដនេះក រ ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. នងឹអនុវរតនូវនើរិវធិើជាកល់ាក់ម្ួយចំនួនរសបតាម្ដសៀវដៅកណនាសំតើពើ
ោររគប់រគងគដរមាងរបស់គ.ជ.អ.ប.បកនថម្ដទ្ៀរ ដ ើម្បើរគប់រគងគដរមាង/កម្មវធិើទងំដនាេះឱ្យមានោន់ករ
របសិទ្ធភាព។ គដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កទងំអស់ររូវដរៀបចំ ផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់ខលួន។ 

អារស័យដហរុដនេះ កនុងករណើ ក លអាចអនុវរតបាន ោរផដល់ហរិញ្ញបបទនពើន គូអភិវឌ្ឍន៍ដៅដលើ
គដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កនានាក លរគប់រគង ចរ់កចងដដាយសាថ ប័នអនវុរតននកជទ្ើ២ ចបំាច់ររូវ
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ដាក់បញ្ចូ លដៅកនុងកផនោរយុទ្ធសាស្តសតថវោិ និងគដរមាងថវោិរបចឆំាន រំបស់រកសួង សាថ ប័នអនុវរតនើម្ួយៗ 
ដ ើម្បើធានា ល់ោរបនសុើោន រវាងថវោិរ ឋ និងថវោិពើរបភពដផសងដទ្ៀរ នឹងោរ់បនថយនូវោរចំោយ 
ររួរសុើោន ដៅកនុងោរអនុវរតកជទ្ើ២។  

៤.១.២.៦.  ការតាមដ្ឋន និងការដរៀបចំរបាយការណ៍អំពីការអនុវត្រ ផ.ស.ថ.របចឆំ្ា  ំ

ោរតាម្ដានោរអនុវរត ផ.ស.ថ. របចឆំាន  ំគឺជាកិចច ំដណើ រោរររូវអនុវរតជារបច ំឬមានថិរដវលា
កំណរ់ចាស់លាស់ដលើរាល់ោរអនុវរតសកម្មភាពនានាក លបានកំណរ់ដៅកនុងផ.ស.ថ.របចឆំាន ។ំ 
ដោលបំណងសំខាន់ននោរតាម្ដាន គឺសំដៅដលើកកម្ពស់របសិទ្ធភាពននោរអនុវរត និងោរពិនិរយ  
កកសរម្ួលសកម្មភាពនានាននផ.ស.ថ.របចឆំាន បំានទន់ដពលដវលា។ 

កនុងនាម្រកសួង សាថ ប័នអនុវរតនើម្ួយៗ គណៈកមាម ធិោរ ឹកនាោំរងារកំកណទ្រម្ង់វមិ្ជឈោរ និង
វសិហម្ជឈោរទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរតាម្ដានដលើោរអនុវរតផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់ខលួន តាម្រយៈកិចចរបជុំ
របចកំខ និងកិចចរបជុចំបំាច់នានា រពម្ទងំដរៀបចំរបាយោរណ៍តាម្ោរកំណរ់អំពើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា
របឈម្ននោរអនុវរតផ.ស.ថ.របចឆំាន ជូំនគ.ជ.អ.ប.តាម្រយៈដលខាធិោរដាឋ នគ.ជ.អ.ប.។ ជាម្ួយោន ដនេះ
ក រ រកសួង សាថ ប័នក៏ររូវដរៀបចំកផនោរោរងារសរមាប់ោរតាម្ដាន នងិោរោរំទ្រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ
អំពើោរអនុវរតមុ្ខងារ និងធនធានក លបានដផារ។ 

កនុងនាម្រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ គណៈកមាម ធិោរ ឹកនាោំរងារកំកណទ្រម្ង់វមិ្ជឈោរ និងវសិហ
ម្ជឈោរទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរតាម្ដានដលើោរអនុវរតផ.ស.ថ.របចឆំាន រំបស់ខលួនតាម្រយៈកិចចរបជុំរបចកំខ 
និងកិចចរបជុំចំបាច់នានា រពម្ទំងដរៀបចំរបាយោរណ៍អំពើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា របឈម្ននោរអនុវរត 
ផ.ស.ថ.របចឆំាន ជូំនគ.ជ.អ.ប.តាម្រយៈដលខាធិោរដាឋ នគ.ជ.អ.ប.តាម្ោរកំណរ់។ ជាម្ួយោន ដនេះក រ 
រ ឋបាលរាជធានើ ដខរតក៏ររូវដរៀបចំកផនោរោរងារសរមាប់ោរតាម្ដាន និងោរំទ្រ ឋបាលរកុង រសុក ខណឌ  
ដហើយរ ឋបាលរកុង រសុកក៏ររូវដរៀបចំកផនោរោរងារសរមាប់ោរតាម្ដាន និងោរំទ្រ ឋបាលឃុំ សងាា រ់
កនុងោរអនុវរតមុ្ខងារក លបានដផារ និងមុ្ខងារជាអាណរតិទូ្ដៅ។ 

ដលខាធិោរដាឋ នគ.ជ.អ.ប. ទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរររួរពិនិរយ និងបូកសរុបដរៀបចំរបាយោរណ៍
អំពើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា របឈម្ននោរអនុវរតផ.ស.ថ.របចឆំាន  ំដ ើម្បើដាក់ជូនគ.ជ.អ.ប. ពិនរិយ និងអនុម្រ័។ 

គ.ជ.អ.ប. ររូវដរៀបចំរបាយោរណ៍សតើពើោរអនុវរតកម្មវធិើជារិ ដ ើម្បើដាក់ជូនរាជរដាឋ ភិបាលោ ង
រិចដរៀងរាល់៦កខម្តង។ 

ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. ររូវដរៀបចំកិចចរបជុំជាដទ្ៀងទរ់ជាម្ួយសាថ ប័នអនុវរតនានា  ដ ើម្បើ 
ពិនិរយដម្ើលពើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា របឈម្ននោរអនុវរតផ.ស.ថ.របចឆំាន  ំ និងដរៀបចំកិចចរបជុំជាម្ួយន គូ
អភិវឌ្ឍន៍នានា ូចជា កិចចរបជុំរកុម្ោរងារបដចចកដទ្សសតើពើោរអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់
ដរោម្ជារិ និងកិចចរបជុំគណៈកម្មោរ ឬរកុម្របឹកាភិបាល ឹកនាគំដរមាង/កម្មវធិើនានា ដ ើម្បើដធវើបចចុបបននភាព 
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និងពិភាកាអពំើវឌ្ឍនភាព និងោរដដាេះរសាយបញ្ហា របឈម្នានាននោរដរៀបចំ និងោរអនុវរតផ.ស.ថ.
របចឆំាន ។ំ 

៤.១.២.៧. សវនកមម 

រកុម្សវនកម្មនផាកនុងរបស់ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. ទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរសរម្បសរម្ួល និង 
អនុវរតសវនកម្មដលើធនធាននានាននកជទ្ើ២ ក លសថិរដរោម្ោររគប់រគងរបស់ដលខាធិោរដាឋ នគ.ជ.អ.ប.។ 
ដលខាធិោរដាឋ នគ.ជ.អ.ប. ទ្ទ្ួលខុសររូវដរៀបចំរបាយោរណ៍សតើពើសវនកម្មនផាកនុងជូនរកុម្ោរងារសវនកម្ម 
និងរកម្សើលធម្៌របស់គ.ជ.អ.ប. ក លបានបដងាើរដ ើងកផអកតាម្ោរអនុម្័រននកិចចរបជុំដលើកទ្ើ១៨របស់ 
គ.ជ.អ.ប.។ 

ោរដធវើសវនកម្មនផាកនុងដលើធនធានហរិញ្ញវរថុនានាោរំទ្ដដាយន គូអភិវឌ្ឍន៍ក លរគប់រគងដដាយ 
ដលខាធិោរដាឋ នគ.ជ.អ.ប. រួម្មាន ថវោិគដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កនានានឹងររូវអនុរតដដាយរកុម្ 
សវនកម្មនផាកនុងរបស់ដលខាធិោរដាឋ នគ.ជ.អ.ប.រសបតាម្កបបបទ្ និងនើរិវធិើរបស់គ.ជ.អ.ប. និងកិចចរពម្
ដរពៀងនានារវាងដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. ជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ទងំដនាេះ។ ចំដពាេះោរដធវើសវនកម្មនផា
ដរៅ នឹងដរៀបចំតាម្រយៈោររបោសដរជើសដរ ើសរកុម្ហ ុនឯកជនដ ើម្បើអនុវរត កផអកតាម្រកបខ័ណឌ  
ដពលដវលា ររម្ូវោរ និងរសបតាម្កបបបទ្ និងនើរិវធិើក លបានឯកភាពោន រវាងដលខាធិោរដាឋ ន 
គ.ជ.អ.ប. និងន គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

ោរដធវើសវនកម្មដលើធនធានហរិញ្ញវរថុរបស់រាជរដាឋ ភិបាលរមួ្មាន ថវោិដផារពើថាន ក់ជារិដៅឱ្យរ ឋបា
លថាន ក់ដរោម្ជារិ និងថវោិរបស់រកសួង សាថ ប័ននងិរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិក លបានវភិាជសរមាប់ោរ
អនុវរតសកម្មភាពនានាននកម្មវធិើជារិនងឹររូវអនុវរតដដាយសាថ ប័នមានសម្រថកចិចរបស់រាជរដាឋ ភិបាលរសប
តាម្នើរិវធិើក លបានកំណរ់។ 

ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. នឹងពិនិរយដម្ើលដលើរបកគំដហើញ និងអនុសាសនទ៍ងំអស់ននសវនកម្ម
ដលើធនធានហរិញ្ញវរថុសថិរដរោម្រគប់រគងរបស់ខលួន និងធានាចរ់វធិានោរសម្រសប ដ ើម្បើទ្ប់សាា រ់ភាព
ម្ិនរបរករើកផនកហរិញ្ញវរថុ និងនើរិវធិើនានាក លអាចដកើរមានដ ើង។ កនុងន័យដនេះ ដលខាធិោរដាឋ នគ.ជ.អ.ប. 
នឹងដរៀបចំោរដ្លើយរបចំដពាេះរបកគំដហើញនានា និងដរៀបចំរបាយោរណ៍អំពើសកម្មភាពតាម្ដានសរមាប់
គ.ជ.អ.ប. នងិន គូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធនានា។ របាយោរណ៍សវនកម្ម និងឯកសារនានានឹងររូវផសពវផាយ
ជាសាធារណៈ តាម្រយៈដគហទ្ំព័ររបស់គ.ជ.អ.ប. និងម្ដធោបាយដផសងដទ្ៀរ បនាា ប់ពើទ្ទ្ួលបាន
អនុដលាម្ភាពពើគ.ជ.អ.ប. និងន គូអភវិឌ្ឍន៍នានា។ 
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៤.២. ការតាមដ្ឋៃ ៃិងការវាយតនមលកមមវិធីជាតិដ្ំណាក់កាលទី២ 
៤.២.១. វិសាលភាពនៃការតាមដ្ឋៃ ៃិងការវាយតនមលកមមវិធី 

ជំពូកដនេះដរៀបរាប់អំពើោរដរៀបចំ និងោររបរពឹរតដៅនន ំដណើ រោរវាស់កវងវឌ្ឍនភាពដធៀបនឹង 
លទ្ធផលនានាក លបានកំណរ់ដៅកនុងរកបខ័ណឌ លទ្ធផលននកជទ្ើ២ និងលទ្ធផលរយៈដពលម្ធយម្ក ល
បានកំណរ់កនុងរកបខ័ណឌ លទ្ធផលននផអ៥។ ោរតាម្ដាន និងោរវាយរនម្លកម្មវធិើដនេះក៏ររូវវាស់កវង 
លទ្ធផលនានាក លសដរម្ចបានកនុងរយៈដពលកវងផងក រ។ ដោលបំណងសំខាន់ននោរតាម្ដាន និងោរ
វាយរនម្លកម្មវធិើគឺ ដ ើម្បើផតល់ព័រ៌មាន ល់ថាន ក់ ឹកនា ំនិងអនកពាក់ព័នធនានាសរមាប់ោរពិភាកា និងោរដធវើ
ដសចកតើសដរម្ចចិរតអំពើដោលនដោបាយសតើពើោរអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិ។ 
ោរតាម្ដាន និងោរវាយរនម្លកម្មវធិើគឺជាភារកិចច និងោរទ្ទ្ួលខុសររូវរបស់ដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប.។ 

ោរអនុវរតោរតាម្ដាន ផ.ស.ថ.របចឆំាន  ំននកជទ្ើ២ គឺជាកិចចោរដាច់ដដាយក កពើោរតាម្ដាន 
និងោរវាយរនម្លកម្មវធិើក លដផ្ទត រជាចម្បងដលើោរផតល់ព័រ៌មានឱ្យបានទន់ដពលដវលាកំណរ់ជូនថាន ក់
 ឹកនាកំម្មវធិើ ដ ើម្បើមានលទ្ធភាពរគប់រោន់កនុងោរចរ់វធិានោរឱ្យបានសម្រសប ទន់ដពលដវលា និង
តាម្ោរចបំាច់ចំដពាេះបញ្ហា របឈម្នានា។ ោរតាម្ដាន ផ.ស.ថ.របចឆំាន  ំគឺជាភារកិចច និងោរទ្ទ្ួល
ខុសររូវរបស់សាថ ប័នអនុវរតនានា និងដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប. ក លបានបរោិយដៅកនុងកផនកខាងដលើ
ននោររគប់រគង និងអនុវរតកម្មវធិើ។ 
៤.២.២. េូចនាករ ៃិងវិធីសាស្តេតេគ្មាប់ការវាេ់តវងការផ្លល េ់បតូរ 

៤.២.២.១. ករមិត្ផ្លា ស់បដរូទងំប ី

លទ្ធផលនានាននកជទ្ើ២ររូវវាស់កវងោរសដរម្ចបាននូវោរផ្ទល ស់បតូរដៅករម្ិរសំខាន់ៗចំនួន៣
 ូចខាងដរោម្ ៖ 

• រព្ម្ិតព្របែណ័្ឌ ចាប់ (តោល្តោបាយ្ ្ិងលិែិតបទដ្ឋា ្គ្តិយុ្តេ)៖ លទ្ធផលទាងំឡាយណៅកាុង
កប្មិែណនោះរមួមាន ណោលនណយាបាយ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានាតដលណរៀបចំ និងដ្ឋក់ឱ្យ 
អនុវែតសប្មាប់ការអនុវែតណោលនណយាបាយវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការរមួមានដូចជា 
លិខិែបទ្ដ្ឋឋ នពាក់ព័នធនងឹការណរៀបចំ និងការប្បប្ពឹែតណៅននរដឋបាលប្កុងណមប្ែូប៉ាូលើតែន  
រដឋបាលែំបន់ ការប្គបប់្គងនិងការអភិវឌ្ឍបុគគលិក និងវមិជ្ឈការហរិញ្ញវែថុជាណដើម។ 

• រព្ម្ិតសាា ប័្ (រចនាសម្ព័្ធ ្ិងព្បរ័្ធ)៖ លទ្ធផលទាងំឡាយកាុងកប្មិែណនោះរមួមានដូចជា  
ការផ្លល ស់  បតូរនានាពាក់ព័នធនឹងរចនាសមព័នធ ប្បព័នធ សិទ្ធិអំណាច មុខងារ និងធនធាននានា
ណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ឧទាហរ ៍ រដឋបាលរាជ្ធានើភាំណពញកាល យជារដឋបាលប្កុង 
ណមប្ែូប៉ាូលើតែន រដឋបាលណខែតកាល យជារដឋបាលែំបន់ ប្បព័នធកសាងតផនការនិងថវកិារដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវបានតកសប្មួលនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវែត ប្បព័នធននការវាយែនមលណលើការបំណពញ
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ការងាររបស់ បុគគលិកនងិការណលើកទ្ឹកចិែតបុគគលិកប្ែូវបានអនុវែត សាលាជាែិរដឋបាល 
មូលដ្ឋឋ នប្ែូវបានដំណ ើ រការណពញណលញ។ល។ 

• រព្ម្ិតបុគ្គល (តសវា)៖ លទ្ធផលនានាកាុងកប្មិែណនោះរមួមានដូចជា ការផ្លល ស់បតូរនានាពាក់ព័នធ
នឹងការបំណពញការងាររបស់បុគគលិក និងការផតល់ណសវា ឧទាហរ ៍ បុគគលិករដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិបំណពញែួនាទ្ើ នងិភារកិចចរបស់ខលួនបានលែប្បណសើរ  រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិផតល់
ណសវា និងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នបានលែប្បណសើរ ប្បជាពលរដឋទ្ទ្ួលបានណសវា និងផលប្បណយាជ្ន៍ពើ
ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ នតដលផតល់ណដ្ឋយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាន់តែប្បណសើរណ ើង។ 

លទ្ធផលទងំ៣ករម្ិរខាងដលើនឹងររូវបានវាស់កវងតាម្រយៈឧបករណ៍ររួរពិនិរយចំនួន៣ប្បណភទ្ 
រួមមាន  របាយការ ៍  ទ្ិនាន័យទូ្ណៅ  និងការអណងាែណដ្ឋយតផែកណលើសំណាក។  សមិទ្ធផលតផាក 
ណោលនណយាបាយ (ដូចជា ណោលនណយាបាយ ឬលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នថមើប្ែូវបានអនុម័ែ) ប្ែូវបានឆ្លុោះបញ្ហច ងំណៅ
កាុងប្បព័នធរបាយការ ៍ននកមមវធិើ។ ការផ្លល ស់បតូរតផាកសាថ ប័នប្ែូវបានវាស់តវងតាមរយៈប្បព័នធរបាយការ ៍
ននកមមវធិើ និងតាមរយៈការកែ់ប្តាជាទ្ិនាន័យណៅកាុងប្បព័នធទ្ិនាន័យមូលដ្ឋឋ ននានា ឧទាហរ ៍ អំពើចំនួន
បុគគលិកកាុងមុខែំត ងនានា ឬទ្ំហំថវកិាតដលរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិបានតបងតចកសប្មាប់មុខសញ្ហញ
ចំណាយនើមួយៗរបស់ខលួន។ ជាទូ្ណៅ ការវាស់តវងណៅកប្មិែបុគគលចាបំាច់ប្ែូវណធវើណ ើងតាមរយៈការអណងាែ
តផែកណលើសំណាក។ 

សូចនាករនើម្ួយៗ វធិើសាស្តសតននោរវាស់កវង និងរកបខ័ណឌ ដពលដវលា ននោរវាស់កវងមានបងាា ញ
ណៅកាុងតារាងប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលរមួននកជ្ទ្ើ២។ បតនថមណលើការវាស់តវងណដ្ឋយផ្លេ ល់ តផែកណលើសូចនាករ
នានាតដលបានកំ ែ់ណៅកាុងតារាងប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលរមួរបស់កជ្ទ្ើ២ ការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលកមម
វធិើក៏ប្ែូវអនុវែតតាមរយៈការវាយែនមលណដ្ឋយតផែកណលើប្បធានបទ្ជាកល់ាក់មួយចំននួផងតដរ។ 

៤.២.២.២. សនទសសន៍ (បណដ ដ សំូចនាករ) ជាយុទ្ធសាស្តសរ 

សូចនាករកប្មិែណោលបំ ង និងណោលណៅននកជ្ទ្ើ២រមួមាន សនេសសន៍ជាយុទ្ធសាស្តសតចំនួន៣គឺ៖ 

• េៃាេសៃ៍ត្នកអភិបាលកិចច (ប ដុ ំ សូចនាករកប្មិែណោលបំ ងននកជ្ទ្ើ២) 

• េៃាេសៃ៍ត្នកការ្តល់សេវា (ប ដុ ំ សូចនាករកប្មិែណោលណៅននកជ្ទ្ើ២)  

• េៃាេសៃ៍ត្នកេមតថភាពរដ្ឋបាលថ្នន ក់សគ្កាមជាតិ (ប ដុ ំ សូចនាករកប្មិែណោលណៅននកជ្ទ្ើ២) 

ការវាស់តវងសនេសសន៍ជាយុទ្ធសាស្តសតទាងំ៣ខាងណលើណនោះឱ្យបានចាស់លាស់ ប្ែឹមប្ែូវ និងទាន់
ណពលណវលាគឺជាកតាត ដ៏មានសារៈសំខាន់កាុងការវាស់តវងអំពើភាពណជាគជ្័យននកជ្ទ្ើ២។ កនលងមកណនោះ  
សនេសសន៍ជាយុទ្ធសាស្តសតទាងំ៣ណនោះ ប្ែូវបានណប្បើប្បាស់សប្មាប់កជ្ទ្ើ១ ប៉ាុតនតសប្មាប់កជ្ទ្ើ២ សនេសសន៍
ទាងំណនោះចាបំាច់ប្ែូវណធវើបចចុបបនាភាពណ ើងវញិ។ វធិើសាស្តសតសប្មាប់ណប្បើប្បាស់កាុងការវាស់តវងរមួមានដូចខាង
ណប្កាម ៖ 



 

179 

 

• សនេសសន៍តផាកអភិបាលកចិចណដ្ឋយតផែកណលើការណធវើបចចុបបនាភាពណលើការអណងាែអំពើអភិបាល
កិចច តដលបានអនុវែតណៅកជ្ទ្ើ១ 

• សនេសសន៍តផាកការផដល់ណសវាសំណៅណលើការអណងាែតផែកណលើសំណាកអំពើការទ្ទ្លួបាន ការ
ណប្បើប្បាស់ និងការណពញចិែតរបស់ប្បជាពលរដឋចំណពាោះការផដល់ណសវារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ 

• សនេសសន៍តផាកសមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតផែកណលើការវាយែនមលអំពើសមែថភាព
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

និយមន័យននសនេសសន៍ និងវធិើសាស្តសតននការគ នាសនេសសន៍នឹងប្ែូវបានណធវើបចចុបបនាភាព ប្ពម
ទាងំប្ែូវបានវាស់តវងណដ្ឋយតផែកណលើទ្ិនាន័យណដើមប្ោតដលបានណរៀបចំណៅកាុង ា្ ទំ្ើ១ននកជ្ទ្ើ២។ 
៤.២.៣. គ្កបខ័ ឌ លទធ្លកមមវិធីជាតិ 

ប្កបខ័ ឌ លទ្ធផល គឺជាឧបករ ៍មយួដ៏មានសារៈសំខាន់សប្មាប់ ការប្គប់ប្គង ការតាមដ្ឋន 
និងការវាយែនមលគណប្មាង ឬកមមវធិើនានា។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលននកជ្ទ្ើ២   ប្ែូវបាន
ណរៀបចំណ ើងសប្មាប់ណប្បើប្បាស់កាុងការប្គប់ប្គង ការតាមដ្ឋន នងិការវាយែនមលកជ្ទ្ើ២ ណដើមបើធានាការសណប្មច
បាននូវលទ្ធផលនានាកាុងរយៈណពលតវង (ចកខុវស័ិយ)  រយៈណពលមធយម (ណោលបំ ង និងណោលណៅកមមវធិើ) 
និងរយៈណពលខលើ (សមិទ្ធផល និងលទ្ធផលរពំឹងទុ្កតាមសមាសភាគនើមួយៗ) តដលបានកំ ែ់កាុងកមមវធិើ
ណនោះ ប្សបតាមសូចនាករ ចំ ុចណៅ នងិប្កបខ័ ឌ ណពលណវលាតដលបានណប្ោងទុ្ក។ 

រកបខ័ណឌ លទ្ធផលកជ្ទ្ើ២ ក៏បងាា ញពើលំដ្ឋប់ថ្នា ក់ននលទ្ធផលនានាតដលនឹងសណប្មចកាុងអំ ុង
ណពល និងចុងបញ្ចប់ននការអនុវែត កជ្ទ្ើ២។  ជារមួ ប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលននកជ្ទ្ើ២ រមួមានធាែុសំខាន់ៗ 
ដូចខាងណប្កាម ៖ 

– លទ្ធផលនានាតាមលំដ្ឋប់ថ្នា ក់៖ ចកខុវស័ិយ ណោលបំ ង ណោលណៅ សមិទ្ធផលរពំឹងទុ្ក និង
លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក 

– សូចនាករសំខាន់ៗននលទ្ធផលនានា 

– ទ្ិនាន័យណដើមប្ោ 

– ចំ ុចណៅ 

– ប្កបខ័ ឌ ណពលណវលា និងការសនមែ  

– តារាងលមែិែអំពើប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលននកជ្ទ្ើ២ មានណៅកាុងឧបសមព័នធ “ក”៖ ប្កបខ័ ឌ  
លទ្ធផលននកជ្ទ្ើ២។ 
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៤.២.៤. គ្បព័ៃធទិៃនៃ័យេគ្មាប់ការតាមដ្ឋៃ ៃិងការវាយតនមល 
ការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមល កជ្ទ្ើ២ នឹងណប្បើប្បាស់មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យនានា តដលបានបណងាើែ 

និងប្គប់ប្គងកាុងកប្មិែជាលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាននកមមវធិើអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ និងមូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យនានាតដលបានបណងាើែកាុងណោលបំ ងណផសងណទ្ៀែ។ មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យណផសង
ណទ្ៀែទាងំណនាោះរមួមានដូចជា ប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងរបស់កមមវធិើតកទ្ប្មង់ហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ 
និងប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងននកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ។ កមមវធិើជាែិប្ែូវធានា
ថ្ន ណលខាធិការដ្ឋឋ នគ.ជ្.អ.ប. មានលទ្ធភាពអាចទ្ទ្ួល និងណប្បើប្បាស់សំ ំុទ្ិនាន័យទាងំណនោះបាន។ 

មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យតដលបណងាើែណ ើងណដ្ឋយកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់ណផសងៗណទ្ៀែ រមួមាន ៖ 

– ប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុននកមមវធិើតកទ្ប្មង់ហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ 

– ប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងធនធានមនុសសននកមមវធិើកំត ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារ ៈ 

– ប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងការចុោះបញ្ា ើប្ទ្ពយរដឋននកមមវធិើតកទ្ប្មង់ហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ 

– ប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងចំ ូលមិនតមនសារណពើពនធននកមមវធិើតកទ្ប្មង់ហិរញ្ញវែថុ
សាធារ ៈ 

– មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យននការវនិិណយាគសាធារ ៈ (តដលនឹងបណងាើែណ ើងណដ្ឋយកមមវធិើតកទ្ប្មង់
ហរិញ្ញវែថុសាធារ ៈ) 

– ទ្ិនាន័យអណងាែណសដឋកិចច និងសងគមកិចច។ 

មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យ តដលពាក់ព័នធណដ្ឋយផ្លេ ល់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅ
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិរមួមាន ៖ 

– ទ្ិនាន័យអំពើណសដឋកិចច និងសងគមកិចចននមូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យឃុសំងាា ែ់ តដលណប្បើប្បាស់ជាសំខាន់
សប្មាប់ោបំ្ទ្ការកសាងតផនការអភិវឌ្ឍរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ែូវបានប្បមូលជាណរៀង
រាល់ ា្ ជំាមួយនឹងទ្ិនាន័យតាមវស័ិយដនទ្ណទ្ៀែននមូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យឃុ ំសងាា ែ់ 

– មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់មានផេុកទ្ិនាន័យអំពើសមាជ្ិកប្កុមប្បឹកានានា 

– មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យននការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលរបស់រដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  តដលបចចុបបនា
កំពុងណរៀបចំឱ្យកាល យណៅជាប្បព័នធព័ែ៌មានសប្មាប់ការប្គប់ប្គងននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

– មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យសដើពើគណប្មាងនានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

– មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យថ្នា ក់ជាែិអំពើតផនការសកមមភាព និងថវកិាប្បចាំ្ ា រំបស់គ.ជ្.អ.ប.។ 
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៤.២.៥. ត្ៃការេកមមភាព ៃិងថវិកាេគ្មាប់ការតាមដ្ឋៃ ៃិងការវាយតនមល 
ឯកសារ ផអ៥ នើមួយៗ ប្ែូវបញ្ចូ លសកមមភាពជាអាទ្ិភាពនានា សប្មាប់ការតាមដ្ឋន នងិការ

វាយែនមលកមមវធិើ។ កាុងអំ ុងណពលចាប់ណផតើមអនុវែតផអ៥នើមួយៗ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវណរៀបចំ 
ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា លំមែិែសប្មាប់ការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលរយៈណពល៥ ា្  ំតផែកណលើសកមមភាពជាអាទ្ិភាព
នានាននការតាមដ្ឋន នងិការវាយែនមលតដលបានកំ ែ់កាុងផអ៥។ ជារមួ តផនការសកមមភាព និងថវកិា
សប្មាប់ការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលបងាា ញអំពើ៖ 

– សកមមភាពនងិថវកិានានាននការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលកមមវធិើ តដលប្ែូវអនុវែតកាុងអំ ុង
ណពលផអ៥ រមួបញ្ចូ លទាងំការពិនិែយតកសប្មួល និងណរៀបចំណសៀវណៅត នា ំនិងណសចកតើត នាំ
នានាពាក់ព័នធនឹងសកមមភាពតាមដ្ឋន នងិវាយែនមល  

– ជ្ំហាននានាសប្មាប់អនុវែតសកមមភាពនើមួយៗ និងែប្មូវការណពលណវលា (ដូចជា ការណរៀបចំ
ការអណងាែ ការចុោះកិចចសនាជាមួយទ្ើប្បឹកា ។ល។) 

– ប្កបខ័ ឌ ណពលណវលាសប្មាប់សកមមភាពនើមួយៗ 

– សាថ ប័ន/អងគភាពទ្ទ្ួលខុសប្ែូវសប្មាប់សកមមភាពនើមួយៗ 

– ជ្ំនាញតដលប្ែូវការសប្មាប់អនុវែតសកមមភាពនើមួយៗរួមទាងំតផនការសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
សមែថភាពបុគគលិក ឬការណប្ជ្ើសណរ ើសបុគគលិកតដលមានជ្ំនាញពាក់ព័នធ។ 

តផនការសកមមភាព នងិថវកិា សប្មាប់ការតាមដ្ឋន និងការវាយែនមលប្ែូវដ្ឋក់ជូ្នប្បធានណលខាធិ 
ការដ្ឋឋ ន  គ.ជ្.អ.ប. ណដើមបើពិនិែយ និងអនុម័ែ។ 
៤.២.៦. ការវាយតនមលការអៃុវតត កជទី២ 

ណដើមបើឆ្លុោះបញ្ហច ងំអំពើវឌ្ឍនភាព បញ្ហា ប្បឈម និងផលប៉ាោះពាល់ ននការអនុវែតកជ្ទ្ើ២ ណលខា 
ធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប  ប្ែវូដឹកនា ំ សប្មបសប្មួល និងអនុវែតការវាយែនមល ណដ្ឋយណផ្លត ែណលើសកមមភាពជា 
អាទ្ិភាព ដូចខាងណប្កាម ៖ 

៤.២.៦.១. ការដរៀបចំទ្ិនាន័យដ ើមរគកមមវិធី 

ណដើមបើធានាការវាស់តវងវឌ្ឍនភាពននលទ្ធផលនានា តដលបានកំ ែ់កាុងប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលនន 
កជ្ទ្ើ២ និងលទ្ធផលរយៈណពលមធយមតដលបានកំ ែ់កាុង ផអ៥ ឱ្យមានសុប្កឹែយភាព និងភាពអាចណជ្ឿ
ទុ្កចិែតបាន ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវណរៀបចំចងប្កងទ្និាន័យណដើមប្ោណដ្ឋយណផ្លត ែណលើសូចនាករ
ចាបំាច់នានា តាមរយៈការណប្បើប្បាស់មូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យ និងរបាយការ ៍ពាក់ព័នធនានាតដលមានប្សាប់  រមួ
បញ្ចូ លទាងំការប្បមូលទ្ិនាន័យណដ្ឋយផ្លេ ល់តាមការចាបំាច់។ ការណរៀបចំទ្ិនានយ័ណដើមប្ោប្ែូវអនុវែតណៅកាុង
អំ ុង ា្ ដំំបូងននផអ៥ទ្ើ១។ 
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៤.២.៦.២. ការវាយត្នមារបចឆំ្ា  ំ

ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងការណរៀបចំរបាយការ ៍សដើពើការអនុវែតផ.ស.ថ.
ប្បចាំ្ ា រំបស់គ.ជ្.អ.ប.។ ជាមួយោា ណនោះតដរ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ក៏ប្ែូវណរៀបចំណធវើបចចុបបនាភាពនូវ
ប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលនានា និងណធវើការវាយែនមលណដ្ឋយសណងខបអំពើវឌ្ឍនភាពណធៀបណៅនឹងលទ្ធផលជាយុទ្ធសាស្តសត
នានាននកជ្ទ្ើ២។ 

៤.២.៦.៣. ការវាយត្នមាពាក់កណារ លកមមវិធី 

ការវាយែនមលពាក់កណាត លកមមវធិើ ប្ែូវអនុវែតណៅកាុងអំ ុង ា្ ទំ្ើ៥ននផអ៥ទ្ើ១។ ណោលបំ ងនន
ការវាយែនមលណនោះគឺសិកាវាយែនមលអំពើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា ប្បឈមននការអនុវែតផអ៥ ណធៀបនឹងប្កបខ័ ឌ
លទ្ធផលរបស់ផអ៥នើមួយៗ។ លទ្ធផលននការវាយែនមលណនោះនឹងប្ែូវណប្បើប្បាស់ ណដើមបើណលើកកមពស់សមិទ្ធផល 
និងប្បសិទ្ធភាពននផអ៥ កដូ៏ចជារមួចំត កកាុងការសណប្មចបាននូវលទ្ធផលនានាននកជ្ទ្ើ២។ ជាមួយោា
ណនោះតដរ ការវាយែនមលណនោះក៏នឹងប្ែូវណប្បើប្បាស់សប្មាប់ណធវើជាមូលដ្ឋឋ នទ្ិនាន័យណដើមប្ោរបស់ផអ៥ទ្ើ២។ 

៤.២.៦.៤. ការវាយត្នមាបញ្ចប់កមមវិធី 

ការវាយែនមលបញ្ចប់កមមវធិើប្ែូវអនុវែតណៅកាុងអំ ុង ា្ ទំ្ើ១០ននកជ្ទ្ើ២។ ណោលបំ ងននការវាយ
ែនមលណនោះគឺណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការណរៀបចំតាក់តែងកមមវធិើជាែបិនតបនាេ ប់ណទ្ៀែ។ ការវាយែនមលបញ្ចប់
កមមវធិើប្ែូវសិកាវាយែនមលអំពើសមិទ្ធផលនានាននផអ៥ទ្ើ២ នងិកជ្ទ្ើ២ ណធៀបនឹងប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលនន 
ផអ៥ទ្ើ២ នងិប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលននកជ្ទ្ើ២។ 

៤.២.៦.៥. ការវាយត្នមាផលប ៉ះពាល់សំខាន់ៗ 

ការវាយែនមលផលប៉ាោះពាល់សំខាន់ៗរមួមាន៣ប្បណភទ្តដលប្ែូវអនុវែត ណដើមបើវាស់តវងលទ្ធផលជា
យុទ្ធសាស្តសតសំខាន់ៗនានាណៅកាុងប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលននកជ្ទ្ើ២។ ការវាយែនមលផលប៉ាោះពាល់សំខាន់ៗទាងំ
៣ណនោះរមួមាន ការអណងាែអភិបាលកិចច ការវាយែនមលការអភិវឌ្ឍសមែថភាពរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងការ
វាយែនមលណលើណោលនណយាបាយ ៖ 

- ការអតងេតអភបិាលរិចច៖ ការអណងាែសំណាក តដលប្ែូវអនុវែតកាុងអំ ុងណពលននកជ្ទ្ើ២ គឺជា
ការអណងាែអភិបាលកិចច។ កាុងការអណងាែអភិបាលកិចច សំណាកនានាតដលែំណាងឱ្យប្បជា
ពលរដឋ និងែំណាងឱ្យសមាជ្ិកប្កុមប្បឹការដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនឹងប្ែូវបានសួរការ
យល់ដឹងអំពើសិទ្ធិអំណាច និងមុខងាររបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ការយល់ដឹងអំពើកចិច
ដំណ ើ រការអភិបាលកិចចរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងអំពើការណប្បើប្បាស់ណសវា និងការ
ណពញចិែតណៅណលើគុ ភាពននណសវាតដលប្បជាពលរដឋបានទ្ទ្ួល។ ការអណងាែអភិបាលកិចច
ប្ែូវបានណរៀបចំអនុវែតកាុងណោលបំ ងតាមដ្ឋនការផ្លល ស់បតូរននសនេសសន៍គនលឹោះៗមួយចំនួន
ពាក់ព័នធនឹងអភិបាលកិចចដូចជា ការផតល់ណសវា ការណឆ្លើយែប ការចូលរមួរបស់ប្បជាពលរដឋ 
ែមាល ភាព នងិគ ណនយយភាព។ ការអណងាែអភិបាលកិចចប្ែូវអនុវែតចំនួន៣ដងកាុងអំ ុង
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ណពលននកជ្ទ្ើ២រមួមាន ការអណងាែទ្ិនានយ័ណដើមប្ោ ការអណងាែបនតកាុង ា្ ទំ្ើ៥ នងិការអណងាែ
ទ្ិនាន័យចុងប្ោកាុង ា្ ទំ្ើ៩ននកមមវធិើជាែិ។ 

- ការវាយ្តនម្ៃការអភិវឌ្ឍសម្តាភាររបស់រដាបាលថ្នន រ់តព្កាម្ជាតិ៖ ការវាយែនមលអំពើការអភិវឌ្ឍ
សមែថភាពគឺជាតផាកមួយននការអណងាែអំពើសមែថភាពរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដល
នឹងប្ែូវអនុវែតជាណរៀងរាល់៣ ា្ ំមតង។ ណោលបំ ងននការវាយែនមលអំពើការអភិវឌ្ឍ 
សមែថភាពគឺណដើមបើកំ ែ់នូវគមាល ែ និងឧបសគគននការបំណពញការងារ និងផតល់អនុសាសន៍
សប្មាប់ការតកលមែ សំណៅណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពការបំណពញការងាររបស់រដឋបាល 
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការវាយែនមលការអភិវឌ្ឍសមែថភាពប្ែូវវាស់តវងសមែថភាពរបស់រដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណៅ៣កប្មិែ៖ 

• សម្តាភារព្របែ័ណ្ឌ ចាប់៖ ណរៀបរាប់អំពើការណរៀបចំ និងការអនុវែតណោលនណយាបាយ និង
លិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានាសដើពើការបងាបរយិាកាស និងការណលើកទ្ឹកចិែតនានាតដលអនុវែតណៅ
កាុងសាថ ប័ន។ 

• សម្តាភារសាា ប័្ ៖ ណរៀបរាប់អំពើរចនាសមព័នធ ប្បព័នធ កិចចដំណ ើ រការ នើែិវធិើ និងការអនុវែត 
នានាតដលសាថ ប័នណប្បើប្បាស់រមួជាមួយនឹងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង និងភាពជានដគូកាុង
ការអនុវែតការងារ។ 

• សម្តាភារបុគ្គល៖ ណរៀបរាប់អំពើជ្ំនាញ ចណំ ោះដឹង នងិអាកបបកិរយិារបស់បុគគលិកមាា ក់ៗ
កាុងការបំណពញែួនាទ្ើ និងភារកិចចរបស់ខលួនកាុងការផតល់ណសវា និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន។ 

- ការវាយ្តនម្ៃតោល្តោបាយ្៖ ការវាយែនមលណោលនណយាបាយគឺជាការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវសាូល
របស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.។ អាប្ស័យណហែុណនោះ ការវាយែនមលណោលនណយាបាយប្ែូវ
អនុវែតឱ្យបានណទ្ៀងទាែ់ជាណរៀងរាល់ ា្  ំ ណដើមបើធានាថ្នណោលនណយាបាយនានាតដលបាន
អនុម័ែអាចអនុវែតប្បកប ណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ ណោលនណយាបាយនើមួយៗប្ែូវបានវាយែនមល
ណដ្ឋយប្ែូវពិនិែយណមើលណ ើងវញិពើការណរៀបចំតាក់តែង រហូែដល់ប្បសិទ្ធភាពននការអនុវែត
ណោលនណយាបាយណនាោះ។ ជារួមការវាយែនមលណោលនណយាបាយណផ្លត ែណលើតផាកសំខាន់ៗ
ចំនួន៥ គ ឺ៖ 

• រិចចដាំតណ្ើរការតរៀបចាំតារ់ខតងតោល្តោបាយ្៖ តផាកណនោះ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវ
ពិនិែយណមើលណ ើងវញិ និងវាយែនមលណលើដំណ ើ រការណរៀបចំតាក់តែងណោលនណយាបាយ 
ណដើមបើជាមូលដ្ឋឋ នកាុងការណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាពននដំណ ើ រការតាក់តែងណោលនណយា
បាយនាណពលអនាគែ។ ការវាយែនមលណនោះណផ្លត ែជាសំខាន់ណលើរណបៀបននការកំ ែ់ណោល
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នណយាបាយតដលនឹងប្ែូវណរៀបចំតាក់តែង នើែិវធិើននការណរៀបចំណោលនណយាបាយ និងការ
ចូលរមួរបស់អាកពាក់ព័នធ។ 

• លទធផលន្ការតរៀបចាំតារ់ខតងតោល្តោបាយ្៖ តផាកណនោះ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវ
តាមដ្ឋនលទ្ធផលននការណរៀបចំតាក់តែងណោលនណយាបាយណធៀបនឹងប្កបខ័ ឌ  
ណពលណវលាតដលបានណប្ោងទុ្ក ណដ្ឋយកំ ែ់ពើបញ្ហា ប្បឈមនានាតដលបងាឱ្យមាន
ភាពយែឺយា៉ា វកាុងការដ្ឋក់ណចញនូវណោលនណយាបាយណនាោះ។ 

• គ្ុណ្ភារន្តោល្តោបាយ្ខដលបា្ដ្ឋរ់តចញ៖ តផាកណនោះ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវ
វាយែនមលអំពើគុ ភាពននណោលនណយាបាយណដ្ឋយណផ្លត ែណលើខលឹមសារននណោលនណយា
បាយ (ភាពចាស់លាស់ននការកំ ែ់នូវណោលណៅ ណោលបំ ងបទ្បញ្ញែតិប្ែូវអនុវែត 
ការកំ ែ់ែួនាទ្ើ ភារកិចច និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់សាថ ប័នអនុវែត ការកំ ែ់អំពើ
យនតការននការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយនិងវាយែនមល) ការអណងាែពើភាពណពញចិែត ការវាយ
ែនមលសងគែិភាពណោលនណយាបាយជាមួយណោលការ ៍វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ 
និងការកំ ែ់ចំ ុចខវោះខាែននណោលនណយាបាយតដលបានដ្ឋក់ណចញ។ 

• ការអ្ុវតេតោល្តោបាយ្៖ តផាកណនោះមានណោលបំ ងពិនិែយណមើលណលើការអនុវែតណោល
នណយាបាយណធៀបនឹងបទ្បញ្ញែតិតដលបានដ្ឋក់ណចញ ប្ពមទាងំវាស់តវងណលើវឌ្ឍនភាព 
និងកំ ែប់ញ្ហា ប្បឈមកាុងការអនុវែតណោលនណយាបាយទាងំណនាោះ ណដើមបើធានាដល់ការ
សប្មបសប្មួល និងកិចចអនតរាគមន៍ោបំ្ទ្នានាសំណៅពប្ងឹងការអនុវែតឱ្យកាន់តែប្បណសើរ
ណ ើង។ 

• ព្បសទិធភារន្តោល្តោបាយ្៖ តផាកណនោះ ណផ្លត ែជាសំខាន់ណលើការវាយែនមលណៅណលើការ
សណប្មចបាននូវលទ្ធផលណប្ោងទុ្កកប្មែិខពស់ តដលរមួមានដូចជាសមិទ្ធផលរពំឹងទុ្ក 
និងផលប៉ាោះពាល់ននណោលនណយាបាយ។ អាប្ស័យណហែុណនោះ កាុងករ ើ តដលចាបំាច់ប្ែូវ
វាយែនមលពើប្បសិទ្ធភាពននណោលនណយាបាយណាមួយ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវ
ណរៀបចំវធិើសាស្តសត មណធាបាយ លកខ ៈវនិិចឆ័យ និងសូចនាករសប្មាប់ការវាយែនមល
ប្បសិទ្ធភាពននណោលនណយាបាយណនាោះ។  

៤.២.៧. ការេិកាតដ្លមាៃលកខ ៈជាការវាយតនមល ៃិងការគ្សាវគ្ជាវ 
ការសិកា និងការប្សាវប្ជាវប្ែូវអនុវែតកាុងណោលបំ ងណលើកកមពស់ការយល់ដឹងអំពើវឌ្ឍនភាព 

និងផលប៉ាោះពាល់ននកជ្ទ្ើ២។ ការសិកាមានលកខ ៈខុសោា ពើការអណងាែ ណដ្ឋយណផ្លត ែសំខាន់ណលើការ
ប្បមូលទ្ិនានយ័តបបគុ ភាព។ ការអណងាែមានណោលបំ ងវាស់តវងអំពើការផ្លល ស់បតូរ ចំត កការសិកា
មានណោលបំ ងតសវងរកអំពើមូលណហែុតដលនាឱំ្យមានការផ្លល ស់បតូរ។ ប្កបខ ័ឌ លទ្ធផលននកមមវធិើជាែិ
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បានកំ ែ់នូវចំ ុចណៅមួយចំនួនសប្មាប់វាស់តវងអំពើការផ្លល ស់បតូរណនោះ។ សូចនាករនានាននប្កបខ ័ឌ
លទ្ធផលកមមវធិើជាែិប្ែូវបានវាស់តវងតាមរយៈការអណងាែ នងិវធិើសាស្តសតតបបបរមិា ដនទ្ណទ្ៀែ។ 

៤.២.៧.១. ការសិកាម លានលកខណៈជាការវាយត្នមា 

ការសិកាអាចអនុវែតតាមវធិើសាស្តសតខុសៗោា អាប្ស័យណលើប្បធានបទ្តដលប្ែូវសិកា។ ឧទាហរ ៍ 
ននវធិើសាស្តសតសប្មាប់ការសិការមួមានដូចជា ករ ើ សិកា ការពិភាកាជាប្កុម ការសមាា សន៍អាកផតល់
ព័ែ៌មាន និងការអណងាែសំណាក តដលមានបំ ងជាក់លាក ់(កាុងករ ើ ណនោះ សំណាកប្ែូវបានណប្ជ្ើសណរ ើស
សប្មាប់ណោលបំ ងជាក់លាក់ណាមយួណដ្ឋយមិនែំណាងឱ្យប្បជាពលរដឋទាងំមូលតដលមិនអាចណធវើណសច
កតើសនាិដ្ឋឋ នមានលកខ ៈជាទូ្ណៅបានណ ើយ)។ 

៤.២.៧.២. ការរសាវរជាវ 

ការប្សាវប្ជាវប្ែូវបានណប្បើប្បាស់កាុងណោលបំ ងបណងាើនការយល់ដឹងអំពើមូលណហែុ ទ្សសនៈ និង   
ឆ្នេៈបំណពញការងារពាក់ព័នធនឹងកំត ទ្ប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការ
ប្សាវប្ជាវនឹងរកឱ្យណឃើញអំពើមូលណហែុននបញ្ហា  ឬជ្យួអភិវឌ្ឍគំនិែ ឬណរៀបចំសកមមភាពនានាតដលពាក់
ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ការប្សាវប្ជាវក៏មានណោលបំ ងកាុងការ
ផតល់នូវសាវតា និងអ ំោះអំណាងសប្មាប់អាកប្សាវប្ជាវ និងអាកណធវើណោលនណយាបាយនានាណៅកាុងការ
តាក់តែង និងការណធវើណសចកដើសណប្មចណលើណោលនណយាបាយ។ 

ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ប្ែូវណរៀបចំអភិវឌ្ឍជ្ំនាញសដើពើការណរៀបចំតាក់តែងនូវការសិកា និង
ការប្សាវប្ជាវដល់មស្តនតើជ្ំនាញរបស់ខលួន ប្ពមទាងំប្ែូវសប្មបសប្មួល និងអនុវែតការសិកានិងការប្សាវប្ជាវ
ណដ្ឋយផ្លេ ល់ ឬណដ្ឋយមានជ្ំនួយបណចចកណទ្សពើខាងណប្ៅ តផែកណលើណោលបំ ង វសិាលភាព និងកប្មិែ
ជ្ំនាញតដលប្ែូវការសប្មាប់ការសិកានិងការប្សាវប្ជាវណនោះ។ 
៤.២.៨. ការសរៀបចំរបាយការ ៍េដីពីការអៃុវតត កជទី២ 

របាយការ ៍នានាតដលប្ែូវណរៀបចំសតើពើការអនុវែតកជ្ទ្ើ២រមួមាន៖ របាយការ ៍ននការវាយែនមល
ប្បចាំ្ ា  ំ ពាក់កណាត ល និងចុងបញ្ចបន់នកជ្ទ្ើ២ ការវាយែនមលផលប៉ាោះពាល់ ការអណងាែ ការសិកានិងការ
ប្សាវប្ជាវ និងរបាយការ ៍ពាក់ព័នធណផសងៗណទ្ៀែ។ របាយការ ៍ទាងំណនោះប្ែូវណរៀបចំ និងផសពវផាយយា៉ា ង
ទូ្លំទូ្លាយជាសាធារ ៈ តាមរយៈមណធាបាយណផសងៗដូចជា ណគហទ្ំព័រ និងបណាណ ល័យរបស់ គ.ជ្.អ.ប. 
និងបណាត ញព័ែ៌មានសងគមណផសងណទ្ៀែប្សបតាមណោលនណយាបាយ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានាសដើពើការ
ផសពវផាយពែ័៌មានរបស់គ.ជ្.អ.ប.។ 

៤.៣. ការគ្គប់គ្គងហាៃិភ័យ  
ោរអនុវរតកជទ្ើ២ មានភាពសាញុំា។ំ លទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាក លទ្ទ្ួលខុសររូវអនុវរតដដាយ

រកសួង សាថ បន័ដផសងៗោន មានទ្ំនាក់ទ្នំង នងិពឹងអារស័យោន ដៅវញិដៅម្ក។ ជាម្ួយោន ដនេះក រ ដៅកនុង 
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សមាសភាគនើម្ួយៗននកជទ្ើ២ រមួ្មាននូវោរកំណរ់អំពើហានិភ័យសំខាន់ៗពាក់ព័នធនងឹយុទ្ធសាស្តសតនន
ោរអនុវរតសមាសភាគដនាេះ។ ហានិភយ័ទងំដនេះររូវបានវាយរនម្លពើករម្ិររបស់វាតាម្រយៈតារាងសដើពើោរ
រគប់រគងហានិភ័យននសមាសភាគនើម្ួយៗ។ 

អារស័យណហែុដនេះ កជទ្ើ២ ររូវយកចិរតទុ្កដាក់កនុងោររគប់រគងហានិភ័យទងំដនាេះដដាយរបុង
របយរ័ន ដពាលគឺហានិភ័យនើម្ួយៗក លបានកំណរ់ដៅកនុងតារាងចបំាច់ររូវររួរពិនិរយតាម្ដានជារបច។ំ 
កផអកតាម្នើរិវធិើក លបានកំណរ់ដៅកនុងដសៀវដៅកណនាសំតើពើោររគប់រគងគដរមាងរបស់ដលខាធិោរដាឋ ន 
គ.ជ.អ.ប. ហានិភ័យនើម្ួយៗររូវវាយរនម្លដដាយដរបើរបាស់របព័នធកូ ក លមានកំណរ់ពណ៌រកហម្ 
ដលឿង និងនបរង។ ជាម្ួយោន ដនេះក រ ចបំាច់ររូវដរៀបចំ និងអនុវរតនូវកផនោរសរមាប់ ំដោេះរសាយឱ្យ
បានសម្រសបសរមាប់ហានិភ័យនានាក លបានកំណរ់ជាពណ៌រកហម្។  

ោរអនុវរតរបព័នធរគប់រគងហានិភ័យននកជទ្ើ២ ររូវទ្ទ្ួលខុសររូវរមួ្ោន ដដាយរកសួង សាថ បន័អនុ
វរតនានា និងដលខាធិោរដាឋ ន គ.ជ.អ.ប.។ 
៤.៣.១. ចំណាត់ថ្នន ក់ហាៃិភ័យនានា 

ការប្គប់ប្គងហានិភ័យពាក់ព័នធនឹងហានិភ័យនានាននប្ពឹែតិការ ៍ ឬសាថ នភាពនានាតដលនឹងអាច
ណកើែមានណ ើង និងណធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ជាអវជិ្ាមានដលភ់ាពណជាគជ្័យននកជ្ទ្ើ២។ 

ជាទូ្ណៅ ចំណាែ់ថ្នា ក់របស់ហានិភ័យរមួមាន ហានភិ័យពាក់ព័នធនឹងការអនុវែត ភាពណជ្ឿជាក់កាុង
ការណប្បើប្បាស់ធនធានហរិញ្ញវែថុ សុវែថិភាពបរសិាថ ននិងសងគម នងិនិរនតរភាព។ ណទាោះបើជាយា៉ា ងណាក៏ណដ្ឋយ 
សប្មាប់កជ្ទ្ើ២ ហានិភយ័តដលមានលកខ ៈជាគនលឹោះគឺហានភិយ័ពាក់ព័នធនងឹការអនុវែតកមមវ ើធើ។ ណដ្ឋយ
ត ក ហានិភ័យពាក់ព័នធនឹងភាពណជ្ឿជាក់កាុងការណប្បើប្បាស់ធនធានហរិញ្ញវែថុ សុវែថិភាពបរសិាថ ននិងសងគម 
និងនិរនតរភាពក៏មានសារៈសំខាន់ផងតដរ ប៉ាុតនតកាុងប្កបខ័ ឌ កជ្ទ្ើ២ ផលប៉ាោះពាល់តដលពាក់ព័នធនឹង 
ហានិភ័យទាងំណនោះគឺ ការណធវើឱ្យចុោះណខាយកប្មិែននភាពណជ្ឿជាក់កាុងការណប្បើប្បាស់ធនធានហរិញ្ញវែថុ មាន
ផលប៉ាោះពាល់ជាអវជិ្ាមានដល់សុវែថិភាពបរសិាថ ននិងសងគម ឬការផដល់ធនធានមិនបានប្គប់ប្ោន់ដល់ការ
ោបំ្ទ្កមមវធិើតដលណធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់និរនតរភាពននកំត ទ្ប្មង់។ 

ហានិភ័យតដលបានកំ ែ់នើមួយៗរមួមានកប្មិែននផលប៉ាោះពាល់តដលបានវាយែនមលមួយ (មាន
ន័យថ្ន ប្បសិនណបើមានហានិភ័យណាមួយណកើែមានណ ើង ណែើផលប៉ាោះពាល់ណនាោះមានកប្មិែណា?) និង 
លទ្ធភាពននហានិភ័យតដលអាចណកើែណ ើង ប្បសិនណបើពុំមានវធិានការណដ្ឋោះប្សាយហានិភ័យណនាោះប្បកប
ណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ 

ផលប៉ាោះពាលន់នហានិភ័យនានាប្ែូវបានកំ ែ់តាមមណធាបាយដូចខាងណប្កាម ៖ 

• ផលប៉ាោះពាល់កប្មិែខពស់ ៖  ប្បសិនណបើសាថ នភាព ឬប្ពឹែតិការ ៍បានណកើែណ ើង ណនាោះវានឹងណធវើឱ្យ 
បរាជ្័យនូវការអនុវែតណោលណៅនានារបស់កជ្ទ្ើ២។ 
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• ផលប៉ាោះពាល់កប្មិែមធយម ៖ ប្បសិនណបើសាថ នភាព ឬប្ពឹែតិការ ៍បានណកើែណ ើង ណនាោះវានឹងណធវើឱ្យ
អូសបនាល យនូវការសណប្មចណោលណៅនានារបស់កជ្ទ្ើ២ ឬសមិទ្ធផលរពំឹងទុ្កននសភាគមួយ។ 

• ផលប៉ាោះពាល់កប្មិែទាប ៖  ប្បសិនណបើសាថ នភាព ឬប្ពឹែតិការ ៍បានណកើែណ ើង ណនាោះវានឹងណធវើឱ្យ
អូសបនាល យដល់ការសណប្មចនូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាននកជ្ទ្ើ២ ប៉ាុតនតវាពុំមានផលប៉ាោះពាល់
ធៃន់ធៃរដល់ការសណប្មចបាននូវសមិទ្ធផលរពំឹងទុ្ក ឬណោលណៅរបស់កមមវធិើណ ើយ។ 

ភាពតដលអាចណកើែមានណ ើងននហានភិ័យ ប្ែូវបានកំ ែ់តាមមណធាបាយដូចខាងណប្កាម ៖ 

• ភាពអាចណកើែមានណ ើងកប្មិែខពស់ ៖  ប្បសិនណបើពុំមានចាែ់វធិានការណដ្ឋោះប្សាយហានិភយ័
ប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពណទ្ ប្ពឹែតិការ ៍ឬសាថ នភាពននហានភិ័យណនាោះនឹងអាចណកើែណ ើង
យា៉ា ងពិែប្បាកដ នងិនាឱំ្យមានផលប៉ាោះពាល់ដូចកប្មិែតដលបានវាយែនមល។ 

• ភាពអាចណកើែមានណ ើងកប្មិែមធយម ៖  ប្បសិនណបើពុំមានចាែ់វធិានការណដ្ឋោះប្សាយហានិភយ័
ប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពណទ្ ប្ពឹែតិការ ៍ឬសាថ នភាពននហានិភ័យណនាោះមានលទ្ធភាពអាចណកើែ
ណ ើងយា៉ា ងែចិ៥០%។ 

• ភាពអាចណកើែមានណ ើងកប្មិែទាប ៖  ប្បសិនណបើពុំមានចាែ់វធិានការណដ្ឋោះប្សាយហានិភ័យ
ប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពណទ្ ប្ពឹែតិការ ៍ឬសាថ នភាពននហានិភ័យណនាោះមានលទ្ធភាពអាចណកើែ
ណ ើងែិចជាង៥០%។ 

តារាងសដើពើការប្គប់ប្គងហានិភ័យមានបរយិាយណៅកាុងសមាសភាគនើមួយៗ និងតផាកកិចចការ 
អនតរវស័ិយ។ 

ណប្ៅពើបញ្ា ើហានិភ័យតដលបានកំ ែ់ណៅកាុងសមាសភាគនើមួយៗ និងកចិចការអនតរវស័ិយ ក៏មាន
ហានិភ័យមយួចំនួនណទ្ៀែតដលមានលកខ ៈជាទូ្ណៅសប្មាប់កមមវធិើជាែិទាងំមូល។ ហានិភ័យតដលមាន
លកខ ៈជាទូ្ណៅទាងំណនាោះ អាចណកើែណ ើងណដ្ឋយសារមា៉ាងពាក់ព័នធណៅនឹងកតាត ខាងណប្ៅដូចជា កំណ ើ ន
ណសដឋកិចចទាបជាងការរពំឹងទុ្ក ជ្ងំកូឺវ ើដ-១៩ ឬមា៉ាងណទ្ៀែណដ្ឋយសារហានិភយ័ណនាោះមិនមានការពាក់ព័នធ
ណៅនឹងសកមមភាពជាអាទ្ិភាពជាក់លាក់ណាមួយននសមាភាគរបស់កជ្ទ្ើ២។ ហានិភ័យតដលមានលកខ ៈ
ទូ្ណៅ ឬលកខ ៈជាមា៉ា ប្កូរមួមានកាុងតារាងខាងណប្កាម ៖ 
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តារាងទី ១២៖ ការគ្គប់គ្គងហាៃិភយ័តដ្លមាៃលកខ ៈទូសៅ (កគ្មិតកមមវិធី) 

ល.រ 
ហានិភ័យ ផលប៉ាោះ

ពាល់ 

លទ្ធភាព 
ណកើែមាន 

វធិានការកាែ់បនថយ 

១ 

កំណ ើ នណសដឋកិចចទាបជាងការរពឹំងទុ្ក
តដលនាឱំ្យខវោះធានធានហរិញ្ញវែថុសប្មាប់
ោបំ្ទ្ដល់ការផតល់ណសវា និងការអភិវឌ្ឍ
មូលដ្ឋឋ នណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

មធយម ទាប 

− បនតណផ្លត ែការយកចិែតទុ្កដ្ឋក់ណលើណោល
បំ ងតដលមានលកខ ៈយុទ្ធសាស្តសត
នានាននកំត ទ្ប្មង់ 

− ចាែ់អាទិ្ភាពចំណាយសប្មាប់ការផតល់
ណសវាតដលមានផលប៉ាោះពាលខ់ពស ់

២ 

បញ្ហា បរសិាថ ន និងណប្ោោះធមមជាែិនាឱំ្យប៉ាោះ
ពាល់ដល់កិចចប្បែិបែតិការរបស់រាជ្រដ្ឋឋ  
ភិបាល ឬបងាឱ្យមានការកាែ់បនថយអាទិ្
ភាពសប្មាប់ការងារកំត ទ្ប្មង់ជាយុទ្ធ
សាស្តសតនានា 

មធយម ទាប 

− ពប្ងឹងសមែថភាពការប្គប់ប្គងការកាែ់
បនថយហានិភ័យននណប្ោោះមហនតរាយ ជំ្ងឺ
ឆ្លងកាចសាហាវនានា និងភាពធន់នឹងការ
តប្បប្បួលអាកាសធាែុណៅរដឋបាលប្គប់
កប្មិែ 

៣ 
ការបនតការរ ើករាលដ្ឋលននជំ្ងឺកូវ ើដ-១៩ 
តដលនាឱំ្យមានការពនារណពលកាុងការ
ចាប់ណផតើមអនុវែតសកមមភាពនានាននកមមវធិើ 

មធយម ខពស ់

− ចាប់ណផដើមអនុវែតតែសកមមភាពតដលមាន
លកខ ៈជាយុទ្ធសាស្តសតសមប្សបមួយ
ចំនួនននកមមវធិើ  

តារាងប្គប់ប្គងហានិភ័យដណ៏ពញណលញមួយននកមមវធិើជាែិទាងំមូល តដលរមួបញ្ចូ លនូវហានិភ័យ
នានាពើប្គប់សមាសភាគទាងំអស់ ដូចមានកាុងឧបសមព័នធ “ខ” ៖ ការប្គប់ប្គងហានិភ័យននកជ្ទ្ើ២ នងឹប្ែូវ
ដ្ឋក់បញ្ចូ លណៅកាុងឯកសារផអ៥ទ្ើ១ និងជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការប្គប់ប្គងហានភិ័យ។ 
៤.៣.២. ការគ្គប់គ្គងហាៃិភ័យ 

ការប្គប់ប្គងហានិភ័យ គជឺាការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់ គ.ជ្.អ.ប. កាុងការសប្មបសប្មួល និងណដ្ឋោះ
ប្សាយនូវហានិភ័យទាងំណនាោះ។ 

តារាងសដើពើការប្គប់ប្គងហានិភ័យប្ែូវពិនិែយណមើលណ ើងវញិ និងណធវើបចចុបបនាភាពប្បចាំ្ ា ណំដ្ឋយ
ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.កាុងអំ ុងណពលននការណរៀបច ំផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា  ំននកមមវធិើជាែិ។ 

ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.ប្ែូវវាយែនមលសប្មាប់ហានិភ័យនើមួយៗដូចខាងណប្កាម ៖ 

- ណែើហានិភ័យណនាោះបានណកើែណ ើងណៅ ា្ មុំនតដរឬណទ្? 

- ណែើលទ្ធភាពននការណកើែណ ើងនូវប្ពឹែតិការ ៍ឬសាថ នភាពននហានិភយ័ណនាោះណៅ ា្ បំនាេ ប់ មាន
ការផ្លល ស់បដូរតដរឬណទ្ ណបើណប្បៀបណធៀបនឹងកប្មិែននការណកើែណ ើងតដលបានកំ ែ់ណៅកាុងតារាង
ប្គប់ប្គងហានិភ័យ? 
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- ណែើវធិានការនានាណដ្ឋោះប្សាយហានិភ័យនានាណៅកាុងតារាងប្គប់ប្គងហានិភ័យបានដ្ឋក់
បញ្ចូ លកាុង ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា  ំតដរឬណទ្? 

កប្មិែផលប៉ាោះពាល់ជាទូ្ណៅននហានិភយ័នើមួយៗ អាចប្ែូវបានវាយែនមលបានណដ្ឋយបូកសរុប 
ផលប៉ាោះពាល់ននហានិភ័យ និងលទ្ធភាពតដលអាចណកើែណ ើងននហានិភ័យ ណដើមបើកំ ែ់កប្មិែផលប៉ាោះពាល់
ននហានិភ័យណនាោះជាព ៌ប្កហម ឬព ៌ទ្ឹកប្កូច ឬព ៌នបែង ប្សបតាមតារាងដូចខាងណប្កាម។ 

ជារមួ ហានិភយ័ទាងំអស់ណៅកាុងតារាងសដើពើការប្គប់ប្គងហានិភ័យសរុបមានចំនួន៣៩ តដលកាុង
ណនាោះ ហានិភ័យចំនួន២២ ប្ែូវបានវាយែនមលជាព ៌ប្កហម ចំនួន១៥ ជាព ៌ទ្ឹកប្កូច និងចនំនួ២ 
ជាព ៌នបែង។  

តារាងទ ី១៣៖ ការគ្គបគ់្គងហាៃភិយ័តាមការកំ ត់ជាព ៌ 
 លទ្ធភាពតដលអាចណកើែមានននហានភ័ិយ 

ផល
ប៉ាោះ
ពា
ល់
នន
ហា
និភ័
យ

  ខពស ់ មធយម ទាប 

ខពស ់    

មធយម    

ទាប    

កាុងករ ើ តដលណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.ពនិិែយណឃើញហានិភ័យមួយតដលបានកំ ែ់ជាព ៌ 
“ប្កហម” ឬ “ទ្ឹកប្កូច” ប៉ាុតនតពុំមានសកមមភាពកាែ់បនថយហានិភយ័ណនោះសមប្សបណៅកាុង ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា  ំ
ណនាោះណទ្ ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.ប្ែូវមានទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយសាថ ប័នអនុវែតពាក់ព័នធ ណដើមបើផដល់ការបក
ប្សាយអំពើមូលណហែុតដលមិនបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូវវធិានការកាែ់បនថយហានិភ័យណនោះឱ្យបានសមប្សប។ 

កនុងករណើ ក លណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.ពនិិរយដឃើញហានិភ័យម្ួយក លបានកំណរ់ជាពណ៌ 
“រកហម្” ប ុកនតពុំមានសកម្មភាពោរប់នថយហានិភយ័ដនេះសម្រសប ដៅកនុងផ.ស.ថ.របចឆំាន ដំនាេះដទ្ 
ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប.ររូវករករស់មាគ ល់ហានិភ័យដនេះឱ្យបានជាក់លាក់កនុងឯកសារ ផ.ស.ថ.របចំ
ឆាន  ំនិងកនុងរបាយោរណ៍សដងខបម្ួយជូន គ.ជ.អ.ប.។  
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ជំពូកទី ៥ 

ការចំណាយនានា ៃិងការ្តល់ហិរញ្ញបបទាៃនៃកមមវិធី 
ចំោយនានាសរមាប់ោរអនុវរតកជទ្ើ២ រមួ្មាន ៖ 

• ចំណាយបនេុកបុគគលិករបស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. 

• ចំណាយការអនុវែតសកមមភាព និងលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានារបស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. 
ក លមានកំណរ់កនុងរកបខ័ណឌ លទ្ធផលននកជទ្ើ២ បកនថម្ជាម្ួយចំោយសរមាប់ោរ 
តាម្ដាន និងោរវាយរនម្លកម្មវធិើ (ក លចំោយទងំដនេះចរ់ទុ្កជាចំោយសនូលនានា
របស់កម្មវធិើ) 

• ចំណាយការអនុវែតសកមមភាព និងលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានារបស់ប្កសួង សាថ ប័នអនុវែតនានានន
ោរដផារធនធានហិរញ្ញវរថុ រគប់របដភទ្ (ោរដផារធនធានមានជាប់លកខខណឌ  ោរដផារធនធាន
ោម នភាា ប់លកខខណឌ  ោរផដល់ហិរញ្ញបបទន ល់គដរមាងវនិិ ដោគនានាដៅឱ្យរ ឋបាល 
ថាន ក់ដរោម្ជារិ ដរោម្រកបខ័ណឌ ននោរផតល់ហរិញ្ញបបទនក លបានោរំទ្ដដាយ កជទ្ើ២) 

• ចំណាយសប្មាប់ការតាមដ្ឋន និងវាយែនមលការអនុវែតកមមវធិើ 

• ចំណាយរបស់គដរមាង និងកម្មវធិើនានាក លផដល់ហិញ្ញបបទនដដាយន គូអភិវឌ្ឍន៍នានា 
ដ ើម្បើចូលរមួ្កនុងោរសដរម្ចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាកនុងរកបខ័ណឌ លទ្ធផលននកជទ្ើ២ 
ក លររូវបានចរ់ទុ្កជា គដរមាង/កម្មវធិើដាច់ដដាយក កនានាក លសថិរដៅកនុងកជទ្ើ២។ 

ចំណាយបា៉ា ន់សាម នប្បចាំ្ ា តំាមប្បណភទ្ចំណាយនើមួយៗមានបងាា ញកាុងតារាងខាងណប្កាម ៖ 

តារាងទ ី១៤៖ ការបា៉ា ៃស់ាម ៃតាមគ្បសភទចំណាយនៃកមមវិធជីាតិ  

ប្បណភទ្ចំណាយ 
ចំណាយ ា្  ំ២០២២  

(គិែជាលានណរៀល) 

បនេុកបុគគលិករបស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ២.១៥០ 

ការអនុវែតសកមមភាព នងិលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានា
របស់ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. នងិការតាមដ្ឋន 
និងវាយែនមលការអនុវែតកមមវធិើ 

៩.៥០០ 

ការអនុវែតសកមមភាព នងិលទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានា
របស់ប្កសួង សាថ ប័នអនុវែតនានា  

១៧.៧២០ 
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ការណផេរហរិញ្ញបបទានពើថ្នា ក់ជាែណិៅរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ  

៣.៣៩៤.៨១៤  

គណប្មាង/កមមវធិើដ្ឋច់ណដ្ឋយត ក និងការោបំ្ទ្ដនទ្
ណទ្ៀែពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

១៩០.០០០ 

សរុប ៣.៦១៤.១៨៤ 

ដូណចាោះ ចណំាយបា៉ា ន់សាម ន ា្ ២ំ០២២សប្មាប់ការអនុវែតកមមវធិើជាែិពើ ា្ ២ំ០២១-២០៣០ មាន
ចំនួនប្បមា  ៣.៦១៤.១៨៤លានណរៀល។ 

ភាគណប្ចើនននចំណាយបា៉ា ន់សាម នសរុប ប្ែូវបានផតល់ហរិញ្ញបបទានណដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល តាមរយៈ 
ថវកិារបស់ប្កសួង សាថ បន័អនុវែតនានា និងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ សាថ ប័នអនុវែតទាងំអស់នឹងបញ្ចូ ល
លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក នងិសកមមភាពនានាននកជ្ទ្ើ២ ណៅកាុងតផនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិា និងគណប្មាងថវកិាប្បចាំ
ា្ រំបស់ខលួន និងប្ែូវបានផដល់ហរិញ្ញបបទានជាអាទ្ិភាពដល់លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក និងសកមមភាពទាងំណនោះ។ 

កជ្ទ្ើ២ ក៏នងឹណកៀរគរតសវងរកការោបំ្ទ្តផាកហរិញ្ញវែថុពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាផងតដរ។ ការោបំ្ទ្ពើ
នដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា អាចចូលរមួចំត កណដ្ឋយផ្លេ ល់ចំណពាោះចំណាយនានាននលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក និង
សកមមភាពកាុងប្កបខ័ ឌ លទ្ធផលននកមមវធិើជាែិ ឬអាចោបំ្ទ្ណដ្ឋយផដល់ហរិញ្ញបបទានណលើគណប្មាង/កមមវធិើ
ដ្ឋច់ណដ្ឋយត កនានាតដលមានការកំ ែ់ពើលទ្ធផលរពំឹងទុ្ករបស់ខលួន ប៉ាុតនតលទ្ធផលរពំឹងទាងំណនាោះបាន
ចូលរមួចំត កកាុងកប្មិែសមិទ្ធផលរពំឹងទុ្ក និងណោលណៅននកជ្ទ្ើ២។ 

គណប្មាង/កមមវធិើដ្ឋច់ណដ្ឋយត កនានាតដលសថិែកាុងប្កបខ័ ឌ ននកជ្ទ្ើ២ ប្ែូវបានឆ្លុោះបញ្ហច ងំណៅ
កាុងផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា រំបស់កជ្ទ្ើ២។ គណប្មាង/កមមវធិើដ្ឋច់ណដ្ឋយត កនានាអាចអនុវែតណដ្ឋយប្កសួង សាថ ប័ន
អនុវែត នងិ/ឬរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ឬណដ្ឋយអងគការសងគមសុើវលិនានា (តដលចាែ់ទុ្កជាប្បណភទ្ននការ
ចូលរមួោបំ្ទ្ហរិញ្ញបបទានរមួោា )។ 

រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលបានកំ ែ់ចំ ុចណៅចំនួន១០% ននចំណាយនានារបស់កមមវធិើជាែិតដលប្ែូវ 
ណកៀរគរធនធានពើនដគូអភិវឌ្ឍនន៍ានា។ ប៉ាុតនតណយាងតាមគណប្មាងណដ្ឋយត ករបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍តដលកំពុង
អនុវែតរមួមានថវកិាចូលរមួចំត កពើគណប្មាងទាងំណនោះមានចំនួនជាង ៥% ប៉ាុណណាណ ោះ អាប្ស័យណហែុណនោះ 
ណលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ្.អ.ប. ចាបំាច់ប្ែូវខិែខំបនតណកៀរគរការចូលរមួចំត កពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍កាុងការអនុវែត
ផ.ស.ថ.ប្បចាំ្ ា នំើមួយៗរបស់កជ្ទ្ើ២ឱ្យបានតាមចំនួនតដលបានកំ ែ់ជាច ុំចណៅខាងណលើណនោះ។ 
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ជំពូកទី ៦ 

សេចកតីេៃនិដ្ឋឋ ៃ 

ោរបដងាើនដលបឿនកកទ្រម្ង់អភិបាលកិចចកនុងវស័ិយសាធារណៈ គឺជាសនូលននយុទ្ធសាស្តសតចរុដោណ
 ំោក់ោលទ្ើ៤របស់រាជរដាឋ ភិបាល ក លជាម្គគុដទ្សក៍សរមាប់របដទ្សកម្ពុជាកនុងោរករបោល យឋានៈ
របស់ខលួនដៅជារបដទ្សក លមានចំណូលម្ធយម្ករម្ិរខពស់កនុងឆាន ២ំ០៣០។ ោរគួបផសំោន រវាងកំកណ
ទ្រម្ង់ោរអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិ កម្មវធិើកកទ្រម្ង់ោររគប់រគងហិរញ្ញវរថុ 
សាធារណៈ កម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់រ ឋបាលសាធារណៈ និងកម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់ចាប់ និងយុរតិធម្៌កនុងោរ 
បដងតើរ នូវរបព័នធអភិបាលកិចចរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិក លមានលកខណៈទ្ំដនើប សវ័យភាព រមាល ភាព 
គណដនយយភាព របសិទ្ធភាព ស័កតិសិទ្ធិភាព និងមានោរដ្លើយរប គឺជាកផនកជាគនលឹេះម្ួយននកិចចខិរខំរបឹង
ករបងដនេះ។ កជទ្ើ២ នឹងកសាងបកនថម្កផអកដលើសម្ិទ្ធផលនានាននកជទ្ើ១ និងដាក់ដចញនូវរដបៀបវារៈនន
កំកណទ្រម្ង់ោរអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិសរមាប់រយៈដពលពើឆាន ២ំ០២១  ល់
ឆាន ២ំ០៣០។ 

កផអកដលើលទ្ធផល និងដម្ដរៀនបទ្ពិដសាធន៍ននកជទ្ើ១ បានបងាា ញោ ងចាស់ថា កំកណទ្រម្ង់ 
វមិ្ជឈោរ និងវសិហម្ជឈោរររូវអនុវរតជាជំហានៗរបកបដដាយោររបុងរបយរ័ន ប ុកនតក៏ររូវមានភាព
ចាស់លាស ់និងមានោរតាងំចិរតោ ងដមាេះមុ្រពើថាន ក់ ឹកនានំនរកសួង សាថ ប័ន និងរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារ ិ
រពម្ទងំររូវអនុវរត ដដាយមានកិចចសហោរោ ងជិរសនិទ្ធពើកម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់អភិបាលកចិច នទ្ដទ្ៀរ។ 
អារស័យដហរុដនេះ កជទ្ើ២នឹងដផ្ទដ រោរយកចិរតទុ្កដាក់ដលើោរពរងឹងោរ ឹកនា ំ និងោររគប់រគងោរងារ
កំកណទ្រម្ង ់ដ ើម្បើធានា លោ់រសដរម្ចបាននូវលទ្ធផល និងសម្ទិ្ធផលរពំឹងទុ្កនានាក លបានកំណរ់។ 
ជាម្ួយោន ដនេះក រ កជទ្ើ២ ក៏បានសងារធ់ៃន់អំពើោរផ្ទល ស់បតូរក លបានរពំឹងទុ្កថានឹងដកើរមានដ ើងនាដពល
អនាគរកនុងអ ុំងដពលននោរអនុវរតកម្មវធិើ ដ ើម្បើដររៀម្ដរៀបចំជាមុ្នកនុងោរសរម្បសរម្ួលោរដដាេះរសាយ
បញ្ហា របឈម្ និងហានិភយ័នានាក លអាចដកើរមានដ ើងដដាយសារោរផ្ទល ស់បតូរចម្បងៗទងំដនាេះ។ 

ជារមួ្ រកាភាពននោរតាក់ករង កជទ្ើ២ គឺ ៖ 

- រចនាសម្ព័នធ មុ្ខងារ និងសិទ្ធិអំោចរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិរបដភទ្ដផសងៗោន នឹងររូវ
បានកំណរោ់ ងចាសល់ាស ់

- រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិនឹងររូវបានផដល់នូវសិទ្ធិអំោច សម្រថភាព ធនធានម្នុសស និង
ធនធានហរិញ្ញវរថុនិងសមាា រៈរគប់រោន់កនុងោរអនុវរតមុ្ខងារនានា ក លបានដផារដៅឱ្យរ ឋបាល
ថាន ក់ដរោម្ជារិ 
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- រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិនឹងផតលនូ់វដសវាសាធារណៈនានា និងោរអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ នរបកប
ដដាយគុណភាពខពសក់នុងោរដ្លើយរបនឹងររម្ូវោរជាក់កសតង និងអាទ្ិភាពរបស់របជាពលរ ឋ
មូ្លដាឋ នដរោម្ោរររួរពិនិរយដម្ើលពើដលើរបស់រកុម្របឹកា 

- ោរផតល់ដសវាសាធារណៈរបស់រ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិនឹងរមួ្ចំកណក ល់ោរអភិវឌ្ឍដស ឋកិចច 
និងសងគម្របកបដដាយលកខណៈរបជាធិបដរយយ បរោិប័នន និងសម្ធម្៌សងគម្ ោរោរ់
បនថយភាពរកើរក និងោរដលើកកម្ពស់គុណភាពជើវរិរបស់របជាពលរ ឋទងំអស់។  

កំកណទ្រម្ងោ់រអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិមានោរពាក់ព័នធ នងិររូវ
ចូលរមួ្ដដាយសាថ ប័ទងំឡាយរបស់រាជរដាឋ ភិបាល។ ដៅដពលក លោរទ្ទ្ួលខុសររូវដលើោរផតល់ដសវា
នានា និងោរអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ នររូវបានដផារពើរកសួង សាថ ប័នដៅឱ្យរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិ ឬដផារពើរ ឋបាល
ថាន ក់ដរោម្ជារិក លសថិរដៅករម្ិរខពស់ដៅឱ្យរ ឋបាលថាន ក់ដរោម្ជារិសថិរដៅករម្ិរទបជាង ដនាេះនឹងដធវើ
ឱ្យរួនាទ្ើ នងិោរទ្ទ្ួលខុសររូវរបស់សាថ ប័នក លដៅករម្ិរខពស់ររូវផ្ទល ស់បតូរពើោរផតល់ដសវា និងោរអភិវឌ្ឍ
មូ្លដាឋ នដដាយផ្ទា ល់ដៅជារួនាទ្ើ នងិោរទ្ទ្ួលខុសររូវកនុងោរដរៀបចំដោលនដោបាយ ោរររួរពិនិរយ
ដម្ើលពើដលើ ោរកំណរ់សតង់ដារ ោរកសាងសម្រថភាព និងោរររួរពិនិរយតាម្ដាន។ ោរដផារមុ្ខងារនានា
ចបំាច់ររូវដផារភាា ប់ដៅជាម្ួយនូវធនធានហរិញ្ញវរថុ បុគគលិក នងិរទ្ពយសម្បរតិពាក់ព័នធនានា។ ដ ើម្បើធានា
ភាពដជាគជ័យ កជទ្ើ២ ទម្ទរនូវោរចូលរមួ្ និងោរោរំទ្ោ ងសកម្មពើរគប់រកសួង សាថ ប័នរបស់ 
រាជរដាឋ ភិបាល។ ោរអនុវរត កជទ្ើ២ កច៏បំាច់ររូវដរៀបចំឱ្យមានកចិចសហោរ ោរសរម្បសរម្ួល និងោរោរំទ្
ពើកម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់ដផសងដទ្ៀរ ូចជា កម្មវធិើកកទ្រម្ង់ោររគប់រគងហរិញ្ញវរថុសាធារណៈ កម្មវធិើកំកណ
ទ្រម្ង់រ ឋបាលសាធារណៈ កម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់ចាប់ និងយុរតិធម្៌ និងកម្មវធិើកំកណទ្រម្ង់វស័ិយជាក់លាក់
នានា រពម្ទងំោរបនតពរងឹងភាពជាន គូជាម្ួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ អងគោរសងគម្សុើវលិ និងវស័ិយឯកជន
នានាដ ើម្បើធានា ល់ោរសដរម្ចបាននូវលទ្ធផល និងសម្ិទ្ធផលរពំឹងទុ្កនានា។ 

រាជរដាឋ ភិបាលមានជំដនឿដជឿជាក់ថា កជទ្ើ២ នឹងនាមំ្កនូវសម្ិទ្ធផលជាដរចើនបកនថម្ដទ្ៀរ
សរមាប់កំកណទ្រម្ង់ោរអភិវឌ្ឍតាម្កបបរបជាធិបដរយយដៅថាន ក់ដរោម្ជារិ កនុងោរបងខិរោរផដលដ់សវា
សាធារណៈចបំាច់នានា និងោរអភិវឌ្ឍមូ្លដាឋ នឱ្យោន់ករដកៀកជិរជាម្ួយរបជាពលរ ឋ និងរបកបដដាយ
សម្ភាពដយនឌ្័រ បរោិបន័ន និងសម្ធម្៌សងគម្ សំដៅរមួ្ចំកណកកនុងោរសដរម្ចបាននូវោរអភិវឌ្ឍដស ឋកិចច
សងគម្ ដ ើម្បើករបោល យរបដទ្សកម្ពុជាជារបដទ្សក លមានចំណូលម្ធយម្ករម្ិរខពស់ដៅកនុងឆាន ២ំ០៣០។ 
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េទាា ៃុគ្កម 

វាកយស័ពេ និយមន័យ 

គ ណនយយភាពតាម
តបបប្បជាធិបណែយយ 

សំណៅណលើវធិានការ យនតការ និងនើែិវធិើនានាតដលប្បជាពលរដឋ អាចទាមទារឱ្យ 
រដឋបាលរបស់ខលួនទ្ទ្ួលខុសប្ែូវកាុងប្បព័នធប្បជាធិបណែយយ គឺការណបាោះណ ា្ ែ និងមាន
សភាពហុបកស។ គ ណនយយភាពនណយាបាយគឺជាគ ណនយយភាពរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល 
មស្តនតើរាជ្ការសុើវលិ និងអាកនណយាបាយចំណពាោះសាធារ ៈជ្នតាមរយៈសាថ ប័ននើែិ
បញ្ញែតិ ដូចជារដឋសភា។ គ ណនយយភាពនណយាបាយសំណៅណលើប្បព័នធប្បែិែុលយការ
ណៅកាុងរចនាសមព័នធរបសរ់ដឋតដលធានានូវការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់មស្តនតើសាធារ ៈ 
និងសាថ ប័នរដ្ឋឋ ភិបាល។គ ណនយយភាពតាមតបបប្បជាធិបណែយយពាក់ព័នធនឹងការ 
ណបតជាា ចិែតរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលកាុងការផតល់ណសវានានាជូ្នប្បជាជ្ន និងធានានូវសិទ្ធិ
មនុសសនិងយុែតិធម៌សងគម។ ណហើយណៅកាុងបរបិទ្វមិជ្ឈការ មានន័យថ្ន គឺជាការ
ទ្ទ្ួលខុសប្ែូវរបស់រដឋបាល មស្តនតើរាជ្ការ និងអាកនណយាបាយចំណពាោះសាធារ ៈ
ជ្នតាមរយៈប្កុមប្បឹកាតដលជាប់ណ ា្ ែ។ 

គ ណនយយភាព
សងគម 

សំណៅណៅណលើសកមមភាព នងិយនតការនានាតដលប្បជាពលរដឋអាចណប្បើប្បាស់ ណដើមបើ
ទាមទារឱ្យរដឋបាលមានគ ណនយយភាពចំណពាោះខលួន ប្ពមទាងំសកមមភាពនានារបស់ 
រដ្ឋឋ ភិបាល សងគមសុើវលិ និងែួអងគដនទ្ណទ្ៀែកាុងការណលើកកមពស់ការអនុវែត
សកមមភាព នងិយនតការទាងំណនាោះ។ 

គ ណនយយភាពតខស
ទ្ទ្ឹង 

សំណៅណៅណលើតខសគ ណនយយភាពរវាងមនេើរ អងគភាពរបស់ប្កសួង សាថ ប័នថ្នា កជ់ាែិ 
ជាមួយរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តដលខលួនកំពុងប្បែបិែតិការណៅកាុងតដនសមែថកិចច
របស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណនាោះ។ 

គ ណនយយភាពតខស
បណណាត យ 

សំណៅណៅណលើតខសគ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាមួយប្កសួង  
សាថ ប័នថ្នា កជ់ាែិ ឬរវាងមនេើរ អងគភាពរបស់ប្កសួង សាថ ប័ន តដលកំពុងប្បែិបែតកិារ
ណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាមយួប្កសួង សាថ ប័នសាមើ។ 

គ ណនយយភាព  
ពើណលើណៅណប្កាម 

សំណៅណៅណលើតខសគ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ជាមួយប្បជាពលរដឋ
ណៅកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន។ ឧទាហរ ៍៖  
• រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការអាទ្ិភាពរបស់ប្បជាពលរដឋ  
ជាពិណសសស្តសតើ កុមារ ប្កុមជ្នងាយរងណប្ោោះ និងជ្នជាែិណដើមភាគែិច និងផតល់ 
ណសវាសាធារ ៈប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពជូ្នប្បជាពលរដឋ          

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Government
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_servants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Politicians
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• រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែណិរៀបចំឱ្យមានយនតការសប្មាប់ការចូលរមួរបស់ប្បជាពល
រដឋកាុងដំណ ើ រការណរៀបចំ និងអនុវែតតផនការនិងថវកិា និងណសចកតើសណប្មចចិែត
នានារបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែ ិ

• រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណរៀបចំឱ្យមានយនតការសប្មាប់ការពារសិទ្ធិនិងផល
ប្បណយាជ្ន៍របស់ប្បជាពលរដឋ និងផតល់ពែ័៌មានដល់ប្បជាពលរដឋ។            

គ ណនយយភាព 
នផេកាុង 

សំណៅណៅណលើគ ណនយយភាពណៅកាុងអងគភាពចាែ់តាងំមួយរបសរ់ដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិ ឬណៅកាុងរងវង់រដឋបាលមួយននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ឧទាហរ ៍៖ 
• គ ណនយយភាពរវាងគ ៈអភិបាល និងទ្ើចាែ់ការនានារបស់រដឋបាលណខែត “ក”
ជាមួយប្កុមប្បឹកាណខែត “ក” 

• គ ណនយយភាពណៅកាុងគ ៈអភិបាលណខែត “ក” 
• គ ណនយយភាពណៅកាុងទ្ើចាែ់ការនើមួយៗននរដឋបាលណខែត “ក” ។ 

គ ណនយយភាពតផាក
នណយាបាយ 

សំណៅណៅណលើគ ណនយយភាពរបស់អាកជាប់ណ ា្ ែចំណពាោះប្បជាពលរដឋ ឬអាកណបាោះ
ណ ា្ ែតាមរយៈការបំណពញែួនាទ្ើកាុងអា ែតិរបស់ខលួន។ 

គ ណនយយភាពតផាក
ចាប ់

សំណៅណៅណលើគ ណនយយភាពចំណពាោះមុខចាប់ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ នគែិយុែតនានា 
ជាធរមាន។ 

គ ណនយយភាពតផាក
រដឋបាល 

សំណៅណៅណលើគ ណនយយភាពពាក់ព័នធនឹងការណរៀបចំប្បព័នធប្គប់ប្គង  
នើែិវធិើប្បែិបែតិការ សតង់ដ្ឋរ និងនិយាមការងាររបស់បុគគល និងអងគការចាែ់តាងំ 
ណៅតាមឋានានុប្កម។ 

គ ណនយយភាពតផាក
ហរិញ្ញវែថុ 

សំណៅណៅណលើគ ណនយយភាពតដលពាក់ព័នធនឹងការណរៀបចំប្បព័នធ និងនើែិវធិើ
ប្គប់ប្គងថវកិា និងហរិញ្ញវែថុប្សបតាមចាប់ នងិណោលការ ៍ហរិញ្ញវែថុ 
សាធារ ៈ។   

គ ណនយយភាពអនតរ
រដឋបាល 

សំណៅណៅណលើគ ណនយយភាពរវាងប្កសួង សាថ ប័ន មនេើរ ទ្ើភាា កង់ារនានារបស់
ប្កសួង សាថ បន័ ជាមួយរដឋបាលនានាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ ឧទាហរ ៍៖  
• គ ណនយយភាពរវាងប្កសួង សាថ ប័ន ជាមួយរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត ឬរដឋបាល
ប្កុងប្សុក ខ ឌ  ឬរដឋបាលឃុសំងាា ែ់          

• គ ណនយយភាពរវាងមនេើរ ទ្ើភាា ក់ងារនានារបស់ប្កសួង សាថ ប័ន ជាមួយរដឋបាល
រាជ្ធានើ ណខែត ឬរដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  ឬរដឋបាលឃុ ំសងាា ែ់។ 
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គ ណនយយភាពអនតរ
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាម
ជាែិ 

សំណៅណៅណលើគ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ឬរវាងអងគការចាែ់តាងំ
នានាននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានប្បណភទ្ដូចោា ឬប្បណភទ្ណផសង។ 
ឧទាហរ ៍៖ 
• គ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលណខែត “ក” និងណខែត “ខ”          
• គ ណនយយភាពរវាងរដឋបាលរាជ្ធានើ ណខែត រដឋបាលប្កុង ប្សុក ខ ឌ  និងរដឋបា
លឃុ ំសងាា ែ់ 

• គ ណនយយភាពរវាងប្កុមប្បឹកាណខែត “ក” នងិប្កុមប្បឹកាណខែត “ខ”  
• គ ណនយយភាពរវាងប្កុមប្បឹការាជ្ធានើ ណខែត ប្កុមប្បឹកាប្កុង ប្សុក ខ ឌ  នងិ
ប្កុមប្បឹកាឃុ ំសងាា ែ់ 

• គ ណនយយភាពរវាងគ ៈអភិបាលណខែត “ក” និងគ ៈអភិបាលណខែត “ខ”  
• គ ណនយយភាពរវាងគ ៈអភិបាលរាជ្ធានើ ណខែត គ ៈអភិបាលប្កុង ប្សុក 
ខ ឌ  នងិណមឃុ ំណៅសងាា ែ់។ 

វមិជ្ឈការតផាករដឋបាល សំណៅណលើការណរៀបចំណ ើងវញិ និងការប្បគលភ់ារកិចចនិងមុខងារចាស់លាស់រវាង
ថ្នា ក់រដឋបាលនើមួយៗ ណដើមបើណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាព ស័កតិសិទ្ធិភាព និងែមាល ភាពរបស់
រដឋបាលណៅទូ្ទាងំប្បណទ្ស។ 

រដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន សំណៅណៅណលើថ្នា ក់រដឋបាលសាធារ ៈទាបបំផុែ។ 

រដឋបាលែំបន់ សំណៅណៅណលើថ្នា ក់រដឋបាលតដលណកើែពើការប្បមូលផតុ ំនូវរដឋបាលមូលដ្ឋឋ នមួយចំននួ
តដលសថិែណៅកាុងភូមិសាស្តសតជាមួយោា ។ 

រដឋបាលប្កុង 
ណម៉ាប្ែូលើតែន 

សំណៅណៅណលើរដឋបាលណៅកាុងទ្ើប្កុងធំៗ តដលមានចំននួប្បជាជ្ន នងិលកខខ ឌ  
ភូមិសាស្តសតតាមការកំ ែជ់ាក់លាក់តដលប្ែូវបានបណងាើែណ ើង ណដើមបើផតល់ការ
សប្មបសប្មួលរវាងរដឋបាលចំ ុោះនានា ណហើយតដលមានសាថ ប័នណធវើណសចកតើ 
សណប្មចចិែតប្ែូវបានបណងាើែណ ើងតាមរយៈការណបាោះណ ា្ ែ ប្ពមទាងំជានើែិបុគគល 
មានសវ័យភាពតផាកហរិញ្ញវែថុ និងតផាករដឋបាលរបស់ខលួន។ 

ការប្បគលមុ់ខងារ សំណៅណៅណលើការណផេរភាពជាមាច សណ់លើមុខងារ ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ សិទ្ធិអំណាច និង
ឆ្នាេ នុសិទ្ធិចាបំាច់ទាងំអស់ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ ណដើមបើប្គប់ប្គង 
និងអនុវែតមុខងាររបស់ខលួន។ 

សវនកមមនផេកាុងតផាក
ហរិញ្ញវែថុ 

គឺជាដំណ ើ រការននការប្ែួែពិនិែយណៅណលើប្បែិបែតិការ និងកិចចបញ្ា ើការហរិញ្ញវែថុតដល
ណធវើណ ើងណដ្ឋយសវនករនផេកាុងតដលជាមស្តនតើ បុគគលិកណៅកាុងអងគភាព សាថ ប័នរបស់
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ខលួនផ្លេ ល់ណដើមបើធានាដល់ភាពប្ែឹមប្ែូវននការអនុវែតថវកិាណៅតាមណោលការ ៍ និង
នើែិវធិើតដលបានកំ ែ់។ 

សវនកមមនផេណប្ៅតផាក
ហរិញ្ញវែថុ 

គឺជាដំណ ើ រការននការប្ែួែពិនិែយណៅណលើប្បែិបែតិការ និងកិចចបញ្ា ើការហរិញ្ញវែថុតដល
ណធវើណ ើងណដ្ឋយសវនករឯករាជ្យ ណដើមបើធានាដល់ភាពប្ែឹមប្ែូវននការអនុវែតថវកិាណៅ
តាមណោលការ ៍ និងនើែិវធិើតដលបានកំ ែ់។ 

សវនកមមតផាកសងគម សំណៅណៅណលើដំណ ើ រការតដលប្បជាពលរដឋចូលរមួជាមួយរដ្ឋឋ ភិបាល សាថ ប័នឯក
រាជ្យ ឬអងគការសងគមសុើវលិកាុងការតាមដ្ឋន ប្ែួែពិនែិយ វាយែនមល និងផតល់ណយាបល់
ណៅណលើការអនុវែតសកមមភាព ការផតល់ណសវាសាធារ ៈ កមមវធិើឬគណប្មាងជាក់លាក់
ណាមួយរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

សវនកមមណយនឌ្័រ សំណៅណៅណលើវធិើសាស្តសត និងដំណ ើ រការសប្មាប់ណធវើការបា៉ា ន់ប្បមា  ណដើមបើឱ្យសាថ ប័ន
នានាណមើលណឃើញពើទ្ំហ ំនិងកប្មិែននការណបតជាា ចិែត ការោបំ្ទ្ និងការយកចិែត
ទុ្កដ្ឋក់របស់ថ្នា ក់ដឹកនា ំនងិបុគគលិកកាុងការណដ្ឋោះប្សាយ និងណឆ្លើយែបណៅនឹងបញ្ហា
ណយនឌ្័រណៅកាុងកមមវធិើ នងិដំណ ើ រការនផេកាុងរបស់សាថ ប័នណនាោះ និងណដើមបើកំ ែប់ាន
នូវដំណណាោះប្សាយ ឬកិចចអនតរាគមន៍សមប្សបឈានណ ព្ ោះណៅណលើកកមពស់សមភាព
ណយនឌ្័រ។ 

សិទ្ធិអំណាច សំណៅណលើលទ្ធភាពតាមផលូវចាប់កាុងការអនុវែតនូវការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវតដលបានណផេរ
ណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនើមួយៗ ណដើមបើកំ ែ ់និងណដ្ឋោះប្សាយែប្មូវការរបស់
ប្បជាពលរដឋណៅកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន។ 

ការអភិវឌ្ឍសមែថភាព សំណៅណៅណលើការផតល់ការោបំ្ទ្តផាកបណចចកណទ្ស ផតលឱ់្កាសសិកាណរៀនសូប្ែ និងការ
ផតលព់័ែ៌មាន ទ្ិនាន័យ ឧបករ ៍ ណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ ប្បព័នធ និងនើែវិធិើចាបំាច់នានា 
តដលអនុញ្ហញ ែឱ្យបុគគលនងិសាថ ប័នសណប្មចបាននូវលទ្ធផលរពំឹងទុ្ក និងណោលណៅ
តដលបានកំ ែ់។ 

ការចូលរមួរបស់ 
ប្បជាពលរដឋ 

សំណៅណៅណលើដំណ ើ រការនានា តដលប្បជាពលរដឋណៅតាមសហគមន៍រមួោា ណរៀបចំ
ណ ើង ណដើមបើចូលរមួផតល់ណយាបល់ ផតល់គំនិែណៅកាុងដំណ ើ រការណរៀបចំ នងិការណធវើ 
ណសចកតើសណប្មចចិែតនានារបស់រដឋបាលពាក់ព័នធនឹងណោលនណយាបាយ ដើកា និង
លិខិែបទ្ដ្ឋឋ ននានា។ 

ការតប្បប្បួល 
អាកាសធាែុ 

សំណៅណៅណលើការតប្បប្បួលសើែុ ា ភាពននបរយិាកាសណៅជុ្ំវញិតផនដើ ជាពិណសស
ការណកើនណ ើងននកណៅដ  (តដលអាចនាឱំ្យមានការតប្បប្បួលដល់របបទ្ឹកណភលៀង មាន
ទ្ឹកជ្ំនន ់មានពយុោះ និងណប្ោោះមហនតរាយណផសងៗណទ្ៀែ) តដលបណាត លមកពើការណកើន
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ណ ើងនូវកំហាប់ឧសម័នផេោះកញ្ចក់។ ឧសម័នផេោះកញ្ចក់គជឺាប្សទាប់បរយិាកាសជុ្ំវញិ
តផនដើ តដលផសណំ ើងណដ្ឋយសារចំហាយទ្ឹក ឧសម័នកាបូនិច ណមតាន ឌ្ើអាសូែម៉ាូ ូ
អុកសុើែ នងិអូហសូន ណហើយណបើឧសម័នទាងំណនាោះណកើែណ ើងណដ្ឋយធមមជាែិ ណនាោះឧសម័ន
ផេោះកញ្ចក់ណនោះមានែួនាទ្ើតថរកាសើែុ ា ភាពបរយិាកាសសមប្សបសប្មាប់ប្ទ្ប្ទ្ង់
ជ្ើវែិរុកខជាែ ិនិងសែវណៅណលើភពតផនដើ។ 

ការបនាុំណៅនឹងការ
តប្បប្បួលអាកាសធាែុ 

សំណៅណៅណលើសមែថភាពរបស់មនុសស សែវ រុកខជាែិ នងិប្បព័នធណអកូ ូសុើកាុងការ
សប្មបខលួនណៅនឹងការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ណដើមបើកាែ់បនថយផលប៉ាោះពាល់អវជិ្ាមាន
ននការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ ប្ពមទាងំទាញយកាលានុវែតភាព ឬណដ្ឋោះប្សាយផល
វបិាកនានាបណាត លមកពើការតប្បប្បួលអាកាសធាែុ។ ការបនាុអំាចណកើែណ ើង
ណដ្ឋយឯកឯង ឬណដ្ឋយការណប្ោងទុ្កជាមុន។ 

វមិជ្ឈការ សំណៅណៅណលើដំណ ើ រការ តដលរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលប្បគល់ឱ្យប្កុមប្បឹកានូវភាពជាមាច ស់
ណលើមុខងារ សិទ្ិធអំណាច និងធនធាន ណដើមបើណឆ្លើយែបណសចកតើប្ែូវការរបស់ 
មូលដ្ឋឋ ន។ ប្កុមប្បឹកាប្ែូវមានគ ណនយយភាពចំណពាោះប្បជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន 
ណលើបញ្ហា ទាងំណនោះ។  

វសិហមឈការ សំណៅណៅណលើដំណ ើ រការតដលរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ឬប្កសួង សាថ ប័ន ណធវើប្បែិភូកមមមុខងារ 
សិទ្ធិអំណាច និងធនធានណៅអងគភាពណប្កាមបងាគ ប់ ឬណៅប្កុមប្បឹកាប្បណភទ្ណា
មួយ ណដើមបើអនុវែតកាុងនាមរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ឬប្កសួង សាថ ប័ន។ អងគភាព ឬប្កុមប្បឹកា
ណនាោះ ប្ែូវមានគ ណនយយភាពចំណពាោះរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ឬប្កសួង សាថ ប័នប្សបណៅតាម
ែប្មូវការននការណធវើប្បែិភូកមមណនាោះ។ 

ការណធវើប្បែិភូកមម សំណៅណៅណលើដំណ ើ ការតដលរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ប្កសួង សាថ ប័ន ណផេរនូវការទ្ទ្ួលខុស
ប្ែូវសិទ្ធិអំណាច និងឆ្នាេ នុសិទ្ធិណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងការណធវើណសចកតើ
សណប្មចចិែត ការអនុវែត និងការប្គប់ប្គងកិចចការនិងធនធាននានា ណហើយរដឋបាល
ថ្នា ក់ណប្កាមជាែិប្ែូវមានគ ណនយយភាពចំណពាោះរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ប្កសួង សាថ ប័នតដល
បានណធវើប្បែិភូកមម។ 

ការណធវើប្បែិភូកមម 
មុខងារ 

សំណៅណៅណលើការណផេរនូវមុខងារ ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ សិទ្ធអិំណាច និងឆ្នាេ នុសិទ្ធិ ណៅ
ឱ្យរដឋបាលនើមួយៗននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដើមបើប្គប់ប្គង និងអនុវែតមុខងារកាុង
នាមអាជាា ធរតដលណធវើប្បែិភូកមម ណដ្ឋយតផែកតាមែប្មូវការននការណធវើប្បែិភូកមម
ណនាោះ។ អាជាា ធរតដលបានណធវើប្បែិភូកមម ណៅតែរកាភាពជាមាច ស់ណលើកិចចការ 
ឬមុខងារតដលបានណធវើប្បែិភូកមម។ 
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ការអភិវឌ្ឍតាមតបប
ប្បជាធិបណែយយ 

សំណៅណលើការអភិវឌ្ឍតដលដំណ ើ រការណដ្ឋយមានលកខ ៈ៖ (១) ភាពជាែំណាង 
សាធារ ៈ (២) សវ័យភាពរបស់មូលដ្ឋឋ ន (៣) ការពិណប្ោោះណយាបល់និងការចូល
រមួ (៤) ការណឆ្លើយែបនិងគ ណនយយភាព (៥) ការណលើកកមពស់គុ ភាពជ្ើវែិ
របស់ប្បជាពលរដឋកាុងមូលដ្ឋឋ ន (៦) ការណលើកសេួយសមធម៌ (៧) ែមាល ភាពនិង
សុចរែិភាព និង (៨) វធិានការប្ប្ងំអំណពើពុករលួយនិងការរណំលាភអំណាច។ 

អភិបាលកិចចឌ្ើជ្ើថល សំណៅណៅណលើប្បព័នធការងារណដ្ឋយណប្បើប្បាស់បណចចកវទិ្ាឌ្ើជ្ើថល តដលរដឋបាលថ្នា ក់
ណប្កាមជាែិណប្បើប្បាស់កាុងការបំណពញការងាររបស់ខលួន រមួទាងំការងាររដឋបាលនផេកាុង
រវាងអងគភាពមួយណៅអងគភាពមួយណទ្ៀែ ការផតល់ណសវាសាធារ ៈជូ្នប្បជាពលរដឋ 
និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងជាមួយប្បជាពលរដឋ ណដើមបើណលើកកមពស់ប្បសិទ្ធភាព  
ែមាល ភាព និងគ ណនយយភាព។ ឧបករ ៍ឌ្ើជ្ើថល រួមមានណគហទ្ំព័រ ប្បព័នធ
ផសពវផាយសងគម អុើនធឺ ិែ ណហើយព័ែ៌មាន ទ្និាន័យ និងណសវានានារបស់រដឋបាល
ប្ែូវបានផសពវផាយណៅណលើអុើនធឺ ិែ។ 

រដ្ឋឋ ភិបាលឌ្ើជ្ើថល សំណៅណៅណលើដំណ ើ រការណធវើទ្ំណនើបកមមណលើប្បព័នធប្គប់ប្គងរដឋបាល និងណសវាសាធារ
 ៈតាមរយៈការណប្បើប្បាស់នូវបណចចកវទិ្ាឌ្ើជ្ើថល ដូចជាកុំពយូទ្័រ ឧបករ ៍ ល្ ែនវ 
និងប្បព័នធអុើនធឺ ិែ ណដើមបើជ្ួយសប្មួលដល់ការប្គប់ប្គងកិចចការរដឋបាល ការ
សណប្មចចិែត និងការផតល់ណសវាជូ្នប្បជាពលរដឋ វស័ិយឯកជ្ន នងិសាថ ប័នពាកព់័នធ
នានាប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព ែមាល ភាព គ ណនយយភាព និងបរយិាប័នា។ 

ថ្នា លឌ្ើជ្ើថល កមមវធិើបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មានបណងាើែបានជាពិភពឌ្ើជ្ើថលបណប្មើកាុងណោលបំ ងជាក់
លាក់មួយ នងិសប្មាប់សប្មបសប្មួលអាកណប្បើប្បាស់ណធវើអនតរសកមម និងអនតរប្បែិបែតិ
ការជាមួយនឹងអាកពាក់ពន័ធនានា។ 

អភិបាលកិចចតាម
ប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិច 

សំណៅណៅណលើការណប្បើប្បាស់បណចចកវទិ្ាពែ័៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) ណដ្ឋយ 
រដឋបាលពិណសសប្បព័នធអុើនធឺ ិែ កាុងការផតល់ និងសប្មួលដល់ការផតល់ណសវា 
សាធារ ៈនានារបសរ់ដ្ឋឋ ភិបាល ការផ្លល ស់បតូរព័ែ៌មាន និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង
ណផសងៗ ណដើមបើណធវើឱ្យការងាររបស់រដឋបាលកាន់តែបានលែប្បណសើរ។ 

ប្បជាធិបណែយយតាម
ប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិក 

សំណៅណលើការណលើកកមពស់ការចូលរមួឱ្យបានកាន់តែណប្ចើន នងិយា៉ា ងសកមមរបស់ 
ប្បជាជ្ន តាមរយៈបណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងកាុងកិចចដំណ ើ រការ
នានាននការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែត។ 
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ណសវាតាមប្បព័នធ 
ណអ ចិប្ែូនិច 

សំណៅណលើការផតល់ណសវានានាណដ្ឋយណប្បើប្បាស់បណចចកវទិ្ាព័ែ៌មាន និងការប្បាប្ស័យ
ទាក់ទ្ងជូ្នប្បជាជ្ន។ ណសវាតាមប្បព័នធណអ ចិប្ែូនិចមានសមាសភាគសំខាន់
ចំនួន៣ គឺអាកផតល់ណសវា អាកទ្ទ្ួលណសវា និងមណធាបាយកាុងការផតល់ណសវា។ 

វមិជ្ឈការសារណពើពនធ សំណៅណលើការវភិាជ្ថវកិាសប្មាប់ការចំណាយសាធារ ៈ និងការប្បគលច់ំ ូល
នានាណៅឱ្យអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន ណដើមបើឱ្យអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន មានលទ្ធភាពកាុងការ
ប្បមូលចំ ូលណដ្ឋយខលួនឯងប្សបតាមែួនាទ្ើ ភារកិចចតដលបានប្បគល់។ 

មុខងារ សំណៅណៅណលើសកមមភាពរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលកាុងការណឆ្លើយែបណៅនឹងណសចកតើប្ែវូការ
របស់សហគមន៍ តាមរយៈសកមមភាពប្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព ណហើយផតលផ់ល
ប្បណយាជ្ន៍ដល់សហគមន៍។ ឧទាហរ ៍៖ សហគមន៍មួយប្ែូវការទ្ឹកសាែ ែសប្មាប់
ជ្ើវភាពប្បចានំថៃរបស់ខលួន។ រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ែូវទ្ទ្ួលយកនូវមុខងារកាុងការ
ផតល់ទ្ឹកសាែ ែដល់សហគមន៍សប្មាប់ណប្បើប្បាស់ប្បចានំថៃ តាមរយៈការបណងាើែណហដ្ឋឋ
រចនាសមព័នធផគែ់ផគង់ទ្ឹកសាែ ែ ប្ពមទាងំយនតការសប្មាប់ប្គប់ប្គង តថទា ំ នងិប្ែួែពិនិ
ែយគុ ភាពទ្ឹក។ ល។  

មុខងារជាកាែពវកិចច សំណៅណៅណលើមុខងារប្ែូវបានណផេរណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ តាមរយៈចាប់ ប្ពោះ
រាជ្ប្កឹែយ អនុប្កឹែយ ឬប្បកាសតាមសំណ ើ របស់គ ៈកមាម ធកិារជាែិសប្មាប់ការ
អភិវឌ្ឍ  តាមតបបប្បជាធិបណែយយណៅថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្កសួង សាថ បន័របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិ
បាល ណដើមបើសណប្មចបាននូវណោលបំ ងជាកាែពវកិចចមួយឬណប្ចើន តដលបានកំ ែ់
ណដ្ឋយប្កសួង សាថ ប័នថ្នា កជ់ាែិ។ 

មុខងារជាជ្ណប្មើស សំណៅណៅណលើមុខងារតដលរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមានឆ្នាេ នុសិទ្ធិ កាុងការបណងាើែ 
ការជ្ំរុញ និងការណធវើឱ្យមានចើរភាពដលក់ារអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយ ណដើមបើ
ណឆ្លើយែបណដ្ឋយផ្លេ លណ់ៅនឹងែប្មូវការជាក់តសតងរបស់ប្បជាពលរដឋណៅកាុងតដន
សមែថកិចចរបស់ខលួន ណដ្ឋយមិនមានការរណំលាភ ឬផេុយនឹងចាប ់ និងលិខិែបទ្ដ្ឋឋ ន
គែិយុែតរបស់ជាែិ។ 

មុខងារជាអា ែតិ
ទូ្ណៅ 

ការយល់អំពើពាកយណនោះ គឺតផែកណលើមាប្តា២៩ននចាប់ណរៀបចំអងគការ ( ា្ ២ំ០០៨) 
តដលតចងថ្ន៖ “ប្កុមប្បឹកាមានែួនាទ្ើកាុងការចាែ់តចងកិចចការចាបំាច់នានា ណដើមបើ
សណប្មចនូវ ណោលបំ ងកាុងការបណងាើែ ការជ្ំរុញ និងការណធវើឱ្យមានចើរភាពននការ
អភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយ ប្ពមទាងំណដើមបើបំណពញមុខងារភារកិចចតដលបាន
ប្បគល់ និងតដលបានណធវើប្បែិភូកមមតាមចាប់ណនោះ ឬតដលប្សបតាមចាប់ណនោះ។ “មុខ
ងារអា ែតិទូ្ណៅ” មានន័យថ្នរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្ែូវបានអនុញ្ហញ ែឱ្យអនុវែត 
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នូវមុខងារតដលពួកណគយលថ់្នជាផលប្បណយាជ្ន៍របស់ប្បជាពលរដឋមូលដ្ឋឋ ន  
ដរាបណាមិនមានចាប់ហាមឃាែ់”។           

អភិបាលកិចច សំណៅណៅណលើវធិើសាស្តសត ឬដំណ ើ រតដលប្កសួង សាថ បន័ អងគភាព ណប្បើប្បាស់នូវសិទ្ធិ
អំណាច មុខងារ និងធនធានកាុងការប្គប់ប្គង នងិអភិវឌ្ឍណសដឋកិចច សងគមកចិច និង
ការងារសនតិសុខសណាត ប់ធាា ប់ ណដ្ឋយមានការចូលរមួពើប្គប់ែួអងគពាក់ព័នធ ណដើមបើ
បណប្មើផលប្បណយាជ្ន៍របស់ប្បជាពលរដឋ។ 

មូលនិធិោម នភាា ប់
លកខខ ឌ  

សំណៅណៅណលើមូលនិធិតដលប្កុមប្បឹកាប្ែូវណប្បើប្បាស់ណដើមបើ៖ 
• បំណពញភារកិចចតាមផលូវចាប់          
• បំណពញមុខងារ ភារកិចចកាុងការបណងាើែ ការជ្ំរុញ និងការណធវើឱ្យមានចើរភាពដល់
ការអភិវឌ្ឍតាមតបបប្បជាធិបណែយយ          

• ចំណាយតផាករដឋបាលរបស់ខលួន នងិ 
• ណប្ជ្ើសណរ ើស ប្គប់ប្គង ចាែត់ចង និងអនុវែតមុខងារជាជ្ណប្មើសនានា។ 

មូលនិធិមាន
លកខខ ឌ  

សំណៅណៅណលើមូលនិធិតដលប្កុមប្បឹកាប្ែូវណប្បើប្បាស់ណដើមបើ៖ 
• ប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងអនុវែតមុខងារជាកាែពវកិចចមួយឬណប្ចើនតដលប្ែូវបាន
ណផេរណៅឱ្យប្កុមប្បឹកាតាមរយៈការប្បគល់មុខងារ ឬការណធវើប្បែិភូកមមមុខងារ 

• បនតប្គប់ប្គង ចាែ់តចង និងអនុវែតមុខងារជាជ្ណប្មើសមួយឬណប្ចើនតដលប្កសួង  
សាថ ប័នរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលធាល ប់បានអនុវែត ឬសណប្មចបាននូវណោលបំ ង
កាែពវកិចចមយួឬណប្ចើនតដលបានកំ ែ់។ 

ទ្ំនាក់ទ្ំនង 
អនតររដឋបាល 

សំណៅណៅណលើទ្ំនាក់ទ្ំនងរវាងប្កសួង សាថ ប័ន មនេើរ និងទ្ើភាា ក់ងាររបស់ប្កសួង  
សាថ ប័នជាមយួរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ និងរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមួយណៅ 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិណទ្ៀែ។ 

ទ្ំនាក់ទ្ំនងអនតររដឋ
បាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ 

សំណៅណៅណលើទ្ំនាក់ទ្ំនងរវាងរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ឬរវាងអងគការចាែ់តាងំនន 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានប្បណភទ្ដូចោា  ឬប្បណភទ្ណផសងោា ។ 

សវ័យភាពមូលដ្ឋឋ ន សំណៅណៅណលើសាថ នភាពតដលប្កុមប្បឹកាអាចមាច ស់ការចាែ់តចង ប្គប់ប្គងនូវកិចចការ
តដលបានប្បគល់ ឬណធវើប្បែិភូកមមណដ្ឋយចាប់សតើពើការប្គប់ប្គងរដឋបាលរាជ្ធានើ 
ណខែត ប្កុង ប្សុក ខ ឌ  ប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព។ 
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អភិបាលកិចចតាមតបប
ប្បជាធិបណែយយណៅ
មូលដ្ឋឋ ន 

សំណៅណៅណលើវធិើសាស្តសត ឬដំណ ើ រតដលប្កុមប្បឹការដឋបាលមូលដ្ឋឋ នជាប់ណ ា្ ែណប្បើ
ប្បាសនូ់វសិទ្ធិអំណាច មុខងារ និងធនធានកាុងការប្គប់ប្គង នងិអភិវឌ្ឍណសដឋកិចច 
សងគមកិចច នងិការងារសនតិសុខសណាត ប់ធាា ប់ ណដ្ឋយមានការចូលរមួណសាើភាពោា ពើប្គប់
ែួអងគពាក់ពន័ធមូលដ្ឋឋ ន (ដូចជារដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ប្បជាពលរដឋ សងគមសុើវលិ 
និងវស័ិយឯកជ្ន) ណដើមបើណលើកកមពស់គ ណនយយភាពចំណពាោះប្បជាពលរដឋ និងការ
ណឆ្លើយែបណៅនឹងែប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋ។                                                

ណោលនណយាបាយ 
(ណោលនណយាបាយ
សាធារ ៈ) 

សំណៅណៅណលើឯកសារណោល សកមមភាព ណោលការ ៍ ឬណសចកតើសណប្មចនានា 
តដលមានណោលបំ ងណដើមបើ៖ (១) ណឆ្លើយែបណៅនឹងបញ្ហា នានាតដលសាធារ ៈ
ជ្នជ្ួបប្បទ្ោះ (២) សប្មបសប្មួលដំណ ើ រការនណយាបាយជាក់លាក់ណាមយួ និង 
(៣) ផតល់ជាប្កបខ័ ឌ ផលូវចាប់សប្មាប់ប្កសួង សាថ បន័ អងគភាពនានាអនុវែតែួនាទ្ើ 
ភារកិចច ណដើមបើអភិវឌ្ឍណសដឋកិចច នងិសងគមកិចច។ 

កមមវធិើ សំណៅណៅណលើកិចចអនតរាគមន៍ ឬសកមមភាពនានាតាមណពលណវលាកំ ែ់ណាមយួ 
តដលមានលកខ ៈខុសពើគណប្មាង តដលជាទូ្ណៅកមមវធិើមានការពាក់ព័នធជាមយួ 
សាថ ប័នអនុវែត វស័ិយជ្ំនាញ និងែំបនភូ់មិសាស្តសតមួយចំនួន ណហើយការអនុវែតកមមវធិើ
ប្ែូវបានណប្បើប្បាស់នូវវធិើសាស្តសត និងសាថ ប័នមួយចនំួន ប្ពមទាងំមានការោបំ្ទ្ថវកិា
ពើប្បភពណផសងៗោា ។ 

ែំណាងសាធារ ៈ មានន័យថ្នប្កុមប្បឹកាជាប់ណ ា្ ែអនុវែតការងាររបស់ខលួនកាុងនាម និងណធវើជាែំណាង
ឱ្យប្បជាពលរដឋទាងំអស់ណៅកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន។ 

ណសវាសាធារ ៈ សំណៅណៅណលើរាល់សកមមភាពទាងំឡាយ តដលណធវើណ ើងណដ្ឋយសាថ ប័នមានសមែថកចិច 
និងសាថ ប័នទ្ទ្ួលសមែថកចិច កាុងណោលបំ ងបណប្មើផលប្បណយាជ្ន៍សាធារ ៈ។  
សាថ ប័នមានសមែថកិចច កាុងន័យណនោះសំណៅណលើសាថ ប័នរដឋ ឬភាា ក់ងាររដឋ ឬអាជាា ធររដឋ
ប្គប់ជាន់ថ្នា ក់តដលកំពុងបំណពញការងារតាមតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន។ សាថ បន័
ទ្ទ្ួលសមែថកិចច កាុងន័យណនោះ សំណៅណលើតផាកឯកជ្ន ឬសងគមសុើវលិតដលទ្ទ្ួល
បានសិទ្ធិ និងភារកិចចពើរដឋ ណហើយសថិែណៅណប្កាមការប្គប់ប្គងប្ែួែពនិិែយរបស់រដឋ ឬ
ភាា ក់ងាររដឋ។ 

ការណឆ្លើយែប និងការ
ទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ 

មានន័យថ្នកាុងនាមជាែំណាងប្បជាពលរដឋកាុងមូលដ្ឋឋ ន ប្កុមប្បឹកាប្ែូវណឆ្លើយែប
ចំណពាោះប្បជាពលរដឋរបស់ខលួន កាុងការណធវើណោលនណយាបាយ ណសចកតើសណប្មចចិែត
សកមមភាព នងិការបំណពញភារកិចចរបស់ខលួន ប្បកបណដ្ឋយការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវចំណពាោះ 
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អវើតដលខលួនបានអនុវែត។ ប្កមុប្បឹកាក៏ទ្ទ្លួខុសប្ែូវចំណពាោះរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលកាុងការ
ប្បែិបែតិតាមរដឋធមមនុញ្ញ នងិចាប់នានា។ 

ការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ សំណៅណៅណលើែួនាទ្ើ និងកាែពវកិចចតដលបានប្បគល់ឱ្យណដ្ឋយចាប់ ឬលិខិែ
បទ្ដ្ឋឋ នគែយុិែតណៅឱ្យបុគគល អងគការចាែ់តាងំននរដឋបាលណាមួយ ឬរដឋបាល
នើមួយៗននរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ។ 

ណយនឌ្័រ សំណៅណៅណលើផាែ់គំនិែ ឬការប្បប្ពឹែតរបស់ប្គួសារ សហគមន៍ នងិសងគមតដលពាក់
ព័នធនឹងការតបងតចកការងារ ពលកមម ការអប់រ ំសិទ្ធិអណំាច លំដ្ឋប់ថ្នា ក់ ឋានៈ និង
ែួនាទ្ើដល់កូនប្សើនិងកូនប្បុស ឬស្តសតើនិងបុរស។ ដូចជាការកំ ែ់របស់ប្គួសារណលើ
ការសិការបស់កូនប្សើ កូនប្បុស ការកំ ែ់ការងារសប្មាប់ណកមងប្សើ ណកមងប្បុស  
រមួទាងំការងារផេោះសតមបងជាណដើម។ 

ការបស្តញ្ហា បណយនឌ្័រ សំណៅណៅណលើវធិើសាស្តសតននការដ្ឋក់បញ្ចូ លកងវល់ពាក់ព័នធនឹងណយនឌ្័រណៅកាុងការ
វភិាគ ការណរៀបចំ និងការតាមដ្ឋនប្ែួែពិនិែយណោលនណយាបាយ កមមវធិើ និងគណប្មាង
អភិវឌ្ឍនានា ណដើមបើធានាដល់ការកាែ់បនថយវសិមភាព និងគមាល ែណយនឌ្័រ។ 

បញ្ហា ណយនឌ្័រ សំណៅណៅណលើផលប៉ាោះពាល់ជាអវជិ្ាមានតដលណកើែមកពើផាែ់គំនែិ ឬការប្បប្ពឹែតមក
ណលើ បុរស ស្តសតើ ឬណកមងប្បុស ណកមងស្តសតើរបស់ប្គួសារ សហគមន៍ នងិសងគមតាមរយៈ
ការតចកការងារ ពលកមម ការអប់រ ំសិទ្ធិអំណាច លំដ្ឋប់ថ្នា ក់ ឋានៈ និងែួនាទ្ើ។ 
ដូចជាការកំ ែ់ថ្ន ណកមងប្សើមិនគួរណរៀនណប្ចើនបានបណាត លឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់ជា
អវជិ្ាមានដល់ស្តសតើ និងណកមងប្សើ ពុំសូវមានចំណ ោះដឹងខពស់ មានការលំបាកកាុងការ
ចូលរមួកាុងការងារ សងគម និងការទ្ទ្ួលបានព័ែ៌មានជាណដើម។ 

សមភាពណយនឌ្័រ សំណៅណៅណលើភាពោម នការណរ ើសណអើង តដលប្បកាន់ណលើណភទ្ណាមួយណៅកាុងការតបង
តចកធនធានផលប្បណយាជ្ន៍ ឬណៅកាុងការទ្ទ្ួលបានណសវានានា។ សមភាពណយន 
ឌ្័រអាច វាស់តវងបានណដ្ឋយការពិនិែយណមើលអំពើការមានកាលានុវែដភាពណសមើោា  ឬការ
ទ្ទ្ួលបាននូវលទ្ធផលដូចោា របស់ស្តសដើ និងបុរស។ កាុងណនាោះសំណៅណលើភាពណសមើោា ណលើ
ការចូលរមួ ការទ្ទ្ួលបានការប្គប់ប្គង និងការណធវើណសចកដើសណប្មចរវាងបុរសនិងស្តសដើ
ណៅណលើធនធានប្ទ្ពយសមបែដិ និងសកមមភាពណផសងៗកាុងវស័ិយសាធារ ៈ និង 
ឯកជ្ន។ 

សមធម៌ណយនឌ្័រ ជាដំណ ើ រការននការប្បប្ពឹែដណដ្ឋយយុែដិធ៌មណៅណលើស្តសដើ និងបុរសសំណៅណ ព្ ោះណៅ
សមភាព ណយនឌ្័រតាមរយៈណោលនណយាបាយចាប់ នងិវធិានការនានា ណដើមបើតក
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សប្មួលនូវភាពលណមែៀងតដលមានណៅកាុងសងគមចំណពាោះស្តសដើ និងបុរស។ កាុងណនាោះ
សំណៅណលើវធិានការ ឬសកមមភាពពិណសសជាក់លាក់កាុងការបងាឱ្កាស ការណលើកទ្ឹក
ចិែដការជ្ំរុញ ណដើមបើឈានណៅរកភាពណសមើោា រវាងបុរស និងស្តសដើណៅកាុងការងារសងគម 
និងណៅកាុងប្គួសារ (សមភាពណយនឌ្័រ)។  

សមធម៌សងគម សំណៅណៅណលើសិទ្ធិណប្បើប្បាស់ និងទ្ទ្ួលបានផលប្បណយាជ្ន៍ប្បកបណដ្ឋយភាព
យុែតិធម៌ននការផតល់ណសវា ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន ប្សបតាមសាថ នភាពរូបរាងកាយ 
សាថ នភាពសងគម នណយាបាយ ប្ពមទាងំសិទ្ធិចូលរួមយា៉ា ងណពញណលញណៅកាុង 
កិចចការនណយាបាយ និងវបបធម៌ណៅកាុងសងគម។ 

បរយិាប័នា សំណៅណលើការណលើកកមពស់ការចូលរមួ និងទ្ទ្ួលផលណពញណលញរបស់ប្បជាពលរដឋ
ប្គប់រូប ប្គប់ប្កុម នងិសហគមន៍សកមមភាពនានារបស់សងគមណដ្ឋយោម នការ 
ណរ ើសណអើង។ 

ការណផេរមុខងារ សំណៅណៅណលើការប្បគល់ ឬការណធវើប្បែិភូកមមនូវមុខងារណៅឱ្យរដឋបាលនើមួយៗនន 
រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ ណដ្ឋយភាា ប់ជាមួយនូវធនធាន និងសមែថភាព។ 

ែមាល ភាព ការផតល់ព័ែ៌មានទាន់ណពលណវលាពាក់ព័នធ នងិអាចណជ្ឿទុ្កចិែតបានអាចចូលណៅដល់
ប្គប់ភាគើពាក់ព័នធ។ 

ែមាល ភាព និង 
សុចរែិភាព 

សំណៅណៅណលើការចាែ់តចង និងប្គប់ប្គងកិចចការនានា រាប់បញ្ចូ លទាងំកិចចការហរិញ្ញ
វែថុ ណដ្ឋយអនុណលាមតាមបទ្ដ្ឋឋ នខពស់បផុំែននសុចរែិភាព និងចាប់កាុងលកខ ៈ
ណបើកចំហ ប្បកបណដ្ឋយែមាល ភាព ការចូលរមួ និងការណឆ្លើយែប។ 

រដឋបាលឯកភាព  សំណៅណៅណលើការណរៀបចំឱ្យមានប្កុមប្បឹកាណៅរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិមួយ តដល
អាចមាច ស់ការកាុងការប្គប់ប្គង ចាែ់តចងមុខងារនិងធនធាន រមួទាងំហរិញ្ញវែថុ 
បុគគលិក ប្ទ្ពយសមបែតិផ្លេ ល់ខលួន ណហើយប្កុមប្បឹកានើមយួៗណនាោះ មានសមែថភាព
សប្មបសប្មួលប្បកបណដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពនូវសកមមភាពននការផតល់ណសវា និងការ
អភិវឌ្ឍណផសងៗណទ្ៀែតដលមានណៅកាុងតដនសមែថកិចចរបស់ខលួន រមួទាងំការផតលណ់សវា 
និងការអភិវឌ្ឍតដលណធវើណ ើងណដ្ឋយប្កសួង សាថ ប័ននានារបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល  
សំណៅណឆ្លើយែបណៅនឹងណសចកតើប្ែូវការរបស់ប្បជាពលរដឋណៅមូលដ្ឋឋ ន។ 

ការបណងាើនភាព
អង់អាចដល់ស្តសតើ 

សំណៅណៅណលើដំណ ើ រការកាុងការជ្ួយស្តសតើតផាកសងគមកចិច ណសដឋកិចច នណយាបាយ និង
ចាប់ ណដើមបើឱ្យស្តសតើអាចណធវើសកមមភាពកាុងការពប្ងឹងសិទ្ធិ សមែថភាព ការទ្ទ្ួលបាន
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នូវណសវាសាធារ ៈ ការប្គប់ប្គងធនធាន និងការចូលរមួណដ្ឋយណសមើភាពណៅកាុងកិចច
ការតដលពើមុនណគហាមឃាែ់ ឬកប្មិែស្តសតើមិនឱ្យចូលរមួ។ 

សាប់សុើតឌ្រ ើធើ ជាណោលការ ៍ននការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតនានាតដល តចងថ្ន ណសចកតើសណប្មចចិែត
ទាងំឡាយប្ែូវណធវើណ ើងណដ្ឋយសាថ ប័នណៅកប្មិែទាបបផុំែ ឬណៅណកៀកជ្ិែបំផុែ
ជាមួយនឹងអាកទ្ទ្ួលណសវា ឬអាកទ្ទ្ួលផល ណដើមបើធានាបាននូវប្បសិទ្ធភាពននការ
អនុវែតណសចកតើសណប្មចចិែតទាងំណនាោះដូចជា ការណធវើណសចកតើសណប្មចចិែតណដ្ឋយរដឋបាល
មូលដ្ឋឋ នកាុងទ្ើតាងំភូមិសាស្តសតជាក់លាក់ណាមួយ នឹងមានប្បសិទ្ធភាព ជាងការណធវើ
ណសចកតើសណប្មចចិែតទូ្លំទូ្លាយទូ្ទាងំែំបន់ ឬទូ្ទាងំប្បណទ្ស។ 

កមមវធិើប តុ ោះ 
បណាត ល 

ជាសំ ំុននសកមមភាពប តុ ោះបណាត លតដលបានណរៀបចំណ ើង តាមរយៈការវាយែនមល
អំពើែប្មូវការប តុ ោះបណាត លកាុងណោលបំ ងណលើកកមពស់សមែថភាពបុគគលិក 
សំណៅសណប្មចបាននូវណបសកកមម នងិណោលណៅរបស់សាថ ប័ន។ 

កមមវធិើសិកា ជាកញ្ចប់សកមមភាពននការសិកាណរៀនសូប្ែតដលប្ែូវបានណរៀបចំណ ើង ណដើមបើសណប្មច
បាននូវណោលបំ ងនានាននកមមវធិើប ដុ ោះបណាដ ល។ 

វគគជាកាែពវកិចច ជាវគគប តុ ោះបណាត លតដលែប្មូវឱ្យបុគគលិកទាងំអស់ននសាថ ប័នមួយសិកាណរៀនសូប្ែ 
ណដើមបើធានាសណប្មចបាននូវណោលនណយាបាយ និងសតង់ដ្ឋនានារបស់សាថ ប័នណនាោះ។ 

មូលនិធិភាែរភាព ជាមូលនិធិតដលបានមកពើការកាែ់ចំ ូលមួយចំត កពើរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិ
តដលមានចំ ូលខពស់ ណដើមបើតបងតចកណៅឱ្យរដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិកាុងប្បណភទ្តែ
មួយតដលមានចំ ូលែិចែួច ណដើមបើធានាកាែ់បនថយនូវគមាល ែធនធាន និងការ
អភិវឌ្ឍរវាងែំបន់នានា។ 

កញ្ចប់ថវកិាពិណសស ជាកញ្ចប់ថវកិាពិណសសននថវកិាជាែិសប្មាប់ជ្ួយោបំ្ទ្ណដ្ឋយត កដល់ការអភិវឌ្ឍ
ណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិតដលមានសកាត នុពលែិចែួច ក៏ដូច
ជាការអភិវឌ្ឍបតនថមនូវណហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរបស់រដឋបាលថ្នា ក់ណប្កាមជាែិនានាតដល
ជាែំបន់ប៉ាូលណសដឋកិចចសំខាន់ៗរបស់ជាែិ ណដើមបើធានាដល់ការកាែ់បនថយនូវគមាល ែ
ននការអភិវឌ្ឍរវាងែំបន់នានា និងការចូលរមួចំត កដ៏មានប្បសិទ្ធភាពកាុងការ
ជ្ំរុញកំណ ើ នណសដឋកិចចជាែិ។ 
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