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តសចកតីសតងេប 
 របាយការណ៍គនោះគរៀបរាប់អុំពកីារអនុវតតផែនការអនុវតតបីឆ្ា ុំ (ែអ៣) ននករមវិធីជាតិរយៈគពល១០ ឆ្ា ុំ

សដីពីការអភិវឌ្ឍតារផបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ កាុងគេរគវលាពផីែរករា ដ្ល់ផែរិេុនា ឆ្ា ុំ២០១២ 

គោយផែែកតារផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២របស់ រ.ជ.អ.ប ផដ្លរួរមានលទធែល រំពឹងទុកចុំនួន១៥០ 

និងសករមភាពចុំនួន៤៨០។ រគម្មាងេវិកាចុំ យសម្មាប់ផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២ រួរមាន

ចុំនួន១៨៦,៨លានដុ្លាា រ។ ចុំនួនេវិកាគនោះម្តូវបានអនុវតតគោយម្កសួង ស្ថា ប័នគែសងៗចុំនួន៣១ កាុងគនាោះរួរមាន 

គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប ម្កសួងរហានែៃ រដ្ ឋគលខាធិការោឋ នរុែង្ករស្ថធារណៈ ម្កសូងគសដ្ឋកិច ចនិងហិរញ្ ញវតាុ 

ម្កសួងផែនការ សរព័ន ធភាពជាតិម្កុរម្បឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ម្កសួងកិច ចការនារី និងរាជធានី គែតតទុំង២៤។ 

 របាយការណគ៍នោះគដដ តជាសុំខាន់គៅគលើលទធែលននការអនុវតតផតប ុគ ណ ោះ គោលរពឺុុំបានរំគលចអុំពកីារ

សគម្រចនូវលទធែលរំពឹងទុក ឬសរិទធែលរំពឹងទុកកាុងម្កបែ័ណឌននការពម្ងឹងសរតាភាព អភិបាលកិច ច ឬការែដល់

គសវាករមរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតគិនាោះគទ។ អាម្ស័យគហតគុនោះ របាយការណគ៍នោះម្តូវបានគរៀបចុំជាទម្រង់

ផបបផែនដូ្ចខាងគម្ការ ៖ 

 គសចកដីសគង េប ផដ្លបង្កា ញអុំពលីទធែលសុំខាន់ៗ និងគសចកដីសគង េបអុំពកីារចុំ យ ម្ពរទុំងស្ថា ន

ភាពននការសគម្រចនូវចុំណចុគៅទុំង១៤ ផដ្លបានកុំណតស់ម្មាប់ឆ្ា ុំ២០១២ 

 ផែ ាកទី១ដ្ល់ទី៦ ៖ លទធែលននការអនុវតតរបស់អនុករមវិធីនានារបស់ ែអ៣ 

 ផែ ាកទី៧ ៖ គសចកដីសគង េបសដីពសីករមភាពរបស់ឃុុំ និងសង្កា ត់ កាុងគនាោះរាប់បញ្ចលូទុំងការគម្បើម្បាស់

រូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់ 

 ផែ ាកទី៨ ៖ បញ្ហា ម្បឈរនានា និងដ្ុំគ ោះម្ស្ថយ 

 ផែ ាកទី៩ ៖ ផែនការសករមភាពសម្មាប់ឆមាសទី២របស់អនុករមវិធីនានា 

សមិទធផលសាំខាន់ៗ ៖ 
 ែអ៣ គដដ តជាសុំខាន់គៅគលើការបគង ាើតរចនាសរព័ន ធ ម្បព័ន ធអភិបាលកិច ច និងនីតិវិធីបុំគពញការង្ករ 

របស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ជាពិគសសការយកចិតតទុកោក់គៅគលើថ្នា កម់្កុង ម្សុក។ គែ ដើរគចញពទីសសនទន

គនោះ ែអ៣ នឹងែ ដល់ឲម្កុង ម្សុកនូវម្បព័ន ធសវ័យភាព ធនធាន និងការអភិវឌ្ឍសរតាភាពនានាផដ្លម្កុង ម្សុក

ម្តូវការចុំបាចក់ាុងការបុំគពញរុែង្កររបស់ែានួ។ កាុងអុំឡុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២កនាងគៅគនោះ សរិទធែល

សុំខាន់ៗោកព់័ន ធនឹងបញ្ហា គនោះរួរមាន ៖ 

 ការែដលន់វូសវយ័ភាព និងធនធាននានាដ្លរ់ដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ៖  

- ការគែៃររែុង្ករ ៖ ការគរៀបចុំនូវបញ្ជី វិភាររុែង្ករកុំពងុម្តូវបានគរៀបចុំគោយម្កសួង ស្ថា ប័ន

សុំខាន់ៗរួយចុំនួន គហើយគយើងរំពឹងថ្ននឹងអាចកុំណតប់ាននូវរុែង្កររួយចុំនួនសម្មាបគ់ធវើការគែ ៃរ

ជាការស្ថកលបងគៅគដ្ើរឆ្ា ុំ២០១៣ខាងរុែគនោះ។ 
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- រលូនធិមិ្កងុ ម្សកុ ៖ រូលនិធិម្កុង ម្សុកម្តូវបានបគង ាើត គហើយរូលនិធិគនោះនឹងអាចមានេវិកា

ចុំនួនម្បមាណ១៧លានដុ្លាា រសម្មាប់ឆ្ា ុំ២០១៣។ 

- ការម្របម់្រងធនធានរនសុសតារផបប វរិជកាការ ៖ គសចកដីម្ោងសដីពគីោលនគោបាយននការម្រប់

ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាតិ និងការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសសម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតងជា

គសចកដីម្ោង។ 

-  វធិានម្របម់្រងម្កងុ ម្សកុ ៖ គសចកដីម្ោងសដីព ីវិធានម្រប់ម្រងម្កុង ម្សុកម្តូវបានតាក់ផតងផដ្ល

សងឃឹរថ្ននឹងម្តូវបានបញ្ចប់កាុងគពលឆ្ប់ៗខាងរុែគនោះ គដ្ើរបីផណនាុំដ្ល់រដ្ ឋបាលម្កុង ម្សុកកាុង

ការអនុរ័តជា វិធានម្រប់ម្រងរបស់ម្កុង ម្សុកនីរួយៗគៅម្តីមាសទី៤ ឆ្ា ុំ២០១២ខាងរុែ

គនោះ។ 

 ការអភវិឌ្ឍម្បពន័ ធម្បតបិតតកិាររបសរ់ដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ៖ 

- នតីិវធីិម្បតបិតតកិាររបសម់្ករុម្បឹកាម្កងុ ម្សកុ ៖ គសចកដីផណនាុំបគច ចកគទសសដីពកីារគរៀបចុំគវទិកា

ស្ថធារណៈ និងការគរៀបចុំកចិ ចម្បជុុំរបស់ម្កុរម្បឹកាម្តូវបានគរៀបចុំបញ្ចប់។ 

- គសចកដផីណនាុំសដពីកីារម្របម់្រងរដ្ឋបាលរបសម់្កងុ ម្សកុ ៖ គសចកដីផណនាុំសដីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាល

របស់ម្កុង ម្សុកកុំពុងម្តូវបានគរៀបចុំបញ្ចប់។ 

- ម្បពន័ ធម្របម់្រងហរិញ្ញវតាមុ្កងុ ម្សកុ ៖ អនុម្កឹតយសដីពមី្បពន័ ធម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតាុម្កុង ម្សុកម្តូវបាន

គរៀបចុំតាក់ផតង គហើយរំពឹងថ្ននឹងម្តូវបានអនុរ័តគៅគពលខាងរុែឆ្ប់ៗគនោះ។ 

- ម្បពន័ ធកស្ថងផែនការរបសរ់ដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ៖ ឯកស្ថរគោលនគោបាយសដីពមី្បព័ន ធកស្ថង

ផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ កុំពុងម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតង គហើយរំពឹងថ្ននឹងម្តូវបាន

អនុរ័តកាុងឆមាសទី២ ឆ្ា ុំ២០១២គនោះ គដ្ើរបីឈានគៅដ្ល់ការផកលុំអគសចកដីផណនាុំសដីពកីិច ច

ដ្ុំគណើរ ការកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 

  បញ្ហា ពហុវសិយ័ ៖ 

- ការបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្រ័ ៖ ការង្ករផយនឌ្័រម្តូវបាន និងកុំពងុបញ្ជ្ញ្ហជ បគៅកាុងរាល់លិែិតបូករណ៍នានា

ោកព់័ន ធនឹងកុំផណទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតារផបបម្បជាធិបគតយយ។ ការបណដុ ោះប ដ លជាគម្ចើនសដីពី

ការបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រម្តូវបានគរៀបចុំគឡើងសម្មាបរ់ញ្ជ្ន តីថ្នា ក់ជាតនិានា។ 

- ការម្តតូពនិតិយ និងវាយតនរា ៖ របាយការណ៍សដីពលីទធែលននការស្ថៃ បសៃង់អុំពីអភិបាលកិច ច ម្តូវ

បានគរៀបចុំ គហើយទិន ាន័យគដ្ើរម្ោសដីពកីារវាយតនរាគៅគលើសរតាភាពរបស់ម្កុង ម្សុកទុំង

១៩៤ ម្តូវបានម្បរូលចងម្កង។ គោយផឡក កិច ចដ្ុំគណើរការវាយតនរាសម្មាប់ដ្ុំ ក់កាល

ោក់ក ដ លននែអ៣ ក៏កុំពងុម្តូវបានគរៀបចុំែ ដចួគែ ដើរគឡើង។ 
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- ការកស្ថងសរតាភាព ៖ រញ្ជ្ន តីសម្របសម្រួលម្កុរម្បឹការាជធានី គែតត និងម្កុង ម្សុកចុំនួន៧៩

នាក់ម្តូវបានគម្ជើសគរីស និងបណដុ ោះប ដ ល ជារួយោា គនាោះផដ្រ នីតិវិធី គសចកដីផណនាុំ និងទម្រង់

របាយការណ៍សដីពកីារែ ដល់ម្បឹកាគោបល់ដ្ល់ម្កុរម្បឹកា ក៏ម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតងរួចរាល់

គហើយផដ្រ។ គោយផឡក គសចកដីផណនាុំសដីពីការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័នក៏ម្តូវបានគរៀបចុំបញ្ចប់។ កាុង

រយៈគពលឆមាសទី១កនាងរកគនោះ រួរមានសិកាេ ការចុំនួនជាង២២.០០០នាក់ បានចូលរួរគៅកាុង

វរគបណដុ ោះប ដ ល និងសិកាេ ស្ថលានានាផដ្លគរៀបចុំគោយរាជធានី និងគែតត។  

 កាុងអុំឡុងឆមាសទី២ ឆ្ា ុំ២០១២ ខាងរុែគនោះ ែអ៣ នឹងគដដ តជាសុំខាន់គៅគលើកិច ចការជារនាឹោះចុំនួនបី 

គោលរឺ រណគនយយភាពសងគរ ការែដល់ព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ និងការពម្ងឹងនូវម្បព័ន ធម្តួតពិនិតយ។  

អាំពីចាំណុចតៅនានា 
 ផែនការសករមភាព និងេវកិាឆ្ា ុំ២០១២ រួរមានចុំណចុគៅចុំនួន១៤សម្មាប់ការអនុវតតផដ្លម្តូវបាន

គរៀបចុំតាក់ផតងគឡើងគធវើជាគោលននវឌ្ឍនភាពជាទូគៅ និងគដ្ើរបីតារោនវឌ្ឍនភាពគឆ្ព ោះគៅរកការដា ស់បដរូជា

យុទធស្ថញ្ជ្សត។ ផែ ែកគលើភាពសមមុ្រស្ថម ញននផែនការសករមភាព និងេវិកាម្បចុំឆ្ា ុំ ការោក់គចញនូវចុំណចុគៅទុំង

គនោះ រឺគរៀបចុំគឡើងកាុងគោលបុំណងគដដ តការយកចិតតទុកោក់របស់រណៈម្រប់ម្រងគៅគលើការសគម្រចឲបាន

នូវចុំណចុគៅទុំងគនោះ។ តារាងខាងគម្ការគនោះ បានបង្កា ញឲគឃើញថ្ន កាុងចុំគ រចុំណចុគៅចុំនួន៥ ផដ្ល

បានសគម្រច រួរមានចុំណចុគៅរួយផដ្លម្តូវគម្ោងបញ្ចបគ់ៅឆមាសទី២ននឆ្ា ុំ២០១២ ប ុផន តវាម្តូវបាន

សគម្រចគៅកាុងឆមាសទី១រួចគហើយ។ 

 

តារាងសដពីចីុំណចុគៅនានាសម្មាបឆ់្ា ុំ២០១២ ផដ្លម្តវូសគម្រចតារម្តមីាស 

ចុំណចុគៅ ស្ថា នភាពននការអនវុតត 

រហតូដ្លដ់្ុំ ចម់្តមីាសទ១ី 

១. ការគរៀបចុំបញ្ចប់ និងការអនុរ័តនូវរាល់លិែិតបទោឋ ន

រតិយុតត និងគសចកតីផណនាុំនានា ោក់ព័ន ធនឹងម្បព័ន ធម្រប់

ម្រងហិរញ្ញវតាុ ម្កុង ម្សុក 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។ អនុម្កឹតយ (គលែ៣៦) សដីពីការបគងាើត និងការម្បម្ពឹតត

គៅននរូលនិធិម្កុង ម្សុក ម្តូវបានអនុរ័តនាផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២។ 

គសចកដីម្ោងអនុម្កឹតយសតីពីម្បព័ន ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតាុម្កុង ម្សុក ម្តូវបាន

គរៀបចុំ គហើយរំពឹងថ្ននឹងម្តូវបានអនុរ័តគៅផែកញ្ហញ  ឆ្ា ុំ២០១២ ខាង

រុែគនោះ។ 

២. គសៀវគៅផណនាុំសតីពីនីតិវិធីម្បតិបតតិការរបស់ម្កុរម្បឹកា

រដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានតាក់ផតងបញ្ចប់ 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។ គសៀវគៅផណនាុំសតីពីនីតិវិធីម្បតិបតតិការរបស់ម្ករុ

ម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ម្តូវបានគរៀបចុំជាគសចកតីម្ោងដ្ុំបូង។  

៣. គសៀវគៅផណនាុំសតីពីនីតិវិធីម្រប់ម្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញ

វតាុរបស់ម្កុង ម្សុក  

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។ គសៀវគៅផណនាុំសតីពីនីតិវិធីម្រប់ម្រងរដ្ឋបាល និង

ហិរញ្ញវតាុរបស់ម្កុង ម្សុក កុំពុងម្តូវបានគរៀបចុំ គហើយរំពឹងថ្ននឹង
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ចុំណចុគៅ ស្ថា នភាពននការអនវុតត 

ម្តូវបានបញ្ចប់ បនាៃ ប់ពីមានការអនុរ័តអនុម្កឹតយសដីពីម្បព័ន ធម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតាុម្កុង ម្សុក។ 

រហតូដ្លដ់្ុំ ចម់្តមីាសទ២ី 

៤. រញ្ជ្នតីសម្របសម្រួល ម្កុរម្បឹការាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក 

ែណឌ  ម្តូវបានគម្ជើសគរីស និងម្តូវបានែតល់វរគតម្រង់ទិស 

និងបណតុ ោះប ត ល 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។  គៅដ្ុំ ច់ផែរិេុនា រញ្ជ្នតីសម្របសម្រួលម្កុរ 

ម្បឹការាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ  ចុំនួន៦០នាក់កាុងចុំគ រ ៧៩ 

នាក់ម្តូវបានគម្ជើសគរីស។ នីតិវិធី និងគសចកតីផណនាុំសដីពីការសម្រប

សម្រួលម្កុរម្បឹកា និងទម្រង់របាយការណ៍ម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតង

បញ្ចប់ វរគបណដុ ោះប ដ លតម្រង់ទិសដ្ល់រញ្ជ្នតីសម្របសម្រួលទុំងគនាោះ 

នឹងម្បម្ពឹតតគៅគៅម្តីមាសទី៣។  

៥. ចុំ យម្បតិបតតិការអាទិភាព (POC) នឹងម្តូវបញ្ចប់គៅ

ចុងផែរិេុនា អាម្ស័យគហតុគនោះ ផបបផែនម្រប់ម្រងដ៏្

សរម្សបម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតងគឡើងសម្មាប់រញ្ជ្នតី

ផដ្លធាា ប់ទទួលបាននូវចុំ យម្បតិបតតិការអាទិភាព 

បានបញ្ចបត់ារផែនការ ។ ការចុំ យម្បតិបតតិការអាទិភាពម្តូវបាន

បញ្ចប់ម្តឹរដ្ុំ ច់ផែរិេុនា។ ជគម្រើសនានាគដ្ើរបីធានានូវការបនត

បុំគពញរុែង្កររបស់រញ្ជ្នតីផដ្លធាា ប់បានទទួលចុំ យម្បតិបតតិការ

អាទិភាព ជាពិគសសរញ្ជ្នតីផដ្លោក់ព័ន ធដ្ល់ការោុំម្ទឃុុំ សង្កា ត់ ម្តូវ

បានគធវើការសិកា វិភារ និងផសវងយល់។ ការសគម្រចចិតតជាចុងគម្កាយ 

នឹងអាចគធវើគឡើងកាុងគពលផដ្លមានការេាឹងផេ ាងោ ងចាស់លាស់គៅ

គលើជគម្រើសទុំងគនាោះ។  

រហតូដ្លដ់្ុំ ចម់្តមីាសទ៣ី 

៦. េវិកាម្បមាណ៤លានដុ្លាា រពីនដ្រូអភិវឌ្ឍម្តូវបានគែៃរ

គៅឲរូលនិធិម្កុង ម្សុក 

រនិទនប់ានអនវុតត។ ការគែៃររូលនិធិគនោះ រឺអាម្ស័យទុំងម្សុងគៅគលើ

ការអនុរ័តគលើអនុម្កឹតយសដីពមី្បព័ន ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតាុម្កុង ម្សុក។  

៧. ផែ ែកគលើការម្តួតពិនិតយគរើលគឡើង វិញ នូវកិច ចដ្ុំគណើរការ

កស្ថងផែនការរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិនាគពល

បច ចបុបន ា គសចកតីផណនាុំសតីពីកិច ចដ្ុំគណើរការកស្ថងផែនការ

ថ្នា ក់គម្ការជាតិ ម្តូវបានផកលរែ និងមានការកុំណត់ចាស់

លាសព់ីម្បព័ន ធកស្ថងផែនការផដ្លមានលកេណៈម្រប

ដ្ណដប់គៅគលើរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិម្បគភទគែសងៗោា  

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។ គសចកតីម្ោងម្កបែ័ណឌគោលនគោបាយសដីពមី្បព័ន ធ

កស្ថងផែនការរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិកុំពុងម្តូវបានគរៀបចុំតាក់

ផតង។ បនាៃ ប់ពីទទួលបានការអនុរ័ត ម្កបែ័ណឌ គោលនគោបាយគនោះ 

នឹងគបើកែាវូឲមានការផកលុំអនូវគសចកដីផណនាុំសដីពីកិច ចដ្ុំគណើរការកស្ថង

ផែនការរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិរបស់ម្បគភទរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការ

ជាតិនីរួយៗ។  

៨. ការពិនិតយគឡើងវិញនូវរុែង្ករ គដ្ើរបីកុំណត់នូវរុែង្ករ 

និងធនធាននានាផដ្លអាចគែៃរគៅឲដ្លរ់ដ្ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិតាររយៈរគម្មាងស្ថកលបងនានាម្តូវបាន

បញ្ចប់ 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។  លិែិតបទោឋ នរតិយុតតសុំខាន់ៗរួយចុំនួនគដ្ើរបីោុំម្ទ

ដ្ល់កិច ចដ្ុំគណើរការគែៃររុែង្ករគឡើងវិញម្តូវបានគរៀបចុំ។ អនុម្កឹតយសតីពី

កិច ចដ្ុំគណើរការទូគៅននការគែៃររុែង្ករ និងធនធានឲគៅដ្ល់រដ្ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានអនុរ័តគោយរាជរោឋ ភិបាលគៅផែរិេុនា ឆ្ា ុំ

២០១២។ គសចកដីម្ោងននគសចកដីផណនាុំសដីពីការគធវើបញ្ជី វិភាររុែង្ករ

ម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតងបញ្ចប់ គហើយរំពឹងថ្នគសចកដីម្ោងននគសចកដី

ផណនាុំសដីពីការពិនិតយគរើលគឡើង វិញនូវរុែង្ករ នឹងម្តូវបានបញ្ចប់គៅ
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ចុំណចុគៅ ស្ថា នភាពននការអនវុតត 

ចុងម្តីមាសទី៣។  

រហតូដ្លដ់្ុំ ចម់្តមីាសទ៤ី 

៩. ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុក ែណឌទុំង១៩៤ បានអនុរ័តនូវ

 វិធានម្រប់ម្រងរបស់ែានួ 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។ គសចកតីម្ោងននគសចកដីផណនាុំសដីពី វិធានម្រប់ម្រង

របស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុក ែណឌម្តូវបានគរៀបចុំ និងម្តួតពិនិតយ

គឡើងវិញជាចុងគម្កាយ។ គសចកដីផណនាុំគនោះ នឹងោក់ជូនម្កុរម្បឹកា

ម្កុង ម្សុក គដ្ើរបគីធវើការអនុរ័តជា វិធានម្រប់ម្រងរបស់ម្កុង ម្សុក

នីរួយៗគៅចុងម្តីមាសទី៤។ 

១០. គោលនគោបាយសតីពីការម្រប់ម្រងធនធានរនុសសគៅ

ថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតង និងអនុរ័ត 

 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។  គោលនគោបាយសតីពីការម្រប់ម្រងនិងការអភិវឌ្ឍ

ធនធានរនុសសរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ម្តូវបានគរៀបចុំជាគសចកដ ី

ម្ោងគៅផែកុរភៈ គហើយកុំពុងម្តូវបានោក់ឲមានការពិភាកា ផក

សម្រួលគឡើងវិញ។ 

១១. លិែិតបទោឋ ន និងនីតិវិធីម្បតិបតតិការសដីពីយនដការ

សម្មាប់ការ វិនិគោររបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

ម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតង និងអនុរ័ត 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។ ការសិកាសម្មាប់ការគរៀបចុំតាក់ផតងយនដការគនោះ 

ម្តូវបានបញ្ចប់តាុំងពីឆ្ា ុំ២០១១ គោយបានរូសបញ្ហជ ក់អុំពីស្ថរធាតុ

ជារនាឹោះនានាននយនដការគនោះ។ សិកាេ ស្ថលារួយម្តូវបានគរៀបចុំកាុងម្តី

មាសទី១ គដ្ើរបីពិនិតយគរើលគៅគលើជគម្រើសនានាសដីពីម្បព័ន ធម្រប់ម្រង 

សម្មាប់យនដការគនោះ។ ការគរៀបចុំតាក់ផតងយនដការគនោះ នឹងម្តូវបនត

កិច ចការជាគម្ចើនគទៀតគៅកាុងឆមាសទី២ ឆ្ា ុំ២០១២ ខាងរុែគនោះ។ 

១២. គសចកដផីណនាុំសដីពីម្រប់ម្រងធនធានរនុសសរបស់រដ្ឋបាល 

ថ្នា កគ់ម្ការជាតិជាបគ ដ ោះអាសនាម្តូវបានគរៀបចុំ

តាក់ផតង និងអនុរ័ត 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។ លិែិតបទោឋ នោក់ព័ន ធនឹងការគធវើម្បតិភូករមអុំ ចសដី

ពីការម្រប់ម្រងបុរគលិកថ្នា ក់គម្ការជាតិជាបគ ដ ោះអាសនាកុំពុងម្តូវបាន

គរៀបចុំ។  

១៣. គោលនគោបាយសដីពចីុំណលូដៃ ល់របស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិម្តូវបានគរៀបចុំ និងអនុរ័ត 

កុំពងុដ្ុំគណើរការ។ ការសិកា វិភារអុំពីចុំណលូដៃ លរ់បស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិ ម្តូវបានគធវើគឡើងកាលពីផែរករា ឆ្ា ុំ២០១២។ លទធែលនន

ការ វិភារគនោះកុំពុងម្តូវបានបនតពិនិតយគឡើងវិញ។ 

១៤. ម្បព័ន ធអធិការកិច ចគដ្ើរបីធានាអនុគលារភាព ម្តូវបាន

គរៀបចុំ និងអនុរ័ត 

គៅពុុំទន់បានចប់គែ ដើរគៅគឡើយ។  

 

ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ 
 ផែនការសករមភាព និងេវកិាឆ្ា ុំ២០១២ ម្តូវបានែដល់ហិរញ្ ញបបទនតាររយៈការ វិភាជន៍ពេីវិការដ្ឋ 

ការរួរចុំផណកជាេវិកាពនីដ្រូនានាគៅកាុងកញ្ចប់េវិការួររបស់ រ.ជ.អ.ប និងការរួរចុំផណកផដ្លរិនផរនជា

េវិកាពរីគម្មាងនានារបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍។ ផែនការសករមភាព និងេវិកាម្បចុំឆ្ា ុំគនោះ រួរមានសមាសភារ

ចុំនួន២៨ផដ្លបានបម្ងួរបញ្ចលូគៅកាុងម្បគភទធុំៗចុំនួន៤ ៖ 

 ១. សមាសភារោក់ព័ន ធនឹងសាលូននកុំផណទម្រង់ផដ្លម្រប់ម្រងចត់ផចងតាររយៈរណនីរបស់ ែអ៣ 
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 ២. សមាសភារោក់ព័ន ធការោុំម្ទ និងការម្រប់ម្រង ការចុំ យគៅគលើបុរគលិក ឧបករណស៍មាភ រៈ 

និងកិច ចម្បតិបតតិការ 

 ៣. ការគែ ៃរេវិកាគៅឲរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិផដ្លជាផែាកដ៏្ធុំរួយននរគម្មាងេវិកាទុំងរូល 

 ៤. រគម្មាងនានាផដ្លមានរូបភាពជាសមាសភារោច់គោយផឡកនានា។ រគម្មាងទុំងគនោះ រួរមាន 

រគម្មាងផបងផចកដី្ធាីសម្មាបស់របទនគសដ្ឋកិច ចសងគរកិច ច (LASED) រគម្មាងគលើកករពស់

ជីវភាពរស់គៅរបស់ម្បជាពលរដ្ឋរូលោឋ នជុុំ វិញបឹងទគន ាស្ថប (ADB/Tonle Sap) និងរគម្មាង

សដីពីបផម្របម្រួលអាកាសធាតុ (UNCDF/LGCC)។ 

 តារាងខាងគម្ការគនោះបង្កា ញអុំពីទិន ាន័យននការចុំ យផែែកតារសមាសភារនីរួយៗ រហូតដ្ល់ចុង

ផែរិេុនា ឆ្ា ុំ២០១២ ៖ 

 

តារាងសដពីកីារការចុំ យគម្បៀបគធៀបនងឹរគម្មាងេវកិាម្បចុំឆ្ា ុំ (រតិជាដ្លុាា រ) 

សមាសភារ រគម្មាងេវកិា 
ការចុំ យរហតូ

ដ្លច់ងុផែរេិនុា 
% 

ក. សមាសភារោកព់ន័ ធនឹងកុំផណទម្រងផ់ដ្លមានសករមភាពជាកល់ាក ់ ៩.៦៩៤.១៨៨ ១.៦៥៣.៥០៥ ១៧,០៦% 

សមាសភារ១.១ ៖ ម្កបែ័ណឌគោលនគោបាយ លិែិតបទោឋ ន និងការអភិវឌ្ឍសរតាភាព ៣០៥.០០០ ៤១.៤៧៥ ១៣,៦០% 

សមាសភារ១.២ ៖ កុំផណទម្រង ់វិរជកាការតារ វិស័យ និងការគែ ៃររុែង្ករគឡើង វិញ ១៣៦.៥០០ ០ ០,០០% 

សមាសភារ១.៣ ៖ ការសម្របសម្រួល ការម្រប់ម្រងករមវិធី និងការែ ដលគ់សវាបគច ចកគទសដ្ល់

រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

៤៦៤.៦៦០ ៦៤.០០៥ ១៣,៧៧% 

សមាសភារ១.៤ ៖ ការម្តួតពនិតិយ វាយតនរា ព័ត៌មាន វទិ  និងរបាយការណ៍ននករមវិធ ី ៣៨៩.៦២០ ១០៨.៤៣៣ ២៧,៨៣% 

សមាសភារ១.៥ ៖ ការោុំម្ទ ការសម្របសម្រលួ និងការកស្ថងម្បពន័ ធនានាសម្មាបម់្កុរម្បឹកា ១០៧.៣២០ ១៩.១៤៦ ១៧,៨៤% 

សមាសភារ១.៦ ៖ ការបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រ ការគលើកករពស់ភាពអង់អាចរបស់ញ្ជ្សតី និងការគលើក

ករពស់ការែ ដលគ់សវាករមសងគររបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

៨៩៣.៣៩០ ៨៥.០៣៣ ៩,៥២% 

សមាសភារ២.១ ៖ ការគរៀបចុំ និងការគម្ជើសគរីសបុរគលិករបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ១៩.៣៨០ ៣.៤៥០ ១៧,៨០% 

សមាសភារ២.២ ៖ ការកស្ថងសរតាភាពស្ថា ប័ន និងបុរគលរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ៦០៣.៥៦៣ ១០១.៤៩៧ ១៦,៨២% 

សមាសភារ២.៣ ៖ ការម្តួតពនិិតយគរើលពគីលើ ការែ ដលអ់នុគលារភាពការង្ករអាម្តានកូុលោឋ ន 

និងម្កុរការង្កររណគនយយភាព 

១.៥៤៤.៧៨៧ ២៨៧.១៨៩ ១៨,៥៩% 

សមាសភារ២.៤ ៖ ការពម្ងឹងនូវលក័េែ័ណឌនានាននការម្បតិបតតិម្បពន័ ធនានារបសរ់ដ្ ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិ 

៤.៤០២.៦៩៣ ៩០១.៨៧០ ២០,៤៨% 

សមាសភារ៣.១ ៖ ការគរៀបចុំកិច ចដ្ុំគណើរការអនតរកាល សម្មាប់ការម្រប់ម្រងធនធានរនុសស

របស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

៦១.៥០០ ២.០០០ ៣,២៥% 

សមាសភារ៣.២ ៖ ម្កបែ័ណឌបទបញ្ញតតិសដីពកីារម្រប់ម្រងធនធានរនុសសរបសរ់ដ្ ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិគោយផឡករួយ 

៣៤.៥០០ ១៧០ ០,៤៩% 

សមាសភារ៤.២៖ ម្បព័ន ធ និងនីតិវធិីសដីពកីារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតាុ និងរណគនយយភាពផែ ាក

ហិរញ្ញវតាុរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

៣៤.៥០០ ៩០០ ២,៦១% 



ទុំព័រ | 7  

សមាសភារ រគម្មាងេវកិា 
ការចុំ យរហតូ

ដ្លច់ងុផែរេិនុា 
% 

សមាសភារ៤.៣ ៖ ការកស្ថងសរតាភាពពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតាុរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ២៦៦.០៧២ ៥.៣៦៥ ២,០២% 

សមាសភារ៤.៤ ៖ ការកស្ថងសរតាភាពស្ថា ប័នថ្នា ក់ជាតិសម្មាប់ការោុំម្ទ និងការម្តួតពិនតិយ

គរើលពគីលើ 

៤២.០០០ ០ ០,០០% 

សមាសភារ៥.១ ៖ ការគរៀបចុំតាក់ផតងនូវម្បពន័ ធកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ១៦៨.៧៥៥ ៨.៨៥៩ ៥,២៥% 

សមាសភារ៥.២ ៖ ការកស្ថងសរតាភាពននការកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ៨៩.៦៨០ ១.៧៤៨ ១,៩៥% 

សមាសភារ៦.១ ៖ ការអភិវឌ្ឍនូវសមារររបស់ម្កុរម្បឹការដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ១៣០.២៦៨ ២២.៣៦៥ ១៧,១៧% 

ែ. សមាសភារសដពីកីារែ ដលជ់ុំនយួបគច ចកគទស ការម្របម់្រង និងការោុំម្ទ ១១.៣៩៥.៥៩៥ ៥.២៤៤.៦០៤ ៤៦,០២% 

សមាសភារ១.១០ ៖ ការម្រប់ម្រង និងកិច ចម្បតិបតតិការ (អនុវតតគោយអនុករមវធិីទ១ី) ៧.៦៧៩.៣០៩ ៤.៧៧២.១៤១ ៦២,១៤% 

សមាសភារ ២.៥ ៖ ការម្រប់ម្រង និងកិច ចម្បតិបតតិការ (អនុវតតគោយអនុករមវិធីទី២) ២.៣៧៧.៤៦៤ ១៤៨.៣៧៦ ៦,២៤% 

សមាសភារ ៣.៣ ៖ ការម្រប់ម្រង និងកិច ចម្បតិបតតិការ (អនុវតតគោយអនុករមវធិីទី៣) ៧៦.៨២៣ ២៧.៦៧៧ ៣៦,០៣% 

សមាសភារ ៤.៥ ៖ ការម្រប់ម្រង និងកិច ចម្បតិបតតិការ (អនុវតតគោយអនុករមវិធីទី៤) ៩២៣.១៥១ ២២៥.៣៨១ ២៤,៤១% 

សមាសភារ ៥.៣ ៖ ការម្រប់ម្រង និងកិច ចម្បតិបតតិការ (អនុវតតគោយអនុករមវិធីទ៥ី) ១៥៧.៣២៥ ១៧.៨២២ ១១,៣៣% 

សមាសភារ ៦.២ ៖ ការម្រប់ម្រង និងកិច ចម្បតិបតតិការ (អនុវតតគោយអនុករមវិធីទ៦ី) ១៨១.៥២៣ ៥៣.២០៧ ២៩,៣១% 

រ. សរបុរង (ក + ែ) ២១.០៨៩.៧៨៣ ៦.៨៩៨.១០៩ ៣២,៧១% 

ឃ. ការគែ ៃរេវកិា (សមាសភារ ៤.១៖ យនដការននការែដលហ់រិញ្ញបបទនដ្លរ់ដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការ

ជាតមិ្របម់្បគភទ) 

១៥៦.៩១៤.៧៨៩ ោម នពត័ម៌ាន ោម នពត័ម៌ាន 

ង. រគម្មាងោចគ់ោយផឡកៗនានា ៨.៩១៤.៣៤៩   

សមាសភារ ១.៧ ៖ រគម្មាងការផបងផចកដី្ធាីសម្មាប់សរបទនគសដ្ឋកិច ចសង គរកិច ច (LASED)  ៧.៣១២.៨៧២ ១.២៣២.៨៦៤ ១៦,៨៦% 

សមាសភារ ១.៨ ៖ រគម្មាងគលើកករពស់ជីវភាពរស់គៅរបស់ម្បជាពលរដ្ឋរលូោឋ នជុុំ វិញបឹង

ទគន ាស្ថប (ADB/TS-PRSP) 

១.៣០១.៤៧៧ ១៦៧.៤៥៧ ១២,៨៧% 

សមាសភារ ១.៩ ៖ រគម្មាងសដីពបីញ្ហា បផម្របម្រួលអាកាសធាតុ (UNCDF/LGCC) ៣០០.០០០   

ច. សរុប (ក + ែ + ឃ + ង) ១៨៦.៩១៨.៩២១ ោម នពត័៌មាន ោម នពត័៌មាន 

 

តារាងសដពីមី្បភពេវកិា (រតិជាដ្លុាា រ) 

ម្បភពេវកិា េវកិា បានចុំ យ % 

១. ផែ ែកគលើករមវិធី  ១៦៥.៦៦៦.៩៥៣ ោម នពត័៌មាន  

១.១. ការ វភិាជនេ៍វកិាជាត ិ ១៥២.៣៧៥.៨៩២ ោម នពត័៌មាន  

១.១.១. េវិកាម្កុង ម្សុក ១៣.០០០.០០០ ោម នពត័៌មាន  

១.១.១. រូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់  ៤៤.៩៣៥.៨០២ ៦.៩៨៤.៩១៧ ១៥,៥៤% 

១.១.៣. េវិការាជធានី គែតត ៩៣.៩៥៧.៩០០ ោម នពត័៌មាន  

១.១.៤. េវិកាោុំម្ទរគម្មាងម្ចកគចញចូលផតរួយ ៤៨២.១៩០ ២៣២.២៦៧ ៤៨,១៧% 

១.២. SIDA ១៣.២៩១.០៦១ ៥.៩១១.១៣២ ៤៤,៤៧% 

១.២.១. ការរួរចុំផណករូលនិធិម្កុង ម្សុក ៤.០០០.០០០ ០ ០,០០% 

២. រនិផែ ែកគលើករមវធិ ី ១៨.២៤៧.១៣៣ ោម នពត័៌មាន  
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ម្បភពេវកិា េវកិា បានចុំ យ % 

២.១. ការោុំម្ទជាេវកិា ១៥.២៥៨.២០៩ ២.២៣៩.៤៨៧ ១៤,៦៨% 

២.១.១. រគម្មាងUNICEF  ១.៣៩៨.៣១៨ ៦៦.៨០៦ ៤,៧៨% 

២.១.២. រគម្មាង UNICEF សម្មាប់ោុំម្ទឃុុំ សង្កា ត់  ៦៧៤.៣៣២ ០ ០,០០% 

២.១.៣. រគម្មាង UNFPA  ៨៥.៨៨៤ ០ ០,០០% 

២.១.៤. រគម្មាង AusAID  ២៥០.០០០ ០ ០,០០% 

២.១.៥. រគម្មាង World Bank-OWSO  ៣.៧៦៧.៣៥៣ ៦៦៨.៦១៦ ១៧,៧៥% 

២.១.៦. រគម្មាង World Bank-LASED  ៧.៣១២.៨៧២ ១.២៣២.៨៦៤ ១៦,៨៦% 

២.១.៧. រគម្មាង UNCDF-LGCC  ៣០០.០០០ ១០៣.៧៤៤ ៣៤,៥៨% 

២.១.៨. រគម្មាង ADB-TSPRSDP  ១.៣០១.៤៧៧ ១៦៧.៤៥៧ ១២,៨៧% 

២.១.៩. រគម្មាង WB-DFGG/OWSO-SP2  ១៦៧.៩៧៣ ០ ០,០០% 

២.២. ការោុំម្ទរនិផរនជាេវកិា (In-Kind) ២.៩៨៨.៩២៤ ០ ០,០០% 

២.២.១. រគម្មាង EU-SPACE ៩៨៨.៩២៤ ោម នពត័៌មាន  

២.២.២. រគម្មាង JICA ១.២០០.០០០ ោម នពត័៌មាន  

២.២.៣. រគម្មាង ADB/TA ៤០០.០០០ ោម នពត័៌មាន  

២.២.៤. រគម្មាង /ACCESS ៤០០.០០០ ោម នពត័៌មាន  
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បផាកទ១ី 
ការអភិវឌ្ឍតោលនតោបាយ និងការសម្រមបសម្រមួលកមាវិធី 
(អនុកមាវិធីទី១ អនុវតតតដ្ឋយតលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប) 

  

 អនុករម វិធីទី១ គដត តសុំខាន់គៅគលើការអភិវឌ្ឍនូវគោលនគោបាយ និងលិែិតបទោឋ ននានាផដ្លចុំបាច់

សម្មាប់ការអនុវតតចាបគ់រៀបចុំអង គការ និងការជុំរុញដ្ល់ការអភិវឌ្ឍតារផបបម្បជាធិបគតយយ។ អនុករម វិធីទី១ 

កប៏ានគដដ តែងផដ្រគៅគលើការគលើកករពស់កុំផណទម្រង់តារ វស័ិយ(តាររយៈការគែ ៃររុែង្ករគឡើង វិញ) ម្ពរទុំង

ការអភិវឌ្ឍនូវម្បព័ន ធម្រប់ម្រងរបស់ម្កុរម្បឹកា រួរជារួយនឹងការែដល់ការសម្របសម្រួល និងការោុំម្ទដ្ល់

ម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ សរិទធែលននការអនុវតតរបស់អនុករមវិធីទី១ កាុងរយៈគពលឆមាសទី១នន

ឆ្ា ុំ២០១២ រួរមានដូ្ចខាងគម្ការ ៖ 

១. ការគរៀបចុំម្កបែណ័ឌគោលនគោបាយ និងលែិតិបទោឋ នរតយិតុតសដពី ីវរិជកាការ នងិ វសិហរជកាការ 

 កាុងអុំឡុងឆមាសទី១គនោះ អងគភាព វិភារ និងអភិវឌ្ឍន៍គោលនគោបាយរបស់គលខាធិការោឋ ន 

រ.ជ.អ.ប បានែិតែុំគរៀបចុំតាក់ផតងនូវគោលនគោបាយ និងលិែិតបទោឋ ននានាផដ្លពុុំទន់បានគរៀបចុំបញ្ចប់ពី

ឆ្ា ុំ២០១១កនាងរក ក៏ដូ្ចជាលិែិតបទោឋ ននានាផដ្លមានផចងគៅកាុងផែនការសករមភាពរបស់អនុករមវិធីទី១ 

សម្មាបឆ់មាសទី១ ឆ្ា ុំ២០១២ ម្ពរទុំងបានជួយសម្របសម្រួលដ្ល់អនុករមវិធីគែសងៗគទៀត កាុងការគរៀបចុំ

តាក់ផតងគោលនគោបាយ និងលិែិតបទោឋ ននានាែងផដ្រ។ 

 កាុងចុំគ រលិែិតបទោឋ នរតិយុតតចុំនួន១៧ ផដ្លបានកុំណត់គៅកាុងផែនការសករមភាពឆ្ា ុំ២០១២ រួរ

មានលិែិតបទោឋ នចុំនួន៤ម្តូវបានគរៀបចុំចប់សពវម្រប់និងោក់ឲអនុវតតគៅកាុងឆមាសទី១គនោះ។ ចុំផណកលិែិត 

បទោឋ នដ្នទគទៀត រឺសាិតគៅកាុងដ្ុំ ក់កាលននការចប់គែ តើរសិកា និងបនតគរៀបចុំគៅកាុងម្តីមាសបនាៃ ប់។  

 គោយផឡក ម្កបែ័ណឌយុទធស្ថញ្ជ្សតសដីពកីារអភិវឌ្ឍសរតាភាពរបស់ ែអ៣ ផដ្លគរៀបចុំគឡើងកាុងគោល

បុំណងសម្របសម្រួលដ្ល់រាល់សករមភាពននការអភិវឌ្ឍសរតាភាព ឲមានលកេណៈជា វិធីស្ថញ្ជ្សតដ៏្មានម្បសិទធ

ភាពរួយកម៏្តូវបានផកសម្រួល គហើយបច ចបុបន ាគនោះកុំពុងម្តូវបានពិនិតយ និងពិភាកាគដ្ើរបីគរៀបចុំបញ្ចប់ែងផដ្រ។ 

 កាុងន័យធានាដ្ល់តម្រូវការននការបណដុ ោះប ដ លសម្មាប់សមាជិកម្កុរម្បឹកា និងរញ្ជ្ន តីរដ្ ឋបាលរបស់

រដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ម្ពរទុំងោុំម្ទដ្ល់ការគលើកករពស់រុណភាព និងការបញ្ហញ ក់ វញិ្ហញ ណបនបម្តដ្ល់បុរគលិក 

រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ រគម្មាងគរៀបចុំបគង ាើត វិទ ស្ថា នជាតរួិយសម្មាប់ការអភិវឌ្ឍសរតាភាពរបស់រដ្ ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានគធវើការសិកាវាយតនរាគៅចុងឆ្ា ុំ២០១១ គោយបានែដល់នូវជគម្រើសនានាគដ្ើរបីគធវើការ

សគម្រចចិតត។ ផែ ែកតារលទធែលននការសិកាវាយតនរាគនោះ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប គម្ោងនឹងោក់គសាើសុុំ

ការសគម្រចព ី រ.ជ.អ.ប អុំពជីគម្រើសននកិច ចដ្ុំគណើរការបគង ាើត វិទ ស្ថា នជាតិគនោះគៅឆមាសទី២ ឆ្ា ុំ២០១២

ខាងរុែគនោះ។  
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 គោយមានកិច ចសហការោ ងជិតសាិតជារួយម្កសួងកិច ចការនារី គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប បានគរៀបចុំ 

តាក់ផតងនូវគសៀវគៅផណនាុំសដីពីការបញ្ជ្ញ្ហជ ប និងការគធវើសមាហរណករមផយនឌ្័រ ផដ្លកិច ចដ្ុំគណើរការននការ

អនុវតតតារគសៀវគៅផណនាុំគនោះ បានគរៀបចុំគឡើងកាុងទម្រង់ផបបផែនជាការបណដុ ោះប ដ លគៅនឹងកផនាងការ

ង្ករផដ្លរួរមានការចូលរួរោ ងសករមពីរញ្ជ្ន តីសុំខាន់ៗរបស់ម្កសួងកិច ចការនារី និងអងគភាព វិភារ និងអភិវឌ្ឍ 

គោលនគោបាយរបស់គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប។  

 ជារួរ ផែនការសករមភាពកាុងអុំឡុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២ បានគដដ តជាសុំខាន់គៅគលើការពម្ងឹង

សរតាភាព របស់អងគភាព វភិារ និងអភិវឌ្ឍគោលនគោបាយរបស់គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប។ គោងតារ

រចនាសរព័ន ធេ មីរបស់គលខាធកិារោឋ ន រ.ជ.អ.ប រញ្ជ្ន តីតាររុែតុំផណងសុំខាន់ៗរួយចុំនួនម្តូវបានគម្ជើសគរីស

បុំគពញគៅផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២។ វរគតម្រង់ទិសសម្មាប់អងគភាពនីរួយៗ ម្តូវបានគរៀបចុំគឡើង គហើយការ

បណដុ ោះប ដ លគៅនឹងកផនាងកម៏្តូវបានដ្ុំគណើរការជាបនតបនាៃ ប់។ គៅចុងផែឧសភា កនាងរកគនោះសិកាេ ស្ថលា

ចុំននួ៣នេ ៃម្តូវបានគរៀបចុំគឡើងគៅគែតតម្ពោះសីហនុ គោយមានកិច ចសហការជារួយករមវិធី EU-SPACE គដ្ើរបី

ពម្ងឹងសរតាភាពអភិវឌ្ឍគោលនគោបាយដ្ល់រញ្ជ្ន តីសុំខាន់ៗរបស់គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប។  

២.  វរិជកាការតារ វសិយ័ នងិការគែ ៃររែុង្ករ  

 ែអ៣ មានគោលបុំណងជុំរុញឲមានការឯកភាពោា ជាធាុងរួយកាុងម្កបែ័ណឌ ននការពិនិតយគៅគលើ

រុែង្ករ និងធនធាននានាផដ្លអាចគែៃរគៅឲរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ ោក់ព័ន ធនឹងកិច ចការគនោះ សករមភាព

សុំខាន់ៗផដ្លបានអនុវតតគៅកាុងឆមាសទី១គនោះរួរមាន អនុម្កឹតយគលែ៦៨សតីពីកិច ចដ្ុំគណើរការទូគៅននការគែ ៃរ

រុែង្ករ និងធនធានឲគៅដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានគរៀបចុំ អនុរ័ត ោក់ឲគម្បើម្បាស់នាផែឧសភា 

ឆ្ា ុំ២០១២ និងម្តូវបានែសពវែាយតាររយៈសិកាេ ស្ថលាជាតិរួយ។ អនុម្កឹតយគនោះបានរូសបញ្ហជ ក់ពគីោលការណ៍

នានាសដីពីកិច ចដ្ុំគណើរការគែ ៃរផដ្លម្តូវម្បម្ពឹតតគៅគោយមានការពិភាកាមានលកេណៈជាម្បព័ន ធ មានតមាា ភាព 

និងសរភាព ម្ពរទុំងបានរូសបញ្ហជ ក់អុំពរុីែង្ករជាអាទិភាពនានាសម្មាប់ការចប់គែ ដើរគែ ៃរជាជុំហានដ្ុំបូង 

ផដ្លរុែង្ករទុំងគនាោះម្តូវ “មានការជោះឥទធពិលគោយដៃ ល់ដ្ល់ការកាត់បនាយភាពម្កីម្ក ការគលើកករពស់ជីវភាព

រស់គៅរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍរូលោឋ ន”។ លកេណៈ វិនិច ័័យសម្មាបក់ារគែ ៃររុែង្ករទុំងគនាោះរួរមាន 

ដូ្ចជា ទីរយួ៖ ជារុែង្ករផដ្លមានការោកព់័ន ធគៅនឹងម្កុរម្បឹកាគនាោះ ទីពរី៖ ជារុែង្ករផដ្លម្កុរម្បឹកា

គនាោះអាចចតផ់ចងនិងអនុវតតបាន ទីបី៖ ជារុែង្ករផដ្លែដល់នូវែលម្បគោជន៍ដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋ ផដ្លរស់គៅ

កាុងផដ្នសរតាកិច ចរបស់ម្កុរម្បឹកាគនាោះ និងទីបនួ៖ ជារុែង្ករផដ្លមានែលប ោះោល់សុំខាន់ជាចរបងចុំគោោះ

ផដ្នសរតាកិច ចរបស់ម្កុរម្បឹកា។  

 គម្ៅពីអនុម្កឹតយគនោះ លិែិតបទោឋ នោក់ព័ន ធនានា ក៏ម្តូវបានគរៀបចុំជាគសចកដីម្ោង គដ្ើរបីោុំម្ទដ្ល់កិច ច

ដ្ុំគណើរការគែ ៃររុែង្ករ ផដ្លកាុងគនាោះរួរមាន គសចកដីម្ោងគសចកដីផណនាុំសដីពកីារគធវើបញ្ជី វិភាររុែង្ករម្តូវបាន
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គរៀបចុំបញ្ចប់ ផដ្លកាុងគនាោះមានគរៀបរាប់លរែិតអុំពជីុំហាននានាននការគរៀបចុំបញ្ជី វិភាររុែង្ករ និងការែដល់នូវ

ការោុំម្ទផែ ាកបគច ចកគទសដ្លម់្កសួង វិស័យនានា។ គសចកដីម្ោងគសចកដីផណនាុំសដីពកីិច ចដ្ុំគណើរការពិនិតយ

រុែង្ករគឡើងវិញ ម្តូវបានសិកាគរៀបចុំ ផដ្លគម្ោងនឹងបញ្ចប់គៅចុងម្តីមាសទី៣ននឆ្ា ុំ២០១២។ គសចកដីម្ោង

ននទសសនទនសដីពរុីែង្ករទូគៅ ឬអាណតតទូិគៅរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតមិ្តូវក៏បានតាក់ផតងគោយផែែក

គលើបរិបទរបស់ករពជុា និងបទពិគស្ថធនរ៍បស់អនតរជាត។ិ 

 ជារួយោា គនាោះផដ្រ កាុងឆមាសទី១គនោះ ម្កសួងចុំនួន៥ផដ្លសាិតកាុងវិស័យអាទិភាពបាន និងកុំពុងពិនិតយ

គរើលគឡើង វិញនូវរុែង្កររបស់ែានួជាបគណត ើរៗ គដ្ើរបីឈានគៅកុំណតប់ាននូវរុែង្កររួយចុំនួនផដ្លអាចស្ថក

លបងគែ ៃរគៅឲរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ផដ្លការគែ ៃរគនោះនឹងគម្ោងចបគ់ែ ដើរគៅគដ្ើរឆ្ា ុំ២០១៣។  

 ោក់ព័ន ធនឹងកិច ចដ្ុំគណើរការគែ ៃររុែង្ករគនោះផដ្រ គោយមានការោុំម្ទពី AusAID គលខាធិការោឋ ន 

រ.ជ.អ.ប បានែដល់កិច ចសន ដ្ល់ទីម្បឹកាអនតរជាតចិុំនួន០២រូបគៅកាុងអុំឡុងម្តីមាសទី២ឆ្ា ុំ២០១២ គដ្ើរបីជួយ

តាក់ផតងនូវរគម្មាងស្ថកលបងសម្មាបក់ារគែ ៃរជាជុំហានដ្ុំបូងនូវរុែង្ករ និងធនធានរួយចុំនួននន វិស័យសុខា

ភិបាល និងអប់រំគៅឲដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាត។ិ បនាៃ ប់ពកីារតាក់ផតងរគម្មាងគនោះម្តូវបានបញ្ចប់គៅចុង

ផែរិេុនា រគម្មាងគនោះម្តូវបានដែ កជាបគ ដ ោះអាសនារហូតដ្ល់ចុងឆ្ា ុំ២០១២ គោយស្ថរការរង់ចុំឲមានការ

ឯកភាពជាធាងុរួយអុំពកីិច ចដ្ុំគណើរការ វិភាររុែង្ករ និងការពិនិតយរុែង្ករគឡើងវិញជារុនសិន។ 

៣. ការសម្របសម្រលួ ការម្របម់្រងករមវធីិ នងិការែដលគ់សវាករមជុំនយួបគច ចកគទសដ្លរ់ដ្ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាត ិ 

 ការម្រប់ម្រង និងសម្របសម្រួលករមវិធី ែអ៣ រឺជាការទទួលែុសម្តូវរបស់គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប។ 

កិច ចដ្ុំគណើរការគនោះរួរមាន ការគកៀរររធនធាននានាគដ្ើរបីែ ដល់ហិរញ្ ញបបទនដ្ល់ ែអ៣ តាររយៈការសម្រប

សម្រួលជារួយនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងម្កសួងគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុ ការសម្របសម្រួលនូវកិច ចដ្ុំគណើរការគរៀបចុំ

ផែនការសករមភាព និងេវិកាម្បចុំឆ្ា ុំរបស់ រ.ជ.អ.ប ការវាយតនរា និងការម្រប់ម្រងនូវការអនុវតតគសចកដសីគម្រច

រួរផដ្លបានចុោះហតាគលខាជារួយស្ថា ប័នអនុវតតនានា ការសម្របសម្រួលនូវផបបផែនននភាពជានដ្រូជារួយនដ្រូ

អភិវឌ្ឍន៍នានាផដ្លោុំម្ទ ែអ៣ ការោុំម្ទនិងែ ដល់កិច ចសហការជារួយម្កុរសវនករនែ ៃកាុងរបស់គលខាធិការោឋ ន 

រ.ជ.អ.ប និងការគធវើលទធករម ម្ពរទុំងការសម្របសម្រួលដ្ល់ការគធវើសវនករមម្បចុំឆ្ា ុំពខីាងគម្ៅគៅគលើ

បញ្ជីរណគនយយ និងនីតិវិធីនានារបស់ រ.ជ.អ.ប។ 

 គោងតាររចនាសរព័ន ធផដ្លម្តូវបានផកលុំអ រញ្ជ្ន តីរាជរោឋ ភិបាលចុំនួន៤៨រូប (កាុងគនាោះរួរមានញ្ជ្សតីចុំនួន 

១០នាក)់ ម្តូវបានផតងតាុំងគៅកាុងរុែតុំផណងនានាននអងគភាពទុំង៤ និងការិោល័យទុំង១៤ននគលខាធិការ

ោឋ ន រ.ជ.អ.ប។ ជាងគនោះគៅគទៀត ផែនការសករមភាពសដីពីការកស្ថងសរតាភាពសម្មាប់ទីម្បឹកាម្កុង ម្សុក 

ម្តូវបានគរៀបចុំគឡើង ផដ្លកាុងគនាោះទីម្បឹកាម្កុង ម្សុកទុំងអស់ម្តូវបានែដល់នូវវរគតម្រង់ទិសជាបនតបនាៃ ប់។  
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 គដ្ើរបីពម្ងឹងដ្ល់ការម្រប់ម្រងរបស់គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប កិច ចម្បជុុំនែ ៃកាុងរបស់រណៈម្រប់ម្រងរបស់

គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប ម្តូវបានគរៀបចុំោ ងគទៀងទត់គដ្ើរបីធានាគោោះម្ស្ថយនូវបញ្ហា ម្បឈរនានា នងិ

ធានាដ្ល់ការែដល់ជុំនួយបគច ចកគទសដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 

 ែអ៣ ម្តូវបានអនុវតតតាររយៈផែនការសករមភាព និងេវិកាម្បចុំឆ្ា ុំរួយចុំនួនផដ្លគៅថ្ន “គសចកដី

សគម្រចរួរ” រវាងគលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប ជារួយស្ថា ប័នថ្នា ក់ជាតចិុំនួន៧ និងរាជធានី គែតតទុំង២៤ ផដ្ល

កាុងគនាោះរួរមានការកុំណតអ់ុំពលីទធែលរំពឹងទុក សករមភាព និងការផបងផចកេវកិា។ ការអនុវតតគសចកដី

សគម្រចរួរទុំងគនោះម្តូវបានតារោន ម្តួតពិនិតយ និងសម្របសម្រួលតាររយៈកិច ចម្បជុុំម្បចុំផែជាគទៀងទត់។ 

 គម្ៅពគីនោះ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប បានគរៀបចុំនូវកិច ចម្បជុុំរបស់ម្កុរការង្ករបគច ចកគទសសដីព ីវិរជកាការ 

និង វិសហរជកាការចុំនួន២ដ្ងគៅនេ ៃទី១៧ ផែរករា និងនេ ៃទី២៩ ផែរិេុនា ឆ្ា ុំ២០១២។ គោយផឡក គលខាធិ

ការោឋ ន រ.ជ.អ.ប កប៏ានគរៀបចុំឲមានកិច ចម្បជុុំគទវភារីជាគទៀងទត់ជារួយនឹងរគម្មាងគោយផឡកៗនានាផដ្ល

សាិតគម្ការការទទួលែុសម្តូវរបស់គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប។ កាុងម្តីមាសទី២ឆ្ា ុំ២០១២គនោះ គលខាធិការោឋ ន 

រ.ជ.អ.ប បានចុោះកិច ចម្ពរគម្ពៀងគលើរគម្មាងសដីពីការគលើកករពស់សិទធិរបស់ញ្ជ្សតី ជារួយអងគការញ្ជ្សតីរបស់

អងគការសហម្បជាជាតិ (UN Women) ផដ្លម្តូវអនុវតតគោយគែតតគោលគៅចុំនួន២។  

 គោយមានការចូលរួរពនីដ្រូអភិវឌ្ឍន៍នានា កិច ចដ្ុំគណើរការសវនករមពីខាងគម្ៅគៅគលើបញ្ជីរណគនយយ

ឆ្ា ុំ២០១១បស់ ែអ៣ ម្តូវបានបញ្ចបគ់ោយម្កុរហ ុន PriceWaterhouseCoopers។ របាយការណ៍បញ្ចប់

ននការគធវើសវនករមពីខាងគម្ៅ ផដ្លរួរបញ្ចលូទុំងរបាយការណ៍ននសវនករមនែ ៃកាុង ក៏ម្តូវបានបញ្ជនូគៅឲនដ្រូ

អភិវឌ្ឍន៍នានាគៅនេ ៃទី៣១ ផែឧសភា ឆ្ា ុំ២០១៣។ ផែ ែកតារការផកសម្រួលរចនាសរព័ន ធរបស់គលខាធិការោឋ ន 

រ.ជ.អ.ប ម្កុរសវនករមនែ ៃកាុងរួយម្តូវបានបគង ាើតគឡើងគៅកាុងគលខាធិការោឋ ន។ រញ្ជ្ន តីសុំខាន់ៗរួយចុំនួនម្តូវ

បានផតងតាុំងគៅកាុងរុែដ្ុំផណងជាម្បធាន អនុម្បធាន និងជុំនួយការននម្កុរសវនករមនែ ៃកាុង។ គោយផឡក 

សវនករនែ ៃកាុងសម្មាបរ់ាជធានី គែតតនីរួយៗ ក៏ម្តូវបានផតងតាុំង គហើយគសចកដីផណនាុំសដីពកីារសវនករមនែ ៃកាុង

កម៏្តូវបានគរៀបចុំជាគសចកដីម្ោង ផដ្លរំពឹងថ្ននឹងទទួលបានការពិនិតយ និងអនុរ័តនាគពលខាងរុែគនោះ។ 

៤.  ការម្តតួពនិតិយ ការតារោន ការវាយតនរា ការគរៀបចុំម្បពន័ ធពត័ម៌ាន វទិ  នងិការគរៀបចុំម្បពន័ ធ

របាយការណស៍ម្មាបក់រមវធីិ  

 គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប ទទួលែុសម្តូវកាុងការធានាដ្ល់ការម្តួតពិនិតយ តារោន និងវាយតនរា

គលើការអនុវតត ែអ៣។ គដ្ើរបីធានាដ្ល់កិច ចដ្ុំគណើរការគនោះ រ.ជ.អ.ប បានកុំណតឲ់គម្បើម្បាស់នូវឧបករណ៍ ម្បព័ន ធ 

និងសូចនាករនានាផដ្លមានផចងគៅកាុងម្កបែ័ណឌលទធែលននែអ៣ និងយុទធស្ថញ្ជ្សតននការម្តួតពិនិតយតារោន។ 

ម្បព័ន ធព័ត៌មាន វិទ រួយកម៏្តូវបានបគង ាើតគឡើងគដ្ើរបីោុំម្ទទុំងការម្តួតពិនិតយ តារោន និងការអនុវតតករមវិធី

របស់ ែអ៣។ 
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 គៅកាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប និងនដ្រូអភិវឌ្ឍនប៍ានឯកភាពោា គៅ

គលើល័កេែ័ណឌការង្ករសម្មាប់ការម្តួតពិនិតយគឡើង វិញគៅោក់ក ដ លដ្ុំ ក់កាល ែអ៣។ ការែដល់កិច ចសន  

ដ្ល់ទីម្បឹកាចុំនួន០៥រូបគដ្ើរបីអនុវតតនូវការម្តួតពិនិតយគឡើង វិញគៅោក់ក ដ លដ្ុំ ក់កាលនន ែអ៣ ម្តូវ

បានែដចួគែ ដើរគឡើង គហើយការម្តួតពិនិតយគនោះរំពឹងថ្ននឹងម្តូវបានអនុវតតគៅកាុងអុំឡុងផែសីហា និងផែកញ្ហញ  ផដ្ល

រយៈគពលគនោះមានលកេណៈសរម្សបជារួយនឹងកិច ចដ្ុំគណើរការគម្តៀរគរៀបចុំផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ

២០១៣ របស់ រ.ជ.អ.ប។  

 គោយផឡក ម្បព័ន ធរបាយការណម៍្តូវបានគរៀបចុំផបងផចកជាទម្រងរ់បាយការណស៍ដីពីការអនុវតត (២ដ្ង

កាុងឆ្ា ុំ) និងទម្រង់របាយការណស៍ដីពីវឌ្ឍនភាពគឆ្ព ោះគៅរកការសគម្រចសរទធិែលរំពឹងទុកនានា(ម្បចុំឆ្ា ុំ)។ ទិន ា

ន័យរូលោឋ នសដីពីផែនការសករមភាព និងេវិកាម្បចុំឆ្ា ុំ ម្តូវបានពម្ងឹងគដ្ើរបីធានាដ្ល់ការគធវើរបាយការណស៍ដីពី

ការអនុវតតហិរញ្ ញវតាុ និងគហោឋ រចនាសរព័ន ធរូបវន ដ ការកុំណតអ់ុំពសូីចនាកររនាឹោះៗននសករមភាព និងលទធែលរំពឹង

ទុកនានា ផដ្លអាចគធវើការម្តួតពិនិតយតារោនម្បចុំម្តីមាសោ ងមានម្បសិទធភាព ម្ពរទុំងអនុញ្ហញ តឲអាកគម្បើ

ម្បាស់ទិន ាន័យរូលោឋ នគនោះអាចគរៀបរាបអ់ុំពសី្ថា នភាព និងបញ្ហា នានាននការអនុវតត។ កិច ចការរួយចុំនួនគទៀត

ផដ្លបានសគម្រចរួរមានដូ្ចខាងគម្ការ៖ 

 គរហទុំព័ររបស់ រ.ជ.អ.ប ម្តូវបានគធវើបច ចបុបន ាភាព គហើយម្បព័ន ធករមវិធីេ មរួីយសម្មាប់ប ណ ល័យ

របស់ រ.ជ.អ.ប ម្តូវបានគរៀបចុំបគង ាើតគឡើងផដ្លបងាលទធភាពឲអតិេិជនអាចផសវងរកឯកស្ថរ

នានារបស់ រ.ជ.អ.ប តារម្បព័ន ធគអឡិកម្តូនិកគោយង្កយម្សួល។  

 ការគរៀបចុំឲមានសតង់ោរគៅកាុងការម្បាម្ស័យទក់ទងនឹងការដា ស់បដរូឯកស្ថរតារពុរភអកសរផែមរ

យូនីកូដ្ ម្តូវបានគរៀបចុំឲគម្បើម្បាស់កាុងម្កបែណ័ឌនន ែអ៣ ទុំងរូល។  

 ការបណដុ ោះប ដ លរញ្ជ្នតីព័តម៌ាន វិទ រាជធានី គែតត ម្តូវបានគរៀបចុំគៅកាុងអុំឡុងផែរិេុនា ឆ្ា ុំ

២០១២។ 

 ផែ ែកតារយុទធស្ថញ្ជ្សតសដីពកីារម្បាម្ស័យទក់ទងរបស់ ែអ៣ រគម្មាងគរៀបចុំគបាោះពរុភទសសនាវដ្តីរបស់ 

រ.ជ.អ.ប ម្បចុំម្តីមាសម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតងគឡើង។ គម្ៅពគីនោះ ែិតតប័ណណ និងម្បម្កតិទិនចុំនួនជាង៤.០០០ 

ចាប់ម្តូវបានគបាោះពុរភ និងផចកែាយ។ 

៥. ការគរៀបចុំម្បពន័ ធែ ដលម់្បឹកាគោបល ់នងិពម្ងឹងសរតាភាពម្ករុម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ 

 ផែ ែកតារែអ៣ ឆ្ា ុំ២០១២គនោះម្តូវបានកុំណតថ់្នជារយៈគពលផដ្លម្តូវគរៀបចុំបញ្ចប់នូវ វិធានម្រប់

ម្រងរបស់ម្កុង ម្សុក។ គសចកដីម្ោងនន វិធានម្រប់ម្រងគនោះម្តូវបានគរៀបចុំតាក់ផតងគោយអងគភាព វិភារ និង

អភិវឌ្ឍគោលនគោបាយរបស់គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប ផដ្លម្តូវបនតពិនិតយ និងពិភាកាបផនារគទៀតរវាង

អាកោកព់័ន ធនានាគដ្ើរបីធានាថ្ន គសចកដីម្ោងគនោះនឹងម្តូវបានបញ្ជនូគៅម្កុង ម្សុកនានាគដ្ើរបីគធវើការអនុរ័ត

ឲកាា យគៅជា វិធានម្រប់ម្រងរបស់ម្កុង ម្សុកនីរួយៗរបស់ែានួ។  
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 កាុងគោលបុំណងពម្ងឹងម្បព័ន ធម្បឹកាគោបល់របស់ម្កុរម្បឹកា គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប បានសម្រប 

សម្រួលជារួយស្ថា ប័នោក់ពន័ ធនានា កាុងការគរៀបចុំនូវឯកស្ថរផណនាុំបគច ចកគទសសដីពនីីតិវិធីសុំខាន់ៗចុំនួន៧ ផដ្ល

កាុងគនាោះរួរមាន ៖  

 នីតិវិធីសដីពកីិច ចម្បជុុំរបស់ម្កុរម្បឹកា (បានបញ្ចប់ និងអនុរ័ត) 

 នីតិវិធីសដីពីការគរៀបចុំគវទិកាែសពវែាយ និងពគិម្ោោះគោបល់ជាស្ថធារណៈរបស់ម្កុរម្បឹកា 

(បានបញ្ចប់ និងអនុរ័ត) 

 នីតិវិធីសដីពកីិច ចដ្ុំគណើរការននការចូលរួររបស់ម្បជាពលរដ្ឋ និងអងគការសងគរសីុវិល (កុំពុងគរៀបចុំ

តាក់ផតង) 

 ទុំនាក់ទុំនងនែ ៃកាុងរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងអនតររដ្ ឋបាល (កុំពុងគរៀបចុំតាក់ផតង) 

 ទុំនាក់ទុំនងរវាងម្កុរម្បឹកា និងរណៈអភិបាល និងការម្តួតពិនិតយរបស់ម្កុរម្បឹកា (ឆមាសទី២) 

 នីតិវិធីននការម្បរូលព័ត៌មាន (ឆមាសទី២) 

 កិច ចដ្ុំគណើរការ និងនីតិវិធីននការម្តូតពិនិតយគលើការបុំគពញការង្ករ (ឆមាសទី២) 

 ោកព់័ន ធនឹងការពម្ងឹងសរតាភាពដ្ល់ម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ គៅចុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២

គនោះ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប បាននងិកុំពុងគរៀបចុំបគង ាើតយនតការពម្ងឹងសរតាភាពម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិ តាររយៈការគម្ជើសគរីសរញ្ជ្នតីសម្របសម្រួលរបស់ម្កុរម្បឹកាគៅថ្នា ករ់ាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ 

គដ្ើរបីែ តល់ការសម្របសម្រួល និងការម្បឹកាគោបល់ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាកាុងការអនុវតតតួនាទីភារកិច ចរបស់ែានួ 

ម្សបតារគោលការណ៍ននការអភិវឌ្ឍតារផបបម្បជាធិបគតយយ ផដ្លបានកុំណត់គៅកាុងចាប់គរៀបចុំអង គការ។ 

៦.  ការបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្រ័ ការពម្ងឹងភាពអង់អាចដ្លញ់្ជ្សត ីនងិការគលើកករពសក់ារែ ដលគ់សវាករមសងគរ

របសរ់ដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

 ការបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រ រឺជាកិច ចការអនតរវិស័យដ៏្សុំខាន់ ផដ្លបានកុំណត់ទុំងគៅកាុងករមវិធីជាតិ សម្មាប់

ការអភិវឌ្ឍតារផបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងគៅកាុង ែអ៣ ននករមវិធីជាតិ។ ការបញ្ជ្ញ្ហជ ប

ផយនឌ្័ររឺជាការែិតែុំម្បឹងផម្បងកាុងការគលើកករពស់សរភាពផយនឌ្័រ និងការបគង ាើនភាពអង់អាចដ្ល់ញ្ជ្សតី ជា

ពិគសសកាុងតួនាទីគធវើការសគម្រចចិតត អភិបាលកិច ច និងកាុងការគធវើឲញ្ជ្សតីទទួលបានគសវាស្ថធារណៈគែសងៗកាន់ផត

ម្បគសើរគឡើង។  

 កាុងឆ្ា ុំ២០១១ យុទធស្ថញ្ជ្សតបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រនន ែអ៣ ម្តូវបានពិនិតយគឡើងវិញគោយបានោក់បញ្ចលូនូវ

លទធែល និងសករមភាពោកព់័ន ធគៅនឹងការបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្រ័គៅកាុងលទធែលរពំឹងទុក និងសករមភាពនានាននអនកុរម

 វិធីនីរួយៗ។ ម្កសួងកិច ចការនារី រឺជាស្ថា ប័នទទួលែុសម្តូវគលើការសម្របសម្រួល និងជុំរុញការអនុវតតសករមភាព

បញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រគនោះគៅតារអនុករម វិធីនីរួយៗ និងគៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។    
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 កាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ សករមភាព និងលទធែលសុំខាន់ៗផដ្លសគម្រចបានោកព់័ន ធនឹងការ

បញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រគៅថ្នា ក់ជាត ិនិងថ្នា ក់គម្ការជាតិរួរមាន ៖ 

 ម្កុរការង្ករផយនឌ្័ររួយផដ្លមានសមាសភាពរកពីម្កសួងកិច ចការនារី និងគលខាធិការោឋ នរ.ជ.អ.ប 

ម្តូវបានបគង ាើត  

 ការសិកាគៅគលើតម្រូវការបណតុ ោះប ត លអុំពីទសសនទនផយនឌ្័រជារួយរញ្ជ្នតី និងទីម្បឹកាននអនុ

ករមវិធីទុំង៦ម្តូវបានគរៀបចុំ។  

 ផែ ែកគលើលទធែលននការសិកាតម្រូវការបណតុ ោះប ត ល សមាភ រៈ និងឧបករណប៍ណតុ ោះប ត ល ម្តូវបាន

គរៀបចុំសម្មាប់ការបណតុ ោះប ត លដ្ល់រញ្ជ្ន តី និងទីម្បឹកាននអនុករមវិធីទុំង៦ គៅកាុងឆមាសទី២។  

 ចុំគោោះសករមភាពបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ រ.ជ.អ.ប បានែតល់េវិការួយចុំនួនគៅឲរនៃីរ

កិច ចការនារីរាជធានី គែតតទុំង២៣ តាររយៈរដ្ឋបាលរាជធានី គែតត សម្មាប់ោុំម្ទដ្ល់ការបុំគពញរុែង្ករបញ្ជ្ញ្ហជ ប

ផយនឌ្័រ និងបគង ាើនភាពអង់អាចដ្ល់ញ្ជ្សតី តាររយៈរណៈកមាម ធិការពិគម្ោោះគោបល់កិច ចការញ្ជ្សតី និងកុមាររាជធានី 

គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ  និងរណៈកមាម ធិការទទួលបនៃកុកចិ ចការញ្ជ្សតី និងកុមារឃុុំ សង្កា ត់។  

៧.  រគម្មាងផបងផចកដី្សរបទនគសដ្ឋកចិ ចសងគរកចិ ច 

 រគម្មាងការផបងផចកដី្សរបទនគសដ្ឋកិច ចសងគរកិច ច រឺជារគម្មាងផដ្លមានការោុំម្ទេវិកាពធីនាោរ

ពិភពគលាក។ រគម្មាងគនោះ មានគោលបុំណងចូលរួរចុំផណកកាតប់នាយភាពម្កីម្ក គោយគដត តគលើការែ តល់ដី្

ដ្ល់ម្រួស្ថរផដ្លោម នដី្ធាី ឬម្រួស្ថរផដ្លមានដី្តិចតួច តាររយៈការគលើកករពស់ការគរៀបចុំផែនការដី្សរបទន

សងគរកិច ច រួរជារួយនឹងការែតល់ការោុំម្ទនានាគដ្ើរបីធានាបាននូវការចប់គែ តើរម្ទម្ទង់ជីវភាពរស់គៅរបស់

ម្រួស្ថរផដ្លម្តូវទទួលបានដី្ទុំងគនាោះ។ សករមភាពនានាននរគម្មាងគនោះ ក៏ម្តូវបានោក់បញ្ជលូគៅកាុងផែនការ

សករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២របស់ រ.ជ.អ.ប ែងផដ្រ។ រកដ្ល់បច ចបុបន ា នែ ៃដី្ទុំហុំ ៩.១១០ហិកតា 

ម្តូវបានកុំណត់ និងចុោះបញ្ជីសម្មាបក់ារគធវើសរបទន គហើយម្រួស្ថរម្កីម្កចុំនួន ២.២៨៥ ម្រួស្ថរបានទទួលដី្

សរបទនសងគរកិច ច បគង្កគ លម្ពុំម្បទល់ចុំនួន៥.៦២២ ម្តូវបានោុំ ែ ាវូលុំម្បផវងម្បមាណ៨,៤ រ.រ ម្តូវបានស្ថង

សង់ ដី្កសិករមចុំនួន១១៧ហិចតាម្តូវបានគរៀបចុំ ពូជម្សូវចុំនួន៩.០៨៥រីឡូម្ការម្តូវបានែតល់ និងស្ថលាគរៀន

ចុំនួន៤ែាងម្តូវបានស្ថងសង់។  

៨. រគម្មាងកាតប់នាយភាពម្កមី្ក និងអភវិឌ្ឍនក៍សកិរមខាា តតចូកាុងតុំបនបឹ់ងទគន ាស្ថប 

 រគម្មាងកាត់បនាយភាពម្កីម្ក និងអភិវឌ្ឍន៍កសិករមខាា តតូចកាុងតុំបន់បឹងទគន ាស្ថប រជឺារគម្មាងផដ្ល

មានការោុំម្ទេវិកាពីធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ(ADB) មានគោលបុំណងគធវើឲម្បគសើរគឡើងនូវជីវភាពរស់គៅរបស់

ម្បជាជនគៅកាុងគែតតចុំនួន៤ ផដ្លសាិតគៅកាុងតុំបន់ទគន ាស្ថប។ សមាសភាររួយផដ្លោក់ព័ន ធគៅនឹងការអភិវឌ្ឍ

សរតាភាព និងការែតល់រូលនិធិវិនិគោរដ្ល់ឃុុំ គោលគៅចុំនួន ១៩៦ឃុុំននរគម្មាងគនោះ ម្តូវបានឯកភាពឲ
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គរៀបចុំការម្រប់ម្រង និងអនុវតតតាររយៈផែនការសករមភាព និងេវិកានន ែអ៣ និងគម្ការការសម្របសម្រួល

របស់គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប។ វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតរគម្មាងគនោះ គៅកាុងឆមាសទី១គនោះ រួរមាន

ការគរៀបចុំនានាសម្មាប់ការចប់គែ តើរអនុវតតរគម្មាង ផដ្លសករមភាពភារគម្ចើនោក់ព័ន ធនឹងការគរៀបចុំបគង ាើត

ម្កុរការង្ករម្របម់្រងរគម្មាង ការគម្ជើសគរីសបុរគលិក និងទីម្បឹការគម្មាង និងការគធវើសិកាេ ស្ថលានានាគដ្ើរបី

ែសពវែាយដ្ល់ស្ថា ប័ន និងអាកោកព់័ន ធនានាអុំពីផែនការសករមភាព និងកិច ចចប់គែ តើរននការអនុវតតរគម្មាង។  

៩. រគម្មាងម្របម់្រងធនធានធរមជាត ិនិងការបនាុំគៅនងឹបផម្របម្រលូអាកាសធាត ុ

 រគម្មាងម្រប់ម្រងធនធានធរមជាតិ និងការបនាុំគៅនងឹបផម្របម្រូលអាកាសធាតុ រឺជារគម្មាង

ផដ្លទទួលបានការោុំុំម្ទេវិកាពី UNCDF និងមានគោលបុំណងគលើកករពស់ការម្រប់ម្រងធនធានធរមជាតិ និង

ការបនាុំគៅនឹងបផម្របម្រួលអាកាសធាតុផដ្លម្តូវរួរចុំផណកគោយរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ តាររយៈការ

បញ្ជ្ញ្ហជ បបញ្ហា ទុំងគនោះគៅកាុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងករមវិធីវិនិគោរឃុុំ សង្កា ត់។ កាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២

គនោះ រគម្មាងគនោះបានចប់គែ តើរគោយសគម្រចបាននូវលទធែលសុំខាន់ៗរួយចុំនួនដូ្ចជា ការកុំណតន់ូវសករមភាព

ោក់ព័ន ធនឹងបផម្របម្រួលអាកាសធាតុគៅកាុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ននឃុុំ សង្កា ត់ចុំនួន៩ ការសិកាលទធភាព 

និងគរៀបចុំរគម្មាងបនាុំគៅនឹងបផម្របម្រួលអាកាសធាតុចុំនួន១០គៅកាុងឃុុំ សង្កា ត់ចុំនួន៩ ម្ពងទុំងការ

គរៀបចុំនិងសិកាអុំពទិីន ាន័យគដ្ើរម្ោននចុំគណោះដឹ្ងរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ោក់ព័ន ធនឹងបផម្របម្រួល

អាកាសធាតុ និងបានគធវើការវាយតនរាគៅគលើភាពង្កយរងគម្ោោះននបផម្របម្រួលអាកាសធាតុ។  

សគងេប៖ 

ជារួរ ការអនុវតតផែនការសករមភាព និងេវិការបស់អនុករមវិធីទី១កាុងឆមាសទី១ឆ្ា ុំ២០១២គនោះ បាន

ដ្ុំគណើរការគោយរលូន។ លទធែលសុំខាន់ៗនានាផដ្លសគម្រចបានកាុងឆមាសទី១គនោះរួរមាន ការសម្របសម្រួល

គោយរលូនជារួយម្កសួង ស្ថា ប័នោកព់័ន ធកាុងការគរៀបចុំឯកស្ថរគោលនគោបាយ និងលិែិតបទោឋ នរតិយុតត

ោកព់័ន ធនានា ផដ្លបានកុំណត់គៅកាុងផែនការសករមភាពរបស់ រ.ជ.អ.ប ឆ្ា ុំ២០១២ ការផកសម្រួលនូវរចនា

សរព័ន ធ និងការម្បម្ពឹតតគៅននគលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប កាុងន័យពម្ងឹងភាពជាមាច ស់ និងការអភិវឌ្ឍសរតាភាព

ដ្ល់រញ្ជ្ន តីគលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប កាុងការអភិវឌ្ឍគោលនគោបាយ និងផកលុំអម្បសិទធភាពននការដឹ្កនាុំ 

ោុំម្ទ និងសម្របសម្រួលកិច ចដ្ុំគណើរការជាទូគៅនសកុំផណទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតារផបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នា ក់

គម្ការជាតិ។ ការសម្របសម្រួលកាុងការគរៀបចុំ ការអនុរ័ត និងោក់ឲគម្បើម្បាស់អនុម្កឹតយសតីពដី្ុំគណើរការ

ននការគែ ៃររុែង្ករ និងធនធានគៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងការចប់គែ តើរដ្ុំគណើរជាបគណត ើរៗនូវការគរៀបចុំបញ្ជី

 វិភាររុែង្ករជារួយម្កសួងោក់ព័ន ធសុំខាន់ៗចុំនួន៥ ការគម្ជើសគរីស និងគរៀបចុំវរគបណតុ ោះប ត លតម្រង់ទិសដ្ល់

រញ្ជ្ន តីសម្របសម្រួល និងម្បឹកាគោបល់ម្កុរម្បឹការាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ ការគរៀបចុំឯកស្ថរបគច ចក

គទសនានាសម្មាប់ជាជុំនួយបគច ចកគទសដ្ល់ម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ កាុងការអនុវតតតួនាទីភារកិច ច
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របស់ែានួឲកានផ់តមានម្បសិទធភាព ការបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រគៅកាុងសករមភាពោកព់័ន ធនានា ការរកាបាននូវការ

សម្របសម្រួល និងកិច ចសហការគោយភាពរលូនជារួយនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ោក់ព័ន ធនានា និងការសម្រប

សម្រួលគលើការគរៀបចុំអនុវតតរគម្មាងផដ្លមានលកេណៈគោយផឡកៗរួយចុំនួនឲសាិតគៅកាុងម្កបែ័ណឌនន 

ែអ៣។ 
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បផាកទ២ី 
ការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន និងម្របព័នធម្របតិបតតិការរបសរ់ដាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ 

(អនុកមាវិធីទី២ អនុវតតតដ្ឋយម្រកសងួមហានផៃ) 
 

អនុករម វិធីទី២ មានគោលបុំណងអភិវឌ្ឍម្បព័ន ធម្បតិបតតិការ និងសរតាភាពអងគម្បតិបតតិននរដ្ ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិ (រណៈអភិបាល និងរញ្ជ្នតីរដ្ ឋបាល) គដ្ើរបីឲរដ្ឋបាលទុំងគនោះអាចបុំគពញភារកិច ចរបស់ែានួ

ម្បកបគោយម្បសិទធភាព និងរណគនយយភាពកាុងការែតល់គសវានិងការគលើកករពស់សុែមាលភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ 

ម្ពរទុំងពម្ងឹងបាននូវការទទួលែុសម្តូវជាបគណត ើរៗកាុងការម្តួតពិនិតយ ការម្រប់ម្រង និងការអនុវតតរុែង្ករ

និងធនធាននានាផដ្លបានគែៃរឲ។  

គដ្ើរបីសគម្រចបាននូវគោលបុំណងគនោះ ផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២ននអនុករមវិធីទី២ គដត ត

ជាសុំខាន់គៅគលើការគរៀបចុំគឡើង វិញនូវបុរគលិក និងរចនាសរព័ន ធរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ការអភិវឌ្ឍសរតាភាព

ស្ថា ប័ន និងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ការម្តួតពនិិតយគរើល ការពិនិតយនីត នុកូលភាព ការង្ករអម្តានុ

កូលោឋ ន ការង្កររណគនយយភាព ការគរៀបចុំលក័េែ័ណឌ គធវើការង្ករនិងការែតល់សមាភ រៈបរិកាេ រ, អោរសម្មាប់

រដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាតិ ម្ពរទុំងការែតល់គសវាស្ថធារណៈតាររយៈការគរៀបចុំបគង ាើត និងម្បម្ពឹតតគៅនន

ការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយ។ លទធែលសគងេបននការអនុវតតផែនការសរមភាព និងេវិកាកាុងឆមាសទី១ 

ឆ្ា ុំ២០១២ននអនុករមវិធីទី២គនោះ មានដូ្ចខាងគម្ការ ៖ 

១. ការគរៀបចុំបរុគលកិ និងរចនាសរពន័ ធរដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ  

ការគរៀបចុំគឡើងវិញនូវបុរគលិក និងរចនាសរព័ន ធននរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានគរៀបចុំរួចរាល់គៅ

គដ្ើរឆ្ា ុំ២០១១។ កាុងឆ្ា ុំ២០១២ សករមភាពសុំខាន់ៗផដ្លោក់ព័ន ធនឹងកិច ចការគនោះ រឺការពិនិតយ និងគរៀបចុំ

ម្បព័ន ធទិន ាន័យសម្មាបម់្រប់ម្រងបុរគលិក និងការផកលុំអរចនាសរព័ន ធរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ គដ្ើរបីគលើក

ករពស់ម្បសិទធភាពការង្កររបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ កាុងឆមាសទី១គនោះ សករមភាព និងលទធែលសុំខាន់ៗ

ផដ្លសគម្រចបានរួរមាន ៖ 

 ទិន ាន័យបុរគលិករបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ (សមាជិកម្កុរម្បឹកា និងរញ្ជ្ន តីរដ្ ឋបាល) ផដ្លមាន

ចុំនួនសរុបម្បមាណ២៥.៣០៣រូប (ម្បមាណ១២%ជាញ្ជ្សតី) ម្តូវបានម្បរូល និងចងម្កង  

 រចនាសរព័ន ធននរដ្ ឋបាលម្កុងបាត់ដ្ុំបង គែតតបាត់ដ្ុំបង ម្តូវបានផកសម្រួលគោយបគងាើតបផន ារនូវ

ការិោល័យគរៀបចុំគស្ថភ័ណភាព និងម្រប់ម្រងកាកសុំណល់ 

 គសចកតីម្ោងននគសចកតីបរោិយការង្ករ និងលកេណសរបតតិរបស់បុរគលិករដ្ ឋបាលម្កុង ម្សុក ែណឌ

ចុំនួន២២រុែតុំផណង និងរបស់បុរគលិករដ្ ឋបាលរាជធានី គែតតចុំនួន៨៩រុែតុំផណង ម្តូវបានបញ្ចប ់

 គសចកដីម្ោងននគោលការណ៍ផណនាុំសដីពីម្កបែណ័ឌរតយិុតដអនដរកាលសម្មាបម់្រប់ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាល
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ថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានគរៀបចុំ គោយសហការជារួយរដ្ឋគលខាធិការោឋ នរុែង្ករស្ថធារណៈ។ 

 កិច ចម្បជុុំពគិម្ោោះគោបល់ជារួយរដ្ឋបាលរាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុកចុំនួន២គលើក ម្តូវបានគរៀបចុំ

គដ្ើរបីម្បរូលធាតុចូលនានាសម្មាប់ជារូលោឋ នកាុងការគរៀបចុំគសចកដីម្ោងលកេន ដកិៈគោយផឡក

សម្មាបបុ់រគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។  

 គសចកតីម្ោងននទម្រងគ់ធវើរបាយការណរ៍បស់បុរគលិករដ្ ឋបាលរាជធានី គែតត និងម្កុង ម្សុក ែណឌ 

ម្តូវបានបញ្ចប់។ 

២. ការអភវិឌ្ឍស្ថា បន័ និងសរតាភាពបរុគលកិរដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

ការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន និងសរតាភាពបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ រឺជាសករមភាពដ៏្ចុំបាចន់ន ែអ៣។ 

សករមភាពគនោះ ម្តូវបានចបគ់ែ តើរគរៀបចុំ និងអនុវតតពីឆ្ា ុំ២០១១ រក។ សករមភាព និងលទធែលសុំខាន់ៗផដ្ល

សគម្រចបានកាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២ មានដូ្ចខាងគម្ការ ៖  

 គសៀវគៅផណនាុំសតីពីការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន ម្តូវបានពិនិតយគឡើងវិញគោយបានបញ្ជ្ញ្ហជ បនូវគោលរុំនិត 

និងឧបករណ៍វិភារផយនឌ្រ័។ 

 ឯកស្ថរសមាភ រៈបណដុ ោះប ដ លសម្មាប់វរគតម្រង់ទិសសតីពីការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័នម្តូវបានគរៀបចុំបញ្ចប់ 

និងការបណតុ ោះប ត លស្ថកលបងរយៈគពល៥នេ ៃ ម្តូវបានគរៀបចុំគឡើងគោយមានសិកាេ ការចូលរួរ

ផដ្ល ជាម្កុរអភិវឌ្ឍន៍សរតាភាពថ្នា កជ់ាតិចុំនួន១៦នាក។់  

 វរគបណតុ ោះប ត លសតីពីទសសនទន និងឧបករណ៍វិភារផយនឌ្័រកាុងការអភិវឌ្ឍសរតាភាពរយៈគពល

៣នេៃម្តូវបានគរៀបចុំគឡើង គោយមានសិកាេ ការចូលរួរផដ្លជាម្កុរអភិវឌ្ឍនស៍រតាភាពថ្នា ក់ជាតិ

ចុំនួន១៥នាក់ (ម្សី៣នាក់)។  

 ឯកស្ថរសមាភ រៈបណតុ ោះប ត លសតីពជីុំនាញអភិវឌ្ឍន៍សរតាភាព និងទសសនផយនឌ្រ័ និងឧបករណ៍

 វិភារផយនឌ្័រកាុងការអភិវឌ្ឍសរតាភាពម្តូវបានគរៀបចុំបញ្ចប់ និងវរគបណតុ ោះប ត លរយៈគពល១០

នេ ៃ ម្តូវបានគរៀបចុំគឡើង គោយមានសិកាេ ការចូលរួរ ផដ្លជាម្កុរអភិវឌ្ឍន៍សរតាភាពថ្នា ក់រាជធាន ី

គែតតចុំនួន៦៧នាក់ (ម្សី១២នាក់)រកពីរាជធានី និងគែតតទុំង២៣។ 

 គសចកតីម្ោងគសចកតីផណនាុំសតពីីការអនុវតតរគម្មាងអភិវឌ្ឍន៍ម្កុងម្សុកម្តូវបានគរៀបចុំបញ្ចប់។ 

៣. ការគធវើអធកិារកចិ ច ការម្តតួពនិតិយនតី នកុលូភាព ការង្ករអម្តានកុលូោឋ ន រណគនយយភាព នងិការ

ែតលគ់សវាោុំម្ទដ្លរ់ដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

ោកព់័ន ធនឹងការគធវើអធិការកចិ ច និងការម្តួតពិនិតយនីត នកុូលភាពននរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ផែនការ

សករមភាព និងេវិកាននអនកុរមវិធីទី២ឆ្ា ុំ រឺគដត តគៅគលើការគរៀបចុំគោលការណ៍ផណនាុំសតីពនីីតិវិធីអធិការកិច ច

គលើការអនុវតតការង្កររបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ គដ្ើរបីធានាបាននូវការអនុវតតតារចាប់ និងបទោឋ ន
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រតិយុតត និងនីតិវិធីអនុវតតការង្ករផដ្លបានបគង ាើតគឡើង។ គទោះជាោ ងគនោះកតី គោយស្ថរភាពយឺតោ វនន

ការគរៀបចុំ និងោកគ់ចញនូវលិែិតបទោឋ នោកព់័ន ធរួយចុំនួន បានគធវើឲសករមភាពគនោះពុុំអាចអនុវតតបានគៅកាុង

ឆ្ា ុំ២០១២គនោះគឡើយ គហើយម្តូវគលើកគៅអនុវតតគៅកាុងឆ្ា ុំ២០១៣។ 

ចុំគោោះកិច ចការចុោះបញ្ជីអាម្តានុកូលោឋ ន គៅកាុងឆ្ា ុំ២០១២បានគម្ោងបញ្ចលូទិន ាន័យអាម្តានុកូលោឋ ន ឲ

បានរហូតដ្ល់ចុំនួន៣,៥លាននាក់។ រហូតដ្ល់ផែឧសភាឆ្ា ុំ២០១២ ម្កសួងរហានែៃបានចុោះបញ្ជីអាម្តានុកូល

ោឋ នម្បជាពលរដ្ឋចុំនួន១.៥១១.៤៨៥នាក់ គសមើនឹង៤៣% គៅកាុងម្បព័ន ធទិន ាន័យកុុំពយូទ័ររួចរាល់។ ការចុោះ

បញ្ជីអម្តានុកូលោឋ នម្រប់ម្បគភទសរុបរកដ្ល់បច ចបុបន ាគនោះមានចុំនួនម្បមាណ១៣.៦០៦.២៣៩នាក់ ផដ្លកាុង

គនាោះរួរមានការចុោះបញ្ជីកុំគណើតបានចុំនួន១.០៧៣.១៥០នាក់ បញ្ជីបញ្ហជ ក់កុំគណើតបានចុំននួ១១.៨០១.៨៣២

នាក់ និងបញ្ជីអាោហ៍ពោិហប៍ានចុំនួន២០០.២២៥រូម្សករ។  

ោកព់័ន ធនឹងការពម្ងឹងយនតការ និងកិច ចដ្ុំគណើរការម្កុរការង្កររណគនយយភាពរាជធាន ី គែតត គៅកាុង

ឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ រួរមានសករមភាពសុំខាន់ៗផដ្លម្តូវបានអនុវតតមានដូ្ចខាងគម្ការ៖ 

 ការោក់គចញនូវគសចកតីសគម្រចគលែ០៤៣ សសរ/រជអប ចុោះនេ ៃទី០៤ ផែគរស្ថ ឆ្ា ុំ២០១២ របស់ 

រ.ជ.អ.ប សតីពីការផកសម្រួលសមាសភាពម្កុរោុំម្ទននម្កុរការង្កររណគនយយភាពថ្នា ក់ជាតិ។ 

 ការោក់គចញនូវលិែតិផណនាុំគលែ៧៣៦ សជណ ចុោះនេ ៃទី០៦ ផែរិេុនា ឆ្ា ុំ២០១២ របស់ម្កសួង

រហានែៃ សតីពីការផកសម្រួលសមាសភាពម្កុរការង្កររណគនយយភាពរាជធាន ី គែតត និងការបនត

ពម្ងឹងដ្ុំគណើរការម្បរូលនិងគោោះម្ស្ថយោកយបណត ឹង។ 

 ការពិនិតយ និងផកសម្រួលគឡើងវិញនូវម្បព័ន ធតារោនការង្ករគៅថ្នា ក់ជាត ិ (ម្បព័ន ធកត់ម្តាោកយ

បណត ឹង និងរបាយការណ៍រីកចគម្រើនម្បចុំម្តីមាស)  

 ការគរៀបចុំបញ្ចប់នូវគសចកតីម្ោងននអនុម្កឹតយ សតីពីការបគង ាើតរណៈកមាម ធិការរណគនយយភាព

រាជធានី គែតត។ 

 ការអនុវតតតារោនជាម្បចុំនូវការង្កររបស់ម្កុររណគនយយភាពរាជធាន ីគែតត  ម្ពរទុំងបានែតល់

នូវព័តម៌ានម្តឡប់ជាម្បចុំដ្លម់្រប់រាជធានី គែតតែងផដ្រ។  

 រហូតដ្ល់ផែរិេុនា ឆ្ា ុំ២០១២ គៅថ្នា ក់រាជធានី គែតតរួរមានោកយបណត ឹងចុំនួន៥២៣ ម្តូវបាន

ម្បរូល កាុងគនាោះោកយបណតងឹចុំនួន៣៤៤ ម្តូវបានបញ្ចប់ការគសុើបអគង ាត។   

កាុងឆមាសទី១គនោះ សករមភាព និងលទធែលសុំខាន់ៗផដ្លសគម្រចបានោក់ព័ន ធនឹងការែតល់គសវាោុំម្ទ

ដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិរួរមាន ៖ 

 ការគែៃរធនធានរូលនិធិឃុុំសង្កា តច់ុំនួន២គលើក និងបានគែ ៃរធនធានរូលនិធឃិុុំសង្កា តផ់ែ ាកអភិវឌ្ឍន៍

បផន ារសម្មាប់១២០ឃុុំសង្កា ត់ ផដ្លមានចុំនួនសរុប ៨៨.៨០០.៨១១.៧០៩គរៀល។ 
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 ការោក់គចញនូវគសចកដីផណនាុំគលែ ១១៩៤ អររ/សណន ចុោះនេ ៃទី២២ ផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២ សដីពី

ការម្តួតពិនិតយកាុងអុំឡុងគពលអនុវតតរគម្មាងអភិវឌ្ឍនរ៍បស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 

 ការផកសម្រួលគសៀវគៅផណនាុំសតីពីការអនុវតតរគម្មាងរូលនិធិឃុុំសង្កា ត់ (ផែ ាកទី៣ “កិច ចលទធករម និង 

ការម្រប់ម្រងកិច ចសន ”) គោយោកប់ញ្ចលូនូវម្បាក់កកធ់ានាការគដ្ញនេ ា និងម្បាក់កក់ធានាការ

អនុវតត។ 

 ការចុោះម្តួតពិនិតយកាុងអុំឡុងគពលអនុវតតរគម្មាងគៅឃុុំសង្កា តច់ុំនួនកាុងគែតតរតនរិរី និងគែតតផកប។ 

 ការោក់គចញនូវគសចកដីផណនាុំគលែ ១១៩៤ អររ/សណន ចុោះនេ ៃទី២២ ផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២ សដីពី

ការម្តួតពិនិតយគម្កាយគពលអនុវតតរគម្មាងអភិវឌ្ឍនរ៍បស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 

 ការគរៀបចុំគសចកតីម្ោងឯកស្ថរបណតុ ោះប ត លសតីពីគសវាសងគរសម្មាប់ រ.ក.ន.ក ផដ្លរួរមាន

កូនគសៀវគៅ និងបាង់គរគរៀន។ 

៤. ការគលើកករពសល់ក័េែណ័ឌម្បតបិតតកិារននរដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

គៅកាុងឆមាសទី១គនោះ មានសករមភាពសុំខាន់ជាគម្ចើនោក់ព័ន ធនឹងការគលើកករពស់លក័េែ័ណឌ ម្បតិបតតិការ

ននរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ម្តូវបានអនុវតត ផដ្លកាុងគនាោះរួរមាន ៖ 

 អោរ ឧបករណ៍ សមាភ រៈ ននរដ្ ឋបាលគែតតរួយចុំនួន ម្តូវបានផកលុំអគោយបានបុំោកស់មាភ រៈ និង

ការស្ថងសង់អាោរបផនារសម្មាប់ការបុំគពញការង្កររបស់ម្កុរម្បឹកា។  

 ការសិកាលទធភាព និងការគរៀបចុំបញ្ជីអាទិភាពម្កុង ម្សុក សម្មាប់ែតល់ការស្ថងសង់អោររដ្ឋបាល

ស្ថលាម្កុង ម្សុកម្តូវបានបញ្ចប់ គោយសហការជារួយទីម្បឹកាបគច ចកគទសរបស់ ADB ។ 

 គសចកតីម្ោងរុំនូសបាង់អោររដ្ឋបាលម្កុង ម្សុកម្តូវបានបញ្ចប់ (គោយសហការជារួយទីម្បឹកា

បគច ចកគទសរបស់ ADB) និងបានោក់ជូនថ្នា ក់ដឹ្កនាុំម្កសួងរហានែៃគដ្ើរបីពិនិតយ និងអនុរ័ត។  

៥. ការោិលយ័ម្ចកគចញចលូផតរយួ 

ការពម្ងឹង និងពម្ងីកការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយ និងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋកាុងគោលបុំណង

បគង ាើនម្បសិទធភាពននការែតល់គសវាស្ថធារណៈជូនម្បជាពលរដ្ឋគៅកាុងម្កុង ម្សុក ែណឌគោលគៅ រឺជាសករមភាព

ដ៏្មានស្ថរៈសុំខាន់រួយ ផដ្លបានកុំណត់គៅកាុងផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២ននអនុករមវិធីទី២ គោយ

គម្បើម្បាស់េវិកាោុំុំម្ទរបស់ធនាោរពិភពគលាក និងការចូលរួរបដិ្ភារពីរាជរោឋ ភិបាលករពជុា។ កាុងឆមាសទី១ 

ឆ្ា ុំ២០១២ សករមភាព និងលទធែលសុំខាន់ៗផដ្លសគម្រចបានរួរមាន ៖ 

 ការោកគ់ចញគោយម្កសួងវបបធរ៌ និងវិចិម្តសិលបៈនូវម្បកាសគលែ៣៧ម្បក ចុោះនេ ៃទី២៣ ផែរករា 

ឆ្ា ុំ២០១២ សតីពីការគធវើម្បតភូិករមរុែង្ករ និងភារកិច ចការង្ករវបបធរ៌ និងវិចិម្តសិលបៈ ជូនការិោ

ល័យម្ចកគចញចូលផតរួយគៅែណឌទុំង៩ននរាជធានីភាុំគពញ និងគសចកតីផណនាុំគលែ០៣ ស.ណ.ន 
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ចុោះនេ ៃទី២៨ ផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២ សតីពីការអនុវតតែាឹរស្ថរម្បកាសគលែ៣៧គនោះ។ 

 ការោក់គចញគោយម្កសួងសុខាភិបាលនូវម្បកាសគលែ៥២៩ សនប ចុោះនេ ៃទី១៨ ផែគរស្ថ ឆ្ា ុំ

២០១២ សតីពីការគធវើម្បតិភូករមរុែង្ករននវិស័យសុខាភិបាល ជូនការិោល័យម្ចកគចញចូលផត

រួយគៅម្កុង ម្សុកគោលគៅ និងគសចកតីផណនាុំគលែ២០៦ សនប ចុោះនេ ៃទី១៩ ផែគរស្ថ ឆ្ា ុំ

២០១២ សតីពីការអនុវតតម្បកាសគលែ៥២៩គនោះ។ 

 ការោក់គចញគោយម្កសួងស្ថធារណការ និងដឹ្កជញ្ជនូនូវម្បកាសគលែ ២៦៣, ២៦៤, ២៦៥, 

២៦៦, ២៦៧ និង២៦៨ ម្បក.សក ចុោះនេ ៃទី០៦ ផែគរស្ថ ឆ្ា ុំ២០១២ សតីពីការគធវើម្បតិភូករមរុែ

ង្ករននវិស័យស្ថធារណការ និងដឹ្កជញ្ជនូជូនឲការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយគៅម្កុងគោល

គៅេមទីុំង៦ និងគសចកតីផណនាុំគលែ០១១ សណន.សក ចុោះនេ ៃទី១០ ផែគរស្ថ ឆ្ា ុំ២០១២ សតីពីការ

អនុវតតម្បកាសគនោះ។ 

 ការោក់គចញគោយម្កសួងគរៀបចុំផដ្នដី្ នររូបនីយករម និងសុំណង់នូវគសចកតីផណនាុំគលែ០០៦ 

សណន/អសណ ចុោះនេ ៃទី២១ ផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២ សតីពីការែ តល់គសវាករមស្ថធារណៈផែាកសុំណង ់

គៅការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយននម្កុងគោលគៅេមីចុំនួន៦។ 

 ការសិកាសតីពីការកុំណត់ទម្រង់ននការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយ និងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋ 

គៅម្កុងចុំនួន៤ ផដ្លរួរមាន ម្កុងគសរីគស្ថភ័ណ ម្កុងកុំពង់ចរ ម្កុងនម្ពផវង និងម្កុងស្ថវ យគរៀង។ 

 ការសិកា និងគម្ជើសគរីសម្សុកបគវល គែតតបាត់ដ្ុំបងគដ្ើរបីគធវើការអនុវតតស្ថកលបងនូវការបគង ាើត

ការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយកាុងម្បគភទជាម្សុកជនបទ។ 

 ការកុំណត់ទីតាុំង និងពិនិតយពិច័ ចយសុវតាិភាពបរិស្ថា នសម្មាប់សុំណង់អោរកា រិោលយ័ម្ចកគចញ

ចូលផតរួយគៅម្កុង៤ និងែណឌ៩។ 

 បានគរៀបចុំលទធករមសម្មាប់សុំណង់អោរការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយគៅម្សុកបគវល, ការគធវើ

គតសតដី្សម្មាប់ការស្ថងសង់អោរទុំង៩គៅរាជធានភីាុំគពញ និងការរូសរុំនូសបាង់អោរការិោ

ល័យម្ចកគចញចលូផតរួយគៅរាជធានភីាុំគពញ។ 

 បានបញ្ចប់ការជួសជុលអោរការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយគៅម្កុងបាត់ដ្ុំបង ម្កុងគសៀររាប 

និងបនៃប់ទឹកគៅម្កុង ម្សុកចុំនួន៧។ 

 ការគរៀបចុំវរគរំលឹកគឡើងវិញ និងវរគតម្រង់ទិសរយៈគពល២នេ ៃសតពីីការគរៀបចុំ និងម្រប់ម្រងគសចកតី

សគម្រចរួរ ការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ ញវតាុ និងម្បព័ន ធរបាយការណ៍របស់រគម្មាងដ្ល់រញ្ជ្ន តីោក់

ព័ន ធគៅថ្នា ក់រាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ គោលគៅ ផដ្លមានអាកចូលរួរសរុបចុំនួន១៨៣នាក ់

ម្សី៣៥នាក់។ 

 ការសហការជារួយម្កសួងកសិករម រុកាេ ម្បមាញ់ និងគនស្ថទ គរៀបចុំវរគបណតុ ោះប ត ល សតីពបីគច ចក
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គទសននការែតល់គសវាគលើវិស័យកសិករមដ្ល់ម្បធានរនៃីរកសិករមគែតត ម្បធានការិោល័យកសិករម

រញ្ជ្ន តីការិោល័យម្ចកគចញចលូផតរួយ និងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋននគែតត ម្កុងម្សុកគោលគៅ

១៧ រយៈគពល៣នេៃ ផដ្លមានអាកចូលរួរសរុបចុំនួន១២៧នាក់ ម្សី២៧នាក់។ 

 ការគបាោះគឆ្ា តគម្ជើសគរីសម្បធានការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋ និងចុោះកិច ចសន បុំគពញការង្ករកាុងម្កុង

គោលគៅេមីចុំនួន០៦ ។ 

 ការសិកាសតីពីការភាជ បទ់ុំនាក់ទុំនងរវាងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋននការិោល័យម្ចកគចញចូលផត

រួយ និងម្កុរការង្កររណគនយយភាពថ្នា ក់គែតត។ 

 ការគរៀបចុំែសពវែាយវីគដ្អែូាីសតីពីការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយ គៅកាុងទូរទសសន៍ជាតិករពជុា

ចុំនួន៣៨គលើក។ 

 ការគរៀបចុំឯកស្ថរយុទធស្ថញ្ជ្សតសម្មាប់ការែសពវែាយព័តម៌ានដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋ។ 

 ការគរៀបចុំឯកស្ថរគោលការណ៍សម្មាប់រជការណឌលពត័ម៌ានម្បជាពលរដ្ឋ ផដ្លនឹងម្តូវបគង ាើតគៅ

កាុងម្កុងម្សុកែណឌគោលគៅចុំនួន៣៧។ 

 ការគរៀបចុំគម្ជើសគរីសអងគការរិនផរនរោឋ ភិបាលសម្មាប់គធវើការែសពវែាយព័ត៌មាននិងែ តល់គោបល់

ម្តឡប់សតីពីការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយនិងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋ។ 

 ការគរៀបចុំដ្ុំគណើរការម្បព័ន ធម្រប់ម្រងពត័៌មាន វិទ ។ 

 ការគធវើបច ចបុបន ាភាពទម្រង់កត់ម្តាចុំនួនគសវា ចុំណលូ និងបណត ឹងសម្មាប់ការិោល័យម្ចកគចញ

ចួលផតរួយ និងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋ ម្ពរទុំងតារាងសូចនាករលទធែល។ 

 គម្ជើសគរីសអងគការរិនផរនរោឋ ភិបាលគដ្ើរបីចុោះគធវើការអគង ាតជារួយអតិេិជន សតីពីការិោល័យម្ចក

គចញចូលផតរួយ និងការសិកាវាយតនរា ោកព់ិន ៃគុោយម្បជាពលរដ្ឋ។ 

សគងេប៖ 

ជារួរការអនុវតតសករមភាពរបស់អនុករមវិធីទី២កាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ បានដ្ុំគណើរការល ែរួរ

ជាទីគមាទនៈ។ លទធែលសុំខាន់ៗផដ្លសគម្រចបានកាុងឆមាសទី១គនោះ រឺការម្បរូល និងចងម្កងទិន ាន័យ

ម្រប់ម្រងបុរគលកិននរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ការគរៀបចុំគសៀវគៅផណនាុំសតីពីការអភិវឌ្ឍសរតាភាពស្ថា ប័ន ផដ្ល

បានរិតរូរអុំពីការបញ្ជ្ញ្ហជ បផយនឌ្័រ ការគរៀបចុំវរគបណតុ ោះប ត លពម្ងឹងសរតាភាពគៅដ្ល់ម្កុរអភិវឌ្ឍសរតាភាព

ថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់រាជធានី គែតត ការគរៀបចុំគសចកតីម្ោងគសៀវគៅផណនាុំសតីពកីិច ចម្បតិបតតិការម្កុង ម្សុក ែណឌ 

និងគសចកតីម្ោងននគសៀវគៅផណនាុំសតីពកីារអនុវតតរគម្មាងម្កុង ម្សុក ែណឌ ការផកសម្រួលម្កុរការង្ករ

រណគនយយភាព ការបនតោុំម្ទការអនុវតតការង្កររបស់ឃុុំសង្កា ត់ ការគរៀបចុំសិកា និងរុំនូសបាង់ស្ថងសង់ស្ថលា

ម្កងុ ម្សុក ការបនតបញ្ចលូទិន ាន័យបញ្ជីអម្តានុកូលោឋ ន ការបនតកិច ចម្បតិបតតការម្បកបគោយភាពរលូននូវ

ការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយគៅកាុងម្កុងគោលគៅចុំនួន១៧ និងកិច ចដ្ុំគណើរការគរៀបចុំបគង ាើតគដ្ើរបីោក់

ឲម្បតិបតតការការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយគៅកាុងម្កុង ម្សុក ែណឌគោលគៅេមីចុំនួន២០ផេរគទៀត។  
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បផាកទ៣ី 
ការម្រគប់ម្រគងធនធានមនុសសរបសរ់ដាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ 

(អនុកមាវិធី៣ អនុវតតតដ្ឋយរដាតលខាធិការដ្ឋា នមុខងារស្ថធារណៈ) 
 

អនុករមវិធីទី៣មានគោលបុំណងសុំខាន់កាុងការគរៀបចុំបគង ាើតម្បព័ន ធម្រប់ម្រងបុរគលិករបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់ 

គម្ការជាតិម្សបតារស្ថម រតីននចាប់គរៀបចុំអង គការ និងចាប់សតីពីសហលកេន តិកៈរញ្ជ្ន តីរាជការសីុ វិល។ គដ្ើរបីធានា

ដ្ល់ការសគម្រចបាននូវគោលបុំណងគនោះ ផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២ននអនុករមវិធីទី៣ បានគដត ត

គៅគលើការគរៀបចុំម្កបែណ័ឌរតិយុតតអនតរកាល និងម្កបែណ័ឌរតយិុតតអចនិញ្ជ្ន តយស៍ម្មាប់ការម្របម់្រងបុរគលកិ និង

ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសសរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ លទធែលសគងេបននការអនុវតតកាុងឆមាសទី១នន

ផែនការសករមភាព និងេវកិាឆ្ា ុំ២០១២របស់អនុករមវិធីទី៣គនោះ មានដូ្ចខាងគម្ការ ៖ 

១. ការគរៀបចុំម្កបែណ័ឌរតយិតុតអន តរកាលននការម្របម់្រងបរុគលកិ នងិធនធានរនសុសរដ្ ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាត ិ

 ការគរៀបចុំម្កបែណ័ឌរតិយតុតអនតរកាលសម្មាប់ការម្រប់ម្រងបុរគលិក និងធនធានរនុសសរបស់រដ្ ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិ រឺជាការគរៀបចុំនូវគោលការណ៍ផណនាុំ នងិនីតិវិធីជាបគ ដ ោះអាសនានានាសម្មាប់ការម្រប់ម្រង

បុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ផដ្លបានគធវើសមាហរណករមគៅកាុងរចនាសរ័ពន ធផដ្លបានផកសម្រួលេមីនន

រដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាតិ គៅរុនគពលផដ្លម្កបែ័ណឌរតិយុតតអចិនញ្ជ្ន តយ៍សម្មាប់ម្រប់ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិ ម្តូវបានគរៀបចុំ និងោក់ឲអនុវតត។  

 បច ចបុបន ា បុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិទុំងអស់ម្តូវបានគធវើសមាហរណករមគៅកាុងរចនាសរ័ពន ធរដ្ ឋបាល 

ថ្នា ក់គម្ការជាតិផដ្លបានផកសម្រួលេមី ម្សបតារគសចកតីផណនាុំសតីពីការគធវើសមាហរណករមបុរគលិករបស់រដ្ ឋបាល 

ថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ បុរគលិកទុំងគនាោះកុំពុងបុំគពញការង្កររបស់ែានួម្សបតារអនុម្កឹតយគលែ២១៥ និង២១៦ ផដ្ល

បានកុំណត់អុំពីតួនាទី ភារកិច ច និងរគបៀបរបបគធវើការង្កររបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ គទោះោ ងគនោះកត ី

កប៏ុរគលិកទុំងគនោះ គៅផតសាិតគម្ការម្កបែ័ណឌរតិយុតតនានាននការម្រប់ម្រងបុរគលិករបស់ថ្នា ក់ជាតគិៅគឡើយ។  

អាម្ស័យគហតគុនោះ កាុងឆមាសទី១គនោះ រដ្ ឋគលខាធិការោឋ នរុែង្ករស្ថធារណៈគោយសហការជារួយ

ម្កសួងរហានែៃ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប អរគគលខាធិការោឋ នម្កុរម្បឹកាកុំផណទម្រង់រដ្ ឋបាលស្ថធារណៈ 

និងម្កសួង ស្ថា ប័នោកព់័ន ធនានាបានគរៀបចុំគសចកតីម្ោងគោលនគោបាយសតីពីការម្រប់ម្រងបុរគលិក និងការអភិវឌ្ឍ 

ធនធានរនុសសរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ គដ្ើរបីែ តល់នូវគោលការណ៍តម្រង់ទិស និងយុទធស្ថញ្ជ្សតជារនាឹោះនានា

សម្មាបក់ារគរៀបចុំនូវគោលការណ៍ផណនាុំ និងនីតិវិធីម្រប់ម្រងបុរគលិក និងការអភិវឌ្ឍធនធនរនុសសននរដ្ ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិកាុងដ្ុំ ក់កាលអនតរកាល និងគដ្ើរបីគរៀបចុំម្កបែ័ណឌរតិយតុតអចិនញ្ជ្ន តយ៍សម្មាប់ការម្រប់ម្រង

បុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ គម្ៅពីការគរៀបចុំគសចកតីម្ោងគោលនគោបាយគនោះ ការពិគម្ោោះគោបល់
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ជារួយអាកោកព់័ន ធគៅកាុងគែតតចុំនួន២ គដ្ើរបីម្បរូលទិន ាន័យជាបគណត ើរៗ និងកុំណត់នូវជគម្រើសនានាសម្មាប់

គម្តៀរគរៀបចុំគោលការណ៍ផណនាុំ និងនីតិវិធីសម្មាប់ការម្រប់ម្រងបុរគលិក និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានរនុសសរដ្ ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិកាុងដ្ុំ ក់កាលអនតរកាល ក៏ម្តូវបានគរៀបចុំគឡើងែងផដ្រ។ 

២. ការគរៀបចុំម្កបែណ័ឌរតយិតុតអចនិញ្ជ្ន តយស៍ម្មាបម់្របម់្រងធនធានរនសុសរដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

 ការគរៀបចុំម្កបែណ័ឌរតិយតុតអចិនញ្ជ្ន តយ៍សម្មាបក់ារម្រប់ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

រឺគដត តគលើ ការគរៀបចុំលកេន តិកៈគោយផឡកសម្មាប់បុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ ោក់ព័ន ធនឹងកិច ចការគនោះ 

ការគរៀបចុំគសចកតីម្ោងគោលនគោបាយសតីពីការម្រប់ម្រងបុរគលិក និងធនធានរនុសសរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការ

ជាតិ គដ្ើរបីែ តល់នូវគោលការណត៍ម្រង់ទិស និងយុទធស្ថញ្ជ្សតជារនាឹោះនានាសម្មាបក់ារគរៀបចុំលកេន តិកៈគោយផឡក

សម្មាបប់ុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ដូ្ចបានគរៀបរាប់ខាងគលើ រឺជាសករមភាពសុំខាន់ផដ្លបានអនុវតតគៅ

កាុងឆមាស ទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ។ គលើសពីគនោះ គដ្ើរបមី្បរូលនូវបទពិគស្ថធន៍នានាសម្មាប់ការគរៀបចុំ

គោលនគោបាយសតីពកីារម្រប់ម្រងបុរគលិក និងធនធានរនុសសននរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ជាពគិសសសម្មាប់

ការគរៀបចុំលកេន តិកៈគោយផឡកសម្មាប់បុរគលិកននរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ទសសនកិច ចសិការួយផដ្លមាន

រយៈគពលរួយសបាត ហគ៍ៅស្ថធារណៈរដ្ឋកូគរ៉េ កាុងគោលបុំណងផសវងយល់អុំពីគោលនគោបាយ និងម្បពន័ ធ

ម្រប់ម្រងបុរគលកិរបស់ម្បគទសគនោះ ក៏ម្តូវបានគរៀបចុំគៅកាុងឆមាសទី១គនោះែងផដ្រ គោយមានការចូលរួរពី

រញ្ជ្ន តីសុំខាន់ៗរកពរីដ្ ឋគលខាធិការោឋ នរុែង្ករស្ថធារណៈ ម្កសួងរហានែៃ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប 

និងអរគគលខាធិការោឋ នម្កុរម្បឹកាកុំផណទម្រង់រដ្ ឋបាលស្ថធារណៈ។  

សគងេប៖ 

 ជារួរការអនុវតតផែនការសករមភាព និងេវិការបស់អនុករមវិធីទី៣កាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ 

បានម្បម្ពឹតតគៅតារគពលគវលាផដ្លបានគម្ោង គោយសគម្រចបាននូវលទធែលគលចគធាា  រឺគសចកតីម្ោងគោល

នគោបាយសតីពកីារម្រប់ម្រងបុរគលិក និងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសសគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ គដ្ើរបីែ តល់នូវគោលការណ៍ 

តម្រង់ទិស និងយុទធស្ថញ្ជ្សតជារនាឹោះនានាសម្មាប់ការគរៀបចុំគោលការណ៏ផណនាុំ និងនីតិវិធីនានាសម្មាប់ការ

ម្របម់្រងបុរគលិក និងអភិវឌ្ឍនធ៍នធានរនុសសរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិកាុងដ្ុំ ក់កាលអនតរកាល និងការ

គរៀបចុំលកេន តកិៈគោយផឡកសម្មាប់បុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ផដ្លគម្ោងគរៀបចុំគៅកាុងឆមាសទី២

គនោះ។ 
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បផាកទ៤ី 
ធនធានហរិញ្ញវតាុរដាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ 

(អនុកមាវិធី៤ អនុវតតតដ្ឋយម្រកសងួតសដាកិចច និងហរិញ្ញវតាុ) 
 

 អនុករមវិធីទី៤ គដត តជាសុំខាន់កាុងការគរៀបចុំបគង ាើតគោលនគោបាយ លិែិតបទោឋ នរតិយុតតោកព់័ន ធ

នឹងការែតល់ហិរញ្ ញបបទន និងការម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតាុរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ នីតិវិធី និងផែសរណគនយយ

ភាពហិរញ្ ញវតាុ និងការម្តួតពនិិតយ ម្ពរទុំងការគរៀបចុំោុំម្ទនានាដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ គដ្ើរបីសគម្រច

បាននូវកិច ចការគនោះ ផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២ននអនកុរមវិធីទី៤បានគដត តគៅគលើការបនតគរៀបចុំ

គោលនគោបាយ និងម្កបែ័ណឌចាប់សម្មាប់យនតការហិរញ្ ញបបទនរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ (ជាពិគសស

សម្មាបរ់ដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក) ការគរៀបចុំម្បព័ន ធម្រប់ម្រង និងរណគនយយភាពហិរញ្ ញវតាុរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

ការពម្ងឹងសរតាភាពរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងការពម្ងឹងស្ថា ប័នថ្នា ក់ជាតិសម្មាប់ការោុំម្ទ និងការម្តួត

ពិនិតយ។ លទធែលសគងេបននការអនុវតតផែនការសរមភាព និងេវិកាឆមាសទី១កាុងឆ្ា ុំ២០១២ននអនុករមវិធីទី៤

គនោះ មានដូ្ចខាងគម្ការ៖ 

១. គោលនគោបាយ នងិម្កបែណ័ឌចាបស់ម្មាបយ់នតការហរិញ្ញបបទនរដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

 ការគរៀបចុំគោលនគោបាយ និងម្កបែ័ណឌចាប់សម្មាប់យនតការែតល់ហិរញ្ ញបបទនរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការ

ជាតិ ផដ្លគម្ោងសម្មាប់ឆ្ា ុំ២០១២គនោះ រឺគដត តគលើការគរៀបចុំ និងការម្បម្ពឹតតគៅននរូលនិធិម្កុង ម្សុក ការ

គរៀបចុំយនតការែ តល់ហិរញ្ ញបបទនវិនិគោរដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ(SNIF) និងការសិកាអុំពជីគម្រើសនានា

សម្មាប់ការកុំណតន់ូវម្បភពចុំណលូដៃ ល់របស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។  

 ការគរៀបចុំ នងិការម្បម្ពតឹតគៅននរលូនធិិម្កងុ ម្សកុ ៖ ការគរៀបចុំ និងោក់ឲអនវុតតនូវរូលនិធិ

ម្កុង ម្សុក រឺជាចុំណចុគៅដ៏្សុំខាន់រួយននែអ៣។ ោក់ព័ន ធនឹងកិច ចការគនោះ សករមភាពសុំខាន់ៗ

ផដ្លបានអនុវតតគៅកាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ រួរមានការគរៀបចុំ និងោក់ឲអនុវតតនូវ

អនុម្កឹតយគលែ៣៦ សតីពកីារគរៀបចុំ និងការម្បម្ពឹតតននរូលនិធិម្កុង ម្សុក ផដ្លម្តូវបានអនុរ័ត

គោយរាជរោឋ ភិបាលនាផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២ គដ្ើរបីែ តល់ជាម្កបែ័ណឌរតិយុតតសម្មាបក់ារែ ដល់

ធនធានហិរញ្ ញវតារួុយចុំផណកម្បកបគោយសរធរ៌ ចីរភាព និងអាចព ករណប៍ានដ្ល់រដ្ ឋបាល

ម្កុង ម្សុក គដ្ើរបីជួយម្ទម្ទងក់ារអភិវឌ្ឍរូលោឋ នកាុងផដ្នសរតាកិច ចរបស់ែានួ។ ការគរៀបចុំម្បព័ន ធ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតារុបស់ម្កុង ម្សុក រឺជាកិច ចការដ៏្មានស្ថរសុំខាន់ និងអាទិភាពែពស់សម្មាប់ការ

ម្បម្ពឹតតគៅននរូលនិធិម្កុង ម្សុក។ ោក់ព័ន ធនឹងកិច ចការគនោះ កាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះផដ្រ 

ម្កុរការង្ករអនតរម្កសួងផដ្លមានសមាសភាពរកពមី្កសួងគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុ ម្កសួង

រហានែៃ និងគលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប បានគរៀបចុំបញ្ចប់គសចកតីម្ោងអនុម្កឹតយសតីពមី្បព័ន ធ
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ម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតាុម្កុងម្សុក គដ្ើរបីោក់ជូន រ.ជ.អ.ប និងរាជរោឋ ភិបាលពិនិតយ និងអនុរ័តកាុង

ឆមាសទី២គនោះ។ គម្ៅពីការគរៀបចុំបញ្ចប់គសចកតីម្ោងអនុម្កឹតយគនោះ ម្កសួងគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាកុ៏

បានោកគ់ចញនូវម្បកាសផណនាុំគលែ២៨៥ ចុោះនេ ៃទី១៤ ផែរិេុនា ឆ្ា ុំ២០១២ សតីពីការោកឲ់

អនុវតតចុំ ត់ថ្នា ក់គសដ្ឋកិច ចននចុំ ត់ថ្នា កេ់វិការបស់រដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាតិ និងស្ថរាចរផណនាុំ

គលែ០០៣ ចុោះនេ ៃទី៨ ផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២ សតីពីនីតិវធីិផណនាុំបគច ចកគទសអុំពកីារគរៀបចុំរគម្មាង

េវិការបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ គដ្ើរបីឲរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ជាពិគសសថ្នា ក់ម្កុង ម្សុក

អនុវតតជាបគណត ើរៗនូវម្បព័ន ធម្របម់្រងហិរញ្ ញវតារុបស់ែានួ គដ្ើរបីឈានគៅដ្ល់ការអនុវតតគពញគលញ

គៅគពលផដ្លគសចកតីម្ោងអនុម្កឹតយ សតីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតាុម្កុង ម្សុក និងលិែិតបទោឋ ន

រតិយុតតោកព់័ន ធគែសងគទៀតម្តូវបានអនុរ័តគៅកាងុឆមាសទី២គនោះ។ 

 យនតការែតលហ់រិញ្ ញបបទនវនិគិោរដ្លរ់ដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ (SNIF)៖ ការបគង ាើតយនតការែតល់

ហិរញ្ ញបបទនវិនគិោរដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិជាកិច ចការផដ្លម្តូវអនវុតតបន តពឆី្ា ុំ២០១១ ផដ្ល

បានសិកាគរៀបចុំជាឯកស្ថរទសសនទន និងជគម្រើសនានាសម្មាប់ការគរៀបចុំយនតការគនោះ។ ោក់ព័ន ធ

នឹងកិច ចការគនោះ ឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២ សិកាេ ស្ថលាពិគម្ោោះគោបលគ់លើឯកស្ថរទសសនទន 

និងជគម្រើសនានាសម្មាប់ការគរៀបចុំបគង ាើតយនតការគនោះម្តូវបានគរៀបចុំ។ គលើសពីគនោះ ផែ ែកគលើលទធ

ែលននការសិកា និងការពិគម្ោោះគោបល់ទុំងគនោះ គៅកាុងឆមាសទី១គនោះ គសចកតីម្ោងែាឹរស្ថរ

ដ្ុំបូងននអនមុ្កឹតយសតីពីការគរៀបចុំ និងការម្បម្ពឹតតគៅននយនតការែតល់ហិរញ្ ញបបទនវិនិគោរដ្ល់រដ្ ឋ

បាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ (SNIF) ក៏ម្តូវបានគរៀបចុំែងផដ្រ។ 

 ម្បភពចុំណលូដៃ លរ់បសរ់ដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ៖ ម្បភពចុំណលូដៃ ល់របស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

រឺជាសមាសធាតុសុំខាន់ននរចនាសរព័ន ធហិរញ្ ញវតាុរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ផដ្លជាឧបករណ៍

ចុំបាចស់ម្មាប់ការគលើកករពស់សវ័យភាព និងពម្ងឹងរណគនយយភាពកាុងការែតលគ់សវាស្ថធារណៈ

របស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ ោក់ព័ន ធនឹងកិច ចការគនោះ គៅចុងឆ្ា ុំ២០១១ ការសិកាជុំហានដ្ុំបូង

សតីពីជគម្រើសនានាសម្មាប់ការកុំណត់នូវម្បភពចុំណលូដៃ ល់របស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបាន

គរៀបចុំ។ គៅគដ្ើរឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ម្កុរការង្ករម្កសួងគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុបានគរៀបចុំកិច ចម្បជុុំ

ពិគម្ោោះគោបល់អុំពីជគម្រើសនានាទុំងគនាោះ គោយមានការចូលរួរពីរញ្ជ្ន តីោក់ព័ន ធសុំខាន់ៗរកពី

អរគនាយកោឋ ន នាយកោឋ ននានាចុំណោុះម្កសួងគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប 

ម្កសួងផែនការ ម្កសួងរហានែៃ និងម្បធានរនៃីរគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុ ម្បធានស្ថខាពនធោរ

រាជធានី គែតត។ ផែ ែកគលើលទធែលននការសិកា និងការពិគម្ោោះពិភាកាទុំុំងគនោះ ម្កុរការង្ករម្កសួង

គសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុ នឹងបនតគរៀបចុំគសចកដីម្ោងគោលនគោបាយសតីពីម្បភពចុំណលូដៃ លរ់បស់

រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ផដ្លគម្ោងបញ្ចប់គៅចុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ។ 
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២. ការគរៀបចុំម្បពន័ ធម្របម់្រង នងិរណគនយយភាពហរិញ្ញវតារុដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

 ការគរៀបចុំម្បព័ន ធម្រប់ម្រង និងរណគនយយភាពហិរញ្ ញវតារុបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ម្តូវបានគម្ោង

គៅកាុងឆ្ា ុំ២០១១។ ក៏ប ុផន តគោយស្ថរលិែិតបទោឋ នរតិយុតតោកព់័ន ធសុំខាន់ៗនឹងកិច ចការគនោះ ពុុំទន់ម្តូវបាន 

គរៀបចុំរួចរាល់ គហតដូុ្គច ាោះសករមភាពននការគរៀបចុំម្បពន័ ធម្រប់ម្រង និងរណគនយយភាពហិរញ្ ញវតាុរបស់រដ្ ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានពន ររកអនុវតតគៅកាុងឆ្ា ុំ២០១២។ សករមភាពសុំខាន់ៗោក់ព័ន ធនឹងការគរៀបចុំម្បព័ន ធ

ម្របម់្រង និងរណគនយយភាពហិរញ្ ញវតាុរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ រួរមាន ការគរៀបចុំមាតិកាេវិការបស់រដ្ ឋបាល

ថ្នា ក់ គម្ការជាតិ (ជាពិសសថ្នា ក់ម្កុង ម្សុក) នីតិវិធីគរៀបចុំនិងអនុវតតេវិកាម្កុង ម្សុក នីតិវិធីអនុវតតរគម្មាង

រូលនិធិម្កុង ម្សុក គោលការណផ៍ណនាុំសតីពីការគរៀបចុំម្កបែ័ណឌចុំ យរយៈគពលរធយររបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការ

ជាតគិសចកតផីណនាុំសតីពីការគរៀបចុំបគង ាើតរណៈកមាម ធិការលទធករមរាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក នីតិវិធីសម្មាប់ការ

ម្របម់្រងម្ទពយសរបតតិរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ នីតិ វិធីសម្មាប់ការម្តួតពិនិតយនែ ៃកាុង ម្កបែ័ណឌរណគនយយ

ភាព ហរិញ្ ញវតាុរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ល។ គៅកាុងឆមាសទី១គនោះ ឯកស្ថររួយចុំនួនោកព់័ន ធនឹងការ

គរៀបចុំម្បព័ន ធម្របម់្រង និងរណគនយយភាពហិរញ្ ញវតាុរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ដូ្ចបានកុំណតខ់ាងគលើ ម្តូវបាន

គរៀបចុំជាគសចកតីម្ោង នឹងគម្ោងគរៀបចុំបញ្ចប់គៅឆមាសទី២។  

៣. ការពម្ងឹងសរតាភាពរដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ 

 កាុងផែនការសករមភាពឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២ បានគដត តគៅគលើការបណតុ ោះប ត លដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់

ម្កុង ម្សុកសតីពីម្បព័ន ធម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតាុម្កុង ម្សុក។ លទធែលសុំខាន់ៗទក់ទងគៅនឹងសករមភាពពម្ងឹង

សរតាភាពគនោះ រឺការគរៀបចុំវរគបណដុ ោះប ដ លអុំពីការបគង ាើតម្បព័ន ធទិន ាន័យហិរញ្ ញវតាថុ្នា ក់គម្ការជាតិគោយមាន

អាកចូលរួរចុំនួន៤៣នាក់ (ម្សី១៣) និងការចុោះគធវើការែសពវែាយ និងែ តល់ការផណនាុំអុំពីការអនុវតតេវិកាម្កងុ 

ម្សុកឆ្ា ុំ២០១២ និងការគរៀបចុំរគម្មាងេវិកាម្កុង ម្សុកសម្មាប់ឆ្ា ុំ២០១៣។ 

៤. ការពម្ងឹងស្ថា ប័នថ្នា កជ់ាតសិម្មាប់ការោុំម្ទ នងិការម្តតួពនិតិយ 

ការពម្ងឹងស្ថា ប័នថ្នា ក់ជាតគិដ្ើរបីការោុំម្ទ និងការម្តួតពិនិតយគលើការអនុវតតម្បព័ន ធម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតា ុ

របស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ រឺជាកិច ចការដ៏្មានស្ថរសុំខាន់រួយ ផដ្លែអ៣បានគដត តគៅគលើការពម្ងឹងសរតា

ភាពរបស់ម្កសួងគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុ និងអាជាា ធរសវនករមជាតិ។ ោក់ព័ន ធនឹងកិច ចការគនោះ កាុងឆមាសទី១នន

ឆ្ា ុំ២០១២ ការសិកាវាយតនរាផែ ាកស្ថា ប័ន និងការកុំណត់ពតីម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សរតាភាពរបស់នាយកោឋ នហិរញ្ ញ

វតាុរូលោឋ នននម្កសួងគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុម្តូវបានគរៀបចុំបញ្ចប់។ រញ្ជ្ន តីេ មីៗរួយចុំនួនម្តូវបានគម្ជើសគរីស និង

ផតងតាុំងបផនារឲគពញការង្ករកាុងនាយកោឋ នគនោះ គដ្ើរបីបុំគពញនូវតម្រូវការជាក់ផសតង។ គទោះជាោ ងគនោះកត ី

ការបណតុ ោះប ត លដ្ល់រញ្ជ្ន តីេ មីទុំងគនាោះពុុំទន់ម្តូវបានចប់គែ តើរអនុវតតគៅគឡើយ។ សករមភាពគនោះ នឹងគម្ោង

អនុវតតគៅកាុងឆមាសទី២។ 
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៥. ការគែៃរធនធានហរិញ្ញវតាគុៅរដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

 កាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ អនុករមវធីិទី៤ គម្ោងនឹងគែ ៃរេវិកាចុំនួន ៩៣.៩៥៧.៩០០ដុ្លាា រអាគររិក គៅឲ

រដ្ឋបាលរាជធានី គែតត កាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ េវិកាសរុបផដ្លគម្ោងគែៃរសម្មាប់រូលនិធិឃុុំ សង្កា តរ់ួរមានចុំនួន

ម្បមាណ៦៥,១លានដុ្លាា រ ផដ្លកាុងគនាោះេវិកាចុំនួនម្បមាណ២០,១លានដុ្លាា រ រឺជាេវិកាផដ្លគៅសល់

ពីឆ្ា ុំ២០១១ និងេវិកាសរុបចុំនួនម្បមាណ៤៥លានដុ្លាា រជាេវិកាឆ្ា ុំ២០១២។ រិតម្តឹរដ្ុំ ច់ឆមាសទី១ឆ្ា ុំ

២០១២គនោះ េវិកាចុំនួនម្បមាណ២៣,៧លានដុ្លាា រ គសមើនឹង៣៦,៥%ននេវិកាគម្ោងសរុបម្តូវបានគែ ៃរគៅឲឃុុំ 

សង្កា ត់។  

សគងេប៖ 

 គទោះបីមានការយឺតោ ងចុំគោោះការអនុវតតសករមភាពរួយចុំនួន ផតជារួរ ការអនុវតតផែនការសករមភាព 

និងេវិការបស់អនុករមវិធីទី៤ កាុងឆមាសទី១ឆ្ា ុំ២០១២គនោះបានដ្ុំគណើរការល ែម្បគសើរ។ លទធែលសុំខាន់ៗរួយ

ចុំនួនម្តូវបានបគង ាើតគឡើង ផដ្លកាុងគនាោះរួរមាន ការធានាបាននូវកិច ចម្បតិបតតិការននការគែ ៃរ និងម្រប់ម្រងការ

អនុវតតរូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់ផដ្លកាុងគនាោះេវិកាម្បមាណ៣៦%ម្តូវបានគែ ៃរគៅរណនីឃុុំ សង្កា ត់។ រូលនិធិម្កុង 

ម្សុកម្តូវបានបគង ាើតតាររយៈការគរៀបចុំ អនុរ័ត និងោក់ឲអនុវតតនូវអនុម្កឹតយសតីពីការគរៀបចុំ និងការ

ម្បម្ពឹតតគៅននរូលនិធិម្កុង ម្សុក នាផែរីនា ឆ្ា ុំ២០១២។ គៅកាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ គទោះបីម្បព័ន ធម្រប់ម្រង

ហិរញ្ ញវតាុេ មសីម្មាបអ់នុវតតរូលនិធិម្កុង ម្សុកពុុំទន់ម្តូវបានអនុវតតគោយស្ថរពុុំទនម់ានលិែិតបទោឋ នោកព់័ន ធ

នានា ក៏ការគរៀបចុំសម្មាប់ការអនុវតតេវិកាម្កុង ម្សុក កាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះម្តូវបានផកលុំអជាបគណដ ើរៗ តារ

រយៈការគធវើម្បតិភូករមអា ប័កគែ ៃរសិទធិពីអភិបាលគែតត ឲគៅអភិបាលម្កុង ម្សុកកាុងការអនុវតតកញ្ចប់េវកិា 

ឆ្ា ុំ២០១២របស់ែានួផដ្លមានចុំនួនសរុបម្បមាណជាង១០លានដុ្លាា រ។ គម្ៅពីគនោះ គសចកតីម្ោងអនុម្កតឹយសតីពី

ម្បព័ន ធម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតាុម្កងុ ម្សុក ផដ្លជាលិែិតបទោឋ នរតិយុតតដ៏្មានស្ថរសុំខាន់ និងចុំបាច់រួយសម្មាប់

ម្បតិបតតិការរូលនិធិម្កុង ម្សុក ម្តូវបានគរៀបចុំបញ្ចប់ គដ្ើរបីោក់ជូន រ.ជ.អ.ប និងរាជរោឋ ភិបាលពិនតិយ និង

អនុរ័តកាុងឆមាសទី២គនោះ។ ការសិកាអុំពីជគម្រើសនានាសម្មាប់ការកុំណត់នូវម្បភពចុំណលូដៃ ល់របស់រូលោឋ ន 

ផដ្លជាម្បភពធនធានដ៏្មានស្ថរសុំខាន់របស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ក៏បានចប់គែ តើរសិកា និងពិភាកា

សម្មាប់គធវើជារូលោឋ នកាុងការគរៀបចុំគោលនគោបាយសតីពីចុំណលូដៃ លរ់បស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិែងផដ្រ។ 
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បផាកទ៥ី 
ម្របព័នធកស្ថងបផនការ និងកមាវិធីវិនិតោគរដាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ 

(អនុកមាវិធី៥ អនុវតតតដ្ឋយម្រកសងួបផនការ) 
 

ផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១១ននអនុករមវិធីទី៥ គដត តជាសុំខាន់គៅគលើការគរៀបចុំបគង ាើតម្បពន័ ធ

កស្ថងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងករមវិធីវិនិគោររបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងការអភិវឌ្ឍសរតាភាពកាុងការ

កស្ថងផែនការអភិវឌ្ឍន ៍ និងករមវិធីវិនិគោររបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ លទធែលសគងេបននការអនុវតត

ផែនការសករមភាព និងេវកិាកាុងឆមាសទី១ឆ្ា ុំ២០១១ននអនកុរមវិធីទី៥គនោះ មានដូ្ចខាងគម្ការ ៖ 

១. ម្បពន័ ធកស្ថងផែនការអភវិឌ្ឍន ៍នងិករមវធីិវនិគិោររបសរ់ដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ៖  

ការគរៀបចុំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងករមវិធីវិនិគោរកាុងន័យគឆាើយតបគៅនឹងតម្រូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ 

និងជុំរុញកិច ចអភិវឌ្ឍគសដ្ឋកិច ចរូលោឋ ន រឺជាតម្រូវការដ៏្ចុំបាច់របស់ម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 

ម្បព័ន ធកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានោក់ឲអនុវតតចប់ពឆី្ា ុំ២០១១ តាររយៈលិែតិបទោឋ ន

រតយិុតត និងគសចកតីផណនាុំនានា។ គទោះជាោ ងគនោះកតី គោយស្ថរគពលគវលារិនអុំគ យែល លិែិតបទោឋ ន

រតិយុតត និងគសចកតីផណនាុំទុំងគនាោះម្តូវបានគរៀបចុំបគង ាើតគឡើងកាុងលកេណៈម្បញាប់ម្បញាល់ គដ្ើរបីធានាថ្ន

ម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិផដ្លគទើបនឹងបគង ាើតេ មីអាចមានលទធភាពកាុងការកស្ថងផែនការអភិវឌ្ឍន៥៍ឆ្ា ុំ 

និងករមវិធីវិនិគោរ៣ឆ្ា ុំរកំលិគៅកាុងឆ្ា ុំទី១ននអាណតតិរបស់ែានួ។ ជារួរ ម្បព័ន ធកស្ថងផែនការរដ្ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិគនោះ ពុុំបានឆាោុះបញ្ហច ុំងចរិកលកេណៈគោយផឡកៗពោីា របស់ម្កុរម្បឹកាតារម្បគភទននរដ្ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិ ផដ្លជាតុំបន់ជនបទ និងតុំបនទី់ម្បជុុំជនគៅគឡើយ។ កាុងន័យផកលុំអម្បព័ន ធកស្ថងផែនការរបស់

រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ គៅគដ្ើរឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ការសិកាវាយតនរារួយគលើម្បព័ន ធកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាល 

ថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានអនុវតត គហើយផែែកគលើលទធែលននការសិកាវាយតនរាគនោះ គសចកតីម្ោងគោលនគោបាយ 

សម្មាបែ់ តល់គោលការណ៍ផណនាុំកាុងការផកលុំអគសចកដផីណនាុំសដីពកីិច ចដ្ុំគណើរការកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិ កម៏្តូវបានគរៀបចុំគឡើង។ គសចកតីម្ោងគោលនគោបាយគនោះ នឹងម្តូវចត់ផចងគោយម្កសួង

ផែនការសម្មាប់ការពិភាកា ពិគម្ោោះគោបល់ជារួយម្កសួង ស្ថា ប័នោក់ព័ន ធ និងគដ្ើរបីោក់ជូន រ.ជ.អ.ប 

និងរាជរោឋ ភិបាលពិនតិយ និងអនុរ័តគៅកាុងឆមាសទី២ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ។ ជារួយោា គនោះផដ្រ ម្កុរការង្កររបស់

អនុករមវិធីទី៥ននម្កសួងផែនការក៏បានសហការជារួយនដ្រូោកព់័ន ធបានគធវើការសិកាគឡើង វិញអុំពដី្ុំគណើរការនន

ការកស្ថងផែនការឃុុំ សង្កា ត់ គដ្ើរបីផកលុំអឧបករណ៍ នងិវិធីស្ថញ្ជ្សតសម្មាប់ការោក់បញ្ជលូការគឆាើយតបចុំគោោះ

តម្រូវការរបស់ម្សីតគៅកាុងផែនការឃុុំ សង្កា ត់ឲកាន់ផតមានលកេណៈល ែម្បគសើរគឡើង។ បផនារគលើគនាោះគទៀត 

ម្កសួងផែនការក៏បានគរៀបចុំសិកាេ ស្ថលាពិគម្ោោះគោបល់អុំពីការផកសម្រួលដ្ុំគណើរការកស្ថងផែនការឃុុំ 
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សង្កា ត់ផដ្លមានអាកចូលរួរជារញ្ជ្នតីបគច ចកគទសរកពបី ត រាជធានី គែតត តុំ ង UNDP, UNICEF និង

គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប។   

២.  ការអភវិឌ្ឍសរតាភាពសម្មាបក់ារកស្ថងផែនការអភវិឌ្ឍន ៍និងការកស្ថងផែនការអភវិឌ្ឍន៍

របសរ់ដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

កាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ការអភិវឌ្ឍសរតាភាពដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិសម្មាប់ការគធវើ

បច ចបុបន ាភាពននផែនការអភិវឌ្ឍន ៍និងករមវិធីវិនិគោររបស់ែានួ រឺគដត តជាសុំខាន់គៅគលើសករមភាពបណតុ ោះប ត ល

របស់រដ្ ឋបាលរាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ។ រញ្ជ្ន តីសុំខាន់ៗននរាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌចុំនួន៥៧៣របូ 

(២២%ជាញ្ជ្សតី) ម្តូវបានបណតុ ោះប ត លសតីពីការគធវើបច ចបុបន ាភាពផែនការអភិវឌ្ឍន៍ នងិករមវិធីវិនិគោររាជធាន ី

គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ។  

ជារួយោា គនោះផដ្រ ការម្បរូលទិនាន័យរូលោឋ នឃុុំ សង្កា ត់ ក៏ជាសករមភាពសុំខាន់ផដ្លបានអនុវតតគៅ

កាុងឆមាសទី១គនោះ កាុងគនាោះ ទិន ាន័យរូលោឋ នឃុុំ សង្កា ត់ផដ្លជាការម្បរូលែតុុំនូវព័ត៌មាន សូចនាករគសដ្ឋកិច ច

សងគរសុំខាន់ៗពីតារប ត ភូរិចុំនួន១៤.០៧៥ និងឃុុំ សង្កា ត់ចុំនួន១.៦៣៣ទូទុំងម្បគទស ម្តូវបានម្បរូល 

និងគធវើបច ចបុបន ាភាព។ 

សគងេប៖ 

ជារួរ លទធែលសុំខាន់ននការអនុវតតផែនការសករមភាព និងេវិការរបស់អនុករមវិធីទី៥កាុងឆមាសទី១នន

ឆ្ា ុំ២០១២គនោះ រឺការគរៀបចុំគសចកតីម្ោងម្កបែ័ណឌ គោលនគោបាយ គដ្ើរបីែ តល់គោលការណ៍ផណនាុំសម្មាប់ការ

ផកលុំអម្បព័ន ធកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ការបណតុ ោះប ត លគៅថ្នា ក់រាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក 

ែណឌអុំពីការគធវើបច ចបុបន ាភាពផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងករមវិធីវិនិគោររបស់ែានួ ការសិកាគដ្ើរបីផកសម្រួលកិច ច

ដ្ុំគណើរការកស្ថងផែនការឃុុំ សង្កា ត់ សម្មាប់ការគរៀបចុំ និងអនុវតតផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និង ករមវិធីវិនិគោរកាុង

អាណតតិទី៣របស់ម្កុរម្បឹកាឃុុំ សង្កា ត់ និងការម្បរូល និងគធវើបច ចបុបន ាភាពទិន ាន័យរូលោឋ នឃុុំ សង្កា ត់

ឆ្ា ុំ២០១២។ 
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បផាកទ៦ី 
ការអភិវឌ្ឍសម្មគមម្រកុមម្របឹកាននរដាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាតិ  

(អនុកមាវិធី៦ អនុវតតតដ្ឋយសមព័នធភាពជាតិម្រកុមម្របឹកា ឃុាំ សងាា ត់) 
 

 ផែនការសករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២ននអនុករមវិធីទី៦ គដត តជាសុំខាន់គៅគលើការពម្ងឹងសមាររ

ម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ សករមភាពសុំខាន់ៗផដ្លបានអនុវតតកាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះរួរ

មាន ៖ 

១. ការគរៀបចុំបគង ាើតសមាររម្ករុម្បកឹារដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ៖  

 ការគរៀបចុំបគង ាើតសមាររម្ករុម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ រឺជាសករមភាពផដ្លម្តូវអនុវតតបន តពឆី្ា ុំ

២០១១ ផដ្លបានសិកា និងអគង ាតស្ថៃ បសៃង់ គដ្ើរបីកុំណត់នូវជគម្រើសនានាសម្មាប់ការបគង ាើតសមាររម្កុរ 

ម្បឹកាននរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ គៅឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ គម្ការការសម្របសម្រួលរបស់គលខាធិ

ការោឋ នសរព័ន ធភាពជាតិម្កុរម្បឹកាឃុុំ សង្កា ត់ សិកាេ ស្ថលាពគិម្ោោះគោបល់រួយម្តូវបានគរៀបចុំ គដ្ើរបីពិភាកា

គលើជគម្រើសនានាផដ្លបានកុំណត់គៅកាុងឆ្ា ុំ ២០១១ និងគរៀបចុំយុទធស្ថញ្ជ្សតនានាសម្មាប់ការគរៀបចុំបគង ាើត

សមាររម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលោា ក់គម្ការជាតិ។ ជាលទធែល សិកាេ ស្ថលាពិគម្ោោះគោបល់គនោះ បានសគម្រច

គម្ជើសគរីសយកជគម្រើសននការបគង ាើតសមាររម្កុរម្បឹកាចុំនួន២ រឺសមាររម្កុរម្បឹការាជធានី គែតត 

និងសមាររម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុក ែណឌ  និងឃុុំ សង្កា ត់។ ជារួយោា គនោះផដ្រ គដ្ើរបីធានាបាននូវការគរៀបចុំ

បគង ាើតសមាររម្កុរម្បឹកាទុំង២ម្បគភទគនោះ សិកាេ ស្ថលាក៏បានសគម្រចគរៀបចុំបគង ាើតរណៈកមាម ធិការរួយ

ផដ្លមានសមាជិកចុំនួន១១១រូប និងរណៈដឹ្កនាុំរណៈកមាម ធិការ ផដ្លមានសមាជិកចុំនួន០៩រូប។ គដ្ើរបី

ឈានដ្ល់ការគរៀបចុំបគង ាើតសមាររម្កុរម្បឹកាទុំង២ម្បគភទគនោះ គសចកតីម្ោងលកេន តិកៈរបស់សមាររ

ម្កុរម្បឹកាទុំង២ម្បគភទ ក៏ម្តូវបានគរៀបចុំ និងបានោកឲ់ពិភាកាពិគម្ោោះគោបល់ និងកាុងចុំគ រសមាជិក

ននរណៈកមាម ធិការគនោះ។  បនាៃ ប់ពីទទួលបានការឯកភាពោា គលើគសចកតីម្ោងលកេន តិកៈទុំងគនោះ ជុំហានបនាៃ ប់

ផដ្លម្តូវអនុវតតបន ត រឺការគម្ជើសគរីសសមាជិកសម្មាបក់ារបគង ាើតសមាររម្កុរម្បឹកាទុំង២ម្បគភទគនោះ ផដ្ល

គម្ោងគធវើគៅកាុងឆមាសទី២ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ។  

សគងេប៖ 

 ជារួរ ការអនុវតតផែនការសករមភាព និងេវិកាកាុងឆមាសទី១ននអនុករមវិធីទី៦ មានដ្ុំគណើរការល ែ និង

តារគពលគវលាផដ្លបានគម្ោងម្ពរជារួយនឹងការបគង ាើតបាននូវលទធែលសុំខាន់ៗ ររួឲកត់សមាគ ល់ ផដ្លកាុងគនាោះ

រួរមាន ការឯកភាពោា គលើការគរៀបចុំបគង ាើតសមាររម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិជា២ម្បគភទគែសងោា  

ការគរៀបចុំរណៈកមាម ធិការ និងរណៈដឹ្កនាុំរណៈកមាម ធកិារសម្មាប់កិច ចដ្ុំគណើរការបគង ាើតសមាររម្កុរម្បឹកា

ទុំង២ម្បគភទគនោះ និងការគរៀបចុំគសចកតីម្ោងលកេន តិកៈរបស់សមាររម្កុរម្បឹកា២ម្បគភទខាងគលើ។ 
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បផាកទ៧ី 
លទៃផលននការអនុវតតសកមាភាពរបសឃ់ុាំ សងាា ត់ 

 

១.ការអនវុតតរគម្មាងរលូនធិឃិុុំ សង្កា ត ់

រូលនិធិឃុុំសង្កា ត់ រឺជាសមាសភារដ៏្សុំខាន់រួយននកិច ចដ្ុំគណើរការកុំផណទម្រង់តារផបបម្បជាធិបគតយយ 

គៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ រូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់ ម្តូវបានគែ ៃរជារូលនិធិោម នភាជ ប់ល័កេែណ័ឌ គៅឲដ្ល់ឃុុំ សង្កា ត់ 

គដ្ើរបីគម្បើម្បាស់សម្មាប់ការបុំគពញរុែង្ករអាណតតិទូគៅរបស់ែានួ។ ទុំហុំរូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់ម្តូវបានគកើនគឡើងជា

បនតបនាៃ ប់ ផដ្លរហូតរកដ្ល់ឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ទុំហុំននរូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់គនោះមានចុំនួនម្បមាណ ៤៤.៩៣៥.៨០២

ដុ្លាា រ ឬគសមើនឹង២,៨%ននចុំណលូចរន តរបស់ជាតិ។  កាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ឃុុំ សង្កា ត់នីរួយៗ ទទួលបានរូលនិធិឃុុំ 

សង្កា ត់របស់ែានួជារធយរចុំនួនម្បមាណ២៧.៥១៧ដុ្លាា រ។ ជាទូគៅ ឃុុំ សង្កា តគ់ម្បើម្បាស់រូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់

របស់ែានួរួយផែាក (១ភារ៣ននរូលនិធិសរុប) សម្មាប់បគម្រើឲកិច ចការរដ្ ឋបាល និងរួយផែាកគទៀត (២ភារ៣

រូលនិធិសរុប) សម្មាប់ការគរៀបចុំ និងអនុវតតរគម្មាងអភិវឌ្ឍន៍ជាអាទិភាពនានា (គហោឋ រចនាសរព័ន ធរូបវន ត និង

គសវាសងគរ) ផដ្លបានកុំណត់គៅកាុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងករមវិធីវិនិគោរ កាុងន័យគឆាើយតបគៅនឹងតម្រូវការ

របស់ម្បជាពលរដ្ឋកាុងផដ្នសរតាកិច ចរបស់ែានួ។  

 ការអនវុតតរគម្មាងរលូនធិឃិុុំ សង្កា តផ់ែ ាកគហោឋ រចនាសរពន័ ធរបូវន ត ៖ ជាលទធែលរិតម្តឹរចុងផែ

រិេុនា ឆ្ា ុំ២០១២គនោះរួរមានរគម្មាងរូលនិធិឃុុំសង្កា ត់សម្មាប់ឆ្ា ុំ២០១១សរុបចុំនួន១.៦៩៧ កាុង

គនាោះ៧៦% បានបញ្ចប់ការស្ថងសង់, ១៣%អនុវតតបានគលើសពី៥០%, ៥%អនុវតតបានតិចជាង

៥០%, ៣%រិនទន់បានអនុវតត និង៣%ម្តូវគបាោះបង់គចល។ រគម្មាងរូលនិធិឃុុំសង្កា ត់

ឆ្ា ុំ២០១២ សរុប១.៩០០ កាុងគនាោះ៣៦%បានចុោះកិច ចសន , ២៧%បានបញ្ចប់ការសិកា, 

៣២%កុំពុងដ្ុំគណើរការសិកា និង៥%រិនទន់បានសិកា។ ចុំគោោះរគម្មាង៣៦% (៦៧៥រគម្មាង) 

ផដ្លបានចុោះកិច ចសន ភារគម្ចើនរឺជារគម្មាងែាវូលុំជនបទនិងលូទឹក ផដ្លកាុងគនាោះ០៦%បានបញ្ចប់

ការស្ថងសង់, ១៤%អនុវតតបានគលើសពី៥០%, ២៥%អនុវតតបានតិចជាង៥០% និង៥៥%

កុំពុងចប់គែ តើរអនុវតត។ 

 ការអនវុតតរគម្មាងរលូនធិឃិុុំ សង្កា តផ់ែ ាកគសវាសងគរ ៖ គម្ៅពីការអនុវតតរគម្មាងរូលនិធិឃុុំ 

សង្កា ត់ គៅកាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះមានឃុុំ សង្កា ត់ភារគម្ចើនក៏បានយកចិតតទុកោក់ែងផដ្រកាុងការ

អនុវតតសករមភាពផែ ាកគសវាសងគរ គោយគម្បើម្បាស់េវិកាឃុុំ សង្កា ត់ និងេវិកាផដ្លបានរកពនីដ្រូ

អភិវឌ្ឍនន៍ានា។ ការង្ករគសវាសងគរផដ្លឃុុំ សង្កា ត់បានអនុវតតកន ាងរកគនោះ រឺទក់ទងគៅ

នឹងការគរៀបចុំ និងោុំម្ទដ្ល់ការែ តល់គសវារគតតយយសិកាសហររន៍ ទឹកស្ថែ ត និងអនារ័យ 
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សុែភាពមាតា និងទរកផដ្លគទើបនឹងគកើត អាហារូបតារភ កិច ចការោរកុមារ និងម្រួស្ថរ

ង្កយរងគម្ោោះ និងការជុំរញុដ្ល់កិច ចការចុោះបញ្ជីអម្តានុកូលោឋ ន។ កាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ 

ការអនុវតតសករមភាព គសវាសងគររបស់ឃុុំ សង្កា ត់ សគម្រចបានលទធែលដូ្ចខាងគម្ការ៖ 

 ការែតល់គសវាោុំម្ទរគតតយយសិកាសហររន៍ចុំនួន២.០៤៥ស្ថលា តាររយៈការជួយឧបតារភ

ម្បាកគ់បៀរវតសដ្ល់ម្រូរគតតយយសិកាសហររន៍ និងសមាភ រៈសិកាជាគដ្ើរ ផដ្លមានកុមារសរុប

ចុំនួនម្បមាណ៥១.៤០៤ នាក់ (កុមារី ៥៣%) បានចូលគរៀន។ 

 ការែតល់គសវាោុំម្ទដ្ល់ស្ថលាគរៀនចុំនួន៨៥៩ និងរណឌលសុែភាពចុំនួន២២៥ កាុងការផកលុំអ

អនារ័យ។ 

 ការែតល់គសវាោុំម្ទម្រួស្ថរង្កយរងគម្ោោះចុំនួន៦.០៩៣ម្រួស្ថរ កាុងការផកលរែអនារ័យ។ 

 ការែតល់គសវាោុំម្ទម្រួស្ថរង្កយរងគម្ោោះចុំនួន៧.៣៧៧ម្រួស្ថរ គដ្ើរបីទទួលបានបងគន់អនារ័យ

គម្បើម្បាស់។ ចុំគោោះការែតល់គសវាោុំម្ទគនោះ ឃុុំ សង្កា ត់មានលទធភាពជួយផតផែ ាក រួយ

ប ុគ ណ ោះ ឧទហរណ៍ ការែតល់ជូនចនបងគន់ដ្ល់ម្រួស្ថរង្កយរងគម្ោោះគដ្ើរបីគធវើបង គន់គម្បើម្បាស់។  

 ការែតល់គសវាជួយោុំម្ទញ្ជ្សតីមាននែៃគោោះចុំនួន៧.៥៥៣នាក់ គោយបានបញ្ជនូញ្ជ្សតីមាននែៃគោោះ

ទុំង គនាោះគៅសម្មាលកូនគៅរណឌលសុែភាព តាររយៈការជួយោុំម្ទនេ ាគធវើដ្ុំគណើរ។  

សគងេប៖ 

ជារួរ ការអនុវតតរគម្មាងរូលនិធិឃុុំ សង្កា តក់ាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ហាក់ដូ្ចជាមានភាពយឺតោ វគោយ

មានរគម្មាងគហដ្ឋរចនាសរព័ន ធរូបវន តម្បមាណតិចជាង៥០%ប ុគ ណ ោះផដ្លម្តូវបានគរៀបចុំ និងចុោះកិច ចសន អនុវតត។ 

ោ ងគនោះកតី កាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ឃុុំ សង្កា ត់ភារគម្ចើនកប៏ានបផង វរការយកចិតតទុកោក់របស់ែានួកាុងការជុំរុញការ

អនុវតតសករមភាពែតល់គសវាសងគរ តាររយៈការោុំម្ទការបគង ាើតរគតតយយសិកាសហររន៍ ទឹកស្ថែ តនិងអនារ័យ 

សុែភាពមាតានិងទរកផដ្លគទើបនឹងគកើត អាហារូបតារភ កិច ចការោរកុមារ និងម្រួស្ថរង្កយរងគម្ោោះ និងការ

ជុំរុញកិច ចចុោះបញ្ជីអម្តានុកូលោឋ ន។  
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បផាកទ៨ី 
បញ្ហា ម្របឈមសាំខាន់ៗ និងដាំត ោះម្រស្ថយ 

 

ឆ្ា ុំ២០១២គនោះ រឺជាឆ្ា ុំផដ្លម្តូវអនុវតតសករមភាពរួយជុំហានបផនារគទៀត បនាៃ ប់ពីបានឆាងែុតោ ង

គជារជ័យនូវដ្ុំ ក់កាលអនដរកាល និងការចបគ់ែ ដើរដ្ុំបូងដ៏្លុំបាកសមរុស្ថម ញកាុងឆ្ា ុំ២០១១។  កាុងការអនុវតត

គៅកាុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ទនៃឹរនឹងលទធែលផដ្លសគម្រចបានរួរជាគមាទនៈដូ្ចគរៀបរាប់ពីខាងគលើ ក៏

មានជួបម្បទោះនូវបញ្ហា ម្បឈរសុំខាន់ៗរួយចុំនួន ផដ្លម្តូវបនតយកចិតដទុកោក់គោោះម្ស្ថយគៅកាុងឆមាសទី២។ 

បញ្ហា ម្បឈរចរបងៗទុំងគនាោះរួរមាន ៖ 

១. ការពម្ងឹងស្ថា បន័ និងម្បពន័ ធម្របម់្រងបរុគលកិរបសរ់ដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ 

គទោះបីជាលិែិតបទោឋ នរតិយុតតជាគម្ចើនោកព់័ន ធនឹងការគរៀបចុំរចនាសរព័ន ធម្រប់ម្រង និងការម្បម្ពឹតតគៅ

របស់រាជធាន ីគែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ  ម្តូវបានគរៀបចុំ និងោក់ឱ្យគម្បើម្បាស់កគ៏ោយ ក៏ប ុផន តលិែិតបទោឋ នទុំង

គនាោះរិនទន់បានគឆាើយតបទុំងម្សុងគៅនឹងល័កេែ័ណឌគោលនគោបាយសម្មាបក់ារពម្ងឹងស្ថា ប័ន និងការម្រប់

ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ដូ្ចផដ្លបានកុំណត់គៅកាុងចាប់គរៀបចុំអង គការគៅគឡើយ។ ការអនុវតតជាក់

ផសតងននរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិតាររបត់េ មីននកុំផណទម្រង់ បានជួបម្បទោះនូវបញ្ហា ម្បឈររួយចុំនួន ជាពិគសស 

របឺញ្ហា ម្បឈរចុំគោោះការពម្ងឹងភាពជាមាច ស់កាុងការអនុវតត និងការម្រប់ម្រងកិច ចដ្ុំគណើរននការកុំផណទម្រង់គៅ

កាុងស្ថា ប័នរបស់ែានួ បញ្ហា ម្បឈរចុំគោោះការអនុវតតតារនីតិវិធីការង្ករផដ្លបានកុំណត់សម្មាប់ការម្រប់ម្រង 

និងចត់ផចកស្ថា ប័នរបស់ែានួ។ល។ ជារួយោា គនោះផដ្រ ការយឺតោ វននការគរៀបចុំ និងោក់គចញនូវគោល

នគោបាយ និងលិែិតបទោឋ នរតិយុតតោកព់័ន ធនឹងការម្រប់ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងការែវោះខាត

នូវនីតិវិធីរដ្ ឋបាលសម្មាប់ការម្បម្ពឹតតគៅននអងគភាពនានារបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ អាចប ត លឲមាន

ែលប ោះោលដ់្ល់ការពម្ងឹងផែសរណគនយយភាពរវាងអងគរដ្ ឋបាលជារួយនឹងម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការ

ជាតិនីរួយៗ និងការពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការអនុវតតការង្កររបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិទុំងរូល។ 

គដ្ើរបីគោោះម្ស្ថយបញ្ហា ម្បឈរទុំងគនោះ កាុងឆមាសទី២គនោះ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប នឹងគរៀបចុំការ

សិកាវាយតនរាសីុជគម្ៅអុំពសី្ថា នភាពននការម្រប់ម្រង និងការអនុវតតរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងជុំរុញ

ដ្ល់ការគរៀបចុំបញ្ចប់ និងោក់ឲគម្បើម្បាស់នូវគោលនគោបាយសតីពីការម្រប់ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការ

ជាតិ និងលិែិតបទោឋ នសម្មាបដ់្ុំ ក់កាលអនតរកាលននការម្រប់ម្រងបុរគលកិផដ្លបានគធវើសមាហរណករមគៅកាុង

រចនាសរព័ន ធេ មីននរដ្ ឋបាលរាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ  និងចប់គែ តើរសិកាបគង ាើតចាបស់ហលកេន តិកៈគោយ

ផឡកសម្មាប់ម្រប់ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ គលើសពីគនោះ គលខាធិការោឋ ននឹងែិតែុំបនតជុំរុញ
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ការយកចិតតទុកោកគ់លើការគរៀបចុំ និងផកសម្រួលគោលការណ៍ផណនាុំសតីពីនីតិវធីិរដ្ ឋបាលរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិជាពិគសសសម្មាប់ថ្នា ក់ម្កុង ម្សុក។ 

២. ការគរៀបចុំលែិតិបទោឋ នរតយិតុដសម្មាបក់ារម្របម់្រងធនធានហរិញ្ញវតាមុ្កងុ ម្សកុ 

គទោះបីជាអនុម្កឹតយសតពីីរូលនិធិម្កុង ម្សុក ម្តូវបានអនរ័ុត និងោក់ឲគម្បើម្បាស់ ផដ្លជាម្កបែ័ណឌ

រតិយុតតដ៏្មានស្ថរសុំខាន់រួយសម្មាបគ់ធវើឲរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក មានេវិកាដៃ ល់ែានួកាុងការអភិវឌ្ឍរូលោឋ នក៏

គោយ ក៏ម្កុង ម្សុកទុំងគនាោះគៅពុុំអាចគម្បើម្បាស់ និងម្បតិបតតិការរូលនិធិគនោះបានគពញគលញគៅគឡើយ។ 

បញ្ហា គនោះ រឺគោយស្ថរពុុំទន់មានការអនុរ័តអនុម្កតឹយសតីពីម្បព័ន ធម្រប់ម្រងហិរញ្ ញវតាមុ្កុង ម្សុក និងលិែិត

បទោឋ នរតិយុតត ផដ្លោកព់ន័ ធ និងចុំបាច់រួយចុំនួនគែសងៗគទៀត។ ការយឺតោ វននការគរៀបចុំ និងោក់គចញនូវ

លិែិតបទោឋ នរតយិុតដទិុំងគនោះនឹងរិនម្តឹរផតបងាែលប ោះោល់ដ្ល់ការអនុវតដផែនការអភិវឌ្ឍន ៍ និងករមវិធី

 វិនិគោររបស់ម្កុង ម្សុកគៅកាុងឆ្ា ុំ២០១២ប ុគ ណ ោះគទ ប ុផន ដវានឹងគធវើឱ្យមានការប ោះោល់ដ្ល់ការអនុវតដគៅកាុង

ឆ្ា ុំ២០១៣ែងផដ្រ។ គដ្ើរបីគោោះម្ស្ថយបញ្ហា ម្បឈរទុំងគនោះ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប នឹងែិតែុំសហការ

ជារួយម្កសួងគសដ្ឋកិច ច និងហិរញ្ ញវតាុគដ្ើរបីធានានូវការគរៀបចុំ និងោក់គចញនូវលិែិតបទោឋ នរតិយុតដចិុំបាច់

ទុំងគនោះឱ្យបានកាុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ ម្ពរទុំងគរៀបចុំឲមានយនតការោុំម្ទ និងយនតការបណតុ ោះប ត លដ្ល់

ម្បតិបតតិករ និងអាកោក់ព័ន ធនានាគៅកាុងឆមាសទី២ គដ្ើរបីជុំរុញដ្ល់ការអនុវតតរូលនិធិម្កុង ម្សុកគពញគលញពី

ឆ្ា ុំ២០១៣តគៅ។  

៣. ការផកសម្រលួម្បពន័ ធកស្ថងផែនការរដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

គទោះបីជាម្បព័ន ធកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិម្តូវបានគរៀបចុំ និងោក់ឲយគម្បើម្បាស់រចួ 

គហើយកត ី ក៏ម្បព័ន ធគនោះពុុំទនប់ានឆាោុះបញ្ហច ុំងនូវសវ័យភាពរបស់ម្កុរម្បឹកានីរួយៗ នងិពុុំទន់បានសរម្សបគៅ 

នឹងចរិកលកេណៈគែសងៗោា ននរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ជាពគិសសរវាងតុំបន់ជនបទ និងតុំបន់ទីម្បជុុំជនគឡើយ។ 

គលើសពីគនោះ ម្បព័ន ធកស្ថងផែនការ និងម្បព័ន ធគរៀបចុំេវិការបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិពុុំទន់មានភាពសីុសង្កវ ក់

ោា គៅគឡើយ។ គដ្ើរបីគោោះម្ស្ថយនូវបញ្ហា ម្បឈរគនោះ រ.ជ.អ.ប នឹងោក់គចញនូវគោលនគោបាយសតីពមី្បព័ន ធ

កស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ គដ្ើរបីែ តល់គោលការណ៍តម្រង់ទិសសម្មាប់ការគរៀបចុំផកលុំអម្បព័ន ធ

កស្ថងផែនការរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ឲកាន់ផតមានលកេណៈសរម្សប និងឆាោុះបញ្ហច ុំងគៅនឹងចរិកលកេណៈ

គែសងៗោា ននរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិនីរួយៗ និងកាន់ផតមានម្បសិទធភាពកាុងការគធវើគសចកតីសគម្រចចិតតរបស់ម្ករុ

ម្បកឹាននរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិគម្ការសវ័យភាព និងស្ថា នភាពជាក់ផសតងរបស់រូលោឋ នកាុងការគឆាើយបតគៅ

នឹងតម្រូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ និងការជុំរុញកិច ចអភិវឌ្ឍរូលោឋ នរបស់ែានួម្បកបគោយភាពស័កតសិិទធិ។ 
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៤. ការពម្ងឹងរណគនយយភាពរបសរ់ដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

គោលការណ៍ជាស្ថរវនតរួយននកុំផណទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតារផបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

រកឺារពម្ងឹងផែសរណគនយយភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ឲម្សបតារគោលកាណ៍ននអភិបាលកិច ចតារផបប

ម្បជាធិបគតយយ ផដ្លទរទរឲមានការបគង ាើត និងពម្ងឹងការអនុវតតឲបានចាស់លាស់នូវម្បព័ន ធរណគនយយ

ភាពតារផបបម្បជាធិបគតយយ។ គដ្ើរបីគឆាើយតបគៅនឹងបញ្ហា គនោះ គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប នឹងបនតយក

ចិតតទុកោក់សហការជារួយស្ថា ប័នោកព់័ន ធកាុងការពម្ងឹងសរតាភាពដ្ល់ម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

និងការគរៀបចុំឯកស្ថរបគច ចកគទសនានាសម្មាប់ជាជុំនួយដ្ល់ម្កុរម្បឹកាថ្នា ក់គម្ការជាតិ កាុងការអនុវតត និង

ពម្ងឹងម្បព័ន ធរណគនយយភាពតារផបបម្បជាធិបគតយយគនោះ ឲកាន់ផតមានភាពល ែម្បគសើរគឡើង។  

៥. ការអភវិឌ្ឍសរតាភាពរដ្ឋបាលថ្នា កគ់ម្ការជាត ិ

ការអភិវឌ្ឍសរតាភាពរឺជាល័កេែណ័ឌ ដ៏្ចុំបាច់រួយសម្មាប់ការធានាបាននូវការបគង ាើត ការគលើកករពស់ 

និងនិរន តរភាពននកិច ចដ្ុំគណើរការកុំផណទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតារផបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ ែអ៣

បានកុំណត់នូវម្កបែ័ណឌយុទធស្ថញ្ជ្សតអភិវឌ្ឍសរតាភាពជាតិ ផដ្លគដត តការយកចិតតទុកោក់ជាចរបងគៅគលើការ

អភិវឌ្ឍសរតាភាពផែាកស្ថា ប័ន និងសរតាភាពបុរគលដ្ល់រដ្ ឋបាល ម្កុង ម្សុក ែណឌ  គដ្ើរបីឲថ្នា ក់រដ្ ឋបាលគនោះមាន 

សរតាភាពកាុងការអនុវតតតនួាទី ភារកិច ចរបស់ែានួម្បកបគោយម្បសិទធភាព គម្ការម្កបែ័ណឌននសវ័យភាពផដ្ល 

បានកុំណត់គោយចាប់គរៀបចុំអង គការ កាុងការជុំរុញកិច ចអភិវឌ្ឍរូលោឋ ន ការគលើកករពស់រុណភាពននការែតល់

គសវាស្ថធារណៈជូនម្បជាពលរដ្ឋ ការម្រប់ម្រង និងការអនុវតតរុែង្ករផដ្លម្តូវបានគែ ៃរឲម្បកបគោយភាព 

ស័កតិសិទធិ ម្ពរទុំងមានសរតាភាព និងលទធភាពសរម្សបកាុងការែតល់ការោុំម្ទផែ ាកបគច ចកគទសដ្ល់រដ្ ឋបាលឃុុំ 

សង្កា ត់តារតម្រូវការចុំបាច់។ គលើសពីគនោះ ម្កបែ័ណឌយុទធស្ថញ្ជ្សតអភិវឌ្ឍសរតាភាពជាតិ បានកុំណតន់ូវយនតការ 

និងយុទធស្ថញ្ជ្សតចុំបាច់នានាសម្មាប់ការែតល់អនតរាររន៍ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍសរតាភាពរបស់រដ្ ឋបាលម្កុង ម្សុក ផដ្ល 

កាុងគនាោះតម្រូវឲមានការគរៀបចុំបគង ាើតម្កុរអភិវឌ្ឍសរតាភាពគៅថ្នា ក់ជាតិ និងម្កុរអភិវឌ្ឍសរតាភាពគៅថ្នា ក់ 

រាជធានី គែតត។ បច ចបុបន ាគនោះម្កុរអភិវឌ្ឍសរតាភាពទុំងគៅថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់រាជធានី គែតត ម្តូវបានគរៀបចុំ

បគង ាើត គហើយម្កុរអភិវឌ្ឍសរតាភាពទុំងគនោះក៏កុំពុងម្តវូបានបុំោកប់ុំប ននូវជុំនាញអភិវឌ្ឍសរតាភាព គដ្ើរបីឲ

កាា យគៅជាម្កុរែ តល់អនតរាររន៍អភិវឌ្ឍសរតាភាពម្បកបគោយ វិជាជ ជីវៈ និងមានម្បសិទធភាពោ ងពិតម្បាកដ្។ 

គទោះជាោ ងគនោះកតី ការអភិវឌ្ឍសរតាភាពដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ រឺជាការទទួលែុសម្តូវរបស់ម្កសួង 

ស្ថា ប័នោកព់័ន ធនានាគៅតារសរតាកិច ចរបស់ែានួ និងផែ ែកតារគោលការណ៍នានាននកុំផណទម្រង់ការអភិវឌ្ឍ

តារផបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ អាម្ស័យគហតគុនោះ គដ្ើរបីធានាបាននូវម្បសិទធភាព និរន តរភាព 

និងភាពជាម្បព័ន ធននការអភិវឌ្ឍសរតាភាពដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ រ.ជ.អ.ប នឹងជុំរុញគលើកទឹកចិតតដ្ល់ការ

បណតុ ោះប ត លនានាផដ្លគរៀបចុំគឡើងគោយម្កសួង ស្ថា ប័នោកព់័ន ធទុំងគនាោះ ផដ្លម្តូវែាភាជ ប់ជារួយនឹង
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យនតការអភិវឌ្ឍន៍សរតាភាពរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ ផដ្លបានបគង ាើតគឡើងគម្ការម្កបែ័ណឌយុទធស្ថញ្ជ្សត

អភិវឌ្ឍនស៍រតាភាពជាតិ គោលរឺ រាល់ការបណតុ ោះប ត លនានា ម្តូវមានការចូលរួរ និងសហការជារួយម្កុរ

អភិវឌ្ឍន៍សរតាភាព ជាពិគសសការចូលរួរ និងការសហការជារួយម្កុរអភិវឌ្ឍន៍សរតាភាពរាជធាន ីគែតត។  

៦. ការែសពវែាយពត័ម៌ាន 

រកទល់បច ចបុបន ាគនោះ គទោះបីតាររយៈកិច ចែិតែុំម្បឹងផម្បងរបស់យនតការនានាននរចនាសរព័ន ធ រ.ជ.អ.ប 

កាុងការពម្ងីកនូវការយល់ដឹ្ង គៅកាុងចុំគ រម្កសួង ស្ថា ប័ន រញ្ជ្ន តីរាជការ ទុំងគៅថ្នា ក់ជាត ិនិងថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

ម្ពរទុំងដ្ល់អងគការរិនផរនរោឋ ភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិ ក៏ការែសពវែាយគនោះគៅពុុំទន់មានភាពសីុជគម្ៅ និង

ទូលុំទូលាយ ជាពិគសសគៅកាុងចុំគ រម្បជាពលរដ្ឋជាទូគៅគៅគឡើយ។ គហតុគនោះ កាុងឆមាសទី២ គលខាធិ

ការោឋ ននឹងបនតែិតែុំជុំរុញការែសពវែាយអុំពគីោលនគោបាយននកុំផណទម្រង់ដ៏្មានស្ថរៈសុំខាន់គនោះ សម្មាប់

បគង ាើនការយល់ដឹ្ងដ្ល់ម្កសួង ស្ថា ប័ន រញ្ជ្ន តីរាជការ ទុំងគៅថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់គម្ការជាតិ ម្ពរទុំងដ្ល់អងគការ

រិនផរនរោឋ ភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិ រជកាោឋ នសិសស និសសិត និងម្បជាពលរដ្ឋគៅរូលោឋ ននានា តាររយៈ

យនតការផដ្លមានម្ស្ថប់របស់ រ.ជ.អ.ប និងតារប ត ញែសពវែាយព័ត៌មាននានា ផដ្លមានជាអាទិ៍ដូ្ចជា គរហ

ទុំព័រ ករមវិធី វិទយុ និងទូរទសសន៍ ស្ថរព័ត៌មាន ម្ពឹតតិប័ម្តព័ត៌មាន ែិតតប័ណណ ទសសនាវដ្តីព័ត៌មាន ម្បិតិទិន

ម្បចុំឆ្ា ុំជាគដ្ើរ។ល។  

៧. ម្បពន័ ធតារោន ម្តតួពនិតិយ និងវាយតនរា 

ការគរៀបចុំម្បព័ន ធតារោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនរា មានស្ថរសុំខាន់សម្មាប់ការវាស់ផវង និងវាយតនរា

គលើម្បសិទធភាពននការអនុវតតករមវិធីគម្បៀបគធៀបគៅនឹងចុំណចុគៅនានាផដ្លបានគម្ោងទុក។ កនាងរកបញ្ហា

ម្បឈររួយចុំនួនបានគកើតមានទក់ទងគៅនឹងការតារោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនរា ដូ្ចជា ការយឺតោ វកាុង

ការគរៀបចុំ និងគែ ាើររបាយការណ៍ គោយស្ថរកងវោះខាតម្បព័ន ធតារោននិងម្តួតពិនិតយតាររយៈម្បព័ន ធកុុំពយូទ័រ កង វោះ

ម្បព័ន ធតារោន ម្តួតពិនិតយ និងវាយតនរារបស់អនុករមវិធីនីរួយៗ និងកងវោះខាតម្បព័ន ធគដ្ើរបីធានាបាននូវព័ត៌មាន

ម្បកបគោយសុម្កិតភាព និងផដ្លអាចទទួលយកបាន។ គដ្ើរបីគោោះម្ស្ថយបាននូវបញ្ហា ទុំងគនោះ គលខាធិការោឋ ន 

នឹងបនតជុំរុញការគរៀបចុំបញ្ចប់នូវម្បព័ន ធទិន ាន័យសដីពពី័ត៌មាន និងសូចនាកររនាឹោះៗគដ្ើរបីតារោនការអនុវតតផែនការ

សករមភាព និងេវិកា ផដ្លម្បព័ន ធគនោះនឹងសម្រួលដ្ល់ការង្ករម្តួតពិនិតយ និងរបាយការណ៍របស់អនុករមវិធីនានា 

និងថ្នា ក់រាជធានី គែតតឲមានភាពម្បគសើរ ជាងរុន។ បនាៃ ប់ពីម្បព័ន ធគនោះម្តូវបានអភិវឌ្ឍ អងគភាពម្តួតពិនិតយ 

វាយតនរា និងព័ត៌មានននគលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប ម្តូវគរៀបចុំវរគបណតុ ោះប ត លអុំពីម្បពន័ ធេ មគីនោះគៅដ្ល់

រាជធានី គែតត និងអនុករមវិធីនានា។ 
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៨. ម្បពន័ ធចុំ យម្បតបិតតកិារអាទិភាព (POC) 

ម្បព័ន ធចុំ យម្បតិបតតិការអាទិភាព ម្តូវបានឯកភាពោក់ឲគម្បើម្បាស់កាុងការអនុវតត ែអ៣ គដ្ើរបីជុំរុញ

គលើកទឹកចិតតដ្ល់រញ្ជ្ន តីរាជរោឋ ភិបាលឲចូលរួរកាន់ផតសករមកាុងការអនុវតតផែនការសករមភាព និងេវិកាម្បចុំឆ្ា ុំ

នន ែអ៣។ ប ុផន តកិច ចម្ពរគម្ពៀងគៅគលើម្បព័ន ធចុំ យម្បតិបតតិការគនោះ ម្តូវបានបញ្ចប់គៅចុងឆមាសទី១ននឆ្ា ុំ

២០១២គនោះ។ ការបញ្ចប់នូវម្បព័ន ធគនោះ បានប ដ លឲមានភាពអសករមជាគម្ចើនកាុងការបុំគពញការង្កររបស់រញ្ជ្នតី 

គដ្ើរបីគោោះម្ស្ថយបញ្ហា គនោះគលខាធិការោឋ នបានបគង ាើតម្កុរការង្កររួយ កាុងគោលបុំណងចុោះសិកាផសវងយល់ពី

គសវាោុំម្ទឃុុំ សង្កា ត់ ផដ្លែតល់គោយម្កុង ម្សុក ែណឌ  រាជធានី គែតត ែលវិបាក និងដ្ុំគ ោះម្ស្ថយនានា

គៅគពល POC ម្តូវបានបញ្ចប់។ លទធែលបង្កា ញថ្ន រញ្ជ្នតីផដ្លមានម្កបែ័ណឌ គៅរដ្ឋបាលម្កុងម្សុក រាជធាន ី

គែតត គទោះចង ់ឬរិនចង់នឹងគៅផតបនតការង្ករដ្ផដ្លប ុផន តរុណភាពការង្ករម្បាកដ្ជាធាា កច់ុោះ។ ចុំផណកឯរញ្ជ្នតីផដ្ល

មានម្កបែ័ណឌរកពីអង គភាព រនៃីរជុំនាញជុុំវិញគែតតរួយចុំនួនអាចនឹង វិលម្តលប់គៅអងគភាពគដ្ើររបស់ពួកគរ វិញ

គៅគពល POC ម្តូវបានបញ្ចប់។ បញ្ហា គនោះនឹងបងាឲការអនុវតតផែនការសករមភាពមានភាពរអាក់រអួល គោយ

ស្ថរកងវោះរញ្ជ្ន តី និងទឹកចិតតកាុងការអនុវតតការង្ករម្តូវធាា កច់ុោះ។ ោក់ព័ន ធនឹងបញ្ហា គនោះ ម្កុរការង្ករបគច ចកគទស

បានគលើកគឡើងនូវអនុស្ថសន៍សុំខាន់ៗរួយចុំនួនជូនគលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប គដ្ើរបីពិភាកា។ ថ្នា ក់ដឹ្កនាុំ

គលខាធិការោឋ ន រ.ជ.អ.ប បាននិងកុំពុងពិភាកាអុំពជីគម្រើសនានា និងគធវើការពិភាកាជារួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

គដ្ើរបីផសវងរកជគម្រើសកាុងការឧបតារភគលើកទឹកចិតតដ្ល់រញ្ជ្ន តីកាុងការបុំគពញការង្ករ កាុងគោលបុំណងធានានូវ

ដ្ុំគណើរការ ែអ៣ គៅគោយរលូន និងបានគធវើការផណនាុំដ្លរ់ាជធានី គែតត អុំព ីវិធានការចុំបាច់រួយចុំនួនផដ្ល

ម្តូវគោោះម្ស្ថយបញ្ហា គនោះ រួបែស ុំការែិតែុំជុំរុញគលើកទឹកចិតតដ្ល់រញ្ជ្ន តីទុំងគនោះឲបនតការង្កររបស់ែានួគទៀត។  
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បផាកទ៩ី 
បផនការសម្រម្មប់ឆម្មសទី២របសអ់នុកមាវិធីនានា 

 

 ផែ ែកគលើវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា ម្បឈរនានាដូ្ចបានគរៀបរាប់ខាងគលើ គដ្ើរបីធានាដ្ល់ការអនុវតតផែនការ

សករមភាព និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១២របស់ រ.ជ.អ.ប ឲសគម្រចបាននូវលទធែលតារការគម្ោងទុក កាុងឆមាសទី២

ននឆ្ា ុំ២០១២គនោះ អនុករមវិធីនីរួយៗមានទិសគៅគដត តការយកចិតតទុកោកគ់ៅគលើសករមភាពសុំខាន់ៗដូ្ចខាង

គម្ការ៖ 

១. ផែនការសករមភាពសម្មាបឆ់មាសទី២របសអ់នកុរមវធីិទី១ 

 បនតគរៀបចុំ និងបញ្ចប់បញ្ជីវិភាររុែង្កររបស់ម្កសួង ស្ថា ប័នននវិស័យអាទិភាពរួយចុំនួន និងការ

គរៀបចុំ ពិនិតយគឡើងវិញនូវរុែង្ករ និងធនធាន គដ្ើរបីឈានគៅដ្ល់ការគែ ៃររុែង្ករ និងធនធាននន

 វិស័យអាទិភាពរួយចុំនួនឲគៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិគៅចុងឆ្ា ុំ២០១២ ឬគដ្ើរឆ្ា ុំ២០១៣។ 

 បនតពម្ងឹងម្បព័ន ធពម្ងឹងសរតាភាពរបស់ម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ គោយគរៀបចុំបញ្ចប់

ឯកស្ថរបគច ចកគទសោកព់័ន ធនានា និងែ តល់ការបណតុ ោះប ត លពម្ងឹងសរតាភាពដ្ល់រញ្ជ្ន តីសម្របសម្រួល

របស់ម្កុរម្បឹកា។ 

 បនតសហការជារួយម្កសួង ស្ថា ប័នោក់ព័ន ធកាុងការគរៀបចុំបញ្ចប់នូវម្កបែ័ណឌការង្ករសតីពីរណគនយយ

ភាពសងគរគម្ការម្កបែ័ណឌនន ែអ៣។ 

 បនតសិកា និងគរៀបចុំបញ្ចប់គសចកតីម្ោងរុំរូននវិធានម្រប់ម្រងម្កុង ម្សុក គដ្ើរបីោក់ឲពិភាកា និង

ពិគម្ោោះគោបល់ជារួយស្ថា ប័នោកព់័ន ធ រុននឹងគសាើសុុំការអនុរ័តគដ្ើរបីផណនាុំឲម្កុង ម្សុកពិនិតយ 

ពិភាកា ផកសម្រួល និងអនុរ័តគធវើជាវិធានម្រប់ម្រងរបស់ែានួគៅចុងឆ្ា ុំ២០១២។ 

 បនតពម្ងឹង និងពម្ងីកប ត ញពត័៌មានវិទ ពីថ្នា ក់ជាតរិហូតដ្ល់ថ្នា ក់ម្កុង ម្សុក ែណឌ  ឲបាន

ដ្ុំគណើរការគពញគលញគៅកាុងឆ្ា ុំ២០១២ គដ្ើរបីបគង ាើនម្បសិទធភាពននការម្បាម្ស័យទក់ទងការង្ករ 

និងែសពវែាយពត័៌មាន។ 

 បនតគរៀបចុំ និងបញ្ចប់ការគរៀបចុំម្បព័ន ធទិន ាន័យគដ្ើរបីតារោន ម្តួតពិនតិយការអនុវតតផែនការសករម

ភាព និងេវិកា និងោក់ឲដ្ុំគណើរការស្ថកលបងគៅចុងឆ្ា ុំ២០១២គនោះ 

 បនតការសម្របសម្រួល និងសហការ ជារួយអនុករមវិធីទុំង៦ និងថ្នា ក់គម្ការជាតិកាុងការអនុវតត

ផែនការសករមភាព និងេវិកាកាុងឆមាសទី២ននឆ្ា ុំ២០១២ និងការគរៀបចុំផែនការសករមភាព 

និងេវិកាឆ្ា ុំ២០១៣ គដ្ើរបីោក់ជូននដ្រូអភិវឌ្ឍ និងរ.ជ.អ.ប គដ្ើរបីពិនិតយ និងសគម្រចគៅអុំឡុង

ផែធា ូឆ្ា ុំ២០១២គនោះ។  
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២. ផែនការសករមភាពសម្មាបឆ់មាសទី២របសអ់នកុរមវធីិទី២ 

 បនតការបណតុ ោះប ត លម្កុរអភិវឌ្ឍន៍សរតាភាពថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់រាជធានី គែតតសតពីីការបា ន់ម្បមាណ 

តម្រូវការសរតាភាពស្ថា ប័ន ការគរៀបចុំផែនការអនតរាររន៍ផែ ាកអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន ការែតលក់ិច ចអន តរាររន ៍

ផែ ាកអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន។ 

 គរៀបចុំ និងោក់ឱ្យគម្បើម្បាស់នូវលិែិតបទោឋ នរតិយុតត និងគសៀវគៅផណនាុំនានាគលើការម្រប់ម្រង

បុរគលិករដ្ ឋបាល គសចកតីបរិោយការង្ករនិងលកេណសរបតតិរបស់បុរគលិករដ្ ឋបាលរាជធានី គែតត  

ម្កុង ម្សុក ែណឌ។ គរៀបចុំទម្រងរ់បាយការណ៍របស់បុរគលិក និងរបស់រដ្ ឋបាលននរដ្ឋបាលរាជធាន ី

គែតត និងម្កុង ម្សុក ែណឌ   និង ម្បព័ន ធវាយតនរាបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 

 បនតពម្ងឹងសរតាភាពម្កុរការង្ករផែ ាករណគនយយភាពរាជធានី គែតត និងឆាោុះបញ្ហច ុំងអុំពីការអនុវតត

ការង្កររបស់ម្កុរការង្កររណគនយយភាពរាជធានី គែតត។  

 បនតកស្ថង និងជួសជុលអាោរការិោល័យម្ចកគចញចលូផតរួយ និងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋ។ 

ភាជ ប់ទុំនាក់ទុំនងរវាងម្កុរការង្កររណគនយយភាពរាជធាន ី គែតត និងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋ។ 

បនតគរៀបចុំគវទិកាម្បចុំឆ្ា ុំនិងយុទធនាការែសពវែាយព័តម៌ានសតីពីការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយ 

និងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋ។ បគង ាើតម្បព័ន ធម្រប់ម្រងព័តម៌ាន ការសិកាពគីរគរៀន និងបទ

ពិគស្ថធនរ៍បស់ការិោល័យម្ចកគចញចូលផតរួយនិងការិោល័យម្បជាពលរដ្ឋ និងគធវើការវាយ

តនរាបញ្ចប់រគម្មាង។ 

 សិកា និងតារោនអុំពីស្ថា នភាពម្រប់ម្រងរាជធានី គែតត ម្កុង ម្សុក ែណឌ។ ការម្បរូលទិន ាន័យពី

ឃុុំ សង្កា ត់ និងការតារោន ការម្តួតពិនិតយ និងការបនតោុំម្ទដ្ល់ដ្ុំគណើរការគរៀបចុំ និងអនុវតត

រគម្មាងរូលនិធឃិុុំ សង្កា ត់។ 

៣. ផែនការសករមភាពសម្មាបឆ់មាសទី២របសអ់នកុរមវធីិទី៣ 

 គរៀបចុំសិកាេ ស្ថលាពគិម្ោោះគោបល់គលើគសចកតីម្ោងគោលនគោបាយសដីពីការម្រប់ម្រង និងការ

អភិវឌ្ឍធនធានរនុសសគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងោក់ជូនអនុរណៈកមាម ធិការបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់

គម្ការជាតិ គដ្ើរបីពិនិតយពិចរ  និងគសាើសុុំការពិនិតយនិងសគម្រចពី រ.ជ.អ.ប និងរាជរោឋ ភិបាល

គៅចុងឆ្ា ុំ២០១២។ 

 កស្ថងម្កបែណ័ឌរតយិុតតអនតរកាលសម្មាប់ការម្រប់ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតរុិនគពល

មានលកេន តកិៈគោយផឡកសម្មាប់ម្រប់ម្រងបុរគលកិរដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 

 ម្បរូលទិន ាន័យ និងពិគម្ោោះគោបល់ ជារួយអាកោកព់ន័ ធនានាគៅតារប ដ គែតតគោលគៅគដ្ើរបី

គរៀបចុំ និងអនុវតតម្កបែ័ណឌរតិយុតតអនតរកាលសម្មាប់ម្រប់ម្រងបុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 
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 គរៀបចុំសិកាេ ស្ថលាែសពវែាយ និងោក់ឲអនុវតតគោលនគោបាយសដីពីការម្រប់ម្រងបុរាលិក និង

ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសសគៅថ្នា ក់គម្ការជាតិ និងម្កបែ័ណឌរតយិុតតអនតរកាលសម្មាប់ម្រប់ម្រង

បុរគលិករដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ។ 

៤. ផែនការសករមភាពសម្មាបឆ់មាសទី២របសអ់នកុរមវធីិទី៤ 

 គរៀបចុំបញ្ចប់គសចកដីម្ោងអនុម្កឹតយសដីពីម្បព័ន ធម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតាុម្កុង ម្សុក និងលិែិតបទោឋ នោក់

ព័ន ធចុំបាច់នានាសម្មាប់ការអនុវតតននរូលនិធិម្កុង ម្សុកឲបានគពញគលញចប់ពឆី្ា ុំ២០១៣តគៅ 

 គរៀបចុំសិកាេ ស្ថលាឆាោុះបញ្ហច ុំងសដីពីការអនុវតដេវិកាម្កុង ម្សុកឆ្ា ុំ២០១២ 

 គរៀបចុំគសចកដីម្ោងម្បកាសសដីពីនីតិវិធីននការបគង ាើត ការគរៀបចុំ និងការម្បម្ពឹតដគៅរបស់រណៈកមាម

ធិការលទធករមរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

 គរៀបចុំសិកាេ ស្ថលាែសពវែាយអុំពីនីតិវិធីននកិច ចលទធករមស្ថធារណៈរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ  

 គរៀបចុំវរគបណដុ ោះប ដ លអុំពីម្បព័ន ធម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតាុ ម្កងុ ម្សុក។ 

 បនតគរៀបចុំការបគង ាើតយនតការែ តល់ហិរញ្ ញបបទនវិនិគោរដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ (SNIF) 

 សិកាគលើជគម្រើសនានាសម្មាប់ការបគង ាើតយនតការគែ ៃរធនធានមានភាជ ប់លកេែណឌឲគៅរដ្ឋបាល

ថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

៥. ផែនការសករមភាពសម្មាបឆ់មាសទី២ របសអ់នកុរមវធីិទី៥ 

 បនតបណតុ ោះប ត លអុំពីការម្រប់ម្រងទិន ាន័យរគម្មាងអភិវឌ្ឍគៅថ្នា កឃ់ុុំ សង្កា ត់ ម្កុង ម្សុក ែណឌ  

 បនតបណតុ ោះប ត លអុំពីដ្ុំគណើរការគរៀបចុំគវទិកា និងសមាហរណករមផែនការឃុុំ សង្កា ត់ គៅថ្នា ក់

ម្កុង ម្សុក ែណឌ  និងបញ្ជ្ញ្ហជ បការង្ករោកព់័ន ធនឹងផយនឌ្័រ 

 បនតពម្ងឹងសរតាភាពអុំពីការម្បរូលទិនាន័យ CDB និងបញ្ជ្ញ្ហជ បការង្ករោក់ព័ន ធនងឹផយនឌ្័រ 

 បណតុ ោះប ត លអុំពីការគម្បើម្បាស់ករមវិធីរូលោឋ នទិន ាន័យឃុុំ សង្កា ត ់

 បណតុ ោះប ត លរញ្ជ្នតីផែនការពីការង្ករផែនការ ទិន ាន័យ និងការង្ករតារោនគដ្ើរបីោុំម្ទថ្នា ក់គម្ការ

ជាតិ និងបញ្ជ្ញ្ហជ បការង្ករោក់ព័ន ធនឹងផយនឌ្រ័។ 

 គរៀបចុំបញ្ចប់គសចកតីម្ោងគោលនគោបាយសតីពីម្បព័ន ធកស្ថងផែនការរបស់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់គម្ការជាតិ 

៦. ផែនការសករមភាពសម្មាបឆ់មាសទី២ របសអ់នកុរមវធីិទី៦ 

                                                                    

                        គសចកតីម្ោងលកេន តិកៈ                របស់សមាររម្កុរម្បឹកា

រាជធានី គែតត និងម្កុង ម្សុក ែណឌ  និងឃុុំ សង្កា ត ់
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