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គណៈកម្មា ធិការជាតិសម្រម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា ក់តម្រកាម្ជាតិ 

 
តសចកដីបណនាំបតចេកតេស 

សដីពី 

ការតរៀបចាំ និងកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ 

ឃ ាំ សង្កា ត់ 

 

 

 

 

 

 

 

បែម្ីន ឆ្ា ាំ២០១៧



 



 



 

 

មាតិកា 
 

ផ្ផែកទី១ 
ទិដ្ឋភាពទូទៅននការទរៀបចំ និងកសាងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 

១. សេចក្តីសផតីម          ១ 
២. សោលការណ៍         ២ 
៣. យនតការ និងភារកិ្ចច         ២ 

ផ្ផែកទី២ 
ទរមង់ទសៀវទៅផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 

១. រក្បមុខ          ៥ 
២. មាតិកាសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់      ៦ 
៣. សេចក្តីពនយល់អុំពីបណ្តត េមាេធាតុននសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  ៧ 

ផ្ផែកទី៣ 
វិធីសាស្រសតទរៀបច ំ 

និងកសាងផ្ផនការអភិវឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 

ជុំហានទី១ ៖ ការវភិាគស្ថា នភាព និងការក្ុំណត់តរមូវការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  ១៦ 
ជុំហានទី២ ៖ ការសរៀបចុំ និងចងរក្ងសេចក្តីរាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  ១៩ 
ជុំហានទី៣ ៖ ការពិនិតយ  អនុម័ត និងផសពវផាយផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  ២៨ 

ផ្ផែកទី៤ 
ឧបសមព័នធសរមាប់ជាជំនួយសាម រតី  

ទៅទពលទរៀបចំ និងកសាងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 
ឧបេមព័នធទី១ ៖ វធីិស្ថស្រេតវភិាគស្ថា នភាព      ៣១ 
ឧបេមព័នធទី២ ៖ វធីិស្ថស្រេតចាតត់ាទទិភាព       ៣៩ 
ឧបេមព័នធទី៣ ៖ ចុំណុចគនលឹឹះេរមាប់រកុ្មរបឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍ ៤០ 
ឧបេមព័នធទី៤ ៖ ជុំនយួស្ថម រតីេរមាប់ការសរៀបចុំេរសេរស្ថា នភាពទូសៅ   ៤១ 



 

 

 

 

 

បែាកេី១ 

េិដ្ាភាពេូតៅនន 

ការតរៀបចាំ នងិកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ាំ សង្កា ត់  
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េិដ្ាភាពេូតៅ 

ននការតរៀបចាំ និងកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ាំ សង្កា ត ់

១. តសចកតីតែតើម្ 

ចាប់េតីពីការរគប់រគងរដឋបាលរាជធានី សខតត រក្ុង រេុក្ ខណឌ  និងចាប់េតីពីការរគប់រគង       
រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ បានតរមូវឲ្យរកុ្មរបឹក្ាននរដឋបាលថ្នា ក់្សរកាមជាតិនីមួយៗសរៀបចុំក្ស្ថងផផនការ
អភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ សោយមានការចូលរមួពីរគប់ភាគីាក់្ព័នធនានា។ ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពល
របាុំឆ្ា ុំ គឺជាមសធោបាយយ៉ា ងេុំខាន់របេ់រដឋបាលថ្នា ក់្សរកាមជាតិ ផដលរតូវសរបីរបាេ់េរមាបក់្ុំណត់អុំពី
បញ្ហា  និងតរមូវការជាាទទិភាពយ៉ា ងពិតរបាក្ដរបេ់មូលោឋ ន និងយុទធស្ថស្រេតនានា សដីមបសីោឹះរស្ថយ
នូវបញ្ហា របឈមទុំងសនាឹះ េុំសៅសឆលីយតបសៅនឹងតរមូវការជាាទទិភាពរបេ់របជាពលរដឋយ៉ា ងមានរបេិទធ
ភាព។  

សោលនសយបាយេតីពីរបព័នធផផនការរបេ់រដឋបាលថ្នា ក់្សរកាមជាតិ បានផតល់ជាទេសនទន និង 
ចងអុលបង្កា ញដល់ការសរៀបចុំ និងផក្េរមួលសេចក្តីផណនាុំបសចចក្សទេេតីពីការសរៀបចុំ និងក្ស្ថងផផនការ
អភិវឌឍន៍ឲ្យរេបតាមចរតិលក្ខណៈសផសងៗោា របេ់របសភទរដឋបាលនីមយួៗសៅថ្នា ក់្សរកាមជាតិ ដូចជា ៖  

 ផផនការឃុុំ ជាផផនការផដលមានការពិភាក្ា ពិសរោឹះសយបល់ផ្ទា ល់ជាមយួរបជាពលរដឋ អងគ
ការេងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន និងអាក្ាក់្ព័នធនានាក្ាុងឃុុំសនាឹះ សដីមបសីឆលីយតបសៅនឹងតរមូវ
ការរបេ់របជាពលរដឋក្ាុងឃុុំ។ ផផនការឃុុំមិនផមនជាេមាេភាគននផផនការរេុក្ស យី។ 

 ផផនការេង្កា ត់ក្ាុងរកុ្ងជាផផនការផដលបានសរៀបចុំស ងីសោយមានការពិភាក្ា និងពិសរោឹះ
សយបល់ផ្ទា ល់ជាមយួរបជាពលរដឋ អងគការេងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន និងអាក្ាក់្ព័នធនានា
ក្ាុងេង្កា ត់ សដីមបសីឆលីយតបនឹងតរមូវការរបេ់របជាពលរដឋ និងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍របេ់រក្ុង។ 
ផផនការេង្កា ត់ជាេមាេភាគននផផនការរក្ុង។ 

 ផផនការេង្កា ត់ក្ាុងរាជធានី ជាផផនការផដលសរៀបចុំស ងីសោយមានការពិភាក្ា និងពិសរោឹះ
សយបល់ផ្ទា ល់ជាមយួរបជាពលរដឋ អងគការេងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន និងអាក្ាក់្ព័នធនានា
សៅក្ាុងេង្កា ត់សដីមបសីឆលីយតបនឹងតរមូវការរបេ់របជាពលរដឋ និងរេបនឹងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍
របេ់រាជធានី។ ផផនការេង្កា ត់ជាេមាេភាគននផផនការរាជធានី ប៉ាុផនតមិនផមនជាេមាេ 
ភាគននផផនការខណឌ ស យី។ ផផនការខណឌ  គឺជាផផនការផដលមានការេរមបេរមួល ការ
បុំសពញបផនាម និងការោុំរទដល់ផផនការេង្កា ត់។  

រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់នីមួយៗ រតូវសរៀបចុំក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍនឃុ៍ុំ េង្កា ត់របេ់ខលួន ផដលឆលុឹះ
បញ្ហច ុំងអុំពី ១).ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំេរមាប់ាទណតតិរបេ់រក្ុមរបឹក្ា និង២).ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍ 
មូលោឋ នរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ។ ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំេរមាប់ាទណតតិរបេ់រកុ្មរបឹក្ាជាផផនការ
ផដលមានចរតិជាទេសនៈអភិវឌឍន៍រមួរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់។ ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ 
ជារសបៀបវារៈ ឬក្មមវធីិជាក់្ផេតង ផដលរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់នីមយួៗចង់េសរមចបានក្ាុងាទណតតិខលួនេរមាប់
បង្កា ញពីគណសនយយភាពរបេ់ខលួនចុំសាឹះរបជាពលរដឋ និងចុំសាឹះរាជរោឋ ភិបាល។ ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោា ន 
មានេមាេភាគ ១).រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ ២).រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវាក្មម និង៣).ការោក់្សចញលិខិតបទ
ោឋ នគតិយុតតនានា។  



2 

 

២.  តោលការណ ៍

ការសរៀបចុំ និងក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ រតូវផផអក្សលីសោលការណ៍េុំខាន់ៗដូចខាង
សរកាម ៖  

១. ការផចក្រ ុំផលក្ព័ត៌មាន  
២. តមាល ភាព 
៣. េងគតិភាព និងេុខដុមនីយក្មម 
៤. ការចូលរមួពិសរោឹះសយបល់ជាទូសៅ 
៥. ការសឆលីយតបនឹងតរមូវការ 
៦. គណសនយយភាពតាមផបបរបជាធិបសតយយ 
៧. របេិទធភាព និងេុរកឹ្តភាពសេដឋកិ្ចច និងេងគម 
៨. ការធានាចីរភាពធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន 
៩. ការធានាេមធម៌។ 

៣.  យ្នដការ និងភារកិចេ  

យនតការ ផដលទទលួខុេរតូវក្ាុងការសរៀបចុំ និងក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ គឺ ៖ 
៣.១.  ម្រកុម្ម្របឹកាឃ ាំ សង្កា ត់   មានភារកិ្ចច ៖ 

 ពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ សោយធានាឲ្យមានភាពរគប់រជុងសរជាយ និង
សឆលីយតបនឹងសេចក្តីរតូវការរបេ់របជាពលរដឋពិសេេ ស្រេតី កុ្មារ ជនពិការ យុវជន និងជន
ង្កយរងសរោឹះ ជាសដីម។     

 ពិនិតយ និងអនុម័តសលីរាល់ការសធវីវសិស្ថធនក្មមផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  
  តាមោន និងវាយតនមលអុំពីលទធផលននការេសរមចបាននូវផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់។ 

៣.២. តម្ឃ ាំ តៅសង្កា ត់ មានភារកិ្ចច ៖ 
 ដឹក្នាុំការរបមូលទិនាន័យភូមិ ឃុុំ េង្កា ត់ 
 ដឹក្នាុំការង្ករក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  
 ោក់្សេចក្តីរាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ជូនសៅរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់សដីមបពិីនិតយ និង
អនុម័ត។ 

៣.៣. គណៈកម្មា ធិការកសាងបែនការ និងថវិកាឃ ាំ សង្កា ត ់(គ.ែ.ថ)  មានភារកិ្ចច ៖  
 ជយួសមឃុុំ សៅេង្កា ត់ ក្ាុងការសរៀបចុំ និងក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់សោយអនុវតតតាម
ផបបបទ នីតិវធីិដូចមានក្ុំណត់ក្ាុងសេចក្តីផណនាុំបសចចក្សទេសនឹះ។   

 យនតការទុំងបីខាងសលី គឺជាយនតការេាូលក្ាុងការចូលរមួ និងទទលួខុេរតូវផ្ទា ល់សលីការសរៀបចុំ 
និងក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត។់ សដីមបធីានាឲ្យផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់មានគុណភាព សនាឹះ
ចាតុំបាច់រតូវមានយនតការោុំរទ ផដលមាន ៖ 
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៣.៤. គណៈកម្មា ធិការេេួលបនទកុកិចេការនរី និងក ម្មរឃ ាំ សង្កា ត់(គ.ក.ន.ក)  មានភារកិ្ចច ៖ 
 ជយួរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ ក្ាុងការរបមូល វភិាគព័ត៌មាន ទិនាន័យាក់្ព័នធនឹងបញ្ហា  តរមូវការ 
របេ់នារ ីនិងកុ្មារ សដីមបោីក់្បញ្ចូ លក្ាុងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 

 ទក់្ទញការោុំរទ សដីមបឲី្យអាក្ាក់្ព័នធនានា ពិសេេ ស្រេតី ជនពិការ យុវវយ័ និងជនង្កយរង
សរោឹះនានាបានចូលរមួក្ាុងការសធវីសេចក្តីេសរមចចិតតសលីការអភិវឌឍមូលោឋ ន 

 ចូលរមួផតល់ព័ត៌មាន និងការារខលឹមស្ថរការង្ករក្ាុងផដនេមតាកិ្ចចខលួនសៅក្ាុងដុំសណីរការ
ក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 

 េហការបុំសពញការង្ករតាមេុំណូមពរពី គ.ផ.ថ សដីមបកី្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់។ 

៣.៥. ម្នទីរបែនការរាជធានី តែតត  មានភារកិ្ចច ៖ 
 ោុំរទបសចចក្សទេក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ដូចជា ការង្កររេង់ទិនាន័យពីមូលោឋ ន
ភូមិ ឃុុំ េង្កា ត់ ការង្ករចងរក្ងក្រមងព័ត៌មានស្ថា នភាពឃុុំ េង្កា ត់របចាតុំឆ្ា ុំ ឯក្ស្ថរពិនាុវេ័ិយ 
និងព័ត៌មានសផសងៗសទៀត។ 

 េហការជាមយួមណឌ លអភិវឌឍន៍ធនធានមនុេសរាជធានី សខតត និងទីចាតត់ការផផនការ និងវនិិ
សយគរាជធានី សខតត ក្ាុងការបណតុ ឹះបណ្តត លអុំពីបសចចក្សទេក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ 
េង្កា ត់ ការសរបីរបាេ់ ទិនាន័យ និងបសចចក្សទេតាមោន និងវាយតនមលលទធផលអនុវតតផផនការ
អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់។ 

 េហការផតល់ការោុំរទបសចចក្សទេអុំពីការក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ និងការតាមោន 
និងវាយតនមលលទធផលននការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ដល់េមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ 
េង្កា ត់ សេមៀន និងបុគគលិក្េុំខាន់ៗរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់ តាមេុំសណីពីអាក្ាក់្ព័នធ។ 

៣.៦. េីចាត់ការបែនការ និងវិនិតោគរាជធានី តែតត  មានភារកិ្ចច ៖ 
 ផតល់ការបណតុ ឹះបណ្តត លដល់េមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ គ.ផ.ថ និងអាក្ាក់្ព័នធអុំពីនីតិ
វធីិក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ សោយមានកិ្ចចេហការជាមយួមណឌ លអភិវឌឍន៍ធន
ធានមនុេសរាជធានី សខតត មនាីរផផនការរាជធានីសខតត និងឬអងគភាពជុំនាញ ក្ាុងក្រណី
ចាតុំបាច់។ 

 ជុំរុញ និងោុំរទការរបមូល និងរក្ាសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ទុក្ជាឯក្ស្ថរ 
 ជយួរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ ក្ាុងការសរៀបចុំ អនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ តាមោន និង
វាយតនមលអុំពីលទធផលននការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់។ 

៣.៧. ការិោល័យ្បែនការ និងោាំម្រេឃ ាំ សង្កា ត់  ឬការិោល័យ្បែនការ និងអភិវឌ្ឍន៍  មានភារកិ្ចច ៖ 
 ជយួរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ក្ាុងការវភិាគ វាយតនមល និងសរៀបចុំផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  
 ជយួទីចាតត់ការផផនការ និងវនិិសយគរាជធានី សខតត សដីមបពិីនិតយ និងសលីក្សយបល់ជូន
អភិបាលរាជធានី សខតដ អុំពីការសធវីអនុសោមភាពផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  
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 ជយួអភិបាលរកុ្ង (េង្កា ត់ក្ាុងរក្ុង) អុំពីការសធវីអនុសោមភាពផផនការអភិវឌឍនេ៍ង្កា ត់  
 េរមបេរមួល និងរបមូលឯក្ស្ថរ សដីមបបីញ្ជូ នសៅអងគភាពាក់្ព័នធ 
 េិក្ា វាយតនមល និងសលីក្សយបល់អុំពីេមតាភាពរបេ់រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ និងតរមូវការោុំ
រទនានា  

 ជយួរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ ក្ាុងការសោឹះរស្ថយេុំសណី េុំណូមពរ និងបញ្ហា របឈមនានា
របេ់ឃុុំ េង្កា ត់  

 ោុំរទរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ក្ាុងការសរៀបចុំ ការក្ស្ថង និងការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ 
េង្កា ត់។  

៣.៨. ការិោល័យ្បែនការម្រកុង ម្រសុក ែណឌ    មានភារកិ្ចច ៖ 
 ជយួេរមបេរមួល និងជុំរុញាទជាា ធរភូមិ ឃុុំ េង្កា ត់ ក្ាុងការរេង់ទិនាន័យមូលោឋ នភូមិ ឃុុំ 
េង្កា ត់ 

 ជយួ គ.ផ.ថ ក្ាុងការវភិាគព័ត៌មានស្ថា នភាព និងពិនាុវេ័ិយ ទិនាន័យភូមិ ឃុុំ េង្កា ត់។ 

៣.៩. ម្នទីរជាំនញ និងអងគភាពពាក់ព័នធននថ្នា ក់រាជធានី តែតត មានភារកិ្ចច ៖  
 ទទលួខុេរតូវផតល់ជុំនយួបសចចក្សទេផដលាក់្ព័នធនឹងជុំនាញរបេ់ខលួនដល់ការសរៀបចុំ និង  
ក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ដូចជា សយនឌ័រ ការផរបរបួលាទកាេធាតុ ការរគប់រគង
ាទវុធយុទធភ័ណឌ មិនទន់ផាុឹះផដលេល់ពីេស្រង្កគ ម ពិការភាព។ល។ 

៣.១០. អងគការសងគម្ស ីវិល  វិសយ័្កកជន និងអាកពាក់ព័នធនន មានភារកិ្ចច ៖  
 ចូលរមួជាតុំណ្តងឲ្យផលរបសយជន៍របេ់េហគមន៍មូលោឋ ន និងអាក្ាក់្ព័នធណ្តមយួជាក់្
ោក់្ ដូចជា តុំណ្តងឲ្យស្រេតី កុ្មារ យុវជន ជនរកី្រក្ ជនជាតិសដីមភាគតិច។ល។ 

 ចូលរមួផតល់ចុំសណឹះដឹង និងគុំនិតសផសងៗក្ាុងការសរៀបចុំផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
 ចូលរមួក្ាុងការពិភាក្ា និងពិសរោឹះសយបល់នានាផដលាក់្ព័នធនឹងដុំសណីរការក្ស្ថងផផនការ
អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់។ 

៣.១១. ម្របជាពលរដ្ា  

ក្ាុងដុំសណីរការក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ របជាពលរដឋក្ាុងឃុុំ េង្កា ត់ រតូវបានចូលរមួ
ក្ាុងកិ្ចចរបជុុំពិសរោឹះសយបល់ សដីមបកី្ុំណត់បញ្ហា  និងតរមូវការាទទិភាពនានាក្ាុងេហគមន៍ និងមូលោឋ ន
ខលួនសៅតាមស្ថា នភាពជាក់្ផេតងរបេ់ស្ថមីខលួននីមយួៗ។ 



 

 

 

 

 

 

បែាកេី២ 

េម្រម្ង់តសៀវតៅបែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ាំ សង្កា ត់
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១ .រកបម ខ 
 

រពះរាជាណាចរកកមព ជា 

ជាតិ សាសនា រពះមហាកសរត 

3 
 

 

 

 

 

ផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលររឆំ្ែ  ំ
(២០.... - ២០....) 

ឃ  ំសង្កា ត់..........រសកុ/រកុង/ខណ្ឌ ...... 

ទខតត/រាជធានី 
 

 

 

 

 

 
បានទទលួការអនុម័តពីរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ 

ក្ាុងកិ្ចចរបជុុំស្ថមញ្ញ ឬវសិ្ថមញ្ញសលីក្ទី... ាទណតតិទី...    នថងទី      ផខ      ឆ្ា ុំ២០... 
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២. មាតិកាទសៀវទៅផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 
 

សេចក្តីេសរមចេតីពីការោក់្ឲ្យសរបីរបាេ់ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ 
ាទរមភក្ថ្ន 
សេចក្តីសផតីម  
ផផនទីឃុុំ េង្កា ត់  
ជំពូកទ១ី : សាា នភាពទសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
 ១.១. ស្ថា នភាពព័ត៌មានទូសៅរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់ 
 ១.១.១. ស្ថា នភាពភូមិស្ថស្រេត 

១.១.២. សេចក្តីេសងខបព័ត៌មាន និងទិនាន័យសេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច 
 ១.២. ស្ថា នភាពបចចុបបនា និងបញ្ហា របឈម 

១.២.១. ស្ថា នភាពសេដឋកិ្ចច 
១.២.២. ស្ថា នភាពេងគមកិ្ចច 
១.២.៣. ស្ថា នភាពននការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និងការផរបរបួលាទកាេធាតុ  
១.២.៤. ស្ថា នភាពននការរគប់រគងរដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ 

ជំពូកទ២ី : រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលររឆំ្ែ សំរមាប់អាណ្តតិរកុមរបឹកា 
 ២.១. ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ 
 ២.២. សោលបុំណងអភិវឌឍន៍ 
 ២.៣. សោលសៅអភិវឌឍន៍ 
 ២.៤. យុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍ 
 ២.៤.១.យុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍សេដឋកិ្ចច 
 ២.៤.២.យុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍េងគមកិ្ចច 

២.៤.៣.យុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍ការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និងការបនាុំនឹង
ការផរបរបួលាទកាេធាតុ           

២.៤.៤.យុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍ការរគប់រគងរដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ 
២.៥. តារាងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 

ជំពូកទ៣ី : កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋឋ នរយៈទពលររឆំ្ែ  ំ
 ៣.១. រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ 
 ៣.២. រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវាក្មម 
 ៣.៣. ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនានា 
ជំពូកទ៤ី : ការតាមដ្ឋន និងវាយតនមលការអន វតតផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ 
 ៤.១. យនតការតាមោន និងវាយតនមល 
 ៤.២. វធីិស្ថស្រេតតាមោន និងវាយតនមល 
 ៤.៣. េូចនាក្រតាមោន និងវាយតនមល 
ឧបសម្ពន័្ធ
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៣. ទសចកតីពនយល ់
អំពីបណាត សមាសធាត កែ ងទសៀវទៅផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 

 

ទសចកដីសទរមចសដពីកីារដ្ឋក់ឱ្យទរបើររសផ់្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 
បនាា ប់ពីទុំព័ររក្បសេៀវសៅ គឺសេចក្ដីេសរមច។ សេចក្ដីេសរមច គឺជាលិខិតបទោឋ នគតិយុតតរបេ់

រក្ុមរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ ក្ាុងការោក់្ឱ្យសរបីរបាេ់ជាផលូវការនូវផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់។ ខលឹមស្ថរេុំខាន់
ក្ាុងសេចក្ដីេសរមច រមួមាន ការចូលជាធរមាននូវផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ការផណនាុំដល់សមឃុុំ សៅ
េង្កា ត់ឲ្យសធវីការផសពវផាយ ការអនុវតត និងការតាមោន វាយតនមលការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់។ 
សេចក្ដីេសរមចសនឹះចុឹះហតាសលខាសោយរបធានរក្ុមរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់។   
អារមភកថា 

ាទរមភក្ថ្ន គឺជាអតាបទបង្កា ញពីស្ថរៈរបសយជន៍ននផផនការអភិវឌឍន៍ ការផថលងអុំណរគុណចុំសាឹះ
អាក្ផដលបានចូលរមួសរៀបចុំ និងក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ និងសេចក្ដីេងឃមឹថ្ននឹងទទលួបានការោុំរទពី
អាក្ាក់្ព័នធ (ាទរមភក្ថ្នមិនគរួេរសេរផវងសពក្ គឺរតឹមមយួទុំព័រ ជាការរបសេីរ)។ ាទរមភក្ថ្នសនឹះ រតូវចុឹះ 
ហតាសលខាសោយរបធានរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់។ 
ទសចកតីទផតើម  

សេចក្ដីសផដីម រតូវេរសេរពីវឌឍនភាពសៅក្ាុងឃុុំ េង្កា ត់ និងមូលសហតុផដលនាុំឲ្យមានការសរៀបចុំ 
និងក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ រពមទុំងសោលបុំណង និងេសងខបពីដុំសណីរការសរៀបចុំ និងក្ស្ថង
ផផនការអភិវឌឍន៍ (សេចក្ដីសផដីមមិនគួរេរសេរផវងសពក្សទ)។  
ផ្ផនទឃី  ំសង្កា ត់ 

ជាផផនទីឃុុំ េង្កា ត់ ផដលបង្កា ញពីលក្ខណៈភូមិស្ថស្រេដ ស្ថា នភាពសេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច ធនធាន
ធមមជាតិ និងទីតាុំងរដឋបាលក្ាុងឃុុំ េង្កា ត់។ ផផនទីសនឹះសរៀបចុំសលីរក្ោេទុំហុំA3 និងសរបីនិមិតដេញ្ហញ តាង
ឱ្យវតាុក្ុំពុងមានក្ាុងឃុុំ េង្កា ត់ ដូចជានិមិតដេញ្ហញ ននរបព័នធផលូវថាល់ ស្ថព ន លូរ ុំសោឹះទឹក្ របព័នធរបឡាយទឹក្ 
ទីតាុំងរដឋបាល ទីតាុំងស្ថោសរៀន ទីតាុំងផដល់សេវាេុខភាពស្ថធារណៈ ទីតាុំងស្ថេនា វាលផរេ 
ធនធានធមមជាតិ ។ល។  

 
ជំពូកទ១ី : សាា នភាពទសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
១.១. សាា នភាពព័ត៌ម្មនេូតៅរបស់ឃ ាំ សង្កា ត់  

១.១.១. ស្ថា នភាពភូមិស្ថស្រេត ៖ បរយិយអុំពីស្ថា នភាពទូសៅរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់ ផដលរមួមាន ដូចជា 
រពុំរបទល់ ទីតាុំង ស្ថា នភាពដី ចុំននួភូមិ របព័នធគមនាគមន៍។ល។ 

១.១.២. សេចក្តេីសងខបព័ត៌មាន និងទិនាន័យសេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច 
សេចក្តីេសងខបទិនាន័យចមបងរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់ រតូវបានបង្កា ញក្ាុងតារាងខាងសរកាម ៖  
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តារាងសតងេបេិនាន័យ្ចម្បងរបស់ឃ ាំ សង្កា ត់ 

ល.រ បរយិាយ ឆ្ន ាំ... 
ព័ត៌ម្មនេូតៅ  
១ នផាដីឃុុំ េង្កា ត់ (គ.ម២ )  
២ ចុំនួនភូមិ  
៣ ចុំនួនរគួស្ថរ  
៤ % សមរគួស្ថរជាស្រេតី  
៥ ចុំនួនរបជាជនេរបុ  
៦ ចុំនួនរេី  
៧ ចុំនួនរបុេ  
៨ % អាក្មានាទយុពី០-១៧ឆ្ា ុំ  
៩ % អាក្មានាទយុពី១៨-៦០ឆ្ា ុំ  
១០ % អាក្មានាទយុពី៦១ឆ្ា ុំស ងី  
១១ ក្ុំសណីនរបជាជនរបចាតុំឆ្ា ុំ (%)  
១២ អរតាភាពរកី្រក្ (%)  
១៣ % អាក្មានមុខរបរចមបងផផាក្ក្េិក្មម  
១៤ % អាក្មានមុខរបរចមបងផផាក្េិបបក្មម  
១៥ % អាក្មានមុខរបរចមបងផផាក្សេវាក្មម  
១៦ % មនុេសសៅរក្ការង្ករសធវីសៅក្ាុងរបសទេ  
១៧ % មនុេសសៅរក្ការង្ករសធវីសៅសរៅរបសទេ  
១៨ % ខាងផាឹះមានអគគិេនីសរបីរបាេ់  
អប់រ ំ  
១៩ % កុ្មារាទយុ៣-៥ឆ្ា ុំបានចូលសរៀន  
២០ % កុ្មារាទយុ៦ឆ្ា ុំបានចូលសរៀន  
២១ % កុ្មារាទយុ៦-១១ឆ្ា ុំបានចូលសរៀន  
២២ % កុ្មារាទយុ១២-១៤ឆ្ា ុំសៅសរៀន  
២៣ % អាក្សចឹះអក្សរាទយុ១៥-១៧ឆ្ា ុំ  
២៤ % អាក្សចឹះអក្សរាទយុ១៨-៤៥ឆ្ា ុំ  
ស ខាភិបាល  
២៥ ចុំនួនមណឌ លេុខភាព  
២៦ % ស្រេតេីរមាលកូ្នសោយឆមបសពទយ  
២៧ អរតាស្ថល ប់របេ់មាតាសរកាយសពលេរមាល(០-១ផខ) ក្ាុង១ាន់ក្ុំសណីត  
២៨ អរតាស្ថល ប់របេ់កុ្មារសរកាយសពលសកី្ត(០-១ផខ)ក្ាុង១ាន់ក្ុំសណីត  
២៩ % កុ្មារាទយុពី៩-១២ផខបានចាតក្់ថ្នា ុំបង្កា ររគប់ចុំនួន  
៣០ ចុំនួនរគួស្ថរមានេមាជិក្សកី្តជុំងឺសអដេ៍  
ភាពង្កយ្រងតម្រោោះ  
៣១ ចុំនួនជនពិការ  
៣២ % ជនពិការាទយុ១៨ឆ្ា ុំស ងីមិនាទចរក្ចុំណូលបាន  
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ល.រ បរយិាយ ឆ្ន ាំ... 
៣៣ ចុំនួនកុ្មារក្ុំរាឳពុក្មាត យស្ថល ប់សោយជុំងឺសអដេ៍  
៣៤ ចុំនួនចាតេ់ជរាោម នទីពឹង(ាទយុ៦១ឆ្ា ុំស ងី)  
ធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបម្របម្របួលអាកាសធាត   
៣៥ ចុំនួនរគួស្ថររងសរោឹះសោយខយលព់យុឹះ/ក្ស្រនាត ក្់  
៣៦ ចុំនួនរគួស្ថររងសរោឹះសោយទឹក្ជុំនន់  
៣៧ ចុំនួនរគួស្ថររងសរោឹះសោយរា ុំងេងួត  
៣៨ % រគួស្ថរមានសេវារបមូលេុំរាមតាមផាឹះ  
៣៩ % រគួស្ថរមានទឹក្ស្ថអ តសរបីរបាេ់  

ក្ាុង 
សនាឹះ 

% រគួស្ថរមានទឹក្មា៉ា េីុនសរបីរបាេ់  
% រគួស្ថរមានទឹក្អណតូ ងេាប់ឬអណតូ ងចរមុឹះ  
% រគួស្ថរសរបីទឹក្អណតូ ងជីក្មានការការារ  
% រគួស្ថរសរបីទឹក្សភលៀងមានការការារ  

៤០ % រគួស្ថរមានបងគន់អនាម័យសរបីរបាេ់  
រដ្ាបាល និងសនតិស ែសណ្តត ប់ធាា ប់សាធារណៈ  
៤១ % កុ្មារបានចុឹះេុំបុរតក្ុំសណីត(០-៣០នថង)  
៤២ ចុំនួនរគួស្ថរមានអុំសពីហងិាក្ាុងរគួស្ថរ  
៤៣ ចុំនួនអាក្ស្ថល ប់សោយសរោឹះថ្នា ក់្ចរាចរណ៍  
៤៤ ចុំនួនអាក្ស្ថល ប់សោយអុំសពីហងិានានា  
៤៥ ចុំនួនរគួស្ថរមានេមាជិក្សរបីរបាេ់សរគឿងសញៀន  

 

១.២. សាា នភាពបចេុបបនា នងិបញ្ហា ម្របឈម្ 

ក្ាុងចុំណុចសនឹះ រតូវសរៀបរាប់អុំពីអវីខលឹះផដលឃុុំ េង្កា ត់មានេកាដ នុពលេរមាប់បសរមីឱ្យសេចក្ដីរតូវ
ការរបេ់របជាពលរដឋ និងអវីខលឹះផដលជាឧបេគគ ឬជាបញ្ហា របឈមដល់ការអភិវឌឍន៍ និងការសឆលីយតបសៅ
នឹងសេចក្ដរីតូវការទុំងសនាឹះ។  

គ.ផ.ថ ឃុុំ េង្កា ត់ រតូវេរសេរតាមលុំោប់លុំសោយ សោយសផតីមពីស្ថា នភាពសេដឋកិ្ចច សៅស្ថា នភាព
េងគមកិ្ចច ស្ថា នភាពសរបីរបាេ់ដីធល ីការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន ការរគប់រគងសរោឹះមហនដរាយ 
ការបនាុំនឹងការផរបរបួលាទកាេធាតុ... រហូតដល់ស្ថា នភាពរគប់រគងរដឋបាល និងេនដិេុខេណ្តដ ប់
ធាា ប់ស្ថធារណៈ (ឧបេមព័នធទី៤) សោយផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគស្ថា នភាពបចចុបបនារបេ់ឃុុំ េង្កា ត់ 
ការវភិាគពិនាុវេ័ិយ និងឯក្ស្ថរស្ថា នភាពឃុុំ េង្កា ត់។ 

ជំពូកទ២ី : រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលររឆំ្ែ សំរមាប់អាណ្តតិរបសរ់កុមរបឹកាឃ  ំ
សង្កា ត់ 

២.១. ចកខ វិសយ័អភវិឌ្ឍន៍  
ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ គឺជាទេសនៈ ផដលរកុ្មរបឹក្ាចង់បានការផរបរបួលជីវភាពរេ់សៅរបេ់របជា

ពលរដឋខលួនឲ្យបានរេបតាមចក្ខុវេ័ិយរបេ់រាជរោឋ ភិបាល។ 
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២.២. ទោល    អភិវឌ្ឍន៍ 
សោលប  ងអភិវឌឍន៍ គឺជាការបរយិយពីលទធផលរមួផដលរកុ្មរបឹក្ាចង់បានតាមរយៈការអនុ

វតដផផនការអភិវឌឍន៍សនឹះ ផដលរតូវរមួចុំផណក្ក្ាុងការេសរមចបាននូវចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍។ 
២.៣. ទោល  អភិវឌ្ឍន ៍

សោល  អភិវឌឍន៍ គឺជាការបរយិយអុំពីលទធផលនានាផដលរកុ្មរបឹក្ាចង់បានតាមវេ័ិយនីមយួៗ 
តាមរយៈការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ ផដលរមួចុំផណក្ក្ាុងការេសរមចបាននូវសោលប  ងអភិវឌឍន៍របេ់
ខលួន។ 
២.៤. យ ទធសាស្រសដអភវិឌ្ឍន ៍

យុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍ គឺជាការក្ុំណត់វធីិស្ថស្រេត ឬេក្មមភាពផដលរតូវអនុវតត សដីមបេីសរមចបាន
សោលសៅអភិវឌឍន៍នីមយួៗផដលបានក្ុំណត់ខាងសលី។ យុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ រតូវក្ុំណត់តាម
ផផាក្នីមយួៗ ដូចខាងសរកាម ៖ 
២.៤.១. យុទធស្ថស្រេដអភិវឌឍន៍សេដឋកិ្ចច  

ចុំណុចសនឹះ រតូវបរយិយពីយុទធស្ថស្រេតនានាេរមាប់អភិវឌឍន៍របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្ាុងផផាក្សេដឋកិ្ចច 
សដីមបចូីលរមួចុំផណក្ក្ាុងការេសរមចសោលសៅអភិវឌឍន៍របេ់ឃុុំ េង្កា ត់។  
២.៤.២. យុទធស្ថស្រេដអភិវឌឍន៍េងគមកិ្ចច   

ចុំណុចសនឹះ រតូវបរយិយពីយុទធស្ថស្រេតនានាេរមាប់អភិវឌឍន៍របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្ាុងផផាក្េងគម
កិ្ចច សដីមបចូីលរមួចុំផណក្ក្ាុងការេសរមចសោលសៅអភិវឌឍន៍របេ់ឃុុំ េង្កា ត់។ 
២.៤.៣. យុទធស្ថស្រេដរគប់រគងធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និងការបនាុំនឹងការផរបរបលួាទកាេធាតុ  

ចុំណុចសនឹះ រតូវបរយិយពីយុទធស្ថស្រេតនានាេរមាប់អភិវឌឍន៍របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្ាុងផផាក្រគប់រគង
ធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និងការបនាុំនឹងការផរបរបលួាទកាេធាតុ សដីមបចូីលរមួចុំផណក្ក្ាុងការេសរមច
សោលសៅអភិវឌឍន៍របេ់ឃុុំ េង្កា ត់។ 
២.៤.៤. យុទធស្ថស្រេដរគប់រគងរដឋបាល និងេនដេុិខេណ្តដ ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ  

ចុំណុចសនឹះ រតូវបរយិយពីយុទធស្ថស្រេតនានាេរមាប់អភិវឌឍន៍របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្ាុងផផាក្រគប់រគង
រដឋបាល និងេនដិេុខេណ្តដ ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ សដីមបចូីលរមួចុំផណក្ក្ាុងការេសរមចសោលសៅអភិវឌឍន៍
របេ់ឃុុំ េង្កា ត់។ 
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២.៥. តារាងរកបខណ័្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 
 

តារាងរកបខ័ណ្ឌ អភវិឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត់ 
ចកេុវិស័យ្ ៖ 

 

សោលបុំណង និងសោលសៅ 
េូចនាក្រ 

យុទឋស្ថស្រេដអភិវឌឍន៍ 
ការបរយិយ  ឯក្តា សដីមរោ ២០... 

១. បែាកតសដ្ាកិចេ 

១.១. គោលបណំង ៖ 

១.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

១.១.២. គោលគៅ ៖ 
     

១.២. គោលបណំង ៖ 

១.២.១. គោលគៅ ៖ 
     

១.២.២. គោលគៅ ៖ 
     

២. បែាកសងគម្កិចេ 

២.១. គោលបណំង ៖ 
 

២.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

២.១.២. គោលគៅ ៖ 
     

៣. បែាកម្រគប់ម្រគងធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាត  

៣.១. គោលបណំង៖ 

៣.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

៣.១.២. គោលគៅ ៖ 
     

៤. បែាករដ្ាបាល និងសនដិស ែសណ្តដ បធ់ាា បស់ាធារណៈ 

៤.១. គោលបណំង ៖ 

៤.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

៤.១.២. គោលគៅ ៖ 
     

 
ជំពូកទ៣ី ៖ កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋឋ នរយៈទពលររឆំ្ែ  ំ

ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោា នរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំគឺជា រសបៀបវារៈ ឬក្មមវធីិជាក់្ផេតងផដលរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 
ចង់េសរមចបានក្ាុងាទណតតិខលួន េរមាប់បង្កា ញពីគណសនយយភាពរបេ់ខលួនចុំសាឹះរបជាពលរដឋ និងចុំសាឹះ 
រាជរោឋ ភិបាល។ ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោា ន មានេមាេភាគចុំននួបីគឺ ៖ 
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 រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ  
 រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវាក្មម  
 ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនានា។  

ក្ាុងការសរៀបចុំក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នសនឹះ រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់រតូវផផអក្តាមមុខង្ករ ធនធាន េិទធិ
អុំណ្តចរបេ់ខលួន និងខលឹមស្ថរននរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំេរមាបា់ទណតតិរបេ់ខលួន។ ក្មមវធីិ
អភិវឌឍនមូ៍លោឋ ន ជាឯក្ស្ថរេរមាបពិ់ចាតរណ្តសៅសពលសរៀបចុំក្មមវធីិវនិិសយគបីឆ្ា ុំរ ុំកិ្ល និងថវកិា និង
េរមាបក់ារតាមោន  និងវាយតនមលអុំពីការបុំសពញការង្កររបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់។  

៣.១. រកបខ័ណ្ឌ វិនិទោគ 
រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ គឺជា ក្មមវធីិ ឬរសបៀបវារៈជាក់្ផេតង និងតាមលក្ខណៈពិសេេរបេ់មូលោឋ ន

េរមាប់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ ផដលរតូវគិតគូរ ពិចាតរណ្តាក់្ព័នធនឹងកិ្ចចអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន សដីមបសីឆលីយតប
សៅនឹងតរមូវការជាាទទិភាពរបេ់របជាពលរដឋ សោយសរបីរបាេ់ធនធានផដលរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់មាន។  

តារាងរក្បខ័ណឌ វនិសិយគរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ ក្មមវធិីអភិវឌឍន៍ សឆលីយតប 
សោលសៅ បរយិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់ស្ថម ន 
សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

ក្. ផផាក្សេដឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផផាក្េងគមក្ិចុច 
            

         
            

         
គ. ផផាក្ធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និងការបនាុំនឹងការផរបរបួលាទកាេធាតុ 
            

         
            

         
ឃ. ផផាក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ 
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៣.២. រកបខ័ណ្ឌ ផតលទ់សវារដ្ឋរល 
រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល គឺជាការគិតទុក្ជាមុននូវរបសភទសេវារដឋបាលនានា ផដលរដឋបាលឃុុំ 

េង្កា ត់នឹងរតូវផតល់ជូនរបជាពលរដឋរបេ់ខលួនេរមាប់រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ សោយរមួបញ្ចូ លទុំងសេវានានា 
ផដលរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់បាននិងក្ុំពុងផតល់ជូនរបជាពលរដឋ និងមុខង្ករថមីៗបផនាមសទៀត ផដលរដឋបាលឃុុំ 
េង្កា ត់បានទទលួ ឬនឹងបានទទលួពីរក្េួង ស្ថា ប័ននានា។  

តារាងរក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ របសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់ស្ថម ន សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
          
          
          
          
          
          
          

 
៣.៣. ការដ្ឋក់ទចញលខិិតបទដ្ឋឋ នគតយិ តតនានា 

ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនានារបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ គឺជាការគិតគូរអុំពីេក្មមភាព 
ឬផផនការរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ក្ាុងការសរៀបចុំ និងការផសពវផាយលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនានាេរមាប់
រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំននាទណតតិរកុ្មរបឹក្ា សដីមបសីឆលីយតបនឹងតរមូវការ និងឱ្កាេអភិវឌឍន៍ក្ាុងមូលោឋ ន។ 
លិខិតបទោឋ នគតិយុតតរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ សផ្ទត តសលីលិខិតបទោឋ នផដលមានឋានុរក្មខពេ់ ផដល
មានលក្ខណៈជា បទបញ្ហជ  ដូចជា ដីកា សេចក្តីេសរមច សេចក្តីផណនាុំ ជាសដីម។   

 
តារាងលខិតិបទោឋ នគតយុិតត 

ផដលរតវូសរៀបចុំ នងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ របសភទលិខិត ឯក្តា 
លទធផលបា៉ា ន់ស្ថម ន  

សផសងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
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ជាំពូកេី៤ ៖ ម្រកបែ័ណឌ តាម្ដ្ឋន និងវាយ្តនម្ៃការអន វតតបែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្ាវិធីអភិវឌ្ឍន៍

ម្ូលដ្ឋា នឃ ាំ សង្កា ត់ 

ការតាមោន  និងវាយតនមលការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ និងក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នឃុុំ េង្កា ត់ និង
េមិទធផលននការង្ករនានាជាកិ្ចចការចាតុំបាច់ និងមានស្ថរៈេុំខាន់ពុុំាទចរ ុំលងបានេរមាប់ការង្កររគប់រគង 
របេ់រក្ុមរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់។ ការតាមោន គឺរតូវសធវីស ងីសដីមបជីុំរុញឱ្យការង្ករអនុវតដបានរបរពឹតដសៅដល់
សោលបុំណងអភិវឌឍន៍ផដលបានក្ុំណត់ សហយីក៏្សដីមបមីានការេសរមចចិតដ (ផដល់ការសលកី្ទឹក្ចិតដ ឬផក្
តរមូវជាចាតុំបាច់) រតង់របការណ្តមយួផដលមិនេមរេប។ ដូសចាឹះ ក្ាុងការេរសេរអុំពីការតាមោន និង
វាយតនមលការេសរមចបានននរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ រតូវសរៀបរាប់អុំពី ៖ 

៤.១. យនតការតាមោន និងវាយតនមល ៖ រតូវក្ុំណត់ និងបរយិយអុំពីអងគភាព ឬអាក្ទទលួបនាុក្
ក្ាុងការតាមោន និងវាយតនមលការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍សនឹះ និងអងគភាព ឬអាក្ទទលួ
បនាុក្ក្ាុងការផតល់ព័ត៌មានាក់្ព័នធតាមផផាក្ ឬវេ័ិយ ឬតាមសោលបុំណង ឬតាមសោលសៅ
នីមយួៗឲ្យបានចាេ់ោេ់។ 

៤.២. វធីិស្ថស្រេតតាមោន និងវាយតនមល ៖ រតូវក្ុំណត់ និងបរយិយអុំពីវធីិស្ថស្រេតនានា ផដលរតូវ
សរបីរបាេ់េរមាប់ការតាមោន និងវាយតនមលការេសរមចបាននូវសោលសៅ សោលបុំណង 
និងចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ផដលបានក្ុំណត់។ 

៤.៣. េូចនាក្រតាមោន និងវាយតនមល ៖ គឺជាេូចនាក្រផដលមានក្ាុងតារាងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ 
និងតារាងនានាននក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន។ ដូសចាឹះ គ.ផ.ថ រតូវរេង់សចញពីតារាងាក់្ព័នធ
ទុំងសនាឹះមក្ោក់្ក្ាុងតារាងរក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនមលេរមាបស់របីរបាេ់ជាខាា តសដីមបី
វាេ់ផវងអុំពីវឌឍនភាពនានា។ 

គ.ផ.ថ ឃុុំ េង្កា ត់នីមយួៗរតូវសរៀបចុំតារាងរក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនមលតាមទរមង់ដូចខាង
សរកាម ៖ 

តារាងរក្បខ័ណឌ តាមោន នងិវាយតនមលការអនុវតតផផនការអភវិឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 

សោលបុំណង និងសោលសៅ 
េូចនាក្រ 

អាក្ទទួលបនាុក្ 
របភព 
ព័ត៌មាន 

វធិីស្ថស្រេត 
ការបរយិយ ឯក្តា សរោង ជាក់្ផេតង 

១. បែាកតសដ្ាកិចេ 

១.១. សោលបុំណង ៖ 
១.១.១. សោលសៅ ៖         
១.១.២. សោលសៅ ៖        
        

១.២. សោលបុំណង ៖ 
១.២.១. សោលសៅ ៖        
១.២.២. សោលសៅ ៖        
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សោលបុំណង និងសោលសៅ 
េូចនាក្រ 

អាក្ទទួលបនាុក្ 
របភព 
ព័ត៌មាន 

វធិីស្ថស្រេត 
ការបរយិយ ឯក្តា សរោង ជាក់្ផេតង 

២. បែាកសងគម្កិចេ 

២.១. សោលបុំណង ៖ 
២.១.១. សោលសៅ ៖        
២.១.២. សោលសៅ ៖        

៣. បែាកម្រគប់ម្រគងធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាត  

៣.១. សោលបុំណង ៖ 
៣.១.១. សោលសៅ ៖        
៣.១.២. សោលសៅ ៖        

៤. បែាករដ្ាបាល និងសនដិស ែសណ្តដ ប់ធាា ប់សាធារណៈ 

៤.១. សោលបុំណង ៖ 
៤.១.១. សោលសៅ ៖        
៤.១.២. សោលសៅ ៖        

 

តារាងរក្បខ័ណឌ តាមោន នងិវាយតនមល 
ការអនុវតតក្មមវធិអីភវិឌឍន៍មូលោឋ នរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ ក្មមវធិីអភិវឌឍន៍ សឆលីយតប 
សោលសៅ  បរយិយ  ឯក្តា សរោង 

ជាក់្
ផេតង 

ផរប
របួល 

អាក្ទទួ
លបនាុក្ 

របភព
ព័ត៌មាន វធិីស្ថស្រេត 

១. ម្រកបែ័ណឌ វិនិតោគ 

ក្. ផផាក្សេដឋក្ិចុច 
           

        
ខ. ផផាក្េងគមក្ិចុច 

           
           
គ. ផផាក្ធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និងការបនាុំនឹងការផរបរបួលាទកាេធាតុ 

           
           
ឃ. ផផាក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ 

           
           
២. ម្រកបែ័ណឌ ែតល់តសវា 

           
           
៣. ការដ្ឋក់តចញលិែិតបេដ្ឋា នគតិយ្ តត 

           
           

ឧបសម្ព័នធ  



 

 

 

បែាកេី៣ 

 វិធីសា្សតតរៀបចាំ និង 

កសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ាំ សង្កា ត់ 
 

 

 

ដុំសណីររបរពឹតតសៅននការសរៀបចុំ និងក្ស្ថង 
ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ រតវូអនុវតតតាមបីជុំហាន 

 ជុំហានទី១ ៖ ការវភិាគស្ថា នភាព និងការក្ុំណត់តរមូវការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
 ជុំហានទី២ ៖ ការសរៀបចុំ និងចងរក្ងសេចក្តីរាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
 ជុំហានទី៣ ៖ ការពិនិតយ អនុម័ត និងផសពវផាយផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
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ជាំហានេី១ 

ការវិភាគសាា នភាព និងការកាំណត់តម្រម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ាំ សង្កា ត់ 

 

តោល     

សោលបុំណងននជុំហានទី១សនឹះ គឺសដីមបកី្ុំណត់អុំពីបញ្ហា  តរមូវការ និងដុំសណ្តឹះរស្ថយជាាទទិ
ភាពេរមាប់ជាមូលោឋ នក្ាុងការសរៀបចុំផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់។  

លេធែលរំពឹងេ ក 

 លទធផលរ ុំពឹងទុក្ ផដលនឹងទទលួបានពីជុំហានទី១ គឺ ការក្ុំណត់បាននូវបញ្ហា  តរមូវការ និង
ដុំសណ្តឹះរស្ថយជាាទទិភាពរបេ់របជាពលរដឋ។  

         

ក).                    

 គ.ផ.ថ ជួបរបជុ  ៅឃុ  សង្កា ត់   ើមបើ ធវើការវភិាគទិននន័យភូមិ ទិននន័យឃុ  សង្កា ត់ ឯកសារព័ត៌
មានសាា នភាពឃុ  សង្កា ត់ និងទិននន័យ ឬព័ត៌មាន ឬ របើឧបករ ៍វភិាគ ផេងៗកនុងការក  ត់
អ ពើបញ្ហា  (រមួទ ងកងវះខាតននការផដល់ សវានានា) ទើត ងននបញ្ហា  មូល េតុននបញ្ហា  តរមូវការ 
និង    ះរសាយនានាទុំងសនាឹះ 

 អនកចូលរមួទ ងអស់អាចជួយផដល់ព័ត៌មានថមើៗ ឬទិននន័យថមើៗ និងឧបករ ៍វភិាគនានា   ើមបើ
ជយួ ល់ គ.ផ.ថ កនុងការក  ត់បញ្ហា  ទើត ងននបញ្ហា  មូល េតុននបញ្ហា  តរមូវការ និង
    ះរសាយ 

 ការយិល័យផផនការ និងោុំរទឃុុំ េង្កា ត់ ឬការយិល័យផផនការ និងអភិវឌឍន៍ (ខណឌ ) និង
ការយិល័យផផនការរក្ុង រសុក ខ ឌ  អាចជយួ គ.ផ.ថ កនុងការសរមបសរមួល    ើ រការនន 
កិ្ចចរបជុុំសនឹះ និងដុំសណីរការសផសងៗសទៀតក្ាុងការក្ស្ថង និងសរៀបចុំផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  

  ៅកនុងការរបជុ សៅថ្នា ក់្ឃុុំ េង្កា ត់ នះ គ.ផ.ថ ាទចវភិាគស្ថា នភាព ឬវភិាគបញ្ហា នានាផដលឃុុំ 
េង្កា ត់ក្ុំពុងជបួរបទឹះ (ឧបេមព័នធទី១៖ វធីិស្ថស្រេតវភិាគស្ថា នភាព) 

 ក្ាុងក្រណីមានបញ្ហា  តរមូវការ និងដុំសណ្តឹះរស្ថយសរចីន គ.ផ.ថ រតូវចាតត់ាទទិភាព (ឧបេមព័នធ 
ទី២ ៖ វធីិស្ថស្រេតចាតត់ាទទិភាព) 

 បនាា ប់ពីវភិាគស្ថា នភាព គ.ផ.ថ រតូវរេង់បញ្ហា  ទើត ងននបញ្ហា  មូល េតុននបញ្ហា  តរមូវការ 
និង    ះរសាយទ ង នះ ចូលកនុងតរាង១.១.បញ្ហា  តរមូវការ និងដុំសណ្តឹះរស្ថយ តាម
លុំោប់ាទទិភាព។ 

ខ).                     

 ត  ងភូមិផ លជាសមាជិក គ.ផ.ថ រតូវរសង់បញ្ហា  ទើត ងននបញ្ហា  មូល េតុននបញ្ហា  តរមូវ
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ការ និង    ះរសាយទ ងឡាយផ លពាក់ព័នធនឹងភូមិរបស់ខលួន ចញពើតរាង១.១ សរមាប់
របជុ  ពិភាកាជាមួយរបជាពលរ ឋ ៅតមភូមិនើមួយៗ 

 ការរបជុ  ៅតមភូមិនើមួយៗរតូវមានត  ងរគួសារ របជាពលរ ឋចូលរមួយ៉ងតិច៦០%នន
រគួសារសរុបកនុងភូមិ ផ លកនុង នាះមានស្ដសដើចូលរមួយ៉ងតិច៣០% រពមទុំងមានការចូលរមួពី
របជាពលរដឋរកី្រក្ ជនពិការ កុ្មារ យុវជន ចាតេ់រពឹទធ ចាតរយ ជនង្កយរងសរោឹះ និងអាក្ាក់្ព័នធ
សផសងៗសទៀត។  

  ៅកនុងការរបជុ ភូមិ នះ ត  ង គ.ផ.ថ រតូវបង្កា ញអ ពើបញ្ហា  ទើត ងននបញ្ហា  មូល េតុននបញ្ហា  
តរមូវការ និង    ះរសាយ ល់របជាពលរ ឋផ លបានចូលរមួ  ើមបើពិភាកា និង ធវើសុពលភាព 

 បនាា ប់មក គ.ផ.ថ ផបងផចកអនកចូលរមួជារកុមបុរស រកុមស្ដសដើ និងរកុ្មសផសងៗសទៀត ដូចជា 
រកុមយុវវយ័ រកុ្មកុ្មារ រកុ្មជនពិការ និងរកុមជនង្កយរង ររះសផសងៗសទៀតជាសដីម   ើមបើ
ពិភាកា និងក  ត់អុំពីបញ្ហា  ទើត ងននបញ្ហា  មូល េតុននបញ្ហា  តរមូវការ ឧបសគគ និង    ះ
រសាយនានាបផនាម 

   ើមបើជាជ នយួ ល់ការពិភាកា គ.ផ.ថ អាច របើរបាស់ឧបករ ៍វភិាគ ផេងៗ  ូចជា ផផនទើ 
 ារកាម យនឌ័រ ឧបក្រណ៍វភិាគការផរបរបួលាទកាេធាតុ ឧបករ ៍វភិាគនិនាន ការ ...។ 

គ).                    

 បនាា ប់ពើរបជុ  ៅតមភូមិរចួមក គ.ផ.ថ ជួបរបជុ  ៅឃុ  សង្កា ត់  ើមបើបូកសរុបបញ្ហា  ទើត ងននបញ្ហា  
មូល េតុននបញ្ហា  តរមូវការ និង    ះរសាយផ លបានមកពើប ដ ភូមិនានា។ ក្ាុងការបូក្
េរុបសនឹះ គ.ផ.ថ រតូវពិនិតយ និងបនសុោីា នូវរាល់បញ្ហា  តរមូវការនានារបេ់របជាពលរដឋ តាមភូមិ
នីមយួៗទូទុំងឃុុំ េង្កា ត់។ 

 គ.ផ.ថ រេង់លទធផលននការពិនិតយ ពិភាក្ាទុំងសនឹះ ចូលក្ាុងតារាង១.២.ការបូក្េរុបបញ្ហា  
តរមូវការ និងដុំសណ្តឹះរស្ថយរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់។ 
 

កំណ្ត់សមាគ ល ់៖ 
- ច  ពាះភូមិផ លមានជនជាតិ  ើមភាគតិចរស់ ៅ  ៅកនុងការរបជុ ភូមិ នះរតូវមានអនកបក
ផរបភាសា និងរតូវ រជើស រ ើស ពល វលា និង រៀបច សមាា រៈពនយល់ឱ្យបានសមរសបប ផុត 
  ើមបើឱ្យពួករត់អាចយល់ និងចូលរមួ ពញ លញកនុងការពិភាកា។  

- ច  ពាះឃុ  សង្កា ត់ទើរបជុ ជនផ លមិនអាច រៀបច ការរបជុ ភូមិបាន គ.ថ.ផ អាច រៀបច បញ្ជ ើ
ស  ួរ ឬបញ្ជ ើបញ្ហា តរមូវការ  េើយផចកជូនរបជាពលរ ឋរគប់រគួសារ (មយួរគួសារយ៉ង
តិច០២ចាប់ មយួចាប់សរមាប់ស្ដសដើ និងមួយចាប់សរមាប់បុរស)   ើមបើផដល់ យបល់ ៅ
 លើបញ្ហា  តរមូវការ ទ ង នាះ និងបញ្ចូ លបផនាមនូវបញ្ហា  តរមូវការផ លពួករត់យល់ថា 
មានសារៈស ខាន់ ល់ការអភិវឌឍឃុ  សង្កា ត់។ បញ្ជ ើស  ួរ ឬតរមូវការ នះរតូវផតឆលុះ
បញ្ហច  ងអ ពើបញ្ហា  េដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរូបវនដ និង េដ្ឋឋ រចនាសមព័នធអរូបវនដ។ 

- សោយផផអក្តាមតារាង១.២.របេ់ឃុុំ េង្កា ត់ គ.ផ.ថ រតូវសរៀបចុំ និងបុំសពញតារាង១.២.
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របេ់រក្ុង រេុក្ ខណឌ  (តាមការផណនាុំរបេ់រកុ្ង រេុក្ ខណឌ ) សហយីរតូវបញ្ជូ នតារាង
១.២.របេ់រក្ុង រេុក្ ខណឌ សនឹះ សៅឲ្យរកុ្មការង្ករក្ស្ថងផផនការរកុ្ង រេុក្ ខណឌ ឲ្យ
បានតាមកាលបរសិចឆទផដលបានក្ុំណត់។ 

 
តរាង ១.១ ៖ បញ្ហា  តរមូវការ និង    ះរសាយ 

ល.រ បញ្ហា  ទើត ងននបញ្ហា  
មូល េតុ 
ននបញ្ហា  តរមូវការ     ះរសាយ 

 យបល់របស់ជន 
ជាតិ  ើមភាគតិច 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
តរាង ១.២ ៖ ការបូក្េរុបបញ្ហា  តរមូវការ និង    ះរសាយរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ បញ្ហា  ទើត ងននបញ្ហា  
មូល េតុ 
ននបញ្ហា  តរមូវការ     ះរសាយ 

 យបល់របស់ជន 
ជាតិ  ើមភាគតិច 
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ជាំហានេី២ 

ការតរៀបចាំ និងចងម្រកងតសចកតីម្រពាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ាំ សង្កា ត់ 

 

ទោល     
សោលបុំណងននជុំហានទី២សនឹះ គឺសដីមប ីរៀបច  និងចងរក្ង សចក ើរពាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ 

េង្កា ត់ ផដលឆលុឹះបញ្ហច ុំងពីតរមូវការអភិវឌឍន៍របេ់មូលោឋ ន និងរេបតាមសោលនសយបាយជាតិ។ 

លទធផលរពំងឹទ ក 
 លទធផលរ ុំពឹងទុក្ផដលនឹងេសរមចបានគឺ  សចក ើរពាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ផដលបាន

សរៀបចុំរចួរាល់បានោក់្ជូនរកុ្មរបឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័ត។ 
ដ   ើ រការ 

េក្មមភាពេុំខាន់ៗ ផដលរតូវអនុវតតក្ាុងជុំហានទី២សនឹះ គឺ ៖ 
២.១. ការសរៀបចុំស្ថា នភាពសេដឋកិ្ចច េងគមរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់  
២.២. ការសរៀបចុំសេចក្តីរាងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ 
២.៣. ការសរៀបចុំក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ  
២.៤.  ការពិនិតយ និងេសរមចរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន  
២.៥. ការសរៀបចុំរក្បខ័ណឌ តាមោន  និងវាយតនមល 
២.៦. ការសរៀបចុំសេចក្តីរាងសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ 
២.៧. កិ្ចចរបជុុំពិសរោឹះសយបល់ 
២.៨. ការពិនិតយ និងផតល់សយបល់ 

២.១. ការទរៀបចំសាា នភាពទសដ្ឋកិចច សងគមរបសឃ់  ំសង្កា ត ់
សោយផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគស្ថា នភាព តារាង១.១. និងតារាង១.២ គ.ផ.ថ ឃុុំ េង្កា ត់រតូវ

េរសេរបរយិយអុំពីស្ថា នភាពសេដឋកិ្ចច េងគមរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់ សោយឆលុឹះបញ្ហច ុំងអុំពីស្ថា នភាពបចចុបបនា 
និងបញ្ហា របឈមតាមគុំរូដូចមានសៅក្ាុងឧបេមព័នធទី៤។   
២.២. ការទរៀបចំទសចកតរីាងរក ខ ័ឌ អភិវឌ្ឍន៍ឃ  ំសង្កា ត ់

១. សោយផផអក្តាមតារាង១.២.ការបូក្េរុបបញ្ហា  តរមូវការ និងដុំសណ្តឹះរស្ថយរបេ់ឃុុំ េង្កា ត់ 
គ.ផ.ថ សរៀបចុំរបជុុំ ពិភាក្ា និងឯក្ភាពោា សលី ៖ 
 ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ សោយបង្កា ញអុំពីអវីផដលរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ចង់សឃញីភាពរកី្
ចសរមីនក្ាុងរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំននាទណតតិរបេ់ខលួន។ 

 សោលបុំណងអភិវឌឍន៍ គឺជាការក្ុំណត់អុំពីសោលបុំណងនានាតាមផផាក្ និងឬតាមវេ័ិយ
នីមយួៗផដលរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ ចង់េសរមចឲ្យបានក្ាុងរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំននាទណតតិ
របេ់ខលួន។ សោលបុំណងអភិវឌឍន៍ រតូវចូលរមួេសរមចឲ្យបាននូវចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ផដល
បានក្ុំណត់។  
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 សោលសៅអភិវឌឍន៍ គឺការក្ុំណត់អុំពីសោលសៅជាក់្ោក់្ ផដលរតូវអនុវតតសដីមបេីសរមច
បាននូវសោលបុំណងអភិវឌឍន៍នីមយួៗផដលបានក្ុំណត់ខាងសលី។ សោលសៅអភិវឌឍន៍ 
នីមយួៗរតូវមានភាពចាេ់ោេ់ ាទចអនុវតតបាន និងមានេូចនាក្រ។ 

 យុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍ គឺជាការក្ុំណត់មសធោបាយ ឬវធិានការ ឬរសបៀបផដលរតូវអនុវតត 
សដីមបេីសរមចបាននូវសោលសៅអភិវឌឍន៍នីមយួៗ។  

២. បនាា ប់ពីក្ុំណត់ចក្ខុវេ័ិយ សោលបុំណង សោលសៅ និងយុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍សហយី គ.ផ.ថ
រតូវរេង់ចូលក្ាុង តារាង២.១.រក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់តាមលុំោប់លុំសោយ។ 

២.៣.  ការទរៀបចំកមមវធិីអភវិឌ្ឍន៍មលូដ្ឋឋ នរយៈទពលររឆំ្ែ  ំ
សោយផផអក្តាមតារាងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ សមឃុុំ សៅេង្កា ត់ សោយមានសេមៀន និងេមា

ជិក្ គ.ផ.ថ ឃុុំ េង្កា ត់ ជាជុំនយួការរតូវសរៀបចុំក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់រដឋបាលឃុុំ 
េង្កា ត់ សោយ ៖ 

១. ការក្ុំណត់រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ 
 ការក្ុំណត់រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ (តារាង២.២.) រតូវ ៖ 

 ផផអក្សលីតារាងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ផដលបានសរៀបចុំ  
 ពោក្រណ៍អុំពីលទធភាពធនធានថវកិា ធនធានមនុេស និងធនធានសផសងៗសទៀតផដលខលួន 
មាន ឬាទចនឹងមានេរមាប់រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ 

 ក្ុំណត់រសបៀបវារៈននការអភិវឌឍមូលោឋ ន និងចាតត់ាទទិភាព សោយរតូវសរជីេសរេីយក្
រសបៀបវារៈននកិ្ចចអភិវឌឍន៍មូលោឋ ននានា រេបតាមការពោក្រណ៍អុំពីលទធភាពធនធាន
ផដលឃុុំ េង្កា ត់ាទចមានេរមាប់រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ រពមទុំងក្ុំណត់េូចនាក្រ និងរក្ប
ខ័ណឌ សពលសវោននការអនុវតត និងការេងឃមឹថ្ននឹងេសរមចបាននូវសរៀបវារៈនីមយួៗសោយ 
រតូវបុំសពញក្ាុងតារាងរក្បខ័ណឌ វនិិសយគ។  

២. ការក្ុំណត់រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល 
 ការក្ុំណត់រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវា (តារាង២.៣.) រតូវ ៖ 

 ផផអក្សលីរបសភទសេវា និងចុំននួសេវាផដលរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់បាននិងក្ុំពុងផតល់ជូនរបជា
ពលរដឋ 

 ផផអក្សលីមុខង្ករ និងធនធានផដលបាននិងក្ុំពុងសផារឲ្យរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ និងមុខង្ករ
ផដលសរោងនឹងសផារឲ្យរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

 សធវីការបា៉ា ន់របមាណអុំពីរបសភទ និងបរមិាណននសេវានានាទុំងសនាឹះេរមាប់រយៈសពលរបាុំ
ឆ្ា ុំននាទណតតិរបេ់រកុ្មរបឹក្ា សោយផបងផចក្តាមឆ្ា ុំនីមយួៗ។  

 បុំសពញតារាងរក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល (តារាង២.៣.)។ 
៣. ការក្ុំណត់ការោក់្សចញនូវលខិិតបទោឋ នគតិយុតតនានា 

 ការក្ុំណត់ការោក់្សចញនូវលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនានា (តារាង២.៤.)  រតូវ ៖ 
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 ផផអក្សលីរបសភទលិខិតបទោឋ នគតិយុតត (ដីកា សេចក្តីេសរមច សេចក្តីផណនាុំ....) ផដល 
បានសរៀបចុំ និងោក់្ឲ្យអនុវតតនាសពលបចចុបបនា 

 ពិនិតយសមីលសលីបញ្ហា របឈម និងតរមូវការននការោក់្សចញនូវលិខិតបទោឋ នគតិយុតត 
េរមាបប់សរមីដល់សេចក្តីរតូវការរបេ់របជាពលរដឋ និងការធានាបាននូវការផតល់សេវា និង
ការអភិវឌឍមូលោឋ នរបក្បសោយនិរនតរភាព 

 សធវីការបា៉ា ន់របមាណអុំពីរបសភទលិខិតបទោឋ នគតិយុតត និងបរមិាណននលិខិតបទោឋ នគតិ
យុតតនានាទុំងសនាឹះេរមាប់រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំននាទណតតិរបេ់រកុ្មរបឹក្ា សោយផបងផចក្
តាមឆ្ា ុំនីមយួៗ។  

 បុំសពញតារាងការោក់្សចញនូវលិខិតបទោឋ នគតិយុតត (តារាង២.៤.)។   
២.៤.  ការពនិិតយ និងសទរមចរកបខ័ណ្ឌ អភវិឌ្ឍន៍ និងកមមវិធអីភិវឌ្ឍន៍មលូដ្ឋឋ ន  

 បនាា ប់ពីបានទទលួសេចក្តីរាងតារាងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន 
របធានរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់សរៀបចុំកិ្ចចរបជុុំរកុ្មរបឹក្ារបេ់ខលួនសដីមបពិីនិតយ និងេសរមច
សលឯីក្ស្ថរទុំងសនាឹះ។ រក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ និងក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈ
សពលរបាុំឆ្ា ុំផដលបានអនុម័ត គឺជាមូលោឋ នេរមាប់ការសរៀបចុំក្មមវធីិវនិិសយគបីឆ្ា ុំរ ុំកិ្ល 
ពិសេេេរមាប់ឆ្ា ុំទី១ននាទណតតិរបេ់រក្មុរបឹក្ា ផដល គ.ផ.ថ ឃុុំ េង្កា ត់ ាទចចាតប់
សផតីមសរៀបចុំក្មមវធីិវនិិសយគបីឆ្ា ុំរ ុំកិ្លរបេ់រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់។  

 ការពិនិតយ និងអនុម័ត រតូវអនុវតតតាមបទបញ្ហជ នផាក្ាុងរបេ់រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់។ 
២.៥.  ការ រៀ ច ក្រ ខ ័ឌ តាមដាន  និ វាយតម្មៃការអន វតតផ្ផនការអភវិឌ្ឍនឃ៍  ំ

សង្កា ត់ នងិកមមវិធអីភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋឋ នរយៈទពលររឆំ្ែ  ំ
 សដីមបមីានមូលោឋ នចាេ់ោេ់េរមាប់ការតាមោន  និងវាយតនមលការអនុវតតផផនការអភិ
វឌឍនឃុ៍ុំ េង្កា ត់ សមឃុុំ សៅេង្កា ត់រតូវផណនាុំឲ្យ គ.ផ.ថ សរៀបចុំតារាងរក្បខ័ណឌ តាមោន  
និងវាយតនមលការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ផដលរមួមាន ៖ 
- តារាង២.៥.រក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនមលការអនុវតតរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  
- តារាង២.៦.រក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនមលការអនុវតតក្មមវធីិអភិវឌឍនមូ៍លោឋ នរបេ់
រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ ផដលរមួមាន ១).រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ ២).រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវា 
រដឋបាល និង៣).ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនានា។ 

 រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់រតូវទទលួខុេរតូវក្ាុងការតាមោន និងវាយតនមលការអនុវតដផផនការ
អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់របេ់ខលួន 
- ជារបចាតុំឆ្ា ុំ តាមរយៈការសរៀបចុំ និងអនុវតតក្មមវធីិវនិិសយគបីឆ្ា ុំរ ុំកិ្លឃុុំ េង្កា ត់ 
- សៅាក់្ក្ណ្តត លាទណតតិរបេ់រកុ្មរបឹក្ា  
- សៅក្ាុងរយៈ៦ផខមុនបញ្ច ប់ាទណតតិរបេ់រកុ្មរបឹក្ា។ 
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២.៦.   ការចងរកងទសចកតីរាងទសៀវទៅផ្ផនការអភិវឌ្ឍន ៍
បនាា ប់ពីសរៀបចុំព័ត៌មាន និងតារាងនានាខាងសលីសហយី គ.ផ.ថ ឃុុំ េង្កា ត់រតូវសរៀបចុំ ចងរក្ង

សេចក្តីរាងសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ សោយផផអក្តាមមាតិកាននសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ 
ឃុុំ េង្កា ត់ សោយរតូវេរសេរបរយិយរេបតាមសេចក្តីពនយល់ផដលមានក្ាុងផផាក្ទី២ននសេចក្តផីណនាុំ
សនឹះ។  
២.៧.   រចិចក្ ជ  ពិ ក្រោះ ោ ល ់លើ េចរតីក្ា ផែនការអភិវឌ្ឍនឃ៍  ំសង្កា ត ់
ក្). េមាេភាពអនកចូលរមួ 

 របជាពលរដឋ ពិសេេ រកុ្មស្រេដី កុ្មារ យុវជន ជនពិការ ចាតេ់រពឹទធ ចាតរយ រកុ្មជនជាតិសដីម
ភាគតិច (សបីមាន) និងរកុ្មជនង្កយរងសរោឹះសផសងសទៀត 

 សមាជិករកុមរបឹកាឃុ  សង្កា ត់   
 គ.ផ.ថ 
  សមៀន ជ នយួការ និងជនប ង្កគ លនានារបស់ឃុ  សង្កា ត់  
 ត  ងការយិល័យ អងគភាពជុំនាញ វស័ិយឯកជន អងគការសងគមសុើវលិ សមាគម អងគការ
សេគមន៍មូលដ្ឋឋ ន...។ល។) 

 មស្ដនដើជ នាញផផនការមក្ពីថ្នា ក់្រកុ្ង រេុក្ ខណឌ  និងឬរាជធានី សខតត។ 

ខ). ដុំសណីរការ 
 ការ រតៀម រៀបច សរមាប់កិចចរបជុ ពិ ររះ យបល់ 

-  មឃុ   ៅសង្កា ត់រតូវរបកាសជូន   ឹង និងផេពវផាយពើកាលបរ ិចេទននកិចចរបជុ ពិ ររះ 
 យបល់សដើពើការអភិវឌឍឃុ  សង្កា ត់ ឱ្យបាន៥នថៃមុនកិចចរបជុ  និងសរៀបចុំលិខិតអសញ្ជ ីញ 
េមាេភាពផដលរតូវចូលរមួ។  

- គ.ផ.ថ រតូវ រៀបច ការរបជុ នផាកនុងជាមុន   ើមើប រៀបច ឯកសារសរមាប់បង្កា ញ ៅកនុងកិចច
របជុ ពិ ររះ យបល់សដើពើការអភិវឌឍឃុ  សង្កា ត់។ ឯកសារទ ង នាះ រមួមាន តរាងរក្ប
ខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ និងតារាងក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន ផដលបានសរៀបចុំខាងសលី។ 
សដីមបបីង្កា ញដល់អាក្ចូលរមួ តារាងខាងសលីសនឹះរតូវសរៀបចុំក្ាុងរក្ោេ់ផ្ទា ុំងធុំ។ គ.ផ.ថ 
រតូវ របើរបាស់ផផនទើឃុ  សង្កា ត់   ើមបើជាជ នយួ ល់ការប ភលឺកនុងកិចចរបជុ ពិ ររះ យបល់។  

- ក្ាុងការរបជុ នផាកនុង នះ សមឃុុំ សៅេង្កា ត់រតូវពិភាកាផបងផចកតនួាទើ ភារកិចច និងការ
ទទលួខុសរតូវរបស់សមាជិក គ.ផ.ថ  ៅកនុង    ើ រការកិចចរបជុ ពិ ររះ យបល់  ូចជា 
គ ៈអធិបតើ អនកសរមបសរមួល អនកកត់រត...។ល។  

 កនុង    ើ រការកិចចរបជុ ពិ ររះ យបល់  
- គ ៈអធិបតើ បើកកិចចរបជុ ពិ ររះ យបល់  ដ្ឋយបញ្ហជ ក់ពើ រលប  ងរបស់កិចចរបជុ  
និងជរមាបអ ពើវន័ិយនផាកនុងសរមាប់កិចចរបជុ ពិ ររះ យបល់។ 
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- អនកសរមបសរមួលបង្កា ញអុំពី ៖ 
 រក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ផដលរមួមាន ចក្ខុវេ័ិយ សោលបុំណង សោលសៅ 

និងយុទធស្ថស្រេត អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់េរមាប់រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ   
 ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន ផដលរមួមាន រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋ

បាល និងការោក់្សចញនូវលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនានា។  
- អនកសរមបសរមួល ឹកនា ការពិភាកា  ដ្ឋយ សនើសុ ឱ្យអនកចូលរមួផដល់ យបល់ លើបទ
បង្កា ញ  ូចជា រ រទ ឬផកលមអ ឬលុប ោល ឬប  ពញបផនាម។  

- អនកសរមបសរមួលរតូវផដល់ឱ្កាស និង លើកទឹកចិតដ ល់ អនកចូលរមួកនុងការប ញ្ចញមតិ
 យបល់ឱ្យបានផុលផុសពើរគប់អនកចូលរមួ ពិសេេស្រេតី ជនង្កយរងសរោឹះ ជនពិការ។ល។ 
និងរតូវរគប់រគង ពល វលាឱ្្យបាន រតឹមរតូវ  ើមបើ ជៀសវាងប  ដ យឱ្យអនកចូលរមួនិយ
យ  រចើន ផតរម នន័យចាស់លាស់។  

- អនកកត់រតរតូវកត់រតឱ្យបានអស់  និងរតឹមរតូវនូវរាល់មតិ យបល់របស់អនកចូលរមួ។ 
  រកាយកិចចរបជុ ពិ ររះ យបល់  

- គ.ផ.ថ និង សមៀនឃុ  សង្កា ត់កនុងការបូកសរុប យបល់ ផ លបានមកពើកិចចរបជុ ពិ ររះ
 យបល់សដើពើការអភិវឌឍឃុ  សង្កា ត់។ 

- គ.ផ.ថ រតូវផកសរមួល ៖ 
 តារាងរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  
 តារាងក្មមវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន  

២.៨. ការពនិិតយ នងិផតលទ់ោបល ់
 បនាា ប់ពីសរៀបចុំសេចក្តីរាងសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍សហយី គ.ផ.ថ រតូវោក់្សេចក្តីរាង
សេៀវសៅរសនឹះ ជូនសមឃុុំ សៅេង្កា ត់ពិនិតយ និងផតល់សយបល់ 

 សមឃុុំ សៅេង្កា ត់ពិនិតយ និងផតល់សយបល់សលីខលឹមស្ថរននសេចក្តីរាងសេៀវសៅផផនការ
អភិវឌឍន៍ផដលបានសរៀបចុំ  

 គ.ផ.ថ ពិនិតយ និងផក្េរមួលសេចក្តីរាងសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ និង 
តាមមតិសយបល់របេ់សមឃុុំ សៅេង្កា ត់ រចួោក់្ជូនរកុ្មរបឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័ត។  
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តារាង២.១. រក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
ចកេុវិស័យ្ ៖ 

 

សោលបុំណង និងសោលសៅ 
េូចនាក្រ 

យុទឋស្ថស្រេដអភិវឌឍន៍ 
ការបរយិយ  ឯក្តា សដីមរោ ២០... 

១. បែាកតសដ្ាកិចេ 

១.១. គោលបណំង ៖ 

១.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

១.១.២. គោលគៅ ៖ 
     

១.២. គោលបណំង ៖ 

១.២.១. គោលគៅ ៖ 
     

១.២.២. គោលគៅ ៖ 
     

២. បែាកសងគម្កិចេ 

២.១. គោលបណំង ៖ 
 

២.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

២.១.២. គោលគៅ ៖ 
     

៣. បែាកម្រគប់ម្រគងធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាត  

៣.១. គោលបណំង៖ 

៣.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

៣.១.២. គោលគៅ ៖ 
     

៤. បែាករដ្ាបាល និងសនដិស ែសណ្តដ បធ់ាា បស់ាធារណៈ 

៤.១. គោលបណំង ៖ 

៤.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

៤.១.២. គោលគៅ ៖ 
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តារាង២.២.រក្បខ័ណឌ វនិសិយគរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ ក្មមវធិីអភិវឌឍន៍ សឆលីយតប 
សោលសៅ បរយិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់ស្ថម ន 
សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

ក្. ផផាក្សេដឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផផាក្េងគមក្ិចុច 
            

         
            

         
គ. ផផាក្ធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និងការបនាុំនឹងការផរបរបួលាទកាេធាតុ 
            

         
            

         
ឃ. ផផាក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ 
            

         
            

         

តារាង២.៣.រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ របសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា 
លទធផលបា៉ា ន់ស្ថម ន 

សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
          
          
          
          
          
          
          

 
តារាង២.៤.លខិតិបទោឋ នគតយុិតត 

ផដលរតវូសរៀបចុំ នងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ របសភទលិខិត ឯក្តា 
លទធផលបា៉ា ន់ស្ថម ន  

សផសងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
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តារាង២.៥.រក្បខ័ណឌ តាមោន  នងិវាយតនមល 
ការអនុវតតរក្បខ័ណឌ ផផនការអភវិឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 

សោលបុំណង និងសោលសៅ 
េូចនាក្រ 

អាក្ទទួលបនាុក្ 
របភព 
ព័ត៌មាន 

វធិីស្ថស្រេត 
ការបរយិយ ឯក្តា សរោង ជាក់្ផេតង 

១. បែាកតសដ្ាកិចេ 

១.១. សោលបុំណង ៖ 
១.១.១. សោលសៅ ៖         
១.១.២. សោលសៅ ៖        
        

១.២. សោលបុំណង ៖ 
១.២.១. សោលសៅ ៖        
១.២.២. សោលសៅ ៖        
        

២. បែាកសងគម្កិចេ 

២.១. សោលបុំណង ៖ 
២.១.១. សោលសៅ ៖        
២.១.២. សោលសៅ ៖        
        

៣. បែាកម្រគប់ម្រគងធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាត  

៣.១. សោលបុំណង ៖ 
៣.១.១. សោលសៅ ៖        
៣.១.២. សោលសៅ ៖        
        

៤. បែាករដ្ាបាល និងសនដិស ែសណ្តដ ប់ធាា ប់សាធារណៈ 

៤.១. សោលបុំណង ៖ 
៤.១.១. សោលសៅ ៖        
៤.១.២. សោលសៅ ៖        
        

 

 
 
 
 
 
 
 



27 

 

តារាង២.៦.រក្បខ័ណឌ តាមោន  នងិវាយតនមល 
ការអនុវតតក្មមវធិអីភវិឌឍន៍មូលោឋ នរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ 

ល.រ ក្មមវធិីអភិវឌឍន៍ សឆលីយតប 
សោលសៅ  បរយិយ  ឯក្តា សរោង 

ជាក់្
ផេតង 

ផរប
របួល 

អាក្ទទួ
លបនាុក្ 

របភព
ព័ត៌មាន វធិីស្ថស្រេត 

១. រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ 
ក្. ផផាក្សេដឋក្ិចុច 

           
           
ខ. ផផាក្េងគមក្ិចុច 

           
           
គ. ផផាក្ធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និងការបនាុំនឹងការផរបរបួលាទកាេធាតុ 

           
           
ឃ. ផផាក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ 

           
           
២. រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល 
           
           
           
៣. ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនានា 
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ជាំហានេី៣ 

  ពិនិតយ អ   ័       ផ្សព្វផ្ា ផផ្   អ  វឌ្ឍ ៍ឃ ាំ សង្កា ត់ 

តោលបាំណង 

សោលបុំណងននជុំហានទី៣ គឺសដីមបពិីនិតយ អនុម័ត និងផសពវផាយផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
េរមាប់ាទណតតិរបេ់រកុ្មរបឹក្ា និងសដីមបសីរបីរបាេ់ជាមូលោឋ នក្ាុងការក្ស្ថងក្មមវធីិវនិិសយគបីឆ្ា ុំរ ុំកិ្ល
ឃុុំ េង្កា ត់។ 
លេធែលរំពឹងេ ក 

លទធផល ផដលរ ុំពឹងថ្ននឹងទទលួបានពីជុំហានសនឹះ គឺ ៖ 
 ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ផ លបានអនុម័ត 
 ខលឹមស្ថរផផនការអភិវឌឍន៍បានផសពវផាយយ៉ា ងទូលុំទូោយដល់របជាពលរដឋ និងអាក្ាក់្ព័នធ។ 

         

ជុំហានទី៣ រមួមាន ២សកមមភាព  ូចខាង រកាម ៖ 
៣.១. ការអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
៣.២. ការ បាះពុមព និងការផេពវផាយ សៀវ ៅផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់   

៣.១.   អ   ័ ផផ្   អ  វឌ្ឍ ៍ឃ ាំ សង្កា ត់ 

ក្).  កិ្ចចរបជុុំរក្មុរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ 
 បនាា ប់ពីទទលួបានសេចក្តីរាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ របធានរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ 
រតូវសរៀបចុំកិ្ចចរបជុុំរកុ្មរបឹក្ារបេ់ខលួន សដីមបពិីនិតយ និងអនុម័តសផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
រេបតាមផបបបទ និងនីតិវធីិកិ្ចចរបជុុំ ផដលបានក្ុំណត់សៅក្ាុងបទបញ្ហជ នផាក្ាុងរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ 
េង្កា ត់។  

 សៅក្ាុងដុំសណីរការកិ្ចចរបជុុំសនឹះ សមឃុុំ សៅេង្កា ត់រតូវរាយការណ៍ជូនរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ 
អុំពីដុំសណីរការ និងខលឹមស្ថរននការសរៀបចុំផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  

 េមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ពិនិតយសលីខលឹមស្ថរននសេចក្តីរាងផផនការអភិវឌឍន៍ (ឧបេមព័នធ
ទី៣ ៖ ចុំណុចគនលឹឹះជាមូលោឋ នេរមាប់រកុ្មរបឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍) 

បនាា ប់ពីកិ្ចចរបជុុំរកុ្មរបឹក្ា សមឃុុំ សៅេង្កា ត់រតូវផណនាុំឲ្យ គ.ផ.ថ ពិនិតយ និងផក្េរមួលខលឹមស្ថរ
ននសេចក្តីរាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ តាមការេសរមចរបេ់រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់។  

ខ).  ការពិនិតយអនុសោមភាព 
១. ស្ថា ប័នទទលួពិនិតយ និងផតល់អនុសោមភាព  

 េរមាប់ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ ៖ សមឃុុំរតូវចាតត់ផចងបញ្ជូ នសេចក្តីរាងសេៀវសៅផផនការ
អភិវឌឍន៍ឃុុំផដលបានផក្េរមួល សៅអភិបាលសខតត សដីមបពិីនិតយ និងផតល់អនុសោមភាព។  
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 េរមាប់ផផនការអភិវឌឍន៍េង្កា ត់ក្ាុងរកុ្ង ៖ សៅេង្កា ត់រតូវចាតត់ផចងបញ្ជូ នសេចក្តីរាង
សេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍េង្កា ត់ផដលបានផក្េរមួលសៅអភិបាលរកុ្ង សដីមបពិីនិតយ និង 
ផតល់អនុសោមភាព។ 

 េរមាប់ផផនការអភិវឌឍន៍េង្កា ត់ក្ាុងខណឌ  ៖ សៅេង្កា ត់រតូវចាតត់ផចងបញ្ជូ នសេចក្តីរាង
សេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍េង្កា ត់ ផដលបានផក្េរមួលសៅអភិបាលរាជធានី សដីមបពិីនិតយ 
និងផតល់អនុសោមភាព។  

២. អភិបាលរាជធានី អភិបាល ខតដ ឬអភិបាលរកុង រតូវរក្ជុំនួយបសចចក្សទេពីបណ្តត មនាីរ 
អងគភាព ឬការយិល័យាក់្ព័នធនានា សដីមបជីយួទីចាតត់ការផផនការ និងវនិិសយគក្ាុងការ
ពិនិតយ និងផដល់ យបល់ ៅ លើ សចកដើរពាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុ  សង្កា ត់។ ការពិនិតយ និង
ផតល់អនុសោមភាពមានរយៈសពល៤៥នថង សោយគិតពីនថងផដលបានទទលួការសេាីេុុំការពិនិតយ 
និងផតល់សយបល់ពីសមឃុុំ សៅេង្កា ត់។ ក្ាុងរយៈសពល៤៥នថង សបីោម នការសឆលីយតបជាោយ
ល័ក្ខណ៍អក្សរពីអភិបាលរាជធានី សខតត ឬរកុ្ង សនាឹះរតូវបានចាតត់ទុក្ថ្ន អភិបាលរាជធានី 
សខតត ឬរកុ្ងបានឯក្ភាពសលីសេចក្តីរាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ផដលបានោក់្សេាីេុុំ
ការពិនិតយ និងផតល់អនុសោមភាព។   

៣). គ.ផ.ថ និង សមៀនឃុ  សង្កា ត់ពិនិតយពិោរ  និងផកសរមួល សចកដើរពាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុ  
សង្កា ត់  ៅតមមតិ យបល់របស់អភិបាលរាជធានី  ខតដ ឬរកុង។ ក្ាុងក្រណីមានការសេា ី
ផក្តរមូវ សមឃុុំ សៅេង្កា ត់រតូវោក់្ចុំណុចផដលបានផក្សនាឹះ ជូនរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ពិនិតយ 
និងអនុម័តស ងីវញិ។ 

គ). សេចក្ដេីសរមចេដពីីការោក់្ឱ្យសរបីរបាេ់ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ 
១. បនាា ប់ពីទទួលបានការផ ល់អនុ លាមភាព និងការផក្េរមួលតាមមតិសយបល់របេ់អភិបាល 

រាជធានី សខតត ឬរកុ្ង គ.ផ.ថ រតូវសរៀបចុំសេចក្តីរាងសេចក្តីេសរមចេតីពីការោក់្ឲ្យសរបី
របាេ់ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់  

២. សេចក្តីេសរមចេតីពីការោក់្ឲ្យសរបីរបាេ់ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ រតូវចុឹះហតាសលខា
សោយរបធានរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ េង្កា ត់ ។  

៣.២.     ោះព្  ព      ផ្សព្វផ្ា   ៀវ ៅផផ្   អ  វឌ្ឍ ៍ឃ ាំ សង្កា ត ់ 

១. សមឃុុំ សៅេង្កា ត់ រតូវសរៀបចុំសបាឹះពុមពសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ និងផបងផចក្ ផសពវ
ផាយជាស្ថធារណៈ និងតមាល់ទុក្សៅរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ រដឋបាលរកុ្ង រេុក្ ខណឌ  
រដឋបាលរាជធានី សខតត មនាីរផផនការរាជធានី សខតត មនាីរសេដឋកិ្ចច និងហរិញ្ញវតាុរាជធានី សខតត 
និងអាក្ាក់្ព័នធសផសងសទៀតតាមការចាតុំបាច់។  

២. សមឃុុំ សៅេង្កា ត់ រតូវផណនាុំឲ្យមានការផសពវផាយខលឹមស្ថរផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ េង្កា ត់ ឲ្យ
បានទូលុំទូោយដល់របជាពលរដឋក្ាុងឃុុំ េង្កា ត់ និងអាក្ាក់្ព័នធ ដូចជា ផសពវផាយក្ាុងកិ្ចច
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របជុុំនានា ក្ាុងសវទិកាស្ថធារណៈ តាមស្ថរព័ត៌មាន វទិយុ និងតាមមសធោបាយសផសងៗសទៀត
ផដលាទចសធវីបាន។ល។ 

 

កំណ្ត់សមាគ ល ់

 សោយស្ថររក្បខ័ណឌ សពលសវោននការក្ស្ថងផផនការអភិវឌឍន៍របេ់េង្កា ត់ និងរបេ់រាជ
ធានី រកុ្ង មិនរេបោា  ដូសចាឹះ សៅេង្កា ត់នីមយួៗ រតូវចមលងទុំងរេុងសចញពីក្មមវធីិអភិ
វឌឍនមូ៍លោឋ នផដលបានសរៀបចុំសៅក្ាុងផផនការអភិវឌឍន៍របេ់ខលួន ឬាទចសធវីការផក្េរមួល 
តាមការចាតុំបាច់ មុននឹងបញ្ជូ នមក្រកុ្មការង្ករក្ស្ថងផផនការរកុ្ង ឬខណឌ ។  

 េរមាប់រកុ្មរបឹក្ាាទណតតិបនាា ប់ សៅសពលសរៀបចុំផផនការអភិវឌឍន៍របេ់ខលួន េង្កា ត់
នីមយួៗរតូវពិនិតយ និងចូលរមួេសរមចឲ្យបាននូវរក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងក្មមវធីិអភិវឌឍន៍
មូលោឋ នរបេ់រាជធានី ឬរកុ្ង ផដលក្ុំពុងមានជាធរមាន។  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បែាកេ៤ី 

ឧបសម្ព័នធសម្រម្មប់ជាជាំនួយ្សាា រតី 

តៅតពលតរៀបចាំ និងកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ាំ សង្កា ត់
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ឧបសមព័នធទី១ ៖ វិធីសាស្រសតវិភាគសាា នភាព 

ឧបករណ៍្ “វិភាគតាមទដ្ើមទ ើបញ្ហា ” 
  ក្ាុងការវភិាគស្ថា នភាពរបេ់រដឋបាលរាជធានី សខតត រក្ុង រេុក្ ខណឌ  ឃុុំ េង្កា ត់ ក៏្ដូចជាការវភិាគស្ថា ន
ភាពរបេ់មនាីរ អងគភាព ការយិល័យ និងអាក្ាក់្ព័នធនានា របេនិសបីមនិទន់ាទចក្ុំណត់បានចាេ់ោេ់អុំព ី
បញ្ហា  និងមូលសហតុននបញ្ហា  រក្ុមការង្ករក្ស្ថងផផនការ គ.ផ.ថ និងអាក្ាក់្ព័នធនីមយួៗសនាឹះ ាទចសធវីការវភិាគ
ស្ថា នភាព សោយសរបីរបាេ់ឧបក្រណ៍ “សដីមសឈីបញ្ហា ” នងិឬឧបក្រណ៍សផសងៗសទៀតតាមការចាតុំបាច់។  
  សដីមសឈីបញ្ហា  គឺជាឧបក្រណ៍េរមាប់វភិាគស្ថា នភាព សោយរតូវក្ុំណត់អុំពីបញ្ហា ចមបង មូលសហតុផដល
នាុំឲ្យមានបញ្ហា  និងផលប៉ាឹះាល់ផដលសក្ីតសចញពីបញ្ហា ចមបងសនាឹះ។ ដូសចាឹះ សដមីបកី្ុំណត់បាននូវបញ្ហា  មូលសហតុ
ននបញ្ហា  និងដុំសណ្តឹះរស្ថយតាមវេ័ិយ ឬផផាក្នមីួយៗ អាក្ាក់្ព័នធនមីួយៗរតូវពិចាតរណ្ត និងអនុវតតតាមនីតិវធិី
មួយចុំនួនដូចខាងសរកាម ៖  

 វភិាគបញ្ហា  និងមូលសហតុននបញ្ហា   
 វភិាគអុំពីសោលបុំណង សោលសៅ និងដុំសណ្តឹះរស្ថយ 
 សធវីការចាតត់ាទទិភាពដុំសណ្តឹះរស្ថយ រចួរេង់ចូលតារាងតាមការផណនាុំរបេ់រក្មុការង្ករ។ 

ក). ការវិភាគបញ្ហា  និងមលូទេត ននបញ្ហា  
 ការវភិាគបញ្ហា  និងមូលសហតននបញ្ហា រតូវអនុវតតដូចខាងសរកាម ៖ 

 អាក្វភិាគ រតូវឯក្ភាពសលីបញ្ហា ចមបងក្ាុងផផាក្ ឬវេ័ិយរបេ់ខលួន។ សដីមសឈមីយួសរបីេរមាប់បញ្ហា  
ចមបងមួយ។ របេិនសបមីានបញ្ហា ចមបងសរចនី រតូវសរបីសដីមសឈបីញ្ហា សរចីនតាមចុំនួនបញ្ហា ចមបង សនាឹះ 
។ បញ្ហា ចមបងនមីួយៗ ផដលរតូវយក្មក្វភិាគ គជឺាបញ្ហា ផដលាទចរក្ដុំសណ្តឹះរស្ថយបាន។ 

  ឧទហរណ៍ : បញ្ហា ចមបង គ ឺរបជាពលរដឋមានចុំណូលទប 

 

 

 បនាា ប់ពកី្ុំណត់បញ្ហា ចមបងសហយី រតូវបនតក្ុំណត់អុំពីមូលសហតុផដលនាុំឲ្យសក្ីតមានបញ្ហា ចមបង សនាឹះ 
សោយេួរេុំណួរថ្ន “សហតុអវ?ី”។ 

ឧទហរណ៍ : មូលសហតុននបញ្ហា  

 

 

 

 

 

 បនាា ប់ពីក្ុំណត់បញ្ហា  និងមូលសហតុននបញ្ហា  រតូវបនតវភិាគ និងក្ុំណត់អុំពីផលប៉ាឹះាល់ផដលសក្ីត 
សចញពីបញ្ហា ចមបងសនាឹះ សោយេួរេុំណួរថ្ន “មានអវីសកី្តស ងី?”។ 

របជាពលរដ្ឋមាន 
ចំណូ្លទាប 

 

 េត អវី? 

 េត អវី? 

 េត អវី? 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

ក្ ជាពលរដឋមាន
ច  ូលទា  

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ ខ្វុះបច្ច េកច្ទស ពូជមិនសុទធ 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

 េត អវ?ី 
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 បនាា ប់ពីក្ុំណត់បញ្ហា ចមបង មូលសហតុននបញ្ហា  និងផលប៉ាឹះាល់សហយី រតូវសរៀបចុំលទធផលននការ 
វភិាគសនឹះ សៅជាទរមង់សដីមសឈបីញ្ហា  ដូចខាងសរកាម ៖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 បនាា ប់ពកី្ុំណត់បញ្ហា ចមបង មូលសហតុននបញ្ហា  និងផលប៉ាឹះាល់សហយី រតូវវភិាគអុំពតីរមូវការ
សយនឌ័រ។ ក្ាុងការក្ុំណត់អុំពីតរមូវការសយនឌ័រ អាក្វភិាគរតូវវភិាគតាមបញ្ហា  មូលសហតុ និងផល
ប៉ាឹះាល់នីមួយៗ សោយពិចាតរណ្តថ្ន សតីបញ្ហា  បានបងាប់នូវបញ្ហា សយនឌ័រយ៉ា ងដូចសមតចខលឹះ?សតីមូល
សហតុនីមួយៗ បានបងាប់នូវបញ្ហា សយនឌ័រយ៉ា ងដូចសមតចខលឹះ? សតីផលប៉ាឹះាល់នីមយួៗបានបងាប់
នូវបញ្ហា សយនឌ័រយ៉ា ងដូចសមតចខលឹះ? 

  ឧទហរណ៍ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ ជាពលរដឋមាន
ច  ូលទា  

មានអវី រើត  ើ ? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន 

 

 េត អវី? 

 េត អវ?ី 

 េត អវី? 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

ក្ ជាពលរដឋមាន
ច  ូលទា  

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ ខ្វុះបច្ច េកច្ទស ពូជមិនសុទធ 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

 េត អវី? ក្ ជាពលរដឋមាន
ច  ូលទា  

មានអវី រើត  ើ ? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន ែល
  ោះ  
ាល ់

 ញ្ហា ចមប  

មូល 
 េត  
ម្ន 
 ញ្ហា  

 

 េត អវ?ី 

 េត អវ?ី 

 េត អវ?ី 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ក្ ជាពលរដឋមាន
ច  ូលទា  

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ 

 

ខ្វុះបច្ច េកច្ទស 

 

ពូជមិនសុទធ 

 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

 េត អវ?ី ក្ ជាពលរដឋមាន
ច  ូលទា  

មានអវ ីរើត  ើ ? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន ែល
  ោះ  
ាល ់

 ញ្ហា ចមប  

មូល 
 េត  
ម្ន 
 ញ្ហា  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្ទីទួល

រងច្ម្រាុះថ្នន ក់ច្ម្រចើនជ្ជងបុរស  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្មិីនសូវមានឱកាសចូលរួម

ការបណ្ត ុះបណ្្តល  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្មិីនសូវមានឱកាសចូលរួម

ការបណ្ត ុះបណ្្តល  
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ខ). ការវិភាគអំពីដ្ំទណាះរសាយ 
  បនាា ប់ពីសរៀបចុំសដីមសឈីបញ្ហា  រតូវបនតសរៀបចុំសដីមសឈីដុំសណ្តឹះរស្ថយ។ ឧបក្រណ៍សដីមសឈីដុំសណ្តឹះ
រស្ថយសនឹះមានលក្ខណៈរបហាក់្របផហលោា សដីមសឈបីញ្ហា ផដរ។ ប៉ាុផនតសដីមសឈដីុំសណ្តឹះរស្ថយសផ្ទត តសលីការបុំផបលង
ពីសដីមសឈីបញ្ហា សៅជាដុំសណ្តឹះរស្ថយ។ ក្ាុងការសរៀបចុំ និងវភិាគអុំពីសដីមសឈីដុំសណ្តឹះរស្ថយ អាក្វភិាគគបបី
ពិនិតយ ពិចាតរណ្តសលជីុំហាននានា ដូចខាងសរកាម ៖ 

 ផក្េរមួលបញ្ហា េាូល ឬបញ្ហា ចមបងឱ្យសៅជាសោលបុំណង សោយការបតូររបសយគអវជិជមានពីមុនឱ្យ
សៅជារបសយគវជិជមាន ផដលពិពណ៌នាអុំពសី្ថា នភាពមួយបនាា ប់សោឹះរស្ថយបញ្ហា ចមបងសនាឹះ។ 

 ឧទហរណ៍ : របជាពលរដឋមានចុំណូលទប សៅជា ចុំណូលរបេ់របជាពលរដឋសក្ីនស ងី។ 
 ផក្េរមួលមូលសហតុផ្ទា ល់ឱ្យសៅជាសោលសៅ តាមនតីិវធិីដូចខាងសល ី

 ឧទហរណ៍ : ទិនាផលរេូវទប  សៅជា  ទិនាផលរេូវសក្នីស ងី 
 ផក្េរមួលមូលសហតុរងឱ្យសៅជាដុំសណ្តឹះរស្ថយតាមនីតិវធិដូីចខាងសល ី

 ឧទហរណ៍ : ក្េិក្រខវឹះបសចចក្សទេ សៅជា បណតុ ឹះបណ្តត លបសចចក្សទេក្េិក្មម ជាសដីម។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ). ទធវើការចាត់អាទិភាពដ្ំទណាះរសាយ នងិរសងច់ូលតារាង 
  បនាា ប់ពកី្ុំណត់បាននូវបញ្ហា  មូលសហតុ និងដុំសណ្តឹះរស្ថយសហយី អាក្វភិាគនមីយួៗរតូវរេង់ព័ត៌មាន
ទុំងសនាឹះចូលក្ាុងតារាង (តាមការផណនាុំរបេ់រក្មុការង្ករក្ស្ថងផផនការ)។  

បញ្ហជ ក់្: ក្ាុងការវភិាគស្ថា នភាពរាជធាន ី សខតត រក្ុង រេុក្ ខណឌ  ឃុុំ េង្កា ត់ រក្មុការង្ករក្ស្ថងផផនការរាជធាន ី
សខតត រក្ុង រេកុ្ ខណឌ  មនាីរ អងគភាព នងិគណៈក្មាម ធកិារក្ស្ថងផផនការ និងថវកិាឃុុំ េង្កា ត់ (គ.ផ.ថ) ាទចពិចាតរ
ណ្តសរបីរបាេ់វធិីស្ថស្រេតសផសងៗសទៀត ដូចជា ការវភិាគផផនទី ដោរកាមេក្មមភាពស្រេតី បុរេ ការវភិាគនិនាា ការ ការ
វាយតនមលការកាត់បនាយភាពង្កយរងសរោឹះ(VRA) តាមការចាតុំបាច់ និងតាមលទធភាពផដលរក្ុមការង្ករាទចសធវីបាន។ 

 

 រល     

បណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ក្ ជាពលរដឋមាន
ច  ូលទា  

មានផលិតផលសម្រមាប់លក ់

 

មានការងារច្្វើ 

 បច្ង កើនទិន នផល 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ 

 

បណ្ត ុះបណ្្តល 

បច្ច េកច្ទស 

ពូជមិនសុទធ 

 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

បច្ង កើនជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ក្ ជាពលរដឋមាន 

ច  ូល រើន  ើ  

កាត់បនថយចំណ្តកម្រសតក មានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

សុវតថិភាព សុខ្ភាពល អ កមុារមិនខ្វុះអាហារបូតថមភ លលងមានការរំច្ោភបំពាន 

 រល   

ដ   ោះក្ាយ 
កំចាត់សតវល អិត បន្សុទ្ធពូជ 
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ឧបករណ៍្ 
វិភាគផលប៉ះាលព់ីការផ្របរបួលអាកាសធាត  

  សៅក្ាុងការបស្រញ្ហជ បការបនាុំនឹងការផរបរបួលាទកាេធាតុ និងការរគប់រគងហានិភ័យននសរោឹះមហនតរាយ 
រក្ុមការង្ករក្ស្ថងផផនការ គ.ផ.ថ និង ឬ អាក្ាក់្ព័នធសផសងៗសទៀត ាទចសរបីរបាេ់ឧបក្រណ៍នានាដូចខាងសរកាម ៖ 
១). ការគូសផ្ផនទីហានិភយ័ននទរោះមេនតរាយ 

ការសរៀបចុំផផនទីសនឹះនងឹជួយក្ុំណត់ពីមុខេញ្ហញ ហានិភ័យននសរោឹះមហនតរាយ ផដលបានសក្តីស ងីក្ាុង
មូលោឋ ន។ ការគូរផផនទីនងឹជយួដល់អាក្សរៀបចុំផផនការក្ាុងការក្ុំណត់នូវទតីាុំង និងស្ថា នភាពននភាពង្កយរងសរោឹះ 
សដីមបឈីានសៅសធវកីារវភិាគផលប៉ាឹះាល់ពកីារផរបរបួលាទកាេធាតុ។ ការគូេផផនទីសនឹះនឹងសធវីស ងីសៅក្ាុងក្រមិត
ឃុុំ េង្កា ត់ សោយមានការចូលរមួពេីមាជិក្រក្ុមរបកឹ្ា គ.ក្.ន.ក្ របធានភូមិ នងិអាក្ាក់្ព័នធនានា សោយសរបី
របាេ់ផផនទីរដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ជាសោល។  

ការគូេផផនទរីតូវសធវីស ងីជា៤ជុំហាន ដូចខាងសរកាម ៖ 
 ជុំហានទ១ី ៖ គូេគុំនូេរទង់រទយរបេ់រដឋបាលឃុុំ េង្កា ត់ ក្ុំណត់រពុំរបទល់រដឋបាលភូមិ រចួសហយី

អាក្ចូលរមួគូេបផនាមនូវទីតាុំងលក្ខណៈធមមជាតដូិចជា ទសនល បឹង នរព តុំបន់អភិរក្សជាសដមី។  
 ជុំហានទ២ី ៖ គូេបផនាមនូវសហោឋ រចនាេមព័នធថមីៗ ផដលមានក្ាុងមូលោឋ នសៅក្ាុងផផនទី ដូចជា ៖ 

 ផលូវ 
 អោរស្ថធារណៈ (វតត អោររដឋបាល ស្ថោសរៀន មនាីរសពទយ...) 
 ទុំនប់ទកឹ្ ាទងេតុក្ទឹក្ របព័នធធារាស្ថស្រេត អណតូ ងទឹក្ និងរេឹះ 
 សហោឋ រចនាេមព័នធអគគីេន ី(មា៉ា េុីនសភលងី, ថ្នមពលក្សក្តីស ងីវញិ...) 
 ទីតាុំងចាតក់្េុំរាម របព័នធលូ 
 បូជនីយោឋ ន ជាសដមី 

 ជុំហានទ៣ី ៖ ក្ាុងជុំហានសនឹះ អាក្ចូលរមួគូេផផនទីបញ្ហជ ក់្ពីទតីាុំងផដលទទួលរងផលប៉ាឹះ
ាល់ពីសរោឹះធមមជាត ិ សោយសរបីរបាេ់គុំនូេតាងសផសងៗោា  ឬសរបីរបាេ់ពណ៌ជាេញ្ហញ តាមការ
ឯក្ភាពោា ក្ាុងរក្មុ។ ផលប៉ាឹះាល់ាទចមានដូចជា តុំបន់ផដលរងផលប៉ាឹះាល់ពទីឹក្ជុំនន់ សរោឹះ
រា ុំងេងួត ពយុឹះ េតវលអិតបុំផ្ទល ញ ជុំងឺរាតតាត ការស ងីក្ុំសៅ និងតុំបន់សឆារផដលមានរលក្ធុៗំ  ជាសដីម។ 

 ជុំហានទ៤ី ៖ អាក្ចូលរមួក្ុំណត់ និងគូេសលីផផនទីពសី្ថា នភាពផរបរបួលននទិដឋភាពពីមុន និងសពល
បចចុបបនា (ឧទហរណ៍ ៖ ទុំនប់តាមតុំបន់សឆារ ការបាត់បង់នរព និងដអីភរិក្ស)។ ការផរបរបួលទុំងសនឹះ
ាទចមានរបភពខុេោា ៗដូចជា បណ្តត លមក្ពីការេសរមចចិតតផផាក្នសយបាយ េងគម សេដឋក្ិចច ផល
ប៉ាឹះាល់ពីាទកាេធាតុ និងពីសរោឹះធមមជាតិជាសដីម។ សទឹះជាមានសហតុផលខុេោា ក៏្សោយ ការផរប
របួលននបរសិ្ថា នធមមជាត ិក៏្ាទចជឹះឥទធិពលយ៉ា ងធងន់ធងរដល់ការផរបរបួលាទកាេធាតុ ឬសរោឹះធមមជាតិ
ផងផដរ។ 

 តាមរយៈឧបក្រណ៍ទ១ីសនឹះ អាក្វភិាគាទចក្ុំណត់បាននូវទីតាុំងភូមិស្ថស្រេត របសភទសរោឹះមហនត
រាយធមមជាតិ ស្ថា នភាពននការផរបរបួល និងមូលសហតុនានាផដលនាុំឲ្យមានការផរបរបួលស្ថា នភាពសរោឹះធមមជាតិ
តាមរបសភទនីមួយៗ។ ឧបក្រណ៍ទ១ីសនឹះ នឹងរតូវសរបីរបាេ់ជាមូលោឋ នក្ាុងការអនុវតតឧបក្រណ៍សផសងៗសទៀត។ 
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២). ការវិភាគនិនាែ ការ  
ការវភិាគនិនាា ការ គឺជាឧបក្រណ៍េរមាប់ក្ុំណត់នូវការផរបរបួលាទកាេធាតុេុំខាន់ៗ នងិរពឹតតការណ៍សរោឹះ

មហនតរាយទក់្ទងនឹងាទកាេធាតុផដលសក្ីតមានស ងី។ លទធផលននការវភិាគសនឹះនឹងផតល់នូវព័ត៌មានអុំពីសរោឹះ 
មហនតរាយាទកាេធាតុជាក់្ោក់្ និនាា ការននរបសភទសរោឹះមហនតរាយធមមជាតិនីមួយៗ ភាពញឹក្ញាប់ ភាពធងន់ធងរ 
និងរបបននផលប៉ាឹះាល់។  

ការអនុវតតនូវឧបក្រណ៍វភិាគនិនាា ការសនឹះ រតូវសធវីស ងីជាមួយរបជាពលរដឋ ផដលេាិតក្ាុងតុំបន់រងសរោឹះពី
សរោឹះមហនតរាយ (ផផអក្សលីផផនទីហានិភ័យសរោឹះមហនតរាយ) ជនង្កយរងសរោឹះ ស្រេតី ចាតេ់ជរា និងជនរក្ីរក្ សោយ
ផបងផចក្ជារក្ុមពិភាក្ាតូចៗ ដូចជា រក្ុមស្រេតី រក្ុមបុរេ និងរក្ុមាទជាា ធរ ឬសរចីនជាងសនឹះសៅតាមការចាតុំបាច់។ 
ការវភិាគសធវីស ងីជា៣ជុំហាន ដូចខាងសរកាម ៖ 

 ជុំហានទ១ី ៖ អាក្េរមបេរមួលរតូវេួរអុំពីរពតឹតការណ៍សរោឹះមហនតរាយទក់្ទងនឹងាទកាេធាតុ 
និងផលប៉ាឹះាល់ផដលពួក្សគបានជួបរបទឹះក្នលងមក្ សហយីយក្ទិនាន័យសនាឹះសៅបុំសពញសៅក្ាុង
តារាងខាងសរកាមរតង់ខាង់លក្ខខណឌ សរោឹះថ្នា ក់្ននាទកាេធាតុ និងធាតុាទកាេ (ដូចមានក្ាុងតារាង
ខាងសរកាម)។ 

 ជុំហានទ២ី ៖ អាក្េរមបេរមួលបនតស្ថក្េួរដល់អាក្ចូលរមួសធវីការចាតត់ថ្នា ក់្ភាពង្កយរងសរោឹះ
ផដលបានជួបរបទឹះតាមឆ្ា ុំ ផដលបានក្ុំណត់សៅតាមមុខេញ្ហញ ននសរោឹះមហនតរាយនីមយួៗ។ ក្ាុង
ការសធវីចុំណ្តត់ថ្នា ក់្សនឹះរតូវោក់្ពិនាុ ក្រមិតរងសរោឹះពី១ ដល់៥ (១.ក្រមិតរងសរោឹះទបបុំផុត និង
៥.ជាក្រមិតរងសរោឹះធងន់ធងរបុំផុត)។ 

 ជុំហានទ៣ី ៖ បនាា ប់ពកីារោក់្ពិនាុក្រមិតភាពរងសរោឹះសហយី រតូវបនតពិនិតយសមលីសលនីិនាា ការ
ននផលប៉ាឹះាល់សៅតាមមុខេញ្ហញ នីមួយៗ សហយីផេវងរក្នូវមុខេញ្ហញ សរោឹះថ្នា ក់្ណ្តមួយផដល
សក្ីតស ងីញឹក្ញាប់ និងកាន់ផតធងន់ធរ សដីមបសីធវីការវភិាគបនតសៅក្ាុងទរមង់អក្សរ H។  

  តារាងវភិាគននិាា ការ 

របសភទសរោឹះធមមជាតិ និនាា ការ ក្ុំណត់ 
េមាគ ល់ ១៩៨០-៨៩ ១៩៩០-៩៩ ២០០០-០៩ ២០១០- បចចុបបនា 

រា ុំងេងួត ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  
រដូវរបាុំងអូេ បនាល យ 
(សលីេពី៣េបាត ហ៍) 

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  

ការខូតដុំណ្តុំ សោយ
ភាពរា ុំងេងួត 

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  

ការខូតដុំណ្តុំ សោយ
ទឹក្ជុំនន់ 

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  

ការធាល ក្ស់ភលៀងខាល ុំង ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  
ការសកី្នស ងីក្រមិត
ទឹក្ជុំនន់ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  

ការអូេបនាល យ រយៈ
សពលទឹក្ ជុំនន់ 

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  

ការផរបរបួល អុំ ុង
សពលរដូវ របាុំង - វេា 

១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  

។ល។      
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ក្ុំណត់េមាគ ល់ 
ក្ាុងការអនុវតតជាក់្ផេតង អាក្វភិាគរតូវពិចាតរណ្តសលីក្ុំណត់េមាគ ល់ដូចខាងសរកាម ៖ 
 របសភទសរោឹះធមមជាតិ ៖ ាទរេ័យសលីរបសភទសរោឹះធមមជាតិផដលបានសក្ីតមានស ងីជាក់្ផេតងសៅក្ាុង

មូលោឋ ននីមួយៗ។ 
 ឆ្ា ុំ ៖ ាទចក្ុំណត់ ឬផបងផចក្តាមជុំនាន់ ឬរបប ឬឆ្ា ុំ ឬតាមការក្ុំណត់សផសងៗសទៀត ផដលាទច

ឲ្យអាក្ចូលរមួង្កយរេួលក្ាុងការរ ុំលឹក្ស ងីវញិនូវនិនាា ការាក់្ព័នធនឹងសរោឹះធមមជាតនិីមយួៗ 
៣). ការវិភាគតាមទរមង ់ H 

ឧបក្រណ៍ទរមង់អក្សរ  “H”  គឺជាឧបក្រណ៍វាយតនមលសោយមានការចូលរមួ  ផដលពរងឹងបផនាមសលលីទធផល 
ននការវភិាគនិនាា ការ សហយីឧបក្រណ៍សនឹះមានសោលបុំណងក្ុំណត់ភាពផរបរបួលេុំខាន់ននាទកាេធាតុ និងរពឹតត 
ការណ៍សរោឹះមហនតរាយាទកាេធាតុ រពមទុំងផលប៉ាឹះាល់ក្ាុងមូលោឋ នសៅតុំបន់ជាក់្ោក់្ណ្តមួយ។ សលីេពីសនឹះ 
ឧបក្រណ៍សនឹះក៏្ជួយេរមួលផងផដរក្ាុងការក្ុំណត់វធិានការបនាុំផដលេមរេបេរមាប់េហគមន៍។ 
ក្ាុងការអនុវតតជុំហានសនឹះ អាក្វភិាគរតូវអនុវតតតាមជុំហាននានា ដូចខាងសរកាម ៖ 

 ជុំហានទ១ី “ការក្ុំណត់ផលប៉ាឹះាល់ននមុខេញ្ហញ សរោឹះមហនតរាយ”៖ េក្មមភាពក្ាុងជុំហានសនឹះ រមួមាន ៖ 
 ក្ុំណត់ និងឯក្ភាពសលីមុខេញ្ហញ  ឬរបសភទសរោឹះមហនតរាយធមមជាត ិ
 វភិាគនិនាា ការននមុខេញ្ហញ  ឬរបសភទសរោឹះមហនតរាយធមមជាតិ សោយេួរេុំណួរគនលឹឹះមួយ

ចុំនួនដូចខាងសរកាម ៖ 
 សតីមានផលប៉ាឹះាល់អវជិជមានអវីខលឹះ សក្ីតសចញពីមុខេញ្ហញ ននសរោឹះមហនតរាយ? 
 សតីមានដុំសណ្តឹះរស្ថយអវខីលឹះ? 
 សតីផលប៉ាឹះាល់ មានក្រមិតណ្ត? 
 សតីសៅក្ាុងេហគមន៍មានធនធានអវីខលឹះ េរមាប់សោឹះរស្ថយបញ្ហា របឈមផលប៉ាឹះាល់

ទុំងសនាឹះ?។ល។ 
 បនាា ប់ពីេួរេុំណួរគនលឹឹះនានាសហយី អាក្េរមបេរមួលរតូវ ៖ 
 រេង់នូវផលប៉ាឹះាល់អវជិជមានផដលបានសលីក្ស ងីសោយអាក្ចូលរមួសៅក្ាុងផផាក្ខាង

សឆវងននតារាងទរមង់ H  
 រេង់ពីធនធានផដលមានក្ាុងេហគមោក់្សៅផផាក្ខាងស្ថត ុំននតារាងទរមង់ H  
 រេង់អុំពីដុំសណ្តឹះរស្ថយផដលបានសលីក្ស ងីសៅផផាក្ក្ណ្តត លននតារាងទរមង់ H 

 បនាា ប់មក្សទៀត អាក្េរមបេរមួលសេាីេុុំឲ្យអាក្ចូលរមួវាយតនមលពីក្រមិតផលប៉ាឹះាល់ននមុខ
េញ្ហញ រងសរោឹះសនាឹះចុំសាឹះរូបសគ និងរក្ុមរគួស្ថរមាា ក់្មតងៗ តាមរយៈការោក់្ពិនាុពី១ជាក្រមិតទប 
ដល់៥ផដលជាក្រមិតធងន់ធងរ។ រចួសធវីការគណនាមធយមភាគពិនាុផដល អាក្ចូលរមួបានោក់្។ 
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ការវិភាគតាមទរមង់ H ទី១ 
បញ្ហា  ៖ ...................................................... 

ផលប៉ាឹះាល់ ៖ 
 
 

ដុំសណ្តឹះរស្ថយ 
 
១    ២    ៣    ៤    ៥ 

ធនធានផដលមាន ៖ 
 
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 បនាា ប់ពអីាក្ចូលរមួនមីួយៗបានោក់្ពនិាុសលីក្រមិតននផលប៉ាឹះាល់សហយី អាក្េរមបេរមួល 
រតូវបូក្េរុប និងគតិមធយមភាគសលពីិនាុផដលបានក្ុំណត់។ ពិនាុមធយមភាគផដលបានក្ុំណត់ 
រតូវសរបីរបាេ់ជាេូចនាក្រេរមាប់តាមោនអុំពីវឌឍនភាពននការសឆលីយតបនឹងការបនាុំការផរប 
របួលាទកាេធាតុ និងជាលក្ខណៈវនិិចឆ័យេរមាប់ចាតត់ាទទភិាពបញ្ហា ផដលរតូវសោឹះរស្ថយ ។  

 ជុំហានទ២ី “ការក្ុំណត់ផលប៉ាឹះាល់ពកីារសក្នីស ងីសទវដងននមុខេញ្ហញ សរោឹះមហនតរាយ” ៖ 
សៅក្ាុងជុំហានទី២សនឹះ អាក្េរមបេរមួលសលីក្ស ងីថ្ន របេិនសបីមុខេញ្ហញ ននសរោឹះមហនតរាយ (មុខ
េញ្ហញ ផដលបានវភិាគក្ាុងជុំហានទី១) សក្ីនស ងីកាន់ផតញឹក្ញាប់ ឬសក្ីនស ងីសទវដង  សតីរបជាពលរដឋ
មាាា ក់្ៗ ឬរគួស្ថរនីមួយៗនឹងទទួលផលប៉ាឹះាល់យ៉ា ងដូចសមតចខលឹះ? សហយីគួររតូវមានដុំសណ្តឹះរស្ថយ
យ៉ា ងដូចសមតច? អាក្េរមបេរមួលក្ត់រតាចសមលីយរបេ់អាក្ចូលរមួសៅក្ាុងទរមង់ H ដូចខាងសរកាម ៖ 

ការវិភាគតាមទរមង់ H ទី២ 
បញ្ហា  ៖ ...................................................... 

ផលប៉ាឹះាល់ ៖ 
 
 

ដុំសណ្តឹះរស្ថយ ៖ 
 

១    ២    ៣    ៤    ៥ 

 

  
  
  

  
  
  

 

បនាា ប់មក្ អាក្េរមបេរមួលសេាីឲ្យអាក្ចូលរមួោក់្ពិនាុសលីក្រមិតផលប៉ាឹះាល់ ដូចជុំហានទី១។ 
ទរមង់អក្សរ Hទី២សនឹះ នឹងជយួឲ្យអាក្ចូលរមួគិតរបមាណទុក្ជាមុននូវភាពធងន់ធងរននាទកាេធាតុ ផដល 
ាទចគុំរាមក្ុំផហងដល់េហគមន៍ និងសលីក្យក្ដុំសណ្តឹះរស្ថយកាន់ផតមានរបេិទធភាពមួយក្រមិត 
ផថមសទៀត ក្ាុងការបង្កា រផលប៉ាឹះាល់ពីសរោឹះមហនតរាយ ក្ស្ថងភាពធន់ និងការបនាុំខលួនរបេ់េហ 
គមន៍។ 

 ជុំហានទ៣ី “ការក្ុំណត់ក្តាត រារា ុំង” ៖ បនាា ប់មក្អាក្េរមបេរមួលបនតពិភាក្ាអុំពីឧបេគគនានា ផដល
ាទចសក្ីតមានស ងី សោយសរបីឧបក្រណ៍ទរមង់អក្សរ H ទី៣។ ក្ាុងការសរបីរបាេ់ឧបក្រណ៍ H ទី៣សនឹះ 
អាក្េរមេបរមួល សផ្ទត តសលកី្តាត រារា ុំងនានា ផដលរបជាពលរដឋ ឬេហគមន៍មិនាទចបនាុំសៅនឹងមុខ 
េញ្ហញ ននសរោឹះមហនតរាយផដលរតូវបានសលីក្ស ងីមក្សនាឹះ។ ចសមលីយរបេ់អាក្ចូលរមួរតូវក្ត់រតាទុក្សៅ 
ផផាក្ក្ណ្តត លននតារាង សហយីអាក្ចូលរមួរតូវោក់្ពនិាុននក្រមិតក្តាត រារា ុំងសនាឹះមាា ក់្មតងៗពីសលខ១ជា 



38 

 

ក្រមិតតិចតួច ដល់សលខ៥ជាក្រមិតធងន់ធងរ។ ចុងបញ្ច ប់រតូវគណនានូវពិនាុមធយមភាគននការោក់្ពនាុ
របេ់អាក្ចូលរមួ។ 

 ការវិភាគតាមទរមង ់H ទី៣ 
បញ្ហា  ៖ ...................................................... 

 
 

ក្តាត រារា ុំង ៖ 
១    ២    ៣    ៤    ៥ 

 

   
  
  

 

 ជុំហានទ៤ី “ការក្ុំណត់វធិានការ” ៖ បនាា ប់មក្អាក្េរមបេរមួលបនតពិភាក្ាអុំពេីក្មមភាព ឬ 
វធិានការនានា ផដលាទចជួយឲ្យរបជាពលរដឋ និងរគួស្ថរនីមួយៗាទចបនាុំសៅនឹងមុខេញ្ហញ ននមហនត 
រាយធមមជាតិ ដូចផដលបានវភិាគក្ាុងជុំហានទី៣ សោយេួរេុំណួរគនលឹឹះ ថ្ន ៖ 
 សតីមានវធិានការបនាុំអវីខលឹះផដលាទចជួយបសងាីនភាពធនរបេ់េហគមន៍បាន? 
 សតីរតូវសធវីយ៉ា ងដូចសមតចខលឹះ សដមីបឲី្យទទួលបានពិនាុកាន់ផតលអជាងសនឹះ?  
ជាមួយោា សនឹះ អាក្េរមបេរមួលរតូវរេង់ចសមលីយននេុំណួរទុំងសនឹះោក់្ក្ាុងផផាក្ក្ណ្តត លននទរមង់ H 
និងរតូវរេង់ដុំសណ្តឹះរស្ថយនានាផដលបានក្ុំណត់ក្ាុងជុំហានទី២ មក្ោក់្បញ្ចូ ល និងបនសុជីាមួយ 
ោា ។ រពមទុំងសធវីការោក់្ពិនាុសោយឯក្ភាពោា ជារក្ុមសលីការទុក្ចិតតននគសរមាង ឬដុំសណ្តឹះរស្ថយផដល 
បានសលីក្ស ងី ពីពិនាុ១ ផដលពិនាុទុក្ចតិតខាល ុំងដល់ពិនាុ៥ ជាពិនាុមិនទុក្ចិតតសស្ថឹះ។ 
 ការគណនាពនិាុ៖ 
ការគណនាពិនាុមធយមភាគននទរមង់Hនីមួយៗ រតូវយក្ពិនាុេរុប ផចក្នឹងចុំនួនអាក្ោក់្ពនិាុ ឬ គណនា 
តាមមធោបាយសផសងៗសទៀតតាមការចាតុំបាច់។ 

 ជុំហានទ៥ី “ការសរៀបចុំគសរមាង” ៖ សរកាយពីបានពិភាក្ាតាមរក្ុមរចួរាល់សហយី អាក្េរមបេរមួល 
យក្លទធផលននការពិភាក្ារក្ុមទុំងអេ់ោក់្បញ្ចូ លោា  សោយរេង់យក្នូវដុំសណ្តឹះរស្ថយនានា ផដល
បានសលីក្ស ងី មក្សរៀបចុំជាគសរមាងបនាុំការផរបរបលួាទកាេធាតុ។ ចុំផណក្ឯពនិាុននការពិភាក្ា ក្ាុង
រក្ុមនីមួយៗ រតូវយក្មក្បូក្បញ្ចូ លោា ផចក្នឹងចុំនួនរក្ុមពិភាក្ានឹងបានជាពិនាុមធយមភាគផលប៉ាឹះ
ាល់ពីការផរបរបួលាទកាេធាតុក្ាុងឃុុំ េង្កា ត់ ផដលរតូវបានក្ុំណត់ជា េូចនាក្រេរមាប់តាមោន 
ក្ាុងឆ្ា ុំបនាា ប់។ សរកាយពីបានសរៀបចុំជាគសរមាងបនាុំការ ផរបរបួលាទកាេធាតុរចួរាល់សហយី អាក្វភិាគ 
រតូវជួបរបជុុំោា ជាថមសីដីមបសីធវីការចាតត់ថ្នា ក់្ភាពង្កយរងសរោឹះននគសរមាងសោយសរបីរបាេ់ឧបក្រណ៍ទី៤។ 
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ឧបសមព័នធទី២ 

វិធីសាស្រសតចាត់អាទិភាព 

ការចាតត់ាទទភិាពបញ្ហា  តរមូវការ ដុំសណ្តឹះរស្ថយ ាទចមានវធិីស្ថស្រេតជាសរចីន ដូចជា ១).វធិីស្ថស្រេតផតល់
ពិនាុផផអក្សលីលក្ខណៈវនិិចឆ័យ ២).វធិីស្ថស្រេតផគូផគង និង៣).វធិីស្ថស្រេតសរជីេសរេីសោយោក់្ពិនាុតាមជសរមីេជាសដីម។ 
ក្ាុងចុំសណ្តមវធិីស្ថស្រេតទុំងសនឹះ វធិីស្ថស្រេតផតល់ពិនាុ ផផអក្តាមលក្ខណៈវនិិចឆ័យ គឺជាវធិីស្ថស្រេតស្ថមញ្ញ។  

ក្ាុងការអនុវតតវធិីស្ថស្រេតសនឹះ គ.ផ.ថ ឬអាក្ាក់្ព័នធនានាាទចពិចាតរណ្ត និងអនុវតតតាមចុំណុចនីមួយៗដូច
ខាងសរកាម ៖ 

 រេង់ជសរមេីនានា ផដលរតូវចាតត់ាទទិភាពចូលក្ាុងតារាង 
 ពិភាក្ា និងក្ុំណត់លក្ខណៈវនិចិឆ័យនានា។ ជាទូសៅលក្ខណៈវនិចិឆ័យមានការផរបរបួលសៅតាម

លក្ខណៈននជសរមីេ ឬបញ្ហា  ឬដុំសណ្តឹះរស្ថយ។ ជាទូសៅលក្ខណៈវនិិចឆ័យផដលចាតុំបាច់ គួរផតមានសៅ
រគប់ជសរមេី ឬដុំសណ្តឹះរស្ថយ គកឺារសឆលីយតបសៅនងឹតរមូវការពតិរបាក្ដរបេ់រក្មុង្កយរងសរោឹះ
ជាក់្ោក់្ណ្តមួយ និងភាពេមធម៌។   

 ពិនិតយជសរមេីនមីួយៗមតងមយួៗ សោយសធៀបជាមួយលក្ខណៈវនិិចឆ័យផដលបានក្ុំណត់។ ពិនាុផដល
ទទួលបានពីការសរបៀបសធៀបរតូវក្ុំណត់ជាសលខ។ ពិនាុទបជាងសគ០១ សហយីពិនាុខពេ់ជាងសគ គឺជាសេមី
នឹងចុំនួនជសរមីេេរុប។ 

ឧទហរណ៍ ៖ អុំពីតារាងននវធិផីដល់ពិនាុផផអក្សលលីក្ខណៈវនិិចឆ័យ 

ជសរមីេ លក្ខណៈវនិិចឆ័យ េរុប 
ពិនាុ ការសឆលីយតបតរមូវការ ង្កយរេួលអនុវតត ការចូលរមួ េមធម៌ របេិទធភាពតនមល 

ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “ក្” 2 3 5 1 5 16 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “ខ” 4 5 4 3 4 20 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “គ” 3 3 3 2 3 14 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “ឃ” 5 1 2 4 1 13 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “ង” 1 1 2 1 1 6 

តាមរយៈឧបក្រណ៍សនឹះ គ.ផ.ថ បានក្ុំណត់យក្ដុំសណ្តឹះរស្ថយចុំននួ០៥ និងលក្ខណៈវនិិចឆ័យចុំនួន០៥ 
មក្សធវីជាមូលោឋ នេរមាប់សរៀបលុំោប់ថ្នា ក់្ាទទិភាពននដុំសណ្តឹះរស្ថយ។ តាមការផតល់ពិនាុក្ាុងតារាងខាងសលី សយងី
សឃញីថ្ន ៖  

ជុំសរេី ាទទភិាព 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “ខ” ១ 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “ក្” ២ 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “គ” ៣ 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “ឃ” ៤ 
ដុំសណ្តឹះរស្ថយ “ង” ៥ 
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ឧបសមព័នធទី៣ 
ចំណ្ ចគនលឹះសរមាប់រកមុរបឹកា 

ពិនិតយ និងអន ម័តផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលររឆំ្ែ  ំ

 ជាជុំនួយស្ថម រតី ក្ាុងការពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ រក្ុមរបកឹ្ាគបបយីក្ចតិតទុក្
ោក់្សលីចុំណុចគនលឹឹះនានា ដូចខាងសរកាម ៖  

 សតីការសរៀបចុំសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរេបតាមមាតកិា ផដលបានក្ុំណត់ក្ាុងសេចក្តី
ផណនាុំបសចចក្សទេផដរឬសទ? 

 សតីដុំសណីរការសរៀបចុំផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ អនុវតតតាមជុំហាននានាដូចបានក្ុំណត់ក្ាុង
សេចក្តីផណនាុំបចចក្សទេឬសទ? 

 សតីមានការវភិាគស្ថា នភាពជាក់្ផេតងផដរឬសទ? 

 សតីទិនាន័យ និងព័ត៌មានផដលបានយក្មក្សរបី គឺជាទិនា័យ និងព័ត៌មានផដលបានសធវីបចចុបបនាភាពឬសទ? 

 សតីការវភិាគស្ថា នភាព បានសផ្ទត តសលីបញ្ហា របេ់ស្រេតី បុរេ កុ្មារ ជនពកិារ យុវជន ឬរក្មុជនង្កយរង
សរោឹះជាក់្ោក់្ឬសទ? 

 សតីការវភិាគស្ថា នភាពបានសផ្ទត តសលីបញ្ហា ាក់្ព័នធនឹងការផរបរបួលាទកាេធាតុឬសទ? 

 សតីបានក្ុំណត់អុំពីបញ្ហា របឈម និងដុំសណ្តឹះរស្ថយេមរេប េរមាប់សឆលយីតបសៅនឹងតរមូវការរបេ់
របជាពលរដឋ ពិសេេ ស្រេត ីបុរេ កុ្មារ និងរក្ុមជនង្កយរងសរោឹះជាក់្ោក់្ឬសទ? 

 សតីចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ សោបុំណងអភិវឌឍន៍ សោលសៅអភវិឌឍន៍ និងយុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍ផដលបាន
ក្ុំណត់ឆលុឹះបញ្ហច ុំង ឬរេបតាមសោលការណ៍ផណនាុំផផាក្សោលនសយបាយរបេ់រក្ុមរបកឹ្ាឬសទ? 

 សតីចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ សោបុំណងអភិវឌឍន៍ សោលសៅអភវិឌឍន៍ និងយុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍ផដលបាន
ក្ុំណត់មានលក្ខណៈេមរេប និងាទចេសរមចបានសៅក្ាុងាទណតតិរបេ់រក្ុមរបកឹ្ាឬសទ? 

 សតីការក្ុំណត់ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ សោបុំណងអភិវឌឍន៍ សោលសៅអភិវឌឍន៍ និងយុទធស្ថស្រេតអភិវឌឍន៍
មានភាពរបទក់្រក្ឡាោា ផដរឬសទ?  

 សតីសោលសៅអភិវឌឍន៍នមីួយៗបានក្ុំណត់េូចនាក្រចាេ់ោេ់ផដរឬសទ? សបីមាន សតីក្ាុងាទណតតិ
រក្ុមរបឹក្ាេសរមចបានផដរឬសទ?  

 សតីការក្ុំណត់ក្មមវធិីអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំបានបញ្ចូ លនូវ ១).រក្បខ័ណឌ វនិិសយគ ២).
រក្បខ័ណឌ ផតល់សេវា និង៣).ការោក់្សចញនូវលិខតិបទោឋ នគតិតយុតតផដរឬសទ? សបមីាន សតីព័ត៌មាន 
និងេូចនាក្រផដលបានក្ុំណត់លក្ខណៈជាក់្ោក់្ និងាទចេសរមចបានផដរឬសទ?  

 សតីមានការក្ុំណត់រក្បខ័ណឌ តាមោន  និងវាយតនមលឬសទ? សបីមាន សតមីានលក្ខណៈេមរេប និង
សឆលីយតបសៅនឹងរក្បខ័ណឌ អភវិឌឍន៍ និងក្មមវធិអីភិវឌឍន៍មូលោឋ នឬសទ? 

 សតីសេចក្តីរាងផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំ រតូវបានយក្សៅពិសរោឹះសយបល់ជាមួយអាក្ាក់្
ព័នធនានាឬសទ? 
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សម្រម្មប់សរតសរអាំពីសាា នភាពេូតៅ  

សៅសពលេរសេរពីស្ថា នភាពទូសៅ េកាត នុពល នងិបញ្ហា របឈមរបេ់មូលោឋ ន (រាជធានី សខតត រក្ុង 
រេុក្ ខណឌ  ឃុុំ េង្កា ត់) រក្ុមការង្ករក្ស្ថងផផនការ ឬគ.ផ.ថ រតូវអនុវតដតាមលុំោប់លុំសោយដូចខាងសរកាម ៖  
ទរៀបចំតារាងទិនែន័យ 

តួសលខផដលយក្មក្បុំសពញក្ាុងតារាងេសងខបទិនាន័យ រតូវរេង់សចញពីសេៀវសៅទនិាន័យភូមិ ឃុុំ េង្កា ត់ 
និងឯក្ស្ថរព័ត៌មានស្ថា នភាពមូលោឋ ន ផដលបានសធវីបចចុបបនាភាពចុងសរកាយសគ។ តួសលខមួយចុំនួនដូចជា នផាដ ី
ចុំនួនភូមិ គឺរក្ុមការង្ករក្ស្ថងផផនការរតូវបុំសពញសោយខលួនឯង។ រក្មុការង្ករាទចបផនាមព័ត៌មានសផសងសទៀត ផដល
ខលួនយល់ថ្នមានស្ថរៈេុំខាន់ដល់ការរ ុំសលចគុណភាពផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលរបាុំឆ្ា ុំរបេ់ខលួន ដូចជា េូចនាក្រ
ននសោលសៅអភិវឌឍន៍របក្បសោយចីរភាព សោលសៅ និងចុំណុចសៅក្ាុងផផនការយុទធស្ថស្រេដអភិវឌឍន៍ជាតិ ផតមិនគួរ
បផនាមសរចីនសពក្នាុំឱ្យព័ត៌មានទុំងសនាឹះផរបសៅជាមិនេុំខាន់សៅវញិ។ 
ការសរទសរពីសាា នភាពទសដ្ឋកិចច 

ក្ាុងចុំណុចសនឹះរក្ុមការង្ករ រតូវសធវីការក្ុំណត់ និងេរសេរតាមផបបវភិាគអុំពីេក្មមភាពសេដឋក្ិចចចមបងៗ 
និងបនាា ប់បនសុំមយួចុំនួន ផដលមានក្ាុងមូលោឋ នសោយផផអក្សលីលទធផលវភិាគផផាក្សេដឋក្ិចច។  

េក្មមភាពសេដឋក្ិចចចមបង គេឺុំសៅសលីេក្មមភាពផដលរបជាពលរដឋភាគសរចីនអនុវតដ សដមីបយីក្ផលមក្សធវី
ជាក្មាល ុំងេាូលក្ាុងការរទរទង់ជីវភាពរបចាតុំនថង។ ចុំផណក្ឯេក្មមភាពសេដឋក្ិចចបនាា ប់បនសុំ គឺេុំសៅសលីេក្មមភាព
ផដលរបជាពលរដឋមួយចុំននួអនុវតដសដីមបរីក្ក្នរមបផនាមេរមាប់ការរទរទង់ជីវភាព (សទឹះបីជាបរមិាណចុំណូលពី
េក្មមភាពសេដឋក្ិចចបនាា ប់បនសុំាទចសរចីនជាងចុំណូលពីេក្មមភាពសេដឋក្ិចចចមបងក៏្សោយ ក៏្សៅផតចាតត់ទុក្ថ្នជា
េក្មមភាពសេដឋក្ិចចបនាា ប់បនសុំ)។  
ឧទហរណ៍ ៖ ក្ាុងឃុុំផដលមានរបជាពលរដឋភាគសរចនីរបក្បរបរជាាទជីវក្រលក់្ដូរ ដូសចាឹះេក្មមភាពសេដឋក្ិចច
ចមបងគាឺទជីវក្មម សទឹះបីជាចុំណូលពីការលក់្ដូររបេ់របជាពលរដឋមាា ក់្ៗាទចមានក្រមិតទបជាងចុំណូលពេីក្មម
ភាពសផសងក៏្សោយ។ រក្ុមការង្កររតូវវភិាគស្ថា នភាពាទជីវក្មមជាក់្ផេដងក្ាុងផដនដីរបេ់ខលួបសោយពិនិតយពកី្តាដ  អវីខលឹះ
ផដលបានជុំរុញ និងអវីខលឹះជាឧបេគគដល់ការឈានស ងីទុំងចុំសាឹះមុខ និងយូរអផងវងរបេ់វេ័ិយសនឹះក្ាុងឃុុំ សហយី
ផដលក្ុំពុងជឹះឥទធិពលសលីក្រមតិជីវភាពរបចាតុំនថងរបេ់របជាពលរដឋ។ ទនាឹមសនឹះ រតូវបរយិយពីអវីខលឹះផដលនាុំឱ្យមាន
ការផ្ទល េ់បដូរក្ាុងមុខរបរជុំនួញ (ឧទហរណ៍ : ក្តាដ សេដឋក្ិចចផរបរបួល) សហយីអវីខលឹះផដលរតូវសធវីការពោយមទប់ស្ថា ត់ 
ឬរគប់រគងការផ្ទល េ់បដូរទុំងសនឹះ សដីមបធីានានិរនដរភាព និងភាពរកី្ចសរមីនក្ាុងវេ័ិយសនឹះ។ ចុំសាឹះរដឋបាលផដលមាន
របជាពលរដឋភាគសរចីនរបក្បរបរសធវីផរេ េក្មមភាពសេដឋក្ិចចចមបងសនាឹះ គកឺ្េកិ្មម សទឹះបជីាចុំណូលបានមក្ពីការ
សធវីផរេរបេ់របជាក្េិក្រមាា ក់្ៗាទចតិចជាងចុំណូលពីេក្មមភាពសផសងក៏្សោយ។  

ក្ាុងផផាក្សេដឋក្ចិច រមួមាន ៖ 
 ាទជវីក្មម ៖ មុខរបរេុំខាន់ៗក្ាុងវេ័ិយាទជីវក្មមរមួមាន មុខរបរជុំនួញ របសភទេិបបក្មមនានា ជាង

ជួេជុល។ល។ ក្ាុងស្ថា នភាពាទជីវក្មម រតូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុពលេុំខាន់ៗរបេ់មូលោឋ ន 
និងបញ្ហា របឈមនានាផដលមូលោឋ នក្ុំពុងជបួរបទឹះ។ 

 ក្េកិ្មម ៖ េក្មមភាពេុំខាន់ៗក្ាុងវេ័ិយក្េិក្មម រមួមាន ការោុំដុឹះរេូវ ដុំណ្តុំក្េឧិេាហក្មម 
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និងដុំណ្តុំរមួផសុំ ការចិញ្ច ឹមេតវនិងរតី ការសរបីរបាេ់ដីធលី និងរបព័នធធារាស្ថស្រេដផដលជួយោុំរទដល់
ការង្ករក្េិក្មម។ ក្ាុងស្ថា នភាពក្េកិ្មម រតូវេរសេរសរៀបរាប់អុំពីេកាដ នុពលេុំខាន់ៗរបេ់មូលោឋ ន
និងបញ្ហា របឈមនានាក្ុំពុងជបួរបទឹះសៅក្ាុងមូលោឋ ន។ 

 ឧេាហក្មម ៖ េក្មមភាពេុំខាន់ៗក្ាុងវេ័ិយឧេសហក្មមរមួមាន េក្មមភាពេិបបក្មម សរាងចរក្ 
និងការង្ករេុំណង់ជាសដីម។ ដូសចាឹះ រតូវេរេរសរៀបរាប់អុំពេីកាដ នុពល និងបញ្ហា របឈមេុំខាន់ៗ
ផដលាក់្ព័នធនងឹវេ័ិយសនឹះ។ 

 គមនាគមន៍ ៖ េរសេរសរៀបរាប់អុំពីេកាដ នុពលននរបព័នធសហោឋ រចនាេមព័នធផលូវសោក្ នងិផលូវទឹក្ផដល
សខតតមាន និងបញ្ហា របឈមេុំខាន់ៗផដលមូលោឋ នក្ុំពុងជួបរបទឹះ។ 

 សេវាក្មម ៖ េរសេរសរៀបរាប់អុំពីេកាដ នុពល និងបញ្ហា របឈមននសេវាក្មមនានាាក់្ព័នធនឹងស្ថធារ
ណការ ទឹក្ស្ថអ ត អគគេិនី ទផីារ សទេចរណ៍ ។ល។  

 ការវនិសិយគ ៖ ចុំណុចសនឹះរតវូេរសេរសរៀបរាប់អុំពីទុំនាក់្ទុំនង និងក្ិចចេហរបតិបតដិការជាមួយវេ័ិយ
ឯក្ជន សដីមបសីរៀបចុំគសរមាងអភិវឌឍន៍នានា ដូចជាការអភវិឌឍន៍ផារ ចុំណតរថយនដ ផលូវ ស្ថព ន និង
គសរមាងអភិវឌឍន៍សផសងសទៀត។ ដូសចាឹះរតូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុពល និងបញ្ហា របឈមចមបងៗផដល
ាក់្ព័នធនឹងការវនិិសយគសនឹះ។ 

 ការទុំនាក់្ទុំនង នងិក្ចិចេហរបតបិតតកិារអនតរជាត ិ ៖ រតូវេរសេរសរៀបរាប់អុំពីទុំនាក់្ទុំនង និងក្ចិច
េហរបតបិតតិការជាមួយាណិជជក្រ ឬរក្ុមហ ុនក្ាុង សរៅឃុុំ េង្កា ត់ ឬក្ចិចេហរបតិបតតកិារ ឬ
ការចងេម័ពនធសមរតជីាមួយាទជាា ធររដឋបាលនានាសដីមបអីភិវឌឍន៏មូលោឋ ន ដូចជា ការបសងាីតតុំបន់អភិ
វឌឍន៍ ការអភិវឌឍសហោឋ រចនាេមព័នធ ការការារទកឹ្ជុំនន់ និងការអភិវឌឍទីផារជាសដមី។ ដូសចាឹះរតូវ
េរសេរសរៀបរាប់អុំពីេកាត នុពល និងបញ្ហា របឈមេុំខាន់ៗ ផដលាក់្ព័នធនងឹការង្ករទុំងសនឹះ។ 

សរៅពីចុំណុចេុំខាន់ផដលបានសរៀបរាប់ខាងសល ី រក្ុមការង្ករាទចបផនាមនូវចុំណុចសផសងសទៀត ផដលយល់
ថ្នចាតុំបាច់ និងគួរបញ្ចូ លក្ាុងផផនការអភិវឌឍន៍។ ការេរសេរសរៀបរាប់ចុំណុចបផនាមសនឹះ គឺដូចោា នឹងចុំណុច
នានាខាងសលីសោយសផ្ទដ តសលេីកាដ នុពល និងបញ្ហា របឈមនានា ។ 

ការសរទសរពីសាា នភាពសងគមកិចច  
ស្ថា នភាពេងគមក្ិចច គឺជាផផាក្មួយផដលរតូវសធវីការេិក្ាពលីក្ខណៈរបជាស្ថស្រេដ សេវាស្ថធារណៈផផាក្

េងគម និងេុវតាិភាពរបេ់របជាពលរដឋ ដូចជា ស្ថា នភាពអប់រ ុំ េុខុមាលភាព សយនឌ័រ ភាពរក្ីរក្ អុំសពហីងិា ការ
ជួញដូរស្រេដនីិងកុ្មារ ការសលកី្ក្មពេ់េិទធិមនុេស និងស្ថា នភាពស្ថេនាជាសដីម។ សពលេរសេរអុំពសី្ថា នភាពេងគម
ក្ិចចរតូវេរសេរតាមផបបវភិាគសោយផផអក្សលលីទធផលននការវភិាគេងគមក្ិចច នងិរតូវសផ្ទដ តសលចីុំណុចេុំខាន់ៗមួយ
ចុំនួនដូចខាងសរកាម ៖  

 អប់រ ុំ ៖ េរសេរពីការេសរមចបានរបេ់វេ័ិយអប់រ ុំ ដូចជា ការេិក្ារបេ់កុ្មារ េដង់ោរអប់រ ុំ 
(ការចូលសរៀនរបេ់កុ្មារសៅថ្នា ក់្មសតដយយ បឋមេិក្ា អនុវទិោល័យ ការសបាឹះបង់សចាតលការេិក្ា 
ការសរៀនរតួតថ្នា ក់្ ពិសេេសក្មងរេី ការង្ករអក្ខរក្មម...)។ 

 េុខាភបិាល ៖ េរសេរពសី្ថា នភាពេុខភាពរបេ់របជាជន ពិសេេស្រេដីនងិកុ្មារ ក្រមិតននការ      
ទទួលបានសេវាេុខភាព អរតាមរណភាពមាតានិងទរក្ សរោឹះថ្នា ក់្សក្ីតពីជុំងឺសផសងៗ និងបញ្ហា
ផដលាក់្ព័នធនឹងេុខភាពមាតានិងកុ្មារ ទឹក្ស្ថអ ត អនាម័យ បញ្ហា យុវវយ័ េុខភាពបនដពូជ ។ល។  
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 សយនឌ័រ ៖ គួរេរសេរពីការទទួលយក្សេវា ការចូលរមួចុំផណក្របេ់ស្រេដីក្ាុងការេសរមចចិតតនានា 
និងេក្មមភាពេងគម និងការលុំបាក្ផដលស្រេដីក្ុំពុងជបួរបទឹះ (បុរេពុុំបានជួប) ឬក្តាដ ទុំងឡាយ
ក្ាុងេងគម ផដលនាុំឱ្យស្រេដជីួបការលុំបាក្ញឹក្ញាប់ជាងបុរេ។ 

 ភាពរក្រីក្ ៖ េរសេរពីក្រមតិរក្ីរក្របេ់របជាជនសោយបង្កា ញពីមូលសហតុចមបងៗផដលនាុំឱ្យមាន 
រគួស្ថរមួយចុំនួនធាល ក់្ខលួនរក្ មូលសហតុផដលរគួស្ថររក្រីក្មិនាទចផក្លមអជីវភាពរបេ់ពួក្សគបាន 
និងមូលសហតុផដលនាុំឲ្យរគួស្ថររក្ីរក្បានផក្លមអជីវភាពខលួន។ 

 ស្ថេនា ៖ សរៀបរាប់ពីរបសភទស្ថេនា និងចុំនួនភាគរយរបជាពលរដឋ ផដលកាន់ស្ថេនានីមួយៗ។ 
 អសនាដ របសវេន៍ នងិការផ្ទល េ់លុំសៅ ៖ រតូវេរសេរសរៀបរាប់ពីស្ថា នភាពននការផ្ទល េ់លុំសៅរបេ់របជា

ពលរដឋពតីុំបន់សផសងៗចូលមក្មូលោឋ នខលួនសដីមបរីបក្បមុខរបរនានា ដូចជា របក្បមុខរបរជាក្មមក្រ
រត់ម៉ាូតូឌុប ក្មមក្រសរាងចរក្ និងជនបរសទេផដលចូលមក្ជាអាក្សទេចរ ឬមក្របក្បមុខរបរ។ ចុំណុច 
សនឹះ រតូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុពល នងិបញ្ហា របឈមេុំខាន់ៗ ផដលាក់្ព័នធនឹងស្ថា នភាពទុំង
សនឹះ។ 

សរៅពីស្ថា នភាពេុំខាន់ៗខាងសលី រក្ុមការង្ករាទចសធវីការសរៀបរាប់បផនាមពីស្ថា នភាពសផសងសទៀតផដលាក់្
ព័នធនឹងស្ថា នភាពេងគមក្ិចច តាមស្ថា នភាពជាក់្ផេដងរបេ់មូលោឋ ន ដូចជាការសលីក្ក្មពេ់េិទធកុិ្មារ និង
របជាពលរដឋទូសៅ ការទប់ស្ថា ត់េក្មមភាពជួញដូរស្រេដីនងិកុ្មារ ការទប់ស្ថា ត់អុំសពីហងិាក្ាុងរគួស្ថរ និង
ការជួយជនចាតេ់ជរាោម នទីពឹង និវតដជន  កុ្មារក្ុំរា ជនអនាថ្ន។ល។ 

ការសរទសរពីសាា នភាពធនធានធមមជាតិ បរសិាា ន និងការបនាំនឹងការផ្របរបួលអាកាសធាត  
ផផាក្សនឹះរតូវេរសេរសរៀបរាប់ពីអវីខលឹះផដលជាភាពខាល ុំង(េកាដ នុពល) និងផលរបសយជន៍ ផដលមានដូចជា 

ដីធលី នងិធនធានធមមជាតិ នងិអវីខលឹះផដលជាបញ្ហា របឈម ឬឧបេគគផដលក្ុំពុងគុំរាមក្ុំផហងដល់ដីធលី ធនធានធមម    
ជាតិ និងបរសិ្ថា ន។ ទនាឹមសនឹះ រតូវេរសេរសរៀបរាប់ពីសរោឹះថ្នា ក់្ ការបាត់បង់ខូចខាត ការបុំផលិចបុំផ្ទល ញ ការផរបរបួល 
និងផលប៉ាឹះាល់ជាអវជិជមានពីបាតុភូតទុំងឡាយសក្ីតមានស ងី ផដលបងាសោយមនុេស ឬសោយធមមជាត។ិ  

ការេរសេរផផាក្សនឹះរតូវផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគការសរបីរបាេ់ដីធលី ការវភិាគធនធានធមមជាតិ ការវភិាគ
បរសិ្ថា ន នងិការវភិាគសរោឹះមហនដរាយ សោយសផ្ទដ តសលី ៖ 

 ការសរបរីបាេ់ដធីល ី ៖ រតូវសរៀបរាប់ពីបញ្ហា របឈមេុំខាន់ៗ ផដលាក់្ព័នធនឹងការសរបីរបាេ់ដីលុំសៅ
ោឋ ន ដីសធវីផរេ ដីចមាា រ ដីេរមាប់ការវនិសិយគ ដីេមបទន តុំបន់អភិរក្ស។ល។ ចុំសាឹះការសរបីរបាេ់
ដីេរមាប់លុំសៅោឋ ន រតូវសរៀបរាប់ពីេកាដ នុពលនិងបញ្ហា របឈមផដលាក់្ព័នធនឹងការក្ុំណត់របសភទ
លុំសៅោឋ ន ការផ្ទល េ់បដូរទីតាុំង ការសរៀបចុំនងិរគប់រគងេុំណង់អនាធិបសតយយ នងិការសរៀបចុំបលង់
លុំសៅោឋ នជាសដីម។ល។ 

 ធនធានធមមជាត ិ ៖ បរយិយពីធនធានធមមជាតិេុំខាន់ៗ ផដលមាន ដូចជា ដធីលី នរពសឈ ីេតវនរព 
ធនធានជលផល បងឹ អូរ េាឹង ផរ ៉ា...។ល។ ផដលរបជាជនពឹងផផអក្សលីធនធានទុំងសនឹះ េរមាប់
រទរទង់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ពួក្ោត់។ ដូសចាឹះ រតូវេរសេរពីក្រមិតននការសរបីរបាេ់ធនធានទុំងសនឹះ 
និងបញ្ហា របឈមចមបងៗផដលក្ុំពុងជួបរបទឹះាក់្ព័នធនឹងការសរបរីបាេ់សនឹះ។ 

 បរសិ្ថា ន ៖ រតូវសរៀបរាប់ពេីកាដ នុពលាក់្ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន ដូចជាក្ផនលងហាត់របាណ និងេួន ឧទោន 
ស្ថធារណៈ ទោីនចាតក់្េុំរាម និងបញ្ហា នានា ផដលគុំរាមក្ុំផហងសលបីរសិ្ថា ន ដូចជាការបុំពុល 
បរយិកាេ េុំណល់រងឹ និងរាវ។ល។ 
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 សរោឹះមហនដរាយចមបងៗ ៖ សរៀបរាប់ពីស្ថា នភាពននការបុំផលិចបុំផ្ទល ញសោយស្ថរខយល់ពយុឹះ ខយល់ក្ស្រនាត ក់្ 
សភលីងសឆឹះផាឹះ សរោឹះថ្នា ក់្សោយស្ថរយុទធភណឌ មនិទន់ផាុឹះ សរោឹះទឹក្ជុំនន់។ល។ 

 ការផរបរបលួាទកាេធាតុ ៖  សរៀបរាប់ពីទឹក្ជុំនន់ ភាពរា ុំងេងួត េីតុណា ភាពស ងីខពេ់ ក្រមតិទឹក្ 
សភលៀងមិនសទៀងទត់។ 

ការសរទសរពីសាា នភាពរដ្ឋរល សនតិស ខសណាត ប់ធាែ ប់សាធារណ្ៈ  
ផផាក្សនឹះរតូវេរសេរសរៀបរាប់សោយេសងខបពីចុំណុចេុំខាន់ៗដូចជា អភបិាលក្ិចច ការរគប់រគងផដនដី េាិត ិ

របជាជន ក្ចិចការេនដិេុខ នងិេណ្តដ ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ សោយផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគស្ថា នភាពរដឋបាលេនដិ
េុខ នងិេណ្តដ ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ។ ទិនាន័យនងិព័ត៌មានមួយចុំននួផដលរតូវសរៀបរាប់ក្ាុងផផាក្សនឹះ មានបង្កា ញក្ាុង 
តារាងនផាដភូីមិស្ថស្រេតមូលោឋ ន (ចុំនួនភូម)ិ និងេាិតរិបជាជន។  

 អភបិាលក្ចិច ៖ សរៀបរាប់ពីភាពខាល ុំង និងបញ្ហា របឈមនានាាក់្ព័នធនឹងអភិបាលក្ិចច។ 
 រគប់រគងផដនដ ី ៖ សរៀបរាប់ពភីាពខាល ុំង នងិបញ្ហា របឈមាក់្ព័នធនឹងការសរៀបចុំ និងរគប់រគងផដនដី

រដឋបាល ដូចជា ការក្ុំណត់រពុំរបទល់ផដនដភូីមិស្ថស្រេតរដឋបាល និងតុំបន់េុំខាន់ៗក្ាុងមូលោឋ ន ការ
បសងាីតភូមិថមី ការសរៀបចុំបលង់សោលជាសដីម។ 

 ការរគប់រគងេាតិ៖ិ សរៀបរាប់ពបីញ្ហា េុំខាន់ៗាក់្ព័នធនងឹការចុឹះបញ្ជ ី និងការង្ករអរតានុកូ្លោឋ ន។ 
 ការង្ករេនដេុិខ នងិេណ្តដ ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ ៖ សរៀបរាប់ពីភាពខាល ុំង នងិបញ្ហា េុំខាន់ៗាក់្ព័នធ

នឹងការរគប់រគង ការរក្ាេនដិេុខនិងេណ្តដ ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ សៅតុំបន់ទីរបជុុំជនេុំខាន់ៗ។ 

ចុំសាឹះរដឋបាលផដលសៅជាប់រពុំផដន គួរបញ្ចូលការង្កររពុំផដន ដូចជា ភាពង្កយរេួល នងិការលុំបាក្ក្ាុង
ការសរៀបចុំ និងរគប់រគងរចក្រពុំផដន នងិក្ិចចេហការជាមយួរបសទេជិតខាង។ 

 
 


