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មាតិកា 
 

ផ្នែកទី១ 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ នៃការទរៀបចំ ៃិងកសាងផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្រកុ 

១. សេចក្តីស ត្ីម          ១ 
២. សោលការណ៍         ១ 
៣. យន្តការ និ្ងភារកិ្ចច         ២ 
 

ផ្នែកទី២ 
ទស្រង់ទរៀវទៅផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្រុក 

១. ក្ក្បមុខ          ៥ 
២. មាតិកាសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្      ៦ 
៣. សេចក្តីពន្យល់អំពីបណ្តត េមាេធាតុនន្សេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្   ៧
  

ផ្នែកទី៣ 
វិធីសាស្ររតទរៀបច ំ 

ៃិងកសាងផ្នៃការអភិវឍៃ៍ស្រុក 

ជំហាន្ទី១ ៖ ការសរៀបចំ និ្ង្សពវ្ាយេតីពីការសរៀបចំផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្  ១៨ 
ជំហាន្ទី២ ៖ ការសរៀបចំ និ្ងចងក្ក្ងសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្   ២៥ 
ជំហាន្ទី៣ ៖ ការពិនិ្តយ  អនុ្ម័ត និ្ង្សពវ្ាយផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្   ៣៨ 

ផ្នែកទី៤ 
ឧបររព័ៃធរស្មាប់ជាជំៃួយសាា រតី  

ទៅទពលទរៀបចំ ៃិងកសាងផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្រុក 

ឧបេមព័ន្ធទី១ ៖ ទក្មង់គំរូសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយ   ៤១ 
ឧបេមព័ន្ធទី២ ៖ វធីិសាស្រេតវភិាគសាា ន្ភាព      ៤៤ 
ឧបេមព័ន្ធទី៣ ៖ វធីិសាស្រេតចាត់អាទិភាព       ៥២ 
ឧបេមព័ន្ធទី៤ ៖ ចំណុចគន្្លឹះេក្មាប់ក្កុ្មក្បលក្ាពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ៥៣ 
ឧបេមព័ន្ធទី៥ ៖ ជំន្យួសាា រតីេក្មាប់ការសរៀបចំេរសេរសាា ន្ភាពទូសៅ   ៥៤ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

បែាកេី១ 

េិដ្ាភាពេូតៅនន 

ការតរៀបចាំ និងកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ម្រសុក 
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
នៃការទរៀបចំ ៃិងកសាងផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្រុក 

១. តសចកតីតែតើម្ 

ចាប់េតីពីការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធានី្ សខតត ក្កុ្ង ក្េុក្ ខណឌ  និ្ងចាប់េតីពីការក្គប់ក្គង       
រដ្ឋបាលឃុ ំ េង្កា ត់ បាន្តក្មូវឲ្យក្កុ្មក្បលក្ានន្រដ្ឋបាលថ្នែ ក់្សក្កាមជាតិនី្មួយៗសរៀបចំក្សាងផ្ន្ការ
អភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ សោយមាន្ការចូលរមួពីក្គប់ភាគីពាក់្ព័ន្ធនន។ ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពល
ក្បាឆំ្ែ  ំ គឺជាមសធោបាយោ៉ា ងេំខាន់្របេ់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់្សក្កាមជាតិ ផដ្លក្តូវសក្បីក្បាេ់េក្មាប់កំ្ណត់អំពី
បញ្ហា  និ្ងតក្មូវការជាអាទិភាពោ៉ា ងពិតក្បាក្ដ្របេ់មូលោឋ ន្ និ្ងយុទធសាស្រេតនន សដី្មបសីោឹះក្សាយនូ្វ
បញ្ហា ក្បឈមទងំសនឹះ េំសៅស្ី្យតបន្លងតក្មូវការជាអាទិភាពរបេ់ក្បជាពលរដ្ឋោ៉ា ងមាន្ក្បេិទធភាព។  

សោលន្សោបាយេតីពីក្បព័ន្ធផ្ន្ការរបេ់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់្សក្កាមជាតិ បាន្ ត្ល់ជាទេសន្ទន្ និ្ង 
ចងអុលបង្កា ញដ្ល់ការសរៀបចំ និ្ងផក្េក្មួលសេចក្តីផណនបំសចចក្សទេេតីពីការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការ 
អភិវឌ្ឍន៍្ឲ្យក្េបតាមចរតិលក្ខណៈស្សងៗោែ របេ់រដ្ឋបាលនី្មួយៗសៅថ្នែ ក់្សក្កាមជាតិ។ តាមន័្យសន្ឹះ ផ្ន្ 
ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ជាផ្ន្ការផដ្លមាន្ការេក្មបេក្មួលរវាងផ្ន្ការក្េុក្ជាមួយផ្ន្ការឃុ ំេង្កា ត់ ក្ែុង 
ក្េុក្ និ្ងជាផ្ន្ការផដ្លក្តូវបំសពញបផន្ាម និ្ងោកំ្ទដ្ល់ផ្ន្ការឃុ ំ េង្កា ត់ក្ែុងក្េុក្ េំសៅបសងាីន្ 
ក្បេិទធភាពនន្ការស្ី្យតបសៅន្លងតក្មូវការអភិវឌ្ឍន៍្សៅមូលោឋ ន្។ ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េកុ្មិន្ផមន្ជា 
ផ្ន្ការផដ្លសកី្តសចញពីការបូក្បញ្ចូ លោែ នូ្វផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ឃុ ំេង្កា ត់ទងំអេ់ក្ែុងក្េុក្ស យី។ ការ
ពិសក្ោឹះសោបល់ និ្ងការចូលរួមរបេ់ក្បជាពលរដ្ឋ វេ័ិយឯក្ជន្ េងគមេុីវលិ និ្ងអែក្ពាក់្ព័ន្ធនន 
គឺជាសោលការណ៍េំខាន់្ និ្ងចាបំាច់សៅក្ែុងដំ្សណីរការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។ 

ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្នី្មយួៗ ក្តូវសរៀបចំក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្របេ់ខួ្ន្ ផដ្ល្ុ្ឹះបញ្ហច ងំអំពី 
១).ក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ េំក្មាប់អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា និ្ង២).ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូល
ោឋ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ ។ំ ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ េំក្មាប់អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា ជាផ្ន្ការ
ផដ្លមាន្ចរតិជាទេសន្ៈអភិវឌ្ឍន៍្រមួរបេ់រដ្ឋបាលថ្នែ ក់្សក្កាមជាតិ សោយរមួបញ្ចូ លនូ្វសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្
របេ់ក្ក្េួង សាា ប័ន្ ឬអងគភាព ឬការោិល័យននរបេ់រាជរោឋ ភិបាល េងគមេុីវលិ និ្ងវេ័ិយ
ឯក្ជន្ផដ្លបាន្ ត្ល់សេវា េមាា រៈ ឬសេោឋ រចនេមព័ន្ធសោយផ្ទា ល់សៅក្ែុងផដ្ន្េមតាកិ្ចចរបេ់ក្កុ្ម
ក្បលក្ាក្េុក្សនឹះ។ ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោែ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ ជារសបៀបវារៈ ឬក្មាវធីិជាក់្ផេតង 
ផដ្លរដ្ឋបាលក្េុក្នី្មយួៗចង់េសក្មចបាន្ក្ែុងអាណតតិខួ្ន្ េក្មាប់បង្កា ញពីគណសន្យយភាពរបេ់ខួ្ន្
ចំសពាឹះក្បជាពលរដ្ឋ និ្ងចំសពាឹះរាជរោឋ ភិបាល។ ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោែ ន្មាន្េមាេភាគ ១).ក្ក្បខ័ណឌ
វនិិ្សោគ ២).ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវាក្មា និ្ង៣).ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតនន។  
២.  តោលការណ ៍

ការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ក្តូវផ អ្ក្សលីសោលការណ៍េំខាន់្ដូ្ចខាងសក្កាម ៖  
១. ការផចក្រផំលក្ព័ត៌មាន្  
២. តម្ាភាព 
៣. េងគតិភាព និ្ងេុខដុ្មនី្យក្មា 
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៤. ការចូលរមួពិសក្ោឹះសោបល់ជាទូសៅ 
៥. ការស្ី្យតបន្លងតក្មូវការ 
៦. គណសន្យយភាពតាមផបបក្បជាធិបសតយយ 
៧. ក្បេិទធភាព និ្ងេុក្ក្លតភាពសេដ្ឋកិ្ចច និ្ងេងគម 
៨. ការធានចីរភាពធន្ធាន្ធមាជាតិ និ្ងបរសិាា ន្ 
៩. ការធានេមធម៌ 

៣.  យ្នដការ និងភារកិចេ  

យន្តការ ផដ្លទទលួខុេក្តូវក្ែុងការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ គឺ ៖ 
៣.១.  ម្រកុម្ម្របឹកាម្រសុក មាន្ភារកិ្ចច ៖ 

 ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយេក្មាប់ក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
 ពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តក្បតិទិន្ការង្ករេក្មាប់ដំ្សណីរការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
 ចូលរមួក្ែុងដំ្សណីរការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
 តាមោន្ និ្ងវាយតនម្ក្នុងដំណ ើ រការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
 ពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
 តាមោន្  និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
 ពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តេំសណីវសិសាធន្ក្មាផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ក្ែុងក្រណីចាបំាច់។ 

៣.២.  គណៈអភិបាលម្រសុក មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 ដ្លក្ន ំនិ្ងេក្មបេក្មួលការង្ករក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ក្េបតាមការផណនរំបេ់ក្កុ្ម

ក្បលក្ា សោយេេការជាមយួភាគីពាក់្ព័ន្ធនន 
 ដ្លក្នេំិកាខ សាលា សវទិកាពិសក្ោឹះសោបល់នន ក្ែុងដំ្សណីរការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
 ពិនិ្តយ និ្ង ដ្ល់សោបល់សៅសលីសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ មុន្ដាក់្ជូនក្កុ្មក្បលក្ាពិនិត្យ 
និងអនុ្ម័ត  

 ោក់្ជូន្ក្កុ្មក្បលក្ា ពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តសេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
 ោក់្េំសណីវសិសាធន្ក្មាផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ជូន្ក្កុ្មក្បលក្ាពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត 
 ដ្លក្ន ំនិ្ងេក្មបេក្មួលការសធវីវសិសាធន្ក្មាផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 តាមោន្  និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ តាមការផណនរំបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា។ 

៣.៣.  ម្រកុម្ការងារកសាងបែនការម្រសុក មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 សរៀបចំសេចក្ដីក្ពាងក្បតិទិន្ការង្ករេក្មាប់ដំ្សណីរការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
 សរៀបចំសេចក្ដីក្ពាងសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា 
 េក្មបេក្មួលដំ្សណីរការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
 សរៀបចំេិកាខ សាលា សវទិកាពិសក្ោឹះសោបល់ជាមយួភាគីពាក់្ព័ន្ធននក្ែុងដំ្សណីរការ

ក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
 សរៀបចំចងក្ក្ង និ្ងផក្េក្មួលសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
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 សរៀបចំសេចក្ដីក្ពាងសេចក្តីេសក្មចេតីពីការោក់្ឲ្យសក្បីក្បាេ់ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្  
 សរៀបចំសេចក្តីក្ពាងវសិសាធន្ក្មាផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។  

៣.៤. គណៈកម្មា ធិការសម្រម្បសម្រម្ួលបតចេកតេសម្រសុក  មាន្ភារកិ្ចច ៖  
 ចូលរមួក្ែុងដំ្សណីរការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
 េក្មបេក្មួលការចូលរមួរបេ់ក្គប់អ្នក្ពាក់្ព័ន្ធក្ែុងដំ្សណីរការសរៀបចំផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
 ពិនិ្តយ និ្ងជូន្សោបល់សៅក្កុ្មក្បលក្ា មុន្សធវីការអនុ្ម័តសលីសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្។ 

យន្តការទងំបួន្ខាងសលី គឺជាយន្តការេែូលក្ែុងការចូលរមួ និ្ងទទលួខុេក្តូវផ្ទា ល់សលីការសរៀបចំ 
និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។ ជាមយួោែ សន្ឹះ សដី្មបធីានឲ្យផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្មាន្គុណភាព 
សនឹះចាបំាច់ក្តូវមាន្យន្តការោកំ្ទ ផដ្លមាន្ ៖ 
៣.៥.  គណៈកម្មា ធិការពិតម្រោោះតោបល់កិចេការស្រសតី និងកុម្មរម្រសុក មាន្ភារកិ្ចច ៖ 

 ចូលរួមក្ែុងការក្សាងចក្ខុ វេ័ិយ និ្ងយុទធសាស្រេតេក្មាប់ការអភិវឌ្ឍសៅក្ែុងផដ្ន្េមតាកិ្ចច
របេ់ក្កុ្មក្បលក្ា និ្ងសដី្មបឲី្យេសក្មចបាន្នូ្វេមភាពសយន្ឌ័្រ និ្ងការ ត្ល់សេវាស្សងៗ ផដ្ល
ពាក់្ព័ន្ធន្លងេមភាពសយន្ឌ័្រ ស្រេតី យុវវយ័ និ្ងកុ្មារ 

 ក្បមូល និ្ងវភិាគព័ត៌មាន្ និ្ងទិន្ែន័្យផដ្លទក់្ទងន្លងសយន្ឌ័្រ និ្ងតក្មូវការស្រេតី យុវវយ័ 
និ្ងកុ្មារ សដី្មបីោក់្បញ្ចូ លព័ត៌មាន្ទងំសន្ឹះសៅក្ែុងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់
ក្កុ្មក្បលក្ា 

 ចូលរមួ ត្ល់ព័ត៌មាន្ និ្ងការពារខ្លមសារការង្ករក្ែុងផដ្ន្េមតាកិ្ចចខួ្ន្ក្ែុងដំ្សណីរការក្សាង
ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 

 េេការបំសពញការង្ករននតាមេំណូមពរពីក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ សដី្មបកី្សាង
ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។  

៣.៦. ម្នទីរបែនការតែតត មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 ោកំ្ទបសចចក្សទេក្ែុងការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ដ្ល់ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ 
ដូ្ចជា ការង្ករក្េង់ទិន្ែន័្យពីមូលោឋ ន្ភូមិ ឃុ ំ េង្កា ត់ ក្កុ្ង ក្េុក្ ការង្ករចងក្ក្ងក្ក្មង
ព័ត៌មាន្សាា ន្ភាពក្េុក្ក្បចាឆំ្ែ  ំ ឯក្សារពិន្ាុវេ័ិយ និ្ងោកំ្ទការង្ករសរៀបចំ និ្ងេក្មបេក្មួល 
ក្ែុងកិ្ចចក្បជំុ ឬសវទិកានន ក្ែុងដំ្សណីរការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្  

 េេការជាមយួមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្េសសខតត និ្ងទីចាត់ការផ្ន្ការ និ្ងវនិិ្សោគ
សខតត ក្ែុងការបណតុ ឹះបណ្តត លអំពីបសចចក្សទេេតីពីការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ការសក្បី
ក្បាេ់ទិន្ែន័្យ និ្ងបសចចក្សទេតាមោន្ និ្ងវាយតនម្លទឋ្លអនុ្វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 

 េេការ ត្ល់ការោកំ្ទបសចចក្សទេតាមោន្  និ្ងវាយតនម្លទឋ្លនន្ការអនុ្វតតផ្ន្ការអភិ-  
វឌ្ឍន៍្ក្េុក្ដ្ល់េមាជិក្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ និ្ងបុគគលិក្េំខាន់្ៗរបេ់ក្េុក្ តាមេំសណីពីអែក្ 
ពាក់្ព័ន្ធ។ 
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៣.៧. េីចាត់ការបែនការ និងវិនិតោគតែតត មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 េេការជាមយួមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្េសសខតត មន្ាីរផ្ន្ការសខតត និ្ង ឬអងគភាព
ជំនញក្ែុងការបណតុ ឹះបណ្តត លេមាជិក្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េកុ្ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ និ្ង 
អែក្ពាក់្ព័ន្ធអំពីនី្តិវធីិក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 

 ជំរុញ និ្ងោកំ្ទការក្បមូល និ្ងរក្ាសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ទុក្ជាឯក្សារ 
 ជយួក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ ក្ែុងការសរៀបចំ និ្ងអនុ្វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ និ្ងការតាមោន្ និ្ង
វាយតនម្អំពីលទឋ្លនន្ការអនុ្វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។ 

៣.៨.  ការិោល័យ្បែនការ និងោាំម្រេឃុាំ សងាា ត់របសរ់ដ្ាបាលម្រសុក   មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 ជួយក្កុ្មក្បលក្ា និ្ងគណៈអភិបាលក្េុក្ក្ែុងការដ្លក្ន ំ និ្ងេក្មបេក្មួលការសរៀបចំ ការ
ក្សាង ការពិនិ្តយ អនុ្ម័ត និ្ងការតាមោន្ វាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 

 ជយួក្ក្ុមការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្ែុងការដ្លក្ន ំនិ្ងេក្មបេក្មួលការសរៀបចំ និ្ងក្សាង
ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 

 ចូលរមួក្ែុងការវភិាគសាា ន្ភាពក្េុក្ 
 ចូលរមួក្ែុងកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់ននេដីពីការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។ 

៣.៩.  ការិោល័យ្បែនការម្រសុក មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 េក្មបេក្មួល និ្ងជំរុញអាជាា ធរភូមិ ឃុ ំក្ែុងការក្េង់ទិន្ែន័្យមូលោឋ ន្ភូមិ ឃុ ំក្េុក្ 
 ត្ល់ឧបក្រណ៍ព័ត៌មាន្ េក្មាប់ការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 ជយួក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ក្ែុងការវភិាគព័ត៌មាន្សាា ន្ភាព និ្ងពិន្ាុវេ័ិយឃុ ំក្េុក្។ 

៣.១០. ការិោល័យ្ជាំនញ និងអងគភាពននតៅថ្នា ក់ម្រសុក  មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 ចូលរមួ និ្ង ដ្ល់ព័ត៌មាន្ជាធាតុចូលដ្ល់ការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 ចូលរមួក្ែុងការវភិាគសាា ន្ភាពក្េុក្  
 ចូលរមួក្ែុងកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់ននេដីពីការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។  

៣.១១. តម្ឃុាំ តៅសងាា ត់ មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 ចូលរមួ និ្ង ដ្ល់ព័ត៌មាន្ជាធាតុចូលពាក់្ព័ន្ធន្លងការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 ចូលរមួកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់ននេដីពីការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ។ 

៣.១២. អងគការសងគម្សុីវលិ ម្រកុម្យ្ុវជន និងវសិយ័្ឯកជន មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 ចូលរមួ និ្ង ដ្ល់នូ្វព័ត៌មាន្ននផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លងការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 ចូលរមួក្ែុងការវភិាគសាា ន្ភាពក្េុក្ និ្ង 
 ចូលរមួកិ្ចចក្បជំុ និ្ងសវទិកាននផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លងការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។  

៣.១៣. ម្របជាពលរដ្ា មាន្ភារកិ្ចច ៖ 
 សលីក្ស ងីនូ្វបញ្ហា  និ្ងតក្មូវការអាទិភាពតាមរយៈការចូលរមួក្ែុងកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់ 
ននេក្មាប់ជាធាតុចូលឲ្យការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 

 ចូលរមួក្ែុងការតាមោន្ និ្ងវាយតនម្សលីការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។ 



 

 

 

 

 

បែាកេី២ 

េម្រម្ង់តសៀវតៅបែនការអភិវឌ្ឍន៍ម្រសុក 
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១ .ស្កបរុខ 
 

ស្ពះរាជាណាចស្កករពជុា 

ជាតិ សារនា ស្ពះរហាកសស្ត 

3 
 

 

 

 

 

ផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈទពលស្រឆំែ  ំ
(២០.... - ២០....) 

ស្រុក............ ទខតត.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

បាន្ទទលួការអនុ្ម័តពីក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ 

ក្ែុងកិ្ចចក្បជំុសាមញ្ញ ឬវសិាមញ្ញសលីក្ទី... អាណតតិទី.....    នងៃទី      ផខ      ឆ្ែ ២ំ០... 
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២. មាតិកាទរៀវទៅផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្រកុ 
សេចក្តីេសក្មចេតីពីោក់្ឲ្យសក្បីក្បាេ់ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ
អារមាក្ថ្ន 
សេចក្តីស ត្ីម  
ផ្ន្ទីក្េុក្  
ជំពូកទ១ី : សាា ៃភាពទរដ្ឋកិចច រងគរកិចច 
 ១.១. សាា ន្ភាពព័ត៌មាន្ទូសៅរបេ់ក្េុក្ 
 ១.១.១. សាា ន្ភាពភូមិសាស្រេត 

១.១.២. សេចក្តីេសងខបព័ត៌មាន្ និ្ងទិន្ែន័្យសេដ្ឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច 
 ១.២. សាា ន្ភាពបចចុបបន្ែ និ្ងបញ្ហា ក្បឈម 

១.២.១. សាា ន្ភាពសេដ្ឋកិ្ចច 
១.២.២. សាា ន្ភាពេងគមកិ្ចច 
១.២.៣. សាា ន្ភាពនន្ការក្គប់ក្គងធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ និ្ងការបន្ាំន្លងការផក្ប 

ក្បួលអាកាេធាតុ  
១.២.៤. សាា ន្ភាពនន្ការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាល និ្ងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 

ជំពូកទី២ : ស្កបខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍៃ៍រយៈទពលស្រឆំែ រំស្មាប់អាណ្តតិរបរស់្កុរស្បឹកា 
 ២.១. ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្ 
 ២.២. សោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍្ 
 ២.៣. សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្ 
 ២.៤. យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ 
 ២.៤.១.យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្សេដ្ឋកិ្ចច 
 ២.៤.២.យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្េងគមកិ្ចច 

២.៤.៣.យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ការក្គប់ក្គងធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ និ្ងការបន្ាំន្លង
ការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ  

 ២.៤.៤.យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាល និ្ងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 
២.៥. តារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 

ជំពូកទ៣ី : ករាវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍រូលដ្ឋឋ ៃរយៈទពលស្រឆំែ  ំ
 ៣.១. ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ 
 ៣.២. ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវាក្មា 
 ៣.៣. ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតនន 

៣.៤. ក្ក្បខ័ណឌ ចំណ្តយរយៈសពលមធយម  
ជំពូកទ៤ី : ស្កបខ័ណ្ឌ តារដ្ឋៃ ៃិងវាយតនរៃផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ ៍
 ៤.១. យន្តការតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ 
 ៤.២. វធីិសាស្រេតតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ 
 ៤.៣. េូចនក្រតាមោន្ និ្ងវាយតនម្  
ឧបសម្ពន័្ធ
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៣. ទរចកតីពៃយល ់
អំពីបណាត រមារធាតុកែងុទរៀវទៅផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្រុក 

 

ទរចកដីរទស្រចរដពីកីារដ្ឋក់ឱ្យទស្បើស្ររផ់្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្រកុ 
បនា ប់ពីទំព័រក្ក្បសេៀវសៅ គឺសេចក្ដីេសក្មច។ សេចក្ដីេសក្មច គឺជាលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតរបេ់

ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ ក្ែុងការោក់្ឱ្យសក្បីក្បាេ់ជា្ូ្វការនូ្វផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។ ខ្លមសារេំខាន់្ក្ែុងសេចក្ដី
េសក្មច រមួមាន្ ការចូលជាធរមាន្នូ្វផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ការផណនដំ្ល់គណៈអភិបាលក្េុក្ឲ្យសធវី
ការ្សពវ្ាយ ការអនុ្វតត ការតាមោន្ ន្ិងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។ សេចក្ដី
េសក្មចសន្ឹះចុឹះេតាសលខាសោយក្បធាន្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េកុ្។   
អាររភកថា 

អារមាក្ថ្ន គឺជាអតាបទបង្កា ញពីសារៈក្បសោជន៍្នន្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ការផង្ងអំណរគុណចំសពាឹះ
អែក្ផដ្លបាន្ចូលរមួសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងសេចក្ដីេង លមថ្នន្លងទទលួបាន្ការោកំ្ទពី
អែក្ពាក់្ព័ន្ធ (អារមាក្ថ្នមិន្គរួេរសេរផវងសពក្ គឺក្តលមមយួទំព័រ ជាការក្បសេីរ)។ អារមាក្ថ្នសន្ឹះ ក្តូវចុឹះ 
េតាសលខាសោយក្បធាន្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្។ 
ទរចកតីទនតើរ  

សេចក្ដីស ដ្ីម ក្តូវេរសេរពីវឌ្ឍន្ភាពសៅក្ែុងក្េុក្ និ្ងមូលសេតុផដ្លនឲំ្យមាន្ការសរៀបចំ និ្ង
ក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ក្ពមទងំសោលបំណង និ្ងេសងខបពីដំ្សណីរការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិ
វឌ្ឍន៍្ (សេចក្ដីស ដ្ីមមិន្គរួេរសេរផវងសពក្សទ)។  
ផ្នៃទីស្រុក 

ជាផ្ន្ទីក្េុក្ ផដ្លបង្កា ញពីលក្ខណៈភូមិសាស្រេដ សាា ន្ភាពសេដ្ឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច ធន្ធាន្ធមា
ជាតិ និ្ងទីតាងំរដ្ឋបាលក្ែុងក្េុក្។ ផ្ន្ទីសន្ឹះសរៀបចំសលីក្ក្ោេទំេAំ3 និ្ងសក្បីនិ្មិតដេញ្ហញ តាងឱ្យវតាុ
កំ្ពុងមាន្ក្ែុងក្េុក្ ដូ្ចជានិ្មិតដេញ្ហញ នន្ក្បព័ន្ធ្ូ្វងែល់ សាព ន្ លូរសំោឹះទលក្ ក្បព័ន្ធក្បឡាយទលក្ ទីតាងំរដ្ឋ
បាល ទីតាងំសាលាសរៀន្ ទីតាងំ ដ្ល់សេវាេុខភាពសាធារណៈ ទីតាងំសាេន វាលផក្េ ធន្ធាន្ធមាជាតិ 
។ល។  
ជំពូកទ១ី : សាា ៃភាពទរដ្ឋកិចច រងគរកិចច 
១.១. សាា នភាពព័ត៌ម្មនេូតៅរបស់ម្រសុក  

១.១.១. សាា ន្ភាពភូមិសាស្រេត ៖ បរោិយអំពីសាា ន្ភាពទូសៅរបេ់ក្េុក្ ផដ្លរមួមាន្ ដូ្ចជា ក្ពំក្បទល់ 
ទីតាងំ សាា ន្ភាពដី្ ចំន្នួ្ឃុ ំនិ្ងចំន្នួ្ភូមិ ក្បព័ន្ធគមនគមន៍្។ល។ 

១.១.២. សេចក្តេីសងខបព័ត៌មាន្ និ្ងទិន្ែន័្យសេដ្ឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច 
សេចក្តីេសងខបទិន្ែន័្យចមបងរបេ់ក្េុក្ ក្តូវបាន្បង្កា ញតាមផបបវភិាគក្ែុងតារាងខាងសក្កាម ៖  
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តារាងសតងេបេិនាន័យ្ចម្បងរបស់ម្រសុក 

ល.រ បរយិាយ ឆ្ន ាំ... 
ព័ត៌ម្មនេូតៅ  
១ ន្ាដ្ីក្េុក្ (គ.ម២ )  
២ ចំន្ួន្ឃុ ំេង្កា ត់  
៣ ចនំ្ួន្ភូមិ  
៤ ចំន្ួន្ក្គួសារ  
៥ % សមក្គួសារជាស្រេតី  
៦ ចំន្ួន្ក្បជាជន្េរុប  
៧ ចំន្ួន្ក្េី  
៨ ចំន្ួន្ក្បុេ  
៩ % អែក្មាន្អាយុពី០-១៧ឆ្ែ  ំ  
១០ % អែក្មាន្អាយុពី១៨-៦០ឆ្ែ  ំ  
១១ % អែក្មាន្អាយុពី៦១ឆ្ែ សំ ងី  
១២ ក្ំសណីន្ក្បជាជន្ក្បចាឆំ្ែ  ំ(%)  
១៣ អក្តាភាពក្ក្ីក្ក្ (%)  
១៤ % អែក្មាន្មុខរបរចមបងផ្ែក្ក្េិក្មា  
១៥ % អែក្មាន្មុខរបរចមបងផ្ែក្េិបបក្មា  
១៦ % អែក្មាន្មុខរបរចមបងផ្ែក្សេវាក្មា  
១៧ % មនុ្េសសៅរក្ការង្ករសធវីសៅក្ែុងក្បសទេ  
១៨ % មនុ្េសសៅរក្ការង្ករសធវីសៅសក្ៅក្បសទេ  
១៩ % ខែង្ាឹះមាន្អគគិេន្ីសក្បីក្បាេ់  

អប់រំ  
២០ % កុ្មារអាយុ៣-៥ឆ្ែ បំាន្ចូលសរៀន្  
២១ % កុ្មារអាយុ៦ឆ្ែ បំាន្ចូលសរៀន្  
២២ % កុ្មារអាយុ៦-១១ឆ្ែ បំាន្ចូលសរៀន្  
២៣ % កុ្មារអាយុ១២-១៤ឆ្ែ សំៅសរៀន្  
២៤ % អែក្សចឹះអក្សរអាយុ១៥-១៧ឆ្ែ  ំ  
២៥ % អែក្សចឹះអក្សរអាយុ១៨-៤៥ឆ្ែ  ំ  

សុខាភិបាល  
២៦ ចំន្ួន្មណឌ លេុខភាព  
២៧ % ស្រេតីេក្មាលកូ្ន្សោយ្ាបសពទយ  
២៨ អក្តាស្ាប់របេ់មាតាសក្កាយសពលេក្មាល(០-១ផខ) ក្ែុង១ពាន់្ក្ំសណីត  
២៩ អក្តាស្ាប់របេ់កុ្មារសក្កាយសពលសក្ីត(០-១ផខ)ក្ែុង១ពាន់្ក្ំសណីត  
៣០ % កុ្មារអាយុពី៩-១២ផខបាន្ចាក់្ថ្នែ បំង្កា រក្គប់ចំន្ួន្  
៣១ ចំន្ួន្ក្គួសារមាន្េមាជិក្សក្ីតជំងឺសអដ្េ៍  

ភាពងាយ្រងតម្រោោះ  
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ល.រ បរយិាយ ឆ្ន ាំ... 
៣២ ចំន្ួន្ជន្ពិការ  
៣៣ % ជន្ពិការអាយុ១៨ឆ្ែ សំ ងីមិន្អាចរក្ចំណូលបាន្  
៣៤ ចំន្ួន្កុ្មារក្ំក្ពាឳពុក្មាត យស្ាប់សោយជំងឺសអដ្េ៍  
៣៥ ចំន្ួន្ចាេ់ជរាោា ន្ទីពលង(អាយុ៦១ឆ្ែ សំ ងី)  

ធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាតុ  
៣៦ ចំន្ួន្ក្គួសាររងសក្ោឹះសោយខយល់ពយុឹះ/ក្ស្រនត ក់្  
៣៧ ចំន្ួន្ក្គួសាររងសក្ោឹះសោយទលក្ជំន្ន់្  
៣៨ ចំន្ួន្ក្គួសាររងសក្ោឹះសោយរាងំេៃួត  
៣៩ % ក្គួសារមាន្សេវាក្បមូលេំរាមតាម្ាឹះ  
៤០ % ក្គួសារមាន្ទលក្សាអ តសក្បីក្បាេ់  

ក្ែុង 
សនឹះ 

% ក្គួសារមាន្ទលក្មា៉ា េីុន្សក្បីក្បាេ់  
% ក្គួសារមាន្ទលក្អណតូ ងេែប់ឬអណតូ ងចក្មុឹះ  
% ក្គួសារសក្បីទលក្អណតូ ងជីក្មាន្ការការពារ  
% ក្គួសារសក្បីទលក្សភ្ៀងមាន្ការការពារ  

៤១ % ក្គួសារមាន្បងគន់្អនម័យសក្បីក្បាេ់  
រដ្ាបាល និងសនតិសុែសណ្តត ប់ធាា ប់សាធារណៈ  
៦២ % កុ្មារបាន្ចុឹះេំបុក្តក្ំសណីត(០-៣០នងៃ)  
៤៣ ចំន្ួន្ក្គួសារមាន្អំសពីេងិាក្ែុងក្គួសារ  
៤៤ ចំន្ួន្អែក្ស្ាប់សោយសក្ោឹះថ្នែ ក់្ចរាចរណ៍  
៤៥ ចំន្ួន្អែក្ស្ាប់សោយអំសពីេងិានន  
៤៦ ចំន្ួន្ក្គួសារមាន្េមាជិក្សក្បីក្បាេ់សក្គឿងសញៀន្  

 

១.២. សាា នភាពបចេុបបនា នងិបញ្ហា ម្របឈម្ 

ក្ែុងចំណុចសន្ឹះ ក្តូវសរៀបរាប់អំពីអវីខ្ឹះ ផដ្លក្េុក្មាន្េកាដ នុ្ពលេក្មាប់បសក្មីឱ្យសេចក្ដីក្តូវការ 
របេ់ក្បជាពលរដ្ឋ និ្ងអវីខ្ឹះផដ្លជាឧបេគគ ឬជាបញ្ហា ក្បឈមដ្ល់ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការស្ី្យតបសៅន្លង
សេចក្ដកី្តូវការទងំសនឹះ។  

ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវេរសេរតាមលំោបល់ំសោយ សោយស ត្ីមពីសាា ន្ភាពសេដ្ឋកិ្ចច 
សៅសាា ន្ភាពេងគមកិ្ចច សាា ន្ភាពសក្បីក្បាេ់ដី្ធី្ ការក្គប់ក្គងធន្ធាន្ធមាជាតិ និ្ងបរសិាា ន្ និ្ងការបន្ាំ
ន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ រេូតដ្ល់សាា ន្ភាពក្គប់ក្គងរដ្ឋបាល និ្ងេន្ដិេុខេណ្តដ ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 
(ឧបេមព័ន្ធទី៥) សោយផ អ្ក្សលលីទធ្ លនន្ការវភិាគសាា ន្ភាពបចចុបបន្ែរបេ់ក្េុក្ ការវភិាគពិន្ាុវេ័ិយ 
និ្ងឯក្សារព័ត៌មាន្សាា ន្ភាពក្េុក្។ 
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ជំពូកទ២ី : ស្កបខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍៃ៍រយៈទពលស្រឆំែ រំស្មាប់អាណ្តតិរបរស់្កុរស្បឹកា 
សន្ឹះជាជំពូក្េំខាន់្នន្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ផដ្លក្តូវេរសេរសោយផ អ្ក្សលីការពិចារណ្ត និ្ង 

ឱ្យតនម្េមក្េប មាន្ភាពក្គប់ក្ជុងសក្ជាយ ផ អ្ក្សលីេកាដ នុ្ពល ឧបេគគ ឬបញ្ហា ក្បឈមផដ្លបាន្រក្
សឃញីសៅក្ែុងការវភិាគសាា ន្ភាពក្េុក្ក្ែុងជំពូក្ទី១។  
២.១. ចកខវុិរយ័អភវិឌ្ឍៃ៍  

ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្ គឺជាទេសន្ៈ ផដ្លក្កុ្មក្បលក្ាចង់បាន្ការផក្បក្បួលជីវភាពរេ់សៅរបេ់ក្បជា
ពលរដ្ឋខួ្ន្ឲ្យបាន្ក្េបតាមចក្ខុវេ័ិយរបេ់រាជរោឋ ភិបាល។ 
២.២. ទោលបំណងអភិវឌ្ឍៃ៍ 

សោលបំ ងអភិវឌ្ឍន៍្ គឺជាការបរោិយពីលទធ្លរមួផដ្លក្កុ្មក្បលក្ាចង់បាន្តាមរយៈការអនុ្
វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្សន្ឹះ ផដ្លក្តូវរមួចំផណក្ក្ែុងការេសក្មចបាន្នូ្វចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្។ 
២.៣. ទោលដៅអភិវឌ្ឍៃ ៍

សោលណៅអភិវឌ្ឍន៍្ គឺជាការបរោិយអំពីលទធ្លននផដ្លក្កុ្មក្បលក្ាចង់បាន្តាមវេ័ិយនី្មយួៗ 
តាមរយៈការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ផដ្លរមួចំផណក្ក្ែុងការេសក្មចបាន្នូ្វសោលបំ ងអភិវឌ្ឍន៍្របេ់
ខួ្ន្។ 
២.៤. យទុធសាស្ររដអភវិឌ្ឍៃ ៍

យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ គឺជាការកំ្ណត់វធីិសាស្រេត ឬេក្មាភាពផដ្លក្តូវអនុ្វតត សដី្មបេីសក្មចបាន្
សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្នី្មយួៗផដ្លបាន្កំ្ណត់ខាងសលី។ យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ក្តូវកំ្ណត់តាមផ ែ្ក្
នី្មយួៗ ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
២.៤.១. យុទធសាស្រេដអភិវឌ្ឍន៍្សេដ្ឋកិ្ចច  

ចំណុចសន្ឹះ ក្តូវបរោិយពីយុទធសាស្រេតននេក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍្របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្ែុងផ ែ្ក្សេដ្ឋកិ្ចច 
សដី្មបចូីលរមួចំផណក្ក្ែុងការេសក្មចសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្របេ់ក្េុក្។  
២.៤.២. យុទធសាស្រេដអភិវឌ្ឍន៍្េងគមកិ្ចច   

ចំណុចសន្ឹះ ក្តូវបរោិយពីយុទធសាស្រេតននេក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍្របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្ែុងផ ែ្ក្េងគម
កិ្ចច សដី្មបចូីលរមួចំផណក្ក្ែុងការេសក្មចសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្របេ់ក្េុក្។ 
២.៤.៣. យុទធសាស្រេដក្គប់ក្គងធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ និ្ងការបន្ានំ្លងការផក្បក្បលួអាកាេធាតុ  

ចំណុចសន្ឹះ ក្តូវបរោិយពីយុទធសាស្រេតននេក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍្របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្ែុងផ ែ្ក្ក្គប់ក្គង
ធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ និ្ងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ សដី្មបចូីលរមួចំផណក្ក្ែុងការេសក្មច
សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្របេ់ក្េុក្។ 
២.៤.៤. យុទធសាស្រេដក្គប់ក្គងរដ្ឋបាល និ្ងេន្ដេុិខេណ្តដ ប់ធាែ ប់សាធារណៈ  

ចំណុចសន្ឹះ ក្តូវបរោិយពីយុទធសាស្រេតននេក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍្របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្ែុងផ ែ្ក្ក្គប់ក្គង
រដ្ឋបាល និ្ងេន្ដិេុខេណ្តដ ប់ធាែ ប់សាធារណៈ សដី្មបចូីលរមួចំផណក្ក្ែុងការេសក្មចសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្
របេ់ក្េុក្។ 
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២.៥. តារាងស្កបខណ័្ឌ អភិវឌ្ឍៃ៍ស្រកុ 
 

តារាងស្កបខ័ណ្ឌ អភវិឌ្ឍៃ៍ស្រុក 
ចកេុវិស័យ្ ៖ 

 

គោលបំណង នងិគោលគៅ 
សូចនាករ 

យុទ្ឋសាស្ដសរអភិវឌ្ឍន ៍
ការបរិយាយ  ឯកតា គ ើមគ្រោ 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 និងសនដិសុែសណ្តដ បធ់ាា បស់ាធារណៈ 

៤.១. គោលបណំង ៖ 

៤.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

៤.១.២. គោលគៅ ៖ 
     

 
ជំពូកទ៣ី  ៖ ករាវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍រូលដ្ឋឋ ៃរយៈទពលស្រឆំែ  ំ

ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោែ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ គឺំជា រសបៀបវារៈ ឬក្មាវធីិជាក់្ផេតងផដ្លក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្
ចង់េសក្មចបាន្ក្ែុងអាណតតិខួ្ន្ េក្មាប់បង្កា ញពីគណសន្យយភាពរបេ់ខួ្ន្ចំសពាឹះក្បជាពលរដ្ឋ និ្ង
ចំសពាឹះរាជរោឋ ភិបាល។ ក្ែុងការសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្សន្ឹះ រដ្ឋបាលក្េុក្ក្តូវផ អ្ក្តាមមុខង្ករ ធន្
ធាន្ េិទធិអំណ្តចរបេ់ខួ្ន្ និ្ងខ្លមសារនន្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ េំក្មាប់អាណតតិរបេ់ខួ្ន្។ 
ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្ ជាឯក្សារេក្មាប់ពិចារណ្តសៅសពលសរៀបចំក្មាវធីិវនិិ្សោគបីឆ្ែ រំកិំ្ល និ្ងងវកិា 
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និ្ងេក្មាប់ការតាមោន្  និ្ងវាយតនម្អំពីការបំសពញការង្កររបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ និ្ងរបេ់ការោិល័យ 
អងគភាពជំនញក្ែុងក្េុក្។  

ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោែ ន្មាន្េមាេភាគចំន្នួ្បីគឺ ១).ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ ២).ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់
សេវាក្មា និ្ង៣).ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតនន។  

៣.១. ស្កបខ័ណ្ឌ វិៃិទោគ 
ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ ោក់្បញ្ចូ លនូ្វ ៖ 
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគរបេ់រដ្ឋបាលក្េុក្  
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគរបេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញននជំុវញិក្េុក្។ 

ក្). ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 
សដី្មបសី្ី្យតបសៅន្លងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ក្ែុងរយៈសពលក្បាឆំ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា

ក្េុក្ (ឆ្ែ .ំ.... ដ្ល់ឆ្ែ .ំ....) រដ្ឋបាលក្េុក្ោក់្សចញនូ្វក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិ្សិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ ស្្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ស្សងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
ក្. ផ្ែក្សេដ្ឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផ្ែក្េងគមក្ិចុច 
            

         
            

         
គ. ផ្ែក្ធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
            

         
            

         
ឃ. ផ្ែក្រដ្ឋបាល ន្ិងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 
            

         
            

         
ក្ណំត់េមាគ ល ់៖ កូ្សឡាន្ “បរោិយ” សផ្ទត តសលីស ា្ ឹះលទធ្លនននន្ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ន្ីមួយៗ។ 
ខ). ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញននក្ែុងក្េកុ្ 

ជាមយួោែ សន្ឹះ សដី្មបសី្ី្យតបសៅន្លងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ក្ែុងរយៈសពលក្បាឆំ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់ 
ក្កុ្មក្បលក្ា (ឆ្ែ .ំ.... ដ្ល់ឆ្ែ .ំ...) ការោិល័យ អងគភាពជំនញននោក់្សចញនូ្វក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគតាម
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វេ័ិយរបេ់ខួ្ន្ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិ្សិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់ការោិល័យ អងគភាពជនំញ  

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ ស្្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ផ្ែក្ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

១. ការោិល័យ........... 
            
            
២. ការោិល័យ........... 
            
            
៣. ការោិល័យ........... 
            
            
៤. ការោិល័យ........... 
            
            

េមាគ ល់  ៖ កូ្សឡាន្ “ផ្ែក្” ក្តូវបញ្ហា ក់្ថ្ន ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ន្ីមួយៗសនឹះេាិតក្ែុងក្ក្បខ័ណឌ នន្ផ្ែក្ណ្តក្ែុងចំសណ្តម
ផ្ែក្ទងំ៤ ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 

 I. េំសៅសលី “ផ្ែក្សេដ្ឋក្ិចច”  
 II. េំសៅសលី “ផ្ែក្េងគមក្ិចច” 
 III. េំសៅសលី “ផ្ែក្ធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ” 
 IV. េំសៅសលី “ផ្ែក្រដ្ឋបាល ន្ិងេន្តេុិខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ” 

៣.២. ស្កបខ័ណ្ឌ នតលទ់រវារដ្ឋរល 
ក្ែុងរយៈសពលក្បាឆំ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា រដ្ឋបាលក្េុក្ និ្ងការោិល័យ អងគភាពជំនញ

ននន្លង ត្ល់សេវាជូន្ក្បជាពលរដ្ឋ សោយរមួបញ្ចូ លទងំសេវាននផដ្លរដ្ឋបាលក្េុក្ និ្ងការោិល័យ 
អងគភាពជំនញននបាន្និ្ងកំ្ពុង ត្ល់ជូន្ក្បជាពលរដ្ឋ និ្ងមុខង្ករងាីៗបផន្ាមសទៀតផដ្លរដ្ឋបាលក្េុក្ 
ឬការោិល័យ អងគភាពជំនញបាន្ទទលួ ឬន្លងបាន្ទទលួពីក្ក្េួង សាា ប័ន្នន។  

ក្). ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាលរបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 
តារាងក្ក្បខ័ណឌ ្តល់សេវារដ្ឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 

ល.រ ក្បសភទសេវារដ្ឋបាល ឯក្តា លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ស្សងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
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ខ). ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាលរបេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញននក្ែុងក្េកុ្ 
តារាងក្ក្បខ័ណឌ ្តល់សេវារដ្ឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់ការោិល័យ អងគភាពជនំញ 

ល.រ ក្បសភទសេវារដ្ឋបាល ឯក្តា លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ស្សងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

១. ការោិល័យ........... 
          
          
២. ការោិល័យ........... 
          
          
៣. ការោិល័យ........... 
          
          

 
៣.៣. ការដ្ឋក់ទចញលខិិតបទដ្ឋឋ ៃគតយិតុតនានា 

លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតរបេ់រដ្ឋបាលក្េុក្ សផ្ទត តសលីលិខិតបទោឋ ន្ផដ្លមាន្ឋានុ្ក្ក្មខពេ់ផដ្ល
មាន្លក្ខណៈជាបទបញ្ហា  ដូ្ចជា ដី្កា សេចក្តីេសក្មច សេចក្តីផណន ំជាសដី្ម។   

សដី្មបសី្ី្យតបន្លងតក្មូវការ និ្ងឱ្កាេអភិវឌ្ឍន៍្ក្ែុងមូលោឋ ន្ក្ែុងរយៈសពលក្បាឆំ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់
ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ រដ្ឋបាលក្េុក្សក្ោងន្លងោក់្សចញលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតននដូ្ចខាងសក្កាម ៖  

តារាងលខិតិបទោឋ ន្គតយុិតត 
ផដ្លក្តវូសរៀបច ំន្ងិោក់្ឲ្យអនុ្វតតេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា 
លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្  

ស្សងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          
          
          
 

៣.៤. ស្កបខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈទពលរធយរ  
ផ អ្ក្តាមទំេនំន្េូចនក្រអភិវឌ្ឍន៍្ផដ្លបាន្េរសេរខាងសលី ក្តូវសធវីការគណនបា៉ា ន់្សាា ន្អំពី

តក្មូវការងវកិាចំណ្តយ។ ងវកិាចំណ្តយមាន្ពីរផ ែ្ក្ គឺផ ែ្ក្ចំណ្តយចរន្ដ និ្ងផ ែ្ក្ចំណ្តយមូលធន្។ 
សទឹះបីជាងវកិាចំណ្តយសន្ឹះមិន្ទន់្មាន្លក្ខណៈក្តលមក្តូវឥតសខាច ឹះក៏្សោយ ក៏្ងវកិាចំណ្តយសន្ឹះបង្កា ញ
ឱ្យសឃញីពីភាពមាច េ់ការក្ែុងក្ក្មិតណ្តមយួរបេ់ក្េុក្ សៅសពលបំផប្ងេូចនក្រអភិវឌ្ឍន៍្៥ឆ្ែ សំៅជាទំេំ
នន្ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្។ សេចក្ដីផណនលំមអិតេក្មាប់សរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ ចំណ្តយរយៈសពលមធយម
ន្លងសធវីការផណនជំាសក្កាយ ណដាយក្ក្សួងណសដឋកិ្ច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 
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ជាំពូកេី៤ ៖ ម្រកបែ័ណឌ តាម្ដ្ឋន និងវាយ្តនម្ៃនៃការអនុវតដបែនការអភិវឌ្ឍន៍ម្រសុក 

ការតាមោន្  និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ និ្ងេមិទធ្លនន្ការង្ករននជាកិ្ចច
ការចាបំាច់ និ្ងមាន្សារៈេំខាន់្ពំុអាចរលំងបាន្េក្មាប់ការង្ករក្គប់ក្គងរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្។ ការ
តាមោន្ គឺក្តូវសធវីស ងីសដី្មបជំីរុញឱ្យការង្ករអនុ្វតដបាន្ក្បក្ពលតដសៅដ្ល់សោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍្ផដ្លបាន្
កំ្ណត់ សេយីក៏្សដី្មបមីាន្ការេសក្មចចិតដ ( ដ្ល់ការសលីក្ទលក្ចិតដ ឬផក្តក្មូវជាចាបំាច់) ក្តង់ក្បការណ្ត
មយួផដ្លមិន្េមក្េប។ ដូ្សចែឹះ ក្ែុងការេរសេរអំពីការតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្
ក្េុក្ ក្តូវសរៀបរាប់អំពី ៖ 

៤.១. យន្តការតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ ៖ ក្តូវកំ្ណត់ និ្ងបរោិយអំពីអងគភាព ឬអែក្ទទលួ
បន្ាុក្ក្ែុងការតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្សន្ឹះ និ្ងអងគភាព ឬអែក្
ទទលួបន្ាុក្ក្ែុងការ ត្ល់ព័ត៌មាន្ពាក់្ព័ន្ធតាមផ ែ្ក្ ឬវេ័ិយ ឬតាមសោលបំណង ឬតាម
សោលសៅនី្មយួៗឲ្យបាន្ចាេ់លាេ់។ 

៤.២. វធីិសាស្រេតតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ ៖ ក្តូវកំ្ណត់ និ្ងបរោិយអំពីវធីិសាស្រេតនន ផដ្លក្តូវ
សក្បីក្បាេ់េក្មាប់ការតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការេសក្មចបាន្នូ្វសោលសៅ សោលបំណង 
និ្ងចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្ផដ្លបាន្កំ្ណត់។ 

៤.៣. េូចនក្រតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ ៖ គឺជាេូចនក្រផដ្លមាន្ក្ែុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ 
និ្ងតារាងនននន្ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្។ ដូ្សចែឹះ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្តូវក្េង់
សចញពីតារាងពាក់្ព័ន្ធទងំសនឹះ មក្ោក់្ក្ែុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ និ្ងវាយតនម្
េក្មាប់សក្បីក្បាេ់ជាខាែ តេក្មាប់វាេ់ផវងអំពីវឌ្ឍន្ភាពនន។ 

ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវសរៀបចំតារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ និ្ងវាយតនម្តាមទក្មង់ដូ្ច
ខាងសក្កាម ៖ 

តារាងក្ក្បខ័ណឌ  
តាមោន្  ន្ងិវាយតនមក្ារអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ ផ្ន្ការអភវិឌ្ឍន៍្ 

សោលបំណង ន្ិងសោលសៅ 
េូចនក្រ 

អែក្ទទួលបន្ាុក្ 
ក្បភព 
ព័ត៌មាន្ 

វធិីសាស្រេត 
ការបរោិយ ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង 

១. បែាកតសដ្ាកិចេ 

១.១. សោលបណំង ៖ 
១.១.១. សោលសៅ ៖         
១.១.២. សោលសៅ ៖        

១.២. សោលបណំង ៖ 
១.២.១. សោលសៅ ៖        
១.២.២. សោលសៅ ៖        

២. បែាកសងគម្កិចេ 

២.១. សោលបណំង ៖ 
២.១.១. សោលសៅ ៖        
២.១.២. សោលសៅ ៖        
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សោលបំណង ន្ិងសោលសៅ 
េូចនក្រ 

អែក្ទទួលបន្ាុក្ 
ក្បភព 
ព័ត៌មាន្ 

វធិីសាស្រេត 
ការបរោិយ ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង 

៣. បែាកម្រគប់ម្រគងធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាតុ 

៣.១. សោលបណំង ៖ 
៣.១.១. សោលសៅ ៖        
៣.១.២. សោលសៅ ៖        

៤. បែាករដ្ាបាល និងសនដិសុែសណ្តដ ប់ធាា ប់សាធារណៈ 

៤.១. សោលបណំង ៖ 
៤.១.១. សោលសៅ ៖        
៤.១.២. សោលសៅ ៖        

 
តារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្  

ន្ងិវាយតនមក្ារអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ វនិ្សិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ ស្្ីយតប 
សោលសៅ  បរោិយ  ឯក្តា សក្ោង 

ជាក់្
ផេតង 

ផក្ប
ក្បួល 

អែក្ទទួ
លបន្ាុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន្ វធិីសាស្រេត 

១. រស្មាប់រដ្ឋរលស្រុក 
ក្. ផ្ែក្សេដ្ឋក្ិចុច 
           

        
ខ. ផ្ែក្េងគមក្ិចុច 
           
           
គ. ផ្ែក្ធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
           
           
ឃ. ផ្ែក្រដ្ឋបាល ន្ិងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 
           
           
២. រស្មាប់ការោិលយ័ អងគភាពជំនាញ 
ក្. ការោិល័យ........... 
           
           
ខ. ការោិល័យ........... 
           
           
គ. ការោិល័យ........... 
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តារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្  
ន្ងិវាយតនមក្ារអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ ្តល់សេវារដ្ឋបាល 

 
តារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្  

ន្ងិវាយតនមក្ារោក់្សចញលខិតិបទោឋ ន្គតយុិតតននរបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 

ល.រ ក្បសភទលិខិតបទ
ោឋ ន្គតិយុតត 

ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង ផក្បក្បួល អែក្ទទួល 
បន្ាុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន្ វធិីសាស្រេត 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ឧបសម្ព័នធ

ល.រ ក្បសភទសេវា 
រដ្ឋបាល ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង ផក្បក្បួល អែក្ទទួល 

បន្ាុក្ 
ក្បភព
ព័ត៌មាន្ វធិីសាស្រេត 

១. រស្មាប់រដ្ឋរលស្រុក 
         
         
         
         
         
២. រស្មាប់ការោិលយ័ អងគភាពជំនាញ 
ក្. ការោិល័យ........... 

         
         
         
         

ខ. ការោិល័យ........... 
         
         
         
         



 

 

 

បែាកេី៣ 

 វិធីសាស្រសតតរៀបចាំ និង 

កសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ម្រសុក 
 

 

 

ដំ្សណីរក្បក្ពលតតសៅនន្ការសរៀបចំ និ្ងក្សាង 
ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េកុ្ ក្តវូអនុ្វតតតាមបីជំហាន្ 

 ជំហាន្ទី១ ៖ ការសរៀបចំ និ្ង្សពវ្ាយេតីពីការសរៀបចំផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 ជំហាន្ទី២ ៖ ការសរៀបចំ និ្ងចងក្ក្ងសេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 ជំហាន្ទី៣ ៖ ការពិនិ្តយ អនុ្ម័ត និ្ង្សពវ្ាយផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
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ជាំហានេី១ 

ការតរៀបចាំ និងែសពវែាយ្សតីពីការតរៀបចាំបែនការអភិវឌ្ឍន៍ម្រសុក 

 

តោលបំណង 

សោលបំណងនន្ជំហាន្សន្ឹះ គឺសដី្មបសីរៀបចំឯក្សារ និ្ងព័ត៌មាន្ននពាក់្ព័ន្ធន្លងការក្សាងផ្ន្
ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ និ្ង្សពវ្ាយអំពីការចាប់ស ត្ីម និ្ងដំ្សណីរការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្
ក្េុក្ដ្ល់អែក្ពាក់្ព័ន្ធននឲ្យបាន្យល់ដ្លង និ្ងបាន្ចូលរមួក្ែុងដំ្សណីរការនន្ការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្
ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។  
លេធែលរំពឹងេុក 

 លទធ្លរពំលងទុក្ ផដ្លន្លងទទលួបាន្ពីជំហាន្ទី១ គឺ ៖ 
 បាន្សរៀបចំឯក្សារ និ្ងព័ត៌មាន្ពាក់្ព័ន្ធន្លងការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ផដ្លមាន្ដូ្ចជា ៖  

- ក្បតិ្ទិនការងារសក្ាប់ការក្សាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្  
- ណោលការ ៍ផ នផំែនក្ណោលនណោបាយរបស់ក្កុ្មក្បឹក្ាក្េុក្ សោយផ អ្ក្សលីការ

វភិាគសាា ន្ភាពក្េុក្ និ្ង  
- ឯក្សារពាក់្ព័នធណែេងៗ ដូច្ជា ឯក្សារព័ត៌្ានសាថ នភាពក្េុក្ ពិន្ាុវេ័ិយ ទិននន័យ
តាមវស័ិយ ផ្ន្ទី...។ល។ 

 អែក្ពាក់្ព័ន្ធននបាន្យល់ដឹងកាន់ផត្ក្បណសើរណ ើងអំពើសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោល  
ន្សោបាយ ក្បតិទិន្ការង្ករ និ្ងដំណ ើ រការនន្ការសរៀបចំក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ និ្ង
រសបៀបផដ្លអែក្ពាក់្ព័ន្ធនី្មួយៗអាចចូលរមួក្ែុងកិ្ចចដំ្សណីរការសន្ឹះ។  

ដំណណើរការ 

ការសរៀបចំ និ្ងក្បជំុ្សពវ្ាយអំពីការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្មាន្បីដំ្ណ្តក់្
កាលដូ្ចខាងសក្កាម ៖  

១.១. ដំ្ណ្តក់្កាលមុន្កិ្ចចក្បជំុ្សពវ្ាយ 
១.២. ដំ្ណ្តក់្កាលក្ែុងអំ ុងសពលកិ្ច្ចក្បជំុែេពវែាយ  
១.៣. ដំ្ណ្តក់្កាលសក្កាយសពលកិ្ចចក្បជំុ្សពវ្ាយ 

១.១. ដ្ណំាកក់ាលរុៃកិចចស្បជុំនសពវនាយ 
 មុន្សពលសរៀបចំកិ្ចចក្បជំុ្សពវ្ាយ  ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវ ៖ 

 ការសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងក្បតិទិន្ការង្ករ 
 ការសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយ  
 ការពិនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់សេចក្តីក្ពាងក្បតិទិន្ការង្ករ និ្ងសេចក្តីក្ពាងសោលការណ៍

ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយ 
 ការពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តសេចក្តីក្ពាងក្បតិទិន្ការង្ករ និ្ងសេចក្តីក្ពាងសោលការណ៍ផណនំ

ផ ែ្ក្សោលន្សោបាយ  
 ការសរៀបចំឯក្សារពាក់្ព័ន្ធនន 
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ក្). ការសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងក្បតិទិន្ការង្ករេក្មាប់ការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
 សដី្មបមីាន្ផ្ន្ការេក្មាភាពចាេ់លាេ់េក្មាប់ការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្  
ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងក្បតិទិន្ការង្ករឲ្យបាន្ក្គប់ក្ជុងសក្ជាយ សោយក្តូវ
្ុ្ឹះបញ្ហច ងំអំពើេក្មាភាព សពលសវលា ទីក្ផន្្ង អែក្ទទលួខុេក្តូវ និ្ងធន្ធាន្ផដ្លក្តូវការចាបំាច់ 
(តារាង១.១.)។ 
ខ). ការសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយ  
 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោ
បាយ សដី្មបោីក់្ជូន្ក្កុ្មក្បលក្ាពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត។ សោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយ គឺជា
លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្េក្មាប់ផណនដំ្ល់ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ និ្ងអែក្
ពាក់្ព័ន្ធននក្ែុងក្េុក្ឲ្យចូលរមួសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងក្មាវធីិវនិិ្សោគបីឆ្ែ រំកិំ្លក្េុក្ 
និ្ងធានឲ្យផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងក្មាវធីិវនិិ្សោគបីឆ្ែ រំកិំ្លក្េុក្មាន្លក្ខណៈក្គប់ក្ជុងសក្ជាយ ផដ្ល
ក្គបដ្ណដ ប់សលីក្គប់វេ័ិយអាទិភាព ស្ី្យតបសៅន្លងតក្មូវការជាក់្ផេដង មាន្េងគតិភាពជាមយួសោល
ន្សោបាយរបេ់ជាតិ និ្ងក្េបតាមេកាត នុ្ពលននផដ្លក្េុក្មាន្ សដី្មបអីភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិ្ចច េងគម និ្ង
សធវីឱ្យក្បសេីរស ងីនូ្វគុណភាពជីវតិ និ្ងេុខុមាលភាពក្បជាពលរដ្ឋ ពិសេេស្រេត ី កុ្មារ យុវជន្ ជន្ពិការ 
និ្ងជន្ង្កយរងសក្ោឹះស្សងៗសទៀតសៅក្ែុងផដ្ន្េមតាកិ្ចចរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា។   
 ក្ែុងការសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយសន្ឹះ ក្កុ្មការង្ករក្សាង
ផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវ ៖  

 ពិនិ្តយសមីលក្ក្បខ័ណឌ ចាប់ សោលន្សោបាយជាតិ សោលន្សោបាយសខតត និ្ងលិខិតបទោឋ ន្
គតិយុតតនន ដូ្ចជា យុទធសាស្រេតចតុសកាណដំ្ណ្តក់្កាលទី៣របេ់រាជរោឋ ភិបាល ផ្ន្ការ
យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្ក្បក្បសោយចីរភាពរបេ់រាជរោឋ ភិបាល។ល។ 

 ពិនិ្តយសមីលសាា ន្ភាពជាក់្ផេតងរបេ់ក្េុក្តាមរយៈឯក្សារព័ត៌មាន្សាា ន្ភាពក្េុក្ ពិន្ាុវេ័ិយ 
របាយការណ៍នន និ្ងទិន្ែន័្យស្សងៗសទៀតផដ្លមាន្  

 កំ្ណត់អំពីបញ្ហា ក្បឈមននផដ្លក្េុក្កំ្ពុងជបួក្បទឹះ េកាត នុ្ពលននផដ្លក្េុក្មាន្ និ្ង
វធីិសាស្រេត ឬមសធោបាយនន ផដ្លក្េុក្អាចចាត់វធិាន្ការសោឹះក្សាយបាន្ 

 កំ្ណត់អំពីចក្ខុវេ័ិយ េក្មាភាព ឬវេ័ិយជាអាទិភាព ផដ្លក្េុក្ក្តូវយក្ចិតតទុក្ោក់្អនុ្វតត
េក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា 

 ការេរសេរសេចក្តីក្ពាងសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយ (ឧបេមព័ន្ធទី១)។ 
គ). ការពិនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់ 
 បនា ប់ពើណរៀបចំ្ណសច្ក្តើក្ពាងក្បតិទិន្ការង្ករ និ្ងណោលការ ៍ផ នផំែនក្ណោលនណោបាយរចួ្ 
ក្កុ្មការងារក្សាងផែនការក្េុក្ក្តូ្វ ៖ 

 ោក់្ជូន្ណសច្ក្តើក្ពាងទងំពីរខាងសលីណៅគ ៈអ្ភិបាល និ្ងគណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួល 
បសចចក្សទេណដើមបើពិនិត្យ និងែតល់ណោបល់ 



20 

 ផក្សក្មួលណសច្ក្តើក្ពាងទងំណនេះ ផែែក្តាមមតិ្ណោបល់របស់គ ៈអ្ភិបាល និ្ងគណៈក្មាា ធិ
ការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេ 

 បញ្ជូ នណសច្ក្តើក្ពាងផដ្លបាន្ផក្េក្មួលណៅក្កុ្មក្បឹក្ាសដី្មបពិីនិតយ និ្ងអ្នុម័ត្។ 
ឃ). ការពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត 

 បនា ប់ពីទទលួបាន្សេចក្តីក្ពាងក្បតិទិន្ការង្ករ និ្ងសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយ 
ក្បធាន្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្សរៀបចំកិ្ចចក្បជំុក្កុ្មក្បលក្ារបេ់ខួ្ន្ សដី្មបពិីនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តសេចក្តី
ក្ពាងទងំពីរសន្ឹះ។ 

 កិ្ចចក្បជំុពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តសេចក្តីក្ពាងក្បតិទិន្ និ្ងសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោ
បាយក្តូវអនុ្វតតតាមបទបញ្ហា ន ា្ក្ែុងក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្។ 

ង). ការសរៀបចំឯក្សារពាក់្ព័ន្ធនន  
 ជាមយួោែ សន្ឹះ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវសរៀបចំឯក្សារស្សងៗសទៀត ផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លង
ការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ផដ្លមាន្ដូ្ចជា ឯក្សារព័ត៌្ានសាថ នភាពក្េុក្ ទិននន័យតាមវស័ិយ 
ផ្ន្ទី...។ល។ 
១.២. ដ្ណំាក់កាលកែងុអំឡងុទពលកិច្ចប្បជ ផំ្សព្វផ្ាយ 
ក្). េមាេភាពចូលរមួ 
 េមាេភាពអែក្ពាក់្ព័ន្ធេំខាន់្ៗ ផដ្លចូលរមួក្ែុងកិ្ចចក្បជំុ្សពវ្ាយអំពីការសរៀបចំ និ្ងក្សាង
ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ រមួមាន្ ៖ 

 តំ្ណាងក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្  
 តំណ្តងគណៈក្មាា ធិការពាក់្ព័ន្ធនន 
 អភិបាល អភិបាលរងក្េុក្ 
 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ 
 ក្បធាន្ក្គប់ការោិល័យចំណុឹះរដ្ឋបាលក្េុក្ 
 សមឃុ ំសៅេង្កា ត់ក្ែុងក្េុក្ 
 ក្បធាន្ ឬតំណ្តងការោិល័យ អ្ងគភាពជំនញននក្នុងក្េុក្ 
 តំណ្តងអងគការេងគមេុីវលិននក្ែុងក្េុក្ 
 តំណ្តងវេ័ិយឯក្ជន្សំខាន់ៗក្ែុងក្េុក្ 
 អ្នក្ពាក់្ព័នធណែេងណទៀត្តាមការចបំាច់្។ 

ខ). រសបៀបវារៈនន្កិ្ចចក្បជំុ្សពវ្ ាយ 
 រសបៀបវារៈេំខាន់្ៗនន្កិ្ចចក្បជំុ្សពវ្ាយសន្ឹះ រមួមាន្ ៖ 

 ការបង្កា ញអំពី ៖ 
- ខ្លមសារេំខាន់្នន្លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតននពាក់្ព័ន្ធន្លងការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 

របេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ 
- សោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា 
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- ក្បតិទិន្ការង្ករ និ្ងដំ្សណីរការនន្ការសរៀបចំផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 ផណនអំំពីរសបៀបវភិាគព័ត៌មាន្ និ្ងបំសពញទក្មង់តារាងនន 
 ការពិភាក្ា និ្ងការ ត្ល់សោបល់នន 
 បញ្ហា ស្សងៗ។ 

គ). ដំ្សណីរការក្បជំុ  
 សោយផ អ្ក្តាមរសបៀបវារៈផដ្លបាន្កំ្ណត់ អភិបាលក្េុក្ដ្លក្នកិំ្ចចក្បជំុ្សពវ្ាយសន្ឹះ។ បនា ប់ 
ពីពិធីសបីក្កិ្ចចក្បជំុ និ្ងសោយមាន្ការអនុ្ញ្ហញ តពីក្បធាន្អងគក្បជំុ តំណ្តងក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការ
ក្េុក្ក្តូវសធវីបទបង្កា ញ និ្ងផណនអំំពី ៖ 

 ខ្លមសារេំខាន់្នន្លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតននពាក់្ព័ន្ធន្លងការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
របេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ 

 ខ្លមសារេំខាន់្នន្សោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា 
 ដំ្សណីរការនន្ការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 ក្បតិទិន្ការង្ករេក្មាប់ការសរៀបចំ និ្ងក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
 វធីិសាស្រេតវភិាគសាា ន្ភាព (ឧបេមព័ន្ធទី២) 
 វធីិសាស្រេតចាត់អាទិភាព (ឧបេមព័ន្ធទី៣) 
 រសបៀបបំសពញតារាង ១.២.ការវភិាគសាា ន្ភាពរបេ់អែក្ពាក់្ព័ន្ធ 
 រសបៀបបំសពញទក្មង់ធាតុចូលអំពីក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្ (ទក្មង់ទី១) សោយបញ្ហា ក់្ជូន្
តំណ្តងរដ្ឋបាលក្េុក្ ការោិល័យ អងគភាពជំនញននថ្ន ទក្មង់ទី១សន្ឹះន្លងក្តូវបំសពញតាម
សក្កាយ បនា ប់ពីទទលួបាន្ការជូន្ដំ្ណល ងពីក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្  

 កាលបរសិចេទបញ្ាូ ន្តារាង១.២. មក្ឲ្យក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្វញិ។ 

 បនា ប់ពីបង្កា ញខ្លមសារខាងសលីសេយី ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវ ត្ល់ឱ្កាេឲ្យអែក្
ចូលរមួេួរេំណួរនន និ្ងក្តូវស្ី្យបំភឺ្ឲ្យបាន្េមក្េប។  
១.៣.  ដ្ំណាកក់ាលទស្កាយទពលកចិ្ចប្បជ ផំ្សព្វផ្ាយ 
 េក្មាភាពចមបងៗនន ផដ្លក្តូវអនុ្វតតបនា ប់បាន្ពីចូលរមួកិ្ចចក្បជំុ្សពវ្ាយសៅថ្នែ ក់្ក្េុក្ 
រមួមាន្ ៖  

 ក្បធាន្ការោិល័យ អងគភាពជំនញ អងគការេងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន្ និ្ងអែក្ពាក់្ព័ន្ធស្សង
សទៀតសធវីការវភិាគសាា ន្ភាពពាក់្ព័ន្ធន្លងវេ័ិយជំនញ និ្ងឬពាក់្ព័ន្ធន្លងផដ្ន្េមតាកិ្ចចរបេ់
ខួ្ន្សោយសក្បីក្បាេ់វធីិសាស្រេតដូ្ចមាន្ក្ែុងឧបេមព័ន្ធទី២ និ្ងវធីិសាស្រេតស្សងៗសទៀត តាមសាា ន្
ភាព និ្ងលទធភាពជាក់្ផេតង សោយក្តូវកំ្ណត់ឲ្យបាន្នូ្វបញ្ហា  មូលសេតុ និ្ងដំ្សណ្តឹះក្សាយ
េមក្េបនន។ ក្ែុងក្រណីបញ្ហា  ឬមូលសេតុ ឬដំ្សណ្តឹះក្សាយផដ្លបាន្កំ្ណត់មាន្ចំន្នួ្
សក្ចីន្សពក្ អែក្វភិាគក្តូវចាត់អាទិភាពឲ្យបាន្េមក្េប (ឧបេមព័ន្ធទី៣)   
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 ចំសពាឹះរដ្ឋបាលឃុ ំេង្កា ត់ សមឃុ ំ សៅេង្កា ត់ក្តូវដ្លក្ន ំ គ.្.ង របេ់ខួ្ន្ សដី្មបសីធវីេុពលភាព
ស ងីវញិនូ្វបញ្ហា  តក្មូវការ និ្ងដំ្សណ្តឹះក្សាយនន ផដ្លឃុ ំ េង្កា ត់បាន្រក្សឃញីក្ន្្ងមក្ 
សដី្មបបំីសពញតារាង ១.២. តាមការផណនរំបេ់ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្។ 

 សោយផ អ្ក្សលីលទធ្លនន្ការវភិាគសាា ន្ភាព តំណ្តងការោិល័យ អងគភាពជំនញ រដ្ឋបាលឃុ ំ
េង្កា ត់ អងគការេងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន្ និ្ងអែក្ពាក់្ព័ន្ធនី្មយួៗក្តូវបំសពញព័ត៌មាន្ចូល
ក្ែុងតារាង១.២. រចួបញ្ាូ ន្មក្ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្តាមកាលកំ្ណត់។  

 បនា ប់ពើទទលួបានតារាងវភិាគសាថ នភាពពើអ្នក្ពាក់្ព័នធ ក្កុ្មការងារក្សាងផែនការក្តូ្វពិនិត្យ 
និងបូក្សរុបចូ្លណៅក្នុងតារាងបូក្េរុបការវភិាគសាថ នភាពក្េុក្ (តារាង១.៣.)។ ជាមយួោែ  
សន្ឹះ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ពិនិ្តយ ពិភាក្ាក្ែុងក្កុ្មការង្កររបេ់ខួ្ន្ សដី្មបបំីសពញ 
បផន្ាមនូ្វបញ្ហា  មូលសេតុ និ្ងដំ្សណ្តឹះក្សាយននស្សងៗសទៀត តាមការចាបំាច់។ 

កំ្ណត់េមាគ ល់ ៖ សោយផ អ្ក្តាមតារាង១.៣.របេ់ក្េុក្ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ 
ក្តូវសរៀបចំ និ្ងបំសពញតារាង១.២.របេ់សខតត (តាមការផណនរំបេ់សខតត) សេយីក្តូវបញ្ាូ ន្
តារាង១.២.របេ់សខតតសន្ឹះ សៅឲ្យក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការសខតតឲ្យបាន្តាមកាលបរសិចេទ
ផដ្លបាន្កំ្ណត់។ 

តារាង ១.១ ៖ ក្បតទិនិ្ការង្ករេក្មាប់ដ្សំណីរការក្សាងផ្ន្ការអភវិឌ្ឍន៍្ក្េកុ្ 
ល.រ េក្មាភាព សពលសវលា ទីក្ផនែង អែក្ទទលួខុេក្តូវ ងវកិា ស្សងៗ 

       
       
       
       
       
       
       
       

  ក្បតិ្ទិនការងារេក្មាប់ក្សាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េកុ្ខាងណលើណនេះ បានទទលួការអនុ្ម័តពីក្បឹក្ាក្េុក្សៅ
ក្នុងក្ិច្ចក្បជុ.ំ......................ណលើក្ទើ..................នថ្ងៃទើ............ផែ............ឆ្ន .ំ....................។ 

ប្បធានប្កុមប្បកឹាស្រកុ 
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តារាង ១.២ ៖ ការវភិាគសាថ នភាពរបេ់អែក្ពាក់្ព័ន្ធ 
អ្ងគភាពណសនើ៖           កាលបរណិច្េទ៖    
ល.រ បញ្ហា  មូលសេតុ ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ ស្សងៗ 
ផែនក្សេដ្ឋក្ិចច 

     
     
ផែនក្េងគមក្ិចច 

     
     
ផែនក្ក្គប់ក្គងធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 

     
     
ផែនក្រដ្ឋបាល ន្ិងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 

     
     

នងៃទី................. ផខ............. ឆ្ែ ២ំ០.......... 

                                                                                              អែកទរៀបចំតារាង 

 

 

តារាង ១.៣ ៖ ការបូក្េរបុការវភិាគសាថ នភាពក្េកុ្ 
ល.រ បញ្ហា  មូលសេតុ ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ អងគភាពសេែ ី
ផែនក្សេដ្ឋក្ិចច 
     

     

ផែនក្េងគមក្ិចច 
     

     

ផែនក្ក្គប់ក្គងធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
     
     
ផែនក្រដ្ឋបាល ន្ិងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 

     

     

 

បាន្សឃញី ន្ិងឯក្ភាព 
នងៃទី................. ផខ............. ឆ្ែ ២ំ០.......... 

ស្បធាៃអងគភាព.... 
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េម្រម្ង់េ១ី ៖ ធាតុចូលអាំពកីម្ាវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូ្លដ្ឋា ន 

អ្ងគភាព៖       កាលបរណិច្េទ៖    
តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិ្សិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ ស្្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ស្សងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
ក្. ផ្ែក្សេដ្ឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផ្ែក្េងគមក្ិចុច 
            

         
គ. ផ្ែក្ធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
            

         
ឃ. ផ្ែក្រដ្ឋបាល ន្ិងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 
            

         
 

តារាងក្ក្បខ័ណឌ ្តល់សេវារដ្ឋបាលេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ

ល.រ ក្បសភទសេវារដ្ឋបាល ឯក្តា លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ស្សងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          
          

 
តារាងលខិតិបទោឋ ន្គតយុិតត 

ផដ្លក្តវូសរៀបច ំន្ងិោក់្ឲ្យអនុ្វតតេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ(េក្មាប់ផតរដ្ឋបាលក្េកុ្) 

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា 
លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្  

ស្សងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          
          
          

នងៃទី................. ផខ............. ឆ្ែ ២ំ០.......... 

                                                                                              អែកទរៀបចំតារាង 
 

បាន្សឃញី ន្ិងឯក្ភាព 
នងៃទី................. ផខ............. ឆ្ែ ២ំ០.......... 

ស្បធាៃអងគភាព.... 
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ជាំហានេី២ 

ការតរៀបចាំ និងចងម្រកងតសចកតីម្រាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ម្រសុក 
 

ទោលបណំង 
សោលបំណងនន្ជំហាន្ទី២សន្ឹះ គឺសដី្មបណីរៀបចំ្ និងចងក្ក្ងណសច្ក្តើក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ 

ផដ្ល្ុ្ឹះបញ្ហច ងំពីតក្មូវការអភិវឌ្ឍន៍្របេ់មូលោឋ ន្ និ្ងក្េបតាមសោលន្សោបាយជាតិ។ 

លទធនលរពំងឹទកុ 
 លទធ្លរពំលងទុក្ផដ្លន្លងេសក្មចបាន្គឺ ណសច្ក្តើក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ ផដ្លបាន្សរៀបចំរចួ 

រាល់បាន្ោក់្ជូន្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត។ 
ដំដណើ រការ 

ការអនុ្វតតជំហាន្ទី២សន្ឹះ មាន្ពីរដំ្ណ្តក់្កាល ផដ្លមាន្េក្មាភាពេំខាន់្ៗដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
ដ្ណំ្តក់្កាលទ១ី 
២.១. ការវភិាគសាា ន្ភាពក្េុក្ 
២.២. ការសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
២.៣. ការសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ  
២.៤. ការសរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ ចំណ្តយរយៈសពលមធយម 
២.៥. ការពិនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់របេ់គណៈអភិបាលក្េុក្ 
២.៦. ការពិនិ្តយ និ្ងេសក្មចសលីសេចក្តីក្ពាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្  
២.៧. ការសរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្  និ្ងវាយតនម្ 
២.៨. ការសរៀបចំខ្លមសារសាា ន្ភាពសេដ្ឋកិ្ចច េងគមរបេ់ក្េុក្ 
ដ្ណំ្តក់្កាលទ២ី 
២.៩. ការចងក្ក្ងសេចក្តីក្ពាងសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
២.១០. កិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់សលីសេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
២.១១. ការពិនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់ 

ដ្ំណាកក់ាលទ១ី  

២.១. ការវិភាគសាា ៃភាពស្រកុ 
 បនា ប់ពីបូក្េរុបធាតុចូលពីអែក្ពាក់្ព័ន្ធ (តារាង១.៣.) រចួ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ 
ក្តូវសរៀបចំក្បជំុវភិាគសាថ នភាពក្េុក្ សោយមាន្ការចូលរមួពីក្គប់អែក្ពាក់្ព័ន្ធទងំអេ់ (េមាេភាពដូ្ច
ជំហាន្ទី១ខាងសលី)។ សៅក្ែុងការក្បជំុវភិាគសន្ឹះ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវ ៖ 

 ផច្ក្តារាង១.៣. ឲ្យអែក្ចូលរមួ សដី្មបជីាឯក្សារណោងសក្ាប់ពិភាក្ា 
 ផបងផច្ក្អែក្ចូលរមួជាក្ក្ុមតូចៗ ដូ្ចជា ៖ 
- ក្កុ្មទី១ ៖ ពិនិ្តយ និ្ងវភិាគសាា ន្ភាពសេដ្ឋកិ្ចច សោយសផ្ទត តសលីអាជីវក្មា ក្េិក្មា ឧេា

េក្មា គមនគមន៍្ សេវាក្មា ការវនិិ្សោគ ជាសដី្ម 
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- ក្កុ្មទី២ ៖ ពិនិ្តយ និ្ងវភិាគសាា ន្ភាពេងគមកិ្ចច សោយសផ្ទត តសលីការង្ករអប់រ ំេុខាភិបាល 
សយន្ឌ័្រ ភាពក្កី្ក្ក្ សាេន អសនត ក្បសវេន៍្ និ្ងចំណ្តក្ក្េុក្ ជាសដី្ម  

- ក្កុ្មទី៣ ៖ ពិនិ្តយ និ្ងវភិាគសាា ន្ភាពក្គប់ក្គងធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ និ្ងការបន្ាំ
ន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ សោយសផ្ទត តសលីការណក្បើក្បាស់ដើធ្ែើ ធ្នធានធ្មមជាតិ្ បរសិាថ ន 
ណក្ោេះមហនតរាយច្មបងៗ ការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ្ ជាណដើម 

- ក្កុ្មទី៤ ៖ ពិនិ្តយ និ្ងវភិាគសាា ន្ភាពការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាល និ្ងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់
សាធារណៈ សោយសផ្ទត តសលីអភិបាលកិ្ចច ការក្គប់ក្គងផដ្ន្ដី្ ការក្គប់ក្គងេាិតិ េន្តិេុខ 
និ្ងេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ ការង្ករក្ពំផដ្ន្ ។ល។ 

 ផណនឲំ្យក្កុ្មពិភាក្ានី្មួយៗសធវីការពិភាក្ា វភិាគសាា ន្ភាព (ឧបេមព័ន្ធទី២ ៖ វធីិសាស្រេត
វភិាគសាា ន្ភាព) និ្ងឯក្ភាពសលីការចត់្អាទិភាពអំពីបណ្តដ បញ្ហា ក្បឈមផដ្លកំ្ពុងសកី្តមាន្ 
និ្ង ឬអាចន្លងសកី្តមាន្ មូលសេតុ និ្ងដំ្សណ្តឹះក្សាយននផដ្លអាចអនុ្វតតបាន្សៅក្ែុង
អាណតដិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា។ ក្ែុងការវភិាគសន្ឹះ ក្កុ្មនី្មួយៗក្តូវយក្ចិតតទុក្ោក់្ចំសពាឹះតក្មូវការ
របេ់ស្រេតី កុ្មារ យុវជន្ ជន្ពិការ និ្ងជន្ង្កយរងសក្ោឹះស្សងៗសទៀត ក្ពមទងំបញ្ហា សយន្ឌ័្រ 
និ្ងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ្ងផដ្រ។ 

 បនា ប់មក្ ក្កុ្មពិភាក្ានី្មយួៗក្តូវពិនិ្តយចាត់អាទិភាព និ្ងក្តូវក្សង់លទធ្លនន្ការពិភាក្ា
សន្ឹះសៅក្ែុងតារាងលទធ្លក្កុ្មវភិាគសាា ន្ភាពក្េុក្តាមលំោប់អាទិភាព (តារាង ២.១ )។ 

 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការសេែីឲ្យតំណ្តងក្កុ្មនី្មយួៗ បង្កា ញអំពីលទធ្លនន្ការពិភាក្ា និ្ង 
សេែីឲ្យអែក្ចូលរមួស្សងសទៀត ត្ល់សោបល់ សដី្មបបំីសពញបផន្ាម។ 

 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្តូវក្បមូល និ្ងក្ត់ក្តារាល់មតិសោបល់ និ្ងលទធ្លពិភាក្ា 
េក្មាប់សក្បីក្បាេ់ជាធាតុចូលក្ែុងការសរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។  

២.២. ការទរៀបចំទរចកតសី្ាងស្កបខណ័ឌ អភិវឌ្ឍន៍ស្រកុ 
 សោយផ អ្ក្តាមសោលការណ៍ផណនផំ ែ្ក្សោលន្សោបាយរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា និ្ងធាតុចូលផដ្ល
ទទលួបាន្ពីកិ្ចចក្បជំុវភិាគសាា ន្ភាពក្េុក្  ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវ ៖ 

 សរៀបចំ និ្ងេរសេរចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្េក្មាប់អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា។ ចក្ខុវេ័ិយសន្ឹះ
គរួេរសេរឲ្យមាន្លក្ខណៈទូលំទូលាយនូ្វអវីផដ្លក្កុ្មក្បលក្ាចង់សឃញីនូ្វភាពរកី្ចសក្មីន្ និ្ង
អាចអនុ្វតតបាន្ក្ែុងរយៈសពលក្បាឆំ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់ខួ្ន្ ឬអាចសលីេពីសន្ឹះ។ ចក្ខុវេ័ិយអភិ
វឌ្ឍន៍្ ន្លងក្តូវបាន្សក្បីក្បាេ់េក្មាប់តក្មង់ទិេដ្ល់កិ្ចចអភិវឌ្ឍន៍្ក្ែុងក្េុក្។  

 បំផប្ងបញ្ហា  មូលសេតុ និ្ងដំ្សណ្តឹះក្សាយផដ្លបាន្កំ្ណត់សៅជាសោលបំណង សោលសៅ 
និ្ងយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្។  

 ក្េង់ ចក្ខុវេ័ិយ សោលបំណង សោលសៅ និ្ងយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្បញ្ចូ លក្ែុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ
អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ (តារាង២.២)។ 

 ពិនិ្តយ ផក្សក្មួល និងណរៀបចំ្បញ្ច ប់សេចក្តីក្ពាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ សដី្មបោីក់្ជូន្
គណៈអភិបាលពិនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់។ 
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២.៣. ការទរៀបចំករាវិធអីភិវឌ្ឍៃរ៍ូលដ្ឋឋ ៃរយៈទពលស្រឆំែ  ំ
ក្). ការជូន្ដំ្ណល ង ៖ សដី្មបសីរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវជូន្

ដំ្ណល ងសៅរដ្ឋបាលក្េុក្ និ្ងការោិល័យ អងគភាពជំនញនន (មិន្បញ្ចូ លរដ្ឋបាលឃុ)ំ ឲ្យ
សរៀបចំ និ្ងបំសពញធាតុចូល(ទក្មង់ទី១) សោយភាា ប់ជាមយួសេចក្តីក្ពាងតារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ 
ក្េុក្ ផដ្លបាន្សរៀបចំ និ្ងកាលបរសិចេទផដ្លក្តូវបញ្ាូ ន្មក្ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្វញិ។ 

ខ). ការសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ ៖ អភិបាលក្េុក្ សោយ
មាន្នយក្រដ្ឋបាលក្េុក្ និ្ងការោិល័យននជាជំន្យួការ ក្តូវសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្
រយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េុក្ សដី្មប ី៖ 
  កំ្ណត់ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ សោយក្តូវ ៖ 
- ផ អ្ក្សលីតារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ផដ្លបាន្សរៀបចំ  
- ពោក្រណ៍អំពីលទធភាពធន្ធាន្ងវកិា ធន្ធាន្មនុ្េស និ្ងធន្ធាន្ស្សងៗសទៀតផដ្លខួ្ន្ 

មាន្ ឬអាចន្លងមាន្េក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ
- កំ្ណត់រសបៀបវារៈ ឬក្មាវធីិនន្ការអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្ និ្ងចាត់អាទិភាព សោយក្តូវសក្ជីេ

សរេីយក្រសបៀបវារៈនន្កិ្ចចអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្នន ក្េបតាមការពោក្រណ៍អំពីលទធភាព
ធន្ធាន្ផដ្លក្េុក្អាចមាន្េក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំក្ពមទងំកំ្ណត់េូចនក្រ និ្ងក្ក្ប
ខ័ណឌ សពលសវលានន្ការអនុ្វតត សោយក្តូវបំសពញចូលក្ែុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ (តារាង
“ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ” នន្ទក្មង់ទី១)។ 

  កំ្ណត់ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាល សោយក្តូវ ៖ 
- ផ អ្ក្សលីក្បសភទសេវារដ្ឋបាល និ្ងចំន្ួន្សេវាផដ្លបាន្និ្ងកំ្ពុង ត្ល់ជូន្ក្បជាពលរដ្ឋ 
- ផ អ្ក្សលីមុខង្ករ និ្ងធន្ធាន្ផដ្លបាន្និ្ងកំ្ពុងស ា្រឲ្យរដ្ឋបាលក្េុក្ និ្ងមុខង្ករផដ្ល

សក្ោងន្លងស ា្រឲ្យរដ្ឋបាលក្េុក្ 
- សធវីការបា៉ា ន់្ក្បមាណអំពីក្បសភទ និ្ងបរមិាណនន្សេវាននទងំសនឹះេក្មាប់រយៈសពលក្បាំ

ឆ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា សោយផបងផចក្តាមឆ្ែ នីំ្មយួៗ។  
- បំសពញតារាងក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាល (តារាង “ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវា” នន្ទក្មង់ទី១) 

  ការកំ្ណត់ការោក់្សចញនូ្វលខិិតបទោឋ ន្គតិយុតតនន សោយក្តូវ ៖ 
- ផ អ្ក្សលីក្បសភទលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតត (ដី្កា សេចក្តីេសក្មច សេចក្តីផណន.ំ...) ផដ្ល 

បាន្សរៀបចំ និ្ងោក់្ឲ្យអនុ្វតតនសពលបចចុបបន្ែ 
- ពិនិ្តយសមីលសលីបញ្ហា ក្បឈម និ្ងតក្មូវការនន្ការោក់្សចញនូ្វលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតត 

េក្មាប់បសក្មីដ្ល់សេចក្តីក្តូវការរបេ់ក្បជាពលរដ្ឋ និ្ងការធានបាន្នូ្វការ ត្ល់សេវា និ្ង
ការអភិវឌ្ឍមូលោឋ ន្ក្បក្បសោយនិ្រន្តរភាព 

- សធវីការបា៉ា ន់្ក្បមាណអំពីក្បសភទលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតនន និ្ងបរមិាណនន្លិខិតបទ
ោឋ ន្គតិយុតតននទងំសនឹះេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា សោយ
ផបងផចក្តាមឆ្ែ នីំ្មយួៗ។  
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- បំសពញតារាងការោក់្សចញនូ្វលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតនន (តារាង“ការោក់្សចញនូ្វលិខិត 
បទោឋ ន្គតិយុតតនន” នន្នន្ទក្មង់ទី១) 

គ). ការសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្របេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញ ៖ សដី្មបសីរៀបចំក្មា
វធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្របេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញ ក្បធាន្ការោិល័យ អងគភាពជំនញក្តូវ
សរៀបចំកិ្ចចក្បជំុការោិល័យ អងគភាពរបេ់ខួ្ន្សដី្មប ី៖ 
  កំ្ណត់ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ សោយក្តូវ ៖ 
- ផ អ្ក្សលីតារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្  
- សោលន្សោបាយ យុទធសាស្រេត និ្ងឬក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្របេ់ក្ក្េួង សាា ប័ន្ 
- ពោក្រណ៍អំពីលទធភាពធន្ធាន្ងវកិា ធន្ធាន្មនុ្េស និ្ងធន្ធាន្ស្សងៗសទៀតផដ្លការ ិ

ោល័យ អងគភាពមាន្ ឬអាចន្លងមាន្េក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ
- កំ្ណត់រសបៀបវារៈនន្ការអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្ និ្ងចាត់អាទិភាព ក្េបតាមការពោក្រណ៍អំពី

លទធភាពធន្ធាន្ផដ្លការោិល័យ អងគភាពជំនញអាចមាន្ក្ែុងរយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ
ក្ពមទងំកំ្ណត់េូចនក្រ និ្ងក្ក្បខ័ណឌ សពលសវលានន្ការអនុ្វតត និ្ងលទធ្លរពំលងទុក្
ក្ែុងរសបៀបវារៈនី្មយួៗ សដី្មបបំីសពញក្ែុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ (តារាង“ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្
សោគ” នន្ទក្មង់ទី១) 

  កំ្ណត់ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាល សោយក្តូវ ៖ 
- ផ អ្ក្សលីក្បសភទសេវារដ្ឋបាល និ្ងចំន្ួន្សេវាផដ្លបាន្និ្ងកំ្ពុង ត្ល់ជូន្ក្បជាពលរដ្ឋ 
- ផ អ្ក្សលីមុខង្ករ និ្ងធន្ធាន្ការោិល័យ អងគភាពជំនញនី្មយួៗមាន្ ឬអាចមាន្ 
- សធវីការបា៉ា ន់្ក្បមាណអំពីក្បសភទ និ្ងបរមិាណនន្សេវាននទងំសនឹះេក្មាប់រយៈសពលក្បាំ

ឆ្ែ នំន្អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា សោយផបងផចក្តាមឆ្ែ នីំ្មយួៗ។  
- បំសពញតារាងក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាល (តារាង “ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវា” នន្ទក្មង់ទី១) 
បញ្ហា ក់្ ៖ ការោិល័យ អងគភាពជំនញននមិន្បំសពញតារាង “ការោក់្សចញនូ្វលិខិតបទ
ោឋ ន្គតិយុតតនន” នន្ទក្មង់ទី១ស យី។ 

ឃ). បនា ប់ពីសរៀបចំតារាងក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ សំេយី នយក្រដ្ឋបាលក្េុក្ និ្ងឬ
ក្បធាន្ការោិល័យ អងគភាពជំនញ ក្តូវបញ្ាូ ន្មក្ឲ្យក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ឲ្យបាន្
ទន់្សពលសវលាកំ្ណត់។ 

ង). ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ពិនិ្តយ និ្ងសរៀបចំបញ្ច ប់តារាងក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្ផដ្លមាន្ ៖ 
 តារាង២.៣. ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េុក្  
 តារាង២.៤. ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញ 
 តារាង២.៥. ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េុក្ 
 តារាង២.៦. ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញ 
 តារាង២.៧. លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតននផដ្លក្តូវសរៀបចំ និ្ងោក់្ឲ្យអនុ្វតតរយៈសពលក្បាឆំ្ែ ំ
របេ់រដ្ឋបាលក្េុក្ 
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២.៤. ការដរៀបច្ំស្កបខណ័្ឌ ចណំាយរយៈទពលរធយរ 

ផ អ្ក្តាមទំេនំន្េូចនក្រអភិវឌ្ឍន៍្ផដ្លបាន្េរសេរខាងសលី ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្តូវសធវី
ការគណនបា៉ា ន់្សាា ន្អំពីតក្មូវការងវកិាចំណ្តយ។ ងវកិាចំណ្តយមាន្ពីរផ ែ្ក្ គឺផ ែ្ក្ចំណ្តយចរន្ដ និ្ង
ផ ែ្ក្ចំណ្តយមូលធន្។ សទឹះបីជាងវកិាចំណ្តយសន្ឹះមិន្ទន់្មាន្លក្ខណៈក្តលមក្តូវឥតសខាច ឹះក៏្សោយ ក៏្
ងវកិាចំណ្តយសន្ឹះបង្កា ញឱ្យសឃញីពីភាពមាច េ់ការក្ែុងក្ក្មិតណ្តមយួរបេ់ក្េុក្។ សេចក្ដីផណនលំមអិត
េក្មាប់សរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ ចំណ្តយរយៈសពលមធយមន្លងសធវីការផណនជំាសក្កាយ ណដាយក្ក្សួងណសដឋកិ្ច្ច និង
ហរិញ្ញវត្ថុ។ 
២.៥.  ការពៃិិតយ ៃិងនតលទ់ោបលរ់បរគ់ណ្ៈអភិរល 

 បនា ប់ពីសរៀបចំសេចក្តីក្ពាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ
របេ់រដ្ឋបាលក្េុក្ និ្ងរបេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញននសេយី ក្កុ្មការង្ករក្សាង
ផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវោក់្សេចក្តីក្ពាងទងំសន្ឹះជូន្គណៈអភិបាលពិនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់ 

 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវផក្េក្មួលតាមការផណន ំ ឬអនុ្សាេន្៍របេ់គណៈអភិ
បាលក្េុក្ 

 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ោក់្សេចក្តីក្ពាងចុងសក្កាយជូន្អភិបាល សដី្មបោីក់្ជូន្ក្កុ្ម
ក្បលក្ាពិនិ្តយ និ្ងេសក្មច។  

២.៦.   ការពិៃតិយ  ៃងិរទស្រចទលើទរចកតីស្ាងស្កបខណ័្ឌ អភិវឌ្ឍៃ ៍ៃងិករាវិធអីភវិឌ្ឍៃ ៍   
រូលដ្ឋឋ ៃ  

 បនា ប់ពីបាន្ទទលួសេចក្តីក្ពាងទងំពីរខាងសលីពីអភិបាល ក្បធាន្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្សរៀបចំកិ្ចច 
ក្បជំុក្កុ្មក្បលក្ារបេ់ខួ្ន្ តាមបទបញ្ហា ន ា្ក្ែុងរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា សដី្មបពិីនិ្តយ និ្ងេសក្មចសលឯីក្សារទងំ
សនឹះ។ ក្កុ្មក្បលក្ាក្តូវពិនិ្តយ និ្ងេសក្មចសលីសេចក្តីក្ពាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្ 
សៅក្ែុងកិ្ចចក្បជំុរបេ់ខួ្ន្ សេយីសាា រតីការេសក្មចសន្ឹះ ក្តូវេរសេរក្ែុងកំ្ណត់សេតុក្បជំុក្កុ្មក្បលក្ា។ ក្ក្ប
ខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ និ្ងក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ ផំដ្លបាន្េសក្មច គឺជាមូលោឋ ន្េក្មាប់
សរៀបចំក្មាវធីិវនិិ្សោគបីឆ្ែ រំកិំ្ល ពិសេេេក្មាប់ឆ្ែ ទីំ១នន្អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា ផដ្លក្កុ្មការង្ករក្សាង 
ផ្ន្ការក្េុក្ អាចចាប់ស ត្ីមសរៀបចំក្មាវធីិវនិិ្សោគបីឆ្ែ រំកិំ្លរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្។  
២.៧. ការដរៀបច្ំប្កបខណ័ឌ តាមដាន  និងវាយតម្មៃ 

ក្ែុងការសរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ និ្ងវាយតនម្ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវកំ្ណត់អំពី ៖  
 យុទធសាស្រេដ ៖ ការតាមោន្  និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ សោយក្តូវសផ្ទដ តសលី
ចំណុចេំខាន្់ៗមយួចំន្ួន្ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
- ក្ក្បខ័ណឌ សពលសវលាេក្មាប់ការតាមោន្ និ្ងវាយតនម្សលីការអនុ្វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្  
- ការក្ំណត់េូចនក្រេក្មាប់តាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
- ការក្ំណត់អែក្ទទលួខុេក្តូវតាមោន្  និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
- ការកំ្ណត់វធីិសាស្រេដតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
- ការក្ំណត់អែក្ចូលរមួក្ែុងការតាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្។ 

 វសិាលភាព ៖ ការតាមោន្   និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្មាន្វសិាល ភាពសលី ៖ 
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- ក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
- ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្របេ់រដ្ឋបាលក្េុក្ 
- ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគរបេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញ 
- ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាលរបេ់ការោិល័យ អងគភាពជំនញ 

 សរៀបចំតារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ផដ្ល រមួមាន្ ៖  
- តារាង២.៨.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្  និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
- តារាង២.៩.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគរយៈសពលក្បា ំ

ឆ្ែ  ំ 
- តារាង២.១០.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវារដ្ឋបាល 
- តារាង២.១១.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ និ្ងវាយតនម្ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតរបេ់

រដ្ឋបាលក្េុក្ 
 ការវាយតនម្សៅពាក់្ក្ណ្តត លអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា សោយមាន្ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការ
ក្េុក្ជាសេនធិការ គណៈអភិបាលក្េុក្ក្តូ្វក្បមូលទិននន័យសដី្មបបីញ្ាូ លក្ែុងតារាង២.៨. ដ្ល់ 
២.១១.ខាងសលី ណហើយក្តូវណរៀបចំ្ណសច្ក្តើក្ពាងរបាយការ ៍ពាក់្ក្ណ្តត លអាណតតិេតីពីការអនុ្
វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ណដាយសហការជាមួយតំ្ណាងការោិល័យ អងគភាពជំនញនន។ ខ្លម
សាររបាយការណ៍សន្ឹះរមួមាន្ វឌ្ឍន្ភាពការង្ករអនុ្វតដក្ន្្ងមក្ ទិេសៅការង្ករេក្មាប់អនុ្វតដ
បន្ត និ្ងសេចក្ដីេន្ែិោឋ ន្រមួ។ 

 គណៈអភិបាលក្េុក្ ក្តូ្វពិនិ្តយ និងផក្េក្មួលសេចក្តីក្ពាងរបាយការ ៍ពាក់្ក្ណ្តត ល
អាណតតិ បនា ប់មក្ក្តូវោក់្ជូន្ក្កុ្មក្បលក្ាពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត។  

 ក្កុ្មក្បឹក្ាក្េុក្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនន្ការេសក្មចបាន្នូ្វសូច្នក្រ និងឧបសគគ ណហើយែតល់ការ 
ផ នសំំខាន់ៗ ក្ពមទងំអ្នុម័ត្សេចក្តីក្ពាងរបាយការ ៍ពាក់្ក្ណ្តត លអាណតតិ។ 

 ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ ក្តូសធវីការផណនដំ្ល់គ ៈអ្ភិបាលក្េុក្ ណដើមបើែេពវែាយរបាយការ ៍ពាក់្
ក្ណ្តត លអាណតតិផដ្លបាន្អនុ្ម័តសន្ឹះ ជូន្ដ្ល់អែក្ពាក់្ព័ន្ធ។ 

 គណៈអភិបាលក្េុក្ក្តូវសធវីការវាយត្ថ្មែអំពីលទធ្ល សមិទធែល និ្ង្លប៉ាឹះពាល់នន្ការអនុ្ 
វតតផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ក្ែុងរយៈសពលក្បាមំយួផខចុងសក្កាយនន្អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្បក្ប 
សោយក្បេិទធភាព និ្ងមាន្ការចូលរមួពីអែក្ពាក់្ព័ន្ធនន។  

២.៨. ការទរៀបចំសាា ៃភាពទរដ្ឋកិចច រងគររបរស់្រុក 
សោយផ អ្ក្សលីលទធ្លនន្ការវភិាគសាា ន្ភាព ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវេរសេរបរោិយ 

អំពីសាា ន្ភាពសេដ្ឋកិ្ចច េងគមរបេ់ក្េុក្ សោយ្ុ្ឹះបញ្ហច ងំអំពីសាា ន្ភាពបចចុបបន្ែ និ្ងបញ្ហា ក្បឈមតាមគំរូ
ដូ្ចមាន្សៅក្ែុងឧបេមព័ន្ធទី៥។   
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ដ្ំណាកក់ាលទ២ី  
២.៩.   ការចងស្កងទរចកតីស្ាងទរៀវទៅផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្រុក 

បនា ប់ពីសរៀបចំព័ត៌មាន្ និ្ងតារាងននខាងសលីសេយី ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវសរៀបចំ 
ចងក្ក្ងសេចក្តីក្ពាងសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ សោយផ អ្ក្តាមមាតិកានន្សេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ 
ក្េុក្ សោយក្តូវេរសេរបរោិយក្េបតាមសេចក្តីពន្យល់ ផដ្លមាន្ក្ែុងផ ែ្ក្ទី២នន្សេចក្តីផណនសំន្ឹះ។  
២.១០.   កិច្ចប្បជ ំព្ិដប្រោះដោបលដ់លើដេច្កតីប្ាងផផ្នការអភវិឌ្ឍនស៍្រុក 

ក្). សាសភាពចូ្លរមួ 
 ក្បជាពលរដ្ឋក្ែុងផដ្ន្េមតាកិ្ចចរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ 
 តំណ្តងក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្  
 គណៈអភិបាលក្េុក្ 
 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ 
 សមឃុ ំសៅេង្កា ត់ឬតំណ្តងក្កុ្មក្បលក្ាក្គប់ឃុ ំេង្កា ត់   
 តំណ្តងេមាគមក្កុ្មក្បលក្ាក្កុ្ង ក្េុក្ និ្ងឃុ ំេង្កា ត់ 
 េមាជិក្គណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេក្េុក្ 
 តំណ្តងគណៈក្មាា ធិការពិសក្ោឹះសោបល់កិ្ចចការស្រេតី និ្ងកុ្មារក្េុក្ និ្ងគណៈក្មាា ធិការ
ស្សងៗសទៀត 

 តំណ្តងអងគការ េងគមេុីវលិ និ្ងវេ័ិយឯក្ជន្ពាក់្ព័ន្ធក្ែុងក្េុក្ 
 អែក្ពាក់្ព័ន្ធដ្នទសទៀតតាមការចាបំាច់។ 

ខ). កិ្ចចការផដលក្ត្វូណធ្វើ 
 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ណរៀបចំ្ឯក្សារដូច្ខាងណក្កាម ៖  
- រសបៀបវារៈនន្កិ្ចចក្បជំុ 
- លិខិតអសញ្ា ីញសោយភាា ប់ជាមយួនូ្វសេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្   
- បទបង្កា ញេតីពីខ្លមសារេំខាន់្ៗនន្សេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្   
- ឯក្សារចាបំាច់ស្សងៗសទៀតផដលណសនើណ ើងណដាយគ ៈអ្ភិបាល។ 

 កិ្ច្ចក្បជំុពិណក្ោេះណោបល់គរួក្បក្ពលតតណៅតាមរណបៀបវារៈដូច្ខាងណក្កាម ៖ 
- បទបង្កា ញពីខ្លមសារនន្សេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ 
- ក្ែុងក្រណីចាបំាច់ អងគក្បជំុអាចសធវីការផបងផចក្អែក្ចូលរមួជាក្កុ្មសដី្មបពិីភាក្ាសលីសេចក្ត ី

ក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ក្ែុងសនឹះអាចមាន្ក្បធាន្បទេំខាន់្ៗដូ្ចជា ៖  
ក្). ក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ ៖  

 ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្  
 សោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍្   
 សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្  
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 យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ និង 
 សាា ន្ភាពបចចុបបន្ែ និ្ងបញ្ហា ក្បឈម។ល។ 

ខ). ក្មាវធីិអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ៖  
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិ្សោគ 
 ក្ក្បខ័ណឌ ត្ល់សេវាក្មា និ្ង 
 ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតនន។ 

  ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ក្តូវក្ត់ក្តានូ្វរាល់មតិសោបល់ និ្ងធាតុចូលននផដ្លទទលួ 
បាន្ពីកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់សន្ឹះ េក្មាប់ពិនិ្តយ និ្ងផក្សក្មួលណសច្ក្តើក្ពាងផែនការអ្ភិ 
វឌ្ឍន៍ក្េុក្ រចួោក់្ជូន្គណៈអភិបាលពិនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់។  

២.១១. ការព្និិតយ និងផ្តលដ់ោបល ់
 ការពិនិតយ និងែតល់ណោបល់របស់គ ៈអ្ភិបាលក្េកុ្ 
- បនា ប់ពីទទលួបាន្សេចក្តីក្ពាងសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ពីក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការ

ក្េុក្ អភិបាលក្េុក្សរៀបចំកិ្ចចក្បជំុគណៈអភិបាលរបេ់ខួ្ន្សដី្មបពិីនិត្យ និ្ង ត្ល់សោបល់ 
ណលើណសច្ក្តើក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្  

- ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការ ផក្េក្មួលសេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ផ អ្ក្តាមមតិ 
សោបល់របេ់គណៈអភិបាល រចួោក់្ជូន្គណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេ 
សដី្មបពិីនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់។ 

 ការពិនិតយ និងែតល់ណោបល់របស់គ ៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មលួបសចចក្សទេ 
- បនា ប់ពីទទលួបាន្សេចក្តីក្ពាងសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ពីក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការ

ក្េុក្ ក្បធាន្គណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេសរៀបចំកិ្ចចក្បជំុគណៈមាា ធិការ 
របេ់ខួ្ន្សដី្មបពិីនិត្យ និ្ង ត្ល់សោបល់ណលើណសច្ក្តើក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្  

- ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការ ផក្េក្មួលសេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ផ អ្ក្តាមមតិ 
សោបល់របេ់គណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេ រចួោក់្ជូន្អភិបាល សដី្មបី
ោក់្ជូន្ក្កុ្មក្បលក្ាពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត។  

តារាង ២.១. ៖ លទធ្ លក្ក្មុវភិាគសាថ នភាពក្េកុ្ 
ក្ក្ុម............................... ផ្ែក្........................... 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលសេតុ ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ ស្សងៗ 
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តារាង២.២. ក្ក្បខ័ណឌ អភវិឌ្ឍន៍្ក្េកុ្ 
ចកេុវិស័យ្ ៖ 

 

គោលបំណង នងិគោលគៅ 
សូចនាករ 

យុទ្ឋសាស្ដសរអភិវឌ្ឍន ៍
ការបរិយាយ  ឯកតា គ ើមគ្រោ 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 និងសនដិសុែសណ្តដ បធ់ាា បស់ាធារណៈ 

៤.១. គោលបណំង ៖ 

៤.១.១. គោលគៅ ៖ 
     

៤.១.២. គោលគៅ ៖ 
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តារាង២.៣. ក្ក្បខ័ណឌ វនិ្សិោគេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្  

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ ស្្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ស្សងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
ក្. ផ្ែក្សេដ្ឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផ្ែក្េងគមក្ិចុច 
            

         
            

         
គ. ផ្ែក្ធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
            

         
            

         
ឃ. ផ្ែក្រដ្ឋបាល ន្ិងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 
            

         
            

         
 

 

តារាង២.៤. ក្ក្បខ័ណឌ វនិ្សិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់ការោិល័យ អងគភាពជនំញ 

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ ស្្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ផ្ែក្ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. ការោិល័យ........... 
            
            
            
២. ការោិល័យ........... 
            
            
            
៣. ការោិល័យ........... 
            
            
            
៤. ការោិល័យ........... 
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តារាង២.៥. ក្ក្បខ័ណឌ ្តល់សេវារដ្ឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 

ល.រ ក្បសភទសេវារដ្ឋបាល ឯក្តា លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ស្សងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          
          
          
          
          
          

 
តារាង២.៦. ក្ក្បខ័ណឌ ្តល់សេវារដ្ឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់ការោិល័យ អងគភាពជនំញ 

ល.រ ក្បសភទសេវារដ្ឋបាល ឯក្តា លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្ ស្សងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

១. ការោិល័យ........... 
          
          
          
២. ការោិល័យ........... 
          
          
          
៣. ការោិល័យ........... 
          
          
          

 

តារាង២.៧. លខិតិបទោឋ ន្គតយុិតតនន 
ផដ្លក្តវូសរៀបច ំន្ងិោក់្ឲ្យអនុ្វតតរយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា 
លទធ្លបា៉ា ន់្សាា ន្  

ស្សងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
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តារាង២.៨.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្  ន្ងិវាយតនមក្ារអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ ផ្ន្ការអភវិឌ្ឍន៍្ 

សោលបំណង ន្ិងសោលសៅ 
េូចនក្រ 

អែក្ទទួលបន្ាុក្ 
ក្បភព 
ព័ត៌មាន្ 

វធិីសាស្រេត 
ការបរោិយ ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង 

១. បែាកតសដ្ាកិចេ 

១.១. សោលបណំង ៖ 
១.១.១. សោលសៅ ៖         
១.១.២. សោលសៅ ៖        

១.២. សោលបណំង ៖ 
១.២.១. សោលសៅ ៖        
១.២.២. សោលសៅ ៖        

២. បែាកសងគម្កិចេ 

២.១. សោលបណំង ៖ 
២.១.១. សោលសៅ ៖        
២.១.២. សោលសៅ ៖        

៣. បែាកម្រគប់ម្រគងធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាតុ 

៣.១. សោលបណំង ៖ 
៣.១.១. សោលសៅ ៖        
៣.១.២. សោលសៅ ៖        

៤. បែាករដ្ាបាល និងសនដិសុែសណ្តដ ប់ធាា ប់សាធារណៈ 

៤.១. សោលបណំង ៖ 
៤.១.១. សោលសៅ ៖        
៤.១.២. សោលសៅ ៖        

 

តារាង២.៩.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ ន្ងិវាយតនមក្ារអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ វនិ្សិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ ស្្ីយតប 
សោលសៅ  បរោិយ  ឯក្តា សក្ោង 

ជាក់្
ផេតង 

ផក្ប
ក្បួល 

អែក្ទទួ
លបន្ាុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន្ វធិីសាស្រេត 

១. រស្មាប់រដ្ឋរលស្រុក 
ក្. ផ្ែក្សេដ្ឋក្ិចុច 
           

        
ខ. ផ្ែក្េងគមក្ិចុច 
           
           
គ. ផ្ែក្ធន្ធាន្ធមាជាតិ បរសិាា ន្ ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
           
           
ឃ. ផ្ែក្រដ្ឋបាល ន្ិងេន្តិេុខេណ្តត ប់ធាែ ប់សាធារណៈ 
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ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្ ស្្ីយតប 
សោលសៅ  បរោិយ  ឯក្តា សក្ោង 

ជាក់្
ផេតង 

ផក្ប
ក្បួល 

អែក្ទទួ
លបន្ាុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន្ វធិីសាស្រេត 

២. រស្មាប់ការោិលយ័ អងគភាពជំនាញ 
ក្. ការោិល័យ........... 
           
           
ខ. ការោិល័យ........... 
           
           
គ. ការោិល័យ........... 
           
           

 
តារាង២.១០.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្ ន្ងិវាយតនមក្ារអនុ្វតតក្ក្បខ័ណឌ ្តល់សេវារដ្ឋបាល 

 
តារាង២.១១.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្  

ន្ងិវាយតនមក្ារោក់្សចញលខិតិបទោឋ ន្គតយុិតតននរបេ់រដ្ឋបាលក្េកុ្ 

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង ផក្បក្បួល អែក្ទទួល 
បន្ាុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន្ វធិីសាស្រេត 

         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

ល.រ ក្បសភទសេវា 
រដ្ឋបាល ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង ផក្បក្បួល អែក្ទទួល 

បន្ាុក្ 
ក្បភព
ព័ត៌មាន្ វធិីសាស្រេត 

១. រស្មាប់រដ្ឋរលស្រុក 
         
         
         
២. រស្មាប់ការោិលយ័ អងគភាពជំនាញ 
ក្. ការោិល័យ........... 

         
         

ខ. ការោិល័យ........... 
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ជាំហានេី៣ 

ការពិនិតយ អៃុម័ត ៃិងការផ្សព្វផ្ាយផផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្រសុក 

តោលបាំណង 

សោលបំណងនន្ជំហាន្ទី៣ គឺសដី្មបពិីនិ្តយ អនុ្ម័ត និ្ង្សពវ្ាយផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ េក្មាប់ 
អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ា និងសដី្មបសីក្បីក្បាេ់ជាមូលោឋ ន្ក្ែុងការក្សាងក្មាវធីិវនិិ្សោគបីឆ្ែ រំកិំ្លក្េុក្។ 
លេធែលរំពឹងេុក 

លទធ្ល ផដ្លរពំលងថ្នន្លងទទលួបាន្ពីជំហាន្សន្ឹះ គឺ ៖ 
 ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ផដលបាន្អនុ្ម័ត 
 ខ្លមសារផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្បាន្្សពវ្ាយោ៉ា ងទូលំទូលាយដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋ និ្ងអែក្ពាក់្ព័ន្ធ។ 

ដំណណើរការ 

ជំហាន្ទី៣ រមួាន២សក្មមភាព ដូច្ខាងណក្កាម ៖ 
៣.១. ការអ្នុម័ត្ផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ 
៣.២. ការណបាេះពុមព និងការែេពវែាយណសៀវណៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្   

៣.១. ការអៃុម័តផផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្រសុក 

៣.១.១ ការងារមុៃកិច្ចប្បជុបំ្កុមប្បឹកាម្រសុក 

 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ សោយមាន្ជំន្យួពីការោិល័យផ្ន្ការ និ្ងោកំ្ទឃុ ំេង្កា ត់ 
និ្ងនយក្រដ្ឋបាលក្េុក្ ក្តូវសរៀបចំកិ្ចចការេំខាន់្ៗដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
 សរៀបចំរសបៀបវារៈនន្កិ្ចចក្បជំុ  
 សរៀបចំសេចក្ដីផង្ងសេតុ  
 សរៀបចំឯក្សារបង្កា ញអំពីសេចក្ដីក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ 
 សរៀបចំ និ្ងបញ្ាូ ន្លិខិតអសញ្ា ីញ សោយភាា ប់ជាមយួនូ្វសេចក្ដីក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ 
និ្ងឯក្សារពាក់្ព័ន្ធស្សងៗសទៀត (ឯក្សារទងំសន្ឹះក្តូវស ា្ីជូន្អែក្ពាក់្ព័ន្ធននឱ្យបាន្
ោ៉ា ងតិច០៣នងៃមុន្កិ្ចចក្បជំុ) 

 ណរៀបចំ្កិ្ចចការចាបំាច់ស្សងៗសទៀតតាមការផណនរំបេ់អភិបាលក្េុក្។ 
៣.១.២. អាំឡុងតពលប្បជុំប្កុមប្បឹកាម្រសុក 

ក្). េមាេភាពចូលរមួ 
 ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ 
 គណៈអភិបាលក្េុក្ 
 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ 
 នយក្រដ្ឋបាលក្េុក្ 
 ក្បធាន្ការោិល័យផ្ន្ការ និ្ងោកំ្ទឃុ ំេង្កា ត់ 
 អែក្ពាក់្ព័ន្ធ និ្ងអែក្េសងាតការណ៍នន។ 
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ខ). កិ្ចចការផដលក្ត្វូណធ្វើ 
 អភិបាលក្េុក្អាន្សេចក្ដីផង្ងសេតុ និ្ងសធវីបទបង្កា ញអំពីសេចក្ដីក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ 
 ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ពិនិ្តយ ពិភាក្ា និ្ងអនុ្ម័តសេចក្ដីក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្(ឧបេមពន័្ធ
ទី៤ ៖ ចំណុចគន្្លឹះេក្មាប់ជាមូលោឋ ន្ក្ែុងការពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្)។ កិ្ចច
ក្បជំុពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តសលីសេចក្ដីក្ពាងផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ ក្តូវដំ្សណីរការតាមនី្តិ្វធីិ និ្ង
បទបញ្ហា ន ា្ក្ែុងរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្។ 

៣.១.៣. ការងារតម្រកាយ្កចិេម្របជុាំម្រកុម្ម្របឹកាម្រសុក 

ក្). ការផក្េក្មលួសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េកុ្ 
 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ ក្តូវសធវីការផក្េក្មួលសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ សោយ
ផ អ្ក្តាមការេសក្មចរបេ់ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្  

 អភិបាលក្េុក្ចាត់ផចងបញ្ាូ ន្សេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ជូន្អភិបាលសខតត សដី្មបពិីនិ្តយ 
និ្ង ត្ល់អនុ្សលាមភាព។ 

ខ). ការ ដ្ល់អនុ្សលាមភាពសលសីេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េកុ្ 
 បនា ប់ពីទទលួបាន្សេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ពីអភិបាលក្េុក្ អភិបាលសខតដក្តូវសរៀបចំ
កិ្ចចក្បជំុរបេ់ខួ្ន្ សដី្មបពិីនិ្តយ និ្ង ដ្ល់អនុ្សលាមភាពសលីសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការសន្ឹះ។ 

 ការពិនិ្តយ និ្ង ដ្ល់សោបល់របេ់អភិបាលសខតដ សលសីេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ក្តូវ 
សផ្ទដ តសលីភាពក្េបចាប់ និ្ងេងគតិភាពរបេ់ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ជាមយួន្លងសោលន្សោ
បាយជាតិ ចាប់ និ្ងលិខិតបទោឋ ន្នន។ 

 អភិបាលសខតដ ក្តូវពិនិ្តយ និ្ង ដ្ល់សោបល់សលីសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ ក្ែុងរយៈ 
សពល៣០នងៃ គិតពីនងៃផដ្លទទលួបាន្ការសេែីេុំពិនិ្តយ និ្ង ដ្ល់សោបល់ពីអភិបាលក្េុក្ ក្ែុង
រយៈសពល៣០នងៃ។ រយៈសពល៣០នងៃសន្ឹះ រមួមាន្សពលសវលាចំណ្តយេក្មាប់ការសធវីទំនក់្ 
ទំន្ងរវាងអភិបាលក្េុក្ជាមយួន្លងអភិបាលសខតដ សដី្មបកី្សាយបំភឺ្ និ្ងឯក្ភាពសលសីោបល់
ផដ្ល្ដល់សោយអភិបាលសខតដ សលីសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្។ 

 ក្ែុងក្រណីមិន្មាន្ការឯក្ភាពោែ រវាងអភិបាលក្េុក្ និ្ងអភិបាលសខតដអំពីខ្លមសារនន្សេចក្ដី
ក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ អភិបាលសខតដក្តូវរាយការណ៍ និ្ងសេែីេុមំក្ក្ក្េួងមហាន ា្ 
សដី្មបសីធវីការេក្មបេក្មួលសោឹះក្សាយ។ 

 ក្ែុងរយៈសពល៣០នងៃ សបីោា ន្ការស្ី្យតបជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរពីអភិបាលសខតដសៅអភិបាល 
ក្េុក្សទ  សនឹះសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ក្តូវបាន្ចាត់ទុក្ថ្នទទលួបាន្អនុ្សលាមភាពពី
អភិបាលសខតដ។ 

 ក្ែុងក្រណីមាន្សោបល់ផក្េក្មួលសលីសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ សោយអភិបាល
សខតដ គណៈអភិបាលក្េុក្សធវីការពិចារណ្ត និ្ងផក្េក្មួលសេចក្ដីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្សៅ
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តាមសោបល់ផដ្លទទលួបាន្ សេយីោក់្ជូន្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តស ងីវញិ 
សោយសផ្ទដ តផតសៅសលីចំណុចផដ្លបាន្ផក្េក្មួលប៉ាុសណ្តណ ឹះ។ 

គ). សេចក្ដេីសក្មចេដពីីការោក់្ឱ្យសក្បីក្បាេ់ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េកុ្ 
 បនា ប់ពីទទលួបានការែតល់អ្នុណោមភាពពើអភិបាលសខតត ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ 
សរៀបចំសេចក្តីក្ពាងសេចក្តីេសក្មចេតីពីការោក់្ឲ្យសក្បីក្បាេ់ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ រចួោក់្ជូន្
អភិបាលក្េុក្ពិនិ្តយ និ្ង ត្ល់សោបល់ 

 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្េុក្ផក្េក្មួលតាមការផណនរំបេ់គណៈអភិបាល រចួោក់្ជូន្ 
អភិបាល សដី្មបោីក់្ជូន្ក្បធាន្ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្ចុឹះេតាសលខា។ 

៣.២. ការណ ោះព្ុមព ៃិងការផ្សព្វផ្ាយណ ៀវណៅផផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្រសុក  

៣.២.១. ការណ ោះព្ុមពណ ៀវណៅផផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្រសកុ 

គណៈអភិបាលក្េុក្ ក្តូវសរៀបចំសបាឹះពុមពសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្េុក្ និ្ងផបងផចក្ ្សពវ្ាយ 
ជាសាធារណៈ និ្ងក្តូវតមាល់ទុក្សៅរដ្ឋបាលក្េុក្ ការោិល័យផ្ន្ការក្េុក្ រដ្ឋបាលសខតដ មន្ាីរផ្ន្ការ 
មន្ាីរសេដ្ឋកិ្ចច និ្ងេរិញ្ញវតាុ និ្ងអែក្ពាក់្ព័ន្ធដ្នទសទៀតតាមការចាបំាច់។  
៣.២.២ ការផ្សព្វផ្ាយផផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្រសុក 

 ក្កុ្មក្បឹក្ាក្េុក្ក្តូ្វផ នដំល់គ ៈអ្ភិបាលក្េុក្ ឲ្យសធវីការែេពវែាយែែឹមសារផែនការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ឱ្យបានទូលំទូោយដល់ក្បជាពលរដឋ និងអ្នក្ពាក់្ព័នធ។ 

 ជាមយួន្លងការ្សពវ្ាយតាមការផចក្សេៀវសៅផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ ក្កុ្មក្បលក្ាក្េុក្គបបី
ផណនឲំ្យមាន្ការ្សពវ្ាយខ្លមសារផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្េុក្ឲ្យបាន្ទូលំទូលាយ ដ្ល់ក្បជា
ពលរដ្ឋ និ្ងអែក្ពាក់្ព័ន្ធនន ដូ្ចជាការ្សពវ្ាយក្ែុងកិ្ចចក្បជំុនន ក្ែុងសវទិកាសាធារណៈ 
តាមសារព័ត៌មាន្ វទិយុក្ែុងក្េុក្ និ្ងតាមមសធោបាយស្សងៗសទៀតផដ្លអាចសធវីបាន្។ល។



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បែាកេី៤ 

ឧបសម្ព័នធសម្រម្មប់ជាជាំនួយ្សាា រតី 

តៅតពលតរៀបចាំ និងកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ម្រសុក
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ឧបររព័ៃធទី១ ៖ ទស្រងគ់ំរទូោលការណ៍្ផ្ណ្នាផំ្នែកទោលៃទោរយ 
 

   ម្រពោះរាជាណ្តចម្រកកម្ពជុា 

ម្រកសួងម្ហានែទ          ជាតិ សាសន ម្រពោះម្ហាកសម្រត 

                 3
  

រដ្ាបាល ៖ ...................... 

គលខ ៖           សសរ 
ទរចកដរីទស្រច 

រដពី ី
ទោលការណ៍្ផ្ណ្នាផំ្នែកទោលៃទោរយ 

រស្មាបក់ារកសាងផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ ៍ៃិងករាវិធីវៃិិទោគបីឆែ រំកំលិ 

ស្កុរស្បកឹា..................... 

 បាន្សឃញីក្ពឹះរាជក្ក្មសលខ ន្េ/រក្ម/០៥០៨/០១៧ ចុឹះនងៃទ២ី៤ ផខឧេភា ឆ្ែ ២ំ០០៨ ផដ្ល
ក្បកាេឱ្យសក្បីចាប់េដពីីការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលរាជធាន្ ីសខតដ ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ   

 បាន្សឃញីក្ពឹះរាជក្ក្មសលខ ន្េ/រក្ម/០៥០៨/០១៨ ចុឹះនងៃទ២ី៤ ផខឧេភា ឆ្ែ ២ំ០០៨ ផដ្ល
ក្បកាេឱ្យសក្បីចាប់េដពីីការសបាឹះសឆ្ែ តសក្ជេីសរេីក្ក្មុក្បលក្ារាជធាន្ ី ក្ក្ុមក្បលក្ាសខតដ ក្ក្ុមក្បលក្ាក្ក្ុង 
ក្ក្ុមក្បលក្ាក្េុក្ ក្ក្ុមក្បលក្ាខណឌ   

 បាន្សឃញីអនុ្ក្ក្លតយសលខ២១៦ អន្ក្ក្.បក្ ចុឹះនងៃទ១ី៤ ផខធែូ ឆ្ែ ២ំ០០៩ េដីពីតួនទ ីភារក្ិចច ន្ិង
ទំនក់្ទំន្ងការង្កររបេ់ក្ក្ុមក្បលក្ា អណៈអភិបាលសខតដ ក្ក្ុមក្បលក្ា គណៈអភបិាលក្ក្ុង ន្ិង
ក្ក្ុមក្បលក្ា គណៈអភិបាលក្េុក្  

 បាន្សឃញីអនុ្ក្ក្លតយសលខ២១៩ អន្ក្ក្.បក្ ចុឹះនងៃទ១ី៤ ផខធែូ ឆ្ែ ២ំ០០៩ េដីពីការក្សាងផ្ន្ការអភិ
វឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបីឆ្ែ រំកំ្ិលរាជធាន្ ីសខតដ ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  

 បាន្សឃញីអនុ្ក្ក្លតយសលខ១៥២ អន្ក្ក្.បក្ ចុឹះនងៃទ០ី៦ ផខធែូ ឆ្ែ ២ំ០០៩ េដីពីការផក្េក្មួលមាក្តា
១២នន្អនុ្ក្ក្លតយេដពីីការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ ន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបីឆ្ែ រំកំ្ិល
រាជធាន្ី សខតដ ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  

 បាន្សឃញីក្បកាេអន្ដរក្ក្េងួសលខ....... ក្បក្ ចុឹះនងៃទ.ី...... ផខ......... ឆ្ែ ២ំ០......... េដពីីការក្សាង
ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបីឆ្ែ រំកំ្ិលរាជធាន្ ីសខតដ ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  

 សោងតាមសាា រតីក្ិចចក្បជុំ............. សលីក្ទី................. របេ់ក្ក្ុមក្បលក្ា................ ននងៃទី........... 
ផខ............ ឆ្ែ .ំ............។ 

រទស្រច 

ម្របការ ១.- 

សេចក្ដេីសក្មចសន្ឹះ មាន្សោលបណំងផណនផំ្ែក្សោលន្សោបាយេក្មាប់ការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្
រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំន្ិងក្មាវធិីវនិ្សិោគបីឆ្ែ រំកំ្លិរបេ់ក្ក្ុមក្បលក្ា..................................។ 
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ម្របការ ២.- 

ដ្ំសណីរការក្សាងផ្ន្ការអភវិឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ ន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបីឆ្ែ រំកំ្ិល ក្តូវអនុ្វតដតាមសេចក្ដី
ផណនបំសចចក្សទេេដពីីការក្សាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបីឆ្ែ រំកំ្ិល.....................។  
ម្របការ ៣.- 

ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបីឆ្ែ រំកំ្ិលក្តូវសរៀបចំស ងីសោយផ្អក្សលសីោលការណ៍ 
េំខាន់្ៗគ ឺ ១.ការផចក្រផំលក្ព័ត៌មាន្ ២.តម្ាភាព ៣.េងគតិភាព ន្ិងេុខដុ្មន្ីយក្មា ៤.ការចូលរមួពិសក្ោឹះសោ
បល់ជាទូសៅ ៥.ការស្្ីយតបន្លងតក្មូវការរបេ់មូលោឋ ន្ ៦.គណសន្យយភាពតាមផបបក្បជាធិបសតយយ ៧.ក្បេិទធ
ភាព ន្ិងេុក្ក្លតយភាពសេដ្ឋក្ចិចន្ិងេងគម ៨.ការធានចីរភាពធន្ធាន្ធមាជាតិ ន្ិងបរសិាា ន្ ន្ិង៩.ការធានេមធម៌។   
ម្របការ ៤.- 

ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ ន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបឆី្ែ រំកំ្ិល ក្តូវមាន្លក្ខណៈក្គប់ក្ជុងសក្ជាយផដ្ល 
ក្គបដ្ណដ ប់សលកី្គប់វេ័ិយអាទិភាព ស្្ីយតបសៅន្លងតក្មូវការជាក់្ផេដង មាន្េងគតិភាពជាមួយសោលន្សោបាយ
របេ់ជាតិ ន្ងិក្េបតាមេកាត នុ្ពលននផដ្លខ្ួន្មាន្ សដ្ីមបអីភិវឌ្ឍសេដ្ឋក្ចិច េងគម ន្ិងសធវីឱ្យក្បសេីរស ងីនូ្វ
គុណភាពជីវតិន្ិងេុខុមាលភាពក្បជាពលរដ្ឋ ពិសេេស្រេតី កុ្មារ យុវជន្ ជន្ពិការ ក្ពមទងំជន្ង្កយរងសក្ោឹះ
ស្សងៗសទៀតសៅក្ែុងផដ្ន្េមតាក្ិចចរបេ់ក្ក្ុមក្បលក្ា។   
ម្របការ ៥.- 

ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបីឆ្ែ រំកំ្ិលរបេ់......... ក្តូវយក្ចតិដទុក្ោក់្ជាចមបង
សលវីេ័ិយ ន្ិងេក្មាភាពអាទភិាពនន ដូ្ចខាងសក្កាម ៖  

១. ពក្ងលង ន្ិងពក្ងកី្្លតិភាពក្េិក្មាទងំបរមិាណ ន្ិងគុណភាព សោយយក្ចតិដទុក្ោក់្សលកីារសាដ រ 
ការក្សាង ការជួេជុល ការផងទ ំន្ិងការក្គប់ក្គងក្បព័ន្ធធារាសាស្រេដខាែ តតូច ន្ិងមធយម 

២. ការក្សាង ការជួេជុល ន្ិងការផងទសំេោឋ រចនេមព័ន្ធគមនគមន៍្ក្គប់ក្បសភទ 
៣. ពក្ងលង ន្ិងពក្ងីក្គុណភាពនន្ការអប់រចំំសណឹះទូសៅ ន្ិងការបណតុ ឹះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ  
៤. យក្ចិតដទុក្ោក់្សលីការសលីក្ក្មពេ់េុខុមាលភាពរបេ់ក្បជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការ្គត់្គង់ទលក្សាអ ត 

អនម័យជន្បទ ការទទួលបាន្សេវាេុខាភិបាល ន្ិងការ្សពវ្ាយអប់រ ំ
៥. សលីក្ក្មពេ់ការក្គប់ក្គង ន្ិងផងទធំន្ធាន្ធមាជាតិ តាមរយៈការជំរុញការអនុ្វតដចាប់នក្ពសឈ ី ចាប់

ជល្ល ការទប់សាា ត់រាល់េក្មាភាពអនធិបសតយយសលីការសក្បីក្បាេ់ធន្ធាន្ធមាជាតិក្គប់ក្បសភទ 
ន្ិងការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 

៦. សលីក្ក្មពេ់ការអភិវឌ្ឍន៍្តំបន់្សអកូ្សទេចរណ៍ ន្ិងសសាភ័ណឌ ភាពទីក្ក្ុង 
៧. យក្ចិតដទុក្ោក់្សលីការង្ករេន្តិេុខ េណ្តដ ប់ធាែ ប់សាធារណៈ ន្ិងរក្ាេុវតាិភាពជូន្ក្បជាពលរដ្ឋ 
៨. ជំរុញការចុឹះបញ្ា ីដ្ីធ្ីជាក្បព័ន្ធជូន្ក្បជាពលរដ្ឋ 
៩. ពក្ងលងការអនុ្វតតសោលការណ៍អភិបាលក្ិចចលអរបេ់រដ្ឋបាលសខតត 
១០. យក្ចិតតទុក្ោក់្សលីការសលីក្ក្មពេ់ការចូលរមួរបេ់ស្រេតីក្ែុងតួនទីជាអែក្សធវីសេចក្តេីសក្មចចិតត 
១១. ការសលីក្ក្មពេ់ ន្ិងការសលីក្ទលក្ចិតដដ្ល់ការវនិ្ិសោគរបេ់វេ័ិយឯក្ជន្  
១២. ការសលីក្ក្មពេ់ ន្ិងការសលីក្ទលក្ចិតតរបេ់អងគការេងគមេុីវលិ ក្ែុងការចូលរមួចំផណក្អភិវឌ្ឍន៍្ 

មូលោឋ ន្ ន្ិងការកាត់បន្ាយភាពក្ក្ីក្ក្ 
១៣. ។ល។ 
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ម្របការ ៦.- 

 ដ្ំសណីរការក្សាងផ្ន្ការអភវិឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ ន្ិងក្មាវធិីវនិ្ិសោគបឆី្ែ រំកំ្ិលក្តូវ្ដល់ឱ្កាេឱ្យមាន្
ការចូលរមួបាន្សពញសលញដ្ល់ក្គប់អែក្ពាក់្ព័ន្ធទងំអេ់។ អែក្ពាក់្ព័ន្ធទងំសនឹះ រមួមាន្ គណៈអភបិាល មន្ារី 
អងគភាពនន ទីចាត់ការ ឬការោិល័យនន តំណ្តងរដ្ឋបាលពាក់្ព័ន្ធ អងគការេងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន្ ក្បជា
ពលរដ្ឋ ក្ក្ុមតណំ្តង្លក្បសោជន៍្ជាក់្លាក់្ ន្ិងក្ក្ុមជន្ង្កយរងសក្ោឹះនន។ល។   
ម្របការ ៧.- 

គណៈអភិបាល ក្បធាន្មន្ាីរ អងគភាព ឬក្បធាន្ការោិល័យ ន្ិងអែក្ពាក់្ព័ន្ធទងំអេ់ ដូ្ចក្បការ៦ខាងសល ី
ក្តូវអនុ្វតដសេចក្ដីេសក្មចសន្ឹះឱ្យមាន្ក្បេិទធភាពចាប់ពីនងៃចុឹះេតាសលខាតសៅ។  

............., នងៃទី........ ផខ........... ឆ្ែ  ំ២០....... 

ស្បធាៃស្កុរស្បកឹា........ 
ក្ផន្ាងទទលួ ៖  
- .............. 

       “សដី្មបីសោរពជូន្ក្ជាប” 
- ដូ្ចក្បការ ៦ ន្ិងក្បការ ៧ 
“សដី្មបីអនុ្វតដ” 

- ឯក្សារ កាលបបវតដិ។  
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ឧបររព័ៃធទី២ ៖ វិធីសាស្ររតវិភាគសាា ៃភាព 

ឧបករណ៍្ “វិភាគតារទដ្ើរទ ើបញ្ហា ” 
  ក្ែុងការវភិាគសាា ន្ភាពរបេ់រដ្ឋបាលរាជធាន្ី សខតត ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  ឃុ ំេង្កា ត់ ក៏្ដូ្ចជាការវភិាគសាា ន្
ភាពរបេ់មន្ាីរ អងគភាព ការោិល័យ ន្ិងអែក្ពាក់្ព័ន្ធនន ក្បេនិ្សបីមនិ្ទន់្អាចក្ណំត់បាន្ចាេ់លាេ់អំព ី
បញ្ហា  ន្ិងមូលសេតុនន្បញ្ហា  ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផ្ន្ការ គ.្.ង ន្ិងអែក្ពាក់្ព័ន្ធន្ីមយួៗសនឹះ អាចសធវីការវភិាគ
សាា ន្ភាព សោយសក្បីក្បាេ់ឧបក្រណ៍ “សដ្ីមសឈីបញ្ហា ” ន្ងិឬឧបក្រណ៍ស្សងៗសទៀតតាមការចាបំាច់។  
  សដ្ីមសឈីបញ្ហា  គឺជាឧបក្រណ៍េក្មាប់វភិាគសាា ន្ភាព សោយក្តូវក្ណំត់អំពីបញ្ហា ចមបង មូលសេតុផដ្ល
នឲំ្យមាន្បញ្ហា  ន្ិង្លប៉ាឹះពាល់ផដ្លសក្ីតសចញពីបញ្ហា ចមបងសនឹះ។ ដូ្សចែឹះ សដ្មីបកី្ណំត់បាន្នូ្វបញ្ហា  មូលសេតុ
នន្បញ្ហា  ន្ិងដ្ំសណ្តឹះក្សាយតាមវេ័ិយ ឬផ្ែក្ន្មីួយៗ អែក្ពាក់្ព័ន្ធន្មីួយៗក្តូវពិចារណ្ត ន្ិងអនុ្វតតតាមន្ីតិវធិី
មួយចំន្ួន្ដូ្ចខាងសក្កាម ៖  

 វភិាគបញ្ហា  ន្ិងមូលសេតុនន្បញ្ហា   
 វភិាគអំពីសោលបណំង សោលសៅ ន្ិងដ្ំសណ្តឹះក្សាយ 
 សធវីការចាត់អាទិភាពដ្ំសណ្តឹះក្សាយ រចួក្េង់ចូលតារាងតាមការផណនរំបេ់ក្ក្មុការង្ករ។ 

ក). ការវិភាគបញ្ហា  ៃិងរលូទេតុនៃបញ្ហា  
 ការវភិាគបញ្ហា  ន្ិងមូលសេតនន្បញ្ហា ក្តូវអនុ្វតតដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 

 អែក្វភិាគ ក្តូវឯក្ភាពសលីបញ្ហា ចមបងក្ែុងផ្ែក្ ឬវេ័ិយរបេ់ខ្ួន្។ សដ្ីមសឈមីយួសក្បីេក្មាប់បញ្ហា  
ចមបងមួយ។ ក្បេិន្សបមីាន្បញ្ហា ចមបងសក្ចនី្ ក្តូវសក្បីសដ្ីមសឈបីញ្ហា សក្ចីន្តាមចំន្ួន្បញ្ហា ចមបង សនឹះ 
។ បញ្ហា ចមបងន្មីួយៗ ផដ្លក្តូវយក្មក្វភិាគ គជឺាបញ្ហា ផដ្លអាចរក្ដ្ំសណ្តឹះក្សាយបាន្។ 

  ឧទេរណ៍ : បញ្ហា ចមបង គ ឺក្បជាពលរដ្ឋមាន្ចំណូលទប 

 

 

 បនា ប់ពកី្ំណត់បញ្ហា ចមបងសេយី ក្តូវបន្តក្ណំត់អំពីមូលសេតុផដ្លនឲំ្យសក្ីតមាន្បញ្ហា ចមបង សនឹះ 
សោយេួរេណួំរថ្ន “សេតុអវ?ី”។ 

ឧទេរណ៍ : មូលសេតុនន្បញ្ហា  

 

 

 

 

 

 បនា ប់ពីក្ំណត់បញ្ហា  ន្ិងមូលសេតុនន្បញ្ហា  ក្តូវបន្តវភិាគ ន្ិងកំ្ណត់អំពី្លប៉ាឹះពាល់ផដ្លសក្ីត 
សចញពីបញ្ហា ចមបងសនឹះ សោយេួរេំណួរថ្ន “មាន្អវីសកី្តស ងី?”។ 

ស្បជាពលរដ្ឋមាៃ 
ចំណូ្លទាប 

 

ដេត អវី? 

ដេត អវី? 

ដេត អវី? 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

ប្បជាព្លរដឋមាន
ច្ំណូលទាប 

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ ខ្វុះបច្ច េកច្ទស ពូជមិនសុទធ 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ដេត អវ?ី 
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 បនា ប់ពីក្ំណត់បញ្ហា ចមបង មូលសេតុនន្បញ្ហា  ន្ិង្លប៉ាឹះពាល់សេយី ក្តូវសរៀបចំលទធ្លនន្ការ 
វភិាគសន្ឹះ សៅជាទក្មង់សដ្ីមសឈបីញ្ហា  ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 បនា ប់ពកី្ំណត់បញ្ហា ចមបង មូលសេតុនន្បញ្ហា  ន្ិង្លប៉ាឹះពាល់សេយី ក្តូវវភិាគអំពតីក្មូវការ
សយន្ឌ័្រ។ ក្ែុងការក្ណំត់អពំីតក្មូវការសយន្ឌ័្រ អែក្វភិាគក្តូវវភិាគតាមបញ្ហា  មូលសេតុ ន្ិង្ល
ប៉ាឹះពាល់ន្ីមួយៗ សោយពិចារណ្តថ្ន សតីបញ្ហា  បាន្បងាប់នូ្វបញ្ហា សយន្ឌ័្រោ៉ា ងដូ្ចសមតចខ្ឹះ?សតីមូល
សេតុន្ីមួយៗ បាន្បងាប់នូ្វបញ្ហា សយន្ឌ័្រោ៉ា ងដូ្ចសមតចខឹ្ះ? សតី្លប៉ាឹះពាល់ន្ីមយួៗបាន្បងាប់
នូ្វបញ្ហា សយន្ឌ័្រោ៉ា ងដូ្ចសមតចខ្ឹះ? 

  ឧទេរណ៍ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្បជាព្លរដឋមាន
ច្ំណូលទាប 

មានអវីដកើតដ ើង? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន 

 

ដេត អវី? 

ដេត អវ?ី 

ដេត អវី? 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

ប្បជាព្លរដឋមាន
ច្ំណូលទាប 

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ ខ្វុះបច្ច េកច្ទស ពូជមិនសុទធ 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ដេត អវី? ប្បជាព្លរដឋមាន
ច្ំណូលទាប 

មានអវីដកើតដ ើង? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន ផ្ល
ប ោះ  
ាល ់

បញ្ហា ច្មបង 

មូល 
ដេត  
ម្ន 
បញ្ហា  

 

ដេត អវ?ី 

ដេត អវ?ី 

ដេត អវ?ី 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ប្បជាព្លរដឋមាន
ច្ំណូលទាប 

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ 

 

ខ្វុះបច្ច េកច្ទស 

 

ពូជមិនសុទធ 

 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ដេត អវ?ី ប្បជាព្លរដឋមាន
ច្ំណូលទាប 

មានអវដីកើតដ ើង? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន ផ្ល
ប ោះ  
ាល ់

បញ្ហា ច្មបង 

មូល 
ដេត  
ម្ន 
បញ្ហា  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្ទីទួល

រងច្ម្រាុះថ្នន ក់ច្ម្រចើនជ្ជងបុរស  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្មិីនសូវមានឱកាសចូលរួម

ការបណ្ត ុះបណ្្តល  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្មិីនសូវមានឱកាសចូលរួម

ការបណ្ត ុះបណ្្តល  
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ខ). ការវិភាគអំពីដ្ំទណាះស្សាយ 
  បនា ប់ពីសរៀបចំសដ្ីមសឈីបញ្ហា  ក្តូវបន្តសរៀបចំសដ្ីមសឈីដ្ំសណ្តឹះក្សាយ។ ឧបក្រណ៍សដ្ីមសឈីដ្ំសណ្តឹះ
ក្សាយសន្ឹះមាន្លក្ខណៈក្បហាក់្ក្បផេលោែ សដ្ីមសឈបីញ្ហា ផដ្រ។ ប៉ាុផន្តសដ្ីមសឈដី្ំសណ្តឹះក្សាយសផ្ទត តសលីការបំផប្ង
ពីសដ្ីមសឈីបញ្ហា សៅជាដ្ំសណ្តឹះក្សាយ។ ក្ែុងការសរៀបចំ ន្ិងវភិាគអំពីសដ្ីមសឈីដ្ំសណ្តឹះក្សាយ អែក្វភិាគគបបី
ពិន្ិតយ ពិចារណ្តសលជីហំាន្នន ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 

 ផក្េក្មួលបញ្ហា េែូល ឬបញ្ហា ចមបងឱ្យសៅជាសោលបណំង សោយការបតូរក្បសោគអវជិាមាន្ពីមុន្ឱ្យ
សៅជាក្បសោគវជិាមាន្ ផដ្លពិពណ៌នអំពសីាា ន្ភាពមួយបនា ប់សោឹះក្សាយបញ្ហា ចមបងសនឹះ។ 

 ឧទេរណ៍ : ក្បជាពលរដ្ឋមាន្ចណូំលទប សៅជា ចណូំលរបេ់ក្បជាពលរដ្ឋសក្ីន្ស ងី។ 
 ផក្េក្មួលមូលសេតុផ្ទា ល់ឱ្យសៅជាសោលសៅ តាមន្តីិវធិីដូ្ចខាងសល ី

 ឧទេរណ៍ : ទិន្ែ្លក្េូវទប  សៅជា  ទិន្ែ្លក្េូវសក្នី្ស ងី 
 ផក្េក្មួលមូលសេតុរងឱ្យសៅជាដ្ំសណ្តឹះក្សាយតាមន្ីតិវធិដូី្ចខាងសល ី

 ឧទេរណ៍ : ក្េិក្រខវឹះបសចចក្សទេ សៅជា បណតុ ឹះបណ្តត លបសចចក្សទេក្េិក្មា ជាសដ្ីម។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ). ទធវើការចាត់អាទិភាពដ្ំទណាះស្សាយ ៃងិស្រងច់ូលតារាង 
  បនា ប់ពកី្ំណត់បាន្នូ្វបញ្ហា  មូលសេតុ ន្ិងដ្ំសណ្តឹះក្សាយសេយី អែក្វភិាគន្មីយួៗក្តូវក្េង់ព័ត៌មាន្
ទងំសនឹះចូលក្ែុងតារាង (តាមការផណនរំបេ់ក្ក្មុការង្ករក្សាងផ្ន្ការ)។  

បញ្ហា ក់្: ក្ែុងការវភិាគសាា ន្ភាពរាជធាន្ ី សខតត ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  ឃុ ំ េង្កា ត់ ក្ក្មុការង្ករក្សាងផ្ន្ការរាជធាន្ ី
សខតត ក្ក្ុង ក្េកុ្ ខណឌ  មន្ាីរ អងគភាព ន្ងិគណៈក្មាា ធកិារក្សាងផ្ន្ការ ន្ិងងវកិាឃុ ំេង្កា ត់ (គ.្.ង) អាចពិចារ
ណ្តសក្បីក្បាេ់វធិីសាស្រេតស្សងៗសទៀត ដូ្ចជា ការវភិាគផ្ន្ទី ដ្ោក្កាមេក្មាភាពស្រេតី បុរេ ការវភិាគន្ិនែ ការ ការ
វាយតនមក្ារកាត់បន្ាយភាពង្កយរងសក្ោឹះ(VRA) តាមការចាបំាច់ ន្ិងតាមលទធភាពផដ្លក្ក្ុមការង្ករអាចសធវីបាន្។ 

 

ដរលបំណង 

បណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ប្បជាព្លរដឋមាន
ច្ំណូលទាប 

មានផលិតផលសម្រមាប់លក ់

 

មានការងារច្្វើ 

 បច្ង កើនទិន នផល 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ 

 

បណ្ត ុះបណ្្តល 

បច្ច េកច្ទស 

ពូជមិនសុទធ 

 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

បច្ង កើនជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ប្បជាព្លរដឋមាន 

ច្ំណូលដកើនដ ើង 

កាត់បនថយចំណ្តកម្រសតក មានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

សុវតថិភាព សុខ្ភាពល អ កមុារមិនខ្វុះអាហារបូតថមភ លលងមានការរំច្ោភបំពាន 

ដរលដៅ 

ដំដ ោះប្ាយ 
កំចាត់សតវល អិត បន្សុទ្ធពូជ 
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ឧបករណ៍្ 
វិភាគនលប ះាលព់ីការផ្ស្បស្បួលអាការធាត ុ

  សៅក្ែុងការបស្រញ្ហា បការបន្ាំន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ ន្ិងការក្គប់ក្គងហាន្ិភ័យនន្សក្ោឹះមេន្តរាយ 
ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផ្ន្ការ គ.្.ង ន្ិង ឬ អែក្ពាក់្ព័ន្ធស្សងៗសទៀត អាចសក្បីក្បាេ់ឧបក្រណ៍ននដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
១). ការគូរផ្នៃទីហាៃិភយ័នៃទស្ោះរេៃតរាយ 

ការសរៀបចំផ្ន្ទីសន្ឹះន្លងជួយក្ំណត់ពីមុខេញ្ហញ ហាន្ិភ័យនន្សក្ោឹះមេន្តរាយ ផដ្លបាន្សក្ីតស ងីក្ែុង
មូលោឋ ន្។ ការគូរផ្ន្ទីន្លងជយួដ្ល់អែក្សរៀបចំផ្ន្ការក្ែុងការក្ំណត់នូ្វទតីាងំ ន្ិងសាា ន្ភាពនន្ភាពង្កយរងសក្ោឹះ 
សដ្ីមបី្ ន្សៅសធវកីារវភិាគ្លប៉ាឹះពាល់ពកីារផក្បក្បួលអាកាេធាតុ។ ការគូេផ្ន្ទីសន្ឹះន្លងសធវីស ងីសៅក្ែុងក្ក្មិត
ឃុ ំ េង្កា ត់ សោយមាន្ការចូលរមួពេីមាជិក្ក្ក្ុមក្បលក្ា គ.ក្.ន្.ក្ ក្បធាន្ភូមិ ន្ងិអែក្ពាក់្ព័ន្ធនន សោយសក្បី
ក្បាេ់ផ្ន្ទរីដ្ឋបាលឃុ ំេង្កា ត់ជាសោល។  

ការគូេផ្ន្ទកី្តូវសធវីស ងីជា៤ជំហាន្ ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
 ជហំាន្ទ១ី ៖ គូេគំនូ្េក្ទង់ក្ទយរបេ់រដ្ឋបាលឃុ ំេង្កា ត់ ក្ំណត់ក្ពំក្បទល់រដ្ឋបាលភូមិ រចួសេយី

អែក្ចូលរមួគូរបផន្ាមនូ្វទតីាងំលក្ខណៈធមាជាតិដូ្ចជា ទសន្្ បលង នក្ព តបំន់្អភិរក្សជាសដ្ីម។  
 ជហំាន្ទ២ី ៖ គូេបផន្ាមនូ្វសេោឋ រចនេមព័ន្ធងាីៗ ផដ្លមាន្ក្ែុងមូលោឋ ន្សៅក្ែុងផ្ន្ទី ដូ្ចជា ៖ 

 ្្ូវ 
 អោរសាធារណៈ (វតត អោររដ្ឋបាល សាលាសរៀន្ មន្ាីរសពទយ...) 
 ទំន្ប់ទលក្ អាងេតុក្ទលក្ ក្បព័ន្ធធារាសាស្រេត អណតូ ងទលក្ ន្ិងក្េឹះ 
 សេោឋ រចនេមព័ន្ធអគគីេន្ ី(មា៉ា េុីន្សភ្ងី, ថ្នមពលក្សក្តីស ងីវញិ...) 
 ទីតាងំចាក់្េំរាម ក្បព័ន្ធលូ 
 បូជន្ីយោឋ ន្ ជាសដ្មី 

 ជហំាន្ទ៣ី ៖ ក្ែុងជំហាន្សន្ឹះ អែក្ចូលរមួគូេផ្ន្ទីបញ្ហា ក់្ពីទតីាងំផដ្លទទួលរង្លប៉ាឹះ
ពាល់ពីសក្ោឹះធមាជាត ិ សោយសក្បីក្បាេ់គនូំ្េតាងស្សងៗោែ  ឬសក្បីក្បាេ់ពណ៌ជាេញ្ហញ តាមការ
ឯក្ភាពោែ ក្ែុងក្ក្មុ។ ្លប៉ាឹះពាល់អាចមាន្ដូ្ចជា តំបន់្ផដ្លរង្លប៉ាឹះពាល់ពទីលក្ជំន្ន់្ សក្ោឹះ
រាងំេៃួត ពយុឹះ េតវលអិតបផ្ំ្ទញ ជមៃឺរាតតាត ការស ងីក្ំសៅ ន្ិងតំបន់្ស្ែរផដ្លមាន្រលក្ធំៗ  ជាសដ្ីម។ 

 ជហំាន្ទ៤ី ៖ អែក្ចូលរមួក្ណំត់ ន្ិងគូេសលីផ្ន្ទីពសីាា ន្ភាពផក្បក្បួលនន្ទិដ្ឋភាពពីមុន្ ន្ិងសពល
បចចុបបន្ែ (ឧទេរណ៍ ៖ ទំន្ប់តាមតបំន់្ស្ែរ ការបាត់បង់នក្ព ន្ិងដ្អីភរិក្ស)។ ការផក្បក្បួលទងំសន្ឹះ
អាចមាន្ក្បភពខុេោែ ៗដូ្ចជា បណ្តត លមក្ពីការេសក្មចចិតតផ្ែក្ន្សោបាយ េងគម សេដ្ឋក្ិចច ្ល
ប៉ាឹះពាល់ពីអាកាេធាតុ ន្ិងពីសក្ោឹះធមាជាតិជាសដ្ីម។ សទឹះជាមាន្សេតុ្លខុេោែ ក៏្សោយ ការផក្ប
ក្បួលនន្បរសិាា ន្ធមាជាត ិក៏្អាចជឹះឥទធិពលោ៉ា ងធៃន់្ធៃរដ្ល់ការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ ឬសក្ោឹះធមាជាតិ
្ងផដ្រ។ 

 តាមរយៈឧបក្រណ៍ទ១ីសន្ឹះ អែក្វភិាគអាចក្ំណត់បាន្នូ្វទីតាងំភូមិសាស្រេត ក្បសភទសក្ោឹះមេន្ត
រាយធមាជាតិ សាា ន្ភាពនន្ការផក្បក្បួល ន្ិងមូលសេតុននផដ្លនឲំ្យមាន្ការផក្បក្បួលសាា ន្ភាពសក្ោឹះធមាជាតិ
តាមក្បសភទន្ីមួយៗ។ ឧបក្រណ៍ទ១ីសន្ឹះ ន្លងក្តូវសក្បីក្បាេ់ជាមូលោឋ ន្ក្ែុងការអនុ្វតតឧបក្រណ៍ស្សងៗសទៀត។ 
២). ការវិភាគៃិនាែ ការ  

ការវភិាគន្ិនែ ការ គឺជាឧបក្រណ៍េក្មាប់ក្ំណត់នូ្វការផក្បក្បួលអាកាេធាតុេំខាន់្ៗ ន្ងិក្ពលតតការណ៍សក្ោឹះ
មេន្តរាយទក់្ទងន្លងអាកាេធាតុផដ្លសក្ីតមាន្ស ងី។ លទធ្លនន្ការវភិាគសន្ឹះន្លង្តល់នូ្វព័ត៌មាន្អំពីសក្ោឹះ 
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មេន្តរាយអាកាេធាតុជាក់្លាក់្ ន្ិនែ ការនន្ក្បសភទសក្ោឹះមេន្តរាយធមាជាតិន្ីមួយៗ ភាពញលក្ញាប់ ភាពធៃន់្ធៃរ 
ន្ិងរបបនន្្លប៉ាឹះពាល់។  

ការអនុ្វតតនូ្វឧបក្រណ៍វភិាគន្ិនែ ការសន្ឹះ ក្តូវសធវីស ងីជាមួយក្បជាពលរដ្ឋ ផដ្លេាិតក្ែុងតំបន់្រងសក្ោឹះពី
សក្ោឹះមេន្តរាយ (ផ្អក្សលីផ្ន្ទីហាន្ិភ័យសក្ោឹះមេន្តរាយ) ជន្ង្កយរងសក្ោឹះ ស្រេតី ចាេ់ជរា ន្ិងជន្ក្ក្ីក្ក្ សោយ
ផបងផចក្ជាក្ក្ុមពិភាក្ាតូចៗ ដូ្ចជា ក្ក្ុមស្រេតី ក្ក្ុមបុរេ ន្ិងក្ក្ុមអាជាា ធរ ឬសក្ចីន្ជាងសន្ឹះសៅតាមការចាបំាច់។ 
ការវភិាគសធវីស ងីជា៣ជំហាន្ ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 

 ជហំាន្ទ១ី ៖ អែក្េក្មបេក្មួលក្តូវេួរអំពីក្ពលតតការណ៍សក្ោឹះមេន្តរាយទក់្ទងន្លងអាកាេធាតុ 
ន្ិង្លប៉ាឹះពាល់ផដ្លពួក្សគបាន្ជួបក្បទឹះក្ន្្ងមក្ សេយីយក្ទិន្ែន័្យសនឹះសៅបំសពញសៅក្ែុង
តារាងខាងសក្កាមក្តង់ខាង់លក្ខខណឌ សក្ោឹះថ្នែ ក់្នន្អាកាេធាតុ ន្ិងធាតុអាកាេ (ដូ្ចមាន្ក្ែុងតារាង
ខាងសក្កាម)។ 

 ជហំាន្ទ២ី ៖ អែក្េក្មបេក្មួលបន្តសាក្េួរដ្ល់អែក្ចូលរមួសធវីការចាត់ថ្នែ ក់្ភាពង្កយរងសក្ោឹះ
ផដ្លបាន្ជួបក្បទឹះតាមឆ្ែ  ំ ផដ្លបាន្ក្ំណត់សៅតាមមុខេញ្ហញ នន្សក្ោឹះមេន្តរាយន្ីមយួៗ។ ក្ែុង
ការសធវីចំណ្តត់ថ្នែ ក់្សន្ឹះក្តូវោក់្ពិន្ាុ ក្ក្មិតរងសក្ោឹះពី១ ដ្ល់៥ (១.ក្ក្មិតរងសក្ោឹះទបបំ្ុត ន្ិង
៥.ជាក្ក្មិតរងសក្ោឹះធៃន់្ធៃរបំ្ ុត)។ 

 ជហំាន្ទ៣ី ៖ បនា ប់ពកីារោក់្ពិន្ាុក្ក្មិតភាពរងសក្ោឹះសេយី ក្តូវបន្តពិន្ិតយសមលីសលនី្ិនែ ការ
នន្្លប៉ាឹះពាល់សៅតាមមុខេញ្ហញ ន្ីមួយៗ សេយីផេវងរក្នូ្វមុខេញ្ហញ សក្ោឹះថ្នែ ក់្ណ្តមួយផដ្ល
សក្ីតស ងីញលក្ញាប់ ន្ិងកាន់្ផតធៃន់្ធរ សដ្ីមបសីធវីការវភិាគបន្តសៅក្ែុងទក្មង់អក្សរ H។  

  តារាងវភិាគន្និែ ការ 

ក្បសភទសក្ោឹះធមាជាតិ និ្នែ ការ កំ្ណត់ 
េមាគ ល់ ១៩៨០-៨៩ ១៩៩០-៩៩ ២០០០-០៩ ២០១០- បចចុបបន្ែ 

រាងំេៃួត ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  
រដូ្វក្បាងំអូេ បន្យ 
(សលីេពី៣េបាត េ៍) 

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

ការខូតដំ្ណ្ត ំសោយ
ភាពរាងំេៃួត 

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

ការខូតដំ្ណ្ត ំសោយ
ទលក្ជំន្ន្់ 

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

ការធ្ាក្ស់ភ្ៀងខ្ាងំ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  
ការសកី្ន្ស ងីក្ក្មិត
ទលក្ជំន្ន្់ 

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

ការអូេបន្យ រយៈ
សពលទលក្ ជំន្ន្់ 

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

ការផក្បក្បួល អំ ុង
សពលរដូ្វ ក្បាងំ - វេា 

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

។ល។      
ក្ណំត់េមាគ ល់ 
ក្ែុងការអនុ្វតតជាក់្ផេតង អែក្វភិាគក្តូវពិចារណ្តសលីក្ំណត់េមាគ ល់ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
 ក្បសភទសក្ោឹះធមាជាតិ ៖ អាក្េ័យសលីក្បសភទសក្ោឹះធមាជាតិផដ្លបាន្សក្ីតមាន្ស ងីជាក់្ផេតងសៅក្ែុង

មូលោឋ ន្ន្ីមួយៗ។ 
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 ឆ្ែ  ំ ៖ អាចក្ំណត់ ឬផបងផចក្តាមជំនន់្ ឬរបប ឬឆ្ែ  ំ ឬតាមការក្ំណត់ស្សងៗសទៀត ផដ្លអាច
ឲ្យអែក្ចូលរមួង្កយក្េួលក្ែុងការរលំលក្ស ងីវញិនូ្វន្ិនែ ការពាក់្ព័ន្ធន្លងសក្ោឹះធមាជាតនិ្ីមយួៗ 

៣). ការវិភាគតារទស្រង ់ H 
ឧបក្រណ៍ទក្មង់អក្សរ  “H”  គឺជាឧបក្រណ៍វាយតនម្សោយមាន្ការចូលរមួ  ផដ្លពក្ងលងបផន្ាមសលលីទធ្ល 

នន្ការវភិាគន្ិនែ ការ សេយីឧបក្រណ៍សន្ឹះមាន្សោលបណំងក្ំណត់ភាពផក្បក្បួលេំខាន់្នន្អាកាេធាតុ ន្ិងក្ពលតត 
ការណ៍សក្ោឹះមេន្តរាយអាកាេធាតុ ក្ពមទងំ្លប៉ាឹះពាល់ក្ែុងមូលោឋ ន្សៅតំបន់្ជាក់្លាក់្ណ្តមួយ។ សលីេពីសន្ឹះ 
ឧបក្រណ៍សន្ឹះក៏្ជួយេក្មួល្ងផដ្រក្ែុងការក្ំណត់វធិាន្ការបន្ាំផដ្លេមក្េបេក្មាប់េេគមន៍្។ 
ក្ែុងការអនុ្វតតជំហាន្សន្ឹះ អែក្វភិាគក្តូវអនុ្វតតតាមជំហាន្នន ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 

 ជហំាន្ទ១ី “ការក្ណំត់្លប៉ាឹះពាល់នន្មុខេញ្ហញ សក្ោឹះមេន្តរាយ”៖ េក្មាភាពក្ែុងជំហាន្សន្ឹះ រមួមាន្ ៖ 
 ក្ំណត់ ន្ិងឯក្ភាពសលីមុខេញ្ហញ  ឬក្បសភទសក្ោឹះមេន្តរាយធមាជាត ិ
 វភិាគន្ិនែ ការនន្មុខេញ្ហញ  ឬក្បសភទសក្ោឹះមេន្តរាយធមាជាតិ សោយេួរេំណួរគន្្លឹះមួយ

ចំន្ួន្ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 
 សតីមាន្្លប៉ាឹះពាល់អវជិាមាន្អវីខ្ឹះ សក្ីតសចញពីមុខេញ្ហញ នន្សក្ោឹះមេន្តរាយ? 
 សតីមាន្ដ្ំសណ្តឹះក្សាយអវខី្ឹះ? 
 សតី្លប៉ាឹះពាល់ មាន្ក្ក្មិតណ្ត? 
 សតីសៅក្ែុងេេគមន៍្មាន្ធន្ធាន្អវីខ្ឹះ េក្មាប់សោឹះក្សាយបញ្ហា ក្បឈម្លប៉ាឹះពាល់

ទងំសនឹះ?។ល។ 
 បនា ប់ពីេួរេណួំរគន្្លឹះននសេយី អែក្េក្មបេក្មួលក្តូវ ៖ 

 ក្េង់នូ្វ្លប៉ាឹះពាល់អវជិាមាន្ផដ្លបាន្សលីក្ស ងីសោយអែក្ចូលរមួសៅក្ែុងផ្ែក្ខាង
ស្វងនន្តារាងទក្មង់ H  

 ក្េង់ពីធន្ធាន្ផដ្លមាន្ក្ែុងេេគមោក់្សៅផ្ែក្ខាងសាត នំន្តារាងទក្មង់ H  
 ក្េង់អំពីដ្ំសណ្តឹះក្សាយផដ្លបាន្សលីក្ស ងីសៅផ្ែក្ក្ណ្តត លនន្តារាងទក្មង់ H 

 បនា ប់មក្សទៀត អែក្េក្មបេក្មួលសេែីេុឲំ្យអែក្ចូលរមួវាយតនម្ពីក្ក្មិត្លប៉ាឹះពាល់នន្មុខ
េញ្ហញ រងសក្ោឹះសនឹះចំសពាឹះរូបសគ ន្ិងក្ក្ុមក្គួសារមាែ ក់្មតងៗ តាមរយៈការោក់្ពិន្ាុពី១ជាក្ក្មិតទប 
ដ្ល់៥ផដ្លជាក្ក្មិតធៃន់្ធៃរ។ រចួសធវីការគណនមធយមភាគពិន្ាុផដ្ល អែក្ចូលរមួបាន្ោក់្។ 

 

ការវិភាគតារទស្រង់ H ទី១ 
បញ្ហា  ៖ ...................................................... 

្លប៉ាឹះពាល់ ៖ 
 
 

ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ 
 
១    ២    ៣    ៤    ៥ 

ធន្ធាន្ផដ្លមាន្ ៖ 
 
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 បនា ប់ពអីែក្ចូលរមួន្មីួយៗបាន្ោក់្ពនិ្ាុសលីក្ក្មិតនន្្លប៉ាឹះពាល់សេយី អែក្េក្មបេក្មួល 
ក្តូវបូក្េរុប ន្ិងគតិមធយមភាគសលពីិន្ាុផដ្លបាន្ក្ំណត់។ ពិន្ាុមធយមភាគផដ្លបាន្ក្ណំត់ 
ក្តូវសក្បីក្បាេ់ជាេូចនក្រេក្មាប់តាមោន្អំពីវឌ្ឍន្ភាពនន្ការស្្ីយតបន្លងការបន្ាំការផក្ប 
ក្បួលអាកាេធាតុ ន្ិងជាលក្ខណៈវនិ្ិចេ័យេក្មាប់ចាត់អាទភិាពបញ្ហា ផដ្លក្តូវសោឹះក្សាយ ។  
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 ជហំាន្ទ២ី “ការក្ណំត់្លប៉ាឹះពាល់ពកីារសក្នី្ស ងីសទវរដ្ងនន្មុខេញ្ហញ សក្ោឹះមេន្តរាយ” ៖ 
សៅក្ែុងជំហាន្ទី២សន្ឹះ អែក្េក្មបេក្មួលសលីក្ស ងីថ្ន ក្បេិន្សបីមុខេញ្ហញ នន្សក្ោឹះមេន្តរាយ (មុខ
េញ្ហញ ផដ្លបាន្វភិាគក្ែុងជំហាន្ទី១) សក្ីន្ស ងីកាន់្ផតញលក្ញាប់ ឬសក្ីន្ស ងីសទវដ្ង  សតីក្បជាពលរដ្ឋ
មាែា ក់្ៗ ឬក្គួសារន្ីមួយៗន្លងទទួល្លប៉ាឹះពាល់ោ៉ា ងដូ្ចសមតចខ្ឹះ? សេយីគួរក្តូវមាន្ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ
ោ៉ា ងដូ្ចសមតច? អែក្េក្មបេក្មួលក្ត់ក្តាចសម្ីយរបេ់អែក្ចូលរមួសៅក្ែុងទក្មង់ H ដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 

ការវិភាគតារទស្រង់ H ទី២ 
បញ្ហា  ៖ ...................................................... 

្លប៉ាឹះពាល់ ៖ 
 
 

ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ ៖ 
 

១    ២    ៣    ៤    ៥ 

 

  
  
  

  
  
  

 

បនា ប់មក្ អែក្េក្មបេក្មួលសេែីឲ្យអែក្ចូលរមួោក់្ពិន្ាុសលីក្ក្មិត្លប៉ាឹះពាល់ ដូ្ចជំហាន្ទី១។ 
ទក្មង់អក្សរ Hទី២សន្ឹះ ន្លងជយួឲ្យអែក្ចូលរមួគិតក្បមាណទុក្ជាមុន្នូ្វភាពធៃន់្ធៃរនន្អាកាេធាតុ ផដ្ល 
អាចគំរាមក្ំផេងដ្ល់េេគមន៍្ ន្ិងសលីក្យក្ដ្ំសណ្តឹះក្សាយកាន់្ផតមាន្ក្បេិទធភាពមួយក្ក្មិត 
ផងមសទៀត ក្ែុងការបង្កា រ្លប៉ាឹះពាល់ពីសក្ោឹះមេន្តរាយ ក្សាងភាពធន់្ ន្ិងការបន្ាំខ្ួន្របេ់េេ 
គមន៍្។ 

 ជហំាន្ទ៣ី “ការក្ណំត់ក្តាត រារាងំ” ៖ បនា ប់មក្អែក្េក្មបេក្មួលបន្តពិភាក្ាអពំីឧបេគគនន ផដ្ល
អាចសក្ីតមាន្ស ងី សោយសក្បីឧបក្រណ៍ទក្មង់អក្សរ H ទី៣។ ក្ែុងការសក្បីក្បាេ់ឧបក្រណ៍ H ទី៣សន្ឹះ 
អែក្េក្មេបក្មួល សផ្ទត តសលកី្តាត រារាងំនន ផដ្លក្បជាពលរដ្ឋ ឬេេគមន៍្មិន្អាចបន្ាំសៅន្លងមុខ 
េញ្ហញ នន្សក្ោឹះមេន្តរាយផដ្លក្តូវបាន្សលីក្ស ងីមក្សនឹះ។ ចសម្ីយរបេ់អែក្ចូលរមួក្តូវក្ត់ក្តាទុក្សៅ 
ផ្ែក្ក្ណ្តត លនន្តារាង សេយីអែក្ចូលរមួក្តូវោក់្ពនិ្ាុនន្ក្ក្មិតក្តាត រារាងំសនឹះមាែ ក់្មតងៗពីសលខ១ជា 
ក្ក្មិតតិចតួច ដ្ល់សលខ៥ជាក្ក្មិតធៃន់្ធៃរ។ ចុងបញ្ច ប់ក្តូវគណននូ្វពិន្ាុមធយមភាគនន្ការោក់្ពន្ាុ
របេ់អែក្ចូលរមួ។ 

 ការវិភាគតារទស្រង ់H ទី៣ 
បញ្ហា  ៖ ...................................................... 

 
 

ក្តាត រារាងំ ៖ 
១    ២    ៣    ៤    ៥ 

 

   
  
  

 

 ជហំាន្ទ៤ី “ការក្ណំត់វធិាន្ការ” ៖ បនា ប់មក្អែក្េក្មបេក្មួលបន្តពិភាក្ាអំពេីក្មាភាព ឬ 
វធិាន្ការនន ផដ្លអាចជួយឲ្យក្បជាពលរដ្ឋ ន្ិងក្គួសារន្ីមួយៗអាចបន្ាំសៅន្លងមុខេញ្ហញ នន្មេន្ត 
រាយធមាជាតិ ដូ្ចផដ្លបាន្វភិាគក្ែុងជំហាន្ទី៣ សោយេួរេំណួរគន្្លឹះ ថ្ន ៖ 
 សតីមាន្វធិាន្ការបន្ាំអវីខ្ឹះផដ្លអាចជួយបសងាីន្ភាពធន្របេ់េេគមន៍្បាន្? 
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 សតីក្តូវសធវីោ៉ា ងដូ្ចសមតចខ្ឹះ សដ្មីបឲី្យទទួលបាន្ពិន្ាុកាន់្ផតលអជាងសន្ឹះ?  
ជាមួយោែ សន្ឹះ អែក្េក្មបេក្មួលក្តូវក្េង់ចសម្ីយនន្េណួំរទងំសន្ឹះោក់្ក្ែុងផ្ែក្ក្ណ្តត លនន្ទក្មង់ H 
ន្ិងក្តូវក្េង់ដ្ំសណ្តឹះក្សាយននផដ្លបាន្ក្ំណត់ក្ែុងជហំាន្ទី២ មក្ោក់្បញ្ចូ ល ន្ិងបន្សុជីាមួយ 
ោែ ។ ក្ពមទងំសធវីការោក់្ពិន្ាុសោយឯក្ភាពោែ ជាក្ក្ុមសលីការទុក្ចិតតនន្គសក្មាង ឬដ្ំសណ្តឹះក្សាយផដ្ល 
បាន្សលីក្ស ងី ពីពិន្ាុ១ ផដ្លពិន្ាុទុក្ចតិតខ្ាងំដ្ល់ពិន្ាុ៥ ជាពិន្ាុមិន្ទុក្ចិតតសសាឹះ។ 
 ការគណនពនិ្ាុ៖ 
ការគណនពិន្ាុមធយមភាគនន្ទក្មង់Hន្ីមួយៗ ក្តូវយក្ពិន្ាុេរុប ផចក្ន្លងចំន្ួន្អែក្ោក់្ពនិ្ាុ ឬ គណន 
តាមមធោបាយស្សងៗសទៀតតាមការចាបំាច់។ 

 ជហំាន្ទ៥ី “ការសរៀបចគំសក្មាង” ៖ សក្កាយពីបាន្ពិភាក្ាតាមក្ក្ុមរចួរាល់សេយី អែក្េក្មបេក្មួល 
យក្លទធ្លនន្ការពិភាក្ាក្ក្ុមទងំអេ់ោក់្បញ្ចូ លោែ  សោយក្េង់យក្នូ្វដ្ំសណ្តឹះក្សាយនន ផដ្ល
បាន្សលីក្ស ងី មក្សរៀបចំជាគសក្មាងបន្ាំការផក្បក្បលួអាកាេធាតុ។ ចំផណក្ឯពនិ្ាុនន្ការពិភាក្ា ក្ែុង
ក្ក្ុមន្ីមួយៗ ក្តូវយក្មក្បូក្បញ្ចូ លោែ ផចក្ន្លងចំន្ួន្ក្ក្ុមពិភាក្ាន្លងបាន្ជាពិន្ាុមធយមភាគ្លប៉ាឹះ
ពាល់ពីការផក្បក្បួលអាកាេធាតុក្ែុងឃុ ំ េង្កា ត់ ផដ្លក្តូវបាន្ក្ំណត់ជា េូចនក្រេក្មាប់តាមោន្ 
ក្ែុងឆ្ែ បំនា ប់។ សក្កាយពីបាន្សរៀបចំជាគសក្មាងបន្ាំការ ផក្បក្បួលអាកាេធាតុរចួរាល់សេយី អែក្វភិាគ 
ក្តូវជួបក្បជុំោែ ជាងាសីដ្ីមបសីធវីការចាត់ថ្នែ ក់្ភាពង្កយរងសក្ោឹះនន្គសក្មាងសោយសក្បីក្បាេ់ឧបក្រណ៍ទី៤។ 
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ឧបររព័ៃធទី៣  

វិធីសាស្ររតចាត់អាទិភាព 

ការចាត់អាទភិាពបញ្ហា  តក្មូវការ ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ អាចមាន្វធិីសាស្រេតជាសក្ចីន្ ដូ្ចជា ១).វធិីសាស្រេត្ តល់
ពិន្ាុផ្អក្សលីលក្ខណៈវនិ្ិចេ័យ ២).វធិីសាស្រេត្គូ្គង ន្ិង៣).វធិីសាស្រេតសក្ជីេសរេីសោយោក់្ពិន្ាុតាមជសក្មីេជាសដ្ីម។ 
ក្ែុងចំសណ្តមវធិីសាស្រេតទងំសន្ឹះ វធិីសាស្រេត្តល់ពិន្ាុ ផ្អក្តាមលក្ខណៈវនិ្ិចេ័យ គឺជាវធិីសាស្រេតសាមញ្ញ។  

ក្ែុងការអនុ្វតតវធិីសាស្រេតសន្ឹះ ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផ្ន្ការ ឬអែក្ពាក់្ព័ន្ធននអាចពិចារណ្ត ន្ិងអនុ្វតត
តាមចណុំចន្មីួយៗដូ្ចខាងសក្កាម ៖ 

 ក្េង់ជសក្មេីនន ផដ្លក្តូវចាត់អាទិភាពចូលក្ែុងតារាង 
 ពិភាក្ា ន្ិងក្ណំត់លក្ខណៈវនិ្ចិេ័យនន។ ជាទូសៅលក្ខណៈវនិ្ចិេ័យមាន្ការផក្បក្បួលសៅតាម

លក្ខណៈនន្ជសក្មីេ ឬបញ្ហា  ឬដ្ំសណ្តឹះក្សាយ។ ជាទូសៅលក្ខណៈវនិ្ិចេ័យផដ្លចាបំាច់ គួរផតមាន្សៅ
ក្គប់ជសក្មេី ឬដ្ំសណ្តឹះក្សាយ គកឺារស្្ីយតបសៅន្លងតក្មូវការពតិក្បាក្ដ្របេ់ក្ក្មុង្កយរងសក្ោឹះ
ជាក់្លាក់្ណ្តមួយ ន្ិងភាពេមធម៌។   

 ពិន្ិតយជសក្មេីន្មីួយៗមតងមយួៗ សោយសធៀបជាមួយលក្ខណៈវនិ្ិចេ័យផដ្លបាន្ក្ណំត់។ ពិន្ាុផដ្ល
ទទួលបាន្ពីការសក្បៀបសធៀបក្តូវក្ំណត់ជាសលខ។ ពិន្ាុទបជាងសគ០១ សេយីពិន្ាុខពេ់ជាងសគ គឺជាសេាី
ន្លងចំន្ួន្ជសក្មីេេរុប។ 

ឧទេរណ៍ ៖ អំពីតារាងនន្វធិី្ ដល់ពិន្ាុផ្អក្សលលីក្ខណៈវនិ្ិចេ័យ 

ជសក្មីេ លក្ខណៈវនិ្ិចេ័យ េរុប 
ពិន្ាុ ការស្ី្យតបតក្មូវការ ង្កយក្េួលអនុ្វតត ការចូលរមួ េមធម៌ ក្បេិទធភាពតនម្ 

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

តាមរយៈឧបក្រណ៍សន្ឹះ ក្ក្ុមការង្ករបាន្ក្ណំត់យក្ដ្ំសណ្តឹះក្សាយចំន្នួ្០៥ ន្ិងលក្ខណៈវនិ្ិចេ័យចំន្ួន្
០៥ មក្សធវីជាមូលោឋ ន្េក្មាប់សរៀបលំោប់ថ្នែ ក់្អាទិភាពនន្ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ។ តាមការ្តល់ពិន្ាុក្ែុងតារាងខាងសល ី
សយងីសឃញីថ្ន ៖  

ជសំរេី អាទភិាព 
ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ “ខ” ១ 
ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ “ក្” ២ 
ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ “គ” ៣ 
ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ “ឃ” ៤ 
ដ្ំសណ្តឹះក្សាយ “ង” ៥ 
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ឧបររព័ៃធទី៤ 
ចំណុ្ចគៃៃឹះរស្មាប់ស្ករុស្បឹកា 

ពិៃិតយ ៃិងអៃុរ័តផ្នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈទពលស្រឆំែ  ំ

 ជាជំន្ួយសាា រតី ក្ែុងការពិន្ិតយ ន្ិងអនុ្ម័តផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ ក្ក្ុមក្បលក្ាគបបយីក្ចតិតទុក្
ោក់្សលីចណុំចគន្្លឹះនន ដូ្ចខាងសក្កាម ៖  

 សតីការសរៀបចំសេៀវសៅផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ កំ្េបតាមមាតកិា ផដ្លបាន្ក្ណំត់ក្ែុងសេចក្តី
ផណនបំសចចក្សទេផដ្រឬសទ? 

 សតីដ្ំសណីរការសរៀបចំផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំអនុ្វតតតាមជំហាន្ននដូ្ចបាន្ក្ណំត់ក្ែុង
សេចក្តីផណនបំចចក្សទេឬសទ? 

 សតីមាន្ការវភិាគសាា ន្ភាពជាក់្ផេតងផដ្រឬសទ? 

 សតីទិន្ែន័្យ ន្ិងព័ត៌មាន្ផដ្លបាន្យក្មក្សក្បី គឺជាទិន្ែ័យ ន្ិងព័ត៌មាន្ផដ្លបាន្សធវីបចចុបបន្ែភាពឬសទ? 

 សតីការវភិាគសាា ន្ភាព បាន្សផ្ទត តសលីបញ្ហា របេ់ស្រេតី បុរេ កុ្មារ ជន្ពកិារ យុវជន្ ឬក្ក្មុជន្ង្កយរង
សក្ោឹះជាក់្លាក់្ឬសទ? 

 សតីការវភិាគសាា ន្ភាពបាន្សផ្ទត តសលីបញ្ហា ពាក់្ព័ន្ធន្លងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុឬសទ? 

 សតីបាន្ក្ណំត់អំពីបញ្ហា ក្បឈម ន្ិងដ្ំសណ្តឹះក្សាយេមក្េប េក្មាប់ស្្យីតបសៅន្លងតក្មូវការរបេ់
ក្បជាពលរដ្ឋ ពិសេេ ស្រេត ីបុរេ កុ្មារ ន្ិងក្ក្ុមជន្ង្កយរងសក្ោឹះជាក់្លាក់្ឬសទ? 

 សតីចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្ សោបណំងអភិវឌ្ឍន៍្ សោលសៅអភវិឌ្ឍន៍្ ន្ិងយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ផដ្លបាន្
ក្ំណត់្្ុឹះបញ្ហច ងំ ឬក្េបតាមសោលការណ៍ផណនផំ្ែក្សោលន្សោបាយរបេ់ក្ក្ុមក្បលក្ាឬសទ? 

 សតីចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្ សោបណំងអភិវឌ្ឍន៍្ សោលសៅអភវិឌ្ឍន៍្ ន្ិងយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្ផដ្លបាន្
ក្ំណត់មាន្លក្ខណៈេមក្េប ន្ិងអាចេសក្មចបាន្សៅក្ែុងអាណតតិរបេ់ក្ក្ុមក្បលក្ាឬសទ? 

 សតីការក្ណំត់ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍្ សោបណំងអភិវឌ្ឍន៍្ សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិងយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍្
មាន្ភាពក្បទក់្ក្ក្ឡាោែ ផដ្រឬសទ?  

 សតីសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្ន្មីួយៗបាន្ក្ណំត់េូចនក្រចាេ់លាេ់ផដ្រឬសទ? សបីមាន្ សតីក្ែុងអាណតតិ
ក្ក្ុមក្បលក្ាេសក្មចបាន្ផដ្រឬសទ?  

 សតីការក្ណំត់ក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ បំាន្បញ្ចូ លនូ្វ ១).ក្ក្បខ័ណឌ វនិ្ិសោគ ២).
ក្ក្បខ័ណឌ ្តល់សេវា ន្ិង៣).ការោក់្សចញនូ្វលិខតិបទោឋ ន្គតិតយុតតផដ្រឬសទ? សបមីាន្ សតីព័ត៌មាន្ 
ន្ិងេូចនក្រផដ្លបាន្ក្ំណត់លក្ខណៈជាក់្លាក់្ ន្ិងអាចេសក្មចបាន្ផដ្រឬសទ?  

 សតីមាន្ការក្ណំត់ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន្  ន្ិងវាយតនម្ឬសទ? សបីមាន្ សតីមាន្លក្ខណៈេមក្េប 
ន្ិងស្្ីយតបសៅន្លងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិងក្មាវធិីអភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្ឬសទ? 

 សតីសេចក្តីក្ពាងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ  ំ ក្តូវបាន្យក្សៅពិសក្ោឹះសោបល់ជាមួយអែក្ពាក់្
ព័ន្ធននឬសទ? 
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ឧបររព័ៃធទី៥ 
ជាំនួយ្សាា រត ី

សម្រម្មប់សរតសរអាំពសីាា នភាពេូតៅ  

សៅសពលេរសេរពីសាា ន្ភាពទូសៅ េកាត នុ្ពល ន្ងិបញ្ហា ក្បឈមរបេ់មូលោឋ ន្ (រាជធាន្ី សខតត ក្ក្ុង 
ក្េុក្ ខណឌ  ឃុ ំេង្កា ត់) ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផ្ន្ការ ឬគ.្.ង ក្តូវអនុ្វតដតាមលំោប់លំសោយដូ្ចខាងសក្កាម ៖  
ទរៀបចំតារាងទិៃែៃ័យ 

តួសលខផដ្លយក្មក្បំសពញក្ែុងតារាងេសងខបទិន្ែន័្យ ក្តូវក្េង់សចញពីសេៀវសៅទនិ្ែន័្យភូមិ ឃុ ំ េង្កា ត់ 
ន្ិងឯក្សារព័ត៌មាន្សាា ន្ភាពមូលោឋ ន្ ផដ្លបាន្សធវីបចចុបបន្ែភាពចុងសក្កាយសគ។ តួសលខមួយចនំ្ួន្ដូ្ចជា ន្ាដ្ ី
ចំន្ួន្ឃុ ំេង្កា ត់ ចំន្ួន្ភូមិ គកឺ្ក្ុមការង្ករក្សាងផ្ន្ការក្តវូបំសពញសោយខ្ួន្ឯង។ ក្ក្មុការង្ករអាចបផន្ាមព័ត៌មាន្
ស្សងសទៀត ផដ្លខ្ួន្យល់ថ្នមាន្សារៈេំខាន់្ដ្ល់ការរសំលចគុណភាពផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពលក្បាឆំ្ែ រំបេ់ខ្ួន្ 
ដូ្ចជា េូចនក្រនន្សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្ក្បក្បសោយចីរភាព សោលសៅ ន្ិងចណុំចសៅក្ែុងផ្ន្ការយុទធសាស្រេដ
អភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ ផតមិន្គួរបផន្ាមសក្ចីន្សពក្នឱំ្យព័ត៌មាន្ទងំសនឹះផក្បសៅជាមិន្េខំាន់្សៅវញិ។ 
ការររទររពីសាា ៃភាពទរដ្ឋកិចច 

ក្ែុងចណុំចសន្ឹះក្ក្ុមការង្ករ ក្តូវសធវីការក្ំណត់ ន្ិងេរសេរតាមផបបវភិាគអំពីេក្មាភាពសេដ្ឋក្ិចចចមបងៗ 
ន្ិងបនា ប់បន្សមំយួចនំ្ួន្ ផដ្លមាន្ក្ែុងមូលោឋ ន្សោយផ្អក្សលីលទធ្លវភិាគផ្ែក្សេដ្ឋក្ិចច។  

េក្មាភាពសេដ្ឋក្ិចចចមបង គេឺំសៅសលីេក្មាភាពផដ្លក្បជាពលរដ្ឋភាគសក្ចីន្អនុ្វតដ សដ្មីបយីក្្លមក្សធវី
ជាក្ម្ាងំេែូលក្ែុងការក្ទក្ទង់ជីវភាពក្បចានំងៃ។ ចផំណក្ឯេក្មាភាពសេដ្ឋក្ិចចបនា ប់បន្ស ំ គឺេំសៅសលីេក្មាភាព
ផដ្លក្បជាពលរដ្ឋមួយចំន្នួ្អនុ្វតដសដ្ីមបរីក្ក្នក្មបផន្ាមេក្មាប់ការក្ទក្ទង់ជីវភាព (សទឹះបីជាបរមិាណចណូំលពី
េក្មាភាពសេដ្ឋក្ិចចបនា ប់បន្សអំាចសក្ចីន្ជាងចណូំលពីេក្មាភាពសេដ្ឋក្ិចចចមបងក៏្សោយ ក៏្សៅផតចាត់ទុក្ថ្នជា
េក្មាភាពសេដ្ឋក្ិចចបនា ប់បន្ស)ំ។  
ឧទេរណ៍ ៖ ក្ែុងក្េកុ្ផដ្លមាន្ក្បជាពលរដ្ឋភាគសក្ចនី្ក្បក្បរបរជាអាជីវក្រលក់្ដូ្រ ដូ្សចែឹះេក្មាភាពសេដ្ឋក្ិចច
ចមបងគអឺាជីវក្មា សទឹះបីជាចំណូលពីការលក់្ដូ្ររបេ់ក្បជាពលរដ្ឋមាែ ក់្ៗអាចមាន្ក្ក្មិតទបជាងចំណូលពេីក្មា
ភាពស្សងក៏្សោយ។ ក្ក្ុមការង្ករក្តូវវភិាគសាា ន្ភាពអាជីវក្មាជាក់្ផេដងក្ែុងផដ្ន្ដ្ីរបេ់ខ្ួបសោយពិន្ិតយពកី្តាដ  អវីខ្ឹះ
ផដ្លបាន្ជំរុញ ន្ិងអវីខ្ឹះជាឧបេគគដ្ល់ការ្ន្ស ងីទងំចំសពាឹះមុខ ន្ិងយូរអផងវងរបេ់វេ័ិយសន្ឹះក្ែុងក្េុក្ 
សេយីផដ្លក្ំពុងជឹះឥទធិពលសលីក្ក្មិតជីវភាពក្បចានំងៃរបេ់ក្បជាពលរដ្ឋ។ ទន្ាលមសន្ឹះ ក្តូវបរោិយពីអវីខ្ឹះផដ្លនំ
ឱ្យមាន្ការផ្្ទេ់បដូរក្ែុងមុខរបរជំន្ួញ (ឧទេរណ៍ : ក្តាដ សេដ្ឋក្ិចចផក្បក្បួល) សេយីអវខី្ឹះផដ្លក្តូវសធវីការពោោម
ទប់សាា ត់ ឬក្គប់ក្គងការផ្្ទេ់បដូរទងំសន្ឹះសដ្មីបធីានន្ិរន្ដរភាព ន្ិងភាពរកី្ចសក្មនី្ក្ែុងវេ័ិយសន្ឹះ។ ចំសពាឹះរដ្ឋបាល
ផដ្លមាន្ក្បជាពលរដ្ឋភាគសក្ចីន្ក្បក្បរបរសធវីផក្េ េក្មាភាពសេដ្ឋក្ិចចចមបងសនឹះ គកឺ្េកិ្មា សទឹះបជីាចំណូលបាន្
មក្ពីការសធវីផក្េរបេ់ក្បជាក្េិក្រមាែ ក់្ៗអាចតចិជាងចំណូលពីេក្មាភាពស្សងក៏្សោយ។  

ក្ែុងផ្ែក្សេដ្ឋក្ចិច រមួមាន្ ៖ 
 អាជវីក្មា ៖ មុខរបរេំខាន់្ៗក្ែុងវេ័ិយអាជីវក្មារមួមាន្ មុខរបរជំន្ួញ ក្បសភទេិបបក្មានន ជាង

ជួេជុល។ល។ ក្ែុងសាា ន្ភាពអាជីវក្មា ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុ្ពលេំខាន់្ៗរបេ់មូលោឋ ន្ 
ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមននផដ្លមូលោឋ ន្ក្ពុំងជបួក្បទឹះ។ 

 ក្េកិ្មា ៖ េក្មាភាពេខំាន់្ៗក្ែុងវេ័ិយក្េិក្មា រមួមាន្ ការោដុំ្ឹះក្េូវ ដ្ំណ្តកំ្េឧិេាេក្មា 
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ន្ិងដ្ំណ្តរំមួ្ស ំ ការចិញ្ច លមេតវន្ិងក្តី ការសក្បីក្បាេ់ដ្ីធ្ី ន្ិងក្បព័ន្ធធារាសាស្រេដផដ្លជួយោកំ្ទដ្ល់
ការង្ករក្េិក្មា។ ក្ែុងសាា ន្ភាពក្េកិ្មា ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់អំពីេកាដ នុ្ពលេំខាន់្ៗរបេ់មូលោឋ ន្
ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមននក្ំពុងជបួក្បទឹះសៅក្ែុងមូលោឋ ន្។ 

 ឧេាេក្មា ៖ េក្មាភាពេំខាន់្ៗក្ែុងវេ័ិយឧេសេក្មារមួមាន្ េក្មាភាពេិបបក្មា សរាងចក្ក្ 
ន្ិងការង្ករេណំង់ជាសដ្ីម។ ដូ្សចែឹះ ក្តូវេរេរសរៀបរាប់អពំេីកាដ នុ្ពល ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់្ៗ
ផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លងវេ័ិយសន្ឹះ។ 

 គមនគមន៍្ ៖ េរសេរសរៀបរាប់អំពីេកាដ នុ្ពលនន្ក្បព័ន្ធសេោឋ រចនេមព័ន្ធ្្ូវសោក្ ន្ងិ្្ូវទលក្ផដ្ល
ក្េុក្មាន្ ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់្ៗផដ្លមូលោឋ ន្ក្ពុំងជួបក្បទឹះ។ 

 សេវាក្មា ៖ េរសេរសរៀបរាប់អំពីេកាដ នុ្ពល ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមនន្សេវាក្មាននពាក់្ព័ន្ធន្លងសាធារ
ណការ ទលក្សាអ ត អគគេិន្ី ទី្ ារ សទេចរណ៍។ល។  

 ការវនិ្សិោគ ៖ ចណុំចសន្ឹះក្តវូេរសេរសរៀបរាប់អំពីទំនក់្ទំន្ង ន្ិងក្ិចចេេក្បតិបតដិការជាមួយវេ័ិយ
ឯក្ជន្ សដ្ីមបសីរៀបចំគសក្មាងអភិវឌ្ឍន៍្នន ដូ្ចជាការអភវិឌ្ឍន៍្្ារ ចណំតរងយន្ដ ្្ូវ សាព ន្ ន្ិង
គសក្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ស្សងសទៀត។ ដូ្សចែឹះក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុ្ពល ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមចមបងៗផដ្ល
ពាក់្ព័ន្ធន្លងការវនិ្ិសោគសន្ឹះ។ 

 ការទនំក់្ទនំ្ង ន្ងិក្ចិចេេក្បតបិតតកិារអន្តរជាត ិ ៖ ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់អពំីទំនក់្ទំន្ង ន្ិងក្ចិច
េេក្បតបិតតិការជាមួយពាណិជាក្រ ឬក្ក្ុមេ ុន្ក្ែុងក្េុក្ សក្ៅក្េុក្ ឬក្ិចចេេក្បតបិតតិការ ឬការ
ចងេម័ពន្ធសមក្តីជាមួយអាជាា ធររដ្ឋបាលននសដ្ីមបអីភិវឌ្ឍន៏្មូលោឋ ន្ ដូ្ចជា ការបសងាីតតំបន់្អភវិឌ្ឍន៍្ 
ការអភិវឌ្ឍសេោឋ រចនេមព័ន្ធ ការការពារទលក្ជនំ្ន់្ ន្ិងការអភិវឌ្ឍទី្ារជាសដ្ីម។ ដូ្សចែឹះក្តូវេរសេរ
សរៀបរាប់អំពីេកាត នុ្ពល ន្ងិបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់្ៗ ផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លងការង្ករទងំសន្ឹះ។ 

សក្ៅពីចណុំចេខំាន់្ផដ្លបាន្សរៀបរាប់ខាងសល ី ក្ក្ុមការង្ករអាចបផន្ាមនូ្វចណុំចស្សងសទៀត ផដ្លយល់
ថ្នចាបំាច់ ន្ិងគួរបញ្ចូ លក្ែុងផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្។ ការេរសេរសរៀបរាប់ចំណុចបផន្ាមសន្ឹះ គឺដូ្ចោែ ន្លងចំណុច
ននខាងសលីសោយសផ្ទដ តសលេីកាដ នុ្ពល ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមនន ។ 

ការររទររពីសាា ៃភាពរងគរកិចច  
សាា ន្ភាពេងគមក្ិចច គឺជាផ្ែក្មួយផដ្លក្តូវសធវីការេិក្ាពលីក្ខណៈក្បជាសាស្រេដ សេវាសាធារណៈផ្ែក្

េងគម ន្ិងេុវតាិភាពរបេ់ក្បជាពលរដ្ឋ ដូ្ចជា សាា ន្ភាពអប់រ ំ េុខុមាលភាព សយន្ឌ័្រ ភាពក្ក្ីក្ក្ អំសពេីងិា ការ
ជួញដូ្រស្រេដនី្ិងកុ្មារ ការសលកី្ក្មពេ់េិទធិមនុ្េស ន្ិងសាា ន្ភាពសាេនជាសដ្ីម។ សពលេរសេរអំពសីាា ន្ភាពេងគម
ក្ិចចក្តូវេរសេរតាមផបបវភិាគសោយផ្អក្សលលីទធ្លនន្ការវភិាគេងគមក្ិចច ន្ងិក្តូវសផ្ទដ តសលចីំណុចេំខាន់្ៗមួយ
ចំន្ួន្ដូ្ចខាងសក្កាម ៖  

 អប់រ ំ ៖ េរសេរពីការេសក្មចបាន្របេ់វេ័ិយអប់រ ំ ដូ្ចជា ការេិក្ារបេ់កុ្មារ េដង់ោរអប់រ ំ (ការ
ចូលសរៀន្របេ់កុ្មារសៅថ្នែ ក់្មសតដយយ បឋមេកិ្ា អនុ្វទិោល័យ ការសបាឹះបង់សចាលការេិក្ា ការ
សរៀន្ក្តួតថ្នែ ក់្ ពិសេេសក្ាងក្េី ការង្ករអក្ខរក្មា...)។ 

 េុខាភបិាល ៖ េរសេរពសីាា ន្ភាពេុខភាពរបេ់ក្បជាជន្ ពិសេេស្រេដនី្ិងកុ្មារ ក្ក្មិតនន្ការ      
ទទួលបាន្សេវាេុខភាព អក្តាមរណភាពមាតាន្ិងទរក្ សក្ោឹះថ្នែ ក់្សក្ីតពីជំងឺស្សងៗ ន្ិងបញ្ហា
ផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លងេុខភាពមាតាន្ិងកុ្មារ ទលក្សាអ ត អនម័យ បញ្ហា យុវវយ័ េុខភាពបន្ដពូជ ។ល។  
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 សយន្ឌ័្រ ៖ គួរេរសេរពីការទទួលយក្សេវា ការចូលរមួចំផណក្របេ់ស្រេដីក្ែុងការេសក្មចចិតតនន 
ន្ិងេក្មាភាពេងគម ន្ិងការលំបាក្ផដ្លស្រេដីក្ពុំងជបួក្បទឹះ (បុរេពុំបាន្ជួប) ឬក្តាដ ទងំឡាយ
ក្ែុងេងគម ផដ្លនឱំ្យស្រេដជីួបការលំបាក្ញលក្ញាប់ជាងបុរេ។ 

 ភាពក្ក្កី្ក្ ៖ េរសេរពីក្ក្មតិក្ក្ីក្ក្របេ់ក្បជាជន្សោយបង្កា ញពីមូលសេតុចមបងៗផដ្លនឱំ្យមាន្ 
ក្គួសារមួយចំន្ួន្ធ្ាក់្ខ្ួន្ក្ក្ មូលសេតុផដ្លក្គួសារក្ក្ីក្ក្មិន្អាចផក្លមអជីវភាពរបេ់ពួក្សគបាន្ ន្ិង 
មូលសេតុផដ្លនឲំ្យក្គួសារក្ក្ីក្ក្បាន្ផក្លមអជីវភាពខ្ួន្។ 

 សាេន ៖ សរៀបរាប់ពីក្បសភទសាេន ន្ិងចំន្ួន្ភាគរយក្បជាពលរដ្ឋ ផដ្លកាន់្សាេនន្ីមួយៗ។ 
 អសនដ ក្បសវេន៍្ ន្ងិការផ្្ទេ់លសំៅ ៖ ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីសាា ន្ភាពនន្ការផ្្ទេ់លំសៅរបេ់ក្បជា

ពលរដ្ឋពតីំបន់្ស្សងៗចូលមក្មូលោឋ ន្ខ្ួន្សដ្ីមបកី្បក្បមុខរបរនន ដូ្ចជា ក្បក្បមុខរបរជាក្មាក្រ
រត់ម៉ាូតូឌុ្ប ក្មាក្រសរាងចក្ក្ ន្ិងជន្បរសទេផដ្លចូលមក្ជាអែក្សទេចរ ឬមក្ក្បក្បមុខរបរ។ ចណុំច 
សន្ឹះ ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុ្ពល ន្ងិបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់្ៗ ផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លងសាា ន្ភាពទងំ
សន្ឹះ។ 

សក្ៅពីសាា ន្ភាពេំខាន់្ៗខាងសលី ក្ក្ុមការង្ករអាចសធវីការសរៀបរាប់បផន្ាមពីសាា ន្ភាពស្សងសទៀតផដ្លពាក់្
ព័ន្ធន្លងសាា ន្ភាពេងគមក្ិចច តាមសាា ន្ភាពជាក់្ផេដងរបេ់មូលោឋ ន្ ដូ្ចជាការសលីក្ក្មពេ់េិទធកុិ្មារ ន្ិង
ក្បជាពលរដ្ឋទូសៅ ការទប់សាា ត់េក្មាភាពជួញដូ្រស្រេដីន្ងិកុ្មារ ការទប់សាា ត់អំសពីេងិាក្ែុងក្គួសារ ន្ិង
ការជួយជន្ចាេ់ជរាោា ន្ទីពលង ន្ិវតដជន្  កុ្មារក្ំក្ពា ជន្អនថ្ន។ល។ 

ការររទររពីសាា ៃភាពធៃធាៃធរាជាតិ បរសិាា ៃ ៃិងលការបៃាំៃឹងការផ្ស្បស្បួលអាការធាតុ 
ផ្ែក្សន្ឹះក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីអវីខ្ឹះផដ្លជាភាពខ្ាងំ(េកាដ នុ្ពល) ន្ិង្លក្បសោជន៍្ ផដ្លមាន្ដូ្ចជា 

ដ្ីធ្ី ន្ងិធន្ធាន្ធមាជាតិ ន្ងិអវីខ្ឹះផដ្លជាបញ្ហា ក្បឈម ឬឧបេគគផដ្លក្ំពុងគំរាមក្ំផេងដ្ល់ដ្ីធ្ី ធន្ធាន្ធមា    
ជាតិ ន្ិងបរសិាា ន្។ ទន្ាលមសន្ឹះ ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីសក្ោឹះថ្នែ ក់្ ការបាត់បង់ខូចខាត ការបំ្្ិចបំផ្្ទញ ការផក្បក្បួល 
ន្ិង្លប៉ាឹះពាល់ជាអវជិាមាន្ពីបាតុភូតទងំឡាយសក្ីតមាន្ស ងី ផដ្លបងាសោយមនុ្េស ឬសោយធមាជាត។ិ  

ការេរសេរផ្ែក្សន្ឹះក្តូវផ្អក្សលីលទធ្លនន្ការវភិាគការសក្បីក្បាេ់ដ្ីធ្ី ការវភិាគធន្ធាន្ធមាជាតិ ការវភិាគ
បរសិាា ន្ ន្ងិការវភិាគសក្ោឹះមេន្ដរាយ សោយសផ្ទដ តសលី ៖ 

 ការសក្បកី្បាេ់ដ្ធី្ ី ៖ ក្តូវសរៀបរាប់ពីបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់្ៗ ផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លងការសក្បីក្បាេ់ដ្ីលំសៅ
ោឋ ន្ ដ្ីសធវីផក្េ ដ្ីចមាា រ ដ្ីេក្មាប់ការវនិ្សិោគ ដ្ីេមបទន្ តំបន់្អភិរក្ស។ល។ ចំសពាឹះការសក្បីក្បាេ់
ដ្ីេក្មាប់លំសៅោឋ ន្ ក្តូវសរៀបរាប់ពីេកាដ នុ្ពលន្ិងបញ្ហា ក្បឈមផដ្លពាក់្ព័ន្ធន្លងការក្ណំត់ក្បសភទ
លំសៅោឋ ន្ ការផ្្ទេ់បដូរទីតាងំ ការសរៀបចំន្ងិក្គប់ក្គងេំណង់អនធិបសតយយ ន្ងិការសរៀបចំប្ង់
លំសៅោឋ ន្ជាសដ្ីម។ល។ 

 ធន្ធាន្ធមាជាត ិ ៖ បរោិយពីធន្ធាន្ធមាជាតិេខំាន់្ៗ ផដ្លមាន្ ដូ្ចជា ដ្ធី្ី នក្ពសឈ ីេតវនក្ព 
ធន្ធាន្ជល្ល បលង អូរ េាលង ផរ ៉ា...។ល។ ផដ្លក្បជាជន្ពលងផ្អក្សលីធន្ធាន្ទងំសន្ឹះ េក្មាប់
ក្ទក្ទង់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ពួក្ោត់។ ដូ្សចែឹះ ក្តូវេរសេរពីក្ក្មិតនន្ការសក្បីក្បាេ់ធន្ធាន្ទងំសន្ឹះ 
ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមចមបងៗផដ្លក្ំពុងជួបក្បទឹះពាក់្ព័ន្ធន្លងការសក្បកី្បាេ់សន្ឹះ។ 

 បរសិាា ន្ ៖ ក្តូវសរៀបរាប់ពេីកាដ នុ្ពលពាក់្ព័ន្ធន្លងបរសិាា ន្ ដូ្ចជាក្ផន្្ងហាត់ក្បាណ ន្ងិេួន្ឧទោន្ 
សាធារណៈ ទលីាន្ចាក់្េរំាម ន្ិងបញ្ហា នន ផដ្លគំរាមក្ំផេងសលបីរសិាា ន្ ដូ្ចជាការបំពុល 
បរោិកាេ េណំល់រ លង ន្ិងរាវ។ល។ 
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 សក្ោឹះមេន្ដរាយចមបងៗ ៖ សរៀបរាប់ពីសាា ន្ភាពនន្ការបំ្្ិចបំផ្្ទញសោយសារខយល់ពយុឹះ ខយល់ក្ស្រនត ក់្ 
សភ្ីងស្ឹះ្ាឹះ សក្ោឹះថ្នែ ក់្សោយសារយុទធភណឌ មនិ្ទន់្្ាុឹះ សក្ោឹះទលក្ជំន្ន់្។ល។ 

 ការផក្បក្បលួអាកាេធាតុ ៖  សរៀបរាប់ពីទលក្ជំន្ន់្ ភាពរាងំេៃួត េីតុណា ភាពស ងីខពេ់ ក្ក្មតិទលក្ 
សភ្ៀងមិន្សទៀងទត់។ 

ការររទររពីសាា ៃភាពរដ្ឋរល ៃិងរៃតិរខុរណាត ប់ធាែ ប់សាធារណ្ៈ  
ផ្ែក្សន្ឹះក្តូវេរសេរសរៀបរាប់សោយេសងខបពីចណុំចេំខាន់្ៗដូ្ចជា អភបិាលក្ិចច ការក្គប់ក្គងផដ្ន្ដ្ី េាិត ិ

ក្បជាជន្ ក្ចិចការេន្ដិេុខ ន្ងិេណ្តដ ប់ធាែ ប់សាធារណៈ សោយផ្អក្សលីលទធ្ លនន្ការវភិាគសាា ន្ភាពរដ្ឋបាលេន្ដិ
េុខ ន្ងិេណ្តដ ប់ធាែ ប់សាធារណៈ។ ទិន្ែន័្យន្ងិព័ត៌មាន្មួយចំន្នួ្ផដ្លក្តូវសរៀបរាប់ក្ែុងផ្ែក្សន្ឹះ មាន្បង្កា ញក្ែុង 
តារាងន្ាដ្ភូីមិសាស្រេតមូលោឋ ន្ (ចំន្ួន្ឃុ ំេង្កា ត់ ភូមិ) ន្ងិេាិតកិ្បជាជន្។  

 អភបិាលក្ចិច ៖ សរៀបរាប់ពីភាពខ្ាងំ ន្ិងបញ្ហា ក្បឈមននពាក់្ព័ន្ធន្លងអភិបាលក្ិចច។ 
 ក្គប់ក្គងផដ្ន្ដ្ ី ៖ សរៀបរាប់ពភីាពខ្ាងំ ន្ងិបញ្ហា ក្បឈមពាក់្ព័ន្ធន្លងការសរៀបចំ ន្ិងក្គប់ក្គងផដ្ន្ដ្ី

រដ្ឋបាល ដូ្ចជា ការក្ណំត់ក្ពំក្បទល់ផដ្ន្ដ្ភូីមិសាស្រេតរដ្ឋបាល ន្ិងតបំន់្េខំាន់្ៗក្ែុងមូលោឋ ន្ ការ
បសងាីតឃុ ំេង្កា ត់ ន្ិងភូមិងាី ការសរៀបចបំ្ង់សោលជាសដ្ីម។ 

 ការក្គប់ក្គងេាតិ៖ិ សរៀបរាប់ពបីញ្ហា េំខាន់្ៗពាក់្ព័ន្ធន្លងការចុឹះបញ្ា ី ន្ិងការង្ករអក្តានុ្កូ្លោឋ ន្។ 
 ការង្ករេន្ដេុិខ ន្ងិេណ្តដ ប់ធាែ ប់សាធារណៈ ៖ សរៀបរាប់ពីភាពខ្ាងំ ន្ងិបញ្ហា េំខាន់្ៗពាក់្ព័ន្ធ

ន្លងការក្គប់ក្គង ការរក្ាេន្ដិេុខន្ិងេណ្តដ ប់ធាែ ប់សាធារណៈ សៅតបំន់្ទីក្បជុំជន្េំខាន់្ៗ។ 
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