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មាតិកា 
 

ផ្ផែកទី១ 
ទិដ្ឋភាពទូទៅននការទរៀបចំ និងកសាងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធាន ី

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

ផ្ផែកទី២ 
ទរមង់ទ ៀវទៅផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 

១. ក្ក្បមុខ          ៥ 
២. មាតិកាសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី      ៦ 
៣. សេចក្តីពនយល់អំពីបណ្តត េមាេធាតុននសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី   ៧ 

ផ្ផែកទី៣ 
វិធីសាស្រ តទរៀបច ំ 

និងកសាងផ្ផនការអភិវឍន៍រាជធាន ី

ជំហានទី១ ៖ ការសរៀបចំ និងផសពវផាយេតីពីការសរៀបចំផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  ២១ 
ជំហានទី២ ៖ ការសរៀបចំ និងចងក្ក្ងសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  ២៩ 
ជំហានទី៣ ៖ ការពិនិតយ អនុម័ត និងផសពវផាយផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី   ៤៤ 

ផ្ផែកទី៤ 
ឧប មព័នធ រមាប់ជាជំនួយសាម រតី  

ទៅទពលទរៀបចំ និងកសាងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 
ឧបេមព័នធទី១ ៖ ទក្មង់គំរូសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយ   ៤៧ 
ឧបេមព័នធទី២ ៖ វធីិសាស្រេតវភិាគសាថ នភាព      ៥០ 
ឧបេមព័នធទី៣ ៖ វធីិសាស្រេតចាត់អាទិភាព       ៥៨ 
ឧបេមព័នធទី៤ ៖ ចំណុចគនឹ្ឹះេក្មាប់ក្កុ្មក្បឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ៥៩ 
ឧបេមព័នធទី៥ ៖ ជំនយួសាា រតីេក្មាប់ការសរៀបចំេរសេរសាថ នភាពទូសៅ   ៦០



 

 

 

 

 

បែាកេី១ 

េិដ្ាភាពេូតៅនន 

ការតរៀបចាំ និងកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី
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េិដ្ាភាពេូតៅ 

ននការតរៀបចាំ និងកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធាន ី

១. តសចកតីតែតើម្ 

ចាប់េតីពីការក្គប់ក្គងរដឋបាលរាជធានី សខតត ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  និងចាប់េតីពីការក្គប់ក្គង       
រដឋបាលឃុ ំ េង្កា ត់ បានតក្មូវឲ្យក្កុ្មក្បឹក្ាននរដឋបាលថ្នន ក់្សក្កាមជាតិនីមួយៗសរៀបចំក្សាងផផនការ
អភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ សោយមានការចូលរមួពីក្គប់ភាគីាក់្ព័នធនន។ ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពល
ក្បាឆំ្ន  ំ គឺជាមសធោបាយោ៉ា ងេំខាន់របេ់រដឋបាលថ្នន ក់្សក្កាមជាតិ ផដលក្តូវសក្បីក្បាេ់េក្មាបកំ់្ណត់អំពី
បញ្ហា  និងតក្មូវការជាអាទិភាពោ៉ា ងពិតក្បាក្ដរបេ់មូលោឋ ន និងយុទធសាស្រេតនន សដីមបសីោឹះក្សាយ
នូវបញ្ហា ក្បឈមទងំសនឹះ េំសៅសឆី្យតបសៅនឹងតក្មូវការជាអាទិភាពរបេ់ក្បជាពលរដឋោ៉ា ងមានក្បេិទធ
ភាព។  

សោលនសោបាយេតីពីក្បព័នធផផនការរបេ់រដឋបាលថ្នន ក់្សក្កាមជាតិ បានផតល់ជាទេសនទន និង 
ចងអុលបង្កា ញដល់ការសរៀបចំ និងផក្េក្មួលសេចក្តីផណនបំសចចក្សទេេតីពីការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការ
អភិវឌឍន៍ឲ្យក្េបតាមចរតិលក្ខណៈសផសងៗោន របេ់រដឋបាលនីមយួៗសៅថ្នន ក់្សក្កាមជាតិ។ តាមន័យសនឹះ 
ផផនការរាជធានី គឺជាផផនការផដលមានបញ្ចូ លោន នូវផផនការរបេ់រាជធានីផ្ទទ ល់ និងផផនការរបេ់រដឋបាល 
ននចំណុឹះរាជធានី (ខណឌ  និងេង្កា ត់ក្នុងរាជធានី) ឲ្យសៅជាផផនការរមួមយួ សោយធានបាននូវេវ័យ
ភាព ការផារភាជ ប់ និងេុីេង្កវ ក់្ោន ក្នុងការអភិវឌឍ (ការសាងេង់សេោឋ រចនេមព័នធ និងការផតល់សេវាក្មា) 
ក្នុងរាជធានី និងក្នុងរដឋបាលចំណុឹះទងំសនឹះ។ ផផនការរបេ់រដឋបាលចំណុឹះរាជធានី រមួមាន ផផនការ
ខណឌ  និងផផនការេង្កា ត់។ ផផនការខណឌ  គឺជាផផនការផដលមានការេក្មបេក្មួល ការបំសពញបផនថម 
និងការោកំ្ទដល់ផផនការេង្កា ត់។ ផផនការេង្កា ត់ក្នុងខណឌ  ជាផផនការផដលសរៀបចំស ងីសោយមានការ
ពិភាក្ា និងពិសក្ោឹះសោបល់ផ្ទទ ល់ជាមួយក្បជាពលរដឋសៅក្នុងេង្កា ត់នីមួយៗ។ ផផនការខណឌ  និងផផនការ 
េង្កា ត់ជាេមាេភាគននផផនការរាជធានី។ ការពិសក្ោឹះសោបល់ និងការចូលរមួរបេ់ក្បជាពលរដឋ វេ័ិយ
ឯក្ជន េងគមេុីវលិ និងអនក្ាក់្ព័នធននក្នុងដំសណីរការសរៀបចំផផនការរាជធានី ផផនការខណឌ  និងផផន
ការេង្កា ត់ចំណុឹះរាជធានី គឺជាសោលការណ៍េំខាន់ និងចាបំាច់។  

ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីភនំសពញក្តូវសរៀបចំក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីរបេ់ខួ្ន ផដលឆុ្ឹះបញ្ហច ងំអំពី 
១).ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន េំក្មាបអ់ាណតតិរបេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ា និង២).ក្មាវធីិអភិវឌឍនមូ៍លោឋ ន
រយៈសពលក្បាឆំ្ន ។ំ ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន េំក្មាប់អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា ជាផផនការផដលមាន
ចរតិជាទេសនៈអភិវឌឍន៍រមួរបេ់រដឋបាលថ្នន ក់្សក្កាមជាតិ សោយរមួបញ្ចូ លនូវសោលសៅអភិវឌឍន៍របេ់ក្ក្េួង 
សាថ ប័ន មនទីរ ឬអងគភាពននរបេ់រាជរោឋ ភិបាល េងគមេុីវលិ និងវេ័ិយឯក្ជន ផដលបានផតល់សេវា 
េមាា រៈ ឬសេោឋ រចនេមព័នធសោយផ្ទទ ល់សៅក្នុងផដនេមតថកិ្ចចរបេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ារាជធានី។ ក្មាវធីិអភិវឌឍន៍
មូលោន នរយៈសពលក្បាឆំ្ន ជំារសបៀបវារៈ ឬក្មាវធីិជាក់្ផេតងផដលរដឋបាលរាជធានីចង់េសក្មចបានក្នុងអាណតតិ 
ខួ្នេក្មាប់បង្កា ញពីគណសនយយភាពរបេ់ខួ្នចំសាឹះក្បជាពលរដឋ និងចំសាឹះរាជរោឋ ភិបាល។ ក្មាវធីិអភិ
វឌឍន៍មូលោន នមានេមាេភាគ ១).ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ ២).ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវាក្មា និង៣).ការោក់្សចញ 
លិខិតបទោឋ នគតិយុតតនន។  
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២.  តោលការណ ៍

ការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ក្តូវផផអក្សលីសោលការណ៍េំខាន់ដូចខាងសក្កាម ៖  
១. ការផចក្រផំលក្ព័ត៌មាន  
២. តម្ាភាព 
៣. េងគតិភាព និងេុខដុមនីយក្មា 
៤. ការចូលរមួពិសក្ោឹះសោបល់ជាទូសៅ 
៥. ការសឆី្យតបនឹងតក្មូវការ 
៦. គណសនយយភាពតាមផបបក្បជាធិបសតយយ 
៧. ក្បេិទធភាព និងេុក្កឹ្តភាពសេដឋកិ្ចច និងេងគម 
៨. ការធានចីរភាពធនធានធមាជាតិ និងបរសិាថ ន 
៩. ការធានេមធម៌ 

៣.  យ្នដការ និងភារកិចេ  

យនតការ ផដលទទលួខុេក្តូវក្នុងការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី គឺ ៖ 
៣.១.  ម្រកុម្ម្របឹការាជធានី មានភារកិ្ចច ៖ 

 ផណនផំផនក្សោលនសោបាយេក្មាប់ក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ពិនិតយ និងអនុម័តក្បតិទិនការង្ករេក្មាប់ដំសណីរការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ចូលរមួក្នុងដំសណីរការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  
 តាមោន និងវាយតនម្ ន       រ រក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  
 ពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  
 តាមោនក្តួត ពិនិតយ និងវាយតនម្ការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ពិនិតយ និងអនុម័តេំសណីវសិសាធនក្មាផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ក្នុងក្រណីចាបំាច់។ 

៣.២.  គណៈអភិបាលរាជធានី  មានភារកិ្ចច ៖ 
 ដឹក្ន ំនិងេក្មបេក្មួលការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ក្េបតាមការផណនរំបេ់
ក្ក្មុក្បឹក្ារាជធានី  

 ដឹក្នេំិកាខ សាលា សវទិកាពិសក្ោឹះសោបល់ននក្នុងដំសណីរការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍ 
រាជធានី 

 ពិនិតយ និងផដល់សោបល់សៅសលីសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី មុន      ក្ក្ុម
ក្បឹក្ារាជធានី          អនុម័ត  

 ោក់្ជូនក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីពិនិតយ និងអនុម័តសលីសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ោក់្េំសណីវសិសាធនក្មាផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីជូនក្កុ្មក្បឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័ត 
 ដឹក្ន ំនិងេក្មបេក្មួលការសធវីវសិសាធនក្មាផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ដឹក្ន ំនិងេក្មបេក្មួលការតាមោន  និងវាយតនម្ការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី
តាមការផណនរំបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា។ 
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៣.៣.  ម្រកុម្ការងារកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្ាវិធីវិនិតោគរាជធានី  មានភារកិ្ចច ៖ 
 សរៀបចំសេចក្ដីក្ាងក្បតិទិនការង្ករេក្មាប់ដំសណីរការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 សរៀបចំសេចក្ដីក្ាងសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 
 េក្មបេក្មួលដំសណីរការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 សរៀបចំេិកាខ សាលា សវទិកាពិសក្ោឹះសោបល់ជាមយួភាគីាក់្ព័នធននក្នុងដំសណីរការ
ក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  

 សរៀបចំចងក្ក្ង និងផក្េក្មួលសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  
 សរៀបចំសេចក្ដីក្ាងសេចក្តីេសក្មចេតីពីការោក់្ឲ្យសក្បីក្បាេ់សេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍   
រាជធានី 

 សរៀបចំសេចក្តីក្ាងវសិសាធនក្មាផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។  
៣.៤.  គណៈកម្មា ធិការសម្រម្បសម្រម្ួលបតចេកតេស មានភារកិ្ចច ៖ 

 ចូលរមួក្នុងដំសណីរការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 េក្មបេក្មួលការចូលរមួរបេ់ក្គប់អន ាក់្ព័នធក្នុងដំសណីរការសរៀបចំផផនការអភិវឌឍន៍ 
រាជធានី  

 ពិនិតយ និងជូនសោបល់សៅក្កុ្មក្បឹក្ា មុនសធវីការអនុម័តសលីសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍ 
រាជធានី។ 

យនតការទងំបួនខាងសលី គឺជាយនតការេនូលក្នុងការចូលរមួ និងទទលួខុេក្តូវផ្ទទ ល់សលីការសរៀបចំ 
និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។ ជាមយួោន សនឹះ សដីមបធីានឲ្យផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីមានគុណ
ភាពសនឹះចាបំាច់ក្តូវមានយនតការោកំ្ទ ផដលមាន ៖ 

៣.៥.  គណៈកម្មា ធិការពិតម្រោោះតោបល់កិចេការស្រសតី និងកុម្មររាជធានី មានភារកិ្ចច ៖ 
 ចូលរមួក្នុងការក្សាងចក្ខុវេ័ិយ និងយុទធសាស្រេតេក្មាប់ការអភិវឌឍសៅក្នុងផដនេមតថកិ្ចច
របេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី និងសដីមបឲី្យេសក្មចបាននូវេមភាពសយនឌ័រ និងការផតល់សេវា
សផសងៗ ផដលាក់្ព័នធនឹងេមភាពសយនឌ័រ ស្រេតី យុវវយ័ និងកុ្មារ 

 ក្បមូល និងវភិាគព័ត៌មាន ទិននន័យផដលទក់្ទងនឹងសយនឌ័រ និងតក្មូវការស្រេតី យុវវយ័ និង 
កុ្មារ សដីមបោីក់្បញ្ចូ លព័ត៌មានទងំសនឹះសៅក្នុងផផនការអភិវឌឍន៍របេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 

 ចូលរមួផតល់ព័ត៌មាន និងការារខឹ្មសារការង្ករាក់្ព័នធស្រេតី យុវវយ័ និងកុ្មារ ក្នុងផដនេមតថ
កិ្ចចខួ្នក្នុងដំសណីរការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 

 េេការបំសពញការង្ករននតាមេំណូមពរពីក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីសដីមបកី្សាង 
ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។  

៣.៦. ម្នទីរបែនការរាជធានី មានភារកិ្ចច ៖ 
 ោកំ្ទបសចចក្សទេក្នុងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ដល់ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការ 
រាជធានី ដូចជា ការង្ករក្េង់ទិននន័យពីមូលោឋ នភូមិ េង្កា ត់ ការង្ករចងក្ក្ងក្ក្មងព័ត៌មាន



4 

 

សាថ នភាពរាជធានីក្បចាឆំ្ន  ំ ឯក្សារពិនទុវេ័ិយ និងោកំ្ទការង្ករសរៀបចំ និងេក្មបេក្មួលក្នុង
កិ្ចចក្បជំុ ឬសវទិកាននក្នុងដំសណីរការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  

 េេការជាមយួមណឌ លអភិវឌឍន៍ធនធានមនុេសរាជធានី និងទីចាត់ការផផនការនិងវនិិសោគ 
រាជធានី ក្នុងការបណតុ ឹះបណ្តត លអំពីបសចចក្សទេេតីពីការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ការ
សក្បីក្បាេ់ទិននន័យ និងបសចចក្សទេតាមោន និងវាយតនម្លទឋផលអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ 

 េេការផតល់ការោកំ្ទបសចចក្សទេតាមោន និងវាយតនម្លទឋផលននការអនុវតតផផនការអភិ 
វឌឍន៍រាជធានីដល់េមាជិក្ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី និងបុគគលិក្េំខាន់ៗរបេ់រាជធានីតាមេំសណី 
ពីអនក្ាក់្ព័នធ។ 

៣.៧. េីចាត់ការបែនការ និងវិនិតោគរាជធានី មានភារកិ្ចច ៖ 
 េេការជាមយួមណឌ លអភិវឌឍន៍ធនធានមនុេសរាជធានី មនទីរផផនការរាជធានី និង ឬអងគ
ភាពជំនញក្នុងការបណតុ ឹះបណ្តត លេមាជិក្ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការ
រាជធានី និងអនក្ាក់្ព័នធអំពីនីតិវធីិក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 

 ជំរុញ និងោកំ្ទការក្បមូល និងរក្ាសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីទុក្ជាឯក្សារ 
 ជយួក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីក្នុងការសរៀបចំ និងអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី និងការតាមោន 
និងវាយតនម្អំពីលទឋផលននការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។ 

៣.៨.  ម្នទីរជាំនញ និងអងគភាពននជុាំវិញរាជធានី  មានភារកិ្ចច ៖  
 ចូលរមួ និងផដល់នូវព័ត៌មានជាធាតុចូលដល់ការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ចូលរមួក្នុងការវភិាគសាថ នភាពរាជធានី  
 ចូលរមួកិ្ចចក្បជំុ និងសវទិកាននាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។ 

៣.៩.  គណៈអភិបាលែណឌ  មានភារកិ្ចច ៖ 
 ចូលរមួ និងផដល់ព័ត៌មានជាធាតុចូលាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  
 ចូលរមួកិ្ចចក្បជំុ និងឬសវទិកាននាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។ 

៣.១០. តៅសងាា ត់  មានភារកិ្ចច ៖ 
 ចូលរមួ និងផដល់ព័ត៌មានជាធាតុចូលាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ចូលរមួកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់ននេដីពីការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។  

៣.១១. អងគការសងគម្សុីវលិ ម្រកុម្យ្ុវជន និងវសិយ័្ឯកជន មានភារកិ្ចច ៖ 
 ចូលរមួ និងផដល់នូវព័ត៌មានននផដលាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ចូលរមួក្នុងការវភិាគសាថ នភាពរាជធានី ផដលធាតុចូលសនឹះ ក៏្នឹងក្តូវសក្បីក្បាេ់ជាធាតុចូល 
េក្មាបក់ារក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 

 ចូលរមួកិ្ចចក្បជំុ និងសវទិកាននផដលាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។  
៣.១២. ម្របជាពលរដ្ា មានភារកិ្ចច ៖ 

 សលីក្ស ងីនូវបញ្ហា  និងតក្មូវការអាទិភាពតាមរយៈការចូលរមួក្នុងកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់ 
ននេក្មាប់ជាធាតុចូលឲ្យការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 

 ចូលរមួក្នុងការតាមោន និងវាយតនម្សលីការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។



 

 

 

 

 

បែាកេី២ 

េម្រម្ង់តសៀវតៅ 

បែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី



5 

 

១ .រកបមុខ 
 

រពះរាជាណាចរកកមពជុា 

ជាតិ សា នា រពះមហាកសរត 

3 
(របូរដ្ឋបាល ញ្ញា រាជធានី) 

 

 

 

 

ផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលរបាឆំ្ែ  ំ
(២០.... - ២០....) 

រាជធានីភែទំពញ 
 

 

 

 

 

 

 

 

បានទទលួការអនុម័តពីក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 

ក្នុងកិ្ចចក្បជំុសាមញ្ញ ឬវសិាមញ្ញសលីក្ទី... អាណតតិទី...       នថងទី      ផខ      ឆ្ន ២ំ០ ...  



6 

 

២. មាតិកាទ ៀវទៅផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 
 

សេចក្តីេសក្មចេតីពីការោក់្ឲ្យសក្បីក្បាេ់ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីរយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ
អារមាក្ថ្ន 
សេចក្តីសផតីម  
ផផនទីរាជធានី  
ជំពូកទ១ី : សាា នភាពទ ដ្ឋកិចច  ងគមកិចច 
 ១.១. សាថ នភាពព័ត៌មានទូសៅរបេ់រាជធានី 
 ១.១.១. សាថ នភាពភូមិសាស្រេត 

១.១.២. សេចក្តីេសងខបព័ត៌មាន និងទិននន័យសេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច 
 ១.២. សាថ នភាពបចចុបបនន និងបញ្ហា ក្បឈម 

១.២.១. សាថ នភាពសេដឋកិ្ចច 
១.២.២. សាថ នភាពេងគមកិ្ចច 
១.២.៣. សាថ នភាពននការក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ  
១.២.៤. សាថ នភាពននការក្គប់ក្គងរដឋបាល េនតិេុខ េណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 

ជំពូកទ២ី : រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលរបាឆំ្ែ  ំរមាប់អាណ្តតិរប រ់កុមរបឹកា 
 ២.១. ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ 
 ២.២. សោលបំណងអភិវឌឍន៍ 
 ២.៣. សោលសៅអភិវឌឍន៍ 
 ២.៤. យុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍ 
 ២.៤.១.យុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍សេដឋកិ្ចច 
 ២.៤.២.យុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍េងគមកិ្ចច 

២.៤.៣.យុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍ការក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការផក្បក្បួល
អាកាេធាតុ 

         ២.៤.៤.យុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍ការក្គប់ក្គងរដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
២.៥. តារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី 

ជំពូកទ៣ី : កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋឋ នរយៈទពលរបាឆំ្ែ  ំ
 ៣.១. ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ 
 ៣.២. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវាក្មា 
 ៣.៣. ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតត 

៣.៤. ក្ក្បខ័ណឌ ចំណ្តយរយៈសពលមធយម  
ជំពូកទ៤ី : ការតាមដ្ឋន និងវាយតនមលការអនុវតតផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ 
 ៤.១. យនតការតាមោន និងវាយតនម្ 
 ៤.២. វធីិសាស្រេតតាមោន និងវាយតនម្ 
 ៤.៣. េូចនក្រតាមោន និងវាយតនម្  
ឧបសម្ពន័្ធ
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៣. ទ ចកតីពនយល ់
អំពីបណាត  មា ធាតុកែងុទ ៀវទៅផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធាន ី

 

ទ ចកដី ទរមច ដពីកីារដ្ឋក់ឱ្យទរបើរបា ផ់្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 
បនទ ប់ពីទំព័រគក្មបសេៀវសៅ គឺសេចក្ដេីសក្មច។ សេចក្ដីេសក្មច គឺជាលិខិតបទោឋ នគតិយុតត

របេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ារាជធានី ក្នុងការោក់្ឱ្យសក្បីក្បាេ់ជាផូ្វការនូវផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី។ ខឹ្មសារេំខាន់
ក្នុងសេចក្ដីេសក្មច រមួមាន ការចូលជាធរមាននូវផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ការផណនដំល់គណៈអភិ
បាលរាជធានីឲ្យសធវីការផសពវផាយ ការអនុវតត ការតាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍
រាជធានី។ សេចក្ដីេសក្មចសនឹះចុឹះេតថសលខាសោយក្បធានក្ក្ុមក្បឹក្ារាជធានី។   
អារមភកថា 

អារមាក្ថ្ន គឺជាអតថបទបង្កា ញពីសារៈក្បសោជន៍ននផផនការអភិវឌឍន៍ ការផថ្ងអំណរគុណចំសាឹះ
អនក្ផដលបានចូលរមួសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍ និងសេចក្ដីេងឃមឹថ្ននឹងទទលួបានការោកំ្ទពី
អនក្ាក់្ព័នធ (អារមាក្ថ្នមិនគរួេរសេរផវងសពក្ គឺក្តឹមមយួទំព័រគឺជាការក្បសេីរ)។ អារមាក្ថ្នសនឹះ ក្តូវចុឹះ 
េតថសលខាសោយក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី។ 
ទ ចកតីទផតើម  

សេចក្ដីសផដីម ក្តូវេរសេរពីវឌឍនភាពសៅក្នុងរាជធានី និងមូលសេតុផដលនឲំ្យមានការសរៀបចំ និង
ក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍ ក្ពមទងំសោលបំណង និងេសងខបពីដំសណីរការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិ
វឌឍន៍ (សេចក្ដីសផដីមមិនគរួេរសេរផវងសពក្សទ)។  
ផ្ផនទរីាជធាន ី

ជាផផនទីរាជធានី ផដលបង្កា ញពីលក្ខណៈភូមិសាស្រេដ សាថ នភាពសេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច ធនធានធមា
ជាតិ និងទីតាងំរដឋបាលក្នុងរាជធានី។ ផផនទីសនឹះសរៀបចំសលីក្ក្ោេទំេAំ3 និងសក្បីនិមិតដេញ្ហញ តាងឱ្យវតថុ
កំ្ពុងមានក្នុងរាជធានី ដូចជានិមិតដេញ្ហញ ននក្បព័នធផូ្វថនល់ សាព ន លូរសំោឹះទឹក្ ក្បព័នធក្បឡាយទឹក្ ទីតាងំ
រដឋបាល ទីតាងំសាលាសរៀន ទីតាងំផដល់សេវាេុខភាពសាធារណៈ ទីតាងំសាេន វាលផក្េ ធនធានធមា
ជាតិ។ល។  
 
ជំពូកទ១ី : សាា នភាពទ ដ្ឋកិចច  ងគមកិចច 
១.១. សាា នភាពព័ត៌ម្មនេូតៅរបស់រាជធានី  

១.១.១.សាថ នភាពភូមិសាស្រេត ៖ បរោិយអំពីសាថ នភាពទូសៅរបេ់រាជធានី ផដលរមួមាន ដូចជា ក្ពំក្បទល់ 
ទីតាងំ សាថ នភាពដី ចំននួខណឌ  េង្កា ត់ និងចំនួនភូមិ ក្បព័នធគមនគមន៍។ល។ 

១.១.២. សេចក្តេីសងខបព័ត៌មាន និងទិននន័យសេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច 
  សេចក្តីេសងខបទិននន័យចមបងរបេ់រាជធានី ក្តូវបានបង្កា ញក្នុងតារាងខាងសក្កាម ៖  
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តារាងសតងេបេិនាន័យ្ចម្បងរបស់រាជធាន ី

ល.រ បរយិាយ ឆ្ន ាំ... 
ព័ត៌ម្មនេូតៅ  
១ នផទដីរាជធានី (គ.ម២ )  
២ ចំនួនខណឌ   
៣ ចំនួនេង្កា ត់  
៤ ចំនួនភូមិ  
៥ ចំនួនក្គួសារ  
៦ % សមក្គួសារជាស្រេតី  
៧ ចំនួនក្បជាជនេរបុ  
៨ ចំនួនក្េី  
៩ ចំនួនក្បុេ  
១០ % អនក្មានអាយុពី០-១៧ឆ្ន  ំ  
១១ % អនក្មានអាយុពី១៨-៦០ឆ្ន  ំ  
១២ % អនក្មានអាយុពី៦១ឆ្ន សំ ងី  
១៣ កំ្សណីនក្បជាជនក្បចាឆំ្ន  ំ(%)  
១៤ អក្តាភាពក្កី្ក្ក្ (%)  
១៥ % អនក្មានមុខរបរចមបងផផនក្ក្េិក្មា  
១៦ % អនក្មានមុខរបរចមបងផផនក្េិបបក្មា  
១៧ % អនក្មានមុខរបរចមបងផផនក្សេវាក្មា  
១៨ % មនុេសសៅរក្ការង្ករសធវីសៅក្នុងក្បសទេ  
១៩ % មនុេសសៅរក្ការង្ករសធវីសៅសក្ៅក្បសទេ  
២០ % ខនងផទឹះមានអគគិេនីសក្បីក្បាេ់  

អប់រ ំ  
២១ % កុ្មារអាយុ៣-៥ឆ្ន បំានចូលសរៀន  
២២ % កុ្មារអាយុ៦ឆ្ន បំានចូលសរៀន  
២៣ % កុ្មារអាយុ៦-១១ឆ្ន បំានចូលសរៀន  
២៤ % កុ្មារអាយុ១២-១៤ឆ្ន សំៅសរៀន  
២៥ % អនក្សចឹះអក្សរអាយុ១៥-១៧ឆ្ន  ំ  
២៦ % អនក្សចឹះអក្សរអាយុ១៨-៤៥ឆ្ន  ំ  

សុខាភិបាល  
២៧ ចំនួនមណឌ លេុខភាព  
២៨ % ស្រេតេីក្មាលកូ្នសោយឆាបសពទយ  
២៩ អក្តាស្ាប់របេ់មាតាសក្កាយសពលេក្មាល(០-១ផខ) ក្នុង១ាន់កំ្សណីត  
៣០ អក្តាស្ាប់របេ់កុ្មារសក្កាយសពលសកី្ត(០-១ផខ)ក្នុង១ាន់កំ្សណីត  
៣១ % កុ្មារអាយុពី៩-១២ផខបានចាក្់ថ្នន បំង្កា រក្គប់ចំនួន  
៣២ ចំនួនក្គួសារមានេមាជិក្សកី្តជំងឺសអដេ៍  

ភាពងាយ្រងតម្រោោះ  
៣៣ ចំនួនជនពិការ  
៣៤ % ជនពិការអាយុ១៨ឆ្ន សំ ងីមិនអាចរក្ចំណូលបាន  
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ល.រ បរយិាយ ឆ្ន ាំ... 
៣៥ ចំនួនកុ្មារក្ំក្ាឳពុក្មាត យស្ាប់សោយជំងឺសអដេ៍  
៣៦ ចំនួនចាេ់ជរាោា នទីពឹង(អាយុ៦១ឆ្ន សំ ងី)  

ធនធានធម្ាជាតិ បរិសាា ន និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាតុ  
៣៧ ចំនួនក្គួសាររងសក្ោឹះសោយខយលព់យុឹះ/ក្ស្រនត ក្់  
៣៨ ចំនួនក្គួសាររងសក្ោឹះសោយទឹក្ជំនន់  
៣៩ ចំនួនក្គួសាររងសក្ោឹះសោយរាងំេងួត  
៤០ % ក្គួសារមានសេវាក្បមូលេំរាមតាមផទឹះ  
៤១ % ក្គួសារមានទឹក្សាអ តសក្បីក្បាេ់  

ក្នុង 
សនឹះ 

% ក្គួសារមានទឹក្មា៉ា េីុនសក្បីក្បាេ់  
% ក្គួសារមានទឹក្អណតូ ងេនប់ឬអណតូ ងចក្មុឹះ  
% ក្គួសារសក្បីទឹក្អណតូ ងជីក្មានការការារ  
% ក្គួសារសក្បីទឹក្សភ្ៀងមានការការារ  

៤២ % ក្គួសារមានបងគន់អនម័យសក្បីក្បាេ់  
រដ្ាបាល និងសនតិសុែសណ្តត ប់ធាា ប់សាធារណៈ  
៤៣ % កុ្មារបានចុឹះេំបុក្តកំ្សណីត(០-៣០នថង)  
៤៤ ចំនួនក្គួសារមានអំសពីេងិាក្នុងក្គួសារ  
៤៥ ចំនួនអនក្ស្ាប់សោយសក្ោឹះថ្នន ក់្ចរាចរណ៍  
៤៦ ចំនួនអនក្ស្ាប់សោយអំសពីេងិានន  
៤៧ ចំនួនក្គួសារមានេមាជិក្សក្បីក្បាេ់សក្គឿងសញៀន  

 

១.២. សាា នភាពបចេុបបនា នងិបញ្ហា ម្របឈម្ 

ក្នុងចំណុចសនឹះ ក្តូវសរៀបរាប់អំពីអវីខ្ឹះ ផដលរាជធានីមានេកាដ នុពលេក្មាប់បសក្មីឱ្យសេចក្ដីក្តូវការ 
របេ់ក្បជាពលរដឋ និងអវីខ្ឹះផដលជាឧបេគគ ឬជាបញ្ហា ក្បឈមដល់ការអភិវឌឍន៍ និងការសឆី្យតបសៅនឹង
សេចក្ដកី្តូវការទងំសនឹះ។  

ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវេរសេរតាមលំោប់លំសោយ សោយសផតីមពីសាថ នភាពសេដឋ
កិ្ចច សៅសាថ នភាពេងគមកិ្ចច សាថ នភាពសក្បីក្បាេ់ដីធី្ ការក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំ
នឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុរេូតដល់សាថ នភាពក្គប់ក្គងរដឋបាល និងេនដិេុខេណ្តដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
(ឧបេមព័នធទី៥) សោយផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគសាថ នភាពបចចុបបននរបេ់រាជធានី ការវភិាគពិនទុវេ័ិយ 
និងឯក្សារព័ត៌មានសាថ នភាពរាជធានី។ 

ជំពូកទ២ី ៖ រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលរបាឆំ្ែ  ំរមាប់អាណ្តតិរប រ់កុមរបឹកា 
២.១. ចកខវុិ យ័អភវិឌ្ឍន៍  

ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ គឺជាទេសនៈ ផដលក្កុ្មក្បឹក្ាចង់បានការផក្បក្បួលជីវភាពរេ់សៅរបេ់ក្បជា
ពលរដឋខួ្នឲ្យបានក្េបតាមចក្ខុវេ័ិយរបេ់រាជរោឋ ភិបាល។ 
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២.២. ទោល    អភិវឌ្ឍន៍ 
សោល    អភិវឌឍន៍ គឺជាការបរោិយពីលទធផលរមួផដលក្កុ្មក្បឹក្ាចង់បានតាមរយៈការអនុ

វតដផផនការអភិវឌឍន៍សនឹះ ផដលក្តូវរមួចំផណក្ក្នុងការេសក្មចបាននូវចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍។ 

២.៣. ទោល  អភិវឌ្ឍន ៍
សោល  អភិវឌឍន៍ គឺជាការបរោិយអំពីលទធផលននផដលក្កុ្មក្បឹក្ាចង់បានតាមវេ័ិយនីមយួៗ 

តាមរយៈការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ ផដលរមួចំផណក្ក្នុងការេសក្មចបាននូវសោល    អភិវឌឍន៍របេ់ 
ខួ្ន។  

២.៤. យទុធសាស្រ ដអភវិឌ្ឍន ៍
យុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍ គឺជាការកំ្ណត់វធីិសាស្រេត ឬេក្មាភាពផដលក្តូវអនុវតត សដីមបេីសក្មចបាន 

សោលសៅអភិវឌឍន៍នីមយួៗផដលបានកំ្ណត់ខាងសលី។ យុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍រាជធានី ក្តូវក្ំណត់តាមផផនក្
នីមយួៗដូចខាងសក្កាម ៖ 

២.៤.១. យុទធសាស្រេដអភិវឌឍន៍សេដឋកិ្ចច  
ចំណុចសនឹះ ក្តូវបរោិយពីយុទធសាស្រេតននេក្មាប់អភិវឌឍន៍របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្នុងផផនក្សេដឋកិ្ចច 

សដីមបចូីលរមួចំផណក្ក្នុងការេសក្មចសោលសៅអភិវឌឍន៍របេ់រាជធានី។  

២.៤.២. យុទធសាស្រេដអភិវឌឍន៍េងគមកិ្ចច   
ចំណុចសនឹះក្តូវបរោិយពីយុទធសាស្រេតននេក្មាប់អភិវឌឍន៍របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្នុងផផនក្េងគមកិ្ចច 

សដីមបចូីលរមួចំផណក្ក្នុងការេសក្មចសោលសៅអភិវឌឍន៍របេ់រាជធានី។ 

២.៤.៣. យុទធសាស្រេដក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនានឹំងការផក្បក្បលួអាកាេធាតុ  
ចំណុចសនឹះ ក្តូវបរោិយពីយុទធសាស្រេតននេក្មាប់អភិវឌឍន៍របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្នុងផផនក្ក្គប់ក្គង

ធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំនឹងការផក្បក្បលួអាកាេធាតុ សដីមបចូីលរមួចំផណក្ក្នុងការេសក្មច
សោលសៅអភិវឌឍន៍របេ់រាជធានី។ 

២.៤.៤. យុទធសាស្រេដក្គប់ក្គងរដឋបាល និងេនដេុិខេណ្តដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ  
ចំណុចសនឹះ ក្តូវបរោិយពីយុទធសាស្រេតននេក្មាប់អភិវឌឍន៍របេ់បណ្តដ វេ័ិយក្នុងផផនក្ក្គប់ក្គង

រដឋបាល និងេនដិេុខេណ្តដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ សដីមបចូីលរមួចំផណក្ក្នុងការេសក្មចសោលសៅអភិវឌឍន៍
របេ់រាជធានី។ 

 
 
 
 



11 

 

២.៥. តារាងរកបខណ័្ឌ អភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 

តារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី 
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 និងការបនាាំនឹងការបម្របម្របួលអាកាសធាតុ  

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 ៖ កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋឋ នរយៈទពលរបាឆំ្ែ  ំ
ក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោន នរយៈសពលក្បាឆំ្ន គឺំជារសបៀបវារៈ ឬក្មាវធីិជាក់្ផេតងផដលក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 

ចង់េសក្មចបានក្នុងអាណតតិខួ្នេក្មាប់បង្កា ញពីគណសនយយភាពរបេ់ខួ្នចំសាឹះក្បជាពលរដឋ និងចំសាឹះ
រាជរោឋ ភិបាល។ ក្នុងការសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នសនឹះ រដឋបាលរាជធានីក្តូវផផអក្តាមមុខង្ករ ធនធាន 
េិទធិអំណ្តចរបេ់ខួ្ន និងខឹ្មសារននផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន េំក្មាប់អាណតតិរបេ់ខួ្ន។ ក្មាវធីិ
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អភិវឌឍនមូ៍លោឋ ន ជាឯក្សារេក្មាបពិ់ចារណ្តសៅសពលសរៀបចំក្មាវធីិវនិិសោគបីឆ្ន រំកិំ្ល និងថវកិា និង
េក្មាបក់ារតាមោន  និងវាយតនម្អំពីការបំសពញការង្កររបេ់រដឋបាលរាជធានី ខណឌ  េង្កា ត់ និងរបេ់
មនទីរ អងគភាពននក្នុងរាជធានី។ ក្មាវធីិអភិវឌឍនមូ៍លោឋ នសនឹះ ក្តូវបញ្ចូ លនូវក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន
របេ់រដឋបាលរាជធានី ខណឌ  េង្កា ត់  និងរបេ់មនទីរ អងគភាពននជំុវញិរាជធានី។ 

ក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោន នមានេមាេភាគចំននួបីគឺ ១).ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ ២).ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់
សេវាក្មា និង៣).ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនន។ 

៣.១. រកបខ័ណ្ឌ វិនិទោគ 
ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ ោក់្បញ្ចូ លនូវ ៖ 
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរបេ់រដឋបាលរាជធានី  
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរបេ់រដឋបាលខណឌ   
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ក្នុងរាជធានី  
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរបេ់មនទីរ អងគភាពននជំុវញិរាជធានី។ 

តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធាន ី

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន 
សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

ក្. ផផនក្សេដឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផផនក្េងគមក្ិចុច 
            

         
            

         
គ. ផផនក្ធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
            

         
            

         
ឃ. ផផនក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
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តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ   

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន 
ខណឌ  ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

ក្. ផផនក្សេដឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផផនក្េងគមក្ិចុច 
            

         
            

         
គ. ផផនក្ធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
            

         
            

         
ឃ. ផផនក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
            

         
            

         

តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ក្នុងរាជធាន ី 

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន 
េង្កា ត់ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

១.ខណឌ ...... 
            

         
            

         
២.ខណឌ ...... 
            

         
            

         
៣.ខណឌ ...... 
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តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់មនទរី អងគភាព  

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន ផផនក្ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. មនទីរ.................... 
            
            
២. មនទីរ.................... 
            
            
៣. មនទីរ.................... 
            
            
៤. មនទីរ.................... 
            
            

េមាគ ល់  ៖ កូ្សឡាន “ផផនក្” ក្តូវបញ្ហជ ក់្ថ្ន ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍នីមួយៗសនឹះេថិតក្នុងក្ក្បខ័ណឌ ននផផនក្ណ្តក្នុងចំសណ្តម
ផផនក្ទងំ៤ ដូចខាងសក្កាម ៖ 

 I. េំសៅសលី “ផផនក្សេដឋក្ិចច”  
 II. េំសៅសលី “ផផនក្េងគមក្ិចច” 
 III. េំសៅសលី “ផផនក្ធនធានធមាជាតិ និងបរសិាថ ន” 
 IV. េំសៅសលី “ផផនក្រដឋបាល េនតិេុខ និងេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ” 

៣.២. រកបខ័ណ្ឌ ផតលទ់ វារដ្ឋបាល 
ក្នុងរយៈសពលក្បាឆំ្ន នំនអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា រដឋបាលរាជធានី ខណឌ  េង្កា ត់ និងមនទីរ អងគភាព

នននឹងផតល់សេវារដឋបាលជូនក្បជាពលរដឋ សោយរមួបញ្ចូ លទងំសេវារដឋបាលននផដលរដឋបាលរាជធានី 
ខណឌ  េង្កា ត់ និងមនទីរ អងគភាពបាននិងកំ្ពុងផតល់ជូនក្បជាពលរដឋ និងមុខង្ករថាីៗបផនថមសទៀត ផដលរដឋ
បាលរាជធានី ខណឌ  េង្កា ត់ និងមនទីរ អងគភាពបានទទលួ ឬនឹងបានទទលួពីក្ក្េួង សាថ ប័ននន។  

ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល ោក់្បញ្ចូ លនូវ ៖ 
 ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរបេ់រដឋបាលរាជធានី  
 ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរបេ់រដឋបាលខណឌ   
 ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ក្នុងរាជធានី និង 
 ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរបេ់មនទីរ អងគភាពននជំុវញិរាជធានី។ 

តារាងក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធាន ី

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន សផសងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
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តារាងក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន ខណឌ  
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          

 

តារាងក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ 

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន េង្កា ត់ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. ខណឌ ....... 
          
          
២. ខណឌ ....... 
          
          
៣. ខណឌ ....... 
          
          

តារាងក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់មនទរី អងគភាព 

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. មនទីរ.................... 
          
          
២. មនទីរ.................... 
          
          
៣. មនទីរ.................... 
          
          

 
៣.៣. ការដ្ឋក់ទចញលខិិតបទដ្ឋឋ នគតយិតុតនានា 

លិខិតបទោឋ នគតិយុតត សផ្ទត តសលីលិខិតបទោឋ នផដលមានឋានុក្ក្មខពេ់ផដលមានលក្ខណៈជាបទ
បញ្ហជ  ដូចជា ដីកា សេចក្តីេសក្មច សេចក្តីផណន ំជាសដីម។  

ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតត រមួមាន ៖ 
 ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតរបេ់រដឋបាលរាជធានី  
 ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតរបេ់រដឋបាលខណឌ   
 ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតរបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ក្នុងរាជធានី 
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តារាងលខិតិបទោឋ នគតយុិតត 
ផដលក្តវូសរៀបច ំនងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធាន ី

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន  សផសងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          
          
          

 
តារាងលខិតិបទោឋ នគតយុិតត 

ផដលក្តវូសរៀបច ំនងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន  ខណឌ  ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
          
          
          
          
          

 
តារាងលខិតិបទោឋ នគតយុិតត 

ផដលក្តវូសរៀបច ំនងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ 

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន  េង្កា ត់ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

១. ខណឌ ....... 
          
          
២. ខណឌ ....... 
          
          
៣. ខណឌ ....... 
          
          
 

៣.៤. រកបខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈទពលមធយម  
ផផអក្តាមទំេនំនេូចនក្រអភិវឌឍន៍ផដលបានេរសេរខាងសលី ក្តូវសធវីការគណនបា៉ា ន់សាា នអំពីតក្មូវ 

ការថវកិាចំណ្តយ។ ថវកិាចំណ្តយមានពីរផផនក្ គឺផផនក្ចំណ្តយចរនដ និងផផនក្ចំណ្តយមូលធន។ សទឹះបី
ជាថវកិាចំណ្តយសនឹះមិនទន់មានលក្ខណៈក្តឹមក្តូវឥតសខាច ឹះក៏្សោយ ក៏្ថវកិាចំណ្តយសនឹះបង្កា ញឱ្យសឃញី 
ពីភាពមាច េ់ការក្នុ ក្ក្មិតណ្តមួយរបេ់រាជធានី សៅសពលបំផប្ងេូចនក្រអភិវឌឍន៍៥ឆ្ន សំៅជាទំេនំន
គសក្មាងការង្ករ ឬេក្មាភាពអភិវឌឍន៍ក្បចាឆំ្ន ។ំ សេចក្ដីផណនលំមអិតេក្មាប់សរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ ចំណ្តយ
រយៈសពលមធយមនឹងសធវីការផណនជំាសក្កាយ   យក្ សួ  ស ឋ  ច្ច    ហ រញ្ញវ ថ ។ 
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ជំពូកទ៤ី ៖ ការតាមដ្ឋន និងវាយតនមលការអនុវតតផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធាន ី
ការតាមោន និងវាយតនម្ការេសក្មចបានននផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី និងេមិទធផលននការង្ករ 

ននជាកិ្ចចការចាបំាច់ និងមានសារៈេំខាន់ពំុអាចរលំងបានេក្មាប់ការង្ករក្គប់ក្គងរបេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ារាជ 
ធានី។ ការតាមោនគឺក្តូវសធវីស ងីសដីមបជំីរុញឱ្យការង្ករអនុវតដបានក្បក្ពឹតដសៅដល់សោលបំណងអភិវឌឍន៍ 
ផដលបានកំ្ណត់ សេយីក៏្សដីមបមីានការេសក្មចចិតដ (ផដល់ការសលីក្ទឹក្ចិតដ ឬផក្តក្មូវជាចាបំាច់) ក្តង់
ក្បការណ្តមយួផដលមិនេមក្េប។ ដូសចនឹះ ក្នុងការេរសេរអំពីការតាមោន និងវាយតនម្ការេសក្មចបាន 
ននក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី ក្តូវសរៀបរាប់អំពី ៖ 

៤.១. យនតការតាមោន និងវាយតនម្ ៖ ក្តូវកំ្ណត់ និងបរោិយអំពីអងគភាព ឬអនក្ទទលួបនទុក្ 
ក្នុងការតាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍សនឹះ និងអងគភាព ឬអនក្ទទលួ
បនទុក្ក្នុងការផតល់ព័ត៌មានាក់្ព័នធតាមផផនក្ ឬវេ័ិយ ឬតាមសោលបំណង ឬតាមសោលសៅ 
នីមយួៗឲ្យបានចាេ់លាេ់។ 

៤.២. វធីិសាស្រេតតាមោន និងវាយតនម្ ៖ ក្តូវកំ្ណត់ និងបរោិយអំពីវធីិសាស្រេតនន ផដលក្តូវ
សក្បីក្បាេ់េក្មាប់ការតាមោន និងវាយតនម្ការេសក្មចបាននូវសោលសៅ សោលបំណង 
និងចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ផដលបានកំ្ណត់។ 

៤.៣. េូចនក្រតាមោន និងវាយតនម្ ៖ គឺជាេូចនក្រផដលមានក្នុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ 
និងតារាងននននក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន។ ដូសចនឹះ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការក្តូវក្េង់
សចញពីតារាងាក់្ព័នធទងំសនឹះមក្ោក់្ក្នុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនម្េក្មាប ់
សក្បីក្បាេ់ជាខាន តេក្មាប់វាេ់ផវងអំពីវឌឍនភាពនន។ 

 
ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវសរៀបចំតារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន  និងវាយតនម្ការេសក្មច 

បាននន ៖  
 ក្ក្បខ័ណឌ ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរបេ់រដឋបាលរាជធានី 
 ក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរបេ់រដឋបាលខណឌ  
 ក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ 
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរបេ់មនទីរ អងគភាព 
 ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរបេ់មនទីរ អងគភាព 
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តារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន នងិវាយតនមក្ារអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ ផផនការអភវិឌឍន៍រាជធាន ី

សោលបំណង និងសោលសៅ 
េូចនក្រ 

អនក្ទទួលបនទុក្ 
ក្បភព 
ព័ត៌មាន 

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 ៖        

 

 
 

តារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន នងិវាយតនមក្ារអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ 
សឆ្ីយតប 
សោលសៅ  

បរោិយ  ឯក្តា សក្ោង 
ជាក់្
ផេតង 

ផក្ប
ក្បួល 

អនក្ទទួ
លបនទុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន 

វធិីសាស្រេត 

១. េក្មាប់រដឋបាលរាជធានី  
           

        
           

        
២. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ   
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ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ 
សឆ្ីយតប 
សោលសៅ  

បរោិយ  ឯក្តា សក្ោង 
ជាក់្
ផេតង 

ផក្ប
ក្បួល 

អនក្ទទួ
លបនទុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន 

វធិីសាស្រេត 

៣. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
 េង្កា ត់...... 
           

        
 េង្កា ត់...... 
           

        
៤. េក្មាប់មនទីរ អងគភាព 
ក្. មនទីរ...... 
           

        
ខ. មនទីរ........ 
           

        
        

 
តារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន នងិវាយតនមក្ារអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល 

 
 

ល.រ ក្បសភទសេវា 
រដឋបាល ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង ផក្បក្បួល អនក្ទទួល 

បនទុក្ 
ក្បភព
ព័ត៌មាន វធិីសាស្រេត 

១. េក្មាប់រដឋបាលរាជធានី 
         
         
         

២. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ  
         
         
         

៣. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
 េង្កា ត់ 

         
         

៤. េក្មាប់មនទីរ អងគភាព 
ក្. មនទីរ.... 

         
         

ខ. មនទីរ... 
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តារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន  
នងិវាយតនមក្ារអនុវតតោក់្សចញលខិតិបទោឋ នគតយុិតត 

ឧបសម្ព័នធ   

 

ល.រ ក្បសភទលិខិតបទ
ោឋ នគតិយុតត 

ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង ផក្បក្បួល អនក្ទទួល 
បនទុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន វធិីសាស្រេត 

១. េក្មាប់រដឋបាលរាជធានី 
         

         

២. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ  
         

         

៣. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
         

         



 

 

 

បែាកេី៣ 

 វិធីសាស្រសតតរៀបចាំ និង 

កសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 
 

 

 

ដំសណីរក្បក្ពឹតតសៅននការសរៀបចំ និងក្សាង 
ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ក្តវូអនុវតតតាមបីជំហាន 

 ជំហានទី១ ៖ ការសរៀបចំ និងផសពវផាយេតីពីការសរៀបចំផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ជំហានទី២ ៖ ការសរៀបចំ និងចងក្ក្ងសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ជំហានទី៣ ៖ ការពិនិតយ អនុម័ត និងផសពវផាយផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 



21 

 

ជាំហានេី១ 

ការតរៀបចាំ និងែសពវែាយ្សតីពីការតរៀបចាំបែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 

តោល     

សោលបំណងននជំហានសនឹះ គឺសដីមបសីរៀបចំឯក្សារ និងព័ត៌មានននាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផន
ការអភិវឌឍន៍រាជធានី និងផសពវផាយអំពីការចាប់សផតីម និងដំសណីរការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍
រាជធានីដល់អនក្ាក់្ព័នធននឲ្យបានយល់ដឹង និងបានចូលរមួក្នុងដំសណីរការននការសរៀបចំ និងក្សាង
ផផនការអភិវឌឍនរ៍ាជធានី។  
លេធែលរំពឹងេុក 

 លទធផលរពឹំងទុក្ ផដលនឹងទទលួបានពីជំហានទី១ គឺ ៖ 
 បានសរៀបចំឯក្សារ និងព័ត៌មានាក់្ព័នធនឹងការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍ ផដល

មានដូចជា ៖  
- ក្   ទ   រងារសក្ា   រ សា ផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី  
-  ោល រ ៍ផ ន ផែន  ោល  ោបាយរ ស ក្ ុមក្ ឹ ារាជធានី និង  
- ឯ សារពា   ័ ធ ែេ ៗ   ច្ជា ឯ សារ ័ ៌ា សាថ  ភា រាជធានី ពិនទុវេ័ិយ ទ  ន ័យ

តាមវ  ស័យ ផផនទី...។ល។ 
 អនក្ាក់្ព័នធននបានយល  ឹ    ផ ក្  ស រ ឡ  អំ  សោលការណ៍ផណនផំផនក្សោល  

នសោបាយ ក្បតិទិនការង្ករ និង     រ រននការសរៀបចំក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
និងរសបៀបផដលអនក្ាក់្ព័នធនីមយួៗអាចចូលរមួក្នុងកិ្ចចដំសណីរការសនឹះ។  

         

ការសរៀបចំ និងក្បជំុផសពវផាយអំពីការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីមានបីដំណ្តក់្
កាលដូចខាងសក្កាម ៖  

១.១. ដំណ្តក់្កាលមុនកិ្ចចក្បជំុផសពវផាយ 
១.២. ដំណ្តក់្កាលក្នុងអំ ុងសពល  ច្ចក្    ែេ វែាយ  
១.៣. ដំណ្តក់្កាលសក្កាយកិ្ចចក្បជំុផសពវផាយ 

១.១. ដ្ណំាកក់ាលមុនកិចចរបជុំផសពវផាយ 
 មុនសពលសរៀបចំកិ្ចចក្បជំុផសពវផាយ  ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវ ៖ 

 ការសរៀបចំសេចក្តីក្ាងក្បតិទិនការង្ករ 
 ការសរៀបចំសេចក្តីក្ាងសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយ  
 ការពិនិតយ និងផតល់សោបល់សេចក្តីក្ាងក្បតិទិនការង្ករ និងសេចក្តីក្ាងសោលការណ៍

ផណនផំផនក្សោលនសោបាយ 
 ការពិនិតយ និងអនុម័តសេចក្តីក្ាងក្បតិទិនការង្ករ និងសេចក្តីក្ាងសោលការណ៍ផណនំ

ផផនក្សោលនសោបាយ  
 ការសរៀបចំឯក្សារាក្់ព័នធនន 
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ក្). ការសរៀបចំសេចក្តីក្ាងក្បតិទិនការង្ករេក្មាប់ការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍ 
 សដីមបមីានផផនការេក្មាភាពចាេ់លាេ់េក្មាប់ការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី  
ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវសរៀបចំសេចក្តីក្ាងក្បតិទិនការង្ករឲ្យបានក្គប់ក្ជុងសក្ជាយ 
សោយក្តូវឆុ្ឹះបញ្ហច ងំអំ  េក្មាភាព សពលសវលា ទីក្ផន្ង អនក្ទទលួខុេក្តូវ និងធនធានផដលក្តូវការ
ចាបំាច់ (តារាង១.១.)។ 
ខ). ការសរៀបចំសេចក្តីក្ាងសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយ  
 ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវសរៀបចំសេចក្តីក្ាងសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោ
បាយ សដីមបោីក់្ជូនក្កុ្មក្បឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័ត។ សោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយ គឺជា
លិខិតបទោឋ នគតិយុតតរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី េក្មាប់ផណនដំល់ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី 
និងអនក្ាក់្ព័នធននក្នុងរាជធានីឲ្យចូលរមួសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍ និងក្មាវធីិវនិិសោគបីឆ្ន ំ
រកិំ្លរាជធានី និងធានឲ្យផផនការអភិវឌឍន៍ និងក្មាវធីិវនិិសោគបីឆ្ន រំកិំ្លរាជធានីមានលក្ខណៈក្គប់ក្ជុង
សក្ជាយ ផដលក្គបដណដ ប់សលីក្គប់វេ័ិយអាទិភាព សឆី្យតបសៅនឹងតក្មូវការជាក់្ផេដង មានេងគតិភាព
ជាមយួសោលនសោបាយជាតិ និងក្េបតាមេកាត នុពលននផដលរាជធានីមាន សដីមបអីភិវឌឍសេដឋកិ្ចច 
េងគម និងសធវីឱ្យក្បសេីរស ងីនូវគុណភាពជីវតិ និងេុខុមាលភាពក្បជាពលរដឋ ពិសេេស្រេតី កុ្មារ យុវជន 
ជនពិការ និងជនង្កយរងសក្ោឹះសផសងៗសទៀតសៅក្នុងផដនេមតថកិ្ចចរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី។   
 ក្នុងការសរៀបចំសេចក្តីក្ាងសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយសនឹះ ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផន 
ការរាជធានីក្តូវ ៖  

 ពិនិតយសមីលក្ក្បខ័ណឌ ចាប់ សោលនសោបាយជាតិ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនន ដូចជា 
យុទធសាស្រេតចតុសកាណដំណ្តក់្កាលទី៣របេ់រាជរោឋ ភិបាល ផផនការយុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍ជាតិ 
សោលសៅអភិវឌឍន៍ក្បក្បសោយចីរភាពរបេ់រាជរោឋ ភិបាល។ល។ 

 ពិនិតយសមីលសាថ នភាពជាក់្ផេតងរបេ់រាជធានី តាមរយៈឯក្សារសាថ នភាពរាជធានី ពិនទុវេ័ិយ 
របាយការណ៍នន និងទិននន័យសផសងៗសទៀតផដលមាន  

 កំ្ណត់អំពីបញ្ហា ក្បឈមននផដលរាជធានីកំ្ពុងជបួក្បទឹះ េកាត នុពលននផដលរាជធានីមាន 
និងវធីិសាស្រេត ឬមសធោបាយនន ផដលរាជធានីអាចចាត់វធិានការសោឹះក្សាយបាន 

 កំ្ណត់អំពីចក្ខុវេ័ិយ េក្មាភាព ឬវេ័ិយជាអាទិភាព ផដលរាជធានីក្តូវយក្ចិតតទុក្ោក់្អនុវតត 
េក្មាបរ់យៈសពលក្បាឆំ្ន នំនអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 

 ការេរសេរសេចក្តីក្ាងសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយ (ឧបេមព័នធទី១)។ 
គ). ការពិនិតយ និងផតល់សោបល់ 
  នទ      រៀ ច្  សច្ ត ក្ពា ក្បតិទិនការង្ករ និង ោល រ ៍ផ ន ផែន  ោល  ោបាយរចួ្ ក្ ុម 
 រងារ សា ផែ  ររាជធានីក្ ូវ ៖ 

 ោក់្ជូន សច្ ត ក្ពា ទងំពីរខាងសលី ៅគ ៈអភ បាល និងគណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួល 
បសចចក្សទេ   មប           ែតល  ោ ល  
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 ផ សក្មួល សច្ ត ក្ពា ទងំ  េះ ផែែ តាមម   ោ ល រ ស គ ៈអភ បាល និងគណៈក្មាា ធិ
ការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេ 

 ោក់្ សច្ ត ក្ពា ផដលបានផក្េក្មួលជូន ៅក្ ុមក្ ឹ ាសដីមប ី   តយ និងអ  ម័ ។ 
ឃ). ការពិនិតយ និងអនុម័ត 

 បនទ ប់ពីទទលួបានសេចក្តីក្ាងក្បតិទិនការង្ករ និងសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយ 
ក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីសរៀបចំកិ្ចចក្បជំុក្កុ្មក្បឹក្ារបេ់ខួ្ន សដីមបពិីនិតយ និងអនុម័តសេចក្តី
ក្ាងទងំពីរសនឹះ។ 

 កិ្ចចក្បជំុពិនិតយ និងអនុម័តសេចក្តីក្ាងក្បតិទិន និងសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយ 
ក្តូវអនុវតតតាមបទបញ្ហជ នផទក្នុងក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី។ 

ង). ការសរៀបចំឯក្សារាក់្ព័នធនន  
 ជាមយួោន សនឹះ ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវសរៀបចំឯក្សារសផសងៗសទៀត ផដលាក់្ព័នធ
នឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ផដលមានដូចជា ឯ សារ ័ ៌ា សាថ  ភា រាជធានី ទ  ន ័យ
តាមវ  ស័យ ផផនទី...។ល។ 
១.២. ដ្ំណាក់កាលកែងុអំឡងុទពលកិច្ចប្ ជ  ផ្សព្វផ្ាយ 
ក្). េមាេភាពចូលរមួ 
 េមាេភាពអនក្ាក់្ព័នធេំខាន់ៗ ផដលចូលរមួក្នុងកិ្ចចក្បជំុផសពវផាយអំពីការសរៀបចំ និងក្សាង
ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី រមួមាន ៖ 

   ណា ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី  
 តំណ្តងគណៈក្មាា ធិការាក់្ព័នធនន 
 តំណ្តងគណៈអភិបាលរាជធានី 
 ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី 
 តំណ្តងក្គប់ទីចាត់ការននរដឋបាលរាជធានី 
   ណា ម ទ រ អ គភា នន ន  រាជធានី 
 តំណ្តងក្កុ្មក្បឹក្ាខណឌ   
 តំណ្តងគណៈអភិបាលខណឌ   
 សៅេង្កា ត់ 
 តំណ្តងអងគការេងគមេុីវលិននក្នុងរាជធានី 
 តំណ្តងវេ័ិយឯក្ជនស ខា  ៗក្នុងរាជធានី 
 អន ពា   ័ ធ ែេ  ទៀ តាម រច បាច្ ។ 

ខ). រសបៀបវារៈននកិ្ចចក្បជំុផសពវផាយ 
 រសបៀបវារៈេំខាន់ៗននកិ្ចចក្បជំុផសពវផាយសនឹះ រមួមាន ៖ 

 ការបង្កា ញអំពី ៖ 
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- ខឹ្មសារេំខាន់ននលិខិតបទោឋ នគតិយុតតននាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍ 
របេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 

- សោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 
- ក្បតិទិនការង្ករ និងដំសណីរការននការសរៀបចំផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 

 ផណនអំំពីរសបៀបវភិាគព័ត៌មាន និងបំសពញទក្មង់តារាងនន 
 ការពិភាក្ា និងការផតល់សោបល់នន 
 បញ្ហា សផសងៗ។ 

គ). ដំសណីរការក្បជំុ  
 សោយផផអក្តាមរសបៀបវារៈផដលបានកំ្ណត់ អភិបាលរាជធានីដឹក្នកិំ្ចចក្បជំុផសពវផាយសនឹះ។ បនទ ប់ 
ពីពិធីសបីក្កិ្ចចក្បជំុ និងសោយមានការអនុញ្ហញ តពីក្បធានអងគក្បជំុ តំណ្តងក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការ
រាជធានី ក្តូវសធវីបទបង្កា ញ និងផណនអំំពី ៖ 

 ខឹ្មសារេំខាន់ននលិខិតបទោឋ នគតិយុតតននាក់្ព័នធនឹងការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍ 
របេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 

 ខឹ្មសារេំខាន់ននសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 
 ដំសណីរការននការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 ក្បតិទិនការង្ករេក្មាប់ការសរៀបចំ និងក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
 វធីិសាស្រេតវភិាគសាថ នភាព (ឧបេមព័នធទី២) 
 វធីិសាស្រេតចាត់អាទិភាព (ឧបេមព័នធទី៣) 
 រសបៀបបំសពញតារាង១.២. តារាងវភិាគសាថ នភាពរបេ់អនក្ាក់្ព័នធ 
 រសបៀបបំសពញទក្មង់ធាតុចូលអំពីក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន  
- ទក្មង់ទី១ “េក្មាប់រដឋបាលរាជធានី និងមនទីរ អងគភាព”  
- ទក្មង់ទី២ “េក្មាប់រដឋបាលខណឌ  េង្កា ត់”  
 សោយបញ្ហជ ក់្ជូនតំណ្តងរដឋបាលរាជធានី ខណឌ  េង្កា ត់ និងមនទីរ អងគភាពននថ្ន ទក្មង់
ទី១ និងទី២សនឹះ នឹងក្តូវបំសពញតាមសក្កាយ បនទ ប់ពីទទលួបានការជូនដំណឹងពីក្កុ្មការង្ករ
ក្សាងផផនការរាជធានី 

 កាលបរសិចឆទបញ្ជូ នតារាង១.២. មក្ឲ្យក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីវញិ។ 

 បនទ ប់ពីបង្កា ញខឹ្មសារខាងសលីសេយី ក្បធានកិ្ចចក្បជំុផសពវផាយក្តូវផតល់ឱ្កាេឲ្យអនក្ចូលរមួ
េួរេំណួរនន និងក្តូវសឆី្យបំភឺ្ឲ្យបានេមក្េប។  
១.៣.  ដ្ំណាកក់ាលទរកាយទពលកចិ្ចប្ ជ  ផ្សព្វផ្ាយ 
 េក្មាភាពចមបងៗនន ផដលក្តូវអនុវតតបនទ ប់បានពីចូលរមួកិ្ចចក្បជំុផសពវផាយសៅថ្នន ក់្រាជធានី 
រមួមាន ៖  
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 នយក្រដឋបាលរាជធានី ក្តូវសរៀបចំកិ្ចចក្បជំុជាមយួទីចាត់ការទងំអេ់ សដីមបកំី្ណត់បញ្ហា  តក្មូវ
ការ និងដំសណ្តឹះក្សាយនន សដីមបសីរៀបចំបំសពញតារាង១.២. តាមការផណនរំបេ់ក្ក្ុមការង្ករ 
ក្សាងផផនការរាជធានី។   

 ក្បធានមនទីរ អងគភាព អងគការេងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន និងអនក្ាក់្ព័នធសផសងសទៀតសធវីការ
វភិាគសាថ នភាពាក់្ព័នធនឹងវេ័ិយជំនញ និងឬាក់្ព័នធនឹងផដនេមតថកិ្ចចរបេ់ខួ្ន សោយ
សក្បីក្បាេ់វធីិសាស្រេតដូចមានក្នុងឧបេមព័នធទី២ និងវធីិសាស្រេតសផសងៗសទៀត តាមសាថ នភាព និង
លទធភាពជាក់្ផេតង សោយក្តូវកំ្ណត់ឲ្យបាននូវ បញ្ហា  មូលសេតុ និងដំសណ្តឹះក្សាយេមក្េប
នន។ ក្នុងក្រណីបញ្ហា  ឬមូលសេតុ ឬដំសណ្តឹះក្សាយផដលបានកំ្ណត់មានចំននួសក្ចីនសពក្ 
អនក្វភិាគក្តូវចាត់អាទិភាពឲ្យបានេមក្េប (ឧបេមព័នធទី៣)   

 ចំសាឹះរដឋបាលខណឌ  អភិបាលខណឌ ក្តូវផណនដំល់រដឋបាលេង្កា ត់ និងអនក្ាក់្ព័នធនន សដីមបី
ក្បជំុពិភាក្ា និងកំ្ណត់អំពីបញ្ហា  តក្មូវការ និងដំសណ្តឹះក្សាយឲ្យបានេមក្េប និងក្តូវបូក្
េរុបលទធផលននការវភិាគទងំសនឹះ េក្មាប់សរៀបចំតារាង១.២.របេ់រាជធានី 

 សោយផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគសាថ នភាព តំណ្តងមនទីរ អងគភាព រដឋបាលខណឌ  អងគការ
េងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន និងអនក្ាក់្ព័នធនីមយួៗក្តូវបំសពញព័ត៌មានចូលក្នុងតារាង១.២. 
រចួបញ្ជូ នមក្ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីតាមកាលបរសិចឆទ ផដលបានកំ្ណត់។ 

  នទ     ទទលួបា តារា វ  ភាគសាថ  ភា   អន ពា   ័ ធ ក្ ុម រងារ សា ផែ  រក្ ូវ       
      សរ  ច្ ល ៅ ន  តារា បូក្េរុបការវ  ភាគសាថ  ភា រាជធានី (តារាង១.៣.)។ ជាមយួ
ោន សនឹះ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីពិនិតយ ពិភាក្ាក្នុងក្កុ្មការង្កររបេ់ខួ្ន សដីមបបំីសពញ
បផនថមនូវបញ្ហា  មូលសេតុ និងដំសណ្តឹះក្សាយននសផសងៗសទៀត តាមតក្មូវការចាបំាច់។ 

តារា  ១.១ ៖ ក្បតទិនិការង្ករេក្មាប់ដសំណីរការក្សាងផផនការអភវិឌឍន៍រាជធាន ី
ល.រ េក្មាភាព សពលសវលា ទី ផ ែ  អនក្ទទលួខុេក្តូវ ថវកិា សផសងៗ 

       
       
       
       
       
       

  ក្   ទ   រងារេក្មាប់ សា ផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានីខា  ល   េះ បា ទទលួការអនុម័តពីក្ ឹ ារាជធានី
សៅ ន    ច្ចក្    ....................... ល  ទ ..................នថ្ងៃទ ............ផែ............ឆ្ន  .....................។ 

ប្ ធានប្កុមប្ កឹារាជធាន ី
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តារា  ១.២ ៖ ការវ  ភាគសាថ  ភា របេ់អនក្ាក់្ព័នធ 
អ គភា  សន ៖        ល រ   ច្េទ៖    
ល.រ បញ្ហា  មូលសេតុ ដំសណ្តឹះក្សាយ សផសងៗ 
ផែន សេដឋក្ិចច 

     
     

ផែន េងគមក្ិចច 
     
     

ផែន ក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ  
     
     

ផែន រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
     
     

នថងទី................. ផខ............. ឆ្ន ២ំ០.......... 

                                                                                              អែកទរៀបចំតារាង 

 

 

តារា  ១.៣ ៖ តារា បូក្េរបុការវ  ភាគសាថ  ភា រាជធាន ី
ល.រ បញ្ហា  មូលសេតុ ដំសណ្តឹះក្សាយ អងគភាពសេន ី
ផែន សេដឋក្ិចច 
     

     

ផែន េងគមក្ិចច 
     

     

ផែន ក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ  
     
     

ផែន រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
     

     

បានសឃញី និងឯក្ភាព 
នថងទី................. ផខ............. ឆ្ន ២ំ០.......... 

របធានអងគភាព.... 
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េម្រម្ង់េ១ី ៖ ធាតុចូលអាំពកីម្ាវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូ្លដ្ឋា នរបស់រដ្ាបាលរាជធានី នងិម្នទីរ អងគភាព 

អ គភា ៖        ល រ   ច្េទ៖    
តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
ក្. ផផនក្សេដឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផផនក្េងគមក្ិចុច 
            

         
            

         
គ. ផផនក្ធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
            

         
ឃ. ផផនក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
            

         

តារាងក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវាេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា 
លទធផលបា៉ា ន់សាា ន 

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

តារាងលខិតិបទោឋ នគតយុិតត 
ផដលក្តវូសរៀបច ំនងិោក់្ឲ្យអនុវតតេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ(េក្មាប់ផតរដឋបាលរាជធាន)ី 

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា 
លទធផលបា៉ា ន់សាា ន  

សផសងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          
          
          

នថងទី................. ផខ............. ឆ្ន ២ំ០.......... 

                                                                                              អែកទរៀបចំតារាង 
 

 

 

បានសឃញី និងឯក្ភាព 
នថងទី................. ផខ............. ឆ្ន ២ំ០.......... 

របធានអងគភាព.... 
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េម្រម្ង់េ២ី ៖ ធាតុចូលអាំពកីម្ាវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូ្លដ្ឋា នរបស់រដ្ាបាលរដ្ាបាលែណឌ  សងាា ត ់

រដឋបាលខណឌ ៖        ល រ   ច្េទ៖    
តារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  េង្កា ត់ 

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន ផផនក្ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

១. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ  
            

         
            

         
២. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
ក្. េង្កា ត់.... 
            

         
ខ. េង្កា ត់... 
            

         
 

តារាងក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  េង្កា ត់ 
ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ  
          
          
          
២. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
ក្. េង្កា ត់............ 
          
          
          
ខ. េង្កា ត់....... 
          
          

 

តារាងលខិតិបទោឋ នគតយុិតត 
ផដលក្តវូសរៀបច ំនងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  េង្កា ត់ 

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន  សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ  
          
          
១. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
ក្. េង្កា ត់........... 
          
          

នថងទី................. ផខ............. ឆ្ន ២ំ០.......... 

                                                                                              អែកទរៀបចំតារាង 
បានសឃញី និងឯក្ភាព 

នថងទី................. ផខ............. ឆ្ន ២ំ០.......... 
អភិបាលខណ្ឌ  
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ជាំហានេី២ 

ការតរៀបចាំ និងចងម្រកងតសចកតីម្រាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 
 

ទោល     
សោលបំណងននជំហានទី២សនឹះ គឺសដីមប ីរៀ ច្     ចងក្ក្ង សច្ ត ក្ពា ផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី 

ផដលឆុ្ឹះបញ្ហច ងំពីតក្មូវការអភិវឌឍន៍របេ់មូលោឋ ន និងក្េបតាមសោលនសោបាយជាតិ។ 
លទធផលរពំងឹទកុ 
 លទធផលរពឹំងទុក្ផដលនឹងេសក្មចបានគឺ  សច្ ត ក្ពា សេៀវសៅផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី ផដល
បានសរៀបចំរចួរាល់ េក្មាប់ោក់្ជូនក្ក្ុមក្បឹក្ារាជធានីពិនិតយ និងអនុម័ត។ 
ដ   ើ រការ 

ការអនុវតតជំហានទី២សនឹះ មានពីរដំណ្តក់្កាល ផដលមានេក្មាភាពេំខាន់ៗដូចខាងសក្កាម ៖ 
ដណំ្តក់្កាលទ១ី 
២.១. ការវភិាគសាថ នភាពរាជធាន ី
២.២. សរៀបចំសេចក្តីក្ាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី 
២.៣. សរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ  
២.៤. សរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ ចំណ្តយរយៈសពលមធយម 
២.៥. ការពិនិតយ និងផតល់សោបល់របេ់គណៈអភិបាលរាជធានី 
២.៦. ពិនិតយ និងេសក្មចសលីសេចក្តីក្ាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន 
២.៧. ការសរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ តាមោន  និងវាយតនម្ 
២.៨. ការសរៀបចំសាថ នភាពសេដឋកិ្ចច េងគមរបេ់រាជធានី 
ដំណ្តក់្កាលទី២ 
២.៩. ការចងក្ក្ងសេចក្តីក្ាងសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
២.១០. កិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់សលីសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
២.១១. ការពិនិតយ និងផតល់សោបល់ 

ដ្ំណាកក់ាលទ១ី 

២.១. ការវិភាគសាា នភាពរាជធាន ី
 បនទ ប់ពីបូក្េរុបធាតុចូលពីអនក្ាក់្ព័នធ (តារាង១.៣.) រចួ ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី 
ក្តូវសរៀបចំក្    វ  ភាគសាថ  ភា រាជធានី សោយមានការចូលរមួពីក្គប់អនក្ាក់្ព័នធទងំអេ់ (េមាេភាព
ដូចជំហានទី១ខាងសល)ី។ សៅក្នុងការក្បជំុវភិាគសនឹះ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវ ៖ 

 ផច្ តារាង១.៣. ឲ្យអនក្ចូលរមួ សដីមបជីាឯ សារ ោ សក្ា    ភា ា 
 ផ  ផច្ អនក្ចូលរមួជាក្ ុមតូចៗ ដូចជា ៖ 
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- ក្កុ្មទី១ ៖ ពិនិតយ និងវភិាគសាថ នភាពសេដឋកិ្ចច សោយសផ្ទត តសលីអាជីវក្មា ក្េកិ្មា ឧេា
េក្មា គមនគមន៍ សេវាក្មា ការវនិិសោគ ជាសដីម 

- ក្កុ្មទី២ ៖ ពិនិតយ និងវភិាគសាថ នភាពេងគមកិ្ចច សោយសផ្ទត តសលីការង្ករអប់រ ំេុខាភិបាល 
សយនឌ័រ ភាពក្កី្ក្ក្ សាេន អសនត ក្បសវេន៍ និងចំណ្តក្ក្េុក្ ជាសដីម  

- ក្ក្ុមទី៣ ៖ ពិនិតយ និងវភិាគសាថ នភាពក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ និងបរសិាថ ន (សោយ 
រមួបញ្ចូ លទងំការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ) សោយសផ្ទត តសលី រ ក្  ក្បាស   ធ្ែ  
ធ្ ធា ធ្មមជា    រ  សាថ    ក្ោេះមហ តរាយច្មប ៗ  រផក្ ក្ ួលអា សធា   ជា   ម 

- ក្កុ្មទី៤ ៖ ពិនិតយ និងវភិាគសាថ នភាពការក្គប់ក្គងរដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់
សាធារណៈ សោយសផ្ទត តសលីអភិបាលកិ្ចច ការក្គប់ក្គងផដនដី ការក្គប់ក្គងេថិតិ េនតិេុខ 
និងេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ការង្ករក្ពំផដន ។ល។ 

 ផណនឲំ្យក្កុ្មពិភាក្ានីមួយៗសធវីការពិភាក្ា វភិាគសាថ នភាព (ឧបេមព័នធទី២ ៖ វធីិសាស្រេត
វភិាគសាថ នភាព) និងឯក្ភាពសលី រច  អាទ ភា អំពីបណ្តដ បញ្ហា ក្បឈមផដលកំ្ពុងសកី្តមាន 
និងឬអាចនឹងសកី្តមាន មូលសេតុ និងដំសណ្តឹះក្សាយននផដលអាចអនុវតតបានសៅក្នុងអាណតដិ 
របេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា។ ក្នុងការវភិាគសនឹះ ក្កុ្មនីមយួៗក្តូវយក្ចិតតទុក្ោក់្ចំសាឹះតក្មូវការរបេ់ស្រេត ី
កុ្មារ យុវជន ជនពិការ និងជនង្កយរងសក្ោឹះសផសងៗសទៀត ក្ពមទងំបញ្ហា សយនឌ័រ និងការផក្ប
ក្បួលអាកាេធាតុផងផដរ។ 

 បនទ ប់មក្ ក្ក្ុមពិភាក្ានីមយួៗក្តូវពិនិតយចាត់អាទិភាព និងក្តូវក្ស  លទធផលននការពិភាក្ា
សនឹះសៅក្នុងតារាងលទធផលក្កុ្មវភិាគសាថ នភាពរាជធានីតាមលំោប់អាទិភាព (តារាង ២.១ )។ 

 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការសេនីឲ្យតំណ្តងក្កុ្មនីមយួៗ បង្កា ញអំពីលទធផលននការពិភាក្ា និង 
សេនីឲ្យអនក្ចូលរមួសផសងសទៀតផតល់សោបល់ សដីមបបំីសពញបផនថម។ 

 ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការក្បមូល និងក្ត់ក្តារាល់មតិសោបល់ និងលទធផលពិភាក្ាេក្មាប់
សក្បីក្បាេ់ជាធាតុចូលក្នុងការេរសេរក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី។  

២.២. ការទរៀបចំទ ចកតរីាងរក ខ ័ឌ អភិវឌ្ឍន៍រាជធាន ី
 សោយផផអក្តាមសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា និងធាតុចូលផដល
ទទលួបានពីកិ្ចចក្បជំុវភិាគសាថ នភាពរាជធានី  ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីក្តូវ ៖ 

 សរៀបចំ និងេរេរចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍រាជធានីេក្មាប់អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា។ ចក្ខុវេ័ិយសនឹះ
គរួេរសេរឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនូវអវីផដលក្កុ្មក្បឹក្ាចង់សឃញីនូវភាពរកី្ចសក្មីន និង
អាចអនុវតតបានក្នុងរយៈសពលក្បាឆំ្ន នំនអាណតតិរបេ់ខួ្ន ឬអាចសលីេពីសនឹះ។ ចក្ខុវេ័ិយអភិ
វឌឍន៍នឹងក្តូវបានសក្បីក្បាេ់េក្មាប់តក្មង់ទិេដល់កិ្ចចអភិវឌឍន៍ក្នុងរាជធានី។  

 បំផប្ងបញ្ហា  មូលសេតុ និងដំសណ្តឹះក្សាយផដលបានកំ្ណត់ សៅជាសោលបំណង សោលសៅ 
និងយុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍។  
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 ក្េង់ ចក្ខុវេ័ិយ សោលបំណង សោលសៅ និងយុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍បញ្ចូ លក្នុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ
អភិវឌឍន៍រាជធានី (តារាង២.២)។ 

 ពិនិតយ ផ សក្មួល     រៀ ច្ បញ្ច ប់សេចក្តីក្ាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី សដីមបោីក់្ជូន
គណៈអភិបាលពិនិតយ និងផតល់សោបល់។ 

២.៣. ការទរៀបចំកមមវិធអីភិវឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋឋ នរយៈទពលរបាឆំ្ែ  ំ
ក្). ការជូនដំណឹង ៖ សដីមបសីរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីក្តូវជូន

ដំណឹងសៅរដឋបាលរាជធានី និងមនទីរ អងគភាពននឲ្យសរៀបចំ និងបំសពញធាតុចូល (ទក្មង់ទី១) 
និងជូនដំណឹងសៅរដឋបាលខណឌ ឲ្យសរៀបចំ និងបំសពញធាតុចូល (ទក្មង់ទី២) សោយភាជ ប់ជាមយួ
សេចក្តីក្ាងតារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី ផដលបានសរៀបចំខាងសលី និងកាលបរសិចឆទផដល
ក្តូវបញ្ជូ នមក្ឲ្យក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីវញិ។ 

ខ). ការសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធានី ៖ អភិបាលរាជធានី 
សោយមាននយក្រដឋបាលរាជធានី និងនយក្ទីចាត់ការននជាជំនយួការក្តូវសរៀបចំក្មាវធីិអភិ
វឌឍនមូ៍លោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធានី សដីមប ី៖ 
  ការកំ្ណត់ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ សោយក្តូវ ៖ 
- ផផអក្សលីសេចក្តីក្ាងតារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានីផដលបានសរៀបចំ  
- ពោក្រណ៍អំពីលទធភាពធនធានថវកិា ធនធានមនុេស និងធនធានសផសងៗសទៀតផដលខួ្ន 

មាន ឬអាចនឹងមានេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ
- កំ្ណត់រសបៀបវារៈននការអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន និងចាត់អាទិភាព សោយក្តូវសក្ជីេសរេីយក្

រសបៀបវារៈននកិ្ចចអភិវឌឍន៍មូលោឋ ននន ក្េបតាមការពោក្រណ៍អំពីលទធភាពធនធាន
ផដលរាជធានីអាចមានេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំក្ពមទងំកំ្ណត់េូចនក្រ និងក្ក្បខ័ណឌ
សពលសវលាននការអនុវតត និងការេងឃមឹថ្ននឹងេសក្មចបាននូវសរៀបវារៈនីមយួៗ សោយ
ក្តូវបំសពញក្នុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ (តារាង“ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ” ននទក្មង់ទី១) 

  ការកំ្ណត់ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវា សោយក្តូវ ៖ 
- ផផអក្សលីក្បសភទសេវារដឋបាល និងចំនួនសេវាផដលបាននិងកំ្ពុងផតល់ជូនក្បជាពលរដឋ 
- ផផអក្សលីមុខង្ករ និងធនធានផដលបាននិងកំ្ពុងសផទរឲ្យរដឋបាលរាជធានី និងមុខង្ករផដល

សក្ោងនឹងសផទរឲ្យរដឋបាលរាជធានី 
- សធវីការបា៉ា ន់ក្បមាណអំពីក្បសភទ និងបរមិាណននសេវាននទងំសនឹះេក្មាប់រយៈសពលក្បាំ

ឆ្ន នំនអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា សោយផបងផចក្តាមឆ្ន នីំមយួៗ។  
- បំសពញតារាងក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល (តារាង “ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវា” ននទក្មង់ទី១) 

  ការកំ្ណត់ការោក់្សចញនូវលខិិតបទោឋ នគតិយុតតនន សោយក្តូវ ៖ 
- ផផអក្សលីក្បសភទលិខិតបទោឋ នគតិយុតត (ដីកា សេចក្តីេសក្មច សេចក្តីផណន.ំ...) ផដល 

បានសរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវតតនសពលបចចុបបនន 
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- ពិនិតយសមីលសលីបញ្ហា ក្បឈម និងតក្មូវការននការោក់្សចញនូវលិខិតបទោឋ នគតិយុតត 
េក្មាប់បសក្មីដល់សេចក្តីក្តូវការរបេ់ក្បជាពលរដឋ និងការធានបាននូវការផតល់សេវា និង
ការអភិវឌឍន៍មូលោឋ នក្បក្បសោយនិរនតរភាព 

- សធវីការបា៉ា ន់ក្បមាណអំពីក្បសភទលិខិតបទោឋ នគតិយុតត និងបរមិាណននលិខិតបទោឋ នគតិ
យុតតននទងំសនឹះេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ន នំនអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា សោយផបងផចក្
តាមឆ្ន នីំមយួៗ។  

- បំសពញតារាងការោក់្សចញនូវលិខិតបទោឋ នគតិយុតតិ (តារាង“ការោក់្សចញនូវលខិិតបទ
ោឋ នគតិយុតត”ននននទក្មង់ទី១) 

គ). ការសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  េង្កា ត់ ៖ បនទ ប់ពីទទលួ 
បានការជូនដំណឹងពីក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី អភិបាលខណឌ ក្តូវសរៀបចំចាត់ផចង និង
ផណនដំល់រដឋបាលខណឌ  និងេង្កា ត់ សដីមបសីរៀបចំព័ត៌មានាក់្ព័នធនឹងក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន 
សេយីក្តូវបំសពញចូលក្នុងទក្មង់ទី២ និងបញ្ជូ នសៅក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីឲ្យបានទន់ 
សពលសវលា (នីតិវធីិលមអិតមានសៅក្នុងសេចក្តីផណនបំសចចក្សទេេតីពីការសរៀបចំ និងក្សាងផផន
ការអភិវឌឍន៍ខណឌ )។  

ឃ). ការសរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរបេ់មនទីរ អងគភាព ៖ សដីមបសីរៀបចំក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន 
របេ់មនទីរ អងគភាព ក្បធានមនទីរ អងគភាពក្តូវសរៀបចំកិ្ចចក្បជំុមនទីរ អងគភាពរបេ់ខួ្នសដីមប ី៖ 
  កំ្ណត់ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ សោយក្តូវ ៖ 
- ផផអក្សលីតារាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី  
- សោលនសោបាយ យុទធសាស្រេត និងឬក្មាវធីិអភិវឌឍន៍របេ់ក្ក្េួង សាថ ប័ន 
- ពោក្រណ៍អំពីលទធភាពធនធានថវកិា ធនធានមនុេស និងធនធានសផសងៗសទៀតផដលមនទីរ 

អងគភាពមាន ឬអាចនឹងមានេក្មាប់រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ
- កំ្ណត់រសបៀបវារៈននការអភិវឌឍន៍មូលោឋ ន និងចាត់អាទិភាព ក្េបតាមការពោក្រណ៍អំពី

លទធភាពធនធានផដលមនទីរ អងគភាពអាចមានក្នុងរយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ ក្ពមទងំកំ្ណត់េូច
នក្រ និងក្ក្បខ័ណឌ សពលសវលាននការអនុវតត និងលទធផលរពឹំងទុក្ក្នុងរសបៀបវារៈនីមយួៗ 
សដីមបបំីសពញក្នុងតារាងក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ (តារាង“ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ” ននទក្មង់ទី១) 

  កំ្ណត់ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល សោយក្តូវ ៖ 
- ផផអក្សលីក្បសភទសេវារដឋបាល និងចំនួនសេវាផដលបាននិងកំ្ពុងផតល់ជូនក្បជាពលរដឋ 
- ផផអក្សលីមុខង្ករ និងធនធានមនទីរ អងគភាពនីមយួៗមាន ឬអាចមាន 
- សធវីការបា៉ា ន់ក្បមាណអំពីក្បសភទ និងបរមិាណននសេវាននទងំសនឹះេក្មាប់រយៈសពលក្បាំ

ឆ្ន នំនអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា សោយផបងផចក្តាមឆ្ន នីំមយួៗ។  
- បំសពញតារាងក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវា (តារាង “ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវា” ននទក្មង់ទី១) 
បញ្ហជ ក់្ ៖ មនទីរ អងគភាពននមិនបំសពញតារាង “ការោក់្សចញនូវលិខិតបទោឋ នគតិយុតត” នន
ទក្មង់ទី១ស យី។ 
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ង). បនទ ប់ពីសរៀបចំតារាងក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន សំេយី នយក្រដឋបាលរាជធានី
ក្បធាន មនទីរ អងគភាព និងអភិបាលខណឌ  ក្តូវបញ្ជូ នមក្ឲ្យក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីឲ្យ
បានទន់សពលសវលាកំ្ណត់។ 

ច). ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីពិនិតយ និងសរៀបចំបញ្ច ប់តារាងក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នផដល
មាន ៖ 
 តារាង២.៣. ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធានី 
 តារាង២.៤.ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ   
 តារាង២.៥. ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ក្នុងរាជធានី  
 តារាង២.៦. ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់មនទីរ អងគភាព  
 តារាង២.៧. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធានី 
 តារាង២.៨. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  
 តារាង២.៩. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ 
 តារាង២.១០. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់មនទីរ អងគភាព 
 តារាង២.១១. លិខិតបទោឋ នគតិយុតតផដលក្តូវសរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់
រដឋបាលរាជធានី 

 តារាង២.១២.លិខិតបទោឋ នគតិយុតតផដលក្តូវសរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់
រដឋបាលខណឌ  

 តារាង២.១៣.លិខិតបទោឋ នគតិយុតតផដលក្តូវសរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់
រដឋបាលេង្កា ត់ 

២.៤. ការ រៀ ច្ រកបខណ័្ឌ ចណំាយរយៈទពលមធយម 

ផផអក្តាមទំេនំនេូចនក្រអភិវឌឍន៍ផដលបានេរសេរខាងសលី ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការក្តូវសធវី
ការគណនបា៉ា ន់សាា នអំពីតក្មូវការថវកិាចំណ្តយ។ ថវកិាចំណ្តយមានពីរផផនក្ គឺផផនក្ចំណ្តយចរនដ និង
ផផនក្ចំណ្តយមូលធន។ សទឹះបីជាថវកិាចំណ្តយសនឹះមិនទន់មានលក្ខណៈក្តឹមក្តូវឥតសខាច ឹះក៏្សោយ ក៏្
ថវកិាចំណ្តយសនឹះបង្កា ញឱ្យសឃញីពីភាពមាច េ់ការក្នុ ក្ក្មិតណ្តមយួរបេ់រាជធានី។ សេចក្ដីផណនលំមអិត
េក្មាប់សរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ ចំណ្តយរយៈសពលមធយមនឹងសធវីការផណនជំាសក្កាយ   យក្ សួ  ស ឋ  ច្ច    
ហ រញ្ញវ ថ ។ 
២.៥.   ការពនិិតយ និងផតលទ់ោបលរ់ប គ់ណ្ៈអភិបាល 

 បនទ ប់ពីសរៀបចំសេចក្តីក្ាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ
របេ់រដឋបាលរាជធានី និងរបេ់មនទីរ អងគភាពននសេយី ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី
ក្តូវោក់្សេចក្តីក្ាងទងំសនឹះជូនគណៈអភិបាលពិនិតយ និងផតល់សោបល់ 

 ក្ក្មុការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីក្តូវផក្េក្មួលតាមការផណន ំ ឬអនុសាេន៍របេ់គណៈ
អភិបាលរាជធានី 

 ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីោក់្សេចក្តីក្ាងចុងសក្កាយជូនអភិបាល សដីមបោីក់្ជូនក្ក្ុម 
ក្បឹក្ាពិនិតយ និងេសក្មច។  
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២.៦.  ការពនិិតយ  ទរមចទលើទ ចកតីរាងរកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ កមមវិធអីភិវឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋឋ ន  
 បនទ ប់ពីបានទទលួសេចក្តីក្ាងទងំពីរខាងសលីពីអភិបាល ក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីសរៀបចំ
កិ្ចចក្បជំុក្កុ្មក្បឹក្ារបេ់ខួ្ន តាមបទបញ្ហជ នផទក្នុងរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា សដីមបពិីនិតយ និងេសក្មចសលីឯក្សារ
ទងំសនឹះ។ ក្កុ្មក្បឹក្ាក្តូវពិនិតយ និងេសក្មចសលីសេចក្តីក្ាងក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូល
ោឋ នសៅក្នុងកិ្ចចក្បជំុរបេ់ខួ្ន សេយីសាា រតីការេសក្មចសនឹះក្តូវេរសេរក្នុងកំ្ណត់សេតុក្បជំុក្កុ្មក្បឹក្ា។ 
ក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី និងក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន ផំដលបានេសក្មច គឺជាមូលោឋ ន
េក្មាប់សរៀបចំក្មាវធីិវនិិសោគបីឆ្ន រំកិំ្ល ពិសេេេក្មាប់ឆ្ន ទីំ១ននអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា ផដលក្ក្ុមការ
ង្ករក្សាងផផនការរាជធានីអាចចាប់សផតីមសរៀបចំក្មាវធីិវនិិសោគបីឆ្ន រំកិំ្លរបេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ារាជធានី។  
២.៧. ការ រៀ ច្ ប្ក ខ ័ឌ តាមដាន និ វាយតម្មៃ 

ក្នុងការសរៀបចំក្ក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនម្ ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីក្តូវកំ្ណត់អំពី ៖  
 យុទធសាស្រេដ ការតាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ សោយក្តូវសផ្ទដ តសលី
ចំណុចេំខាន់ៗមយួចំនួនដូចខាងសក្កាម ៖ 
- ក្ក្បខ័ណឌ សពលសវលាេក្មាប់ការតាមោន និងវាយតនម្សលីការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍

រាជធានី  
- ការក្ំណត់េូចនក្រេក្មាប់តាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ 
- ការក្ំណត់អនក្ទទលួខុេក្តូវតាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
- ការកំ្ណត់វធីិសាស្រេដតាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ 
- ការក្ំណត់អនក្ចូលរមួក្នុងការតាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍។ 

 វសិាលភាព ការតាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីមានវសិាលភាពសលី ៖ 
- ក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍រាជធានី 
- ក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរបេ់រដឋបាលរាជធានី 
- ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគរបេ់មនទីរ អងគភាព 
- ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរបេ់មនទីរ អងគភាព 

 សរៀបចំតារាងក្ក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ផដលរមួមាន ៖  
- តារាង២.១៤.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ ផផនការអភិវឌឍន៍

រាជធានី 
- តារាង២.១៥.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ      

រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ
- តារាង២.១៦.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល 
- តារាង២.១៧.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន និងវាយតនម្ការអនុវតតោក់្សចញលិខិតបទោឋ ន

គតិយុតត 
 វាយតនម្សៅាក់្ក្ណ្តត លអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា សោយមានក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជ
ធានី ជាសេនធិការ គណៈអភិបាលរាជធានីក្ ូវក្ ម លទ  ន ័យសដីមបបីញ្ជូ លក្នុងតារាង២.១៤. 
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ដល់២.១៩.ខាងសលី  ហ យក្តូវ រៀ ច្  សច្ ត ក្ពា របាយ រ ៍ាក់្ក្ណ្តត លអាណតតិេតីពីការ
អនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍   យសហ រជាមួយ  ណា ម ទ រ អងគភាព    ទ ច   រនន។ ខឹ្ម
សាររបាយការណ៍សនឹះមានវឌឍនភាពការង្ករអនុវតដក្ន្ងមក្ ទិេសៅការង្ករេក្មាប់អនុវតដបនត 
និងសេចក្ដីេននិោឋ នរមួ។ 

 គណៈអភិបាលរាជធានី ក្ ូវពិនិតយ    ផក្េក្មួលសេចក្តីក្ាងរបាយ រ ៍ាក់្ក្ណ្តត ល
អាណតតិ បនទ ប់មក្ក្តូវោក់្ជូនក្កុ្មក្បឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័ត។  

 ក្ ុមក្ ឹ ារាជធានី       វឌ្ឍ ភា ននការេសក្មចបាននូវស ច្ន រ    ឧ សគគ  ហ យែតល 
 រផ ន ស ខា  ៗ ក្ មទ  អ  ម័ សេចក្តីក្ាងរបាយ រ ៍ាក់្ក្ណ្តត លអាណតតិ។ 

 ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី ក្តូសធវីការផណនដំល់គ ៈអភ បាលរាជធានី    មប ែេ វែាយរបាយ
 រ ៍ាក់្ក្ណ្តត លអាណតតិផដលបានអនុម័តសនឹះ ជូនដល់អនក្ាក់្ព័នធ។ 

 គណៈអភិបាលរាជធានីក្តូវសធវី រវាយ ថ្មែអំពីលទធផល សម ទធែល និងផលប៉ាឹះាល់នន
ការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ ក្នុងរយៈសពលក្បាមំយួផខចុងសក្កាយននអាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា
ក្បក្ សោយក្បេិទធភាព និងមានការចូលរមួពីអនក្ាក់្ព័នធនន។  

២.៨. ការទរៀបចំសាា នភាពទ ដ្ឋកិចច  ងគមរប រ់ាជធាន ី
សោយផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគសាថ នភាព ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវេរសេរ

បរោិយអំពីសាថ នភាពសេដឋកិ្ចច េងគមរបេ់រាជធានី សោយឆុ្ឹះបញ្ហច ងំអំពីសាថ នភាពបចចុបបនន និងបញ្ហា
ក្បឈមតាមគំរូដូចមានសៅក្នុងឧបេមព័នធទី៥។ 
ដ្ំណាកក់ាលទី២   
២.៩.   ការចងរកងទ ចកតីរាងទ ៀវទៅផ្ផនការអភិវឌ្ឍន ៍

បនទ ប់ពីសរៀបចំព័ត៌មាន និងតារាងននខាងសលីសេយី ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីក្តូវ
សរៀបចំចងក្ក្ងសេចក្តីក្ាងសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី សោយផផអក្តាមមាតិកាននសេៀវសៅផផនការ
អភិវឌឍន៍រាជធានី សោយក្តូវេរសេរបរោិយក្េបតាមសេចក្តីពនយល់ផដលមានក្នុងផផនក្ទី២ននសេចក្តី
ផណនសំនឹះ។ 
២.១០.   កិច្ចប្ ជ  ព្ិ ប្រោះ ោ ល ់លើ េច្កតីប្ា ផផ្នការអភវិឌ្ឍនរ៍ាជធាន ី

 ). សាសភា ច្ លរមួ 
 ក្បជាពលរដឋក្នុងផដនេមតថកិ្ចចរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 
 តំណ្តងក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី  
 គណៈអភិបាលរាជធានី 
 ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី 
 តំណ្តងក្កុ្មក្បឹក្ាក្គប់ខណឌ   
 តំណ្តងេមាគមជាតិក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី សខតត 
 តំណ្តងក្កុ្មក្បឹក្ាេង្កា ត់ក្នុងរាជធានី  
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 េមាជិក្គណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេ 
 តំណ្តងគណៈក្មាា ធិការពិសក្ោឹះសោបល់កិ្ចចការស្រេតី និងកុ្មាររាជធានី និងគណៈក្មាា ធិការ
សផសងៗសទៀត 

 តំណ្តងអងគការ េងគមេុីវលិ និងវេ័ិយឯក្ជនាក់្ព័នធក្នុងរាជធានី 
 អនក្ាក់្ព័នធដនទសទៀតតាមការចាបំាច់។ 

គ). កិ្ចចការផ លក្ វូ ធ្វ  
 ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី  រៀ ច្ ឯ សារ  ច្ខា  ក្ ម ៖  
- រសបៀបវារៈននកិ្ចចក្បជំុ 
- លិខិតអសញ្ជ ីញសោយភាជ ប់ជាមយួនូវសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី   
- បទបង្កា ញេតីពីខឹ្មសារេំខាន់ៗននសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី   
- ឯក្សារចាបំាច់សផសងៗសទៀតផ ល សន  ឡ    យគ ៈអភ បាល។ 

   ច្ចក្ប      ក្ោេះ ោ ល គរួក្បក្ពឹតត ៅតាមរ  ៀ វារៈ  ច្ខា  ក្ ម ៖ 
- បទបង្កា ញពីខឹ្មសារននសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
- ក្នុងក្រណីចាបំាច់ អងគក្បជំុអាចសធវីការផបងផចក្អនក្ចូលរមួជាក្កុ្មសដីមបពិីភាក្ាសលីសេចក្ត ី

ក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍ ក្នុងសនឹះអាចមានក្បធានបទេំខាន់ៗដូចជា ៖  
ក្). ក្ក្បខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ ៖  

 ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍  
 សោលបំណងអភិវឌឍន៍   
 សោលសៅអភិវឌឍន៍  
 យុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍     
 សាថ នភាពបចចុបបនន និងបញ្ហា ក្បឈម។ល។ 

ខ). ក្មាវធីិអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ៖  
 ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ 
 ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវាក្មា និង 
 ការោក់្សចញលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនន។ 

  ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវក្ត់ក្តានូវរាល់មតិសោបល់ និងធាតុចូលននផដល 
ទទលួបានពីកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោឹះសោបល់សនឹះ េក្មាប់ពិនិតយ និងផ សក្មួល សច្ ត ក្ពា ផែ  រ
អភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី រចួោក់្ជូនគណៈអភិបាលពិនិតយ និងផតល់សោបល់។  

២.១១. ការព្និិតយ និ ផ្តល ់ោ ល ់
  រ    តយ    ែតល  ោ ល រ ស គ ៈអភ បាលរាជធានី 
- បនទ ប់ពីទទលួបានសេចក្តីក្ាងសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ពីក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការ 

រាជធានី អភិបាលរាជធានីសរៀបចំកិ្ចចក្បជំុគណៈអភិបាលរបេ់ខួ្នសដីមប ី      និងផតល់
សោបល់ ល  សច្ ត ក្ពា ផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី  
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- ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការ ផក្េក្មួលសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីផផអក្តាម
មតិសោបល់របេ់គណៈអភិបាល រចួោក់្ជូនគណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេ 
សដីមបពិីនិតយ និងផតល់សោបល់។ 

  រ    តយ    ែតល  ោ ល រ ស គ ៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មលួបសចចក្សទេ 
- បនទ ប់ពីទទលួបានសេចក្តីក្ាងសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍ពីក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការ 

រាជធានី ក្បធានគណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេសរៀបចំកិ្ចចក្បជំុគណៈមាា ធិការ 
របេ់ខួ្នសដីមប ី      និងផតល់សោបល់ ល  សច្ ត ក្ពា ផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី  

- ក្កុ្មការង្ករក្សាងផផនការ ផក្េក្មួលសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ផផអក្តាម
មតិ សោបល់របេ់គណៈក្មាា ធិការេក្មបេក្មួលបសចចក្សទេ រចួោក់្ជូនអភិបាល 
សដីមបជូីនក្កុ្មក្បឹក្ាពិនិតយ និងអនុម័ត។  

 
តារា  ២.១. ៖ លទធផលក្ក្មុវ  ភាគសាថ  ភា រាជធាន ី
ក្ក្ុម............................... ផផនក្........................... 

 

ល.រ បញ្ហា  មូលសេតុ ដំសណ្តឹះក្សាយ សផសងៗ 
     

     

     

     

     

     

 
តារាង២.២. ក្ក្បខ័ណឌ អភវិឌឍន៍រាជធាន ី

ចកេុវិស័យ្ ៖ 

 

សោលបណំង និងសោលសៅ េូចនក្រ យុទឋសាស្រេដអភិវឌឍន៍ ការបរោិយ  ឯក្តា សដីមក្ោ 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 ៖ 
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ចកេុវិស័យ្ ៖ 

 

សោលបណំង និងសោលសៅ េូចនក្រ យុទឋសាស្រេដអភិវឌឍន៍ ការបរោិយ  ឯក្តា សដីមក្ោ ២០... 
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 ៖ 
     

តារាង២.៣. ក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធាន ី

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន 
សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

ក្. ផផនក្សេដឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផផនក្េងគមក្ិចុច 
            

         
            

         
គ. ផផនក្ធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
            

         
            

         
ឃ. ផផនក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
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តារាង២.៤.ក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ   

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន 
ខណឌ  ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

ក្. ផផនក្សេដឋក្ិចុច 
            

         
            

         
ខ. ផផនក្េងគមក្ិចុច 
            

         
គ. ផផនក្ធនធានធមាជាតិ បរសិាថ ន និងការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 
            

         
ឃ. ផផនក្រដឋបាល និងេនតិេុខេណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
            

         

តារាង២.៥. ក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ក្នុងរាជធាន ី 

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន េង្កា ត់ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

១.ខណឌ ...... 
            

         
            

         
២.ខណឌ ...... 
            

         
            

         
 

តារាង២.៦. ក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់មនទរី អងគភាព  

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ បរោិយ ឯក្តា 

លទធផលបា៉ា ន់សាា ន ផផនក្ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. មនទីរេុខាភិបាល 
            
            
២. មនទីរអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា 
            
            
៤. មនទីរ.... 
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តារាង២.៧. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធាន ី

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
          
          
          
          

 

តារាង២.៨. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន ខណឌ  ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
          
          
          
          
          

 

តារាង២.៩. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ 

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន េង្កា ត់ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. ខណឌ ....... 
          
          
២. ខណឌ ....... 
          
          

តារាង២.១០. ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាលរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់មនទរី អងគភាព 

ល.រ ក្បសភទសេវារដឋបាល ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន សផសងៗ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. មនទីរេុខាភិបាល 
          
          
២. មនទីរអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា 
          
          
៣. មនទីរ... 
          
          

 



41 

 

តារាង២.១១. លខិតិបទោឋ នគតយុិតត 
ផដលក្តវូសរៀបច ំនងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលរាជធាន ី

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន  សផសងៗ 
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          
          

 
តារាង២.១២.លខិតិបទោឋ នគតយុិតត 

ផដលក្តវូសរៀបច ំនងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលខណឌ  

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន  ខណឌ  
២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 

          
          
          
          

 
តារាង២.១៣.លខិតិបទោឋ នគតយុិតត 

ផដលក្តវូសរៀបច ំនងិោក់្ឲ្យអនុវតតរយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់រដឋបាលេង្កា ត់ 

ល.រ ក្បសភទលិខិត ឯក្តា លទធផលបា៉ា ន់សាា ន  េង្កា ត់ ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. ២០.. េរុប 
១. ខណឌ ....... 
          
          
២. ខណឌ ....... 
          
          
          

 
តារាង២.១៤.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន នងិវាយតនមក្ារអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ ផផនការអភវិឌឍន៍រាជធាន ី

សោលបំណង និងសោលសៅ 
េូចនក្រ 

អនក្ទទួលបនទុក្ 
ក្បភព 
ព័ត៌មាន 

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 ៖        
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សោលបំណង និងសោលសៅ 
េូចនក្រ 

អនក្ទទួលបនទុក្ 
ក្បភព 
ព័ត៌មាន 

វធិីសាស្រេត 
ការបរោិយ ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង 

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 ៖        

 
តារាង២.១៥.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន នងិវាយតនមក្ារអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ វនិសិោគរយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ

ល.រ ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍ សឆ្ីយតប 
សោលសៅ  បរោិយ  ឯក្តា សក្ោង ជាក់្

ផេតង 
ផក្ប
ក្បួល 

អនក្ទទួ
លបនទុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន វធិីសាស្រេត 

១. េក្មាប់រដឋបាលរាជធានី  
           

        
           

        
២. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ   
           

        
           

        
៣. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
 េង្កា ត់...... 
           

        
 េង្កា ត់...... 
           

        
៤. េក្មាប់មនទីរ អងគភាព 
ក្. មនទីរ...... 
           

        
ខ. មនទីរ........ 
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តារាង២.១៦.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន នងិវាយតនមក្ារអនុវតតក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវារដឋបាល 

 
តារាង២.១៧.ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន  

នងិវាយតនមក្ារអនុវតតោក់្សចញលខិតិបទោឋ នគតយុិតត 

 

 

ល.រ ក្បសភទសេវា 
រដឋបាល ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង ផក្បក្បួល អនក្ទទួល 

បនទុក្ 
ក្បភព
ព័ត៌មាន វធិីសាស្រេត 

១. េក្មាប់រដឋបាលរាជធានី 
         
         

២. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ  
         
         

៣. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
         
         

៤. េក្មាប់មនទីរ អងគភាព 
ក្. មនទីរ.... 

         
         

ខ. មនទីរ... 
         
         

ល.រ ក្បសភទលិខិតបទ
ោឋ នគតិយុតត 

ឯក្តា សក្ោង ជាក់្ផេតង ផក្បក្បួល អនក្ទទួល 
បនទុក្ 

ក្បភព
ព័ត៌មាន វធិីសាស្រេត 

១. េក្មាប់រដឋបាលរាជធានី 
         
         
         

២. េក្មាប់រដឋបាលខណឌ  
         
         
         

៣. េក្មាប់រដឋបាលេង្កា ត់ 
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ជាំហានេី៣ 

  អនុម័ត និ   ផ្សព្វផ្ាយផផ្ន  អភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 

តោលបាំណង 

សោលបំណងននជំហានទី៣ គឺសដីមបពិីនិតយ អនុម័ត និងផសពវផាយផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
េក្មាប់អាណតតិរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ា    សដីមបសីក្បីក្បាេ់ជាមូលោឋ នក្នុងការក្សាងក្មាវធីិវនិិសោគបីឆ្ន រំកិំ្ល
រាជធានី។ 
លេធែលរំពឹងេុក 

លទធផលផដលរពឹំងថ្ននឹងទទលួបានពីជំហានសនឹះ គឺ ៖ 
 ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ផ លបានអនុម័ត 
 ខឹ្មសារផផនការអភិវឌឍន៍បានផសពវផាយោ៉ា ងទូលំទូលាយដល់ក្បជាពលរដឋ និងអនក្ាក់្ព័នធ។ 

         

ជំហានទី៣ រមួា  ២ស មមភា    ច្ខា  ក្ ម ៖ 
៣.១. ការអ  ម័ ផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី 
៣.២. ការ បាេះ  មព     រែេ វែាយ សៀវ ៅផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី   

៣.១.   អនុម័តផផ្ន  អភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 

៣.១.១.   ងា មនុកិច្ចប្ ជុ ប្កុមប្ ឹការាជធាន ី

 ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីសោយមានជំនួយពីទីចាត់ការផផនការ និងវនិិសោគ និង
នយ រដឋបាលរាជធានី ក្តូវសរៀបចំកិ្ចចការេំខាន់ៗដូចខាងសក្កាម ៖ 
 សរៀបចំរសបៀបវារៈននកិ្ចចក្បជំុ  
 សរៀបចំសេចក្ដីផថ្ងសេតុ  
 សរៀបចំឯក្សារបង្កា ញអំពីសេចក្ដីក្ាងផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី 
 សរៀបចំ និងបញ្ជូ នលិខិតអសញ្ជ ីញ សោយភាជ ប់ជាមយួនូវសេចក្ដីក្ពា ផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍ និង
ឯក្សារាក្់ព័នធសផសងៗសទៀត (ឯក្សារទងំសនឹះក្តូវសផញីជូនអនក្ាក់្ព័នធននឱ្យបានោ៉ា ង
តិច០៣នថងមុនកិ្ចចក្បជំុ) 

  រៀ ច្ កិ្ចចការចាបំាច់សផសងៗសទៀតតាមការផណនរំបេ់អភិបាលរាជធានី។ 
៣.១.២. អាំឡុងតពលប្ ជុ ប្កុមប្ ឹការាជធានី 

 ). េមាេភាពចូលរមួ 
 ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 
 គណៈអភិបាលរាជធានី 
 ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី 
 នយ រដឋបាលថ្ សាលារាជធានី 
 ទីចាត់ការផផនការ និងវនិិសោគ និងទីចាត់ការននននសាលារាជធានី 
 អនក្ាក់្ព័នធ និងអនក្េសងាតការណ៍ននចូលរមួតាមការអនុញ្ហញ តពីក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី។ 
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ខ). កិ្ចចការផ លក្ វូ ធ្វ  
១. អភិបាលរាជធានី ឬតំណ្តងអានសេចក្ដីផថ្ងសេតុ និងសធវីបទបង្កា ញអំពីសេចក្ដីក្ាងផែ  រ 

អភ វឌ្ឍ ៍ 
២. ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីពិនិតយ ពិភាក្ា និងអនុម័តសេចក្ដីក្ាងផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី (ឧប

េមព័នធទី៤ ៖ ចំណុចគនឹ្ឹះេក្មាប់ជាមូលោឋ នក្នុងការពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍)។ 
កិ្ចចក្បជំុពិនិតយ និងអនុម័តសលីសេចក្ដីក្ាងផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី ក្តូវដំសណីរការតាមនី  
វធីិ និងបទបញ្ហជ នផទក្នុងរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី។ 

៣.១.៣.   ងារតម្រកាយ្កិចេម្របជុាំម្រកុម្ម្របឹការាជធាន ី

ក្). ការផក្េក្មលួសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
១. ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានី ក្តូវសធវីការផក្េក្មួលសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍ 

សោយផផអក្តាមការេសក្មចរបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី  
២. អភិបាលរាជធានីចាត់ផចងបញ្ជូ នសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីជូនក្ក្េួងមហានផទ 

សដីមបពិីនិតយ និងផតល់អនុសលាមភាព។ 
ខ). ការផដល់អនុសលាមភាពសលសីេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 

 បនទ ប់ពីទទលួបានសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍ពីអភិបាលរាជធានី ក្ក្េួងមហានផទក្តូវសធវី
ការេក្មបេក្មួល និងេេការជាមយួក្ក្េួងផផនការ ក្ក្េួងសេដឋកិ្ចច និងេរិញ្ញវតថុ និង
សលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប សដីមបពិីនិតយ និងផដល់សោបល់សលីភាពក្េបចាប់ និងេងគតិ
ភាពននផផនការសនឹះជាមយួសោលនសោបាយជាតិ ចាប់ និងលិខិតបទោឋ នគតិយុតដនន។  

 ការពិនិតយ និងផដល់អនុសលាមភាពផផនការអភិវឌឍន៍ក្តូវសធវីស ងីក្នុងរយៈសពល៣០នថង គិតពីនថង 
ផដលទទលួបានការសេនីេុំពិនិតយ សពលសវលាចំណ្តយេក្មាប់ការពិសក្ោឹះសោបល់ជាមយួ
ក្ក្េួង    សាថ ប័នាក់្ព័នធនន ការសធវីទំនក់្ទំនងជាមយួអភិបាលរាជធានី សដីមបកី្សាយ
បំភឺ្ និងឯក្ភាពសលីសោបល់ផដលផដល់សោយក្ក្េួងមហានផទសលីសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍
រាជធានី។ 

 ក្នុងក្រណីមិនមានការឯក្ភាពោន រវាងអភិបាលរាជធានី និងក្ក្េួងមហានផទអំពីខឹ្មសារសេចក្ដី
ក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី ក្ក្េួងមហានផទក្តូវជូនដំណឹងមក្ គ.ជ.អ.ប សដីមបសីធវីការ
េក្មបេក្មួលសោឹះក្សាយ។ 

 ជាមយួោន សនឹះ ក្នុងរយៈសពល៣០នថង ក្បេិនសបីោា នការសឆី្យតបជាលាយលក្ខ ៍អក្សរពី
ក្ក្េួងមហានផទសផញីសៅអភិបាលរាជធានីសទ សនឹះសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍ក្តូវចាត់ទុក្ថ្ន
ទទលួបានអនុសលាមភាពពីក្ក្េួងមហានផទ។ ក្នុងក្រណីមានសោបល់ផក្េក្មួលសលីសេចក្ដី
ក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានីសោយក្ក្េួងមហានផទ គណៈអភិបាលរាជធានីក្តូវសធវីការពិចារ
ណ្ត និងផក្េក្មួលសេចក្ដីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍សៅតាមសោបល់ផដលទទលួបាន សេយី
ោក់្ជូនក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីពិនិតយ និងអនុម័តស ងីវញិសោយសផ្ទដ តផតសលីចំណុចផដលបាន
ផក្េក្មួលប៉ាុសណ្តណ ឹះ។ 
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គ). សេចក្ដេីសក្មចេដពីីការោក់្ឱ្យសក្បីក្បាេ់ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
១. បនទ ប់ពីទទួលបា  រែតល អ    មភា   ក្ សួ ម ថ្ែទ ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការ    

រាជធានីសរៀបចំសេចក្តីក្ាងសេចក្តីេសក្មចេតីពីការោក់្ឲ្យសក្បីក្បាេ់ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី 
រចួោក់្ជូនអភិបាលរាជធានីពិនិតយ និងផតល់សោបល់ 

២. ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការរាជធានីផក្េក្មួលតាមការផណនរំបេ់គណៈអភិបាល រចួោក់្
ជូនអភិបាល សដីមបោីក់្ជូនក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីចុឹះេតថសលខា។ 

៣.២.     ោះព្ុមព និ   ផ្សព្វផ្ាយ  ៀវ ៅផផ្ន  អភិវឌ្ឍន៍រាជធាន ី 

៣.២.១.     ោះព្ុមព  ៀវ ៅផផ្ន  អភិវឌ្ឍន៍រាជធានី 

គណៈអភិបាលរាជធានី ក្តូវសរៀបចំសបាឹះពុមពសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រាជធានី សេយីក្តូវតមាល់
ទុក្សៅរដឋបាលរាជធានី មនទីរផផនការរាជធានី និងសផញីសៅក្ក្េួងមហានផទ ក្ក្េួងផផនការ ក្ក្េួងសេដឋកិ្ចច
និងេរិញ្ញវតថុ និងអនក្ាក់្ព័នធដនទសទៀត។  
៣.២.២   ផ្សព្វផ្ាយផផ្ន  អភិវឌ្ឍន៍រាជធាន ី

១. ក្ ុមក្ ឹ ារាជធានីក្ ូវផ ន  ល គ ៈអភ បាលរាជធានី ឲ្យសធវីការែេ វែាយែែឹមសារផែ 
 រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី  បា ទ ល ទ  យ ល ក្ ជា លរ ឋ    អន ពា   ័ ធ។ 

២. ជាមយួនឹងការផសពវផាយតាមការផចក្សេៀវសៅផែ  រអភ វឌ្ឍ ៍រាជធានី ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានី 
គបបផីណនឲំ្យមានការផសពវផាយខឹ្មសារផែ  រអភ វឌ្ឍ រ៍ាជធានី ឲ្យបានទូលំទូលាយដល់
ក្បជាពលរដឋ និងអនក្ាក់្ព័នធនន ដូចជា ការផសពវផាយក្នុងកិ្ចចក្បជំុនន ក្នុងសវទិកា
សាធារណៈ តាមសារព័ត៌មាន វទិយុ និងតាមមសធោបាយសផសងៗសទៀត។ល។  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បែាកេី៤ 

ឧបសម្ព័នធសម្រម្មប់ជាំនយួ្សាា រតី 

តៅតពលតរៀបចាំ និងកសាងបែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី
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ឧប មព័នធទី១ ៖ ទរមងគ់ំរទូោលការណ៍្ផ្ណ្នាផំ្ផែកទោលនទោបាយ 
 

   ម្រពោះរាជាណ្តចម្រកកម្ពជុា 

ម្រកសួងម្ហានែទ          ជាតិ សាសន ម្រពោះម្ហាកសម្រត 

                 3  
រដ្ាបាល ៖ ...................... 

គលខ ៖           សសរ 
ទ ចកដ ីទរមច 

 ដពី ី
ទោលការណ៍្ផ្ណ្នាផំ្ផែកទោលនទោបាយ 

 រមាបក់ារកសាងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន ៍និងកមមវិធីវនិិទោគបីឆ្ែ រំកំលិ 

រកុមរបកឹា..................... 

 បានសឃញីក្ពឹះរាជក្ក្មសលខ នេ/រក្ម/០៥០៨/០១៧ ចុឹះនថងទ២ី៤ ផខឧេភា ឆ្ន ២ំ០០៨ ផដល
ក្បកាេឱ្យសក្បីចាប់េដពីីការក្គប់ក្គងរដឋបាលរាជធាន ីសខតដ ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ   

 បានសឃញីក្ពឹះរាជក្ក្មសលខ នេ/រក្ម/០៥០៨/០១៨ ចុឹះនថងទ២ី៤ ផខឧេភា ឆ្ន ២ំ០០៨ ផដល
ក្បកាេឱ្យសក្បីចាប់េដពីីការសបាឹះសឆ្ន តសក្ជេីសរេីក្ក្មុក្បឹក្ារាជធាន ី ក្ក្ុមក្បឹក្ាសខតដ ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្ក្ុង 
ក្ក្ុមក្បឹក្ាក្េុក្ ក្ក្ុមក្បឹក្ាខណឌ   

 បានសឃញីអនុក្ក្ឹតយសលខ២១៥ អនក្ក្.បក្ ចុឹះនថងទ១ី៤ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ េដីពីតួនទ ីភារក្ិចច និង
ទំនក់្ទំនងការង្កររបេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ា អណៈអភិបាលរាជធាន ីក្ក្ុមក្បឹក្ា គណៈអភបិាលខណឌ   

 បានសឃញីអនុក្ក្ឹតយសលខ២១៩ អនក្ក្.បក្ ចុឹះនថងទ១ី៤ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ េដីពីការក្សាងផផនការអភិ
វឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំនិងក្មាវធិីវនិិសោគបីឆ្ន រំកំ្ិលរាជធាន ីសខតដ ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  

 បានសឃញីអនុក្ក្ឹតយសលខ១៥២ អនក្ក្.បក្ ចុឹះនថងទ០ី៦ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ េដីពីការផក្េក្មួលមាក្តា
១២ននអនុក្ក្ឹតយេដពីីការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ និងក្មាវធិីវនិិសោគបីឆ្ន រំកំ្ិល
រាជធានី សខតដ ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  

 បានសឃញីក្បកាេអនដរក្ក្េងួសលខ........... ក្បក្ ចុឹះនថងទី....... ផខ.......... ឆ្ន ២ំ០......... េដីពីការ
ក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ និងក្មាវធិីវនិិសោគបីឆ្ន រំកំ្លិរាជធាន ី សខតដ ក្ក្ុង ក្េុក្ 
ខណឌ  

 សោងតាមសាា រតីក្ិចចក្បជុំ.................. សលកី្ទ.ី................របេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ា............ ននថងទី........... 
ផខ............ ឆ្ន .ំ............។ 

 ទរមច 

ម្របការ ១.- 

សេចក្ដេីសក្មចសនឹះ មានសោលបណំងផណនផំផនក្សោលនសោបាយេក្មាប់ការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍
រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំនិងក្មាវធិីវនិសិោគបីឆ្ន រំកំ្លិរបេ់ក្ក្ុមក្បកឹ្ា..................................។ 
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ម្របការ ២.- 

ដំសណីរការក្សាងផផនការអភវិឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ និងក្មាវធិីវនិិសោគបីឆ្ន រំកំ្ិល ក្តូវអនុវតដតាមសេចក្ដី
ផណនបំសចចក្សទេេដពីីការក្សាងផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំនិងក្មាវធិីវនិិសោគបីឆ្ន រំកំ្ិល...។  
ម្របការ ៣.- 

ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ និងក្មាវធិីវនិិសោគបីឆ្ន រំកំ្ិល ក្តវូសរៀបចំស ងីសោយផផអក្សលីសោល
ការណ៍េំខាន់ៗគ ឺ១.ការផចក្រផំលក្ព័ត៌មាន ២.តម្ាភាព ៣.េងគតិភាព នងិេុខដុមនយីក្មា ៤.ការចូលរមួពិសក្ោឹះ
សោបល់ជាទូសៅ ៥.ការសឆ្យីតបនឹងតក្មូវការរបេ់មូលោឋ ន ៦.គណសនយយភាពតាមផបបក្បជាធិបសតយយ ៧.
ក្បេិទធភាព និងេុក្ក្ឹតយភាពសេដឋក្ិចចនិងេងគម ៨.ការធានចីរភាពធនធានធមាជាត ិ នងិបរសិាថ ន និង៩.ការធាន
េមធម៌។   
ម្របការ ៤.- 

ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ និងក្មាវធិីវនិិសោគបឆី្ន រំកំ្ិល ក្តូវមានលក្ខណៈក្គប់ក្ជុងសក្ជាយផដល 
ក្គបដណដ ប់សលីក្គប់វេ័ិយអាទិភាព សឆ្ីយតបសៅនឹងតក្មូវការជាក់្ផេដង មានេងគតិភាពជាមួយសោលនសោបាយ
របេ់ជាតិ នងិក្េបតាមេកាត នុពលននផដលខ្ួនមាន សដីមបអីភិវឌឍសេដឋក្ចិច េងគម និងសធវីឱ្យក្បសេីរស ងីនូវ
គុណភាពជីវតិនិងេុខុមាលភាពក្បជាពលរដឋ ពិសេេស្រេតី កុ្មារ យុវជន ជនពិការ ក្ពមទងំជនង្កយរងសក្ោឹះ
សផសងៗសទៀតសៅក្នុងផដនេមតថក្ិចចរបេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ា។   
ម្របការ ៥.- 

ផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ និងក្មាវធិីវនិិសោគបឆី្ន រំកំ្ិលរបេ់... ក្តូវយក្ចិតដទុក្ោក់្ជាចមបងសលី
វេ័ិយ និងេក្មាភាពអាទិភាពនន ដូចខាងសក្កាម ៖  

១. ពក្ងឹង និងពក្ងកី្ផលតិភាពក្េិក្មាទងំបរមិាណ និងគុណភាព សោយយក្ចតិដទុក្ោក់្សលកីារសាដ រ 
ការក្សាង ការជួេជុល ការផថទ ំនិងការក្គប់ក្គងក្បព័នធធារាសាស្រេដខាន តតូច និងមធយម 

២. ការក្សាង ការជួេជុល និងការផថទសំេោឋ រចនេមព័នធគមនគមន៍ក្គប់ក្បសភទ 
៣. ពក្ងឹង និងពក្ងីក្គុណភាពននការអប់រចំំសណឹះទូសៅ និងការបណតុ ឹះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ  
៤. យក្ចិតដទុក្ោក់្សលីការសលីក្ក្មពេ់េុខុមាលភាពរបេ់ក្បជាពលរដឋ តាមរយៈការផគត់ផគង់ទឹក្សាអ ត 

អនម័យជនបទ ការទទួលបានសេវាេុខាភិបាល និងការផសពវផាយអប់រ ំ
៥. សលីក្ក្មពេ់ការក្គប់ក្គង និងផថទធំនធានធមាជាតិ តាមរយៈការជំរុញការអនុវតដចាប់នក្ពសឈ ី ចាប់

ជលផល ការទប់សាា ត់រាល់េក្មាភាពអនធិបសតយយសលីការសក្បីក្បាេ់ធនធានធមាជាតិក្គប់ក្បសភទ 
និងការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ 

៦. សលីក្ក្មពេ់ការអភិវឌឍន៍តំបន់សអកូ្សទេចរណ៍ និងសសាភ័ណឌ ភាពទីក្ក្ុង 
៧. យក្ចិតដទុក្ោក់្សលីការង្ករេនតិេុខ េណ្តដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ និងរក្ាេុវតថិភាពជូនក្បជាពលរដឋ 
៨. ជំរុញការចុឹះបញ្ជ ីដីធ្ីជាក្បព័នធជូនក្បជាពលរដឋ 
៩. ពក្ងឹងការអនុវតតសោលការណ៍អភិបាលក្ិចចលអរបេ់រដឋបាលសខតត 
១០. យក្ចិតតទុក្ោក់្សលីការសលីក្ក្មពេ់ការចូលរមួរបេ់ស្រេតីក្នុងតួនទីជាអនក្សធវីសេចក្តេីសក្មចចិតត 
១១. ការសលីក្ក្មពេ់ និងការសលីក្ទកឹ្ចិតដដល់ការវនិិសោគរបេ់វេ័ិយឯក្ជន  
១២. ការសលីក្ក្មពេ់ និងការសលីក្ទឹក្ចិតតរបេ់អងគការេងគមេុីវលិ ក្នុងការចូលរមួចំផណក្អភិវឌឍន៍ 

មូលោឋ ន និងការកាត់បនថយភាពក្ក្ីក្ក្ 
១៣. ។ល។ 
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ម្របការ ៦.- 

 ដំសណីរការក្សាងផផនការអភវិឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ និងក្មាវធិីវនិិសោគបីឆ្ន រំកំ្ិល ក្តូវផដល់ឱ្កាេឱ្យមាន
ការចូលរមួបានសពញសលញដល់ក្គប់អនក្ាក់្ព័នធទងំអេ់។ អនក្ាក់្ព័នធទងំសនឹះ រមួមាន គណៈអភបិាល មនទរី 
អងគភាពនន ទីចាត់ការ ឬការោិល័យនន តំណ្តងរដឋបាលាក់្ព័នធ អងគការេងគមេុីវលិ វេ័ិយឯក្ជន ក្បជា
ពលរដឋ ក្ក្ុមតណំ្តងផលក្បសោជន៍ជាក់្លាក់្ និងក្ក្ុមជនង្កយរងសក្ោឹះនន។ល។   
ម្របការ ៧.- 

គណៈអភិបាល ក្បធានមនទីរ អងគភាព ឬក្បធានការោិល័យ និងអនក្ាក់្ព័នធទងំអេ់ ដូចក្បការ៦ខាងសល ី
ក្តូវអនុវតដសេចក្ដីេសក្មចសនឹះឱ្យមានក្បេិទធភាពចាប់ពីនថងចុឹះេតថសលខាតសៅ។  

............., នថងទី........ ផខ........... ឆ្ន  ំ២០....... 

របធានរកុមរបកឹា........ 

ក្ផនាងទទលួ ៖  
- .............. 

       “សដីមបីសោរពជូនក្ជាប” 
- ដូចក្បការ ៦ និងក្បការ ៧ 

“សដីមបីអនុវតដ” 
- ឯក្សារ កាលបបវតដិ។  
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ឧប មព័នធទី២ ៖ វិធីសាស្រ តវិភាគសាា នភាព 

ឧបករណ៍្ “វិភាគតាមទដ្ើមទ ើបញ្ញា ” 
  ក្នុងការវភិាគសាថ នភាពរបេ់រដឋបាលរាជធានី សខតត ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  ឃុ ំេង្កា ត់ ក៏្ដូចជាការវភិាគសាថ ន
ភាពរបេ់មនទរី អងគភាព ការោិល័យ និងអនក្ាក់្ព័នធនន ក្បេនិសបីមនិទន់អាចក្ណំត់បានចាេ់លាេ់អំព ី
បញ្ហា  និងមូលសេតុននបញ្ហា  ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការ គ.ផ.ថ និងអនក្ាក់្ព័នធនីមយួៗសនឹះ អាចសធវីការវភិាគ
សាថ នភាព សោយសក្បីក្បាេ់ឧបក្រណ៍ “សដីមសឈីបញ្ហា ” នងិឬឧបក្រណ៍សផសងៗសទៀតតាមការចាបំាច់។  
  សដីមសឈីបញ្ហា  គឺជាឧបក្រណ៍េក្មាប់វភិាគសាថ នភាព សោយក្តូវក្ណំត់អំពីបញ្ហា ចមបង មូលសេតុផដល
នឲំ្យមានបញ្ហា  និងផលប៉ាឹះាល់ផដលសក្ីតសចញពីបញ្ហា ចមបងសនឹះ។ ដូសចនឹះ សដមីបកី្ណំត់បាននូវបញ្ហា  មូលសេតុ
ននបញ្ហា  និងដំសណ្តឹះក្សាយតាមវេ័ិយ ឬផផនក្នមីួយៗ អនក្ាក់្ព័នធនមីួយៗក្តូវពិចារណ្ត និងអនុវតតតាមនីតិវធិី
មួយចំនួនដូចខាងសក្កាម ៖  

 វភិាគបញ្ហា  និងមូលសេតុននបញ្ហា   
 វភិាគអំពីសោលបណំង សោលសៅ និងដំសណ្តឹះក្សាយ 
 សធវីការចាត់អាទិភាពដំសណ្តឹះក្សាយ រចួក្េង់ចូលតារាងតាមការផណនរំបេ់ក្ក្មុការង្ករ។ 

ក). ការវិភាគបញ្ញា  និងមលូទេតុននបញ្ញា  
 ការវភិាគបញ្ហា  និងមូលសេតននបញ្ហា ក្តូវអនុវតតដូចខាងសក្កាម ៖ 

 អនក្វភិាគ ក្តូវឯក្ភាពសលីបញ្ហា ចមបងក្នុងផផនក្ ឬវេ័ិយរបេ់ខ្ួន។ សដីមសឈមីយួសក្បីេក្មាប់បញ្ហា  
ចមបងមួយ។ ក្បេិនសបមីានបញ្ហា ចមបងសក្ចនី ក្តូវសក្បីសដីមសឈបីញ្ហា សក្ចីនតាមចំនួនបញ្ហា ចមបង សនឹះ 
។ បញ្ហា ចមបងនមីួយៗ ផដលក្តូវយក្មក្វភិាគ គជឺាបញ្ហា ផដលអាចរក្ដំសណ្តឹះក្សាយបាន។ 

  ឧទេរណ៍ : បញ្ហា ចមបង គ ឺក្បជាពលរដឋមានចំណូលទប 

 

 

 បនទ ប់ពកី្ំណត់បញ្ហា ចមបងសេយី ក្តូវបនតក្ណំត់អំពីមូលសេតុផដលនឲំ្យសក្ីតមានបញ្ហា ចមបង សនឹះ 
សោយេួរេណួំរថ្ន “សេតុអវ?ី”។ 

ឧទេរណ៍ : មូលសេតុននបញ្ហា  

 

 

 

 

 

 បនទ ប់ពីក្ំណត់បញ្ហា  និងមូលសេតុននបញ្ហា  ក្តូវបនតវភិាគ និងកំ្ណត់អំពីផលប៉ាឹះាល់ផដលសក្ីត 
សចញពីបញ្ហា ចមបងសនឹះ សោយេួរេំណួរថ្ន “មានអវីសកី្តស ងី?”។ 

របជាពលរដ្ឋមាន 
ចំណូ្លទាប 

 

 េត អវី? 

 េត អវី? 

 េត អវី? 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

ប្ ជាព្លរដឋមាន
ច្  ូលទា  

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ ខ្វុះបច្ច េកច្ទស ពូជមិនសុទធ 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

 េត អវ?ី 
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 បនទ ប់ពីក្ំណត់បញ្ហា ចមបង មូលសេតុននបញ្ហា  និងផលប៉ាឹះាល់សេយី ក្តូវសរៀបចំលទធផលននការ 
វភិាគសនឹះ សៅជាទក្មង់សដីមសឈបីញ្ហា  ដូចខាងសក្កាម ៖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 បនទ ប់ពកី្ំណត់បញ្ហា ចមបង មូលសេតុននបញ្ហា  និងផលប៉ាឹះាល់សេយី ក្តូវវភិាគអំពតីក្មូវការ
សយនឌ័រ។ ក្នុងការក្ណំត់អពំីតក្មូវការសយនឌ័រ អនក្វភិាគក្តូវវភិាគតាមបញ្ហា  មូលសេតុ និងផល
ប៉ាឹះាល់នីមួយៗ សោយពិចារណ្តថ្ន សតីបញ្ហា  បានបងាប់នូវបញ្ហា សយនឌ័រោ៉ា ងដូចសមតចខ្ឹះ?សតីមូល
សេតុនីមួយៗ បានបងាប់នូវបញ្ហា សយនឌ័រោ៉ា ងដូចសមតចខឹ្ះ? សតីផលប៉ាឹះាល់នីមយួៗបានបងាប់
នូវបញ្ហា សយនឌ័រោ៉ា ងដូចសមតចខ្ឹះ? 

  ឧទេរណ៍ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្ ជាព្លរដឋមាន
ច្  ូលទា  

មានអវី កើត  ើ ? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន 

 

 េត អវី? 

 េត អវ?ី 

 េត អវី? 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

ប្ ជាព្លរដឋមាន
ច្  ូលទា  

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ ខ្វុះបច្ច េកច្ទស ពូជមិនសុទធ 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

 េត អវី? ប្ ជាព្លរដឋមាន
ច្  ូលទា  

មានអវី កើត  ើ ? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន ផ្ល
  ោះ  
ាល ់

 ញ្ហា ច្មប  

មូល 
 េត  
ម្ន 
 ញ្ហា  

 

 េត អវ?ី 

 េត អវ?ី 

 េត អវ?ី 

មិនបានទទួលការបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ប្ ជាព្លរដឋមាន
ច្  ូលទា  

មានផលិតផលសម្រមាប់លកត់ិចតួច 

 

មានការងារតិចតួច 

 ទិន នផលទាប 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ 

 

ខ្វុះបច្ច េកច្ទស 

 

ពូជមិនសុទធ 

 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

ខ្វុះជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

 េត អវ?ី ប្ ជាព្លរដឋមាន
ច្  ូលទា  

មានអវ ីកើត  ើ ? 
ចំណ្តកម្រសតក មិនមានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

ងាយចាញច់្បាកច្រ ឈឺច្ម្រចើន កមុារខ្វុះអាហារបូតថមភ ងាយរងការរំច្ោភបំពាន ផ្ល
  ោះ  
ាល ់

 ញ្ហា ច្មប  

មូល 
 េត  
ម្ន 
 ញ្ហា  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្ទីទួល

រងច្ម្រាុះថ្នន ក់ច្ម្រចើនជ្ជងបុរស  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្មិីនសូវមានឱកាសចូលរួម

ការបណ្ត ុះបណ្្តល  

ម្របជ្ជពលរដ្ឋ ជ្ជស្រស្មិីនសូវមានឱកាសចូលរួម

ការបណ្ត ុះបណ្្តល  
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ខ). ការវិភាគអំពីដ្ំទណាះរសាយ 
  បនទ ប់ពីសរៀបចំសដីមសឈីបញ្ហា  ក្តូវបនតសរៀបចំសដីមសឈីដំសណ្តឹះក្សាយ។ ឧបក្រណ៍សដីមសឈីដំសណ្តឹះ
ក្សាយសនឹះមានលក្ខណៈក្បហាក់្ក្បផេលោន សដីមសឈបីញ្ហា ផដរ។ ប៉ាុផនតសដីមសឈដីំសណ្តឹះក្សាយសផ្ទត តសលីការបំផប្ង
ពីសដីមសឈីបញ្ហា សៅជាដំសណ្តឹះក្សាយ។ ក្នុងការសរៀបចំ និងវភិាគអំពីសដីមសឈីដំសណ្តឹះក្សាយ អនក្វភិាគគបបី
ពិនិតយ ពិចារណ្តសលជីំហាននន ដូចខាងសក្កាម ៖ 

 ផក្េក្មួលបញ្ហា េនូល ឬបញ្ហា ចមបងឱ្យសៅជាសោលបណំង សោយការបតូរក្បសោគអវជិជមានពីមុនឱ្យ
សៅជាក្បសោគវជិជមាន ផដលពិពណ៌នអំពសីាថ នភាពមួយបនទ ប់សោឹះក្សាយបញ្ហា ចមបងសនឹះ។ 

 ឧទេរណ៍ : ក្បជាពលរដឋមានចណូំលទប សៅជា ចណូំលរបេ់ក្បជាពលរដឋសក្ីនស ងី។ 
 ផក្េក្មួលមូលសេតុផ្ទទ ល់ឱ្យសៅជាសោលសៅ តាមនតីិវធិីដូចខាងសល ី

 ឧទេរណ៍ : ទិននផលក្េូវទប  សៅជា  ទិននផលក្េូវសក្នីស ងី 
 ផក្េក្មួលមូលសេតុរងឱ្យសៅជាដំសណ្តឹះក្សាយតាមនីតិវធិដូីចខាងសល ី

 ឧទេរណ៍ : ក្េិក្រខវឹះបសចចក្សទេ សៅជា បណតុ ឹះបណ្តត លបសចចក្សទេក្េិក្មា ជាសដីម។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ). ទធវើការចាត់អាទិភាពដ្ំទណាះរសាយ នងិរ ងច់ូលតារាង 
  បនទ ប់ពកី្ំណត់បាននូវបញ្ហា  មូលសេតុ និងដំសណ្តឹះក្សាយសេយី អនក្វភិាគនមីយួៗក្តូវក្េង់ព័ត៌មាន
ទងំសនឹះចូលក្នុងតារាង (តាមការផណនរំបេ់ក្ក្មុការង្ករក្សាងផផនការ)។  

បញ្ហជ ក់្: ក្នុងការវភិាគសាថ នភាពរាជធាន ី សខតត ក្ក្ុង ក្េុក្ ខណឌ  ឃុ ំ េង្កា ត់ ក្ក្មុការង្ករក្សាងផផនការរាជធាន ី
សខតត ក្ក្ុង ក្េកុ្ ខណឌ  មនទីរ អងគភាព នងិគណៈក្មាា ធកិារក្សាងផផនការ និងថវកិាឃុ ំេង្កា ត់ (គ.ផ.ថ) អាចពិចារ
ណ្តសក្បីក្បាេ់វធិីសាស្រេតសផសងៗសទៀត ដូចជា ការវភិាគផផនទី ដោក្កាមេក្មាភាពស្រេតី បុរេ ការវភិាគនិនន ការ ការ
វាយតនម្ការកាត់បនថយភាពង្កយរងសក្ោឹះ(VRA) តាមការចាបំាច់ និងតាមលទធភាពផដលក្ក្មុការង្ករអាចសធវីបាន។ 

 

 រល     

បណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ប្ ជាព្លរដឋមាន
ច្  ូលទា  

មានផលិតផលសម្រមាប់លក ់

 

មានការងារច្្វើ 

 បច្ង កើនទិន នផល 

 
សតវល អិតបំផ្លា ញ 

 

បណ្ត ុះបណ្្តល 

បច្ច េកច្ទស 

ពូជមិនសុទធ 

 

ច្ោងចម្រកបិទទាវ រ 

 

បច្ង កើនជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

 

ប្ ជាព្លរដឋមាន 

ច្  ូល កើន  ើ  

កាត់បនថយចំណ្តកម្រសតក មានអាហារហូបម្ររប់ម្រាន ់

សុវតថិភាព សុខ្ភាពល អ កមុារមិនខ្វុះអាហារបូតថមភ លលងមានការរំច្ោភបំពាន 

 រល   

ដ   ោះប្ាយ 
កំចាត់សតវល អិត បន្សុទ្ធពូជ 
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ឧបករណ៍្ 
វិភាគផលប៉ះាលព់ីការផ្របរបួលអាកា ធាត ុ

  សៅក្នុងការបស្រញ្ហជ បការបនាំនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ និងការក្គប់ក្គងហានិភ័យននសក្ោឹះមេនតរាយ 
ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការ គ.ផ.ថ និង ឬ អនក្ាក់្ព័នធសផសងៗសទៀត អាចសក្បីក្បាេ់ឧបក្រណ៍ននដូចខាងសក្កាម ៖ 
១). ការគូ ផ្ផនទីហានិភយ័ននទរោះមេនតរាយ 

ការសរៀបចំផផនទីសនឹះនងឹជួយក្ំណត់ពីមុខេញ្ហញ ហានិភ័យននសក្ោឹះមេនតរាយ ផដលបានសក្ីតស ងីក្នុង
មូលោឋ ន។ ការគូរផផនទីនងឹជយួដល់អនក្សរៀបចំផផនការក្នុងការក្ំណត់នូវទតីាងំ និងសាថ នភាពននភាពង្កយរងសក្ោឹះ 
សដីមបឈីានសៅសធវកីារវភិាគផលប៉ាឹះាល់ពកីារផក្បក្បួលអាកាេធាតុ។ ការគូេផផនទីសនឹះនឹងសធវីស ងីសៅក្នុងក្ក្មិត
ឃុ ំ េង្កា ត់ សោយមានការចូលរមួពេីមាជិក្ក្ក្ុមក្បកឹ្ា គ.ក្.ន.ក្ ក្បធានភូមិ នងិអនក្ាក់្ព័នធនន សោយសក្បី
ក្បាេ់ផផនទីរដឋបាលឃុ ំេង្កា ត់ជាសោល។  

ការគូេផផនទកី្តូវសធវីស ងីជា៤ជំហាន ដូចខាងសក្កាម ៖ 
 ជហំានទ១ី ៖ គូេគំនូេក្ទង់ក្ទយរបេ់រដឋបាលឃុ ំេង្កា ត់ ក្ំណត់ក្ពំក្បទល់រដឋបាលភូមិ រចួសេយី

អនក្ចូលរមួគូរបផនថមនូវទតីាងំលក្ខណៈធមាជាតិដូចជា ទសន្ បឹង នក្ព តបំន់អភិរក្សជាសដីម។  
 ជហំានទ២ី ៖ គូេបផនថមនូវសេោឋ រចនេមព័នធថាីៗ ផដលមានក្នុងមូលោឋ នសៅក្នុងផផនទី ដូចជា ៖ 

 ផ្ូវ 
 អោរសាធារណៈ (វតត អោររដឋបាល សាលាសរៀន មនទីរសពទយ...) 
 ទំនប់ទកឹ្ អាងេតុក្ទឹក្ ក្បព័នធធារាសាស្រេត អណតូ ងទឹក្ និងក្េឹះ 
 សេោឋ រចនេមព័នធអគគីេន ី(មា៉ា េុីនសភ្ងី, ថ្នមពលក្សក្តីស ងីវញិ...) 
 ទីតាងំចាក់្េំរាម ក្បព័នធលូ 
 បូជនីយោឋ ន ជាសដមី 

 ជហំានទ៣ី ៖ ក្នុងជំហានសនឹះ អនក្ចូលរមួគូេផផនទបីញ្ហជ ក់្ពីទតីាងំផដលទទលួរងផលប៉ាឹះាល់
ពីសក្ោឹះធមាជាត ិ សោយសក្បីក្បាេ់គំនូេតាងសផសងៗោន  ឬសក្បីក្បាេ់ពណ៌ជាេញ្ហញ តាមការឯក្ភាពោន
ក្នុងក្ក្ុម។ ផលប៉ាឹះាល់អាចមានដូចជា តំបន់ផដលរងផលប៉ាឹះាល់ពទីឹក្ជនំន់ សក្ោឹះរាងំេងួត ពយុឹះ 
េតវលអិតបំផ្្ទញ ជមងឺរាតតាត ការស ងីក្ំសៅ និងតំបន់សឆនរផដលមានរលក្ធំៗ ជាសដីម។ 

 ជហំានទ៤ី ៖ អនក្ចូលរមួក្ណំត់ និងគូេសលីផផនទីពសីាថ នភាពផក្បក្បួលននទិដឋភាពពីមុន និងសពល
បចចុបបនន (ឧទេរណ៍ ៖ ទំនប់តាមតបំន់សឆនរ ការបាត់បង់នក្ព និងដអីភរិក្ស)។ ការផក្បក្បួលទងំសនឹះ
អាចមានក្បភពខុេោន ៗដូចជា បណ្តត លមក្ពីការេសក្មចចិតតផផនក្នសោបាយ េងគម សេដឋក្ិចច ផល
ប៉ាឹះាល់ពីអាកាេធាតុ និងពីសក្ោឹះធមាជាតិជាសដីម។ សទឹះជាមានសេតុផលខុេោន ក៏្សោយ ការផក្ប
ក្បួលននបរសិាថ នធមាជាត ិក៏្អាចជឹះឥទធិពលោ៉ា ងធងន់ធងរដល់ការផក្បក្បួលអាកាេធាតុ ឬសក្ោឹះធមាជាតិ
ផងផដរ។ 

 តាមរយៈឧបក្រណ៍ទ១ីសនឹះ អនក្វភិាគអាចក្ំណត់បាននូវទីតាងំភូមិសាស្រេត ក្បសភទសក្ោឹះមេនតរាយ
ធមាជាតិ សាថ នភាពននការផក្បក្បួល និងមូលសេតុននផដលនឲំ្យមានការផក្បក្បួលសាថ នភាពសក្ោឹះធមាជាតតិាម
ក្បសភទនីមួយៗ។ ឧបក្រណ៍ទ១ីសនឹះ នឹងក្តូវសក្បីក្បាេ់ជាមូលោឋ នក្នុងការអនុវតតឧបក្រណ៍សផសងៗសទៀត។ 
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២). ការវិភាគនិនាែ ការ  
ការវភិាគនិនន ការ គឺជាឧបក្រណ៍េក្មាប់ក្ំណត់នូវការផក្បក្បួលអាកាេធាតុេំខាន់ៗ នងិក្ពឹតតការណ៍សក្ោឹះ

មេនតរាយទក់្ទងនឹងអាកាេធាតុផដលសក្ីតមានស ងី។ លទធផលននការវភិាគសនឹះនឹងផតល់នូវព័ត៌មានអំពីសក្ោឹះ 
មេនតរាយអាកាេធាតុជាក់្លាក់្ និនន ការននក្បសភទសក្ោឹះមេនតរាយធមាជាតិនីមួយៗ ភាពញឹក្ញាប់ ភាពធងន់ធងរ 
និងរបបននផលប៉ាឹះាល់។  

ការអនុវតតនូវឧបក្រណ៍វភិាគនិនន ការសនឹះ ក្តូវសធវីស ងីជាមួយក្បជាពលរដឋ ផដលេថិតក្នុងតំបន់រងសក្ោឹះពី
សក្ោឹះមេនតរាយ (ផផអក្សលីផផនទីហានិភ័យសក្ោឹះមេនតរាយ) ជនង្កយរងសក្ោឹះ ស្រេតី ចាេ់ជរា និងជនក្ក្ីក្ក្ សោយ
ផបងផចក្ជាក្ក្ុមពិភាក្ាតូចៗ ដូចជា ក្ក្ុមស្រេតី ក្ក្ុមបុរេ និងក្ក្ុមអាជាញ ធរ ឬសក្ចីនជាងសនឹះសៅតាមការចាបំាច់។ 
ការវភិាគសធវីស ងីជា៣ជំហាន ដូចខាងសក្កាម ៖ 

 ជហំានទ១ី ៖ អនក្េក្មបេក្មួលក្តូវេួរអំពីក្ពតឹតការណ៍សក្ោឹះមេនតរាយទក់្ទងនឹងអាកាេធាតុ 
និងផលប៉ាឹះាល់ផដលពួក្សគបានជួបក្បទឹះក្ន្ងមក្ សេយីយក្ទិននន័យសនឹះសៅបំសពញសៅក្នុងតារាង
ខាងសក្កាមក្តង់ខទង់លក្ខខណឌ សក្ោឹះថ្នន ក់្ននអាកាេធាតុ នងិធាតុអាកាេ (ដូចមានក្នុងតារាងខាង
សក្កាម)។ 

 ជហំានទ២ី ៖ អនក្េក្មបេក្មួលបនតសាក្េួរដល់អនក្ចូលរមួសធវីការចាត់ថ្នន ក់្ភាពង្កយរងសក្ោឹះផដល
បានជួបក្បទឹះតាមឆ្ន  ំ ផដលបានក្ំណត់សៅតាមមុខេញ្ហញ ននសក្ោឹះមេនតរាយនីមួយៗ។ ក្នុងការ
សធវីចំណ្តត់ថ្នន ក់្សនឹះក្តូវោក់្ពិនទុ ក្ក្មិតរងសក្ោឹះពី១ ដល់៥ (១.ក្ក្មិតរងសក្ោឹះទបបំផុត និង៥.ជា
ក្ក្មិតរងសក្ោឹះធងន់ធងរបំផុត)។ 

 ជហំានទ៣ី ៖ បនទ ប់ពីការោក់្ពិនទុក្ក្មតិភាពរងសក្ោឹះសេយី ក្តូវបនតពិនិតយសមលីសលីនិនន ការននផល
ប៉ាឹះាល់សៅតាមមុខេញ្ហញ នីមយួៗ សេយីផេវងរក្នូវមុខេញ្ហញ សក្ោឹះថ្នន ក់្ណ្តមួយផដលសក្ីតស ងី
ញឹក្ញាប់ និងកាន់ផតធងន់ធរ សដីមបសីធវីការវភិាគបនតសៅក្នុងទក្មង់អក្សរ H។  

  តារាងវភិាគននិន ការ 

ក្បសភទសក្ោឹះធមាជាតិ និនន ការ កំ្ណត់ 
េមាគ ល់ ១៩៨០-៨៩ ១៩៩០-៩៩ ២០០០-០៩ ២០១០- បចចុបបនន 

រាងំេងួត ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  
រដូវក្បាងំអូេ បន្យ 
(សលីេពី៣េបាត េ៍) 

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

ការខូតដំណ្ត ំសោយ
ភាពរាងំេងួត 

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

ការខូតដំណ្ត ំសោយ
ទឹក្ជំនន់ 

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  
ការសកី្នស ងីក្ក្មិត
ទឹក្ជំនន់ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥ ១  ២  ៣  ៤  ៥  

ការអូេបន្យ រយៈ
សពលទឹក្ ជំនន់ 

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

ការផក្បក្បួល អំ ុង
សពលរដូវ ក្បាងំ - វេា 

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

។ល។      
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ក្ណំត់េមាគ ល់ 
ក្នុងការអនុវតតជាក់្ផេតង អនក្វភិាគក្តូវពិចារណ្តសលីក្ំណត់េមាគ ល់ដូចខាងសក្កាម ៖ 
 ក្បសភទសក្ោឹះធមាជាតិ ៖ អាក្េ័យសលីក្បសភទសក្ោឹះធមាជាតិផដលបានសក្ីតមានស ងីជាក់្ផេតងសៅក្នុង

មូលោឋ ននីមួយៗ។ 
 ឆ្ន  ំ ៖ អាចក្ំណត់ ឬផបងផចក្តាមជំនន់ ឬរបប ឬឆ្ន  ំ ឬតាមការក្ំណត់សផសងៗសទៀតផដលអាច

ឲ្យអនក្ចូលរមួង្កយក្េួលក្នុងការរលំឹក្ស ងីវញិនូវនិនន ការាក់្ព័នធនឹងសក្ោឹះធមាជាតនិីមយួៗ 
 

៣). ការវិភាគតាមទរមង ់ H 
ឧបក្រណ៍ទក្មង់អក្សរ  “H”  គឺជាឧបក្រណ៍វាយតនម្សោយមានការចូលរមួ  ផដលពក្ងឹងបផនថមសលលីទធផល 

ននការវភិាគនិនន ការ សេយីឧបក្រណ៍សនឹះមានសោលបណំងក្ំណត់ភាពផក្បក្បលួេំខាន់ននអាកាេធាតុ និងក្ពឹតត 
ការណ៍សក្ោឹះមេនតរាយអាកាេធាតុ ក្ពមទងំផលប៉ាឹះាល់ក្នុងមូលោឋ នសៅតំបន់ជាក់្លាក់្ណ្តមួយ។ សលីេពីសនឹះ 
ឧបក្រណ៍សនឹះក៏្ជួយេក្មួលផងផដរក្នុងការក្ំណត់វធិានការបនាំផដលេមក្េបេក្មាប់េេគមន៍។ 
ក្នុងការអនុវតតជំហានសនឹះ អនក្វភិាគក្តូវអនុវតតតាមជំហាននន ដូចខាងសក្កាម ៖ 

 ជហំានទ១ី “ការក្ណំត់ផលប៉ាឹះាល់ននមុខេញ្ហញ សក្ោឹះមេនតរាយ”៖ េក្មាភាពក្នុងជំហានសនឹះ រមួមាន ៖ 
 ក្ំណត់ និងឯក្ភាពសលីមុខេញ្ហញ  ឬក្បសភទសក្ោឹះមេនតរាយធមាជាត ិ
 វភិាគនិនន ការននមុខេញ្ហញ  ឬក្បសភទសក្ោឹះមេនតរាយធមាជាតិ សោយេួរេំណួរគន្ឹឹះមួយចំនួន

ដូចខាងសក្កាម ៖ 
 សតីមានផលប៉ាឹះាល់អវជិជមានអវីខ្ឹះ សក្ីតសចញពីមុខេញ្ហញ ននសក្ោឹះមេនតរាយ? 
 សតីមានដំសណ្តឹះក្សាយអវខី្ឹះ? 
 សតីផលប៉ាឹះាល់ មានក្ក្មិតណ្ត? 
 សតីសៅក្នុងេេគមន៍មានធនធានអវីខ្ឹះ េក្មាប់សោឹះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមផលប៉ាឹះាល់ទងំ

សនឹះ?។ល។ 
 បនទ ប់ពីេួរេណួំរគន្ឹឹះននសេយី អនក្េក្មបេក្មួលក្តូវ ៖ 
 ក្េង់នូវផលប៉ាឹះាល់អវជិជមានផដលបានសលីក្ស ងីសោយអនក្ចូលរមួសៅក្នុងផផនក្ខាង

សឆវងននតារាងទក្មង់ H  
 ក្េង់ពីធនធានផដលមានក្នុងេេគមោក់្សៅផផនក្ខាងសាត នំនតារាងទក្មង់ H  
 ក្េង់អំពីដំសណ្តឹះក្សាយផដលបានសលីក្ស ងីសៅផផនក្ក្ណ្តត លននតារាងទក្មង់ H 

 បនទ ប់មក្សទៀត អនក្េក្មបេក្មលួសេនីេុឲំ្យអនក្ចូលរមួវាយតនម្ពីក្ក្មិតផលប៉ាឹះាល់ននមុខេញ្ហញ
រងសក្ោឹះសនឹះចំសាឹះរូបសគ និងក្ក្ុមក្គួសារមាន ក់្មតងៗ តាមរយៈការោក់្ពិនទុពី១ជាក្ក្មិតទប ដល់៥
ផដលជាក្ក្មិតធងន់ធងរ។ រចួសធវីការគណនមធយមភាគពិនទុផដល អនក្ចូលរមួបានោក់្។ 
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ការវិភាគតាមទរមង់ H ទី១ 
បញ្ហា  ៖ ...................................................... 

ផលប៉ាឹះាល់ ៖ 
 
 

ដំសណ្តឹះក្សាយ 
 
១    ២    ៣    ៤    ៥ 

ធនធានផដលមាន ៖ 
 
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 បនទ ប់ពអីនក្ចូលរមួនមីួយៗបានោក់្ពនិទុសលីក្ក្មិតននផលប៉ាឹះាល់សេយី អនក្េក្មបេក្មួល ក្តូវ
បូក្េរុប និងគិតមធយមភាគសលីពិនទុផដលបានក្ណំត់។ ពនិទុមធយមភាគផដលបានក្ណំត់ ក្តូវសក្បី
ក្បាេ់ជាេូចនក្រេក្មាប់តាមោនអពំីវឌឍនភាពននការសឆ្យីតបនងឹការបនាំការផក្ប 
ក្បួលអាកាេធាតុ និងជាលក្ខណៈវនិិចឆ័យេក្មាប់ចាត់អាទភិាពបញ្ហា ផដលក្តូវសោឹះក្សាយ ។  

 ជហំានទ២ី “ការក្ណំត់ផលប៉ាឹះាល់ពកីារសក្នីស ងីសទវរដងននមុខេញ្ហញ សក្ោឹះមេនតរាយ” ៖ សៅ
ក្នុងជំហានទ២ីសនឹះ អនក្េក្មបេក្មួលសលីក្ស ងីថ្ន ក្បេិនសបីមុខេញ្ហញ ននសក្ោឹះមេនតរាយ (មុខ
េញ្ហញ ផដលបានវភិាគក្នុងជំហានទី១) សក្ីនស ងីកាន់ផតញឹក្ញាប់ ឬសក្ីនស ងីសទវដង  សតីក្បជាពលរដឋ
មានា ក់្ៗ ឬក្គួសារនីមួយៗនឹងទទួលផលប៉ាឹះាល់ោ៉ា ងដូចសមតចខ្ឹះ? សេយីគួរក្តូវមានដំសណ្តឹះក្សាយ
ោ៉ា ងដូចសមតច? អនក្េក្មបេក្មួលក្ត់ក្តាចសម្ីយរបេ់អនក្ចូលរមួសៅក្នុងទក្មង់ H ដូចខាងសក្កាម ៖ 

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

ផលប៉ាឹះាល់ ៖ 
 
 

ដំសណ្តឹះក្សាយ ៖ 
 

១    ២    ៣    ៤    ៥ 

 

  
  
  

  
  
  

 

បនទ ប់មក្ អនក្េក្មបេក្មួលសេនីឲ្យអនក្ចូលរមួោក់្ពិនទុសលកី្ក្មិតផលប៉ាឹះាល់ ដូចជំហានទ១ី។ ទក្មង់
អក្សរ Hទី២សនឹះ នឹងជួយឲ្យអនក្ចូលរមួគិតក្បមាណទុក្ជាមុននូវភាពធងន់ធងរននអាកាេធាតុ ផដលអាច
គំរាមក្ំផេងដល់េេគមន៍ និងសលីក្យក្ដំសណ្តឹះក្សាយកាន់ផតមានក្បេិទធភាពមយួក្ក្មិត ផថម
សទៀត ក្នុងការបង្កា រផលប៉ាឹះាល់ពីសក្ោឹះមេនតរាយ ក្សាងភាពធន់ និងការបនាំខ្ួនរបេ់េេគមន៍។ 

 ជហំានទ៣ី “ការក្ណំត់ក្តាត រារាងំ” ៖ បនទ ប់មក្អនក្េក្មបេក្មួលបនតពិភាក្ាអពំីឧបេគគនន ផដល
អាចសក្ីតមានស ងីសោយសក្បីឧបក្រណ៍ទក្មង់អក្សរ H ទី៣។ ក្នុងការសក្បីក្បាេ់ឧបក្រណ៍ H ទី៣សនឹះ 
អនក្េក្មេបក្មួលសផ្ទត តសលីក្តាត រារាងំនន ផដលក្បជាពលរដឋ ឬេេគមន៍មិនអាចបនាំសៅនឹងមុខ 
េញ្ហញ ននសក្ោឹះមេនតរាយផដលក្តូវបានសលីក្ស ងីមក្សនឹះ។ ចសម្ីយរបេ់អនក្ចូលរមួក្តូវក្ត់ក្តាទុក្សៅ 
ផផនក្ក្ណ្តត លននតារាង សេយីអនក្ចូលរមួក្តូវោក់្ពនិទុននក្ក្មិតក្តាត រារាងំសនឹះមាន ក់្មតងៗពីសលខ១ជា 
ក្ក្មិតតិចតួចដល់សលខ៥ជាក្ក្មិតធងន់ធងរ។ ចុងបញ្ច ប់ក្តូវគណននូវពិនទុមធយមភាគននការោក់្ពនទុរបេ់
អនក្ចូលរមួ។ 
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 ការវិភាគតាមទរមង ់H ទី៣ 
បញ្ហា  ៖ ...................................................... 

 
 

ក្តាត រារាងំ ៖ 
១    ២    ៣    ៤    ៥ 

 

   
  
  

 

 ជហំានទ៤ី “ការក្ណំត់វធិានការ” ៖ បនទ ប់មក្អនក្េក្មបេក្មួលបនតពិភាក្ាអពំីេក្មាភាព ឬវធិាន
ការនន ផដលអាចជួយឲ្យក្បជាពលរដឋ និងក្គួសារនីមួយៗអាចបនាំសៅនឹងមុខេញ្ហញ ននមេនតរាយ
ធមាជាតិ ដូចផដលបានវភិាគក្នុងជំហានទី៣ សោយេួរេំណួរគន្ឹឹះថ្ន ៖ 
- សតីមានវធិានការបនាំអវីខ្ឹះផដលអាចជួយបសងាីនភាពធនរបេ់េេគមន៍បាន? 
- សតីក្តូវសធវីោ៉ា ងដូចសមតចខ្ឹះ សដមីបឲី្យទទួលបានពិនទុកាន់ផតលអជាងសនឹះ?  
ជាមួយោន សនឹះ អនក្េក្មបេក្មួលក្តូវក្េង់ចសម្ីយននេណួំរទងំសនឹះោក់្ក្នុងផផនក្ក្ណ្តត លននទក្មង់ H 
និងក្តូវក្េង់ដំសណ្តឹះក្សាយននផដលបានក្ំណត់ក្នុងជហំានទី២ មក្ោក់្បញ្ចូ ល និងបនសុជីាមួយ 
ោន ។ ក្ពមទងំសធវីការោក់្ពិនទុសោយឯក្ភាពោន ជាក្ក្ុមសលីការទុក្ចិតតននគសក្មាង ឬដំសណ្តឹះក្សាយផដល 
បានសលីក្ស ងី ពីពិនទុ១ ផដលពិនទុទុក្ចតិតខ្ាងំដល់ពិនទុ៥ ជាពិនទុមិនទុក្ចិតតសសាឹះ។ 
 ការគណនពនិទុ៖ 
ការគណនពិនទុមធយមភាគននទក្មង់Hនីមួយៗ ក្តូវយក្ពិនទុេរុប ផចក្នឹងចំនួនអនក្ោក់្ពិនទុ ឬគណន 
តាមមធោបាយសផសងៗសទៀតតាមការចាបំាច់។ 

 ជហំានទ៥ី “ការសរៀបចគំសក្មាង” ៖ សក្កាយពីបានពិភាក្ាតាមក្ក្ុមរចួរាល់សេយី អនក្េក្មបេក្មួល 
យក្លទធផលននការពិភាក្ាក្ក្ុមទងំអេ់ោក់្បញ្ចូ លោន  សោយក្េង់យក្នូវដំសណ្តឹះក្សាយនន ផដល
បានសលីក្ស ងី មក្សរៀបចំជាគសក្មាងបនាំការផក្បក្បលួអាកាេធាតុ។ ចំផណក្ឯពនិទុននការពិភាក្ា ក្នុង
ក្ក្ុមនីមួយៗ ក្តូវយក្មក្បូក្បញ្ចូ លោន ផចក្នឹងចំនួនក្ក្ុមពិភាក្ានឹងបានជាពិនទុមធយមភាគផលប៉ាឹះ
ាល់ពីការផក្បក្បួលអាកាេធាតុក្នុងឃុ ំ េង្កា ត់ ផដលក្តូវបានក្ំណត់ជា េូចនក្រេក្មាប់តាមោន 
ក្នុងឆ្ន បំនទ ប់។ សក្កាយពីបានសរៀបចំជាគសក្មាងបនាំការ ផក្បក្បួលអាកាេធាតុរចួរាល់សេយី អនក្វភិាគ 
ក្តូវជួបក្បជុំោន ជាថាសីដីមបសីធវីការចាត់ថ្នន ក់្ភាពង្កយរងសក្ោឹះននគសក្មាងសោយសក្បីក្បាេ់ឧបក្រណ៍ទី៤។ 
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ឧប មព័នធទី៣  

វិធីសាស្រ តចាត់អាទិភាព 

ការចាត់អាទភិាពបញ្ហា  តក្មូវការ ដំសណ្តឹះក្សាយ អាចមានវធិីសាស្រេតជាសក្ចីន ដូចជា ១).វធិីសាស្រេតផតល់
ពិនទុផផអក្សលីលក្ខណៈវនិិចឆ័យ ២).វធិីសាស្រេតផគូផគង និង៣).វធិីសាស្រេតសក្ជីេសរេីសោយោក់្ពិនទុតាមជសក្មីេជាសដីម។ 
ក្នុងចំសណ្តមវធិីសាស្រេតទងំសនឹះ វធិីសាស្រេតផតល់ពិនទុ ផផអក្តាមលក្ខណៈវនិិចឆ័យ គឺជាវធិីសាស្រេតសាមញ្ញ។  

ក្នុងការអនុវតតវធិីសាស្រេតសនឹះ ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការ ឬអនក្ាក់្ព័នធននអាចពិចារណ្ត និងអនុវតត
តាមចណុំចនមីួយៗដូចខាងសក្កាម ៖ 

 ក្េង់ជសក្មេីនន ផដលក្តូវចាត់អាទិភាពចូលក្នុងតារាង 
 ពិភាក្ា និងក្ណំត់លក្ខណៈវនិចិឆ័យនន។ ជាទូសៅលក្ខណៈវនិចិឆ័យមានការផក្បក្បួលសៅតាម

លក្ខណៈននជសក្មីេ ឬបញ្ហា  ឬដំសណ្តឹះក្សាយ។ ជាទូសៅលក្ខណៈវនិិចឆ័យផដលចាបំាច់ គួរផតមានសៅ
ក្គប់ជសក្មេី ឬដំសណ្តឹះក្សាយ គកឺារសឆ្ីយតបសៅនងឹតក្មូវការពតិក្បាក្ដរបេ់ក្ក្មុង្កយរងសក្ោឹះ
ជាក់្លាក់្ណ្តមួយ និងភាពេមធម៌។   

 ពិនិតយជសក្មេីនមីួយៗមតងមយួៗ សោយសធៀបជាមួយលក្ខណៈវនិិចឆ័យផដលបានក្ណំត់។ ពិនទុផដល
ទទួលបានពីការសក្បៀបសធៀបក្តូវក្ំណត់ជាសលខ។ ពិនទុទបជាងសគ០១ សេយីពិនទុខពេ់ជាងសគ គឺជាសេាី
នឹងចំនួនជសក្មីេេរុប។ 

ឧទេរណ៍ ៖ អំពីតារាងននវធិផីដល់ពិនទុផផអក្សលលីក្ខណៈវនិិចឆ័យ 

ជសក្មីេ លក្ខណៈវនិិចឆ័យ េរុប 
ពិនទុ ការសឆី្យតបតក្មូវការ ង្កយក្េួលអនុវតត ការចូលរមួ េមធម៌ ក្បេិទធភាពតនម្ 

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

តាមរយៈឧបក្រណ៍សនឹះ ក្ក្ុមការង្ករបានក្ណំត់យក្ដំសណ្តឹះក្សាយចំននួ០៥ និងលក្ខណៈវនិិចឆ័យចំនួន
០៥ មក្សធវជីាមូលោឋ នេក្មាប់សរៀបលំោប់ថ្នន ក់្អាទិភាពននដំសណ្តឹះក្សាយ។ តាមការផតល់ពិនទុក្នុងតារាងខាងសល ី
សយងីសឃញីថ្ន ៖  

ជសំរេី អាទភិាព 
ដំសណ្តឹះក្សាយ “ខ” ១ 
ដំសណ្តឹះក្សាយ “ក្” ២ 
ដំសណ្តឹះក្សាយ “គ” ៣ 
ដំសណ្តឹះក្សាយ “ឃ” ៤ 
ដំសណ្តឹះក្សាយ “ង” ៥ 
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ឧប មព័នធទី៤ 
ចំណុ្ចគនលឹះ រមាប់រកមុរបឹកា 

ពិនិតយ និងអនុម័តផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលរបាឆំ្ែ  ំ

 ជាជំនួយសាា រតី ក្នុងការពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ ក្ក្ុមក្បកឹ្ាគបបយីក្ចតិតទុក្
ោក់្សលីចណុំចគន្ឹឹះនន ដូចខាងសក្កាម ៖  

 សតីការសរៀបចំសេៀវសៅផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន កំ្េបតាមមាតកិា ផដលបានក្ណំត់ក្នុងសេចក្តី
ផណនបំសចចក្សទេផដរឬសទ? 

 សតីដំសណីរការសរៀបចំផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំអនុវតតតាមជំហានននដូចបានក្ណំត់ក្នុង
សេចក្តីផណនបំចចក្សទេឬសទ? 

 សតីមានការវភិាគសាថ នភាពជាក់្ផេតងផដរឬសទ? 

 សតីទិននន័យ និងព័ត៌មានផដលបានយក្មក្សក្បី គឺជាទិនន័យ និងព័ត៌មានផដលបានសធវីបចចុបបននភាពឬសទ? 

 សតីការវភិាគសាថ នភាព បានសផ្ទត តសលីបញ្ហា របេ់ស្រេតី បុរេ កុ្មារ ជនពកិារ យុវជន ឬក្ក្មុជនង្កយរង
សក្ោឹះជាក់្លាក់្ឬសទ? 

 សតីការវភិាគសាថ នភាពបានសផ្ទត តសលីបញ្ហា ាក់្ព័នធនឹងការផក្បក្បួលអាកាេធាតុឬសទ? 

 សតីបានក្ណំត់អំពីបញ្ហា ក្បឈម និងដំសណ្តឹះក្សាយេមក្េប េក្មាប់សឆ្យីតបសៅនឹងតក្មូវការរបេ់
ក្បជាពលរដឋ ពិសេេស្រេតី បុរេ កុ្មារ និងក្ក្ុមជនង្កយរងសក្ោឹះជាក់្លាក់្ឬសទ? 

 សតីចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ សោបណំងអភិវឌឍន៍ សោលសៅអភវិឌឍន៍ និងយុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍ផដលបាន
ក្ំណត់ឆ្ុឹះបញ្ហច ងំ ឬក្េបតាមសោលការណ៍ផណនផំផនក្សោលនសោបាយរបេ់ក្ក្ុមក្បកឹ្ាឬសទ? 

 សតីចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ សោបណំងអភិវឌឍន៍ សោលសៅអភវិឌឍន៍ និងយុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍ផដលបាន
ក្ំណត់មានលក្ខណៈេមក្េប និងអាចេសក្មចបានសៅក្នុងអាណតតិរបេ់ក្ក្ុមក្បកឹ្ាឬសទ? 

 សតីការក្ណំត់ចក្ខុវេ័ិយអភិវឌឍន៍ សោបណំងអភិវឌឍន៍ សោលសៅអភិវឌឍន៍ និងយុទធសាស្រេតអភិវឌឍន៍
មានភាពក្បទក់្ក្ក្ឡាោន ផដរឬសទ?  

 សតីសោលសៅអភិវឌឍន៍នមីួយៗបានក្ណំត់េូចនក្រចាេ់លាេ់ផដរឬសទ? សបីមាន សតីក្នុងអាណតតិ
ក្ក្ុមក្បឹក្ាេសក្មចបានផដរឬសទ?  

 សតីការក្ណំត់ក្មាវធិីអភិវឌឍន៍មូលោឋ នរយៈសពលក្បាឆំ្ន បំានបញ្ចូ លនូវ ១).ក្ក្បខ័ណឌ វនិិសោគ ២).
ក្ក្បខ័ណឌ ផតល់សេវា និង៣).ការោក់្សចញនូវលិខតិបទោឋ នគតិតយុតតផដរឬសទ? សបមីាន សតីព័ត៌មាន 
និងេូចនក្រផដលបានក្ំណត់លក្ខណៈជាក់្លាក់្ និងអាចេសក្មចបានផដរឬសទ?  

 សតីមានការក្ណំត់ក្ក្បខ័ណឌ តាមោន  និងវាយតនម្ឬសទ? សបីមាន សតមីានលក្ខណៈេមក្េប និង 
សឆ្ីយតបសៅនឹងក្ក្បខ័ណឌ អភវិឌឍន៍ និងក្មាវធិអីភិវឌឍន៍មូលោឋ នឬសទ? 

 សតីសេចក្តីក្ាងផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន  ំ ក្តូវបានយក្សៅពិសក្ោឹះសោបល់ជាមួយអនក្ាក់្
ព័នធននឬសទ? 
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ឧប មព័នធទី៥ 
ជាំនួយ្សាា រត ី

សម្រម្មប់សរតសរអាំពីសាា នភាពេូតៅ  

សៅសពលេរសេរពីសាថ នភាពទូសៅ េកាត នុពល នងិបញ្ហា ក្បឈមរបេ់មូលោឋ ន (រាជធានី សខតត ក្ក្ុង 
ក្េុក្ ខណឌ  ឃុ ំេង្កា ត់) ក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការ ឬគ.ផ.ថ ក្តូវអនុវតដតាមលំោប់លំសោយដូចខាងសក្កាម ៖  
ទរៀបចំតារាងទិនែន័យ 

តួសលខផដលយក្មក្បំសពញក្នុងតារាងេសងខបទិននន័យ ក្តូវក្េង់សចញពីសេៀវសៅទនិនន័យភូមិ ឃុ ំ េង្កា ត់ 
និងឯក្សារព័ត៌មានសាថ នភាពមូលោឋ ន ផដលបានសធវីបចចុបបននភាពចុងសក្កាយសគ។ តួសលខមួយចនំួនដូចជា នផទដ ី
ចំនួនខណឌ  េង្កា ត់ ចនំួនភូមិ គឺក្ក្ុមការង្ករក្សាងផផនការក្តូវបំសពញសោយខ្ួនឯង។ ក្ក្ុមការង្ករអាចបផនថមព័ត៌
មានសផសងសទៀត ផដលខ្ួនយល់ថ្នមានសារៈេំខាន់ដល់ការរសំលចគុណភាពផផនការអភិវឌឍន៍រយៈសពលក្បាឆំ្ន រំបេ់
ខ្ួន ដូចជា េូចនក្រននសោលសៅអភិវឌឍន៍ក្បក្បសោយចីរភាព សោលសៅ និងចំណុចសៅក្នុងផផនការយុទធសាស្រេដ
អភិវឌឍន៍ជាតិ ផតមិនគួរបផនថមសក្ចីនសពក្នឱំ្យព័ត៌មានទងំសនឹះផក្បសៅជាមិនេខំាន់សៅវញិ។ 
ការ រទ រពីសាា នភាពទ ដ្ឋកិចច 

ក្នុងចណុំចសនឹះក្ក្ុមការង្ករ ក្តូវសធវីការក្ំណត់ និងេរសេរតាមផបបវភិាគអំពីេក្មាភាពសេដឋក្ិចចចមបងៗ 
និងបនទ ប់បនសមំយួចនំួន ផដលមានក្នុងមូលោឋ នសោយផផអក្សលីលទធផលវភិាគផផនក្សេដឋក្ិចច។  

េក្មាភាពសេដឋក្ិចចចមបង គេឺំសៅសលីេក្មាភាពផដលក្បជាពលរដឋភាគសក្ចីនអនុវតដ សដមីបយីក្ផលមក្សធវី
ជាក្ម្ាងំេនូលក្នុងការក្ទក្ទង់ជីវភាពក្បចានំថង។ ចផំណក្ឯេក្មាភាពសេដឋក្ិចចបនទ ប់បនស ំ គឺេំសៅសលីេក្មាភាព
ផដលក្បជាពលរដឋមួយចំននួអនុវតដសដីមបរីក្ក្នក្មបផនថមេក្មាប់ការក្ទក្ទង់ជីវភាព (សទឹះបីជាបរមិាណចណូំលពី
េក្មាភាពសេដឋក្ិចចបនទ ប់បនសអំាចសក្ចីនជាងចណូំលពីេក្មាភាពសេដឋក្ិចចចមបងក៏្សោយ ក៏្សៅផតចាត់ទុក្ថ្នជា
េក្មាភាពសេដឋក្ិចចបនទ ប់បនស)ំ។  
ឧទេរណ៍ ៖ ក្នុងរាជធានីផដលមានក្បជាពលរដឋភាគសក្ចនីក្បក្បរបរជាអាជីវក្រលក់្ដូរ ដូសចនឹះេក្មាភាពសេដឋក្ិចច
ចមបងគអឺាជីវក្មា សទឹះបីជាចំណូលពីការលក់្ដូររបេ់ក្បជាពលរដឋមាន ក់្ៗអាចមានក្ក្មិតទបជាងចំណូលពេីក្មា
ភាពសផសងក៏្សោយ។ ក្ក្ុមការង្ករក្តូវវភិាគសាថ នភាពអាជីវក្មាជាក់្ផេដងក្នុងផដនដីរបេ់ខ្ួបសោយពិនិតយពកី្តាដ  អវីខ្ឹះ
ផដលបានជំរុញ និងអវីខ្ឹះជាឧបេគគដល់ការឈានស ងីទងំចំសាឹះមុខ និងយូរអផងវងរបេ់វេ័ិយសនឹះក្នុងរាជធាន ី
សេយីផដលក្ំពុងជឹះឥទធិពលសលីក្ក្មិតជីវភាពក្បចានំថងរបេ់ក្បជាពលរដឋ។ ទនទឹមសនឹះ ក្តូវបរោិយពីអវីខ្ឹះផដលនំ
ឱ្យមានការផ្្ទេ់បដូរក្នុងមុខរបរជំនួញ (ឧទេរណ៍ : ក្តាដ សេដឋក្ិចចផក្បក្បួល) សេយីអវខី្ឹះផដលក្តូវសធវីការពោោម
ទប់សាា ត់ ឬក្គប់ក្គងការផ្្ទេ់បដូរទងំសនឹះ សដីមបធីាននិរនដរភាព និងភាពរកី្ចសក្មីនក្នុងវេ័ិយសនឹះ។ ចំសាឹះរដឋបាល
ផដលមានក្បជាពលរដឋភាគសក្ចីនក្បក្បរបរសធវីផក្េ េក្មាភាពសេដឋក្ិចចចមបងសនឹះ គកឺ្េកិ្មា សទឹះបជីាចំណូលបាន
មក្ពីការសធវីផក្េរបេ់ក្បជាក្េិក្រមាន ក់្ៗអាចតចិជាងចំណូលពីេក្មាភាពសផសងក៏្សោយ។  

ក្នុងផផនក្សេដឋក្ចិច រមួមាន ៖ 
 អាជវីក្មា ៖ មុខរបរេំខាន់ៗក្នុងវេ័ិយអាជីវក្មារមួមាន មុខរបរជំនួញ ក្បសភទេិបបក្មានន ជាង

ជួេជុល។ល។ ក្នុងសាថ នភាពអាជីវក្មា ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុពលេំខាន់ៗរបេ់មូលោឋ ន 
និងបញ្ហា ក្បឈមននផដលមូលោឋ នក្ពុំងជបួក្បទឹះ។ 

 ក្េកិ្មា ៖ េក្មាភាពេខំាន់ៗក្នុងវេ័ិយក្េិក្មា រមួមាន ការោដុំឹះក្េូវ ដំណ្តកំ្េឧិេាេក្មា 
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និងដំណ្តរំមួផស ំ ការចិញ្ច ឹមេតវនិងក្តី ការសក្បីក្បាេ់ដីធ្ី និងក្បព័នធធារាសាស្រេដផដលជួយោកំ្ទដល់
ការង្ករក្េិក្មា។ ក្នុងសាថ នភាពក្េកិ្មា ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់អំពីេកាដ នុពលេំខាន់ៗរបេ់មូលោឋ ន
និងបញ្ហា ក្បឈមននក្ំពុងជបួក្បទឹះសៅក្នុងមូលោឋ ន។ 

 ឧេាេក្មា ៖ េក្មាភាពេំខាន់ៗក្នុងវេ័ិយឧេសេក្មារមួមាន េក្មាភាពេិបបក្មា សរាងចក្ក្ 
និងការង្ករេណំង់ជាសដីម។ ដូសចនឹះ ក្តូវេរេរសរៀបរាប់អពំេីកាដ នុពល និងបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់ៗ
ផដលាក់្ព័នធនងឹវេ័ិយសនឹះ។ 

 គមនគមន៍ ៖ េរសេរសរៀបរាប់អំពីេកាដ នុពលននក្បព័នធសេោឋ រចនេមព័នធផ្ូវសោក្ នងិផ្ូវទឹក្ផដល
សខតតមាន និងបញ្ហា ក្បឈមេខំាន់ៗផដលមូលោឋ នក្ំពុងជួបក្បទឹះ។ 

 សេវាក្មា ៖ េរសេរសរៀបរាប់អំពេីកាដ នុពល និងបញ្ហា ក្បឈមននសេវាក្មាននាក់្ព័នធនឹង
សាធារណការ ទឹក្សាអ ត អគគេិនី ទផីារ សទេចរណ៍ ។ល។  

 ការវនិសិោគ ៖ ចណុំចសនឹះក្តវូេរសេរសរៀបរាប់អំពីទំនក់្ទំនង និងក្ិចចេេក្បតិបតដិការជាមួយវេ័ិយ
ឯក្ជន សដីមបសីរៀបចំគសក្មាងអភិវឌឍន៍នន ដូចជាការអភវិឌឍន៍ផារ ចណំតរថយនដ ផ្ូវ សាព ន និង
គសក្មាងអភិវឌឍន៍សផសងសទៀត។ ដូសចនឹះក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុពល និងបញ្ហា ក្បឈមចមបងៗផដល
ាក់្ព័នធនឹងការវនិិសោគសនឹះ។ 

 ការទនំក់្ទនំង នងិក្ចិចេេក្បតបិតតកិារអនតរជាត ិ ៖ ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់អពំីទំនក់្ទំនង និងក្ចិច
េេក្បតបិតតិការជាមួយាណិជជក្រ ឬក្ក្ុមេ ុនក្នុងសខតត សក្ៅសខតត ឬក្ិចចេេក្បតិបតតកិារ ឬការចង
េម័ពនធសមក្តីជាមួយអាជាញ ធររដឋបាលននសដមីបអីភិវឌឍន៏មូលោឋ ន ដូចជា ការបសងាីតតំបន់អភវិឌឍន៍ 
ការអភិវឌឍសេោឋ រចនេមព័នធ ការការារទឹក្ជនំន់ និងការអភិវឌឍទីផារជាសដីម។ ដូសចនឹះក្តូវេរសេរ
សរៀបរាប់អំពីេកាត នុពល នងិបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់ៗ ផដលាក់្ព័នធនងឹការង្ករទងំសនឹះ។ 

សក្ៅពីចណុំចេខំាន់ផដលបានសរៀបរាប់ខាងសល ី ក្ក្ុមការង្ករអាចបផនថមនូវចណុំចសផសងសទៀត ផដលយល់
ថ្នចាបំាច់ និងគួរបញ្ចូ លក្នុងផផនការអភិវឌឍន៍។ ការេរសេរសរៀបរាប់ចំណុចបផនថមសនឹះ គឺដូចោន នឹងចំណុច
ននខាងសលីសោយសផ្ទដ តសលេីកាដ នុពល និងបញ្ហា ក្បឈមនន ។ 

ការ រទ រពីសាា នភាព ងគមកិចច  
សាថ នភាពេងគមក្ិចច គឺជាផផនក្មួយផដលក្តូវសធវីការេិក្ាពលីក្ខណៈក្បជាសាស្រេដ សេវាសាធារណៈផផនក្

េងគម និងេុវតថិភាពរបេ់ក្បជាពលរដឋ ដូចជា សាថ នភាពអប់រ ំ េុខុមាលភាព សយនឌ័រ ភាពក្ក្ីក្ក្ អំសពេីងិា ការ
ជួញដូរស្រេដនីិងកុ្មារ ការសលកី្ក្មពេ់េិទធិមនុេស និងសាថ នភាពសាេនជាសដីម។ សពលេរសេរអំពសីាថ នភាពេងគម
ក្ិចចក្តូវេរសេរតាមផបបវភិាគសោយផផអក្សលលីទធផលននការវភិាគេងគមក្ិចច នងិក្តូវសផ្ទដ តសលចីំណុចេំខាន់ៗមួយ
ចំនួនដូចខាងសក្កាម ៖  

 អប់រ ំ ៖ េរសេរពីការេសក្មចបានរបេ់វេ័ិយអប់រ ំ ដូចជា ការេិក្ារបេ់កុ្មារ េដង់ោរអប់រ ំ
(ការចូលសរៀនរបេ់កុ្មារសៅថ្នន ក់្មសតដយយ បឋមេិក្ា អនុវទិោល័យ ការសបាឹះបង់សចាលការេិក្ា 
ការសរៀនក្តួតថ្នន ក់្ ពិសេេសក្ាងក្េី ការង្ករអក្ខរក្មា...)។ 

 េុខាភបិាល ៖ េរសេរពសីាថ នភាពេុខភាពរបេ់ក្បជាជន ពិសេេស្រេដីនងិកុ្មារ ក្ក្មិតននការ      
ទទួលបានសេវាេុខភាព អក្តាមរណភាពមាតានិងទរក្ សក្ោឹះថ្នន ក់្សក្ីតពីជំងឺសផសងៗ និងបញ្ហា
ផដលាក់្ព័នធនឹងេុខភាពមាតានិងកុ្មារ ទឹក្សាអ ត អនម័យ បញ្ហា យុវវយ័ េុខភាពបនដពូជ។ល។  
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 សយនឌ័រ ៖ គួរេរសេរពីការទទួលយក្សេវា ការចូលរមួចំផណក្របេ់ស្រេដីក្នុងការេសក្មចចិតតនន 
និងេក្មាភាពេងគម និងការលំបាក្ផដលស្រេដីក្ពុំងជបួក្បទឹះ (បុរេពុំបានជួប) ឬក្តាដ ទងំឡាយ
ក្នុងេងគម ផដលនឱំ្យស្រេដជីួបការលំបាក្ញឹក្ញាប់ជាងបុរេ។ 

 ភាពក្ក្កី្ក្ ៖ េរសេរពីក្ក្មតិក្ក្ីក្ក្របេ់ក្បជាជនសោយបង្កា ញពីមូលសេតុចមបងៗផដលនឱំ្យមាន 
ក្គួសារមួយចនំួនធ្ាក់្ខ្ួនក្ក្ មូលសេតុផដលក្គួសារក្ក្កី្ក្មិនអាចផក្លមអជីវភាពរបេ់ពួក្សគបាន 
និងមូលសេតុផដលនឲំ្យក្គួសារក្ក្ីក្ក្បានផក្លមអជីវភាពខ្ួន។ 

 សាេន ៖ សរៀបរាប់ពីក្បសភទសាេន និងចំនួនភាគរយក្បជាពលរដឋ ផដលកាន់សាេននីមួយៗ។ 
 អសនដ ក្បសវេន៍ នងិការផ្្ទេ់លសំៅ ៖ ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីសាថ នភាពននការផ្្ទេ់លំសៅរបេ់ក្បជា

ពលរដឋពតីំបន់សផសងៗចូលមក្មូលោឋ នខ្ួនសដីមបកី្បក្បមុខរបរនន ដូចជា ក្បក្បមុខរបរជាក្មាក្រ
រត់ម៉ាូតូឌុប ក្មាក្រសរាងចក្ក្ និងជនបរសទេផដលចូលមក្ជាអនក្សទេចរ ឬមក្ក្បក្បមុខរបរ។ ចណុំច 
សនឹះ ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីេកាដ នុពល នងិបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់ៗ ផដលាក់្ព័នធនឹងសាថ នភាពទងំ
សនឹះ។ 

សក្ៅពីសាថ នភាពេំខាន់ៗខាងសលី ក្ក្ុមការង្ករអាចសធវីការសរៀបរាប់បផនថមពីសាថ នភាពសផសងសទៀតផដលាក់្
ព័នធនឹងសាថ នភាពេងគមក្ិចច តាមសាថ នភាពជាក់្ផេដងរបេ់មូលោឋ ន ដូចជាការសលីក្ក្មពេ់េិទធកុិ្មារ និង
ក្បជាពលរដឋទូសៅ ការទប់សាា ត់េក្មាភាពជួញដូរស្រេដីនងិកុ្មារ ការទប់សាា ត់អំសពីេងិាក្នុងក្គួសារ និង
ការជួយជនចាេ់ជរាោា នទីពឹង និវតដជន  កុ្មារក្ំក្ា ជនអនថ្ន។ល។ 

ការ រទ រពីសាា នភាពធនធានធមមជាតិ និងបរសិាា ន 
ផផនក្សនឹះក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីអវីខ្ឹះផដលជាភាពខ្ាងំ(េកាដ នុពល) និងផលក្បសោជន៍ ផដលមានដូចជា 

ដីធ្ី នងិធនធានធមាជាតិ នងិអវីខ្ឹះផដលជាបញ្ហា ក្បឈម ឬឧបេគគផដលក្ំពុងគំរាមក្ំផេងដល់ដីធ្ី ធនធានធមា    
ជាតិ និងបរសិាថ ន។ ទនទឹមសនឹះ ក្តូវេរសេរសរៀបរាប់ពីសក្ោឹះថ្នន ក់្ ការបាត់បង់ខូចខាត ការបំផ្ិចបំផ្្ទញ ការផក្បក្បួល 
និងផលប៉ាឹះាល់ជាអវជិជមានពីបាតុភូតទងំឡាយសក្ីតមានស ងី ផដលបងាសោយមនុេស ឬសោយធមាជាត។ិ  

ការេរសេរផផនក្សនឹះក្តូវផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគការសក្បីក្បាេ់ដីធ្ី ការវភិាគធនធានធមាជាតិ ការវភិាគ
បរសិាថ ន នងិការវភិាគសក្ោឹះមេនដរាយ សោយសផ្ទដ តសលី ៖ 

 ការសក្បកី្បាេ់ដធី្ ី ៖ ក្តូវសរៀបរាប់ពីបញ្ហា ក្បឈមេំខាន់ៗ ផដលាក់្ព័នធនឹងការសក្បីក្បាេ់ដីលំសៅ
ោឋ ន ដីសធវីផក្េ ដីចមាា រ ដីេក្មាប់ការវនិសិោគ ដីេមបទន តំបន់អភិរក្ស។ល។ ចំសាឹះការសក្បីក្បាេ់
ដីេក្មាប់លំសៅោឋ ន ក្តូវសរៀបរាប់ពីេកាដ នុពលនិងបញ្ហា ក្បឈមផដលាក់្ព័នធនឹងការក្ណំត់ក្បសភទ
លំសៅោឋ ន ការផ្្ទេ់បដូរទីតាងំ ការសរៀបចំនងិក្គប់ក្គងេំណង់អនធិបសតយយ នងិការសរៀបចំប្ង់
លំសៅោឋ នជាសដីម។ល។ 

 ធនធានធមាជាត ិ ៖ បរោិយពីធនធានធមាជាតិេខំាន់ៗ ផដលមាន ដូចជា ដធី្ី នក្ពសឈ ីេតវនក្ព 
ធនធានជលផល បងឹ អូរ េទឹង ផរ ៉ា...។ល។ ផដលក្បជាជនពឹងផផអក្សលីធនធានទងំសនឹះ េក្មាប់
ក្ទក្ទង់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ពួក្ោត់។ ដូសចនឹះ ក្តូវេរសេរពីក្ក្មិតននការសក្បីក្បាេ់ធនធានទងំសនឹះ 
និងបញ្ហា ក្បឈមចមបងៗផដលក្ំពុងជួបក្បទឹះាក់្ព័នធនឹងការសក្បកី្បាេ់សនឹះ។ 

 បរសិាថ ន ៖ ក្តូវសរៀបរាប់ពេីកាដ នុពលាក់្ព័នធនឹងបរសិាថ ន ដូចជាក្ផន្ងហាត់ក្បាណ និងេួន ឧទោន 
សាធារណៈ ទលីានចាក់្េរំាម និងបញ្ហា នន ផដលគំរាមក្ំផេងសលបីរសិាថ ន ដូចជាការបំពុល 
បរោិកាេ េណំល់រងឹ និងរាវ។ល។ 
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 សក្ោឹះមេនដរាយចមបងៗ ៖ សរៀបរាប់ពីសាថ នភាពននការបំផ្ិចបំផ្្ទញសោយសារខយល់ពយុឹះ ខយល់ក្ស្រនត ក់្ 
សភ្ីងសឆឹះផទឹះ សក្ោឹះថ្នន ក់្សោយសារយុទធភណឌ មនិទន់ផទុឹះ សក្ោឹះទឹក្ជំនន់។ល។ 

 ការផក្បក្បលួអាកាេធាតុ ៖  សរៀបរាប់ពីទឹក្ជំនន់ ភាពរាងំេងួត េីតុណា ភាពស ងីខពេ់ ក្ក្មតិទឹក្ 
សភ្ៀងមិនសទៀងទត់។ 

ការ រទ រពីសាា នភាពរដ្ឋបាល  នតិ ខុ ណាត ប់ធាែ ប់សាធារណ្ៈ  
ផផនក្សនឹះក្តូវេរសេរសរៀបរាប់សោយេសងខបពីចណុំចេំខាន់ៗដូចជា អភបិាលក្ិចច ការក្គប់ក្គងផដនដី េថិត ិ

ក្បជាជន ក្ចិចការេនដិេុខ នងិេណ្តដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ សោយផផអក្សលីលទធផលននការវភិាគសាថ នភាពរដឋបាលេនដិ
េុខ នងិេណ្តដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ។ ទិននន័យនងិព័ត៌មានមួយចំននួផដលក្តូវសរៀបរាប់ក្នុងផផនក្សនឹះ មានបង្កា ញក្នុង 
តារាងនផទដភូីមិសាស្រេតមូលោឋ ន (ចំនួនក្ក្ងុ ក្េកុ្ ឃុ ំេង្កា ត់ ភូមិ) នងិេថិតកិ្បជាជន។  

 អភបិាលក្ចិច ៖ សរៀបរាប់ពីភាពខ្ាងំ និងបញ្ហា ក្បឈមននាក់្ព័នធនឹងអភិបាលក្ិចច។ 
 ក្គប់ក្គងផដនដ ី ៖ សរៀបរាប់ពភីាពខ្ាងំ នងិបញ្ហា ក្បឈមាក់្ព័នធនឹងការសរៀបចំ និងក្គប់ក្គងផដនដី

រដឋបាល ដូចជា ការក្ណំត់ក្ពំក្បទល់ផដនដភូីមិសាស្រេតរដឋបាល និងតបំន់េខំាន់ៗក្នុងមូលោឋ ន ការ
បសងាីតក្ក្ុង ក្េុក្ ឃុ ំេង្កា ត់ និងភូមថិាី ការសរៀបចបំ្ង់សោលជាសដីម។ 

 ការក្គប់ក្គងេថតិ៖ិ សរៀបរាប់ពបីញ្ហា េំខាន់ៗាក់្ព័នធនងឹការចុឹះបញ្ជ ី និងការង្ករអក្តានុកូ្លោឋ ន។ 
 ការង្ករេនដេុិខ នងិេណ្តដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ៖ សរៀបរាប់ពីភាពខ្ាងំ នងិបញ្ហា េំខាន់ៗាក់្ព័នធ

នឹងការក្គប់ក្គង ការរក្ាេនដិេុខនិងេណ្តដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ សៅតបំន់ទីក្បជុំជនេំខាន់ៗ។ 

ចំសាឹះរដឋបាលផដលសៅជាប់ក្ពំផដន គួរបញ្ចូលការង្ករក្ពំផដន ដូចជា ភាពង្កយក្េួល នងិការលបំាក្ក្នុង
ការសរៀបចំ និងក្គប់ក្គងក្ចក្ក្ពំផដន នងិក្ិចចេេការជាមយួក្បសទេជិតខាង។ 

 

 


