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យទុ្ធសាស្រ្ត និង ផែនការ្កម្មភាពបរសិាា នជាតិរប្ក់ម្ពុជា 

កម្មវិធី្កិាា សាលាចាប់ផែតើម្គផរោង 

ឯកសារទ្្សនៈទាន 

ថ្ងៃច័ន្ទ ទ ី០២ ខែ វចិឆកិា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 នៅ សណ្ឋា គារ អ នី្នធែីន្ធណិីន្ងល  

 
 

    រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជា យកចិត្តទ កដ្ឋក់នលីចីរភាពភាពបរសិ្ថា ន្ នដ្ឋយមាន្ខចងនៅកន ងយ ទធស្ថស្រសតចត្ នកាណ 
ដាំណ្ឋក់កាលទី៣ ជាលកខែណឌ ចម្បង កន ងការឈាន្នៅសនរម្ចនគាលនៅន្នោបាយអភិវឌ្ឍន៏្សងគម្ ន្ងិ នសដាកិចច
ជាត្ិ1។ ការបនងកីត្នូ្វរកុម្របកឹាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាពនាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភាឆ្ន ាំ២០១៥ បង្ហា ញពជីាំហរថ្ន្រាជរ
ដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជាកន ងការនបតជាា ចិត្តបស្ររា បនូ្វបរា បរសិ្ថា ន្ ការខរបរបួលអាកាសធាត្  ការកាត់្បន្ាយហាន្ិយភ័យ
ម្ហន្តរាយ ន្ងិ បរា សងគម្កន ងរកបែ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៏្របនទស។ 
 
ការនរៀបចាំបនងកីត្យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិគឺ ត្រម្ូវនដ្ឋយចាប់សតពីីកិចចគាាំពារ 
បរសិ្ថា ន្ ន្ិង ការរគប់រគងធន្ធាន្ធម្មជាត្ិ ឆ្ន ាំ១៩៩៦2 ខដលមាន្នគាលបាំណងែតល់នូ្វខែន្ទបីង្ហា ញែលូវម្យួ
សរមាប់ការនរៀបចាំនធវខីែន្ការបរសិ្ថា ន្ ន្ងិ ធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិនដីម្បធីានារបសិទធិភាព ថ្ន្កចិចគាាំពារបរសិ្ថា ន្ ន្ិង ការ
នរបរីបាស់ធន្ធាន្ធម្មជាត្ិ របកបនដ្ឋយចីរភាព តាម្រយៈដាំនណីរការចូលរមួ្ ន្ងិ ការែតល់នោបល់។ យ ទធស្ថស្រសត 
ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិម្និ្ខម្ន្ជាយ ទធស្ថស្រសតនតត ត្ចាំនពាោះខត្រកសួងបរសិ្ថា ន្ននាោះនទ ខត្វាគជឺាយ ទធស្ថ
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2
 កិចចគាាំពារបរសិ្ថា ន្ និ្ង ការរគបរ់គងធន្ធាន្ធម្មជាតិ្ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ រតូ្វបាន្អន្ ម្ត័្នៅថ្ងៃ ទី ១៨ ខែ វចិឆិកាឆ្ន ាំ១៩៩៦។មារតាទី២  
កាំណត្ក់ារបនងកីត្ខែន្ការបរសិ្ថា ន្ជាតិ្ម្យួនិ្ងខែន្ការបរសិ្ថា ន្ថាន កត់្ាំបន្់ម្យួចាំន្នួ្ ជាកិចចន ល្ីយត្បនឹ្ង សាំនណីររបសរ់កសងួបរសិ្ថា ន្ជាម្យួ
រកសងួពាក់ពន័្ធ។មារតាទី៣និ្ង៤មាន្កាំណត្ប់ខន្ាម្ថាខែន្ការបរសិ្ថា ន្ជាតិ្ម្យួនិ្ងខែន្ការបរសិ្ថា ន្ថាន ក់ត្ាំបន្ម់្យួចាំន្នួ្គឺជាខែន្ការ 
សរមាប ់ការពារបរសិ្ថា ន្និ្ងការរគបរ់គងធន្ធាន្ធម្មជាតិ្របកបនដ្ឋយចីរភាពសរមាបទូ់ទាំងរបនទស។ 
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ស្រសតខណនាាំរមួ្ដល់ស្ថា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រមួ្មាន្៖ ស្ថា ប័ន្រដា វស័ិយកជន្ សងគម្ស ីវលិ ន្ិង ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៏្ កន ង
កិចចរបឹងខរបងបស្ររា បបរា បរសិ្ថា ន្នៅកន ងកម្មវធិីវនិ្ិនោគ ន្ិង ន្នោបាយអភិវឌ្ឍន៏្នសដាកិចច នៅថាន ក់ជាត្ ិន្ិង
ថាន ក់នរកាម្ជាត្ិ។ យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ ិរគបដណត ប់ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ ២០២៣ ខដល
នដីររសបជាម្ួយយ ទធស្ថស្រសតចត្ នកាណ ខែន្ការយ ទធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៏្ជាត្ិ ន្ងិ វដតថ្ន្ការនធវីខែន្ការជាត្ដិថ្ទនទៀត្។ 
ដាំនណីរការ នរៀបចាំបនងកីត្យ ទធស្ថស្រសត ន្ងិ ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ បាន្ចាប់នែតីម្នៅខែករា  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
នហយីឯកស្ថរច ងនរកាយន្ឹងរត្ូវរត្ួត្ពិន្តិ្យ នដ្ឋយរកុម្របឹកាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាពម្ ន្ដ្ឋក់ជូន្រាជរដ្ឋា ភិបាល 
ពិន្ិត្យ ន្ិង អន្ ម័្ត្ជាែលូវការ ម្ ន្ដាំណ្ឋច់ឆ្ន ាំ២០១៦។ សរមាប់ព័ត៌្មាន្លម្អិត្សតពីី យ ទធស្ថស្រសត ន្ងិ ខែន្ការ
សកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ ជាត្ិ សូម្អាន្នសចកដីបខន្ាម្ទី១ខាងនរកាម្។ 

 
្ផម្តចអគគម្ហាផ្នាបតីផតផជា ហ ុន ផ្ន នាយករដាម្ស្រន្តី ថ្ន្រពោះរាជាណ្ឋចរកកម្ព ជា បាន្

អន្ រា ត្ ជានគាលការណ៏ដូចខាងនរកាម្៖ 
 

ទី១ ឱ្យរកសួងបរសិ្ថា ន្ដឹកនាាំការនរៀបចាំកស្ថង “យ ទធស្ថស្រសត ន្ងិខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ” 
ទី២ ឱ្យនរបីរបាស់ “រកុម្របឹកាជាត្អិភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាព” ជា យន្តការសរមាប់រត្ួត្ពិន្ិត្យ ន្ងិ្លងនសចកតីរពាង 

“យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ” ម្ ន្ដ្ឋក់ជូន្រាជរដ្ឋា ភបិាលពិន្ិត្យន្ិងអន្ ម័្ត្ជាែលូវការ។ 
ទី៣ ឱ្យរកសួងបរសិ្ថា ន្បនងកីត្ “រកមុ្ការង្ហរចាំនពាោះកិចច” ម្ួយចាំន្នួ្តាម្ការចាាំបាច់ ខដលមាន្សមាសភាព 

អន្តររកសងួ នដីម្បសីរម្បសរម្ួល ន្ងិដឹកនាាំករម្ិត្បនចចកនទស សរមាប់ការនរៀបចាំកស្ថង “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង
ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ”។ រកមុ្ការង្ហរចាំនពាោះកចិចទាំងនន្ោះ រត្ូវសហការ ជាម្យួទីរបឹកាជាត្ិន្ិង 
អន្តរជាត្ិនានា ន្ិងអនកជាំនាញម្កពអីងគការ ន្ិងស្ថា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធសាំខាន់្ៗ នដីម្បនីរៀបចាំនសចកតីរពាង  
យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ នៅតាម្ខែនកនរៀងៗែលួន្ (ទីសតីការគណៈ រដាម្ស្រន្ត ីនលែ១០៦៩ 
សជណ.កស ច ោះថ្ងៃទី១៧ ខែករា  ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

 
ការនរៀបចាំរកម្បរសិ្ថា ន្ជាត្ិ នដីររសបគាន ន្ឹងកស្ថងយ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិធានានូ្វបនងកតី្
នគាលការណ៏ ន្ិង រកបែ័ណឌ ចាប់រមួ្ម្ួយ នឆ្ព ោះនៅសនរម្ចនគាលនៅរគប់រគង ន្ងិ អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ធម្មជាត្ិ
របកបនដ្ឋយចីរភាពកន ងរពោះរាជាណ្ឋចរកកម្ព ជា។ ជាម្ួយន្ឹងភាពបាំនពញបខន្ាម្គាន ា្  រកម្បរសិ្ថា ន្នតត ត្ជាចម្បងនលី
ទិដាភាពចាប់រគប់រគងបរសិ្ថា ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិចាំខណកឯយ ទធស្ថស្រសត ន្ងិខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិវញិ 
គឺនតត ត្នៅនលបីរា នគាលន្នោបាយ ន្ិងហរិញ្ាវត្ា ។ បរា សាំខាន់្ៗជានរចីន្ន្ឹងរត្ូវនលីកយកម្កពិន្ិត្យ ន្ងិវភិាគ 
កន ងដាំនណីរការនរៀបចាំកស្ថងឯកស្ថរទាំងពីរនន្ោះ។ 

 
ការនរៀបចាំកស្ថងយ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ ិ បាន្ទទួលនូ្វការគាាំរទពីកម្មវធិីបរសិ្ថា ន្

សនូលម្ហាអន្ ត្ាំបន់្នម្គងគ (CEP)ថ្ន្ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍្អាស ី។ រកសួងបរសិ្ថា ន្ ន្ិងរកមុ្របឹកាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៍្នដ្ឋយ
ចីរភាពន្ឹងដឹកនាាំដាំនណីរការពិនរគាោះនោបល់ជាម្ួយស្ថា ប័ន្រដា នៅកន ងដាំនណីរការនរៀបចាំ។  
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កម្មវតាុ នងិ ការផរៀបចំ្ កិាា សាលា 
 
សិកាខ ស្ថលានន្ោះនរៀបចាំន ងីនដ្ឋយរកសងួបរសិ្ថា ន្ ន្ិងម្ជឈម្ណឌ លរបត្បិត្តិការបរសិ្ថា ន្ (EOC)ថ្ន្ម្ហា

អន្ ត្ាំបន់្នម្គងគរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏្អាស ី នដមី្បជូីន្ដាំណឹង ន្ិងខសវងរកកចិចសហរបត្ិបត្តិការ ការចូលរមួ្ ន្ងិការ
មូ្លម្ត្គិាន  កន ងចាំនណ្ឋម្អនកពាក់ព័ន្ធកន ងការនរៀបចាំកស្ថងយ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ។ 
សកម្មភាពការង្ហរ ន្ិង លទធែលរ ាំពឹងទ កចាំបងៗ ពីសិកាខ ស្ថលានន្ោះ សនងខបជូន្កន ងតារាងទី១ខាងនរកាម្៖ 

 

តារាងទ១ី សកម្មភាពការង្ហរ ន្ិង លទធែលរ ាំពឹងទ កចាំបងៗពីសិកាខ ស្ថលា 

សកម្មភាពការង្ហរ លទធែលរ ាំពងឹទ ក 

1. បង្ហា ញអាំពទីសសន្ៈគនរមាងសតពីីការនរៀបចាំបនងកតី្
យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ
(កម្មវត្ា  ដាំនណីរការ វធិសី្ថស្រសត ន្ិងបរា សាំខាន់្
ៗ ខដលន្ងឹនលីកន ងីកន ងឯកស្ថរ) 

2. បង្ហា ញ ន្ងិពិភាកាអាំពីសកាត ន្ ពលយ ទធស្ថស្រសត 
ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ កន ងការគាាំ
រទដល់ការសនរម្ចនគាលនៅនលីកន ងីកន ង
យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការនសដាកិចច យ ទធស្ថស្រសត
ន្ិងខែន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិងតាម្វស័ិយ កន ង
របនទសកម្ព ជា 

 
 

 ទទួលបាន្ម្ត្ ិន្ិងការឯកភាពគាន នលី៖ ទ១ី វធិី
ស្ថស្រសតចូលរមួ្(រកុម្ការង្ហរអន្តររកសួង)។ ទី២ 
វធិីស្ថស្រសតនរៀបចាំបនងកីត្យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការ
សកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្។ិ ទី៣ ចាំណ ចសាំខាន់្ៗ
ខដលន្ឹងដ្ឋក់បញ្ចូ លកន ងឯកស្ថរយ ទធស្ថស្រសត ន្ិង
ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ។ ទ៤ី ខែន្ការ
ការង្ហរ (ភារកិចច ន្ងិការទទលួែ សរត្ូវរបស់អនក
ពាក់ព័ន្ធ) ន្ិងទី៥ បណ្ឋត ញទាំនាក់ទាំន្ង។ 

 បាន្ខចករ ាំខលកការយល់ដឹងដល់អនកពាក់ព័ន្ធអាំព៖ី 
កម្មវត្ា របស់យ ទធស្ថស្រសត ន្ងិខែន្ការសកម្មភាព 
បរសិ្ថា ន្ជាត្ិ ន្ិងវភិាគទន្ដល់កម្មវធិអីភិវឌ្ឍន៍្
សងគម្ ន្ិងនសដាកិចចជាត្ ិ

 បាន្ទទលួនូ្វការនបតជាា ចិត្ត ន្ងិការគាាំរទពអីនកពាក់ 
ព័ន្ធកន ងការចូលរមួ្នរៀបចាំបនងកីត្យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង 
ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ។ 

3. បង្ហា ញ ន្ងិរបមូ្លម្ត្ិនោបល់នលកីារសិកា
រស្ថវរជាវបឋម្អាំពី៖ ទ១ី បរសិ្ថា ន្ នសដាកិចច 
ន្ិង សងគម្។ ទី២ ការវភិាគ ន្និាន ការ ន្ិង ស្ថា ន្
ភាព ថ្ន្ធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិន្ិងបរសិ្ថា ន្។ ទី៣ 
ការរបមូ្លព័ត៌្មាន្ខដលមាន្រស្ថប់សតីពី បណ្ឋត
ខែន្ការ ន្នោបាយ ន្ងិ យ ទធស្ថស្រសតពាក់ព័ន្ធ 
ន្ឹងបរសិ្ថា ន្ ន្ិង ការអភិវឌ្ឍន៍្នដ្ឋយចីរភាព។ 

ទទួលបាន្ម្ត្ិនោបល់នៅនលី៖ ទ១ី ការសិការស្ថវ
រជាវបឋម្។ ទ២ី ការឯកភាពនលីការចូលរមួ្ែតល់    
ព័ត៌្មាន្ ន្ិង ទិន្នន័្យពីអនកពាក់ព័ន្ធ ន្ងិទី៣ ការ 
ខណនាាំនលីរបធាន្បទបខន្ាម្ ខដលន្ឹងដ្ឋក់បញ្ចូ លកន ង 
ឯកស្ថរយ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ 
ជាត្ិ។ 

4. បង្ហា ញ ន្ិងពិភាកាអាំព៖ី ការកាំណត់្ទសសន្ៈ 
វស័ិយ ការនធវីខែន្ការ ន្ងិ រកបែ័ណឌ ការង្ហរ 
អាទិភាព របស់យ ទធស្ថស្រសត ន្ងិ ខែន្ការ
សកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ។ 

ទទួលបាន្នូ្វម្ត្ិ ន្ិង ការរពម្នរពៀងគាន នៅនល៖ី ការ
កាំណត់្ទសសន្ៈវស័ិយ ការនធវីខែន្ការ ន្ងិ  
រកបែ័ណឌ ការង្ហរអាទិភាព 
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5. នដីម្បពីិភាកាជាំហាន្បនាទ ប់រមួ្មាន្៖ ទី១ 
ខែន្ការការង្ហរ។ ទី២ ការចូលរមួ្របស់អនក
ពាក់ព័ន្ធ ន្ិងការសរម្បសរម្លួ។ ទី៣ ការ
ខចករ ាំខលកទិន្នន័្យ ន្ិងព័ត៌្មាន្។ ន្ងិ ទ៤ី 
យន្តការពិន្ិត្យ ន្ិងែតល់ម្ត្ិនៅនលនីសចកតរីពាង 
(ទិន្នន័្យ ន្ងិ ការវភិាគ)។ 

ទទួលបាន្នូ្វការឯកភាពនៅនលីវធិីស្ថស្រសតជាក់ខសតង
ខដលន្ឹងរត្ូវអន្ វត្តនដីម្ប៖ី ទ១ី ពរងងឹការសរម្ប
សរម្ួល ទី២ ខចករ ាំខលក ន្ិង តល ស់បតូរព័ត៌្មាន្គាន អាំពី 
បចច បបន្នភាព ថ្ន្វឌ្ឍន្ភាពកន ងការនរៀបចាំបនងកីត្យ ទធស្ថ
ស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ ន្ិង ទី៣ 
ពិន្ិត្យទនិ្នន័្យ ការវភិាគ នសចកតីរពាង ន្ិង យន្តការ
ពិន្ិត្យ។ 

 
រផបៀបវារៈ នងិ ្កិាា កាម្ 

  សិកាខ ស្ថលានន្ោះន្ឹងមាន្ការចូលរមួ្ពីត្ាំណ្ឋងម្កពី រកសងួ-ស្ថា ប័ន្រដា ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍្ ស្ថា ប័ន្សិកា
រស្ថវរជាវ អងគការសងគម្ស ីវលិ ន្ងិ វស័ិយឯកជន្ចាំន្ួន្១០០នាក់។ ឯកស្ថរ ន្ិង បទបង្ហា ញន្ងឹរត្ូវែតល់ជូន្  
សិកាខ កាម្។ នសចកតីសនងខបពសិ្ថត រអាំពី ចាំណ ចសាំខាន់្ៗខដលបាន្ពិភាកាកន ងអងគសិកាខ ស្ថលា ន្ិងសកម្មភាពខដល
រត្ូវ អន្ វត្តបន្តន្ឹងែតល់ជូន្នរកាយនពលបញ្ច ប់សិកាខ ស្ថលា។ តារាងទី២ខាងនរកាម្បង្ហា ញពីកម្មវធិីនរគាង របស់ 
សិកាខ ស្ថលា។ 
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តារាងទ២ី កម្មវធិីនរគាងរបស់សិកាខ ស្ថលា 

ផោ៉ោ ង របធានបទ្ វាគមនិ របធានអងគរបជុ ំ
៧.៣០-៨.៣០ ច ោះនឈាម ោះសិកាខ កាម្ 

សម័្យរបជ ាំទ១ី៖ ពធិនីបកី 

៨.៣០-៨.៤៥ ម្ត្ិស្ថវ គម្ន៏្ ន្ិង នសចកតីនែតមី្សិកាខ ស្ថលា ឯកឧត្តម្ នៅ ស ភាព 
ទីរបឹការកសងួបរសិ្ថា ន្ន្ិងរបធាន្រកុម្ការង្ហរកិចចសហការ  
ការនធវីខែន្ការ ន្ិង ការកាំណត់្ងវកិា 

៨.៤៥-៩.០០ ចាំណ្ឋប់អារម្មណ៏ Mr. Pavit Ramachandran 
អនកឯកនទសជាន់្ែពស់ខែនកបរសិ្ថា ន្ ថ្ន្ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏្អាស ី 

៩.០០-៩.៣០ ម្ត្ិនបីកសិកាខ ស្ថលា ឯកឧតតម្  សាយ ្អំាល ់
រដាម្ស្រន្តីរកសួងបរសិ្ថា ន្ន្ិងជារបធាន្រកុម្របឹកាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៏្
នដ្ឋយចីរភាព 

៩.៣០-៩.៥០ ងត្រូប ន្ិង សរមាកពសិ្ថរកានហវ 

សម័្យរបជ ាំទ២ី៖ កម្មវត្ា  ដាំនណីរការ ន្ងិ វធិសី្ថស្រសតនរៀបចាំបនងកតី្យ ទធស្ថស្រសត ន្ងិ ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ ិ

៩.៥០-១០.១០ បទបង្ហា ញសតីព ីកម្មវធិបីរសិ្ថា ន្សនូល ន្ិងការគាាំរទ ថ្ន្កម្មវធិីនន្ោះ ដល់ការនរៀបចាំ
បនងកីត្យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ ន្ិងកម្មវធិីបរសិ្ថា ន្ដថ្ទ 
នទៀត្ កន ងរបនទសកម្ព ជា 

 

Mr. Iain Watson and Ms. 
Shannon Wang, EOC 

ឯកឧត្តម្ នៅ ស ភាព 
ទីរបឹការកសងួបរសិ្ថា ន្ ន្ិង
របធាន្រកុម្ការង្ហរកិចចសហ
ការ ការនធវខីែន្ការ ន្ិងការ
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១០.១០-១០.៤០ បទបង្ហា ញសតីព ីកម្មវត្ា  ដាំនណីរការ ន្ិង វធិីស្ថស្រសត រពម្ទាំងបរា សាំខាន់្ៗ ន្ិង
ខែន្ការការង្ហរ នរៀបចាំបនងកីត្យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ 

 

បណឌិ ត្ Sokhem Pech របធាន្
រកុម្ការង្ហរគនរមាង ន្ិងជា អនក
ឯកនទសន្នោបាយបរសិ្ថា ន្អន្តរ
ជាត្ ិន្ិងការនធវខីែន្ការ 

កាំណត់្ងវកិា 

១០.៤០-១២.២០ សរម្បសរម្ួលកិចចពិភាការមួ្នដីម្ប៖ី 
 ខសវងរកការនបតជាា ចិត្ត ន្ិងការគាាំរទពអីនកពាក់ព័ន្ធកន ងដាំនណីរការនរៀបចាំបនងកីត្

យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្។ិ 
 ការកាំណត់្ទសសន្ៈវស័ិយយ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ ិ
 របមូ្លម្ត្ិនោបល់ ន្ិងការឯកភាពជានគាលការណ៏នល៖ី ទី១ វធិីស្ថស្រសត

ចូលរមួ្ (រកុម្ការង្ហរអន្តររកសួង)។ទី២ វធិីស្ថស្រសតនរៀបចាំបនងកីត្យ ទធស្ថស្រសត 
ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ។ ទី៣ ចាំណ ចសាំខាន់្ៗ ខដលន្ងឹដ្ឋក់
បញ្ចូ លកន ងឯកស្ថរយ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ។ ទី៤ 
ខែន្ការការង្ហរ(ភារកិចច ន្ិងការទទួលែ សរត្ូវរបស់អនកពាក់ព័ន្ធ) ន្ិងទី៥ 
បណ្ឋត ញទាំនាក់ទាំន្ង។ 

 

ឯកឧត្តម្ រសរនុ្ ដ្ឋរទិធ 
ទីរបឹការកសងួបរសិ្ថា ន្ 

១២.២០-១៣.៣០ សរមាកអាហារថ្ងៃរត្ង់  

សម័្យរបជ ាំទ៣ី៖ បរបិទ ន្ងិ ការកាំណត់្អាទភិាពយ ទធស្ថស្រសត ន្ងិ ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ ិ

១៣.៣០-១៤.០០ បទបង្ហា ញសតីព ីរបកគាំនហញីពីការរស្ថវរជាវនល៖ី ទី១ បរសិ្ថា ន្ នសដាកិចច ន្ិង ស
ងគម្។ ទី២ ការវភិាគ ន្ិនាន ការ ន្ិងស្ថា ន្ភាពធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិន្ិងបរសិ្ថា ន្។ ទី៣ 
ការរបមូ្លព័ត៌្មាន្ខដលមាន្រស្ថប់អាំពី បណ្ឋត ខែន្ការ ន្នោបាយ ន្ិងយ ទធ
ស្ថស្រសតពាក់ព័ន្ធន្ងឹបរសិ្ថា ន្ន្ងិការអភិវឌ្ឍន៍្នដ្ឋយចីរភាពន្ងិ ជាំហាន្បនាទ ប់ 

បណឌិ ត្ Sokhem Pech របធាន្
រកុម្ ការង្ហរគនរមាងន្ិងជាអនកឯក
នទសន្នោបាយបរសិ្ថា ន្អន្តរជាត្ ិ
ន្ិងការនធវីខែន្ការ 

ឯកឧត្តម្ នែៀវ បូរនិ្ 
ជាំន្ួយការរកសួងបរសិ្ថា ន្ 
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១៤.០០-១៤.៥០ សរម្បសរម្ួលកិចចពិភាការមួ្នដីម្ប៖ី 
 ខសវងរកការឯកភាពនលីការកាំណត់្ទសសន្ៈវស័ិយ រកបែ័ណឌ នធវីខែន្ការ ន្ិង
ការកាំណត់្អាទភិាពយ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ ិ

 របមូ្លយកម្ត្ិនោបល់នលី៖ទី១ ការសិការស្ថវរជាវបឋម្។ ទី២ការឯក
ភាពនលីការចូលរមួ្ែតល់ព័ត៌្មាន្ ន្ិងទនិ្នន័្យពីអនកពាក់ព័ន្ធ ន្ិងទី៣ការខណ 
នាាំនលរីបធាន្បទបខន្ាម្ខដលន្ឹងដ្ឋក់បញ្ចូ លកន ងឯកស្ថរយ ទធស្ថស្រសត ន្ិង
ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ។ 

 

១៤.៥០-១៥.១០ សរមាកពសិ្ថរកានហវ   

១៥.១០-១៦.៣០ សរម្បសរម្ួលរកមុ្ពិភាការមួ្នដីម្បកីាំណត់្វសិ្ថលភាពរបស់យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង
ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ៖ 

 បណ្ឋត បរា បរសិ្ថា ន្/ធន្ធាន្ធម្មជាត្អិាទិភាពខដលរត្ូវនដ្ឋោះរស្ថយ 

 បណ្ឋត វស័ិយអាទិភាព 

 បណ្ឋត សកម្មភាពអាទិភាព ន្ិង 

 ជនរម្ីសហរិញ្ាវត្ា  

 ឯកឧត្តម្ ទនិ្ ពន្លក អគគ
នលខាធិការ 
រកុម្របឹកាជាត្អិភិវឌ្ឍន៏្
នដ្ឋយចីរភាព 
 

១៦.៣០-១៦.៤៥ សនងខបលទធែលរបជ ាំន្ិងជាំហាន្បនាទ ប់ នលាកបណឌិ ត្ នលឿង នកសនរា ម្ស្រន្តី
សរម្បសរម្ួលគនរមាងថាន ក់ជាត្ ិ

១៦.៤៥-១៧.០០ ម្ត្ិបិទសិកាខ ស្ថលា ឯកឧត្តម្ នៅ ស ភាព 

 

កាំណត់្សមាគ ល់៖ រកុម្អនកនរៀបចាំសូម្រកាសិទធកន ងការខកសរម្ួលកម្មវធិីកន ងករណីចាាំបាច់
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ផ្ចកដបីផនាម្ទ្ី១៖ ឯកសារទ្្សនៈទាន្តពីី យទុ្ធសាស្រ្ត និង ផែនការ្កម្មភាព 
បរសិាា នជាត ិ
 
ក. សាវតា 
 
កិចចការពារបរសិ្ថា ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធម្មជាត្ិគឺសាំខាន់្ណ្ឋស់ នៅកន ងរបនទសកម្ព ជា សរមាប់នហត្ ែល ទាំងប:ី 
 

 ទ១ី ន្រិន្តរភាពបរសិ្ថា ន្ គជឺារបភពសាំខាន់្ថ្ន្ កាំនណីន្ ន្ងិការអភវិឌ្ឍន៏្៖ នន្ោះនបីនោងតាម្ ធនាគារ 
ពិភពនលាក នានពលបចច បបន្ន បីភាគបនួ្ ថ្ន្ចាំន្ួន្របជាជន្ នៅកន ងរបនទសកម្ព ជា បាន្ចូលរមួ្នដ្ឋយតទ ល់នៅ
កន ងវស័ិយកសិកម្ម ន្ិងការនន្ស្ថទ ន្ិងពងឹអារស័យ នលីដ ីថ្រពន  ីន្ិង ទឹក សរមាប់ចញិ្ច ឹម្ជីវតិ្ របចាាំថ្ងៃរបស់
ពួកនគ។ កសិកម្ម ន្ិង ថ្រពន  ី ចូលរមួ្ចាំខណក ជាង៣០ភាគរយ ថ្ន្GDP របស់របនទសនន្ោះ។ វស័ិយ 
នទសចរណ៍ ខដលបាន្ខែអកនលីទ ន្បរម្ុងធម្មជាត្ ិន្ិង វបបធម៍្ រមួ្ចាំខណកោ៉ា ងសាំខាន់្ែងខដរ ដល់ការអភិវឌ្ឍន៏្ 
នសដាកិចច តាម្រយៈការនាាំម្កនូ្វឱ្កាសការង្ហរ ន្ិងរបាក់ចាំណូលពីបរនទស។ ការពឹងខែអកនលីវស័ិយឧសាហកម្ម 
ទាំងនន្ោះ មាន្ន័្យថា ការរគប់រគងធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិរបកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាព ន្ិង ទិដាភាពនែសងនទៀត្ ថ្ន្បរសិ្ថា ន្ 
មាន្ស្ថរៈសាំខាន់្នដមី្បបីនងកីត្លកខែណឌ  ខដលអន្ រា ត្ឱ្យមាន្កាំនណីន្នសដាកិចច ន្ិង កាត់្បន្ាយភាពរកីរក នៅ 
កន ងរបនទសកម្ព ជា សរមាប់ថ្ងៃនន្ោះ ន្ងិ អនាគត្។  
 
 ទ២ី ស្ថា ន្ភាពបចច បបន្ន ថ្ន្បរសិ្ថា ន្ សាតិ្នៅនរកាម្ការគាំរាម្កាំខហង៖ ការសិកាជានរចនី្ ខដលពិន្ិត្យ
ន ងីវញិ អាំពីស្ថា ន្ភាពបចច បបន្នថ្ន្បរសិ្ថា ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធម្មជាត្ិ បាន្បង្ហា ញថា ការអភិវឌ្ឍន៏្នហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ 
សម្បទន្ដីនសដាកិចច ការកាប់ន ែី សចាប់ ន្ងិ ការរ ករកខរ ៉ា ជាមូ្លដ្ឋា ន្សាំខាន់្ម្យួចាំន្នួ្ ខដលនធវីឱ្យ ដមីាន្
សាំណឹក ការងយច ោះថ្រពន  ីន្ិងការបាំព លែយល់។ ការនធវឱី្យែូច គ ណភាពន្ងិបរមិាណបរសិ្ថា ន្ បាន្នាាំឱ្យមាន្ 
ែលប៉ាោះពាល់អវជិាមាន្ ឧទហរណ៍ នៅនលីែលិត្ភាពកសិកម្ម នរគាោះថាន ក់ពីការខរបរបលួអាកាសធាត្  ន្ិងការ
នកីន្ន ងីបរា ស ែភាព ទាំងអស់នន្ោះ បាន្នាាំឱ្យមាន្ ែលប៉ាោះពាល់ នសដាកិចចន្ងិ សងគម្កិចច។ 
 
 ទ៣ី កាំនណីន្នានពលអនាគត្ រត្វូការការែគត់្ែគង់ របកបនដ្ឋយន្រិន្តរភាព ថ្ន្បរសិ្ថា ន្ ន្ងិ ធន្ធាន្ 
ធម្មជាត្៖ិ ជាម្ួយន្ងឹកាំនណីន្ថ្ន្ ១)ចាំន្នួ្របជាជន្ ២)ការតល ស់បតូរនៅកន ងការនរបីរបាស់ ៣) ទាំនាក់ទាំន្ង
ពាណិជាកម្ម ជាម្ួយន្ឹងទែីារកន ងត្ាំបន់្ ន្ិង អន្តរជាត្ិ ន្ងិ៤)ការពាករណ៏ការខរបរបួលអាកាសធាត្  ទាំងអស់
នន្ោះន្ឹងនាាំឱ្យមាន្ការរបកួត្របខជងនរចីន្ នលីធន្ធាន្ទកឹ ដី ន្ិងែយល់បរសិ ទធ ខដលបរា ទាំងនន្ោះ ន្ឹងរត្ូវបាន្
នគនម្ីលន ញី នៅកន ងរបនទសកម្ព ជា។ ការរគប់រគង ការវនិ្ិនោគ ន្ងិការបនងកនី្របសិទធភិាពថ្ន្ការនរបីរបាស់
ធន្ធាន្ទាំងនន្ោះគឺ សាំខាន់្ណ្ឋស់កន ងការបាំនពញត្រម្ូវការកាំនណីន្ នានពលអនាគត្ នៅកន ងរបនទសកម្ព ជា។ 

 
ស្ថរៈសាំខាន់្ថ្ន្បរសិ្ថា ន្ ន្ិងន្រិន្តរភាព ធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិ រត្ូវបាន្ទទលួស្ថគ ល់នដ្ឋយ រាជរដ្ឋា ភិបាលថ្ន្

រពោះរាជាណ្ឋចរកកម្ព ជា។ “យ ទធស្ថស្រសដចត្ នកាណដាំណ្ឋក់កាលទ៣ី” ន្ិង “រនបៀបវារៈនគាលន្នោបាយសងគម្
នសដាកចិច” ថ្ន្ ”កម្មវធិនី្នោបាយ” ឆ្ន ាំ 2014-2018 របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជា បរា ក់ជាងមីនូ្វ នបសកកម្ម របស់
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រដ្ឋា ភិបាលន្ិង ការនបតជាា ចិត្តបន្តនទៀត្នដមី្បកីារអភិវឌ្ឍន៏្របកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាព ន្ិងការកាត់្បន្ាយភាពរករីក 
កន ងនគាលបាំណងនដីម្បនី្លីយត្បនៅន្ឹងនសចកតីរបាថាន របស់របជាជន្ ន្ិងបរបិទ កាំព ងរកីចនរម្ីន្ ថ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៏្ 
ជាត្ិន្ិង អន្តរជាត្ ិ (RSIII, កថាែ័ណឌ ៤ ទាំព័រទ៤ី)។ ការនបតជាា ចិត្តបស្ររា បនូ្វ ១) ន្ិរន្តភាពបរសិ្ថា ន្ ២) ការ
អភិវឌ្ឍន៏្បញ្ចូ លគាន  ន្ិងមាន្ត្ លយភាព ៣)ការខរបរបួលអាកាសធាត្  ៤)ការអភិវឌ្ឍន៏្ថ្បត្ង ៥) ការកាត់្បន្ាយ
ហាន្ិយភ័យម្ហន្តរាយ កន ងរកបែ័ណឌ អភិវឌ្ឍន៏្របនទស បាន្បង្ហា ញឱ្យន ញីតាម្រយ:ការបនងកីត្នូ្វរកុម្របឹកា 
ជាត្អិភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាព នដ្ឋយការដ្ឋក់បញ្ចូ លគណៈកមាម ធិការជាត្ ិសតីពីការខរបរបលួអាកាសធាត្  ន្ិងរកុម្
របឹកាជាត្ិសរមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍្ថ្បត្ង នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥។  រកុម្របកឹាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយ 
ចីរភាព មាន្សមាសភាពត្ាំណ្ឋងជាន់្ែពស់ ម្កពីរកសងួចាំន្ួន្ ២០ ខដលមាន្ ្ផម្តចនាយករដ្ឋម្ស្រនត ីជា
របធាន្កិត្តយិស ន្ិង រដាម្ស្រន្តីរកសួងបរសិ្ថា ន្ ជារបធាន្។ រកុម្របឹកាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាព រត្ូវបាន្គាាំរទ
នដ្ឋយអគគនលខាធិការដ្ឋា ន្ ខដលមាន្ទតីាាំងសាតិ្នៅកន ងរកសួងបរសិ្ថា ន្ (MOE, 2015)។  

 
រកសួងបរសិ្ថា ន្បាន្នធវីកាំខណទរម្ង់រចនាសម្ព័ន្ធងមីរបស់ែលួន្ន្ិង បាន្បនងកនី្កិចចសហរបត្បិត្តិការជាម្ួយ 

រកសួង ន្ិងស្ថា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធកន ងនគាលបាំណងធានា ឱ្យមាន្របសិទធភិាព ន្ិងការទទលួែ សរត្ូវនលតី្ួនាទីរបស់
ពួកនគ កន ងកិចចការពារបរសិ្ថា ន្ ការអភិរកសជីវៈចរម្ោុះ ន្ិងការអភិវឌ្ឍន៏្របកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាព(MOE, 2015)។ 
 
ខ. ផោលបំណង 

 
ការនបតជាា ចិត្តរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលខត្ម្ា៉ាង ន្ឹងម្ិន្ទទួលបាន្ចីរភាពបរសិ្ថា ន្នទ ការនបតជាា ចិត្តនន្ោះត្រម្ូវ

ឱ្យមាន្សាំណ ាំ ចាស់លាស់ថ្ន្ ១)វធិាន្ការចាប់ ន្ិង បទបបញ្ាត្តិ ន្ិង ២)សកម្មភាពនគាលន្នោបាយន្ិងការ 
វនិ្ិនោគ នដីម្បដីឹកនាាំរបនទសកម្ព ជាឈាន្នៅរក ការរកាបាន្ ការខកលម្អបរសិ្ថា ន្ ន្ិង ធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិ របស់
ែលួន្។ នន្ោះគឺជា នគាលបាំណងចម្បងថ្ន្ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ។ ត្រម្ូវឱ្យមាន្នរកាម្ 
ចាប់ សតីពីកចិចការពារបរសិ្ថា ន្ ន្ិងការរគប់រគងធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិ នៅកន ងរបនទសកម្ព ជា “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្
ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ មាន្នគាលបាំណង កាំណត់្អត្តសរា ណ៖ ១)យន្តការនគាលន្នោបាយអាទិភាព 
២) ឧបករណ៍ ន្ិង៣)ជនរម្ីសថ្ន្ការែតល់ហរិញ្ាបបទន្ កន ងកិចចការពារ ន្ិងការវនិ្ិនោគ កន ងវស័ិយធន្ធាន្ 
ទាំងនន្ោះ កន ងរគប់វស័ិយ នសដាកិចច ន្ិង សងគម្ នៅកន ងរបនទសកម្ព ជា។ នដ្ឋយស្ថរខត្ពហ វស័ិយថ្ន្ ការរគប់រគង  
បរសិ្ថា ន្ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិគឺម្ិន្ខម្ន្ជាយ ទធស្ថស្រសតនតត ត្ចាំនពាោះជាពិនសស
សរមាប់រកសួងបរសិ្ថា ន្ននាោះនទ ប៉ា ខន្តសរមាប់រកសួង-ស្ថា ប័ន្រដ្ឋា ភិបាលទាំងអស់ រពម្ទាំង វស័ិយឯកជន្ សងគម្
ស ីវលិ ន្ិងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍្ កន ងការដ្ឋក់បញ្ចូលបរា បរសិ្ថា ន្ នៅកន ងនគាលន្នោបាយ នសដាកិចច ន្ិងការវនិ្ិនោគ 
នៅថាន ក់ជាត្និ្ិង ថាន ក់នរកាម្ជាត្ិ។ “យ ទធស្ថស្រសតន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិន្ងឹរគបដណត ប់រយៈនពល
ឆ្ន ាំ២០១៦ដល់ឆ្ន ាំ ២០២៣ រសបន្ងឹខែន្ការយ ទធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាត្ ិ ន្ិងវដតខែន្ការជាត្ិនែសងនទៀត្។ 
ដាំនណីរការនរៀបចាំបនងកីត្ ”យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ បាន្ចាប់នែតីម្ នៅខែករា  ឆ្ន ាំ
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២០១៥ នហយីឯកស្ថរច ងនរកាយន្ឹងរត្ូវរត្ួត្ពនិ្ិត្យ នដ្ឋយរកុម្របឹកាជាត្ិអភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាព ម្ ន្ដ្ឋក់ជូន្
រាជរដ្ឋា ភិបាលពិន្ិត្យ ន្ិង អន្ ម័្ត្ជាែលូវការ ម្ ន្ដាំណ្ឋច់ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

 កន ងនគាលបាំណងែតល់នូ្វអន្ ស្ថសន៍្ខដលជាសកម្មភាព ជូន្ដល់ទីភាន ក់ង្ហរ ន្ិងភាគពីាក់ព័ន្ធនៅកន ង
របនទសកម្ព ជា  “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិន្ឹង៖ 

(i) កាំណត់្ការរមួ្ចាំខណកថ្ន្ បរសិ្ថា ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធម្មជាត្ិ ដល់កាំនណីន្នសដាកិចច ន្ងិការកាត់្បន្ាយភាព
រកីរក  - នធវីឱ្យមាន្ការវនិ្ិនោគនលីបរសិ្ថា ន្ ន្ិងការរគប់រគងធន្ធាន្ធម្មជាត្ិ។ 

(ii) ពិន្ិត្យន ងីវញិ ស្ថា ន្ភាពបរសិ្ថា ន្ ន្ងិ ធន្ធាន្ធម្មជាត្ិ នានពលបចច បបន្ននៅកន ងរបនទសកម្ព ជា។ 
(iii) វភិាគសកម្មភាពខដលនាាំឱ្យមាន្ការខរបរបួលបរសិ្ថា ន្ ន្ិង ធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិកន ងម្យួទសវត្សរក៍ន្លងម្ក

នន្ោះ។ 
(iv) ពិន្ិត្យស្ថា ន្ភាពថ្ន្ការអន្ វត្ដន៍្យ ទធស្ថស្រសត ខដលមាន្រស្ថប់សតីពី បរសិ្ថា ន្ ការអភិវឌ្ឍន៏្ថ្បត្ង ន្ិងការ

អភិវឌ្ឍន៏្របកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាព នៅថាន ក់ជាត្ ិ ន្ិង នៅថាន ក់នរកាម្ជាត្។ិ កាំណត់្ បរា រប ម្ ន្ិង 
កត់្រតានម្នរៀន្ទទួលបាន្ ពកីារអន្ វត្តយ ទធស្ថស្រសតទាំងននាោះ។ 

(v) កាំណត់្ ន្ិង ែតល់អាទិភាព យន្តការនគាលន្នោបាយ ន្ងិ ឧបករណ៍ រពម្ទាំង ជនរម្សីកន ងការែតល់ 
ហរិញ្ាបបទន្សរមាប់ការវនិ្ិនោគនលីគនរមាងបរសិ្ថា ន្ ន្ិងគនរមាងបស្ររា បបរសិ្ថា ន្ នៅកន ងវស័ិយ
នសដាកិចច ន្ិងសងគម្សាំខាន់្ៗ (ឧ. ការអភិវឌ្ឍន៏្វស័ិយកសិកម្ម ន្ិង វស័ិយនទសចរណ៍របកបនដ្ឋយ
ន្ិរន្តរភាព) នៅកន ងរយៈនពលែលី ន្ិង ខវង។ 

(vi) កាំណត់្ត្ួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា កន ងការអន្ វត្តន៏្យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ ិ
 

ជាម្ួយការកស្ថងបខន្ាម្ នៅនលីដាំនណីរការនគាលន្នោបាយខដលមាន្រស្ថប់ នៅកន ងរបនទសកម្ព ជា 
“យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ ន្ឹងមាន្៖ 

(i) ការបនងកតី្ឱ្យមាន្ករណីខែនកនសដាកចិច ន្ងិសងគម្ អាំពសី្ថរៈសាំខាន់្ថ្ន្ ន្រិន្តរភាពបរសិ្ថា ន្៖ នៅកន ងនគាល
បាំណង នដមី្បទីទលួបាន្នូ្វការចាប់អារម្មណ៍ពសី្ថា ប័ន្ហរិញ្ាវត្ា  ន្ងិខែន្ការរពម្ទាំងវស័ិយនសដាកិចច
សាំខាន់្ៗ។ 

(ii) ការនលកីកម្ពស់បខន្ាម្នទៀត្នូ្វការបស្ររា បបរសិ្ថា ន្នៅកន ងវស័ិយ ន្ងិនៅថាន ក់នរកាម្ជាត្៖ិ នដ្ឋយនរបី
របាស់នគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍្នដ្ឋយចីរភាព ជាែលូវងមីសរមាប់ការសម្លឹងនម្លីជនរម្សីការបស្ររា ប។ 

(iii) ការបនងកតី្ភាពជាមាច ស់ សរមាប់ភាគពីាក់ព័ន្ធសាំខាន់្ៗ៖ នរៀបចាំដាំនណីរការដ្ឋក់បញ្ចូ ល ថ្ន្ការចូលរមួ្
របស់អនកពាក់ព័ន្ធពីថាន ក់ជាត្ ិន្ិង ថាន ក់នរកាម្ជាត្ិ នៅដាំណ្ឋក់កាលដាំបូង ន្ិង នៅរគប់ការសនរម្ចចិត្ត 
ន្ិងនដ្ឋោះរស្ថយកងវល់ បរា ន្ងិការរប ម្ថ្ន្វស័ិយពាក់ព័ន្ធ ន្ិងអន្ ម័្ត្យន្តការនលីកទកឹចិត្តនានា។ 

(iv) កាំណត់្នគាលនៅ៖ ការកាំណត់្នគាលនៅម្និ្គួរនតត ត្ខត្នលបីរសិ្ថា ន្ប៉ា នណ្ឋណ ោះនទ ខត្នលីនគាលនៅវស័ិយ
នែសងនទៀត្ ឧទហរណ៏ កាត់្បន្ាយ x ភាគរយ ថ្ន្ការបាំព លែយល់ នដមី្បនីជៀសវាងចាំន្ួន្ y ថ្ន្ការស្ថល ប់
របស់ម្ន្ សស ខដលបងកន ងីនដ្ឋយជាំងឺែលូវដនងាីម្ ឬ បនងកីន្ z ភាគរយ ថ្ន្ការែគត់្ែគង់ទកឹស្ថអ ត្នដ្ឋយ
ន្ិរន្តរភាព នដមី្បធីានាបាន្នូ្វអរតាន្គរូបន្ីយកម្មចង់បាន្។  

(v) ែតល់អាទភិាពដល់ នគាលន្នោបាយ បទបបញ្ាត្ត ិ វធិាន្ការនសដាកចិច ន្ងិ ស្ថរនពពីន្ធ ខដលមាន្រស្ថប់៖  
នន្ោះជាការសាំខាន់្ នដីម្បជីួយនជៀសវាង "វធិាន្ការ អស់កមាល ាំង measures fatigue" ន្ិង ធានាឱ្យបាន្ 
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នូ្វការអន្ វត្តន៏្ជាក់ខសតង។ សាំណ ាំ លកខណៈវនិ្ិចឆ័យម្យួ ន្ឹងរត្ូវបាន្ខណនាាំនដីម្បែីតល់អាទភិាពឱ្យ  
វធិាន្ការទាំងនន្ោះ។ 

(vi) ការកាំណត់្នូ្វវធិាន្ការជាក់ខសតង៖ ជាជាងការរាយបញ្ា ីនឈាម ោះសកម្មភាពធាំៗដូចជាការនរៀបចាំបនងកីត្ 
យ ទធស្ថស្រសតរគប់រគងសហគម្ន៍្ថ្រពន  ី “យ ទធស្ថស្រសតន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ” នតត ត្នលី
ការនធវីការង្ហរជាម្ួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នដីម្បកីាំណត់្ជាំហាន្ន្ីម្យួៗជាក់លាក់ កន ងការសនរម្ចបាន្នូ្វការ
រគប់រគងសហគម្ន៍្ថ្រពន រីបកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាព។ 

(vii) នរៀន្សូរត្ពបីទពនិស្ថធន៏្របស់របនទសដថ្ទនទៀត្៖ រកុម្ការង្ហរនរៀបចាំបនងកីត្ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការ
សកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិន្ឹងពនិ្ិត្យបទពិនស្ថធន៏្ ន្ងិនម្នរៀន្ ពីបណ្ឋត របនទសកាំព ងអភិវឌ្ឍន៍្នានា កន ង
ការខណនាាំនូ្វវធិាន្ការនគាលន្នោបាយ ន្ិងការទទលួយកនូ្វជនរម្សីហរិញ្ាវត្ា  នដីម្បសីនរម្ចបាន្នូ្វ
ការអភិវឌ្ឍន៏្ របកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាព។ 

 
 ការនរៀបចាំរកម្បរសិ្ថា ន្ជាត្ិ នដីររសបគាន ន្ឹងកស្ថងយ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ
ធានានូ្វបនងកតី្នគាលការណ៏ ន្ិង រកបែ័ណឌ ចាប់រមួ្ម្ួយ នឆ្ព ោះនៅសនរម្ចនគាលនៅរគប់រគង ន្ិង អភិវឌ្ឍន៍្
ធន្ធាន្ធម្មជាត្ិរបកបនដ្ឋយចីរភាពកន ងរពោះរាជាណ្ឋចរកកម្ព ជា។ ជាម្ួយន្ឹងភាពបាំនពញបខន្ាម្គាន ា្  រកម្បរសិ្ថា
ន្នតត ត្ជាចម្បងនលទីិដាភាពចាប់រគប់រគងបរសិ្ថា ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិចាំខណកឯយ ទធស្ថស្រសត ន្ងិខែន្ការ
សកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិវញិ គនឺតត ត្នៅនលីបរា នគាលន្នោបាយ ន្ិងហរិញ្ាវត្ា ។ បរា សាំខាន់្ៗជានរចីន្ន្ឹង
រត្ូវនលីកយកម្កពិន្ិត្យ ន្ងិវភិាគ កន ងដាំនណីរការនរៀបចាំកស្ថងឯកស្ថរទាំងពីរនន្ោះ។ 
 
គ. ផ្ចកតីរាងោតកិា 
 
 ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិន្ឹងកស្ថងបខន្ាម្ នៅនលីឯកស្ថរនគាលន្នោបាយខដលមាន្រស្ថប់
នៅថាន ក់ជាត្ ិន្ិង ថាន ក់នរកាម្ជាត្ិ ជានរចីន្ រមួ្មាន្៖ 

១) ខែន្ការយ ទធស្ថស្រសតជាត្សិតីពី ការអភិវឌ្ឍន៍្ថ្បត្ង (២០១៣-២០៣០)  
២) ខែន្ការយ ទធស្ថស្រសតជាត្ិខរបរបួលអាកាសធាត្  (២០១៤-២០២៣) 
៣) យ ទធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាត្រិបកបនដ្ឋយចីរភាព  
៤) ខែន្ការយ ទធស្ថស្រសត អភិវឌ្ឍន៍្ជាត្ ិ

 
“យ ទធស្ថស្រសត ន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិនន្ោះន្ឹងរត្ូវបាន្នរៀបចាំន ងីជា៦ជាំពូក (អារស័យនលីការ
ពិនរគាោះនោបល់បខន្ាម្នទៀត្)៖ 

(i) ជាំពូកទ១ី៖ នសចកតីនែតមី្។ ជាំពូកនន្ោះ ន្ឹងបង្ហា ញទិដាភាពទូនៅថ្ន្ នសដាកចិច សងគម្ ន្ិងការអភិវឌ្ឍន៏្ នៅ
កន ងរបនទសកម្ព ជា។ 

(ii) ជាំពូកទ២ី៖ ការយល់ដងឹពីការចូលរមួ្ចាំខណកបរសិ្ថា ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធម្មជាត្សិរមាប់កាំនណីន្ ន្ិងការ
អភិវឌ្ឍន៏្(ត្រម្ូវការ ន្ិងការែគត់្ែគង់ធន្ធាន្ធម្មជាត្)ិ។ ជាំពូកនន្ោះ ន្ឹងពិន្ិត្យនម្ីលែលរបនោជន៍្ ខែនក
នសដាកិចចន្ិងសងគម្ថ្ន្ការរគប់រគងបរសិ្ថា ន្របកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាព សរមាប់ការរកីលូត្លាស់ ភាពរកីរក 
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ន្ិងសងគម្។ រគប់ទីកខន្លងខដលអាចនធវនីៅបាន្ សាិត្ិ ភសត តាងនសដាកិចច ន្ិង ករណីសិកានានា ន្ឹងរត្ូវ 
បាន្របមូ្ល នដមី្បបីង្ហា ញពកីរណីនសដាកិចច ន្ិងសងគម្ថ្ន្ការរគប់រគងរបកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាពថ្ន្បរសិ្ថា ន្ 
ន្ិងធន្ធាន្ធម្មជាត្។ិ 

(iii) ជាំពូកទ ី៣៖ ការវភិាគស្ថា ន្ភាព។ ជាំពូកនន្ោះ ន្ងឹរត្ូវបាន្ខបងខចកជាពីរខែនក៖  
 ទិដាភាពទូនៅថ្ន្ស្ថា ន្ភាព ន្ិង ន្ិនាន ការថ្ន្ធន្ធាន្ធម្មជាត្ិសាំខាន់្ៗ នៅកន ងរបនទស កម្ព ជានា

នពលបចច បបន្ន ឧទហរណ៏ ថ្រពន  ី ជីវៈចរម្ោុះ ទកឹ ន្ិង ដីកសិកម្ម។ ែលប៉ាោះពាល់ថ្ន្ការខរប
របួលអាកាសធាត្ នលីធន្ធាន្ធម្មជាត្ិទាំងនន្ោះន្ឹងរត្ូវបាន្ពិន្ិត្យនម្លីកន ងជាំពូកនន្ោះែងខដរ។ 

 ទញយកយ ទធស្ថស្រសត នគាលន្នោបាយ ន្ិងកម្មវធិីចម្បងៗខដលមាន្រស្ថប់ នលីការអភិវឌ្ឍន៏្
របកបនដ្ឋយចីរភាព ការអភិវឌ្ឍន៏្ថ្បត្ង ន្ិងការរគប់រគងបរសិ្ថា ន្។ កាំណត់្ស្ថា ន្ភាពថ្ន្ការអន្ 
វត្តន៏្ បរា រប ម្ ន្ងិ នម្នរៀន្របស់យ ទធស្ថស្រសត នគាលន្នោបាយ ន្ងិកម្មវធិីទាំងននាោះ។ ការ
វភិាគអនកពាក់ព័ន្ធក៏ន្ឹងរត្ូវនធវីន ងីនៅកន ងជាំពូកនន្ោះខដរ នដមី្បបីង្ហា ញព ី ត្ួនាទ ី ន្ិងការទទួល
ែ សរត្ូវ នៅកន ងរដ្ឋា ភបិាលបនងកីត្ន ងីបចច បបន្ន កន ងការរគប់រគងបរសិ្ថា ន្ន្ិងធន្ធាន្ធម្មជាត្ិ។ 

(iv) ជាំពូកទ៤ី៖ រនបៀបវារៈសរមាប់សកម្មភាព នដមី្បសីនរម្ចបាន្ន្ិរន្តរភាពបរសិ្ថា ន្ សរមាប់កាំនណីន្ ន្ងិ
ការអភិវឌ្ឍន៏្រយៈនពលខវង។ ជាំពូកនន្ោះ ន្ឹងកាំណត់្សាំណ ាំ ថ្ន្ នគាលនៅខែនកបរសិ្ថា ន្អន្តរវស័ិយម្ួយ ន្ងិ
បង្ហា ញវធិាន្ការនគាលន្នោបាយ ជនរម្ីសការែតល់ហរិញ្ាបបទន្ ន្ិងខែន្ការអភិវឌ្ឍន៏្សម្ត្ាភាព 
នដីម្បជីួយឱ្យសនរម្ចបាន្នូ្វនគាលនៅទាំងនន្ោះ។ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ 
ន្ឹងនតត ត្ជាសាំខាន់្នលី វស័ិយនសដាកចិចម្ួយចាំន្ួន្ ខដលមាន្ស្ថរៈសាំខាន់្នសដាកិចចខាល ាំង ដូចជា (រត្ូវ
ពិនរគាោះនោបល់បខន្ាម្នទៀត្)៖ 
 នគាលនៅ ន្ងិសកម្មភាព នដមី្បសីនរម្ចបាន្នូ្វ ការអន្ វត្តន៏្វស័ិយកសកិម្ម របកបនដ្ឋយន្រិន្តរភាព 
 នគាលនៅ ន្ងិសកម្មភាព នដមី្បសីនរម្ចបាន្នូ្វ ការអន្ វត្តន៏្វស័ិយជលែល របកបនដ្ឋយន្រិន្តរភាព 
 នគាលនៅ ន្ងិសកម្មភាព នដមី្បសីនរម្ចបាន្នូ្វការអភវិឌ្ឍន៏្វស័ិយនទសចរណ៍របកបនដ្ឋយន្រិន្តរភាព 
 នគាលនៅ ន្ងិសកម្មភាព នដមី្បសីនរម្ចបាន្នូ្វ ការអភវិឌ្ឍន៏្វស័ិយថាម្ពលរបកបនដ្ឋយន្រិន្តរភាព 
 នគាលនៅ ន្ងិសកម្មភាព នដមី្បសីនរម្ចបាន្នូ្វការរគប់រគងសាំណល់ ខដលមាន្ន្រិន្តរភាព 
សាំណ ាំ ថ្ន្ លកខណៈវនិ្ិចឆ័យន្ងឹរត្ូវបាន្អន្ វត្តនៅទីនន្ោះ នដីម្បកីាំណត់្អាទិភាពសកម្មភាពខដលន្ងឹរត្ូវ
អន្ វត្តនៅកន ងរយៈនពលែល ី ម្ធយម្ ន្ិងរយៈនពលខវង។ ស្ថរៈសាំខាន់្ថ្ន្ ការរគប់រគងត្ាំបន់្ការពារ ជីវៈ
ចរម្ុោះ ន្ិង ការរគប់រគងរបព័ន្ធនអកូ ូស  ី ការកាត់្បន្ាយការខរបរបួលអាកាសធាត្  ន្ងិវធិាន្ការបន្ា ាំ 
ន្ិងត្ួនាទីរបស់បនចចកវទិាន្ឹងរត្ូវបាន្យកចិត្តទ កដ្ឋក់បខន្ាម្។ អន្ ស្ថសន៍្ទក់ទងន្ឹងវស័ិយ ទាំង
នន្ោះ ន្ឹងរត្ូវបាន្ែតល់។ 

(v) ជាំពូកទ ី៥៖ ការគាាំរទពអីន្តរជាត្ិ។ ជាំពូកនន្ោះ ន្ឹងបង្ហា ញជូន្នូ្វការគាាំរទជាអន្តរជាត្ ិនានពលបចច បបន្ន 
ដល់របនទសកម្ព ជា សតីពីការអភិវឌ្ឍន៏្របកបនដ្ឋយន្ិរន្តរភាពន្ិង ការរគប់រគងបរសិ្ថា ន្។ វាន្ឹងកាំណត់្ 
ឱ្កាសកន ងការពរងងឹការគាាំរទពីអន្តរជាត្និ្ិងទទួលបាន្ជាំន្យួហរិញ្ាវត្ា  បនចចកនទស ន្ិងស្ថា ប័ន្បខន្ាម្ 
នដីម្បអីន្ វត្ត “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ។ 

(vi) ជាំពូកទ ី៦៖ ទិសនៅខាងម្ ែ។ ជាំពូកនន្ោះ ន្ឹងបរា ក់ ពីត្នួាទ ីរបស់អនកពាក់ព័ន្ធនានា កន ងការអន្ វត្តន៍្ 
អន្ ស្ថសន៍្របស់ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ នៅកន ងខដន្ការង្ហររបស់ពួកនគ។ 
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ឃ. ការផរៀបចំការអនុវតតន៏ និង ការចូលរមួ្រប្ភ់ាគីាក់ព័នធ 
 
 រត្ួត្ពិន្តិ្យនដ្ឋយរកសួងបរសិ្ថា ន្ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ” ន្ឹងរត្ូវបាន្
នរៀបចាំបនងកីត្ជាឯកស្ថរខណនាាំ ដល់រកសួងទាំងអស់ ជាពិនសស រកសួងខែន្ការ ន្ងិ រកសួងនសដាកចិច ន្ងិ 
ហរិញ្ាវត្ា ។ ឯកស្ថរ“យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ ន្ឹងរត្ូវនរបីរបាស់នដីម្បបីង្ហា ញភាគពីាក់
ព័ន្ធទាំងអស់ពភីាពអារស័យ ន្ិង ែលប៉ាោះពាល់របស់ពួកនគនលីធន្ធាន្ធម្មជាត្ ិ ឱ្កាសកន ងការ ខកលម្អ ការ  
កស្ថងខែន្ការ របត្ិបត្ដកិារ ន្ិងការអន្ វត្តន៍្រាល់ថ្ងៃរបស់ពកួនគ នដមី្បសីនរម្ចបាន្នូ្វការអភិវឌ្ឍន៏្របកបនដ្ឋយ
ចីរភាព ន្ិងសកម្មភាពជាបនាទ ន់្ (នពាលគឺ វធិាន្ការនគាលន្នោបាយ ជនរម្ីសការែតល់ហរិញ្ាបបទន្ ន្ិងកម្ម
វធិីជាក់លាក់) ខដលន្ឹងរត្ូវអន្ វត្តនៅកន ងនគាលបាំណងនដីម្បតី្រម្ឹម្នគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍្រកសួងរបស់ែលួន្ ឱ្យរសប
ជាម្ួយន្ឹងនគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍្នដ្ឋយន្ិរន្តរភាពរបស់របនទស។ 
 
 នហត្ ដូនចនោះនហយីបាន្ជា រកុម្ការង្ហរចាំនពាោះកិចចអន្តររកសងួ ន្ឹងរត្ូវបនងកីត្ន ងី នៅនរកាម្ការសរម្ប 
សរម្ួលរបស់រកសួងបរសិ្ថា ន្ន្ិង រកុម្របឹកាជាត្អិភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាព រត្ូវមាន្សមាសភាព ត្ាំណ្ឋងម្កពី
រកសួងពាក់ព័ន្ធនៅកន ងរបនទសកម្ព ជា នដីម្បធីានាកន ងការែតល់នូ្វធាត្ ចូល ន្ិងខណនាាំដាំនណីរការនរៀបចាំបនងកីត្។ 
ត្ាំណ្ឋងម្កពអីងគការសងគម្ស វីលិ វស័ិយឯកជន្ ន្ិងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍្ន្ងឹរត្ូវបាន្អនញ្ា ីញ ឱ្យចូលរមួ្នៅកន ងការ
ពិនរគាោះនោបល់ កន ងអាំ  ងនពលនរៀបចាំបនងកីត្ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិ នដីម្បែីតល់នូ្វ
ធាត្ ចូល  ន្ិងម្ត្និោបល់នលីទិន្នន័្យ ការវភិាគ ន្ិងនសចកតីរពាងរបាយការណ៍។ 
 
 នសនីនដ្ឋយរកសងួបរសិ្ថា ន្ ន្ិងបាន្គាាំរទនដ្ឋយ GMS CEP របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍្អាស  ី ការនរៀបចាំ
បនងកីត្ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ិង ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ិ” ន្ឹងរត្ូវបាន្អន្ វត្តនដ្ឋយរកុម្អនកជាំនាញការជាត្ ិ
ន្ិងអន្តរជាត្ិម្ួយ។ រកុម្របឹកានន្ោះន្ឹង នធវីការោ៉ា ងជតិ្សនិទធជាម្ួយ ែ ទទកាល័យ របស់ឯកឧត្តម្រដាម្ស្រន្តីរកសួងប
រសិ្ថា ន្ន្ិង រកុម្ការង្ហរកិចចសហការ ការនធវីខែន្ការ ន្ិង ការកាំណត់្ងវកិា នលីការសរម្បសរម្ួលសកម្មភាព ការ
នរៀបចាំសិកាខ ស្ថលា ន្ិងដ្ឋក់បញ្ចូ លរកមុ្ការង្ហរកិចចសហការ ការនធវីខែន្ការ ន្ិង ការកាំណត់្ងវកិា នៅកន ង
សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ាភាព។ 
 
ច. វិធសីាស្រ្ត ផដ្លបានផ្នើផ ើង 
 
 “យ ទធស្ថស្រសតន្ិងខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្”ិន្ឹងរត្ូវបាន្នរៀបចាំបនងកតី្នដ្ឋយខែអកនលីវធិីស្ថស្រសត
ជាដាំណ្ឋក់កាល ន្ិងរមួ្បញ្ចូលគាន ម្ួយ ខដលរមួ្មាន្ដាំនណីរការរបមូ្លទនិ្នន័្យ សិកាបណ្ឋណ ល័យស្ថស្រសត ការ
វភិាគោ៉ា ងម្៉ាត់្ចត់្ ន្ិងយន្តការពិន្ិត្យខដលមាន្របសិទធិភាព ( រូបភាព ១)។  
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រូបភាព ១ វធិសី្ថស្រសតខដលបាន្នសននី ងីនដមី្បនីរៀបចាំបនងកតី្ “យ ទធស្ថស្រសត ន្ងិ ខែន្ការសកម្មភាពបរសិ្ថា ន្ជាត្ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ភាគីពាកព់ន័្ធ 

– រកសួងបរសិ្ថា ន្ 
ែ ទទកាលយ័ ន្ងិ 
រកុម្ការង្ហរ 

– សមាជិក NCSD 
– រកសួងពាកព់័ន្ធ

សាំខាន្់ៗ 
– ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន្ ៏
– អងគការសងគម្ 

ស ីវលិ 
– ស្ថា បន័្រស្ថវរជាវ 

 

របនភទ 
– ស្ថា បន័្ពាកព់័ន្ធ

ន្ិងអងគការ 
សងគម្ស ីវលិ 

– ប គគលិកកម្មវធិ ី
– ថ្ដគូកន ងរសុកន្ិង

ជាត្ិ  
– សមាជិក ថ្ន្ 

រកុម្របឹកាភិបា
ល របសគ់នរមាង 

– ត្ាំណ្ឋងរដ្ឋា ភិបា
លថាន ក់នែត្ត ន្ងិ
រសុក  

– រកុម្របឹកា   ាំ 
ន្ិង ភូម្ ិ

 
 

ពត័្ម៌ាន្ខដល 
រត្វូការ 

 

– ឯកស្ថរកម្មវធិ ី
– រដាធម្មន្ ញ្ា 
– ចាប់ពាកព់័ន្ធ 
– យ ទធស្ថស្រសតចត្ នកាណ  

ខែន្ការយ ទធស្ថស្រសត 
អភិវឌ្ឍន្ជ៍ាត្ ិ 
ខែន្ការវនិ្ិនោគ  
ស្ថធារណៈ  
ខែន្ការតាម្វសិយ័  
ន្ិង យ ទធស្ថស្រសត 

– សមាភ រៈ NEC 
– ភ័សត តាងនែសងនទៀត្ 

 

  

ទរម្ង ់ការវាយត្ថ្ម្ល  
– សម្ត្ាភាព 

ស្ថា បន័្ន្ិង 
សម្ត្ាភាព 

– ស្ថរៈសាំខាន្ ់
– របសិទធិភាព 
– របសិទធែល 
– ែលប៉ាោះពាល ់
– ន្ិរន្តរភាព 
– ការែតល ់

ហរិញ្ាបបទន្ 
 

 

កា
ររគ
ប់រ
គង
ចាំាំ ន
ណ
ោះដឹ
ង 
កា
រនែ
ទរច
ាំនណ

ោះដឹ
ង 
ន្ង
 កា
រអ
ភិវ
ឌ្ឍ
ន្ស

ម្ត្
ាភា
ព 

ដាំណ្ឋកក់ាលចាបន់ែតមី្ 
– នរៀបចាំនសចកតីរពាងឯកស្ថរទសសន្ៈទន្ ស្ថវតាថ្ន្

ការរស្ថវរជាវ នធវីការសិកាបណ្ឋណ ល័យស្ថស្រសត និ្ង
នរៀបចាំយ ទធស្ថស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ង។ 

– សិកាខ ស្ថលាចាបន់ែតីម្ (ការពិនរគាោះនោបលន់លីកទី 
១) - វធីិស្ថស្រសត ដាំនណីរការ ខែន្ការការង្ហរ កាល
វភិាគប គគលិក និ្ងការរកន ញីនលីនគាន្នោបាយ  
និ្ង ខែន្ការ ស្ថា បន័្ និ្ង ការវភិាគស្ថា ន្ភាព ថ្ន្
ស្ថា ន្ភាព និ្ង និ្នាន ការ។ 

– របារសយ័ទកទ់ងជាម្យួ រកសងួបរសិ្ថា ន្ រកុម្
ការង្ហរចាំនពាោះកិចច និ្ង រកុម្ការង្ហរកិចចសហការ ការ
នធវីខែន្ការ និ្ងការកាំណត្ង់វកិា។ 

ការរបមូ្លទិន្នន្យ័ និ្ង ការវភិាគ 
– នរៀបចាំកិចចសមាភ សន្៍អនកជាំនាញ និ្ងភាគីពាកព់ន័្ធ សតីពី 

បរា  ឬសគលថ់្ន្បរា  បរា រប ម្ និ្ងនគាល
ន្នោបាយន ល្ីយត្ប។ 

– នរៀបចាំបនងកីត្វធីិស្ថស្រសតម្យួ និ្ង មា៉ា រទីសម្យួសរមាប់
ការបស្ររា ប ការន ល្ីយត្ប និ្ង ការែតលមូ់្លនិ្ធិ ។ 

– ការពិនរគាោះនោបល ់នលីកទី២ សតីពី លទធែលថ្ន្ការពិ
និ្ត្យបរា អាទិភាពដាំបូង និ្ង ការនរៀបចាំយ ទធស្ថស្រសត 
និ្ង ខែន្ការសកម្មភាពនន្ោះ។ 
 

ដាំនណីរការនរៀបចាំនសចកតីរពាង និ្ងនធវឱី្យមាន្ស ពលភាព 
– សរនសរនសចកតីរពាងNESAP នដ្ឋយធាត្ ចូលពីរកុម្

ការង្ហរ 
– សិកាខ ស្ថលាពិនរគាោះនោបលថ់ាន កជ់ាតិ្ និ្ងថាន ក់

នរកាម្ជាតិ្ នលីកទី ៣ នដីម្បពិីនិ្ត្យន ងីវញិ នលី 
នសចកតីរពាង (ធាត្ ចូល) 

– នដ្ឋោះរស្ថយម្តិ្ បញ្ចប ់និ្ង ដ្ឋកឯ់កស្ថរNESAPច ង
នរកាយសរមាបពិ់និ្ត្យ និ្ង អន្ ម្ត័្ 

– កិចចរបជ ាំនលីកទី៤៖ ែសពវែាយស្ថរគន្លឹោះ 
– ពិនិ្ត្យ និ្ង អន្ ម្ត័្ 
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ដាំនណីរការថ្ន្ការកស្ថងNESAPនន្ោះ ជាការហវកឹហវនឺ្អភិវឌ្ឍន៏្សម្ត្ាភាព ខដលតាម្រយៈនន្ោះ ការរគប់រគង  
បរសិ្ថា ន្ ន្ិងសម្ត្ាភាពអភិបាលកិចច របស់ស្ថា ប័ន្ ន្ិងប គគលន្ឹងរត្ូវកស្ថង ន្ិងពរងឹង។ 
 
ឆ. ការអនុវតតផែនការ 
 
 នសររថី្ន្រពឹត្តិការណ៍ពិនរគាោះនោបល់ម្យួ ន្ឹងរត្ូវបាន្នរៀបចាំ នៅចននាល ោះ ខែករា  ឆ្ន ាំ២០១៥ ន្ិង ច ង
ឆ្ន ាំ២០១៦ នដីម្បរីបមូ្លព័ត៌្មាន្ ពិន្តិ្យការវភិាគ ន្ងិែដល់ម្ត្ិនលីនសចកតីរពាងNESAPនន្ោះ។ ខាងនរកាម្នន្ោះ គឺ 
ជាកាលវភិាគបនណ្ឋត ោះអាសន្ន៖ 

ខែករា  ឆ្ន ាំ២០១៥ - បញ្ចបឯ់កស្ថរទសសន្ៈទន្ NESAP 
- បនងកីត្រកុម្ការង្ហរបនចចកនទស 
- ពិនិ្ត្យឯកស្ថរនគាលន្នោបាយសាំខាន់្ៗន ងីវញិ 

ខែត្ លា ឆ្ន ាំ២០១៥ - ខសវងរក ម្តិ្និ្ង កិចចរពម្នរពៀង នៅនលីមាតិ្កា NESAP 
- កាំណត្់អនកចូលរមួ្ចាំខណក នលទិីន្នន័្យ និ្ងករណីសិកា 
- ច ោះកិចចសន្ាសិកាបខន្ាម្ ឬ នធវីការសកិារស្ថវរជាវចាាំបាច់បខន្ាម្ នដីម្បទីទួលនូ្វចាំនណោះ
ដឹងខដលមាន្រស្ថប់ និ្ងការវភិាគ 

ខែវចិឆិកា – ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ - កិចចរបជ ាំពីការចាប់នែតីម្ NESAP (រពឹត្តិការណ៍ពិនរគាោះនោបល ់ នលីកទី១) នដីម្បយីល់
រពម្នល ីវធីិស្ថស្រសត ដាំនណីរការ និ្ង ែលឹម្ស្ថរ ថ្ន្NESAP 

- នសចកតីរពាង នលីកទី១ ជាំពូកទី១ និ្ងទី២ 
- បទសមាភ សន៍្នទវភាគី និ្ងការពិភាកា ជារកុម្តូ្ច នដីម្បរីបមូ្លព័ត៌្មាន្ 
- នរៀបចាំយ ទធស្ថស្រសតទាំនាក់ទាំន្ងម្យួសរមាប់ NESAP 

ខែម្ករា/ក ម្ភោះ ឆ្ន ាំ២០១៦ - នសចកតីរពាង នលីកទី១ ជាំពូកទី៣ និ្ងទី៤ 

ខែមិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ - នសចកតីរពាង នលីកទី១ ជាំពូកទី៥ និ្ងទី៦ 
ខែនម្ស្ថ - ខែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៦ 

- ពរងឹង នសចកតីរពាង ទី១ ថ្ន្ឯកស្ថរ NESAPនពញនលញ 
- ការពិនិ្ត្យថ្ែទកន ងនដ្ឋយរកសួងបរសិ្ថា ន្ នដ្ឋយរកុម្របឹកាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាព និ្ង 
នដ្ឋយ EOC នលីឯកស្ថរនសចកតីរពាង NESAP  

- ពិនរគាោះនោបល់នលីកទី២ នដីម្បពិីនិ្ត្យន ងីវញិនសចកតីរពាង NESAP នពញនលញ 
- ពិនរគាោះនោបល់ជាមួ្យ រកុម្ការង្ហររកម្បរសិ្ថា ន្ជាតិ្ នដីម្បពិីនិ្ត្យនិ្ង ែតលម់្តិ្ 

ខែមិ្ង នា - ខែ កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ
២០១៦ 

- បញ្ចូ លម្តិ្ 
- នសចកតីរពាង នលីកទី២ ថ្ន្ឯកស្ថរ NESAP នពញនលញ 
- រពឹត្តិការណ៍ពិនរគាោះនោបល ់នលីកទី ៣ 

ខែសហីា - ខែករា  ឆ្ន ាំ២០១៦ - បញ្ចូ លម្តិ្ នធវីការខកសរម្លួ និ្ង NESAP ច ងនរកាយ 
ខែត្ លា ២០១៦ - រពឹត្តិការណ៍ ពិនរគាោះនោបល ់នលីកទី៤ នដីម្បែីសពវែាយស្ថរគន្លឹោះពី NESAP 
ខែវចិឆិកា ២០១៦ - NESAP ទទួលការរត្ួត្ពិនិ្ត្យ នដ្ឋយរកុម្របឹកាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៏្នដ្ឋយចីរភាព 
ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ - NESAP ទទួលបាន្ការអន្ ម័្ត្ជាែលូវការពីរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជា  

  


