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បុពវកថា 

 

ក្បរេសរម្ពុជា បានររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិរបស់ែលួនបានចំនួន៥រ ីររចួម្ររ យីចាប់តងំ
េីឆ្ន ១ំ៩៩៦ រ យីបចចុបបននរំេុងអនុវតតផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ ផែ ជាផែនការ
អភិ្វឌ្ឍន៍រ ីរេី៥ ផែ មានផចងអំេីរោ នរោបាយនិងរោ រៅអាេិភាេរបស់រាជរោា ភិ្បា ផែ ក្តូវ
អនុវតតរនុងរយៈរេ ០៥ឆ្ន ។ំ រែីម្បសីរក្ម្ចបាននូវរោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍របស់ក្បរេស ចាបំាច់ក្តូវររៀបចំឲ្យមាន
ផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍និងការរបតជាា ចិតតផែនរធនធានរៅក្រប់រក្មិ្ត។ 

រៅថ្នន រ់ជាតិ ការេេ ួែុសក្តូវផែនរររៀបចំផែនការនិងថវកិាក្តូវរធវីក្បតិភូ្រម្មរៅឲ្យក្រសួង សាា ប័ន។ រែីម្បី
អនុវតតការេេ ួែុសក្តូវរនេះក្បរបរោយក្បសិេធភាេ ក្រសួង សាា ប័នក្តូវររៀបចំរោ នរោបាយ យុេធសាស្រសត 
និងរម្មវធីិនានាោរ់បញ្ចូ  រនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរបស់ែលួន ផែ បានបន្ុជីាម្យួផែនការ
យុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ ែូចរនេះ ក្រសួងផែនការែតួចរែតីម្ររៀបចំរោ ការណ៍ផណនាសំក្មាប់ររៀបចំផែនការ
យុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរនេះរ ងីបផនាម្រ ីរោ ការណ៍ផណនាសំក្មាប់ររៀបចំផែនការរៅថ្នន រ់រក្កាម្
ជាតិ។ រោយសារេំនារ់េំនងរវាងែំរណីរការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍វស័ិយ និងផែនការថ្នន រ់រក្កាម្ជាតិ 
រោ ការណ៍ផណនាទំងំេីររនេះនឹងក្តូវរក្បីក្បាស់រមួ្ោន សក្មាប់វស័ិយម្យួចំននួ។ រោ ការណ៍ផណនារំនេះ
រ៏បានេេ ួសាា  ់ថ្នរោ ការណ៍ផណនាអំនតរវស័ិយរែ្ងរេៀត ែូចជារយនឌ័្រ ការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ 
ជារែីម្ ក្តូវបានររៀបចំរ ងីជាឧបររណ៍បំរេញបផនាម្សក្មាប់ែំរណីរការររៀបចំផែនការទងំមូ្ ។ 

រោ ការណ៍ផណនាសំតីេីការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ អនុរោម្តម្រោ ការណ៍
មូ្ ោា នននការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍ ែូចជាការចូ រមួ្រេញរ ញរនុងែំរណីរការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍ 
ផែនការផែ ផែែររ ីភ្សតុតង បន្ុជីាម្យួផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ និងចរខុវស័ិយជាតិ ការរធវីសមា
 រណរម្មរោ នរោបាយ និងបញ្ញា អនតរវស័ិយ អាណតតិរបស់ក្រសួង សាា ប័នរោងតម្សម្តាភាេបរចចរ
រេសរបស់ែលួន តមាល ភាេ និងក្បសិេធភាេចំណាយរនុងការែត ់រសវា។ 

រនុងនាម្រាជរោា ភិ្បា និងក្រសួងផែនការ ែាុ ំសូម្ផថលងអំណររុណែ ់ក្រប់អនរមានចំផណរពារ់េ័នធទងំអស់ 
ផែ បានែត ់ការចូ រមួ្ចំផណរែ៏មានតនម្លរនុងការររៀបចំរោ ការណ៍ផណនារំនេះ ជាេិរសស ឯកឧតតម្ 

គេង បញ្ញា ធន ក្បតិភូ្រាជរោា ភិ្បា រម្ពុជាេេ ួបនទុរអរានាយរផែនការ និងស ការ ី ផែ បានររៀបចំ
រោ ការណ៍ផណនារំនេះរ ងី។ រ ីសេីរនេះរេៀត ែាុ ំសូម្ផថលងអំណររុណែ ់UNFPA ផែ បានែត ់ការោកំ្េ
 រិញ្ាវតាុែ ់ក្រសួងផែនការ ជាេិរសសែ  ់ការររៀបចំរោ ការណ៍ផណនារំនេះ និងCCCA ផែ បានែត ់
ការោកំ្េផែនរបរចចររេសរនុងការោរ់បញ្ចូ  ការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ ម្ែិតរនុងរោ ការណ៍ផណនារំនេះ ។ 

រោ ការណ៍ផណនារំនេះ មានរោ បំណងោកំ្េែ ់ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ 
ផែ មាន រខណៈសតង់ោ ផែ ជួយែ ់ការអនុវតតផែនការនានានិងោកំ្េែ ់ការតម្ោននិងវាយតនម្លវឌ្ឍន
ភាេការអនុវតតនិងការសរក្ម្ចបានរោ រៅរបស់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ និងរោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍
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ក្បរបរោយចីរភាេរម្ពុជា។ ែូចរនេះ ែាុ ំសូម្រសនីែ ់ក្រសួង សាា ប័នទងំអស់ និងអនរពារ់េ័នធរែ្ងរេៀតរក្បី
ក្បាស់រោ ការណ៍ផណនារំនេះរនុងការររៀបចំ និងអនុវតតផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរបស់ែលួនឲ្យ 
មានក្បសិេធភាេែពស់។ 

រាជធានីភ្នំរេញ  ផែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
គទ្ស្រដ្ាម្ស្រនត ី

រដ្ាម្ស្រនតីព្កស្ួងណែនការ 

 

 

 

         ឆាយ េន 
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ជាំពូកទ្ី១ 

 

គស្ចកតីគែតើម្ 

 

១.១  រចនស្ម្ព័នធននគោលការណ៍ណណនាំស្តពីីគរៀបចាំណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភវិឌ្ឍន៍តាម្វិស្័យ 

រោ ការណ៍ផណនាសំតីេីររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ មានជំេូរ ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ជំេូរេី១ រសចរតីរែតមី្ បង្វា ញអំេីរចសម្ព័នធរបស់រោ ការណ៍ផណនាសំតីេីររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសត
អភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ សាវត មូ្ រ តុ រោ បំណង និងអនររក្បីក្បាស់រោ ការណ៍ផណនាសំតីេី
ររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរនេះ។  

 ជំេូរេី២ ក្របែ័ណឌ សាា ប័នសក្មាប់ររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ បង្វា ញអំេីែំរណីរ
ការររៀបចំ ការេិរក្ោេះរោប ់ ការអនុម័្ត និងរចនាសម្ព័នធសក្មាប់ររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍
តម្វស័ិយ។ 

 ជំេូរេី៣ ែំរណីរការននការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ បង្វា ញអំេីរចនាសម្ព័នធសត
ង់ោសក្មាប់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ែំណារ់កា  និងរយៈរេ សក្មាប់ននការ
ររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ។ 

 ជំេូរេី៤ ែំរណីរការអនុវតតផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ បង្វា ញអំេីការេេ ួែុសក្តូវ
រនុងការអនុវតតផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយសងាតិភាេក្របែ័ណឌ ចំណាយរយៈរេ ម្ធយម្
ជាម្យួផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ និងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ការអនុវតត
ផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន  ំនិងការតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល។ 

១.២  សាវតា 

ក្រសួងផែនការមានតនួាេីរនុងការែត ់ការផណនា ំ ររៀបចំ និងក្រប់ក្រងការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍រសែារិចច 
សងាម្រិចច និងក្រប់ក្រងែំរណីរការែ ិតសាិតិជាតិសក្មាប់ោកំ្េែ ់ការររៀបចំផែនការ និងសក្មាប់វាស់ផវង
វឌ្ឍនភាេននការអនុវតតផែនការ។ 

រែីម្បសីរក្ម្ចបានការអភិ្វឌ្ឍក្បរបរោយចីរភាេ រម្ពុជាក្តូវមានការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍និងមានការរបតជាា
ចិតតផែនរធនធានម្នុស្និង ិរញ្ាវតាុឲ្យមាន រខណៈចាស់ោស់។ រៅថ្នន រ់ជាតិ ក្រសួង សាា ប័នេេួ 
ែុសក្តូវរនុងការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍ និងថវកិាសក្មាប់វស័ិយរបស់ែលួន និងសក្មាប់ថ្នន រ់រក្កាម្ជាតិ 
ក្រុម្ក្បឹរារែតត ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  ឃុសំង្វក ត់ េេ ួែុសក្តូវរនុងការររៀបចំផែនការនិងថវកិារបស់ែលួន។ រែីម្បី
អនុវតតតនួាេីរនេះឲ្យមានក្បសិេធភាេ ក្រសួង សាា ប័នក្តូវររៀបចំរោ នរោបាយ យុេធសាស្រសត និងរម្មវធីិ
នានា ោរ់បញ្ចូ  រនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ផែ បន្ុជីាម្យួរោ នរោបាយអាេិភាេ
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របស់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ក្តូវរោរេតម្
រោ ការណ៍ផណនាផំែ រចញរោយក្រសួងផែនការ។ 

រោ ការណ៍ផណនាសំតីេីររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរនេះ ក្តូវបានររៀបចំរ ងីរោយផែែរ
រ កីារវភិាររ យីនតការររៀបចំផែនការតម្វស័ិយបចចុបបនន រែីម្បេីេ ួបានជាបេេិរសាធន៍និងរម្ររៀន ែៗ
ផែ មានក្សាប់ និងតក្មូ្វការរនុងការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍របស់រម្ពុជា។ 

រោ ការណ៍ផណនាសំតីេីររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរនេះ អនុរោម្តម្រោ ការណ៍
មូ្ ោា នននការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍ ែូចជា ភ្សតុតង ការចូ រួម្ សតង់ោ និងការបន្ុីជាម្ួយផែនការ
យុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិនិងចរខុវស័ិយរបស់ជាតិ ការរធវីសមា រណរម្មបញ្ញា  និងរោ នរោបាយអនតរវស័ិយ 
ការបំរេញតួនាេីរបស់ក្រសួង សាា ប័ន រោយរោងតម្សម្តាភាេបរចចររេសនិងការោកំ្េ តមាល ភាេ និងតនម្ល
សក្មាប់ថវកិារនុងការែត ់រសវា ក្េម្ទងំការសមា រណរម្មសិេធិម្នុស្រៅរនុងរោ នរោបាយ ផែនការ 
និងរម្មវធីិនានា។ 

១.៣  មូ្លគេតុ 

ក្រសួង សាា ប័ន ក្តូវមានការយ ់ែឹងអំេីរោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍របស់ជាតិ និងក្តូវររៀបចំនិងអនុវតតផែនការយុេធ-
សាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ផែ បន្ុជីាម្យួផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ បចចុបបននរនេះ ក្រសួង សាា ប័ន
ជារក្ចីនេំុទន់មានផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរបស់ែលួនរេ រ យីក្រសួង សាា ប័ន ផែ មាន
ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរចួរ យី ែំរណីរការននការររៀបចំេំុទន់ក្តឹម្ក្តូវតម្ក្របែ័ណឌ ការ
ររៀបចំផែនការ និងមិ្នទន់មានការបន្ុរីេញរ ញជាម្យួផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ ការបន្ុី
ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយជាម្យួផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ រឺជាបញ្ញា ក្បឈម្ម្យួ 
រោយសារអាេិភាេផែ បានរ ីររ ងីរនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ អាចមិ្នមានសងាតិភាេ
ជាម្យួអាេិភាេផែ មានផចងរនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ រែីម្បរីោេះក្សាយបញ្ញា រនេះ ក្រសួង
ផែនការបានររៀបចំរោ ការណ៍ផណនារំនេះ សក្មាប់ោកំ្េែ ់ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ  
ផែ មានការបន្ុោីន ជាម្យួផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ ែូចជា រេ រវោ រោ បំណង យុេធសាស្រសត និង
រម្មវធីិជារែីម្។ 

១.៤  គោលបាំណង 

រោ ការណ៍ផណនាសំតីេីការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរនេះ ក្តូវបានររៀបចំរ ីង រនុង
រោ បំណង រែីម្ប៖ី  

 ែត ់េក្ម្ង់រមួ្ម្ួយសក្មាប់ររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយផែ មានការបន្ុោីន ជាម្ួយ
ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

 សក្ម្បសក្មួ្ ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរោយផែែររ ីផែនការយុេធសាស្រសត
អភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ និងការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតថវកិានិងផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន រំោយផែែររ ី
ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ។  
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 ធានាថ្នផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយក្តូវបានររៀបចំរ ងី សក្មាប់ោកំ្េការសរក្ម្ចបាន
រោ បំណងអភិ្វឌ្ឍន៍របស់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

 ធានាថ្នផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយមានេក្ម្ង់សតង់ោរមួ្ និងមានរេ រវោែូចោន  
សក្មាប់ផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍រយៈរេ ម្ធយម្ ែូចជាផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ និងធានាថ្នបាន
ោរ់បញ្ចូ  បញ្ញា អនតរវស័ិយផែ បានរំណត់រនុងែំរណីរការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

 ែត ់ជាមូ្ ោា នសក្មាប់ររៀបចំផែនការសរម្មភាេ និងថវកិាក្បចាឆំ្ន រំៅថ្នន រ់ជាតិ សក្មាប់រយៈរេ 
ននផែនការ និង 

 ែត ់ជាមូ្ ោា នសក្មាប់ការអនុវតត ការតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្លផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍
ជាតិឲ្យមានក្បសិេធភាេរៅតម្វស័ិយ 

១.៥  អនកគព្បើព្បាស្ ់

អនររក្បីក្បាស់រោ ការណ៍ផណនារំនេះសំខាន់ៗ រឺក្រសួង សាា ប័ន និងអនរពារ់េ័នធរែ្ងរេៀត ផែ រធវីការង្វរ
ពារ់េ័នធនឹងការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ផែ មានែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ក្រសួងផែនការ សក្មាប់ការែត ់ការផណនារំួម្ែ ់ែំរណីរការននការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសត
អភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ។ 

 ក្រសួងរសែារិចចនិង រិញ្ាវតាុ សក្មាប់ការបូរសរុបថវកិារបស់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ
តម្រយៈផែនការយុេធសាស្រសតថវកិារៅរនុងថវកិាជាតិ។ 

 សមាជិរននក្រុម្ការង្វរតម្វស័ិយ ផែ មានតនួាេីរនុងសក្ម្បសក្មួ្  ររៀបចំ តម្ោន វាយតនម្ល 
និងរធវីរបាយការណ៍សតីេីរោ រៅនិងចរខុវស័ិយ ក្របែ័ណឌ រោ នរោបាយ ផែនការ និងការសរក្ម្ច
បានននការអនុវតតផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរបស់ក្រសួង សាា ប័ន។ 

 វស័ិយឯរជន ផែ មានបំណងរនុងការរធវីសមា រណរម្មសរម្មភាេរបស់ែលួនរៅរនុងផែនការសរម្មភាេ
រៅរនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ។ 

 នែរូអភិ្វឌ្ឍ និងអងាការសងាម្សុីវ ិ ផែ ក្តូវការរំណត់អាេិភាេសក្មាប់ោកំ្េែ ់ការអភិ្វឌ្ឍតម្
វស័ិយ។ 

 ក្រឹេះសាា នសិរា សក្មាប់រធវីជាមូ្ ោា នននសិរាក្សាវក្ជាវនានា។ 

 េីក្បឹរា ផែ ជាប់ពារ់េ័នធនឹងការោកំ្េែ ់ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ។ 
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ជាំពូកទ្២ី 

 

 ព្កបខ័ណឌ សាា ប័នស្ព្មាប់គរៀបចាំណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍តាម្វិស្័យ 

 

២.១  ព្កបខ័ណឌ ស្ព្មាប់ការគរៀបចាំណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 

ក្របែ័ណឌ សក្មាប់ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ បានរំណត់េីរោ ការណ៍ផណនាសំក្មាប់
ការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍រយៈរេ ផវងនិងម្ធយម្រនុងការសរក្ម្ចបានចរខុវស័ិយជាតិរមួ្។ ក្របែ័ណឌ រនេះក្តូវ
បានអនុវតតតម្រយៈក្របែ័ណឌ សក្មាប់ការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍រយៈរេ ផវង ផែ អាចមានោ៉ា ងតិចរ
យៈរេ ១០ឆ្ន  ំ ែូចជា ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិរយៈរេ ១០ឆ្ន  ំ ក្របែ័ណឌ សក្មាប់ការររៀបចំ
ផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍រយៈរេ ម្ធយម្ ែូចជាផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិរយៈរេ ៥ឆ្ន  ំក្េម្ទងំផែនការ
យុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ រមួ្ទងំថវកិានិងផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន ។ំ 

រូបភាេេី១ : ក្របែ័ណឌ សក្មាប់ររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការររៀបចផំែនការរយៈរេ ផវង 

ចរខុវសិយ័ជាត ិ

 

ផែនការយុេធសាស្រសតអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាតិរយៈរេ ផវង 

ការររៀបចផំែនការរយៈរេ ម្ធយម្ 

ផែនការយុេធសាស្រសតអភ្វិឌ្ឍនជ៍ាត ិ៥ឆ្ន  ំ
(រមួ្ទងំវសិយ័និងថ្នន រ់រក្កាម្ជាតិ) 

 

របាយការណ៍ពារ់រណាត  អាណតតិ 
 

ការររៀបចផំែនការរយៈរេ ែល ី
 

ផែនការសរម្មភាេនិងថវកិាក្បចាឆំ្ន  ំ
(ការអនុវតតនិងតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល) 



5 
 

២.១.១ ណែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈគពលណវង 

បចចុបបនន រម្ពុជាេំុទន់មានផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិរយៈរេ ផវងរេ មានផតផែនការយុេធសាស្រសត
អភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិរយៈរេ ម្ធយម្។ ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិរយៈរេ ៥ឆ្ន ែំំបូង រឺផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍
រសែារិចច សងាម្រិចច ២០០១-២០០៥ រ យីបចចុបបនន រឺផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨។ 
ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិរយៈរេ ១០ឆ្ន ឬំផវងជាងរនេះ នឹងែត ់ជាការតក្ម្ង់េិសយុេធសាស្រសត
សក្មាប់ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ៥ឆ្ន ។ំ  

២.១.២  ណែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈគពលម្ធយម្ 

 ក. ណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ៥ឆាន ាំ 

ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ ៥ឆ្ន  ំ រឺជាឧបររណ៍សក្មាប់រំណត់អាេិភាេរបស់រោ នរោបាយ 
រម្មវធីិ និងសរម្មភាេនានារបស់រាជរោា ភិ្បា និងសក្មាប់ររៀរររធនធានេីក្បភ្េខាងរក្ៅ។ ផែនការយុេធ
សាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ ក្របែណត ប់ចំណុចែូចខាងរក្កាម្៖  

 េស្នទនេូរៅសតីេីការអភិ្វឌ្ឍន៍រសែារិចច រមួ្មានការសរក្ម្ចបានផែនរមា៉ា ក្រូរសែារិចច បញ្ញា ក្បឈម្ 
និងកាោនុវតតភាេសក្មាប់ការអភិ្វឌ្ឍ។ 

 ែលឹម្សាររបស់ផែនការផែ មានសងាតិភាេជាម្ួយចរខុ វស័ិយជាតិ រួម្មាន រោ នរោបាយ 
រោ បំណង យុេធសាស្រសត និងអនតរារម្ន៍នានា។ 

 សមិ្េធែ រនុងការអនុវតតផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិអាណតតិមុ្ន 

 រម្មវធីិ និងររក្មាងអភិ្វឌ្ឍន៍អាេិភាេ 

 យុេធសាស្រសតនិងការររៀបចំសក្មាប់ការអនុវតតនិងការតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល 

 តនួាេីរបស់អនរពារ់េ័នធសំខាន់ៗ ែូចជា ក្រសួង សាា ប័ន វស័ិយឯរជន នែរូអភិ្វឌ្ឍ និងអងាការ
សងាម្សុីវ ិ 

អាេិភាេ ផែ មានផចងរនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិែត ់ជាការតក្ម្ង់េិសសក្មាប់ការវភិាជធនធាន
សាធារណៈនិងក្តូវរធវីការបា៉ា ន់សាម នចំណាយតម្ឆ្ន ។ំ រ ីសេីរនេះរេៀត សូចនាររនិងចំណុចរៅក្បចាឆំ្ន  ំ
ក្តូវរំណត់ឲ្យបានចាស់ោស់រៅរនុងផែនការ រែីម្បងី្វយក្សួ រនុងការតម្ោន ក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល
ការសរក្ម្ចបានននការអនុវតតផែនការ។ 

 ខ. ណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍តាម្វិស្័យ  

ក្រសួង សាា ប័ន ក្តូវររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ផែ មានសងាតិភាេជាម្យួរោ រៅ
អភិ្វឌ្ឍន៍រយៈរេ ផវង។ ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយែត ់ជាការតក្ម្ង់េិសយុេធសាស្រសតរនុងវស័ិយ
ែលួន ផែ ក្តូវមានសងាតិភាេជាម្យួអាេិភាេនិងរយៈរេ របស់ែ.យ.អ.ជ.។ ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍
តម្វស័ិយក្តូវធានាថ្នវស័ិយមាន េធភាេបំរេញតួទេីវស័ិយែូចបានរំណត់រនុងែ.យ.អ.ជ.។ ផែនការ
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យុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយក្តូវរំណត់អំេីអនតរារម្ន៍នានា រមួ្មានសូចនាររធាតុចូ  ធាតុរចញ និង
ចំណុចរៅ ម្ែិត រែីម្បសីរក្ម្ចបានរោ បំណងនីម្ួយៗរៅរនុងវស័ិយ។ 

២.១.៣ ណែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈគពលខលី 

ក្រសួង សាា ប័ន ក្តូវររៀបចំផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន  ំ ផែ មានសងាតិភាេជាម្យួអាេិភាេនានារៅរនុង
ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយនិងែ.យ.អ.ជ.។ 

២.២ ដ្ាំគណើរការពិគព្ោះគោបល់និងអនុម្័តណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍តាម្វិស្័យ 

ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ក្តូវអនុរោម្តម្រោ ការណ៍ននការររៀបចំផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍សតង់ោ 
រមួ្មានភ្សតុតង (េិននន័យចាស់ោស់) ការចូ រមួ្ សតង់ោនីយរម្ម និងការបន្ុជីាម្យួចរខុវស័ិយជាតិ និង
ែ.យ.អ.ជ. ការបញ្ចូ  បញ្ញា អនតរវស័ិយ អាណតតិរបស់វស័ិយ សម្តាភាេនិងការោកំ្េ ការោកំ្េែ ់សម្តាភាេ
ក្រប់ក្រងនិងបរចចររេស តមាល ភាេ និងក្បសិេធភាេចំណាយរែីម្បរីជៀសវាងភាេក្តួតោន រនុងការែត ់រសវា។ 
រែីម្បធីានារោ ការណ៍ទងំរនេះ ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយក្តូវរធវីរ ងីរោយរោរេ
តម្ែំរណីរេិរក្ោេះរោប ់និងអនុម័្តជាក្បេ័នធម្យួ។ 

រូបភាេេី២ : ែំរណីរការននការររៀបចំែ.យ.អ.ជ. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបភាេេី៣ : ែំរណីរការននការររៀបចំែ.យ.អ.វ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ក្រ.ផែនការ 

ក្រសួង សាា ប័ន 

ក្រុម្ការង្វរផែនការនិងថវកិា
របស់ក្រសួង សាា ប័ន 

រណៈរែា
ម្ស្រនតី 

រែាសភា ក្េឹេធសភា ក្េេះម្ហារ្ក្ត 

ក្រុម្ការង្វរ
បរចចររេស 

ការចូ រមួ្របស់នែរូអភ្ិវឌ្ឍ
និងសងាម្សីុវ ិ 

ក្រសួង សាា ប័ន 

 

ក្រុម្ការង្វរផែនការនិងថវកិា
របស់ក្រសួង សាា ប័ន 

 

ក្រ.ផែនការ 

ការចូ រមួ្របស់នែរូអភ្ិវឌ្ឍ 
និងសងាម្សីុវ ិ 

 

រសចរតីក្ពាង 
 

ការេិរក្ោេះរោប ់ ក្បធានសាា ប័នតម្វស័ិយ 

រសចរតីក្ពាង 

ក្រុម្ការង្វរបរចចររេស 
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ែំរណីរការររៀបចំផែនការក្តូវចាប់រែតីម្រោយការរចញសារាចររោយក្រសួងផែនការរៅក្រប់ក្រសួង សាា ប័ន 
រែីម្បជូីនែំណឹងែ ់អនរពារ់េ័នធទងំអស់អំេីការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ និងរសនីឲ្យែត ់
ធាតុចូ រមួ្មានផែនការអភិ្វឌ្ឍន៍និងថវកិាម្រក្រសួងផែនការ។ សារាចរបង្វា ញអំេីរោ ការណ៍ផណនាសំតី
េីការររៀបចំផែនការ េស្ទនមា៉ា ក្រូរសែារិចច វស័ិយអាេិភាេ រេ រវោសក្មាប់ែត ់ធាតុចូ  និង រខណៈវនិិចឆ័
យសក្មាប់ការវភិាជធនធានសក្មាប់រម្មវធីិនិងររក្មាង។ សារាចរ រ៏តក្មូ្វឲ្យក្រសួង សាា ប័នររៀបចំផែនការ
យុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរោយផែែររ ីវស័ិយអាេិភាេផែ បានរំណត់រនុងែ.យ.អ.ជ.។ 

 ដ្ាំគណើរការននការពគិព្ោះគោបល់ 

ការេិរក្ោេះរោប ់នានា ក្តូវេេ ួបានការឯរភាេោន តម្រយៈការេិរក្ោេះរោប ់រោយមានការចូ រមួ្
េីក្រប់អនរពារ់េ័នធរៅថ្នន រ់ជាតិ រមួ្ទងំវស័ិយឯរជន នែរូអភិ្វឌ្ឍ និងសងាម្សុីវ ិ និងរៅរក្មិ្តមា៉ា ក្រូ 
ររបៀបវារៈអភិ្វឌ្ឍន៍ និងចំណុចរៅមា៉ា ក្រូរសែារិចចក្តូវមានការឯរភាេោន រនុងរិចចេិភារារវាងសាា ប័នរណាត  
ទងំ៤ ផែ មានក្រសួងផែនការ ក្រសួងរសែារិចចនិង រិញ្ាវតាុ ឧតតម្ក្រុម្ក្បឹរារសែារិចចជាតិ និងរណៈរម្ ្
មាធិការនីតិសម្បទនិងអភិ្វឌ្ឍន៍រម្ពុជាននក្រុម្ក្បឹរាអភិ្វឌ្ឍន៍រម្ពុជា។ 

 ក.  ការពគិព្ោះគោបល់គៅកព្មិ្តវិស្័យ 

រៅរក្មិ្តវស័ិយ ក្រសួង សាា ប័នក្តូវររៀបចំរិចចេិភារាឲ្យបានក្រប់ក្ោន់ជាម្យួអនរពារ់េ័នធ រមួ្ទងំរែាបា 
ថ្នន រ់រក្កាម្ជាតិ វស័ិយឯរជន និងសងាម្សុីវ ិរនុងែំរណីរការននការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្
វស័ិយ។ក្រសួង សាា ប័នរ៏ក្តូវេិរក្ោេះរោប ់ជាម្យួនែរូអភិ្វឌ្ឍផែ ពារ់េ័នធរនុងការរំណត់អាេិភាេនានា
ផែ អាចេេ ួបានការោកំ្េ។ អាេិភាេទងំរនេះ ក្តូវបរងកីតរ ងីនែទរនុងនិងក្តូវមានសងាតិភាេជាម្យួអាេិ
ភាេជាតិ េឹសរៅយុេធសាស្រសត និងរោ បំណងផែ មានផចងរៅរនុងែ.យ.អ.ជ.។ ការចូ រមួ្របស់នែរូ
អភិ្វឌ្ឍ រឺរែីម្បេីេ ួបានរោប ់សតីេីការអភិ្វឌ្ឍតម្វស័ិយ ផែ នឹងអាចេេួ បានការោកំ្េ។ 

 ខ.  ដ្ាំគណើរការននការអនុម្័តណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍តាម្វិស្័យ  

រៅថ្នន រ់ជាតិ ក្បធានសាា ប័នតម្វស័ិយក្តូវែត ់ការអនុម័្ត រ ីផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ 
បនាទ ប់េីការេិរក្ោេះរោប ់ជាម្យួអនរពារ់េ័នធ។ រនុងររណីផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយណាជា
ផែនការផែ មាន រខណៈអនតរវស័ិយ ក្បធានសាា នប័នតម្វស័ិយផែ ពារ់េ័នធនឹងអនុម័្តរួម្ោន រ ី
ផែនការរនាេះ។ 

២.៣  ការគរៀបចាំសាា ប័នស្ព្មាប់គរៀបចាំណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍តាម្វិស្័យ 

 ព្កស្ួង សាា ប័ន 

ក្រសួង សាា ប័នក្តូវបរងកីតក្រុម្ការង្វរម្យួសក្មាប់េេួ ែុសក្តូវរនុងការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍
តម្វស័ិយរបស់ែលួន។ ក្រុម្ការង្វររនេះ ក្តូវមានសមាសភាេេីម្ស្រនតីេេ ួបនទុរផែនការ ម្ស្រនតីេេ ួបនទុរ
 រិញ្ាវតាុ ម្ស្រនតីបរចចររេសថ្នន រ់ក្បធាននាយរោា នរបស់ក្រសួង សាា ប័ននិងតំណាងរបស់នែរូអភិ្វឌ្ឍ។ ក្រុម្
ការង្វររនេះ មានតួនាេីរធវីសុែែុម្នីយរម្ម សក្ម្បសក្មួ្  តម្ោនក្តួតេិនិតយ វាយតនម្ល និងរធវីរបាយការណ៍
សតីេីចរខុវស័ិយនិងរោ រៅរបស់វស័ិយ ក្របែ័ណឌ រោ នរោបាយ ផែនការ និងការសរក្ម្ចបានរបស់វស័ិយ។ 
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 រខនតិរៈរបស់ក្រុម្ការង្វរ មានែូចខាងរក្កាម្៖ 

១. ររៀបចំរិចចេិភារារ ីបញ្ញា រោ នរោបាយនិងយុេធសាស្រសតេីក្រប់អនរចូ រមួ្ ផែ ពារ់េ័នធរនុងវស័ិយ។ 

២. ររៀបចំនិងសក្ម្បសក្មួ្ យុេធសាស្រសតវស័ិយសក្មាប់ផែនការវនិិរោរនិងថវកិារយៈរេ ផវង ម្ធយម្ 
និងែលី។ 

៣.  ររៀបចំសូចនាររនិងតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្លការសរក្ម្ចបានរបស់វស័ិយ។ 

៤. រធវីអាេិភាេចំណាយសក្មាប់ធនធានផែ មាន និងររៀរររធនធានសក្មាប់បំរេញបផនាម្រនុងែំរណីរ
ការអនុវតតរម្មវធីិនិងររក្មាងរបស់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ។ 

៥.  តម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្លរម្មវធីិនិងរោ នរោបាយរបស់វស័ិយ។ 

 ព្កស្ួងគស្ដ្ាកចិចនិងេិរញ្ាវតាុ  

ក្រសួងរសែារិចចនិង រិញ្ាវតាុ រោយមានរិចចស ការជាម្យួក្រសួងផែនការក្តូវ៖ 
 េក្ងឹងការែារភាជ ប់រៅនឹងការអនុវតតផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ និងការចំណាយរ ី
រម្មវធីិផែ បានអនុម័្ត។ 

 សក្ម្បសក្មួ្ ការក្តួតេិនិតយនិងការររៀបចំផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន និំងថវកិា។ 

 ធានាថ្នរោ ការណ៍ផណនាសំតីេីថវកិាក្បចាឆំ្ន ឆំលុេះបញ្ញច ងំេីអាេិភាេនានាផែ មានផចងរនុងែ.យ.អ.ជ.។ 

 ែត ់ការវភិាជថវកិាែ ់ក្រសួង សាា ប័ន ផែ មានផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន ឆំលុេះបញ្ញច ងំអាេិភាេ
នានាផែ មានផចងរនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយរបស់ែលួននិងមានសងាតិភាេជាម្យួ
ែ.យ.អ.ជ.។ 

 ព្កស្ួងណែនការ 

ក្រសួងផែនការក្តូវែឹរនាកំារង្វរសក្ម្បសក្មួ្ ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ តម្រយៈ
សរម្មភាេែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ែត ់ការផណនាសំក្មាប់ររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ រែីម្បធីានាឲ្យមានសងាតិភាេ
រវាងយុេធសាស្រសត រម្មវធីិ និងសរម្មភាេរបស់វស័ិយជាម្ួយរោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

 ែត ់ការោកំ្េបរចចររេសតម្ផែ អាចរធវីបានែ ់ក្រសួង សាា ប័ន សក្មាប់ែំរណីរការររៀបចំផែនការ
យុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ។ 

 ររៀបចំសិកាខ សាោសតីេីការរក្បីក្បាស់រោ ការណ៍ផណនាសំតីេីររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍
តម្វស័ិយ។ 

 តម្ោនការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ រែីម្បធីានាថ្នផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍
តម្វស័ិយក្តូវបានបញ្ច ប់រនុងរយៈរេ ននការររៀបចំផែនការ ផែ បានរំណត់រៅរនុងរោ ការណ៍
ផណនារំនេះ។ 
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ទ្ីព្បឹកា  

រែីម្បេីក្ងឹងសម្តាភាេររៀបចំផែនការនិងធានាភាេជាមាច ស់ ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ក្តូវ
ររៀបចំរោយក្រុម្ការង្វររៅតម្ក្រសួង សាា ប័ន។ រនុងររណីក្រសួង សាា ប័នេំុមានសម្តាភាេបរចចររេស
ក្រប់ក្ោន់ទរ់េងនឹងការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយែូចមានផចងរនុងរោ ការណ៍ផណនាំ
រនេះ ក្រសួង សាា ប័នអាចជួ េីក្បឹរាផែ មានជំនាញពារ់េ័នធឲ្យម្រជយួររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍
តម្វស័ិយរនេះ។ េីក្បឹរា ក្តូវជយួែ ់ក្រុម្ការង្វររែីម្បរីរៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ និង
មិ្នក្តូវររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយឲ្យេរួរររ យី រនេះរឺជា រខែ័ណឌ ម្យួ ផែ ក្តូវផចង
រៅរនុង រខនតិរៈការង្វររបស់េីក្បឹរា រែីម្បធីានាថ្នក្រសួង សាា ប័នេក្ងឹងសម្តាភាេខាងរនុង និងភាេជា
មាច ស់រនុងែំរណីរការររៀបចំ។ 
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ជាំពូកទ្៣ី 

 

ដ្ាំគណើរការននការគរៀបចាំណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍តាម្វិស្័យ 

 

៣.១ ទ្ព្ម្ង់របស្់ណែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍តាម្វិស្័យ 

រែីម្បោីកំ្េែ ់ការររៀបចំផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយផែ មានសុែែុម្នីយរម្ម និងការតម្ោន
ក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្លរោយក្បសិេធភាេរ ីការអនុវតតែ.យ.អ.ជ.តម្រយៈផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្
វស័ិយ រោ ការណ៍ផណនារំនេះែត ់េក្ម្ង់សតង់ោរបស់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ផែ មាន
មាតិកាែូចរនុងក្បអប់ខាងរក្កាម្៖ 

ក្បអប់េី១ : េក្ម្ង់សតង់ោរបស់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ការេិេណ៌នា ម្ែិតសក្មាប់ផែនរនីម្យួៗមានែូចខាងរក្កាម្៖ 
 

បុេវរថ្ន 
 េិេណ៌នាអក្តរំរណីនរបស់វស័ិយរធៀបនឹងរំរណីនក្បជាជនសក្មាប់ផែនការមុ្ន រែីម្បរំីណត់ថ្ន
រតីវស័ិយមានរំរណីនវជិជមានឬធាល រ់ចុេះ។ 

តរាងមាតិកា 
បញ្ជ ីអរ្របំក្េួញ 
បញ្ជ ីតរាង 
បញ្ជ ីរូបភាេ 
បុេវរថ្ន 
ែលឹម្សារសរងខប 
ជំេូរេី១ : រសចរតីរែតីម្ 
ជំេូរេី២ : ការវភិារសាា នភាេ (សមិ្េធែ និងបញ្ញា ក្បឈម្) 
ជំេូរេី៣ : េិសរៅយុេធសាស្រសតរបស់វស័ិយ 
ជំេូរេី៤ : ការររៀបចំសាា ប័នសក្មាប់អនុវតតផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ 
ជំេូរេី៥ : យុេធសាស្រសតររៀរររ រិញ្ាបបទនសក្មាប់ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ 
ជំេូរេី៦ : ការតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល 
ជំេូរេី៧ : រសចរតីសននិោា ន 
ឧបសម្ព័នធេី១ : មា៉ា ក្េីចសតីេីតក្មូ្វការចំណាយ 
ឧបសម្ធ័នធេី២ : មា៉ា ក្េីចសតីេីការតម្ោនក្តួតេិនិតយការអនុវតត 
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 រក្បៀបរធៀបការចូ រមួ្ចំផណររបស់វស័ិយរៅនឹងរំរណីនឬការធាល រ់ចុេះ តម្អនុវស័ិយរែ្ងៗ 

 េិេណ៌នាការសរក្ម្ចបានរបស់វស័ិយរធៀបនឹងចំណុចរៅផែ បានរំណត់រនុងផែនការមុ្ន 

 េិេណ៌នាការសរក្ម្ចរបស់វស័ិយរធៀបនឹងចំណុចរៅសរ រោរ ែូចជារោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍ក្បរប
រោយចីរភាេ ការចូ រមួ្ចំផណររបស់ជាតិរនុងការអនុវតតអនុសញ្ញា ក្របែណឌ ស ក្បជាជាតិ រក្កាម្
រិចចក្េម្រក្េៀងេីក្រុងបា៉ា រសីសតីេីការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ ឬរម្មវធីិសរ រោររែ្ងរេៀត។ 

 េាររណ៍សក្មាប់ផែនការបនាទ ប់ ែូចមានផចងរៅរនុងែ.យ.អ.ជ.។ 

 បញ្ញជ រ់អំេីរោ បំណងរមួ្របស់ែ.យ.អ.វ. និងេិេណ៌នាអំេីយុេធសាស្រសត និងរោ នរោបាយ
អភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ ភាេរជារជ័យរនុងការអនុវតតផែនការមុ្ន និងែំរណាេះក្សាយសក្មាប់បញ្ញា ផែ 
រៅរសសស ់ ក្បសិនរបីមាន សក្មាប់រោេះក្សាយរៅរនុងផែនការបនាទ ប់។ 

 បញ្ញជ រ់អំេីរោ បំណងយុេធសាស្រសតរបស់វស័ិយ ផែ មានសងាតិភាេជាម្យួអាេិភាេវស័ិយរៅរនុង
ែ.យ.អ.ជ.។ 

 ររៀបរាប់បញ្ញា ក្បឈម្ចម្បងៗោ៉ា ងតិច៤រនុងការអភិ្វឌ្ឍវស័ិយនិងែំរណាេះក្សាយសក្មាប់បញ្ញា ក្បឈម្
ទងំរនេះ។ 

 បញ្ញជ រ់អំេីសាា ប័នេេ ួែុសក្តូវរនុងការអនុវតតផែនការ សាា ប័នពារ់េ័នធ និងអនរពារ់េ័នធរែ្ងរេៀត 
ផែ បានចូ រមួ្រនុងការររៀបចំែ.យ.អ.វ.និងការោកំ្េសក្មាប់ការអនុវតតែ.យ.អ.វ.។ 

បុេវរថ្នសក្មាប់ែ.យ.អ.វ.ក្តូវចុេះ តារ ខារោយរែាម្ស្រនតីេេ ួបនទុរវស័ិយម្យួឬរ ីសេីម្យួក្បសិនរបីជា
ផែនការផែ មាន រខណៈអនតរវស័ិយ។ 

 

ែលឹម្សារសរងខប 

ែលឹម្សារសរងខបក្តូវរមួ្បញ្ចូ  ចំណុចម្យួចំននួែូចខាងរក្កាម្៖ 
 ក្បវតតិននការររៀបចំែ.យ.អ.វ. រមួ្ទងំការេិេណ៌នាសរងខបអំេីែំរណីរការ និងការចូ រមួ្របស់អនរ
ពារ់េ័នធសំខាន់។ 

 ការក្របែណត ប់ និងេិសរៅរបស់រោ នរោបាយអភិ្វឌ្ឍន៍ រម្មវធីិ និងររក្មាងនានា និង 

 ថវកិា និង េធែ រេឹំងេុររបស់វស័ិយ 

 

ជេូំរេី១ រសចរតីរែតីម្ 

ជំេូរេី១ ក្តូវរមួ្បញ្ចូ  ចំណុចម្យួចំននួែូចខាងរក្កាម្៖ 
 សាវត 

 អាេិភាេសក្មាប់ការអភិ្វឌ្ឍរនុងវស័ិយ 

 េំនារ់េំនងរវាងែ.យ.អ.វ.ជាម្យួែ.យ.អ.ជ. 
 របសរម្ម និងរោ បំណងយុេធសាស្រសតរបស់វស័ិយ 

 ែំរណីរការននការររៀបចំែ.យ.អ.វ. 
 េក្ម្ង់របស់ែ.យ.អ.វ. 
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ជេូំរេី២ ការវភិារសាា នភាេ (សមិ្េធែ  និងបញ្ញា ក្បឈម្) 
ជំេូរេី២ ក្តូវោរ់បញ្ចូ  ចំណុចខាងរក្កាម្៖ 

 សាា នភាេរបស់វស័ិយរោងតម្អាណតតិរបស់សាា ប័នរៅរនុងវស័ិយ ជាេិរសស ក្រសួង សាា ប័ន
នីម្យួៗក្តូវបញ្ញជ រ់ឲ្យបានចាស់ោស់នូវចំណុចខាងរក្កាម្៖ 
o ការវភិារសាា នភាេននការសរក្ម្ចបានការអនុវតតរម្មវធីិនិងររក្មាងរៅរនុងផែនការមុ្ន 

o ការវភិារភាេង្វយរងរក្ោេះេីការផក្បក្បួ អាកាសធាតុរៅរនុងវស័ិយនីម្យួៗ ហានិភ័្យសងាម្ 
រសែារិចច និងបរសិាា នរែ្ងៗរេៀត និងរំនិតែតួចរែតីម្ផែ មានក្សាប់ រែីម្បរីោេះក្សាយភាេ
ង្វយរងរក្ោេះទងំរនាេះ។ 

o រសចរតីសរងខបអំេីបញ្ញា ក្បឈម្នានារនុងការអនុវតតរម្មវធីិនិងររក្មាងរៅរនុងផែនការមុ្ន 

 សម្តាភាេសាា ប័នរបស់វស័ិយ រ ី៖ 
o ធនធាន រិញ្ាវតាុ--សមាមាក្តននធនធាន រិញ្ាវតាុផែ ក្តូវបានវភិាជសក្មាប់ក្រសួង សាា ប័ន
រៅរនុងថវកិាជាតិ 

o ការក្រប់ក្រងនិងការអភិ្វឌ្ឍធនធានម្នុស្ រោយរោងតម្សម្តាភាេបរចចររេស 

 ការតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល  
o តនួាេីរបស់ផែនការតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្លរបស់វស័ិយ 

o រចនាសម្ព័នធសក្ម្បសក្មួ្ រនុងវស័ិយផែ មានក្សាប់ និង 

o ក្បេ័នធេ័ត៌មានផែ រំេុងែំរណីរការរនុងការោកំ្េការង្វរតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល 
 

ជេូំរេី៣ េិសរៅយុេធសាស្រសតរបស់វស័ិយ 

ជំេូរេី៣ ក្តូវោរ់បញ្ចូ  ែលឹម្សារសំខាន់ៗែូចខាងរក្កាម្៖ 
 ចរខុវស័ិយ និងរបសររម្មរបស់ក្រសួង សាា ប័ន 

 រោ បំណងយុេធសាស្រសត និង េធែ  

 អាេិភាេរបស់វស័ិយផបងផចរតម្រម្មវធីិនិងអនុវរម្មវធីិ 

 សងាតិភាេរវាងែ.យ.អ.វ. ជាម្យួ ែ.យ.អ.ជ.និងរោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍ក្បរបរោយចីរភាេរម្ពុជា 

 អាេិភាេអនតរវស័ិយ ែូចជារយនឌ័្រ ការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ និងរំរណីននបតង 

 

ជេូំរេី៤ ការររៀបចំសាា នប័នសក្មាប់អនុវតតែ.យ.អ.វ. 
ជំេូរេី៤ ក្តូវេិេណ៌នាចំណុចខាងរក្កាម្៖ 

 ការររៀបចំសក្មាប់សក្ម្បសក្មួ្ ការអនុវតតែ.យ.អ.វ. សក្មាប់រនុងក្រសួងនិងអនតរក្រសួង។ 

 ការររៀបចំក្បរបរោយចីរភាេ--េិេណ៌នាអំេីចីរភាេរបស់សាា ប័ន រម្មវធីិ និងថវកិា។ 

 

ជេូំរេី៥ យុេធសាស្រសត ិរញ្ាបបទនសក្មាប់ែ.យ.អ.វ. 
ជំេូរេី៥ ក្តូវបង្វា ញអំេីផែនការថវកិា រមួ្ទងំយុេធសាស្រសតររៀរររធនធាននិងការចំណាយ រោយោរ់
បញ្ចូ  ៖ 

 ការបា៉ា ន់សាម ន រិញ្ាបបទនរ ីថវកិាជាតិនិងថវកិាេីនែរូអភិ្វឌ្ឍ 
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 រមាល តធនធានផែ ក្តូវការនិងយុេធសាស្រសតរនុងការររៀរររធនធានបផនាម្សក្មាប់បំរេញរមាល តរនេះ 
 ការបា៉ា ន់សាម នចំណាយក្បចាឆំ្ន  ំ (ចំណាយមូ្ ធននិងចំណាយចរនត) របស់រម្មវធីិអាេិភាេនិង
ចំណាយរបស់ផែនការទងំមូ្  (ចំណាយមូ្ ធននិងចំណាយចរនត) 

 េំនារ់េំនងផែនការ រិញ្ាវតាុរបស់វស័ិយជាម្យួចំណាយបា៉ា ន់សាម នរបស់ែយអជនិងក្របែ័ណឌ
ចំណាយរយៈរេ ម្ធយម្ 

 ចំណាយរបស់ែ.យ.អ.វ.នីម្យួៗក្តូវផែែររ ីការបា៉ា ន់សាម នចំណាយចាស់ោស់ផែ មានេំនារ់
េំនងជាម្យួសូចនាររ និងក្បភ្េធនធាន។  

 

ជេូំរេី៦ ការតម្ោនក្តតួេិនិតយនិងវាយតនម្ល 
ជំេូរេី៦ ក្តូវេិេណ៌នាចំណុចខាងរក្កាម្៖ 

 និយម្ន័យចាស់ោស់រ ីសូចនាររធាតុចូ  សូចនាររធាតុរចញ សូចនាររ េធែ  និងសូចនាររ
ឥេធិេ  

 កា បររិចឆេននរិចចក្បជំុនែទរនុងក្រសួង សាា ប័ន រែីម្បវីាយតនម្លវឌ្ឍនភាេននការអនុវតតផែនការ 
 កា បររិចឆេននការវាយតនម្លក្បចាឆំ្ន ជំាម្យួក្រប់អនរពារ់េ័នធ 
 កា បររិចឆេននការវាយតនម្លពារ់រណាត  អាណតតិ  
 កា បររិចឆេននការវាយតនម្លបញ្ច ប់ការអនុវតតផែនការ 

កា បររិចឆេននការវាយតនម្លបញ្ច ប់ការអនុវតតែ.យ.អ.វ. ក្តូវរំណត់ឲ្យបានចាស់ោស់រែីម្បនីានាថ្ន េធែ 
ននការវាយតនម្លរនេះោកំ្េែ ់ការតម្ោនក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្លែ.យ.អ.ជ.។ 

 

ជេូំរេី៧ រសចរតីសននិោា ន 

៣.៣  ដ្ាំណាកក់ាលននការគរៀបចាំែ.យ.អ.វ. 

ការររៀបចំែយអវមានចំននួ០៩ែំណារ់កា  ែូចខាងរក្កាម្៖  
១. ការវភិារវស័ិយ 

២. ការររៀបចំរោ នរោបាយរបស់វស័ិយ 

៣. ការរក្ជីសររសីរោ បំណងនិងអាេិភាេរបស់វស័ិយ 

៤. ការររៀបចំរម្មវធីិ និងអនុរម្មវធីិ 

៥. ការររៀបចំការបា៉ា ន់សាម នចំណាយនិងក្របែ័ណឌ  រិញ្ាបបទន 

៦. ការររៀបចំក្បេ័នធតម្ោន 

៧. ការររៀបចំរសចរតីក្ពាង 

៨. ការផរសក្មួ្ រសចរតីក្ពាង 

៩. ការអនុម័្ត និងការែ្េវែាយ 

ក្រប់ែំណារ់កា តក្មូ្វឲ្យមានជំនាញបរចចររេស ប៉ាុផនតក្តូវមានការជូនែំណឹងនិងេិរក្ោេះរោប ់ជាម្យួ 

អនរពារ់េ័នធនិងនែរូអភិ្វឌ្ឍរនុងែំរណីរការននការររៀបចំែ.យ.អ.វ. ជាេិរសសរៅចុងែំណារ់កា េី៣ និងេី៧។ 
ែំណារ់កា េី១និងេី៤ ក្តូវចំណាយរេ រក្ចីន រោយសារតក្មូ្វឲ្យមានការចូ រមួ្េីក្រសួង សាា ប័នពារ់េ័នធ 
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ចំផណរែំណារ់កា េី៥ ក្តូវការផតអនរបរចចររេស ផែ េេួ ែុសក្តូវសក្មាប់ការបំរេញតក្មូ្វការ
ចំណាយតម្ផែនររបស់ែលួន។  េធែ ននែំណារ់កា េី១ែ ់េី៦ ក្តូវបានរក្បីក្បាស់សក្មាប់ជាធាតុចូ 
ែ ់សមាសភារននេក្ម្ង់ែ.យ.អ.វ.ខាងរ ី។ ការបញ្ច ប់ែំណារ់កា ទងំ៩ ជាេូរៅចំណាយរេ 
ក្បផ  ៣រៅ៤ផែ។ 

៣.២.១  ដ្ាំណាកក់ាលទ្១ី ការវភិាគវិស្័យ 

ការវភិារអំេីបរបិេ 

ការវភិារអំេីបរបិេ ក្តូវបង្វា ញអំេីេិែាភាេមា៉ា ក្រូរសែារិចច ក្បជាសាស្រសត វបបធម៌្ សងាម្រិចច ការផក្បក្បួ  
អាកាសធាតុ បរសិាា ន នរោបាយ និងសាា ប័ន។ ការវភិារអំេីេិែាភាេមា៉ា ក្រូរសែារិចច ក្តូវបញ្ញជ រ់េីនិនាន ការ
រំរណីនរសែារិចចេីអតីតនិងអនារត ចំណូ របស់រែា និងនិនាន ការការង្វរ។ ផែនរក្បជាសាស្រសត ក្តូវបញ្ញជ រ់
អំេីក្បជាជនផែ ចូ រមួ្រនុងវស័ិយ ែង់សុីរតក្បជាជន និងការរធវីចំណារក្សុរ។ ផែនរវបបធម៌្ សងាម្រិចចក្តូវ
បញ្ញជ រ់អំេីឥេធិេ របស់វស័ិយឬការេេ ួរងឥេធិេ រោយភាេែុសោន ផែនរក្េេយសម្បតតិនិងវបបធម៌្ រមួ្ទងំ 
រយនឌ័្រ ចំផណរផែនរនរោបាយនិងសាា ប័នក្តូវរតត តរ ីតនួាេីរបស់រាជរោា ភិ្បា និងវស័ិយឯរជន រែាបា 
របស់សាា ប័ន និងបញ្ញា វមិ្ជឈការរបស់សរម្មភាេវស័ិយ របីមាន។ ការវភិារអំេីការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ និង
េិែាភាេបរសិាា នរែ្ងរេៀត ក្តូវរំណត់េីហានិភ័្យរយៈរេ ែលីនិងផវង និងកាោនុវតតភាេសក្មាប់ការង្វរ
ធន់នឹងអាកាសធាតុរៅតម្វស័ិយ ក្េម្ទងំបរងកីនក្បសិេធភាេធនធាន និងកាត់បនាយែ ប៉ាេះពា ់រ ីបរសិាា ន។ 

ការវភិារអំេីរោ នរោបាយផែ មានក្សាប់ 

ផែនររនេះក្តូវវភិារអំេីរោ នរោបាយផែ មានឥេធិេ រ ីវស័ិយ ែូចជារោ នរោបាយនានាផែ មាន
រៅរនុងការសរក្ម្ចរបស់រាជរោា ភិ្បា  រោ នរោបាយអភិ្វឌ្ឍន៍ធំៗ ផែ មានឥេធិេ តទ  ់រ ីការអនុវតត
របស់វស័ិយ ជាេិរសសរោ នរោបាយ ផែ មានផចងរនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ ក្េម្ទងំការ
របតជាា ចិតតអនតរជាតិនានាផែ រាជរោា ភិ្បា បានេេួ យរ ែូចជាផែនការយុេធសាស្រសតការផក្បក្បួ អាកាស
ធាតុរម្ពុជាការចូ រមួ្ចំផណររបស់ជាតិរនុងការអនុវតតអនុសញ្ញា ក្របែណឌ ស ក្បជាជាតិ និងរោ នរោបាយ
និងយុេធសាស្រសតសតីេីរំរណីននបតង។ 

ការវភិារអំេីការអនុវតតរបស់វស័ិយ 

ការវភិាររនេះក្តូវបញ្ញជ រ់អំេីរុណភាេនិងការេេ ួបានធាតុរចញរបស់វស័ិយរោយសម្ធម៌្ ក្បសិេធភាេ
និងភាេស័រតិសិេរនុងការែ ិតធាតុរចញរបស់វស័ិយ និងក្តូវមានសូចនាររចាស់ោស់សក្មាប់វាស់ផវងនិង
រក្បីក្បាស់រនុងការវភិារនិងតម្ោនសរម្មភាេរបស់វស័ិយ។ ការវភិារក្តូវោរ់បញ្ចូ  សូចនាររ ផែ ទរ់េង
នឹងសម្តាភាេរបស់វស័ិយរែីម្បរីោេះក្សាយបញ្ញា អនតរវស័ិយនានា រមួ្ទងំការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ រែីម្បី
រជៀសវាងការ ំរអៀងធំរេររ ីវស័ិយ និងេេ ួបានការវភិារផែ រតត តរ ីភ្សតុតង ក្រសួង សាា ប័នតម្វស័ិយ
អាចជ ួអនរវភិារខាងរក្ៅម្រជយួរធវីការវភិារវស័ិយរបស់ែលួន។ 

 

 

 



15 
 

ការវភិារអំេីសម្តាភាេក្រប់ក្រង 

ផែនររនេះក្តូវរធវីការវភិាររ ីសម្តាភាេរបស់ក្រសួង សាា ប័នរនុងការអនុវតតភាររិចចរបស់ែលួន និងរោេះក្សាយ
បញ្ញា ក្បឈម្របស់វស័ិយែលួន រមួ្ទងំហានិភ័្យននការផក្បក្បួ អាកាសធាតុក្បរបរោយក្បសិេធភាេ និង
ភាេខាល ងំនិងភាេរែាយរបស់ក្រសួង សាា ប័នរៅក្រប់រក្មិ្តរនុងការែ ិតធាតុរចញ ក្េម្ទងំការរំណត់
បញ្ញា ក្បឈម្សំខាន់ៗ ផែ ក្តូវរោេះក្សាយរែីម្បធីានាការអនុវតតរបស់វស័ិយក្បរបរោយក្បសិេធភាេនិង
ភាេស័រតិសិេ។ ការវភិារអំេីសម្តាភាេក្រប់ក្រងក្តូវរមួ្បញ្ចូ  េ័ត៌មានសតីេីតក្មូ្វការសម្តាភាេ រែីម្បបីរងកីន
ការរឆលីយតបរបស់វស័ិយរៅការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ រមួ្ទងំការោកំ្េេីក្រសួង សាា ប័នពារ់េ័នធរនុងការ
ក្រប់ក្រងហានិភ័្យអាកាសធាតុ (ឧទ រណ៍ ការវាយតនម្លរមួ្ោន សតីេីហានិភ័្យអាកាសធាតុ ការក្តួតេិនិតយ
រមួ្ោន  ការររៀបចំរោ នរោបាយរឆលីយតបនានា ផែ មានការសក្ម្បសក្មួ្ រមួ្ោន  ជារែីម្)។ 

ការវភិារអំេីចំណាយនិងក្បភ្េ រិញ្ាបបទន 

ការវភិារអំេីចំណាយនិងក្បភ្េ រិញ្ាបបទនរបស់រម្មវធីិនានារបស់វស័ិយក្តូវបញ្ចូ  ការវភិារការចំណាយ
សាធារណៈតម្ក្រុម្ចំណាយនិងក្បភ្េ រិញ្ាបបទន។ សក្មាប់វស័ិយណាផែ បានរធវីវមិ្ជឈការការេេ ួ
ែុសក្តូវរនុងការែត ់រសវាវស័ិយរៅថ្នន រ់រក្កាម្ជាតិ វស័ិយរនាេះរ៏ក្តូវរធវីការវភិារអំេីការចំណាយនិងក្បភ្េ
 រិញ្ាបបទនរោយថ្នន រ់រក្កាម្ជាតិសក្មាប់ការង្វររនេះែងផែរ។ រ ីសេីរនេះរេៀត ការវភិាររ៏រួរផតេិចារណា
អំេីការវនិិរោររបស់វស័ិយផែ ពារ់េ័នធរ ីហានិភ័្យអាកាសធាតុ ឬភាេធន់នឹងអាកាសធាតុរៅរនុងវស័ិយ
របស់ែលួនែងផែរ។ 

  ការររៀបចំ េធែ ននការវភិារ 

ការវភិារេ័ត៌មានរចញេីែំណារ់កា វភិារវស័ិយក្តូវររៀបចំជាមាតិការៅរនុងជំេូរេី២ននែ.យ.អ.វ. ផែ 
មាន៣ជំហាន ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ជហំានេី១៖ ការក្តួតេិនិតយអំេីការអនុវតតរបស់វស័ិយ 

ការក្តួតេិនិតយអំេីការអនុវតតរបស់វស័ិយក្តូវបញ្ញជ រ់អំេី៖ 

 រោនរោបាយ រម្មវធីិ និងសរម្មភាេផែ ទរ់េងនឹងអាេិភាេនានារៅរនុងែ.យ.អ.ជ.មុ្ន  
 អនតរារម្ន៍នានា ផែ មិ្នមានរៅរនុងែ.យ.អ.ជ. ប៉ាុផនតក្តូវបានអនុវតតរនុងរយៈរេ ននែ.យ.អ.ជ.មុ្ន 

 ការអនុវតតបញ្ញា អនតរវស័ិយនានា ែូចជារយនឌ័្រ បរសិាា ន ក្បជាជន និងរម្មវធីិោពំារសងាម្នានា  
 របាយការណ៍ចំណូ និងចំណាយរបស់វស័ិយ 

 បញ្ញា ក្បឈម្នានារនុងរេ អនុវតតផែនការ 
 បេេិរសាធនិងរម្ររៀន សក្មាប់ការររៀបចំែ.យ.អ.ជ.បនាទ ប់ 

ជហំានេី២៖ ការររៀបចំេិននន័យមូ្ ោា នរបស់វស័ិយ 

ផែនររ ីេិននន័យផែ មាន ក្រសួង សាា ប័នក្តូវររៀបចំេិននន័យមូ្ ោា នរបស់វស័ិយែលួន ផែ រមួ្មាន៖ 

 ការេិេណ៌នាអំេីរ ោា រចនាសម្ព័នធនិងធនធានម្នុស្សក្មាប់ការអភិ្វឌ្ឍវស័ិយ 

 ការវភិារអំេីែ ិតរម្មនិងការផបងផចងរសវារបស់វស័ិយ 
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 ការវភិារអំេីបញ្ញា អនតរវស័ិយ 

 រយនឌ័្រ--ការតនួាេីនិងការេេ ួែុសក្តូវរបស់បុរស ស្រសតី ររមងក្បុស និងររមងក្សី និងការេេ ួ
បានរសវារែ្ងៗ 

 បរសិាា ន 

 ការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ--ការវាយតនម្លអំេីឥេធិេ រយៈរេ ផវងនិងម្ធយម្ននការផក្បក្បួ 
អាកាសធាតុរ ីរំរណីនតម្វស័ិយ និងរំណត់កាោនុវតតភាេសក្មាប់ភាេធន់នឹងអាកាស
ធាតុននការវនិិរោររបស់វស័ិយ និងការកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័នែទេះរញ្ច រ់ 

 េឹរជំនន់ 

 រក្ោេះរាងំសងួត 

 បញ្ញា បរសិាា នជាម្យួផែនរវស័ិយថ្នម្េ  

 ការបំេុ ែយ ់ 

 ការបំេុ េឹរ 

 ការបំេុ សំរ ង 

 ការបំេុ ែី 

 ការរនសាេ 

 ការកាប់បំតល ញនក្េរឈ ី

 ការបាត់បង់ជីវៈជក្មុ្េះ 
 ការរធវីអាជីវរម្មផរ ៉ា 
 ការ ូររក្ចាេះែី 

 ការក្រប់ក្រងការសំណ ់(ការសំណ ់រវជជសាស្រសត ការសំណ ់មានជាតិេុ  សំរាម្ ការ
សំណ ់រអ ចិក្តូនិច) 

 សូចនាររសក្មាប់ការអភិ្វឌ្ឍតម្វស័ិយ--សូចនាររសក្មាប់វាស់ផវងការសរក្ម្ចបានរបស់វស័ិយក្តូវ
រំណត់និងបង្វា ញជាេិននន័យមូ្ ោា នសក្មាប់ែ.យ.អ.វ. ផែ ទរ់េងនឹងសូចនររផែ មានផចង
រនុងែ.យ.អ.ជ.។ រ ីសេីរនេះរេៀត ក្រសួង សាា ប័ន ក្តូវបញ្ចូ  សូចនារររបស់រោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍
ក្បរបរោយចីរភាេ ផែ ទរ់េងនឹងវស័ិយរបស់ែលួន និងសូចនាររផែ វាស់ផវងអំេីវឌ្ឍនភាេនន
ការរោេះក្សាយហានិភ័្យការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ និងរមាល តសម្តាភាេផែ បានរំណត់។ សូចនាររ
ទងំរនេះរឺជាមូ្ ោា នសក្មាប់រំណត់ចំណុចរៅផែ ក្តូវសរក្ម្ចបានរៅរនុងែ.យ.អ.វ.និងការវាយ
តនម្លសមិ្េធែ ។ សូចនាររររួផតបំផបងតម្រភ្េ តំបន់ (ជាតិ តំបន់ េីក្បជំុជន ជនបេ និងក្សុរ) 
ក្បសិនអាចរធវីរៅបាន។ 

ជហំានេី៣៖ ការែារភាជ ប់បញ្ញា អភិ្វឌ្ឍន៍សំខាន់ៗរៅនឹងែ.យ.អ.ជ. 
បញ្ញា អភិ្វឌ្ឍន៍ផែ បានរំណត់រៅរនុងជំហាេី២ ក្តូវែារភាជ ប់ជាម្យួនឹងបញ្ញា អភិ្វឌ្ឍន៍ផែ រំណត់រៅរនុង
អំ ុងរេ អនុវតតែ.យ.អ.ជ.មុ្ននិងក្តូវររៀបចំជារោ នរោបាយរធៀបនឹងែ.យ.អ.ជ.បនាទ ប់ រែីម្បធីានា
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ថ្នបញ្ញា ក្បឈម្ផែ បានរំណត់រនុងែ.យ.អ.ជ.ក្តូវបានរោេះក្សាយរៅែ.យ.អ.វ.។ ធាតុរចញសំខាន់របស់
ជំហានេី៣រឺមា៉ា ក្េីចផែ បង្វា ញអំេីេំនារ់េំនងរបស់បញ្ញា រៅរនុងែ.យ.អ.វ.និងែ.យ.អ.ជ.។ 

 

តរាងេី១ : េំនារ់េំនងរវាងរោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍សំខាន់ៗជាម្យួែ.យ.អ.ជ. 

អាេិភាេរនុងែ.យ.អ.ជ. រោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ 

អាេិភាេេី១: .... ១. 

២. 

៣. 

អាេិភាេេី២: .... ១. 

២. 

៣. 

 

៣.២.២ ដ្ាំណាក់កាលទ្២ី ការគរៀបចាំគោលនគោបាយ  

ការររៀបចំរោ នរោបាយក្តូវរំណត់រោ រៅរយៈរេ ផវង ផែ អាចរ ីសរយៈរេ របស់ផែនការ និង
រក្ជីសររសីយុេធសាស្រសត រែីម្បសីរក្ម្ចបានរោ រៅទងំរនេះ និងមានមូ្ ោា នរ ីការេិនិតយរ ងីវញិនូវ
រោ នរោបាយផែ មានក្សាប់និង េធែ ននការវភិារវស័ិយផែ រតត តរ ី៖ 

 រោ នរោបាយនានាផែ មានរៅរនុងការសរក្ម្ចរបស់រាជរោា ភិ្បា   
 រោ នរោបាយអភិ្វឌ្ឍន៍ធំៗ ផែ មានឥេធិេ តទ  ់រ ីការអនុវតតរបស់វស័ិយ ជាេិរសស
រោ នរោបាយផែ មានផចងរនុងផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ  

 ការរបតជាា ចិតតអនតរជាតិនានាផែ រាជរោា ភិ្បា បានេេ ួយរ ែូចជារោ រៅអភិ្វឌ្ឍន៍ក្បរប
រោយចីរភាេ និងេិធីសាររែ្ងៗ 

៣.២.៣ ដ្ាំណាកក់ាលទ្ី៣ ការគព្ជើស្គរើស្គោលបាំណង និងកម្មវិធីគៅតាម្វិស្័យ 

រោ ការណ៍េូរៅសក្មាប់ររៀបចំរោ បំណងនិងរម្មវធីិអាេិភាេរឺការរក្បីឧបររណ៍ម្យួ ផែ មានរ ម្ េះ
ថ្ន រែីម្រឈីបញ្ញា  ផែ ជួយរនុងការវភិារនិងរំណត់អាេិភាេបញ្ញា នានារៅជំុវញិបញ្ញា សំខាន់ម្យួ។ រោយ
រធវីការតល ស់បតូរពារយរៅជា រែីម្រឈីរោ បំណង រយងីនឹងអាចរំណត់បាននូវចរខុវស័ិយ រោ រៅ រោ 
បំណង និងធាតុរចញរៅតម្វស័ិយនីម្យួៗ។ 

ការររៀបចំរែីម្រឈបីញ្ញា  រឺជាវធីិសាស្រសតម្យួផែ តក្មូ្វឲ្យមានរិចចសរ ការោន និងក្តូវបានរក្បីក្បាស់សក្មាប់
ការេិភារាជាក្រុម្និងមានការឯរភាេជាក្រុម្រនុងការរំណត់បញ្ញា  និងឥេធិេ នានារបស់បញ្ញា សំខាន់ម្ួយ 
ផែ បានជយួែ ់ការយ ់ែឹងអំេីបរបិេ និងេំនារ់េំនងរបស់បញ្ញា និងឥេធិេ នានា ផែ អាចររីតមាន
រៅរេ អនុវតតសរម្មភាេនានា។ 

ចរខុវស័ិយរបស់វស័ិយ ក្តូវមានសងាតិភាេជាម្យួចរខុវស័ិយរបស់ជាតិមាន រខណៈេូោយរែីម្បកី្របែណត ប់
រ ីតនួាេីនិងភារៈរិចចរបស់ក្រសួង សាា ប័ន និងង្វយយ ់។ ក្រសួង សាា ប័ននីម្យួៗក្តូវរំណត់រោ រៅ
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ម្ួយផែ ទរ់េងនឹងរោ រៅរបស់ែ.យ.អ.ជ.។ រោ រៅរបស់វស័ិយ ក្តូវឆលុេះបញ្ញច ងំអំេីអាេិភាេរបស់
ែ.យ.អ.ជ.។ រោ រៅរបស់វស័ិយនិងរោ រៅជាតិក្តូវមាន រខណៈអាចរក្បៀបរធៀបបាន រែីម្បធីានាអំេី
សងាតិភាេ។ រនុងររណីផែ មិ្នមានសងាតិភាេជាម្ួយោន  រោ រៅវស័ិយ ក្តូវរធវីការផរសក្មួ្ រ ងីវញិ 
រែីម្បឆីលុេះបញ្ញច ងំអំេីរោ រៅផែ រំណត់សក្មាប់វស័ិយនីម្យួៗរៅរនុងែ.យ.អ.ជ.។ 

រោ រៅ រោ បំណង និងរម្មវធីិតម្វស័ិយផែ ពារ់េ័នធក្តូវរមួ្ចំផណររោេះក្សាយហានិភ័្យននការផក្ប
ក្បួ អាកាសធាតុ និងរក្ោេះម្ នតរាយ និងរំណត់កាោនុវតតភាេ រែីម្បចូី រមួ្ចំផណរែ ់រំរណីននបតង 
និងរំរណីនកាបូនទបផែ ធន់នឹងអាកាសធាតុ។ 

៣.២.៤  ដ្ាំណាកក់ាលទ្ី៤ ការគរៀបចាំកម្មវិធីអាទ្ភិាពរបស្់វិស្័យ 

ក្រសួង សាា ប័ន ក្តូវររៀបចំរម្មវធីិអាេិភាេរបស់ែលួនរែីម្បីសរក្ម្ចរោ រៅរបស់វស័ិយផែ ជួយែ ់ការ
សរក្ម្ចបានរោ រៅរបស់ជាតិ។ រម្មវធីិរឺជាបណតុ ំ ននររក្មាង រសវា សរម្មភាេ ផែ ចូ រមួ្ចំផណរតទ  ់
ែ ់ការសរក្ម្ចបានរោ បំណងរបស់វស័ិយរៅរនុងរេ រវោម្យួជារ់ោរ់។ ក្រសួង សាា ប័នក្តូវរំណត់
អាេិភាេរោ បំណង និងចរង្វក ម្សរម្មភាេឬសរម្មភាេរបស់ែលួនរោយមានការឯរភាេោន រៅរនុងក្រសួង 
សាា ប័ន។ ការរំណត់អាេិភាេ ររួរតត តរ ី រខណៈវនិិចឆ័យែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ឥេធិេ រ ីក្បជាជន ជាេិរសសក្បជាជនក្រីក្រនិងង្វយរងរក្ោេះ  
 ឥេធិេ រ ីការសរក្ម្ចបានតក្មូ្វការមូ្ ោា នរបស់ក្បជាជន ែូចជា សុែភាេមាតនិងរុមារ រុណភាេ
អប់រ ំការកាត់បនាយការររសីរអីងរយនឌ័្រ ជារែីម្  

 ឥេធិេ រ ីរសែារិចច ែូចជាការទរ់ទញការវនិិរោរ ការបរងកីតការង្វរ រំរណីនក្បារ់ចំណូ  ជារែីម្  
 ការ ុបបំបាត់រមាល តរវាងេីក្បជំុជននិងតំបន់ជនបេរនុងការេេ ួបានរសវាសាធារណៈ 
 ការរោេះក្សាយបញ្ញា អនតរវស័ិយ 

រម្មវធីិអាេិភាេរបស់វស័ិយក្តូវោរ់បញ្ចូ  សរម្មភាេទរ់េងនឹងការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ ែូចជារោ -

នរោបាយ ឧបររណ៍ រិញ្ាវតាុ ឧបររណ៍ផែនការ ការក្បមូ្ េិននន័យនិងក្បេ័នធតម្ោន ការវនិិរោររ ី
ភាេធន់នឹងអាកាសធាតុ ររក្មាងសារ បង និងការក្សាវក្ជាវ ជារែីម្ និងវធិានការកាត់បនាយរក្ោេះម្ នតរាយ
នានា។ រម្មវធីិអាេិភាេរបស់វស័ិយនឹងក្របែណត ប់រ ីកាោនុវតតភាេនានា សក្មាប់ការផរ ម្ែក្បសិេធភាេ
ធនធាន សម្ភាេរយនឌ័្រ និងបរោិបននសងាម្ និងរុណភាេបរសិាា ន។ 

៣.២.៤.១  ការគរៀបចាំកម្មវិធីនិងតារាងព្កបខ័ណឌ តកកៈ 

រោ ការណ៍ក្របែ័ណឌ តរកៈក្តូវបានរក្បីក្បាស់សក្មាប់ររៀបចំរម្មវធីិ។ រោ ការណ៍ក្របែ័ណឌ តរកៈរឺជាវធីិ
ម្យួសក្មាប់វភិារបញ្ញា  រំណត់រោ បំណង និងរក្ជីសររសីនិងររៀបចំយុេធសាស្រសតនិងសរម្មភាេពារ់េ័នធ 
រែីម្បសីរក្ម្ចបានរោ បំណងនានាតម្ ំោប់ រ យីបរងកីតបានជាតរាងក្របែ័ណឌ តរកៈ ផែ ែត ់េ័ត៌មាន
សរងខបអំេីរម្មវធីិនិងអម្រោយផែនការសរម្មភាេ ម្ែិត។ តរាងេី២ បង្វា ញអំេីរចនាសម្ព័នធរបស់តរាង
ក្របែ័ណឌ តរកៈ។ 
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តរាងេី២ :  រចនាសម្ព័នធនិងមាតិការបស់តរាងក្របែ័ណឌ តរកៈ 

ការេិេណ៌នាអំេីរម្មវធីិ សូចនាររ វធីិសាស្រសតរែទៀងតទ ត់ ការសនមត់ 

រោ រៅ 

ឥេធិេ ននការអភិ្វឌ្ឍផែ 
ររីតរចញេីរម្មវធីិរៅ
រក្មិ្តជាតិនិងវស័ិយ 

រង្វវ ស់រៅរ ីការចូ រមួ្
ចំផណររនុងការសរក្ម្ច
បានរោ រៅ 

ក្បភ្េេ័ត៌មាននិងវធីិ 

សាស្រសតរក្បីក្បាស់រនុងការ 
ក្បមូ្ និងរាយការណ៍ 

 

 េធែ  

 េធែ រៅរេ ចប់រម្មវធីិ 
ជាេិរសសែ ក្បរោជន៍
រេឹំងេុរែ ់ក្រុម្រោ រៅ  

ជយួរឆលីយសំណួរ 
រតីរយីងអាចែឹងថ្ន េធ
ែ សរក្ម្ចបានឬអត់
តម្ររបៀបណា? 

ររួបញ្ចូ  េ័ត៌មាន ម្ែិត
អំេីបរមិាណ រុណភាេ 
និងរេ រវោ 

ក្បភ្េេ័ត៌មាននិងវធីិ
សាស្រសតរក្បីក្បាស់រនុងការ
ក្បមូ្ និងរាយការណ៍ 

ការសនមត់ (រតត
ខាងរក្ៅការ
ក្រប់ក្រង របស់
ររក្មាង) ផែ 
អាចមាន ឥេធិ
េ រ  ី េធ
ែ  

ធាតុរចញ 

ធាតុរចញរឺជា េធែ 
តទ  ់ផែ រម្មវធីិែ ិតបាន 
(េំនិញឬរសវា) និងសាិត 

រក្កាម្ការក្រប់ក្រងរបស់ 

ររក្មាង 

ជយួរឆលីយសំណួរ 
រតីរយីងអាចែឹងថ្នធាតុ
រចញសរក្ម្ចបានឬអត់
តម្ររបៀបណា? 

ររួបញ្ចូ  េ័ត៌មាន ម្ែិត
អំេីបរមិាណ រុណភាេ 
និងរេ រវោ 

ក្បភ្េេ័ត៌មាននិងវធីិ
សាស្រសតរក្បីក្បាស់រនុងការ
ក្បមូ្ និងរាយការណ៍ 

ការសនមត់ (រតត
ខាងរក្ៅការ
ក្រប់ក្រង របស់
ររក្មាង) ផែ 
អាចមានឥេធិ
េ រ ីធាតុ
រចញ 

សរម្មភាេ 

សរម្មភាេជារ់ោរ់ផែ  

ក្តូវអនុវតត រែីម្បសីរក្ម្ច
បាន ធាតុរចញ 

ធាតុចូ  

ធនធានម្នុស្ ថវកិា បរកិាខ រ ផែ ក្តូវការសក្មាប់អនុវតតសរម្មភាេនានា  

 

សូចនាររ 
សូចនារររឺជារង្វវ ស់ផែ រក្បីក្បាស់សក្មាប់បង្វា ញការតល ស់បតូរសាា នភាេម្យួ ឬវឌ្ឍនភាេរបស់សរម្មភាេ 
ររក្មាង ឬរម្មវធីិ។ សូចនាររ ែក្តូវបំរេញ រខណៈវចិឆ័យ SMART ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 S = Specific - ជារ់ោរ់ ចាស់ោស់អំេីអវីផែ ក្តូវសរក្ម្ចបាន 

 M = Measurable - អាចវាស់ផវងបាន ផែ តក្ម្ូវឲ្យមានតរួ ែ 

 A= Achievable - ផែ អាចសរក្ម្ចបាន រោយរក្បីក្បាស់ធនធានម្នុស្ បរកិាខ រ ថវកិាផែ មាន  
 R = Relevant - ផែ មានក្បរោជន៍ែ ់ការសរក្ម្ចបានរោ រៅ 

 T = Time-bound - ផែ មានរេ រវោរំណត់រនុងការសរក្ម្ចបាន  
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សូចនាររែត ់ជាមូ្ ោា នសក្មាប់វាយតនម្លការសរក្ម្ចបានរោ រៅ និងរែីរតួនាេីសំខាន់សក្មាប់ការង្វរ
ក្តួតេិនិតយតម្ោននិងវាយតនម្លការអនុវតតែ.យ.អ.វ.។ 

ក្បរភ្េសូចនាររ 

រៅរនុងតរាងក្របែ័ណឌ តរកៈ សូចនាររក្តូវបានចាត់ថ្នន រ់រៅតម្េំនារ់េំនងរៅរនុងចង្វវ រ់ េធែ  ែូចជា
ឥេធិេ   េធែ  ធាតុរចញ និងសរម្មភាេ (ធាតុចូ ) រៅរនុងការររៀបចំរម្មវធីិែូចមានរនុងរូបភាេេី៣ 
ខាងរក្កាម្។ 

រូបភាេេី៤ : ចង្វវ រ់ េធែ  

 

 

 

 សូចនាររឥេធ ិ ទរ់េងនឹងរោ រៅរបស់រម្មវធីិ ផែ វាង់ផវង េធែ ឬការតល ស់បតូររយៈរេ ផវង។ 

 សូចនាររ េធែ  ទរ់េងនឹងរោ បំណងរបស់រម្មវធីិ ផែ វាស់ផវង េធែ រយៈរេ ម្ធយម្
ផែ ររីតរចញេីធាតុរចញនានា។ 

 សូចនាររធាតុរចញ ទរ់េងនឹង េធែ តទ  ់របស់រម្មវធីិ ផែ វាស់ផវង េធែ ភាល ម្ៗផែ ររីត
រចញេីការអនុវតតសរម្មភាេនិងការរក្បីក្បាស់ធាតុចូ ។ 

 សូចនាររធាតុចូ  ទរ់េងនឹងសរម្មភាេ ផែ វាស់ផវងធនធានម្នុស្ ថវកិា និងធនធានរែ្ងៗ
រេៀត ផែ ែត ់សក្មាប់អនុវតតផែនការ។ 

សូចនាររនឹងក្តូវរំណត់រៅតម្រម្មវធីិ ផែ ជាមូ្ ោា នសក្មាប់ែំរណីរការតម្ោនការអនុវតតរម្មវធីិ ប៉ាុផនត
សក្មាប់រោ បំណងននការតម្ោនការអនុវតតែ.យ.អ.វ. តក្មូ្វឲ្យមានសូចនាររម្ួយចំនួនរំណត់ប៉ាុរណាណ េះ។ 
ការរក្ជីសររសីសូចនាររ ក្តូវេិចារណាអំេីតក្មូ្វការែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ពារ់េ័នធរៅនឹង េធែ និងឥេធិេ ននការអនុវតតែ.យ.អ.វ. 
 សូចនាការក្តូវមានចំននួរំណត់។ សូចនារររក្ចីនរេរនឹងរធវីឲ្យមានការេិបាររនុងការបរក្សាយ
និងរធវីឲ្យមានការភាន់ក្ច  ំនិងក្តូវចំណាយថវកិារក្ចីន។ 

 ែត ់េ័ត៌មាន ម្ែិតអំេីការសរក្ម្ចបានរបស់វស័ិយ រោយរតត តរ ីបញ្ញា ក្បឈម្សំខាន់ៗ ែូចបាន
ឆលុេះបញ្ញច ងំរនុងរម្មវធីិអាេិភាេនានា រមួ្ទងំររំ ចសូចនាររផែ ពារ់េ័នធនឹងការផក្បក្បួ  អាកាស
ធាតុ ការកាត់បនាយរក្ោេះម្ នតរាយ និងរំរណីននបតង ជារែីម្។ 

 ែត ់េ័ត៌មានអំេីការសរក្ម្ចបានជាម្ធយម្រៅថ្នន រ់ជាតិនិងអំេីវសិម្ភាេរៅរនុងការអនុវតតរបស់វស័ិយ។ 

 បញ្ជ ីនិងនិយម្ន័យសូចនាររក្តូវររាេុរែផែ រៅរនុងរយៈរេ ននផែនការ (រទេះបីអាចមានការ
ផរសក្មួ្ ពារយរេជន៍ែលេះរ៏រោយ) រែីម្បមីាន េធភាេវាស់ផវងវឌ្ឍនភាេរោយមានសងាតិភាេជាម្ួយោន ។ 

 សូចនាររក្តូវង្វយយ ់ ជាេិរសសអនរសរក្ម្ចចិតតនិងអនររក្បីក្បាស់េូរៅ។ 

 រែីម្បធីានាឲ្យមានការសក្ម្បសក្មួ្ និងរិចចស ក្បតិបតតិការ ែ ក្រុម្អនរររៀបចំែ.យ.អ.វ.ក្តូវធានា
ថ្នសូចនាររទងំអស់បានេេ ួការឯរភាេោន េីក្រប់អនរពារ់េ័នធទងំអស់និងនែរូអភិ្វឌ្ឍ។ 

ធាតុចូ សរម្មភាេ ធាតុរចញ  េធែ ឥេធិេ 
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៣.២.៤.២ នីតិវិធីកនុងការព្តួតពិនិតយតាម្ដ្ឋន  

នីតិវធីិរនុងការក្តួតេិនិតយតម្ោនែ.យ.អ.វ. រឺជាែំរណីរការម្យួផែ ចាប់រែតីម្េីការររៀបចំផែនការក្បតិបតតិ
ក្បចាឆំ្ន រំៅឆ្ន េីំ១ និងបនតរ ូតែ ់ការររៀបចំែ.យ.អ.វ.បនាទ ប់ ែូចមានបង្វា ញរនុងរូបភាេេី៥ខាងរក្កាម្។ 

រូបភាេេី៥ : នីតិវធីិរនុងការក្តួតេិនិតយតម្ោនែ.យ.អ.វ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ការររៀបចំផែនការសរម្មភាេនិងថវកិាក្បចាឆំ្ន  ំ
ផែនការក្បតិបតតិក្បចាឆំ្ន រឺំជា រខែណឌ ចាបំាច់ែំបូងសក្មាប់ការអនុវតតែ.យ.អ.វ.រោយរជារជ័យ និងក្តូវ 
ររៀបចំរ ងីរោយផែែររ ីរម្មវធីិ រោយនាយរោា នទងំអស់ផែ េេ ួែុសក្តូវរនុងការអនុវតតរម្មវធីិទងំ
រនាេះ។ រែីម្បធីានាបាននូវការអនុវតតផែនការក្បរបរោយក្បសិេធភាេ ផែនការក្បតិបតតិក្បចាឆំ្ន និំងថវកិា
ក្បចាឆំ្ន កំ្តូវមានការែារភាជ ប់ោន រោយជិតសនិត។ 

ផែនការក្បតិបតតិក្បចាឆំ្ន កំ្តូវមានេក្ម្ងនិងក្របែ័ណឌ តរកៈ ែូចផែនការរយៈរេ ម្ធយម្ ប៉ាុផនតមាន រខណៈ
 ម្ែិតជាង និងមានបញ្ញជ រ់ចំណុចខាងរក្កាម្៖ 

 ចំណុចរៅចាស់ោស់ផែ ក្តូវសរក្ម្ចបាន  
 សរម្មភាេ ម្ែិតផែ ក្តូវអនុវតតរែីម្បសីរក្ម្ចបានចំណុចរៅ  
 រេ រវោសក្មាប់សរម្មភាេនីម្យួៗ  
 នាយរោា នឬអងាភាេ ផែ េេ ួែុសក្តូវរនុងការអនុវតត និង 

 ការបា៉ា ន់សាម នថវកិាជារ់ផសតង និងរេ រវោផែ ក្តូវការថវកិា រោយបានរិតរូរការោរ់បញ្ចូ  
ចំណាយផែ ពារ់េ័នធនឹងការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ 

 

ផែនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍តម្វស័ិយ

I. ផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន ំ

II. ការក្តួតេិនិតយតម្ោនជាក្បចាំ

III. ការវាយតនម្ល តម្រេ រំណត់IV. ការវាយតនម្លក្បចាឆំ្ន ំ

V. ការវាយតនម្លពារ់រណាត  អាណតតិ

VI. ការវាយតនម្លចុងរក្កាយ
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II. ការក្តួតេិនិតយតម្ោនជាក្បចា ំ

ការអនុវតតផែនការក្តូវមានការក្តួតេិនិតយតម្ោនជាក្បចា ំតម្រយៈការក្បជំុជាម្ួយនាយរោា ននិងអងាភាេ
ពារ់េ័នធទងំអស់ រោយផែែររ ីចំណុចរៅនិងសូចនាររផែ មានរៅរនុងផែនការសរម្មភាេ។ 

III. ការវាយតនម្លតម្រេ រំណត់  
នាយរោា ននិងអងាភាេពារ់េ័នធ ក្តូវររៀបចំជារបាយការណ៍វាយតនម្លវឌ្ឍនភាេរៅតម្រេ រវោរំណត់ 
រៅតម្រោ ការណ៍ផណនានិំងឧបររណ៍ផែ បានែត ់ជូន។ 

IV. ការវាយតនម្លក្បចាឆំ្ន  ំ 
រនុងក្តីមាសេី៤ននឆ្ន សំាររេីេនធ ក្រសួង សាា ប័នក្តូវររៀបចំជារបាយការណ៍វាយតនម្លសមិ្េធែ ក្បចាឆំ្ន រំមួ្
ម្យួ រោយផែែររ ីរបាយការណ៍ផែ ែត ់រោយនាយរោា នជាអនរអនុវតត និងធាតុចូ រែ្ងៗរេៀត ែូចជា
របាយការណ៍ រិញ្ាវតាុ ជារែីម្ ផែ ែត ់រោយនាយរោា នពារ់េ័នធរែ្ងរេៀត។ 

របាយការណ៍វាយតនម្លរនេះនឹងក្តូវរក្បីជាឯរសារមូ្ ោា នសក្មាប់ក្បជំុវាយតនម្លក្បចាឆំ្ន ជំាម្យួក្រប់អនរពារ់
េ័នធទងំអស់ ផែ នឹងែត ់ឱកាសសក្មាប់ការវាយតនម្លសមិ្េធែ និងបញ្ញា ក្បឈម្រនុងការអនុវតតផែនការរមួ្
ោន  និងែត ់ការឯរភាេរ ីការផរ ម្ែរែ្ងៗ រែីម្បសីរក្ម្ចបានរោ រៅនិងចំណុចរៅផែ មានផចងរៅ
រនុងែ.យ.អ.វ.។ រិចចក្បជំុវាយតនម្លក្បចាឆំ្ន កំ្តូវរំណត់រេ រវោម្យួ ផែ អាច េធែ ននរិចចក្បជំុរនេះរធវី
ជាមូ្ ោា នសក្មាប់ររៀបចំផែនការក្បតិបតតិនិងថវកិាក្បចាឆំ្ន សំក្មាប់ឆ្ន បំនាទ ប់។ 

V. ការវាយតនម្លពារ់រណាត  អាណតតិ  
ការវាយតនម្លពារ់រណាត  អាណតតិក្តូវបានររៀបចំរ ងី រែីម្បេិីនិតយរមី្ សមិ្េធែ ផែសរក្ម្ចបាន និង
បញ្ញា ក្បឈម្ផែ ជួបក្បេេះរនុងរេ អនុវតត និងសរក្ម្ចថ្នរតីក្តូវផរសក្មួ្ ចំណុចរៅនិងរម្មវធីិសក្មាប់
ពារ់រណាត  អាណតតិននផែនការ។ ការវាយតនម្លពារ់រណាត  អាណតតិរ៏ក្តូវេិនិតយរមី្ ថ្នរតីបញ្ញា ក្បឈម្សំ
ខាន់ៗ ផែ បានរំណត់តម្វស័ិយក្តូវបានរោេះក្សាយក្បរបរោយក្បសិេធភាេឬរេ រោយក្តូវរសនីរ ងីនូវ
វធិានការឬរម្មវធីិផរតក្មូ្វតម្ការចាបំាច់។ បផនាម្រ ីរបាយការណ៍វាយតនម្លវឌ្ឍនភាេផែ ែ ិតរោយ
ក្រសួង សាា ប័ន ររួមានការសិរាវាយតនម្លេិរសសម្យួ រែីម្បរីធវីការវាយតនម្លរម្មវធីិផែ បានបញ្ច ប់និងរំេុង
ែំរណីរការជា រខណៈក្បេ័នធ និងបរងកីតជារម្ររៀននិងបេេិរសាធន៍រចញេីការសិរាទងំរនាេះសក្មាប់ការ
ររៀបចំផែនការ និងរម្មវធីិនារេ ខាងមុ្ែ។ 

VI. ការវាយតនម្លចុងបញ្ច ប់  
របាយការណ៍វាយតនម្លសមិ្េធែ ចុងបញ្ច ប់ និងការសិរាវាយតនម្លក្តូវក្តួតេិនិតយរមី្ ផែនការទងំមូ្ ។ 
របាយការណ៍វាយតនម្លចុងរក្កាយរនេះ ផែ ក្តូវោរ់េិភារារៅរនុងរិចចក្បជំុវាយតនម្លចុងបញ្ច ប់ជាម្យួក្រប់
អនរពារ់េ័នធក្តូវរតត តរ ី េធែ និងឥេធិេ  ែ ក្បរោជន៍ ក្បសិេធភាេចំណាយ និងចីរភាេ រមួ្ទងំការ
វភិារអំេីរតត ផែ នាឲំ្យការសរក្ម្ចបានសមិ្េធែ និងបរាជ័យរនុងការសរក្ម្ចបានសមិ្េធែ  រែីម្បរីរៀបចំ
ជារម្ររៀនសក្មាប់ការផរ ម្ែរោ នរោបាយនិងការររៀបចំែ.យ.អ.វ.បនាទ ប់។ 
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៣.៣  គពលគវលាស្ព្មាប់គរៀបចាំែ.យ.អ.វ. 

ការររៀបចំែ.យ.អ.វ. ក្តូវចាប់រែតីម្ែំរណីរការររៀបចំរៅរេ ចាប់រែតីម្វែតននការររៀបចំផែនការថមី រៅរេ 
ក្រសួងផែនការរចញរសចរតីជូនែំណឹងែ ់ក្រប់ក្រសួង សាា ប័ន រែីម្បរីរៀបចំនិងរែាីធាតុចូ ម្រក្រសួង
ផែនការ សក្មាប់ររៀបចំែ.យ.អ.ជ.។ េ័ត៌មានផែ ែត ់ម្រក្រសួងផែនការក្តូវជា េធែ ននែំណារ់កា េី
១ ការវភិារវស័ិយ ែំណារ់កា េី២ ការររៀបចំរោ នរោបាយ និងែំណារ់កា េី៣ ការរក្ជីសររសី
រោ បំណងនិងអាេិភាេតម្វស័ិយ។ ែ.យ.អ.ជ.ផែ បានអនុម័្តរចួ ែត ់ជាមូ្ ោា នក្រឹេះសក្មាប់ 
ែំណារ់កា េី៤ ការររៀបចំរម្មវធីិអាេិភាេ ែំណារ់កា េី៥ ការររៀបចំចំណាយនិងក្របែ័ណឌ  រិញ្ាបបទន
និងែំណារ់កា េី៦ ការររៀបចំការង្វរតម្ោន ក្តួតេិនិតយ និងវាយតនម្ល។រេ រវោសក្មាប់ការង្វរតម្
ោន ក្តួតេិនិតយ និងវាយតនម្លក្តូវររៀបចំឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវការរំណត់រៅរនុងែ.យ.អ.ជ.។ 

តរាងេី៣ :  សរម្មភាេនិងរេ រវោសក្មាប់ររៀបចំែ.យ.អ.វ. 

ែណំារ់កា  បរោិយ រេ រវោ សមាា  ់ 

១ ការវភិារវស័ិយ ៣ សបាត  ៍ 
តក្ម្ូវឲ្យមានការចូ រមួ្េីក្រប់អនរពារ់េ័នធ 
ែូចជាក្រសួង សាា ប័ន នែរូអភ្ិវឌ្ឍ អងា
ការសងាម្សុីវ ិ និងវស័ិយឯរជន 

២ ការររៀបចំរោ នរោបាយរបស់វស័ិយ ៣ សបាត  ៍ 

៣ 
ការរក្ជីសររសីរោ បណំងនងិអាេិភាេ
របស់វស័ិយ 

២ សបាត  ៍ 

៤ ការររៀបចំរម្មវធិ ីនិងអនុរម្មវធិី ២ សបាត  ៍ 

ក្តូវផែែររ ីអាេិភាេនានាផែ ផចងរនុង
ែ.យ.អ.ជ. ៥ 

ការររៀបចំការបា៉ា ន់សាម នចណំាយនិង
ក្របែ័ណឌ  រិញ្ាបបទន 

២ សបាត  ៍ 

៦ ការររៀបចំក្បេ័នធតម្ោន ២ សបាត  ៍ 

៧ ការររៀបចំរសចរតីក្ពាង ២ សបាត  ៍ 
ក្តូវផចររផំ រជាម្ួយអនរពារ់េ័នធ រែីម្បី
រសនីសុំការែត ់រោប ់ 

៨ ការផរសក្ម្ ួរសចរតីក្ពាង ៤ សបាត  ៍ 
ក្តូវររៀបចំរិចចេិរក្ោេះរោប ់ជាម្ួយ
ក្រប់អនរពារ់េ័នធ 

៩ ការអនុម័្ត និងការែ្េវែាយ 

 
៤ សបាត  ៍ 

អនុម័្តរោយក្បធានក្រសងួឬសាា ប័ន 
រ យីបនាទ ប់េីេេ ួបានការអនុម័្ត 
ផែនការរនេះក្តូវែ្េវែាយរៅថ្នន រ់ជាតិ
និងថ្នន រ់រក្កាម្ជាតសិក្មាប់ជាការផណនាំ
ែ ់ការរក្ជសីររសីរម្មវធិីនានាសក្មាប់
ការររៀបចំផែនការអភ្ិវឌ្ឍន៍របស់ែលួន 
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ជាំពូកទ្៤ី 

 

ដ្ាំគណើរការអនុវតតែ.យ.អ.វ. 

 

៤.១  ការទ្ទ្ួលខុស្ព្តូវស្ព្មាប់ការអនុវតតែ.យ.អ.វ. 

ការអនុវតតែ.យ.អ.វ.រឺជាការេេ ួែុសក្តូវរបស់ក្រសួង សាា ប័នរៅតម្វស័ិយ រែាបា ថ្នន រ់រក្កាម្ជាតិ អងាការ
សងាម្សុីវ ិ និងវស័ិយឯរជន។ ក្រសួង សាា ប័នពារ់េ័នធ ក្តូវររៀបចំែ.យ.អ.វ. ផែ មានរោ រៅ រោ បំណង 
យុេធសាស្រសត និងរម្មវធីិរបស់វស័ិយ ផែ បន្ុជីាម្យួរោ បំណងរបស់ែ.យ.អ.ជ.។ 

៤.២ ស្ងគតិភាពរវាងព្កបខ័ណឌ ចាំណាយរយៈគពលម្ធយម្ជាមួ្យែ.យ.អ.ជ.និងែ.យ.អ.វ. 

ការររៀបចំែ.យ.អ.វ. និងក្របែ័ណឌ ចំណាយរយៈរេ ម្ធយម្ក្តូវផែែររ ីអាេិភាេនានារៅរនុងែ.យ.អ.ជ.។ 
ែំរណីរការររៀបចំក្របែ័ណឌ ចំណាយរយៈរេ ម្ធយម្ ក្តូវរតត តរ ីការវភិាររ ីរោ បំណងនិងអាេិភាេ
ជាតិផែ មានផចងរនុងែ.យ.អ.ជ. ផែ ែត ់ជាមូ្ ោា នសក្មាប់ររៀបចំរបសររម្ម និងរោ បំណងរបស់
ក្រសួង សាា ប័ន។ ថវកិារៅរនុងក្របែ័ណឌ ចំណាយរយៈរេ ម្ធយម្ ក្តូវបានររៀបចំរ ងីរោយផែែររ ី
ចំណាយរបស់ផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន រំៅរនុងែ.យ.អ.ជ.។ ែូចរនេះ រយៈរេ េាររណ៍រនុងក្របែ័ណឌ
ចំណាយរយៈរេ ម្ធយម្ក្តូវែូចោន ជាម្ួយរយៈរេ របស់ែ.យ.អ.ជ.និងែ.យ.អ.វ.។ 

៤.៣ ការអនុវតតណែនការស្កម្មភាពព្បចាំឆាន ាំ 

រោ នរោបាយនិងរម្មវធីិរបស់វស័ិយក្តូវបំផបរជាសរម្មភាេរចួោរ់បញ្ចូ  រនុងផែនការសរម្មភាេក្បចាំ
ឆ្ន រំមួ្ជាម្យួនិងថវកិា បំផបររៅតម្ក្រសួង សាា ប័នរៅតម្វស័ិយ។ ការររៀបចំផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន  ំ
ក្តូវរតត តរ ីចំណុចខាងរក្កាម្៖ 

 សរម្មភាេផែ ក្តូវអនុវតត  
 អនរអនុវតតសរម្មភាេ និងរេ រវោសក្មាប់ការអនុវតត  
 ការចូ រមួ្របស់នែរូអភិ្វឌ្ឍ និង 

 ថវកិាផែ បង្វា ញអំេីចំណាយរបស់សរម្មភាេផែ បានរក្ោងេុរ  

េំនារ់េំនងផែនការសរម្មភាេក្បចាឆំ្ន វំស័ិយជាម្យួថវកិាជាតិក្បចាឆំ្ន  ំ

ថវកិាជាតិ រឺជាឧបររណ៍សំខាន់សក្មាប់ការអនុវតតែ.យ.អ.ជ. រ យីចំណាយរបស់ែ.យ.អ.វ.បានឆលុេះ 
បញ្ញច ងំអំេីចំណាយបា៉ា ន់សាម នផែ នឹងររីតរ ងីរៅរេ អនុវតតែ.យ.អ.ជ.។ រនុងន័យរនេះ ែ.យ.អ.វ.ក្តូវ
បញ្ចូ  ចំណាយរបស់បុរា ិរ រែាបា  និងសរម្មភាេវនិិរោរ ផែ ចូ រមួ្ចំផណរែ ់ការសរក្ម្ចបាន
រោ បំណងនានារបស់វស័ិយ។ ែូចរនេះ ក្រុម្ការង្វរផែ ររៀបចំែ.យ.អ.វ. ក្តូវរំណត់អំេីតក្មូ្វការធាតុ
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ចូ ក្រប់ក្បរភ្េ និងបា៉ា ន់សាម នចំណាយសក្មាប់សរម្មភាេនីម្យួៗ។ រែីម្បធីានាចំណាយរបស់សរម្មភាេ
ក្បចាឆំ្ន រំៅរនុងែ.យ.អ.វ.ោរ់ចូ រនុងថវកិាជាតិ ការររៀបចំចំណាយរបស់សរម្មភាេក្បចាឆំ្ន រំៅរនុងែ.យ.អ.វ. 
ក្តូវរោរេតម្ែំរណីរការននក្របែ័ណឌ ចំណាយរយៈរេ ម្ធយម្ ផែ បានែារភាជ ប់ចំណាយរបស់វស័ិយ
ជាម្យួនឹងរោ រៅ រោ បំណង សរម្មភាេ ធាតុរចញ និង េធែ របស់វស័ិយរៅនឹងថវកិាជាតិ។ 

រែីម្បមិី្នឲ្យប៉ាេះពា ់ែ ់រេ រវោអនុវតត ចំណាយបា៉ា ន់សាម នរបស់សរម្មភាេក្បចាឆំ្ន  ំក្តូវរឆលីយតបនឹង ំ ូរ
ធនធានតម្រេ រំណត់ ផែ មានរៅរនុងក្របែ័ណឌ ចំណាយរយៈរេ ម្ធយម្។ 

៤.៤ ការតាម្ដ្ឋន ព្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្ល 

ក្រសួង សាា ប័នតម្វស័ិយក្តូវតម្ោន ក្តួតេិនិតយ និងវាយតនម្លការអនុវតតែ.យ.អ.វ.។ ក្បេ័នធតម្ោន ក្តួត
េិនិតយនិងវាយតនម្លសក្មាប់វស័ិយក្តូវោរ់ឲ្យែំរណីរការសក្មាប់ររៀបចំផែនការនិងថវកិា តម្ោន និងរាយ
ការណ៍ រ យីរេ រវោនិងការររៀបចំសក្មាប់ការតម្ោន ក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្លក្តូវផចងឲ្យបាន
ចាស់ោស់រៅរនុងែ.យ.អ.វ.។ រែីម្បជីាធាតុចូ សក្មាប់ការវាយតនម្លជារមួ្និងការវាយតនម្លែ.យ.អ.ជ.ែង 
កា បររិចឆេសក្មាប់ការវាយតនម្លែ.យ.អ.វ. ក្តូវរធវីរ ងី០២ផែមុ្នកា បររិចឆេការវាយតនម្លរបស់ែ.យ.អ.ជ.។ 
រណរម្មការជាន់ែពស់សក្មាប់ការតម្ោន ក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល ក្តូវែត ់រោ ការណ៍ផណនាសំតីេីការ
តម្ោន ក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្ល ក្េម្ទងំកា បររិចឆេសក្មាប់ការវាយតនម្លនានារបស់ែ.យ.អ.ជ.។ 

ក្បេ័នធតម្ោន ក្តួតេិនិតយ និងវាយតនម្លវស័ិយនឹងក្តូវបរងកីតរ ងីនិងបញ្ចូ  រៅរនុងក្រប់ែំណារ់កា ននវ
ែតរបស់រម្មវធីិ ចាប់េីការរំណត់រ ូតែ ់ការវាយតនម្ល។ សក្មាប់រយៈរេ របស់ែ.យ.អ.វ. ក្បេ័នធរនេះនឹង
បរងកីតរបាយការណ៍តម្រេ រំណត់សតីេីវឌ្ឍនភាេ រែីម្បែីត ់េ័ត៌មានចាបំាច់ែ ់អនរក្រប់ក្រង ជួយឲ្យរម្ម
វធីិែំរណីរការរ ូន ជូនេ័ត៌មានែ ់អនរពារ់េ័នធថ្នរតីសរម្មភាេ ផែ អនុវតតរចួសរក្ម្ចបានរោ បំណង
របស់វស័ិយផែរឬរេ និងរូសបញ្ញជ រ់អំេី េធែ ផែ មិ្នបានរក្ោងេុរ។ ែ.យ.អ.វ.ទងំអស់ក្តូវោរ់
បញ្ចូ  សូចនាររឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវសក្មាប់វស័ិយនីម្យួៗ រោយោ៉ា ងរហាចណាស់ក្តូវមានសូចនាររចំននួ
ម្យួទរ់េងនឹងការផក្បក្បួ អាកាសធាតុ និងសូចនាររែនេរេៀតផែ ឆលុេះបញ្ញច ងំបញ្ញា អនតរវស័ិយ។ ែូចរនេះ 
ក្បេ័នធតម្ោន ក្តួតេិនិតយនិងវាយតនម្លនឹងក្តូវោរ់បញ្ចូ  តរាងតរកៈនិងបញ្ជ ីសូចនារររបស់វស័ិយ។ 

រែីម្បសីក្មួ្ និងោកំ្េការតម្ោន ក្តួតេិនិតយ និងវាយតនម្លផែ ផែែររ ីភ្សតុតង ក្រប់វស័ិយទងំអស់ក្តូវ
បរងកីតក្បេ័នធក្រប់ក្រងេ័ត៌មាន។ ក្បេ័នធក្រប់ក្រងេ័ត៌មានរនេះមានការក្បមូ្  ែំរណីរការ វភិារ បរក្សាយ 
សររសរ និងបង្វា ញេិននន័យសក្មាប់សូចនាររសំខាន់ៗ រម្ររៀននិងសាររោ នរោបាយផែ ទញរចញេី
េិននន័យផែ ក្បមូ្ បាន និងការរក្បីក្បាស់រម្ររៀននិងសរម្មភាេក្រប់ក្រង សក្មាប់ផរ ម្ែការអនុវតត។ 
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ឧបសម្ពន័ធេី១ : មា៉ា ក្េីចសតេីីតក្ម្វូការចំណាយ 
 

បរោិយ (រម្មវធីិ អនុរម្មវធីិ និងសរម្មភាេ) 

ចំណាយបា៉ា នសាម ន 

អងាភាេេេ ួែុសក្តវូ 
ចំណាយចរនត ចំណាយវនិិរោរ 

    

    

    

 

ឧបសម្ធន័ធេី២ : មា៉ា ក្េីចសតេីីការតម្ោនក្តតួេិនិតយការអនុវតត 

 

សូចនាររ ឯរត 
២០១៧ 

េិននន័យមូ្ ោា ន 

២០១៨ 
បា៉ា ន់សាម ន 

ចំណុចរៅតម្ឆ្ន  ំ
ក្បភ្េេិននន័យ 

អងាភាេេេ ួ
ែុសក្តវូ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

           

           

           

 

 
 


