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ឆា�  ំ២០១៤-២០១៨ 

(យទុ�ស�ស�ធនធានែរ ៉២០១៨) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ឆា�  ំ២០១៤  



មាតិក 

អរម�កថា           ២ 
១. េសចក�ីេផ�ីម           ៣ 
២. ស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត      ៣ 
៣. ចក�ុវស័ិយ និងរេបៀបវរៈយុទ�ស�ស�សំខន់ៗ      ៥ 
៤. វធិានករ និងកម�វធិីករងរ         ៥ 
៥. អទិភាពកម�វធិីករងរ និងេពលេវលអនុវត�       ៨ 
៦. សន�ស្សន៍្របសិទ�ផលរពំឹងទុក ស្រមាប់្រត�តពិនតិ្យ និង  
វយតៃម�លទ�ផលៃនករអនុវត�ន៍ ្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស�េនះ     ៩ 
៧. េគាលករណ៍មូលដ� នរបស់្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ក�ុងយុទ�ស�ស�ធនធានែរ ៉២០១៨ ១១ 
៨. កំែណទ្រមង់ស� ប័នកចិ�របស់្រកសួងែរ ៉និងថាមពល      ១២ 
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អរម�កថា 
បនា� ប់ពី្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល ែដលេទីបនឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និង្របកសជាផ�ូវករេដយ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាកលពីៃថ�ទី ២៧ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ ២០១៣ កន�ងេទេនះ េនះគឺជាេពលេវលដ៏ 
សម្រសបមួយ ែដល្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល ្រត�វកំណត់ដក់េចញនូវរេបៀបវរៈយុទ�ស�ស�សំខន់ៗ 
របស់ខ�ួន ស្រមាប់ឆា�  ំ២០១៤-២០១៨ ។  
 ជាជំហនបឋមរបស់េយងី ្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល នឹង្រត�វចប់េផ�ីមពីករដក្រសង់នូវបណា�    
េមេរៀនបទពិេសធន៍កន�ងមកក�ុងវស័ិយធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត ជំរុញបន�កចិ�ករែដលជារេបៀបវរៈ 
ចស់ រមួជាមួយ និងរេបៀបវរៈថ�ីៗែថមេទៀត េដីម្បបីេង�ីតនូវរបត់ថ�ីមួយយ៉ាងសំខន់ក�ុងករបន�ជំរុញ 
អភិវឌ្ឍន៍ នងិេ្របី្របាស់ធនធានែរ ៉ នងិេ្របងកតទងំអស់ ្របកបេដយសុចរតិភាព ្របសិទ�ភាព 
្រពមទងំបេង�ីតឲ្យបាននូវកំលងំចលករថ�ីមួយយ៉ាងសំខន់ និងករពួតផ�ុ ំកំលងំគា� (Synergy) រវង 
វស័ិយ ថាមពល និងវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត ស្រមាប់ករជំរុញវឌ្ឍនភាពេសដ�កិច� និងសង�ម។ 

ធនធានែរ ៉ នងិេ្របងកត គឺជាេដីមទុនដ៏មានតៃម�របស់ជាតិ ស្រមាប់ករជំរុញ និងអភិវឌ្ឍន៍   
េសដ�កិច�-សង�ម និងេលីកកម�ស់ក្រមតិជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជនកម�ុជា។ ករេធ�ីអជីវកម� េដីម្ប ី
ទញយកមកេ្របី្របាស់នូវបណា� ធនធានទងំេនះ គជឺាករវនិិេយាគរបស់ជាតិ េដីម្បទីទួលបាននូវផល 
្របេយាជន៍ ជាវឌ្ឍនភាពរុងេរឿងៃនសង�មជាត ិ និងភាពល�្របេសីរៃនជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជន 
កម�ុជាទងំអស់។ ទន�ឹមេនះ ករេធ�ីអជីវកម�ធនធានទងំេនះ ជាទូេទ េជៀសមិនផុតពីផលប៉ះពល់ 
េផ្សងៗ ចំេពះបរសិ� ន សង�ម និងជាពិេសសចំេពះសហគមន៍មូលដ� ន។ ដូេច�ះ េបសកកម�ចំបង 
របស់្រកសួងែរ ៉និងថាមពល គឺករ្របកន់យកនូវទស្សនវស័ិយែដលជំរុញឲ្យករអភិវឌ្ឍន៍ និងអជីវកម� 
ធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត បេ�� �សឲ្យបានជាអតិបរមិា នូវផលប៉ះពល់អវជិ�មានេផ្សងៗ ដល់បរសិ� ន 
និងសង�ម ្រពមទងំករពរ និងជំរុញេលីកកម�ស់ផល្របេយាជន៍របស់សហគមន៍មូលដ� ន េដីម្បែី្រប 
ក� យករ     វនិិេយាគក�ុងវស័ិយេនះ បាន្របកបេដយទិន�ផលេសដ�កិច�-សង�មខ�ស់បំផុត។ 

ទស្សនវស័ិយ និង្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស�ែដល្រត�វបានកំណត់ដក់េចញេនះ នងឹបេង�តីជា 
ដំេណីរផ�ូវដ៏លំបាក និងស�ុគស� ញមួយ ស្រមាប់េយងីទងំអស់គា� ។ េនេលីដំេណីរផ�ូវេនះ ភាពជាៃដគូរ 
យ៉ាងជិតស�ិទ� និង្របកបេដយទំនុកចតិ� រវងែផ�កសធារណៈ បណា� ញសង�មសីុវលិ និង ែផ�កឯកជន 
គឺជាកត� កំណត់ភាពេជាគជ័យរបស់េយងី ក�ុងបណា� ទិសេដយុទ�ស�ស�ទងំអស់ របស់េយងី ក៏ដូចជា
ករធានាករពរបាននូវផល្របេយាជន៍យូរអែង�ងរបស់ជាតិេនក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយធនធានែរ ៉ និង 
េ្របងកតេនះ។ 

     ភ�ំេពញ. ៃថ�ទ ី         ែខ              ឆា�  ំ ២០១៤ 
   
 
 
     ហត�េលខ 
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១. េសចក�េីផ�ម 

 
្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស�េនះ ្រត�វបានចង្រកងេឡងីេដីម្បកីំណត់ទសិេដ យុទ�ស�ស�រយៈេពលខ�ី 

និងមធ្យម និងកម�វធិីករងរសំខន់ៗរបស់្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល ស្រមាប់ឆា�  ំ ២០១៤-២០១៨។   
យុទ�ស�ស�េនះ ្រគបដណ� ប់េលីវស័ិយធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត (ែផ�កអប់�ស�ីម)។ េដយែឡកែផ�ក 
េដន�ស�ីមៃនវស័ិយេ្របងកត នឹង្រត�វ្រគបដណ� ប់េដយ្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស�េដយែឡកមួយេផ្សង 
េទៀត ។ 

បណា� ្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស� និងកម�វធិីករងរក�ុងឯកសរេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងីក�ុងបរបិទ 
ៃនកម�វធិីកំែណទ្រមង់សីុជេ្រម របស់រជរដ� ភិបាលក�ុងអណត�ិថ�ីេនះ ែដលមានេគាលេដជំរុញបែន�ម 
នូវ្របសិទ�ភាព គុណភាពអភិបាលកិច� និងសន�ុះកំេណីនៃនកិច�អភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងសង�ម។ 

្រសបគា� ជាមួយនិងករបេង�ីត្រកសួងែរ ៉និងថាមពល បែំបកេចញពីអតីត្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉
និងថាមពល និងករដក់េចញនូវកម�វធិីកំែណទ្រមង់របស់រជរដ� ភិបាលក�ុងអណត�ិេនះ ្រកសួងែរ ៉
និងថាមពល មានកតព�កិច�្រត�វជំរុញឲ្យមានវឌ្ឍនភាពផា� ស់ប�ូរយ៉ាងធំមយួក�ុងវស័ិយធនធានែរ ៉ និង 
េ្របងកតេនះ។ ក�ុងន័យេនះ ្រកសួង្រត�វករជាចបំាច់នូវ្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស�ច្បោស់លស់មួយ និង 
ភាពហ�ងឹម៉ាត់ក�ុងករអនុវត�ន៍្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស�េនះ។ ទន�មឹេនះ ករអនុវត�ន៍្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស� 
និងកម�វធិីករងរក�ុងឯកសរេនះ ក៏នងឹអចជំរុញ្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ឲ្យបំេពញបាននូវតួនាទីស�ូល
ក�ុងករដឹកនា ំនិង្រគប់្រគងគេ្រមាងអភិវឌ្ឍនានាក�ុងវស័ិយធនធានែរន៉ិងេ្របងកត និងជំរុញសង�តិភាព 
រវងកម�វធិី នងិអន�រគមន៍យុទ�ស�ស�នានារបស់្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន�េផ្សងៗ ក�ុងដំេណីរករអភិវឌ្ឍន៍ 
េសដ�កិច�សង�មរបស់កម�ុជា។ 
 
២. ស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនវសិយ័ធនធានែរន៉ិងេ្របងកត 

 
ថ�ីត្បតិែតឯកសរភូគព�ស�ស�ែដលបន្សល់ទុកកន�ងមកថា កម�ុជាសំបូរេទេដយសក� នុពល

ធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត ក៏វស័ិយេនះពុំទន់បានបេង�ីតផលចណូំលជូនរដ�ឲ្យបានេ្រចីនតមកររពំឹង 
ទុកស្រមាប់យកមកអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�-សង�មរបស់កម�ុជាបានេនេឡយី េ្រពះឯកសរទងំេនាះ ្រគាន់ែត 
បង� ញពីចំនុចសន�ស្សែរែ៉ដល្រត�វបានរកេឃញី បុ៉ែន�ពុំបានបង� ញលក�ណៈេសដ�កិច�ៃនជ្រមកែរទ៉ងំ 
េនាះេទ ។ 

កង�ះឯកសរ ទិន�ន័យ េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈ ករបន្សល់ទុកពីស�ង� ម រមួផ្សនំឹងរបប
ពន�អករមិនទន់ច្បោស់លស់ ជាកត� ចម្បងែដលមិនអចទក់ទញ្រក�មហុ៊នបរេទសធំៗ ែដលមាន 
លក�ណៈសម្បត�ិ ហរិ��វត�ុ និងបេច�កេទសពិត្របាកដខងវស័ិយេនះ មកវនិិេយាគេនកម�ុជា។ បុ៉ែន�  
ឯកសរទងំេនាះអចេធ�ីឲ្យ្រក�មហុ៊នក�ុង និងេ្រក្របេទស ែដលភាគេ្រចីនជា្រក�មហុ៊នតូចៗ និងថ�ីៗ 
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េហយីខ�ះមានបទពិេសធន៍វនិិេយាគេលីវស័ិយេសដ�កិច�េផ្សងៗ មានចណំាប់អរម�ណ៍ហ៊ន្របថុយ   
្របថានចូលមកវនិិេយាគក�ុងវស័ិយេនះ េទះបីពួកេគបានដឹងជាមុនថា ្រត�វចំណាយេដីមទុនេ្រចីន និង 
្របឈមេទនឹងហនិភ័យខ�ស់ក៏េដយ េ្រពះពួកេគសង្ឃមឹថា េគអចទទួលបានផល្របេយាជន៍ េ្រចីន 
្របសិនេបីេគរកេឃញីជ្រមកែរ ៉ ែដលមានសក� នុពល េដីម្បេីទទក់ទញ្រក�មហុ៊នធំៗមកចូលរមួ 
អភិវឌ្ឍន៍ជាមយួ។ 

េដយសរ្រក�មហុ៊នភាគេ្រចីនមានបទពេិសធន៍ខ�ីខងវស័ិយេនះ េទីបពួកេគបានចំណាយ 
េពលសិក្សោ្រសវ្រជាវអស់ជាេ្រចីនឆា� មំកេហយី េនែតពុំទន់អចវយតៃម�សក� នុពលែរប៉ានេទៀត បុ៉ែន� 
េនែតមានបណំងសំុបន�េធ�ីករសិក្សោ្រសវ្រជាវបន�។ ចំែណក្រក�មហុ៊នខ�ះេទៀតបានយកលទ�ផលសិក្សោ 
្រសវ្រជាវែរ ៉ជាពិេសសែរម៉ាសែដលបានេធ�ីករសិក្សោ និងទទួលបានលទ�ផលវជិ�មានេទេធ�ីធុរកិច� នងិ 
ែស�ងរកៃដគូអភិវឌ្ឍ ឬ អ�កេធ�ីបន� រចួសំុេផ�រសិទ�ៃនអជា� បណ�ែស�ងរុករកេទឲ្យភាគីទី៣េនាះ អនុេលម 
តមច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគង និងអជីវកម�ធនធានែរ ៉ ែដលបានអនុ�� តឲ្យពកួេគមានសិទ�សំុេផ�រសិទ� 
ែបបេនះ។ 

តំបន់សម្បទនណាែដលលទ�ផលសិក្សោ្រសវ្រជាវបង� ញថាបានរកេឃញីែរម៉ាស បានបង�ឲ្យ 
មាន្របជាពលរដ�ែដលរស់េនក�ុង និងេ្រកតំបន់េនាះ នាគំា� ចូលេទេធ�ីសកម�ភាពជីកែរម៉ាសយ៉ាង         
អនាធិបេតយ្យ េដយមានអ�កករពរពីេ្រកយែថមេទៀត េហយីបានបង�ផលប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន 
សង�ម និងបានេធ�ីឲ្យបាត់បង់ចំណូលរដ�។ 

សម្បទនដីេសដ�កិច�មួយចំននួ្រត�វបានផ�ល់ជាន់េលីៃផ�ដីៃនតំបន់សម្បទនែរ ៉ ជាេហតុបង�ឲ្យ 
មានរខំនដល់ដំេណីរករសិក្សោ្រសវ្រជាវរបស់្រក�មហុ៊នែរ ៉ េទះបីរជរដ� ភិបាលបានកំណត់េគាលករណ៍
ថា ្រត�វផ�ល់សិទ�ិឲ្យេធ�ីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងវយតៃម�សក� នុពលែរជ៉ាមុនសិនក៏េដយ។ 

្រកបខ័ណ� ច្បោប់និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិនានា ែដលទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគង្របតិបត�កិរ
ធនធានែរ ៉ េនមិនទន់្រគប់្រគាន់ ែដលជាេហតុេធ�ីឲ្យករ្រគប់្រគងវស័ិយេនះេនមានករខ�ះចេនា� ះ េដីម្ប ី
អចធានាប��ត�ិ្រគប់្រគងេលីសកម�ភាពអជីវកម�ករពរបាន្រតឹម្រត�វ នូវផល្របេយាជន៍របស់ភាគី
ពក់ព័ន� នងិេលីកកម�ស់ភាព ទទួលខុស្រត�វេសដ�កិច�សង�មក�ុងវស័ិយេនះ។ 

កង�ះខតសមត�ភាពស� ប័នកិច� ករយល់ដឹងជាសធារណៈចំេពះវស័ិយែរ ៉ និងកង�ះធនធាន 
មនុស្ស ក៏ជាប�� ្របឈមសំខន់មួយែដរចំេពះវស័ិយេនះ។ ជាពិេសសម�ន�ីទទួលបន�ុកែរ ៉ ស្រមាប់ 
ព្រងឹងករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានែរេ៉នកម�ុជាេនមានចំននួតចិតចួណាស់។ ឱកសករងរ
ចំេពះនិសិ្សតកម�ុជាេលីវស័ិយេនះ មនិទន់មានលក�ណៈទូលំទូលយ។ ម្យោង៉េទៀត ្រក�មហុ៊នឯកជន
មួយចំនួនមនិបានយកចិត�ទុកដក់ផ�ល់ឱកសដល់និសិ្សត េដីម្បកីសងសមត�ភាពតមរយៈករចុះ 
កម ្សិក្សោ ឬ ទស្សនកិច�េផ្សងៗ ឬ ផ�ល់អហរូបករណ៍ជាេដីម។ 
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៣. ចក�វុសិយ័ នងិរេបៀបវរៈយទុ�ស�ស�សខំន់ៗ  
 

”ធនធានេដីម្បទីងំអសគ់ា� ” គឺជាចក�ុវស័ិយរបស់្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល ស្រមាប់វស័ិយ 

ធនធានែរន៉ិងេ្របងកត(ែផ�កអប់�ស�ីម) ក�ុងករជំរុញែ្របក� យករវនិិេយាគរបស់ជាតិេលីករេ្របី្របាស់
ធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត ឲ្យ្របកបេដយទិន�ផលនងិករទទួលខុស្រត�វេសដ�កិច�-សង�ម និងបរសិ� ន    
ខ�ស់។ 

្រកសួងែរ ៉ នងិថាមពល មានេបសកកម�បែន�មយ៉ាងធេំធងក�ុងករជរុំញទញយកឲ្យអស់ 
លទ�ភាពនូវសក� នុពលរបស់វស័ិយឧស្សោហកម�និស្សោរណកម� ដូចជាករេធ�ីអជីវកម� ផលិតកម�ែរ ៉
េ្របង និងឧស�័ន េដីម្បបីេង�ីតនូវផល្របេយាជន៍ជាវឌ្ឍនភាពរុងេរឿងរយៈេពលែវងៃនសង�មជាតិ និង
ភាពល�្របេសីរៃនជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជនកម�ុជាទងំអស់។  

វស័ិយធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត នឹង្រត�វជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យក� យេទជាសសរស�មដ៏រងឹមា ំ និងជា 
កំលងំចលករថ�ីមួយយ៉ាងសំខន់ ស្រមាប់ករជំរុញវឌ្ឍនភាពសង�ម ករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ករ       
កសងសមត�ភាព្របកួត្របែជងរបស់កម�ុជា និងករជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ពិពិធកម�េសដ�កិច� និងឧស្សោហកម� 
របស់កម�ុជា។  

េដីម្បសីេ្រមចឲ្យបាននូវចក�ុវស័ិយខងេលីេនះ េគាលេដជាយុទ�ស�ស�សំខន់ៗរបស់្រកសួងែរ ៉
និងថាមពល ស្រមាប់ឆា�  ំ២០១៤-២០១៨េនះ មានដូចតេទ៖  

• កសងសមត�ភាពស� ប័នកចិ�សម្រសប និងរងឹមាមំួយ ស្រមាប់ជំរុញ និង្រគប់្រគងករ
អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 

• ជំរុញកំេណីនលំហូចំណូលជាតិពីវស័ិយែរន៉ាេពលបច�ុប្បន�ឲ្យេកីនេឡងីេទ�ដង 

• បេង�ីតសមាហរណកម�េសដ�កិច� នងិជំរុញកសងអភិវឌ្ឍន៍ែផ�កេសវកម� បេច�កវទិ្យោ 
និងឧបករណ៍បរកិ� ស្រមាប់ករផ�ត់ផ�ង់ បេ្រមីដល់វស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 

• ជំរុញករចត់វធិានករ និងប��ត�ិកម�ក�ុងករករពរ និងេលីកកម�ស់ផល្របេយាជន៍
របស់សហគមន៍មូលដ� ន សង�ម និងបរសិ� នធម�ជាត។ិ 

 

 

៤. វិធានករ និងកម�វិធីករងរ 
 

េគាលេដជាយុទ�ស�ស�ខងេលី នឹង្រត�វជំរុញឲ្យសេ្រមចបានក�ុងអណត�ិេនះ តមរយៈករ 
អនុវត�ន៍នូវកម�វធិីករងរសំខន់ៗចំននួ្របា ំ(០៥) ដូចខងេ្រកម៖ 

កម�វធិ១ី៖ ករកសងលិខតិបទដ� នគតយុិត� 
ករកសងលិខិតបទដ� នគតិយុត� 

្រតឹម្រត�វមួយស្រមាប់្រគប់្រគងសកម�ភាពអជីវកម�ធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត នងឹ្រត�វេរៀបចំជាបីក្រមិត៖ 
ច្បោប់ អនុ្រកឹត្យ និងបទប�� បេច�កេទស។ ក�ុងក្រមិតច្បោប់ ្រកសួង្រត�វជំរុញេរៀបចំជាបនា� ន់នូវច្បោប់
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េ្របងកត និងច្បោប់សរេពីពន�ែរ ៉និងេ្របងកត។ ក�ុងក្រមិតអនុ្រកឹត្យ ្រកសួង្រត�វជំរុញេរៀបចំអនុ្រកឹត្យ
េ្របងកត (ែផ�កអប់�ស�ីម នងិេដន�ស�ីម) អនុ្រកឹត្យពក់ព័ន�នឹងអជា� បណ�ធនធានែរ ៉ អនុ្រកឹត្យ
ស�ីពីម�ន�ីសមត�កិច�ែរ ៉និងអនុ្រកឹត្យស�ីពីសុវត�ិភាពសុខភាពករងរក�ុងអជីវកម�ធនធានែរ។៉  ក�ុងក្រមិត
បទប�� បេច�កេទស(្របកស្រកសួង) ្រកសួង្រត�វេរៀបចំលិខិតបទដ� នគតយុិត�ជាេ្រចីនេផ្សងេទៀត 
ដូចជា៖ 

• លិខិតបទដ� ន និងវធិានករ្របមូលចំណូលធនធានែរ ៉និងេ្របងកត  
• លិខិតបទដ� ន និងសរចរអពំីរបាយករណ៍្របតិបត�ិករធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត 

និងវយតៃម�េសដ�កិច�ជ្រមកែរន៉ិងេ្របងកត 
• សរចរអំពកីរេរៀបចំកម�វធិីករងរសិក្សោែស�ងរុករកែរ ៉និងេ្របងកត 
• សរចរអំពកីរេរៀបចំែផនករបិទករដ� នអជីវកម�ធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត នងិ 

ករស� របរសិ� នេឡងីវញិ 
• សរចរស�ីពីស�ង់ដរសុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម 

និងករវយតៃម�យុទ�ស�ស�ៃនែផនករបរសិ� ន ក�ុងគេ្រមាងអជីវកម�ែរ ៉និងេ្របងកត 
• ្របកស្របតិភូកម�មុខងរថា� ក់េ្រកមជាតិស្រមាប់វស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 
• ្របកសកំណត់និតិវធិ ី និងបទប�� បេច�កេទសពក់ព័ន�សិប្បកម�ធនធានែរ ៉ និង

អជីវកម�ែរសំ៉ណង់ 
• គំរូកិច�្រពមេ្រពៀងែរ ៉និងេ្របងកត។ល។ 

 
កម�វធិ២ី៖ ករកសងសមត�ភាព នងិព្រងងឹស� ប័នកចិ�ថា� ក់ជាត ិនងិថា� ក់េ្រកមជាត ិ
ករកសងសមត�ភាព នងិព្រងឹងស� ប័នកិច�េនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ គឺជាកិច�ករ

ដ៏ចបំាច់ េដីម្បជីំរុញឲ្យករអនុវត�កម�វធិីយុទ�ស�ស�ទងំបីខងេលីមាន្របសិទ�ភាព មានភាពសកសិទ� 
និង្របកបេដយទិន�ផល។ ករកសងសមត�ភាព និងព្រងឹងស� ប័នកិច�្រត�វសង�ត់ធ�ន់េលីជនំាញ និង
ចំេណះដឹងអទិភាពដូចតេទ៖ 

• ករ្រគប់្រគង និងករ្របមូលចំណូលជាតិពីវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 
• ករ្រគប់្រគង និងដំេណីរករករចុះប�� ីធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 
• េសដ�កិច�ធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 
• ភូគព�ស�ស�បរសិ� ន ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់បរសិ� ន និងសុវត�ិភាពៃនអជីវកម�ែរ ៉

និងេ្របងកត  
• ស�ង់ដរសុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម និងករវយតៃម�យុទ�ស�ស�ៃនែផនករបរសិ� ន 

ក�ុងគេ្រមាងអជីវកម�ែរ ៉និងេ្របងកត 
• ករសិក្សោចង្រកងទិន�ន័យ និងែផនទីភូគព�ស�ស� និងជ្រមកែរ ៉និងេ្របងកត 
• អធិករកិច�សុវត�ិភាពករងរ និងសុខភាពេនករដ� នអជីវកម�ែរ ៉
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• ច្បោប់អន�រជាតិ គ្រម�កចិ�អភិវឌ្ឍតំបន់្រត�តគា�  និងករសហកររមួប��ូ លអជីវកម�
ធនធានែរ ៉

• មន�ីរពិេសធន៍ និងសរៈមន�ីរភូគព�ស�ស�ែរ ៉និងេ្របងកត។ 
 

ករកសងសមត�ភាពជាតខិងវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត ្រត�វរមួប��ូ លទងំករកសងនូវ
បណា� ញសម�័ន�ភាពករងរ និងកិច�សហកររវងអង�ករសង�ម ស� ប័នអប់រនំិង្រសវ្រជាវ និង   
សមាគមន៍ឧស្សោហកម�ធនធានែររ៉បស់ែផ�កឯកជន ក�ុងេគាលេដជយួបំេពញឲ្យគា� េទវញិេទមក និង
ធានាសង�តិភាពក�ុងកិច�ខតិខំ្របឹងែ្របងជំរុញែ្របក� យវស័ិយធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត ឲ្យ្របកបេដយ
ករទទួលខុស្រត�វេសដ�កិច� សង�ម និងបរសិ� នខ�ស់។ 
 

កម�វធិ៣ី៖ ករជរុំញកេំណីនលំហូចណូំលជាតពិវីស័ិយធនធានែរ ៉នងិេ្របងកត 
កម�វធិីករងរេនះ មានវធិានករសំខន់ៗែដល្រត�វអនុវត�ចំនួនបនួ(០៤) គឺ៖ 

1. ករជំរុញរកេឃញីនូវជំរកធនធានែរ ៉ និងសក� នុពលធនធានេ្របង និងឧស�័នថ�ីៗ
បែន�មេទៀត។ 

2. ករជំរុញេកៀរគរវនិិេយាគទុនបរេទសក�ុងវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 
3. ករជំរុញឲ្យមានករចប់េផ�ីមដំេណីរករអជីវកម� ផលិតកម�ធនធានេ្របង ឧស�័ន 

និងែរ ៉របស់កម�ុជា។ 
4. ករជំរុញេលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពក�ុងករ្របមូល និង្រគប់្រគងចំណូលជាតិពីវស័ិយ 

ធនធានែរ ៉និងេ្របងកត។ 
 

កម�វធិ៤ី៖ ករជរុំញសមាហរណកម�េសដ�កចិ� 
កម�វធិីករងរេនះ មានវធិានករសំខន់ៗែដល្រត�វអនុវត�ចំនួនបី(០៣) គឺ៖ 

1. ករជំរុញករេ្របី្របាស់ជាអតិបរមិានូវផលិតផល និងេសវកម�ក�ុង្រស�ក។ 
2. ករជំរុញករបេង�ីតឧស្សោហកម�គា្ំរទ ែផ�កេសវកម� បេច�កវទិ្យោ នងិឧបករណ៍បរកិ� ។  
3. ករ្រគប់្រគងករផ�ត់ផ�ង់ទផី្សោរក�ុង្រស�ក និងនាេំចញផលិតផលែរ ៉ េ្របង និងឧស�័ន 

ែផ�កេលីអភិ្រកមទីផ្សោរ។ 
 

 

កម�វធិ៥ី៖ ករជរុំញភាពទទលួខុស្រត�វសង�ម នងិបរសិ� ន 
កម�វធិីករងរេនះ មានវធិានករសំខន់ៗែដល្រត�វអនុវត�ចំនួន្របា(ំ០៥) គឺ៖ 

1. ករជំរុញករស្រមបស្រម�ល និងភាពបំេពញគា� េទវញិេទមករវងគេ្រមាងែរ ៉ និង 
េ្របងកត ជាមួយគេ្រមាងអភិវឌ្ឍមូលដ� ន និងែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ី។ 
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2. ករជំរុញេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង និងករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� ន ជាពិេសស 
�ស�ី ក�ុង្រគប់ដំណាក់កលអភិវឌ្ឍរបស់វស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត។ 

3. ករជំរុញករអនុវត�កម�វធិសីង�មរបស់្រក�មហុ៊នែរ ៉ និងេ្របងកត ស្រមាប់សហគមន៍ 
មូលដ� ន និងករជំរុញឲ្យមានករអនុវត�គេ្រមាងករ ឬ កម�វធិីេលីកកម�ស់ជីវភាពរបស់ 
សហគមន៍មូលដ� ន។ 

4. ករជំរុញករេលីកកម�ស់្របសិទ�ិភាពៃនករអនុវត�្របព័ន�ករពរសុវត�ិភាពបរសិ� ន និង 
សង�ម នងិករវយតៃម�យុទ�ស�ស�ៃនែផនករបរសិ� ន ក�ុងគេ្រមាងអជីវកម�ែរ ៉ និង 
េ្របងកត។ 

5. ករជំរុញករ្រគប់្រគង និងចូលក�ុង្របព័ន� (Formalization) នូវសកម�ភាពអជីវកម�ែរ ៉
អនាធិបេតយ្យ និងខ� តតូច។ 

៥. អទិភាពកម�វិធកីរងរ នងិេពលេវលអនុវត� 

 

បណា� កម�វធិកីរងរជាយុទ�ស�ស�ខងេលី នឹង្រត�វកំណត់ជាអទិភាពស្រមាប់អនុវត�ក�ុង 
ដំណាក់កលដូចតេទ៖ 

ក. ឆា�  ំ២០១៤-២០១៦ 
ក�ុងរយៈេពលពក់កណា� លអណត�ិដំបូងេនះ ្រសបេពលគា� នឹង្រកសួងែរ ៉ និងថាមពលេទីប 

នឹងបានបេង�តីេឡងី   ដូេច�ះអទិភាពចំបងរបស់្រកសួង គឺសង�ត់ធ�ន់េលីកម�វធិីទី១៖ ករកសងលិខិត 
បទដ� នគតយុិត� និងកម�វធិីទី២៖ ករកសងសមត�ភាពនិងព្រងងឹស� ប័នកចិ� ែដលជាមូលដ� ន្រគឹះដ៏ 
សំខន់ស្រមាប់វស័ិយេនះ។ បែន�មេលីកម�វធិីករងរអទិភាពទងំពីរេនះ ្រកសួងក៏នឹងចត់វធិានករ 
ចបំាច់មួយចំនួនេទៀតដូចខងេ្រកម េដីម្បជីំរុញកំែណទ្រមង់ េលីកកម�ស់្របសិទ�ិភាព នងិតមា� ភាព 
ក�ុងវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត៖  

• រតឹបន�ងឹករ្រត�តពិនតិ្យ នងិ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�ន៍កតព�កចិ�កិច�្រពមេ្រពៀង 
វនិិេយាគទុនធនធានែរ ៉ កិច�្រពមេ្រពៀងេ្របងកត និង្រត�តពិនិត្យេឡងីវញិនូវរល់ 
អជា� បណ�ធនធានែរទ៉ងំអស់ែដលកំពុងមានសុពលភាព។ 

• េរៀបចំយន�ករផ�ល់អជា� បណ� ឬ កិច�្រពមេ្រពៀងវនិិេយាគទុនធនធានែរថ៉�ី ែដលមាន 
តមា� ភាព តមរយៈករ្រត�តពិនិត្យហ�ងឹម៉ាត់េលីសមត�ភាពបេច�កេទស ហរិ��វត�ុ 
និងករចុះប�� ីពណិជ�កម� និងករវយតៃម�បឋមេលីផលប៉ះពល់េសដ�កិច�និងសង�ម 
និងករេរៀបចំផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈអំពីព័ត៌មានអជា� បណ�ធនធានែរ។៉ 

• េរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមាងសកល្បងករេដញៃថ�សម្បទនធនធានែរ ៉ ចំេពះតំបន់ 
ែដលសក� នុពលធនធានែរ្៉រត�វបានយល់ដឹងរចួេហយី។ 

• េរៀបចំយន�ករ និង្រកបខ័ណ� អនុវត� េដីម្បពី្រងឹងស�ង់ដរសុវត�ិភាពបរសិ� ន នងិសង�ម 
និងករវយតៃម�យុទ�ស�ស�ៃនែផនករបរសិ� នក�ុងគេ្រមាងអជីវកម�ែរ ៉និងេ្របងកត។ 
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ខ. ឆា�  ំ២០១៦-២០១៨ 
ក�ុងដំណាក់កលេនះ ្រកសួងេផា� តអទិភាពសំខន់េលីកម�វធិីទី៣៖ ជរុំញកំេណីនលំហូរ 

ចំណូលជាតពិីវស័ិយែរ ៉កម�វធិីទី៤៖ ជំរុញសមាហរណកម�េសដ�កិច�ៃនវស័ិយធនធានែរ ៉នងិកម�វធិីទី៥៖ 
ជំរុញភាពទទួលខុស្រត�វសង�ម នងិបរសិ� ន។ វធិានករដ៏សំខន់ជាបែន�ម ក�ុងករអនុវត�ន៍កម�វធិីទងំ 
េនះ គឺករកសងជាពិេសសសមត�ភាពថា� ក់េ្រកមជាតិ និងសហគមន៍មូលដ� ន ក�ុងករចូលរមួ និង 
ទក់ទញយកផល្របេយាជន៍េសដ�កិច�ពីករអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត េនក�ុងមូលដ� ន 
របស់ខ�ួន  នមីួយៗ។ 
 
៦. សន�ស្សន៍្របសទិ�ផលរពំឹងទុក ស្រមាប់្រត�តពិនិត្យ នងិវយតៃម�លទ�ផល 

ៃនករអនវុត�ន៍ ្រកបខ័ណ� យទុ�ស�ស�េនះ 

 

លទ�ផលៃនករអនុវត�ន៍ នឹង្រត�វ្រត�តពិនិត្យវយតៃម� េនចុងប�� ប់ៃនពក់កណា� លអណត� ិ
(២០១៦) និងេនចុងប�� ប់ៃនអណត�ិ (២០១៨) ដូចខងេ្រកម។ 
 
ក. េនចុងពក់កណា� លអណត� ិ(ឆា�  ំ២០១៦) 

សន�ស្សន៍្របសិទ�ផលសំខន់ៗ ៃនករអនុវត�កម�វធិីករងរ និងវធិានករបែន�មក�ុងដណំាក់កល 
េនះ មានដូចតេទ៖ 

ក.១. សន�ស្សន៍្របសិទ�ផលពក់ព័ន�នងឹសមត�ភាពស� ប័នកចិ�ក�ុងវស័ិយធនធានែរ ៉នងិេ្របងកត 
1. េសចក�ី្រពងច្បោប់េ្របងកត្រត�វបានអនុម័តេដយទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី។ 
2. អនុ្រកឹត្យស�ីពីអជា� បណ�ែស�ងរុករក និងឧស្សោហកម�អជីវកម�ធនធានែរ ៉្រត�វបានអនុម័ត។ 
3. អនុ្រកឹត្យេ្របងកត (ែផ�កអប់�ស�ីម និងេដន�ស�ីម) ្រត�វបានអនុម័ត។ 
4. អនុ្រកឹត្យស�ីពីម�ន�ីសមត�កចិ�ែរ ៉្រត�វបានអនុម័ត។ 
5. នាយកដ� ន និងអង�ភាពពក់ព័ន�វស័ិយែរទ៉ងំថា� ក់ជាតិ និងេ្រកមជាតិ មានករេរៀបចំរចនា   

សម�័ន� ករែបងែចកមុខងរ តួនាទី ភារកិច� និងអចមា� ស់ករ្រគប់្រគាន់ក�ុងករ្រគប់្រគង        
តមដន ្រត�តពិនិត្យវយតៃម� និងអនុវត�ន៍ែផនករយុទ�ស�ស�ពក់ព័ន�នងឹវស័ិយធនធានែរ ៉
និងេ្របងកត។ 

6. បណា� ញសង�មរវង្រកសួង សមាគមន៍ឧស្សោហកម�វស័ិយធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត 
អង�ករសង�ម និង្រគឹះស� នសិក្សោអប់រេំផ្សងៗ ពក់ព័ន�នឹងវស័ិយធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត 
្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងដេំណីរករ។ 
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ក.២. សន�ស្សន៍្របសិទ�ផលពក់ព័ន�នងឹអភបិាលកចិ�វស័ិយែរ ៉
7. ្របព័ន�វយតៃម�ករេចញអជា� បណ�ធនធានែរថ៉�ី ្រត�វបានអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព។ 
8. យ៉ាងេហចណាស់ករេចញអជា� បណ�ធនធានែរ ៉ ឬ កិច�្រពមេ្រពៀងវនិិេយាគទុនែរច៉ំនួនមួយ 

្រត�វបានអនុវត�េដយករេដញៃថ�ជាសធារណៈ។ 
9. ្របព័ន�្រគប់្រគងករចុះប�� ីធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងដំេណីរករ 

ស្រមាប់ពិនិត្យេដយសធារណៈ។ 
10. រល់គេ្រមាងអជីវកម�ធនធានែរ ៉ ្រត�វបានអនុវត�្រសបតមទ្រមង់ និងគំនូសប�ង់បេច�កេទស 

និងែផនករផលិតកម�ច្បោស់លស់ េ្រកមករ្រត�តពិនិត្យេដយម�ន�ីសមត�កចិ�របស់្រកសួង។ 
11. ចំនួន នងិទហំសំកម�ភាពជីកែរអ៉នាធិបេតយ្យ ្រត�វបានកត់បន�យជាអតិបរមិា េហយីយន�ករ

្រគប់្រគង ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងដំេណីរករេដយ្របសិទ�ិភាព។ 
 

ក.៣. សន�ស្សន៍្របសិទ�ផលពក់ព័ន�នងឹលំហូចណូំលជាតពិវីស័ិយែរន៉ងិេ្របងកត 
12. ភាពអសកម�ក�ុង្របតិបត�កិរធនធានែរ ៉ ្រត�វបានកត់បន�យ េហយី្របសិទ�ផលៃនករអនុវត�ន៍ 

កតព�កិច�ក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងវនិិេយាគទុនែរ ៉្រត�វបានេកីនេឡងី។ 
13. ្របព័ន�្រគប់្រគងថវកិ និងប�� ីករគណេនយ្យចំណូលធនធានែរ ៉និងេ្របងកត ្រត�វបានបេង�ីត 

េឡងី និងដំេណីរករ។ 
14. គំរូេសដ�កិច�ធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងដំេណីករបេ្រមីដល់ករវភិាគ 

េសដ�កិច�សរេពីពន�ក�ុងកចិ�សន្យោេ្របងកត និងករវយតៃម�ករសិក្សោសមិទ�ិលទ�ភាពជ្រមក 
ែរ។៉ 

15. ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យភូគព�ស�ស�ជ្រមកែរ ៉ និងកសងែផនទ ី ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី 
និងដំេណីរករ បេ្រមីដល់ករេកៀរគរ និងទក់ទញវនិិេយាគទុនធនធានែរ ៉និងេ្របងកត។ 

16. ព័តមានចណំាត់ថា� ក់ជ្រមកែរ ៉និងេ្របងកត និងសក� នុពលេសដ�កិច�ធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 
កម�ុជា ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងបេ្រមីដល់ករេរៀបចំែផនករេសដ�កិច�ធនធានែរ ៉និងេ្របងកត 
និងករ្រគប់្រគងករ្របមូលចំណូលធនធានែរ ៉និងេ្របងកត។ 

 
ខ. េនចុងអណត�ិ (ឆា�  ំ២០១៨) 

សន�ស្សន៍្របសិទ�ផលសំខន់ៗ ៃនករអនុវត�កម�វធិីករងរ និងវធិានករបែន�មក�ុងដណំាក់កល 
េនះ មានដូចតេទ៖ 

1. សមាសភាពេសដ�កិច�ៃនែផ�កឧស្សោហកម�ផ�ត់ផ�ង់ ឧបករណ៍បរកិ�  បេច�កវទិ្យោ នងិ 
េសវកម� បេ្រមីដល់វស័ិយធនធានែរ ៉ និងេ្របងកត ្រត�វបានកំណត់ច្បោស់លស់ និងអច 
វយតៃម�បាន។ 
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2. យ៉ាងតិចមានគេ្រមាងអជីវកម�ធនធានែរក៉្រមិតស�ង់ដរអន�រជាតិមួយ ្រត�វបានដំេណីរករ 
និងបេង�ីតផលេសដ�កិច�សង�មយ៉ាងសំខន់ដល់កម�ុជា។ 

3. យ៉ាងេហចណាស់ មាន Platform ផលិតកម�េ្របង នងិឧស�័នមួយ ្រត�វបានសងសង់រចួ 
និងអចចប់េផ�ីមដំេណីរករផលិតេ្របងកតរបស់កម�ុជាជាេលីកទីមួយ។ 

4. ្រក�មហុ៊នជាតិវស័ិយេ្របងកត ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងមានដំេណីរករ។ 
5. ផលចំណូលជាតិពីវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកតបានេកីនេឡងីេទ�ដង េ្របៀបេធៀបនឹងឆា� ំ

២០១៤។ 
6.  សមត�ភាពជាតិស្រមាប់ករ្រគប់្រគង ្រត�តពិនិត្យ និងតមដនវយតៃម�េលីករករពរ 

សុវត�ិភាពសុខភាព បរសិ� ន និងករទទួលខុស្រត�វសង�ម ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងមាន 
ដំេណីរករ។ 

7. សកម�ភាពអជីវកម�ធនធានែរទ៉ងំអស់ ្រត�វបាន្រគប់្រគង នងិមានភាពអនុេលម្រតឹម្រត�វ
្រសបតមច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�។ 

៧. េគាលករណ៍មលូដ� នរបស្់រកសងួែរ ៉ និងថាមពល ក�ងុយទុ�ស�ស�ធនធានែរ ៉

២០១៨ 

 

ក�ុងករជំរុញអនុវត�ន៍្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស�ខងេលី និង្រសបតមទស្សនវស័ិយរបស់ខ�ួន 
្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ្របកន់ភា� ប់នូវេគាលករណ៍សំខន់ៗដូចខងេ្រកម៖ 

• រល់ករបង�ផលប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�ម ្រត�វមានករទទួលខុស្រត�វ 
និងទូទត់សំណងខូចខត ស� រេឡងីវញិ និង/ឬ ចត់វធិានករែកលំអេដយបុគ�ល 
ែដលបានបង�ផលប៉ះពល់ទងំេនាះ។ 

• ្រត�វជំរុញឲ្យមានករទទួលខុស្រត�វ និងតមា� ភាព ចំេពះ្រគប់ភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់    
រមួទងំសហគមន៍មូលដ� នែដលទទួលផលប៉ះពល់។ 

• សិទ�ិ្រសបច្បោប់ សមធម៌ េយនឌ័រ និងយុត�ិធម៌ក�ុងករទទលួផលពីករអភិវឌ្ឍន៍ 
ធនធានែរ ៉្រត�វជំរុញបេង�ីតេឡងី និងព្រងឹងឲ្យកន់ែត្របេសី រវងអ�កវនិិេយាគ នងិែផ�ក    
េផ្សងៗៃនសង�ម (សហគមន៍មូលដ� ន ជនជាតភិាគតិច ។ល។) ្រពមទងំសិទ�និង 
ផល្របេយាជន៍របស់មនុស្សជំនាន់េ្រកយ្រត�វបានធានាករពរ។ 

• ្របព័ន�ករពរ និងស�ង់ដរសុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម ្រត�វជំរុញឲ្យមានភាព 
សម្រសបតមបទដ� ន នងិករអនុវត�ន៍ទូេទជាអន�រជាតិ ស្រមាប់អជីវកម�ធនធានែរ ៉
និងេ្របងកត។ 
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៨. កំែណទ្រមង់ស� បន័កិច�របស្់រកសងួែរ ៉និងថាមពល 

ក�ុងករជំរុញ និងអនុវត�បណា� យុទ�ស�ស� និងកម�វធិីករងរខងេលី ្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល 
នឹងជំរុញករអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព្របតិបត�ិកររបស់បណា� នាយកដ� ន និងអង�ភាពនានារបស់ខ�ួនឲ្យ
មានករ្របកន់ខ� ប់នូវលក�ណៈសម្បត�ិចំនួន្របា ំ(០៥)ដូចតេទ៖ 

1. មានភាពេឆ�ីយតបខ�ស់ចំេពះត្រម�វកររបស់វស័ិយសធារណៈ និងឯកជន។ 
2. មានភាពជាមា� ស់ និងជាអ�កដឹកនា ំ ក�ុងករកណំត់ និងអនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយ   

យុទ�ស�ស� និងកម�វធិីអន�រគមន៍នានាពក់ព័ន�នឹងវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត។ 
3. មានករទទួលខុស្រត�វវជិា� ជីវៈ និង្រកមសីលធម៌ខ�ស់ េនក�ុងសកម�ភាពនានា និង 

ភាពជាៃដគូរក�ុងកម�វធិីេផ្សងៗរបស់ខ�ួន។ 
4. មានករេប�ជា� ចិត�ខ�ស់ក�ុងភាពជាៃដគូរក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍ ជាមយួអង�ករ ស� ប័ន       

សហគមន៍មូលដ� ន និងភាគីពក់ព័ន�នានា េនក�ុងករេរៀបចំ និងអនុវត�ន៍
េគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� និងែផនករវស័ិយធនធានែរ ៉និងេ្របងកត។ 

5.  មានវធិីស�ស�ករងរេដយែផ�កេលី្របសិទ�ផលជាមូលដ� ន(Performance Based) 
េនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ នងិវយតៃម�លទ�ផលៃនករអនុវត�ន៍យុទ�ស�ស� និងកម�វធិី
ករងរេផ្សងៗរបស់ខ�ួន។ 
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