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 រែុងទិ្សបៅបន្តការបបងកើត និ្ងផ្ែទំសតង់ដ្ឋរផ្ែទំក្បរបបដ្ឋយវជិាជ ជ្៊ីវៈបដ្ើម្ប៊ីការពារ
សុវតាិភាពស្ថធារណ្ៈ ផ្ដ្ ប្ៃើយតបបៅនឹ្ងការផ្លៃ ស់បតូរបរសិ្ថា ន្បដ្ើម្ប៊ីធានាឲ្យបាន្នូ្វរម្មៃ ំង
ព រម្មផ្ដ្ ស្សបត្តម្បំណ្ង ទំ្នារ់ទំ្ន្ងភាគ៊ីពារ់ព័ន្ធបដ្ើម្ប៊ីផ្ណ្នំាការអភិវឌ្ឍរម្មៃ ំងព រម្ម
ផ្ដ្ ម្មន្សម្តាភាព និ្ងស៊ច្បបត់ផ្បន្ត្តម្ស្ថា ន្ភាព ការបងាា ញភាពជាអែរដឹ្រនំាជា រខណ្ៈជាតិ 
និ្ងអន្តរជាតិប ើបទ្បបញ្ញតតិប ើការផ្ែទំ ការបណ្តុ ុះបណាត  រែុង និ្ងបក្ៅក្បបទ្សបដ្ើម្ប៊ីរស្ថង
សម្តាភាពរបស់ក្រុម្ក្បឹរាឲ្យទ្ទ្អ បាន្គិលានុ្បដ្ឋឋ រទំងបរមិ្មណ្ និ្ងគុណ្ភាព និ្ងពក្ងឹងរិច្បច
សហក្បតិបតតិការជាតិ និ្ងអន្តរជាតិបដ្ើម្ប៊ីផ្ច្បររផំ្ រចំ្បបណ្ុះដឹ្ង និ្ងបទ្ពិបស្ថធិកន៍្របស់
គណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជា (គ.គិ.រ) ផ្ដ្ ជាក្ពឹតតិការណ៍្ដ៍្សំខាន់្រែុងក្បវតតិស្ថស្រសតរម្ពុជាផ្ដ្ ក្តូវ
បាន្បបងកើតប ើងបដ្ើម្ប៊ីអនុ្វតតប ើការទ្ទ្អ ខុសក្តូវខាងប ើ។ តអនាទ្៊ីរបស់ គ.គិ.រ គឺមិ្ន្ផ្ម្ន្ផ្សែង
រររំហុស្ាងបដ្ើម្ប៊ីនតនាា បទសបុគា បនាុះបទ្ ជាជាងឃ្ៃ ំបម្ើ ការក្បក្ពឹតតបៅម្ន្បណាត បោ ការណ៍្
ស៊ី ធ៌ិកម្ ភាពសុច្បចរតិ យុតតិធ៌ិកម្ និ្ងភរត៊ីភាពផ្ដ្ ចំបាច់្បរែុងការក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈជំ្ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសតឲ្យ
បាន្គង់វងស និ្ងម្មន្ក្បសិទ្ធិភាព ឃ្ៃ បំម្ើ ការក្បក្ពឹតតរបស់សម្មជិ្រទំងអស់ចំ្បបពាុះររណ្៊ី យរិច្បច
វជិាជ ជ្៊ីវៈ និ្ងបទ្បបញ្ញតតិបនសងៗផ្ដ្ ម្មន្ផ្ច្បងរែុងក្រម្ស៊ី ធ៌ិកម្គិលានុ្បដ្ឋឋ រ និ្ងការពាររិតតយស 
និ្ងឥសសរភាពរបស់វជិាជ ជ្៊ីវៈជំ្ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសត។  
 ច្បរខុវស័ិយរបស់ គ.គិ.រ គឺ «គិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកាទំងអស់បៅរែុងក្បបទ្សរម្ពុជា (ជាតិ និ្ង
បរបទ្ស) នត ់បសវាក្បរបបដ្ឋយគុណ្ភាពខពស់ដ្ ់អែរជ្ម្ងឺ និ្ងជំ្នាញវជិាជ ជ្៊ីវៈផ្ែទំក្តវូបាន្ផ្នអរ
ប ើបោ ន្បោបាយ អ និ្ងបររ តិ៍ប ម្ ុះ»។ បដ្ើម្ប៊ីសបក្ម្ច្បបាន្ត្តម្ច្បរខុវស័ិយ គ.គិ.រ ម្មន្បបសរម្ម
ឃ្ៃ ំបម្ើ ការក្បក្ពឹតត និ្ងការពាររិតតយស និ្ងឥសសរភាពរបស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកាទំងអស់ដូ្ច្បម្មន្
ផ្ច្បងរែុង ច្បាប់សត៊ីព៊ីការបបងកើតគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជាផ្ដ្ ក្បកាសឲ្យបក្បើបដ្ឋយក្ពុះរាជ្ក្រឹតយ
ប ខ ន្ស/ររត/០៩០៦/៣៨៩ ចុ្បុះម្ែងទ្៊ី១៧ ផ្ខស៊ីហា ឆ្ែ ំ២០០៧។ 
 គ.គិ.រ បាន្បញ្ចូ  បៅរែុងសហគម្ន៍្រែុងតំបន់្បដ្ើម្ប៊ីសិរា ផ្ច្បររផំ្ រ និ្ងពក្ងឹង
សម្តាភាពស្ថា ប័ន្រែុងរិច្បចខិតខំក្បឹងផ្ក្បងបដ្ើម្ប៊ីក្បមូ្ គិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកាផ្ដ្ ម្មន្គុណ្សម្បតតិ
ក្គប់ក្ោន់្ស៊ច្បក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈជំ្ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសតរែុងក្ពុះរាជាណាច្បក្ររម្ពុជាក្បរបបដ្ឋយវជិាជ ជ្៊ីវៈ
ស្សបត្តម្ក្រម្ស៊ី ធ៌ិកម្គិលានុ្បដ្ឋឋ រ និ្ោម្ការផ្ែទំរបស់ក្បបទ្សរម្ពុជា និ្ងអន្តរជាតិ។ 
 បដ្ើម្ប៊ីសបក្ម្ច្បបោ បំណ្ងខាងប ើ គ.គិ.រ បាន្បបងកើត និ្ងអនុ្វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី ១ 
(២០១៤-២០១៦) ផ្ដ្ បាន្ដ្ឋរ់បច្បញនូ្វសរម្មភាពសំខាន់្ៗចំ្បន្អន្ប៊ីគឺ៖ (១) សតង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្៊ីវៈ (២) 
ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ និ្ង(៣) យុទ្ធស្ថស្រសតទំ្នារ់ទំ្ន្ង។ រហូតដ្ ់ឆ្ែ ំ ២០១៦ គ.គិ.រ 
បាន្សបក្ម្ច្បនូ្វសមិ្ទ្ធន សំខាន់្ៗម្អយចំ្បន្អន្ព៊ីការអនុ្វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី១។ 



 

 គ.គិ.រ តក្ម្ូវ និ្ងម្មន្បោ បៅរែុងការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន្ និ្ងការរស្ថងសម្តាភាពបុគា ។ 
រ.គិ.ជ្ បាន្បបងកើត និ្ងបក្តៀម្ខៃអន្រអច្បជាបស្សច្បបដ្ើម្ប៊ីអនុ្វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី២ (២០១៧-២០១៩) 
ផ្ដ្ សំបៅបធិកែើឲ្យក្បបសើរប ើងជាបន្តបនាា ប់នូ្វការរស្ថងសម្តាភាពស្ថា ប័ន្ និ្ងវជិាជ ជ្៊ីវៈផ្ែទំបដ្ឋយ
ការរពឺំងទុ្រថានឹ្ងប ើររម្ពស់សុខភាព និ្ងសុវតាិភាពអែរជ្ម្ងឺ។ 
 ត្តងនាម្ឲ្យ គ.គិ.រ ខាុំសូម្ផ្ែៃងអំណ្រគុណ្ោ៉ាងក្ជា បក្ៅដ្ ់ក្រសអងសុខាភិបា ចំ្បបពាុះ
ការោំក្ទ្ោ៉ាងបពញទំ្ហឹងដ្ ់ គ.គិ.រ។ ខាុំរ៍សូម្អរគុណ្ដ្ ់អែរនត ់បសវាផ្ែទំសុខភាពទំង
អស់ (ទំងរដ្ឋ និ្ងឯរជ្ន្) សក្ម្មប់រិច្បចសហក្បតិបតតិការោ៉ាងជិ្តសែិត ការោំក្ទ្ និ្ងការសក្ម្ប
សក្ម្រ របស់ពអរបគប ើក្គប់ការងារន្៊ីម្អយៗរបស់ គ.គិ.រ។ សូម្ផ្ែៃងអំណ្រគុណ្ោ៉ាងក្ជា បក្ៅ
ចំ្បបពាុះម្ដ្គូរអភិវឌ្ឍនានាដូ្ច្បជាស្ថធារណ្រដ្ឋសហព័ន្ធស៊ ៃឺម្៉ាង់ និ្ងភាែ រ់ងារអនុ្វតតរបស់ខៃអន្ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) អងាការសុខភាពពិភព
បលារ (WHO) ទ្៊ីភាែ រ់ងារជំ្ន្អយសហរដ្ឋស៊បម្ររិសក្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) និ្ងគបក្ម្មង
អនុ្វតតរបស់ខៃអន្បដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹង និ្ងប ើររម្ពស់ក្បព័ន្ធ (ASSIST) សក្ម្មប់ការោំក្ទ្បបងកើត គ.គិ.រ។ 
បយើងសូម្បកាតសរបសើរចំ្បបពាុះការោំក្ទ្បន្ុះបក្ពាុះវាម្មន្ស្ថរសំខាន់្សក្ម្មប់ គ.គិ.រ បដ្ើម្ប៊ីអភិវឌ្ឍ 
និ្ងបំបពញតអនាទ្៊ីរបស់ខៃអន្។ 
 ខាុំបជ្ឿជារ់ោ៉ាងមុ្តមំ្មថាការក្គប់ក្គង និ្ងបុគា ិររបស់ គ.គិ.រ នឹ្ងចូ្ប រអម្ោ៉ាងសរម្មរែុង
ការអនុ្វតតរម្មវធិិក៊ី និ្ងសរម្មភាពបៅរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ីឲ្យទ្ទ្អ បាន្បជាគជ័្យ។ 

 

ភែំបពញ, ម្ែងទ្៊ី ១៨ ផ្ខធិកែូ ឆ្ែ ំ២០១៧ 
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I. សសចរតីសែតើម្ 

១. ក្របខណ្ឌ ច្បាប់ 
 ក្រមុ្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជា (គ.គិ.រ) បាន្បបងកើតប ើងរែុងឆ្ែ ំ ២០០៧ បដ្ឋយម្មន្បោ 
បំណ្ងធានានូ្វសុវតាិភាពស្ថធារណ្ៈបដ្ឋយនិ្យ័តរម្មប ើក្បព័ន្ធអប់រគិំលានុ្បដ្ឋឋ រ និ្ងរំណ្ត់
ទិ្សបៅយុទ្ធស្ថស្រសតសក្ម្មប់ គ.គិ.រ និ្ងក្តរតពិនិ្តយការងាររបស់បុគា ិរជាន់្ខពស់របស់ 
គ.គិ.រ។ ប ើសព៊ីបន្ុះបៅបទ្ៀត ការបបងកើត រ.គ.រ ប ើងគឺរែុងបោ បំណ្ងក្បមូ្ 
គិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកាទំងអស់ផ្ដ្ ម្មន្ន្៊ីតិសម្បទក្គប់ក្ោន់្ ស៊ច្បក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈជំ្ន្អយ
បវជ្ជស្ថស្រសតបៅរែុងក្ពុះរាជាណាច្បក្ររម្ពុជា។ 
 គិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកាទំងអស់ផ្ដ្ ក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈជំ្ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសត ក្តូវសំុចុ្បុះប ម្ ុះបៅរែុង
បញ្ជ ៊ីគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ រ បហើយ គ.គិ.រ ក្តវូឃ្ៃ ំបម្ើ ការក្បក្ពឹតតបៅម្ន្បណាត បោ ការណ៍្
ស៊ី ធ៌ិកម្ ភាពសុច្បចរតិ យុតតិធ៌ិកម្ និ្ងភរត៊ីភាពចំបាច់្បរែុងការក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈជំ្ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសតឲ្យ
បាន្គង់វងស និ្ងម្មន្ក្បសិទ្ធភាព។ គ.គិ.រ ក្តូវឃ្ៃ ំបម្ើ ការក្បតិបតតិរបស់សម្មជិ្ររបស់ខៃអន្
ទំងអស់ ចំ្បបពាុះររណ្៊ី យរិច្បចវជិាជ ជ្៊ីវៈក្ពម្ទំងបទ្បបញ្ញតតិទំងឡាយ ផ្ដ្ ម្មន្ផ្ច្បងបៅរែុងក្រម្
ស៊ី ធ៌ិកម្គិលានុ្បដ្ឋឋ រ។ 

២. រច្បនាសម្ព័ន្ធស្ថា ប័ន្ 
 គ.គិ.រ ក្តូវបាន្ដឹ្រនំាបដ្ឋយក្បធាន្ម្អយ (១) របូ និ្ងោំក្ទ្បដ្ឋយអនុ្ក្បធាន្ព៊ីរ (២) របូ។ 
ក្បធាន្ និ្ងអនុ្ក្បធាន្ក្តូវបាន្អម្បដ្ឋយអគាប ខាធិិកការ និ្ងអគាប ចធិិកការង និ្ងបហរញ្ញិរ។ 
ក្បធាន្ម្មន្ការទ្ទ្អ ខុសក្តូវដឹ្រនំា គ.គិ.រ ទ្ទ្អ បន្ាុរអនុ្វតតបោ ន្បោបាយ បោ បៅ 
និ្ងបោ បំណ្ងរបស់ គ.គិ.រ បហើយម្មន្សិទ្ធិបធិកែើសរម្មភាពប ើក្គប់រិច្បចការទំងអស់ផ្ដ្ ម្មន្
ផ្ច្បងបៅរែុងច្បាប់ ជាពិបសសក្បធាន្ជាអែរក្គប់ក្គងប ើធិកន្ធាន្ម្នុ្សសរបស់ គ.គិ.រ។ 
 គ.គិ.រ បៅផ្តម្មន្ធិកន្ធាន្ម្នុ្សសតិច្បតអច្បបដ្ឋយស្ថរពំុម្មន្បុគា ិរក្គប់ក្ោន់្បធិកែើការបពញ
បម្ម៉ាងបដ្ើម្ប៊ីជ្អយដ្ ់រិច្បចការក្បតិបតតិការរបស់ គ.គិ.រ ព៊ីបក្ពាុះពអរបគទំងអស់គឺបធិកែើការបដ្ឋយ
សម័ក្គចិ្បតត ប ើរផ្ ងផ្តបុគា ិររដ្ឋបា បពញបម្ម៉ាង បហើយធិកន្ធាន្ហិរញ្ញវតាុសក្ម្មប់ក្បតិបតតិ
ការរបស់ គ.គិ.រ គឺពឹងផ្នអរប ើការបង់វភិាគទន្របស់សម្មជិ្រ។ 
 គ.គិ.រ បំបពញភាររិច្បចរបស់ខៃអន្ត្តម្រយៈក្រុម្ក្បឹរាគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ របខតត ក្រុង ផ្ដ្ 
សរបសរអរសរកាត់ថា រ.គិ.ខ ក្រុម្ក្បឹរាគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ រភូមិ្ភាគ ផ្ដ្ សរបសរអរសរកាត់
ថា រ.គិ.ភ និ្ងក្រមុ្ក្បឹរាគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ រជាតិផ្ដ្ សរបសរអរសរកាត់ថា រ.គិ.ជ្។ 
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៣. ច្បរខុ វស័ិយ បបសរម្ម និ្ងតម្ម្ៃ 
ច្បរខុវស័ិយ 
«គិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកាទំងអស់បៅរែុងក្បបទ្សរម្ពុជា (ជាតិ និ្ងបរបទ្ស) នត ់បសវាក្បរប
បដ្ឋយគុណ្ភាពខពស់ដ្ ់អែរជ្ម្ងឺ និ្ងជំ្នាញវជិាជ ជ្៊ីវៈផ្ែទំក្តូវបាន្ផ្នអរប ើបោ ន្បោបាយ អ 
និ្ងបររ តិ៍ប ម្ ុះ។» 
បបសរម្ម 
«ឃ្ៃ បំម្ើ ការក្បក្ពឹតតសតង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្៊ីវៈ និ្ងការពាររិតតិយស និ្ងឥសសរភាពសក្ម្មប់ការក្បរបវជិាជ
ជ្៊ីវៈក្បរបបដ្ឋយចិ្បរភាព និ្ងក្បសិទ្ធភាព។» 
តម្ម្ៃ 
តម្ម្ៃម្ន្ គ.គិ.រ ្ៃុុះបញ្ហច ងំព៊ីច្បរោិ ឥរោិបទ្ និ្ងច្បររិ រខណ្ៈរបស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ ជា
 ទ្ធន ម្មន្ឥទ្ធិព បៅប ើការសបក្ម្ច្បចិ្បតត និ្ងសមិ្ទ្ធន ។ តម្ម្ៃ និ្ងឥរោិបទ្របស់ គ.គិ.រ 
ម្មន្៖ 

 ការសហការ 
 បសច្បរត៊ីសុច្បចរតិ 
 សម្តាភាពវជិាជ ជ្៊ីវៈ 
 តម្មៃ ភាព និ្ងគណ្បន្យយភាព 
 ប ើររម្ពស់និ្មិ្តតរបូម្ន្វជិាជ ជ្៊ីវៈផ្ែទំបវជ្ជស្ថស្រសតបៅរែុងក្ពុះរាជាណាច្បក្ររម្ពុជា 

II. ការព្តួតរិនិតយស ើងវិញស ើការអនុវតតផែនការ
យុទ្ធសាស្រសតទ្ី១ (២០១៤-២០១៦) 

១. សរម្មភាពបាន្បញ្ច ប់ 
 ការបបងកើតផ្ដ្ន្រំណ្ត់វជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

 ការបបងកើតគណ្ៈរម្មម ធិិកការវន័ិ្យ 

 ការបបងកើតសតង់ដ្ឋរអបបរម្មសក្ម្មប់ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី 
 ការបបងកើតក្រម្ស៊ី ធ៌ិកម្សក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

 ការបបងកើតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំាសត៊ីព៊ីការជ្អយសបរងាា ុះោែ បៅវញិបៅម្រសក្ម្មប់សម្មជិ្រ 
គ.គិ.រ 

 ការបបងកើតនិ្មិ្តតសញ្ហញ សក្ម្មប់ គ.គិ.រ និ្ង 

 ទ្៊ីតំ្តងបបណាត ុះស៊សន្ែសក្ម្មប់ការោិ ័យរបស់ គ.គិ.រ។ 
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២. សរម្មភាពរំពុងបន្ត 
 សរម្មភាពផ្ដ្ ពំុទន់្បាន្បញ្ច ប់បៅរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី១ ក្តូវបាន្បន្តយរបៅ
អនុ្វតតរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី២៖ 
 ការបបងកើតសតង់ដ្ឋរម្ន្ទ្ក្ម្ង់ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងនត ់ស៊ជាា បណ្ណ 
 ការបបងកើតដំ្បណ្ើ រការការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ 
 ការបបងកើតក្បព័ន្ធទិ្ន្ែន័្យសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

 ការបបងកើតទ្សសនាវដ្ត៊ីគិលានុ្បដ្ឋឋ រ និ្ង 

 ការបបងកើតគណ្ន្៊ីសក្ម្មប់ រ.គិ.ខ។ 

III. ផែនការយុទ្ធសាស្រសត II (២០១៧-២០១៩) 

១. ការវភិាគយុទ្ធស្ថស្រសត (ការវភិាគប ើរត្តត អតតបនាម័្ត និ្ងសតាម័្ត) 
(SWOT Analysis) របស់ គ.គិ.រ 

 ការវភិាគប ើរត្តត អតតបនាម័្ត និ្ងសតានុ្ម័្ត ជាវធិិក៊ីវភិាគម្អយដ៍្ម្មន្ស្ថរៈសំខាន់្សក្ម្មប់
វភិាគប ើចំ្បណុ្ច្បខាៃ ំង ចំ្បណុ្ច្បបខាយ កាលានុ្វតតភាព និ្ងគំនាបម្ន្ស្ថា ន្ភាពបច្បចុបបន្ែរបស់ 
គ.គិ.រ។  ចំ្បណុ្ច្បខាៃ ំងគឺជារត្តត ម្នារែុងផ្ដ្ បធិកែើឲ្យ គ.គិ.រ ម្មន្ដំ្បណ្ើ រការបៅមុ្ខ ចំ្បផ្ណ្រឯ
ចំ្បណុ្ច្បបខាយគឺជារត្តត ម្នារែុងផ្ដ្ រាងំសាុះដ្ ់ដំ្បណ្ើ រការ និ្ងការអភិវឌ្ឍរបស់ គ.គិ.រ។ ដូ្ច្ប
បន្ុះ ផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតក្តូវបផ្លត តប ើសរម្មភាពទំងឡាយសំបៅពក្ងឹងចំ្បណុ្ច្បខាៃ ំង បដ្ឋយ
កាត់បន្ាយ ឫ ុបបំបាត់ចំ្បណុ្ច្បបខាយ។ 
 កាលានុ្វតតភាពគឺជារត្តត ម្នាបក្ៅផ្ដ្ នត ់ន វជិ្ជម្មន្ ចំ្បផ្ណ្រឯគំនាបគឺជារត្តត ម្នាបក្ៅ
ផ្ដ្ ន អវជិ្ជម្មន្ដ្ ់ គ.គិ.រ។ រត្តត ទំងព៊ីរបន្ុះស៊ច្បរងឥទ្ធិព ព៊ីបរោិកាសខាងបក្ៅម្ន្ 
គ.គិ.រ។ ការរំណ្ត់រត្តត ទំងបន្ុះបធិកែើឲ្យងាយស្សរ ដ្ ់ការបបងកើតយុទ្ធស្ថស្រសត បដ្ើម្ប៊ីទញយរ
ន ក្បបោជ្ន៍្ព៊ីកាលានុ្វតតភាព និ្ងសក្ម្ម គំនាបទំងបនាុះ។ 
 គ.គិ.រ សបក្ម្ច្បបាន្នូ្វសមិ្ទ្ធន ជាបក្ច្បើន្គអរឲ្យរត់សំកា ់ត្តម្រយៈការអនុ្វតតផ្នន្ការ
យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី ១ (២០១៤-២០១៦)។ បទុះជាោ៉ាងណារត៊ី រ៍បៅម្មន្ចំ្បណុ្ច្បជាបក្ច្បើន្បទ្ៀតផ្ដ្ 
ក្តូវរស្ថង និ្ងអភិវឌ្ឍបផ្ន្ាម្បទ្ៀតរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតដំ្នារ់កា ទ្៊ី២ (២០១៧-២០១៩) 
បន្ុះ។ ត្តរាងខាងបក្កាម្បន្ុះបងាា ញព៊ីការវភិាគប ើរត្តត អតតបនាម័្ត និ្ងសតានុ្ម័្តរបស់ 
គ.គិ.រ។ 
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ការវភិាគប ើរត្តត អតតបនាម័្ត និ្ងសតានុ្ម័្ត (SWOT Analysis) របស់ គ.គិ.រ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំ្បណុ្ច្បខាៃ ំង 

 ក្ពុះរាជ្ក្រឹតយប ើច្បាប់សត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរប
វជិាជ ជ្៊ីវៈវស័ិយសុខាភិបា ឆ្ែ ំ ២០១៦ 

 ក្ពុះរាជ្ក្រឹតយសត៊ីព៊ីការបបងកើតក្រុម្ក្បឹរា
គិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជា 

 ក្បធាន្ម្ន្ា៊ីសុខាភិបា  និ្ងក្បធាន្ម្ន្ា៊ីបពទ្យោំក្ទ្ 
គ.គិ.រ 

 សម្មជិ្រ គ.គិ.រ ោំក្ទ្ដ្ ់ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី
គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

 គិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកាចូ្ប រអម្ និ្ងចុ្បុះបញ្ជ ៊ីជាម្អយ 
គ.គិ.រ 

 យុទ្ធស្ថស្រសតក្រមុ្ក្បឹរាសុខាភិបា ឆ្ែ ំ ២០១៥-
២០២០ 

ចំ្បណុ្ច្បបខាយ 

 មិ្ន្ម្មន្ែវកិាបដ្ើម្ប៊ីបក្ជ្ើសបរ ើសបុគា ិរ និ្ងោំក្ទ្
ដ្ ់ក្បតិបតតិការ 

 មិ្ន្ម្មន្ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គប់ទិ្ន្ែន័្យប ើចំ្បន្អន្
គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ បាន្ចុ្បុះបញ្ជ ៊ី 

 ការយ ់ដឹ្ងនូ្វម្មន្រក្មិ្តថាបតើ គ.គិ.រ ជាអែ៊ី 
បហើយអែ៊ីផ្ដ្  គ.គិ.រ បធិកែើសក្ម្មប់ស្ថធារណ្ជ្ន្ 
និ្ងជាពិបសសគិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកា 

 បគហទំ្ព័រ និ្ង FB មិ្ន្ម្មន្បច្បចុបបន្ែភាព 

 ពំុទន់្ម្មន្ក្បព័ន្ធនត ់ស៊ជាា បណ្ណបៅប ើយ 

 សម្តាភាពរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ បៅម្មន្រក្មិ្ត 

 

 កាលានុ្វតតភាព 

 ច្បាប់ែម៊ីសត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈវស័ិយ
សុខាភិបា ឆ្ែ ំ ២០១៦ (ការពិន័្យប ើការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី 
និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ) 

 រិច្បចសហក្បតិបតតិការ អជាម្អយបណាត រដ្ឋជា
សម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ទំងអស់ត្តម្រយៈការចូ្ប រអម្រែុង
រិច្បចក្បជំុ្ AJCCN  និ្ងរិច្បចក្បជំុ្សក្ម្បសក្ម្រ 
បនសងៗបទ្ៀត 

 ការោំក្ទ្ព៊ីស្ថា ប័ន្ជាតិ និ្ងអន្តរជាតិជាពិបសសព៊ី
ក្រសអងសុខាភិបា  

 ការបធិកែើឲ្យក្បបសើរប ើងប ើក្បព័ន្ធឌ្៊ីជ្៊ីែ  
(បគហទំ្ព័រ និ្ងFB) 

 ក្បព័ន្ធនត ់ស៊ជាា បណ្ណឲ្យស្សបត្តម្ច្បាប់ែម៊ី 
 ផ្រសក្ម្រ ដំ្បណ្ើ រការចុ្បុះប ម្ ុះបដ្ើម្ប៊ីឲ្យងាយ
ស្សរ ជាងមុ្ន្ 

គំនាប 

 ក្បព័ន្ធក្តរតពិនិ្តយប ើការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់
ស៊ជាា បណ្ណ 

 រិច្បចសហក្បតិបតតិការព៊ីក្រសអងសុខាភិបា ប ើ
ការអនុ្វតតច្បាប់ែម៊ី 

 បុគា ិរជំ្នាញបធិកែើការបពញបម្ម៉ាងប ើការចុ្បុះ
បញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ (ទំងប ើក្រដ្ឋស 
និ្ងត្តម្បបច្បចរវទិ្ាអន្ឡាញ 

 ពំុម្មន្ការោិ ័យអចិ្បម្រន្តយ៍ 
 រិច្បចសហក្បតិបតតិការបៅម្មន្រំណ្ត់រវាង 
គ.គិ.រ និ្ងតំណាងគិលានុ្បដ្ឋឋ របៅត្តម្
ម្ន្ា៊ីបពទ្យ 

 ការបបតជាា ចិ្បតតបៅតិច្បតអច្បព៊ីម្រន្ត៊ីរបស់ រ.គិ.ខ 
 

រត្ត
តម្ន
ារែ ុង

 
រត្ត
តម្ន
ាបក្ៅ
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២. បញ្ហា ក្បឈម្ 
 សម្តាភាព និ្ងបព បវលាបៅម្មន្រំណ្ត់សក្ម្មប់បុគា ិរ និ្ងសម្មជិ្ររបស់ គ.គិ.រ 

 ការខែុះខាតនូ្វធិកន្ធាន្បបច្បចរបទ្ស និ្ងហិរញ្ញវតាុ និ្ងការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតាុ 
 ការខែុះខាតនូ្វសតង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្៊ីវៈទំងព៊ីរភាស្ថផ្ដ្ ជាការផ្ណ្នំាដ្ ់ គ.គិ.រ និ្ង
គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

 ោម ន្ក្បព័ន្ធចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ 
 ោម ន្ក្បព័ន្ធក្តរតពិនិ្តយ និ្ងវាយតម្ម្ៃ និ្ង 

 ោម ន្ទ្៊ីតំ្តងការោិ ័យជាអចិ្បម្រន្តយ៍សក្ម្មប់បធិកែើការក្បតិបតតិការងារក្បចំម្ែង។ 

៣. បោ បំណ្ង និ្ងផ្នែរម្ន្ការងារ 
 ត្តម្ការវភិាគប ើរត្តត អតតបនាម័្ត និ្ងសតានុ្ម័្ត (SWOT) របស់ គ.គិ.រ ផ្នន្ការ
យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី II បាន្ដ្ឋរ់បច្បញនូ្វតក្ម្ូវការសក្ម្មប់អភិវឌ្ឍ និ្ងពក្ងឹងប ើផ្នែរ៤សំខាន់្ៗ៖ 

 សតង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្៊ីវៈ 
o ការរំណ្ត់ និ្ងផ្ែររាសតង់ដ្ឋរផ្ែទំសុខភាពសក្ម្មប់ការពារសុវតាិភាពស្ថធារណ្ៈ 
o ការធានានូ្វសម្បទសម្ស្សបសក្ម្មប់ក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈរបស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

 ក្បព័ន្ធការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ 
o ការបបងកើន្ចំ្បន្អន្ម្ន្ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីរបស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 
o ការនត ់ស៊ជាា បណ្ណដ្ ់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

 ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការរស្ថងសម្តាភាពស្ថា ប័ន្ 
o ការចូ្ប រអម្ព៊ីភាគ៊ីពារ់ព័ន្ធបដ្ើម្ប៊ីការអភិវឌ្ឍម្ន្រម្មៃ ំងព រម្មផ្ដ្ ម្មន្សម្តាភាព 
និ្ងស៊ច្បបត់ផ្បន្បាន្ 

o យុទ្ធស្ថស្រសតទំ្នារ់ទំ្ន្ងត្តម្រយៈការពក្ងឹងរិច្បចសហក្បតិបតតិការជាតិ និ្ងអន្តរជាតិ
បដ្ើម្ប៊ីផ្ច្បររផំ្ រចំ្បបណ្ុះដឹ្ង និ្ងបទ្ពិបស្ថធិកន៍្ 

 ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការរស្ថងសម្តាភាពបុគា  
o ការបងាា ញភាពជាអែរដឹ្រនំាជាតិ និ្ងអន្តរជាតិរែុងបទ្បបញ្ញតតិម្ន្ការផ្ែទំ 
o ការបណ្តុ ុះបណាត  រែុង និ្ងបក្ៅក្បបទ្សបដ្ើម្ប៊ីរស្ថងសម្តាភាពក្រុម្ក្បឹរាបដ្ើម្ប៊ី
្ន្បៅទ្ទ្អ បាន្ចំ្បន្អន្គិលានុ្បដ្ឋឋ ររែុងរក្មិ្តម្អយ និ្ងក្បរបបដ្ឋយ
គុណ្ភាព។ 

រ. សតង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្៊ីវៈ 
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 រែុងអំ ុងបព ប៉ាុនាម ន្ឆ្ែ ំរន្ៃងម្របន្ុះ គ.គិ.រ បាន្បបងកើតសតង់ដ្ឋរម្អយចំ្បន្អន្ដូ្ច្បជា
ក្រម្ស៊ី ធ៌ិកម្ការផ្ែទំ សតង់ដ្ឋរម្ន្ការផ្ែទំ សតង់ដ្ឋរសម្តាភាពសែូ ម្ន្ការផ្ែទំ។ ។ 
គ.គិ.រ នឹ្ងបន្តបបងកើតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា សតង់ដ្ឋរ និ្ងបសៀវបៅផ្ណ្នំាបផ្ន្ាម្បទ្ៀតបដ្ើម្ប៊ី
ប ើររម្ពស់គុណ្ភាពគិលានុ្បដ្ឋឋ របដ្ើម្ប៊្ី ន្ដ្ ់សតង់ដ្ឋរជាតិ និ្ងអន្តរជាតិ។ គ.គិ.រ 
នឹ្ងបរៀបចំ្បការបណ្តុ ុះបណាត  ជាក្បព័ន្ធ និ្ងសុ៊ីជ្បក្ៅប ើសតង់ដ្ឋរ បោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា និ្ង
បសៀវបៅផ្ណ្នំាទំងបនាុះដ្ ់គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ បាន្បក្ជ្ើសបរ ើស។ 
 គ.គិ.រ មិ្ន្ក្តឹម្ផ្តបផ្លត តប ើបរមិ្មណ្ម្ន្គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ បាន្ចុ្បុះបញ្ជ ៊ីបនាុះបទ្ផ្ែម្
ទំងប ើគុណ្ភាព និ្ងក្បសិទ្ធភាពម្ន្បសវាផ្ែទំនងផ្ដ្រ។ ការបធិកែើឲ្យក្បបសើរប ើង និ្ងការបធិកែើ
បច្បចុបបន្ែភាពជាក្បចំប ើសម្តាភាព ចំ្បបណ្ុះដឹ្ងម្ន្សតង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្៊ីវៈ និ្ងជំ្នាញបនសងៗបទ្ៀត
គឺជាភាររិច្បចស៊ទិ្ភាពសក្ម្មប់ គ.គិ.រ រែុងការបធិកែើឲ្យគិលានុ្បដ្ឋឋ រកាៃ យជាអែរជំ្នាញផ្ដ្ 
ម្មន្សម្តាភាព និ្ងស៊ច្បបជ្ឿទុ្រចិ្បតតបាន្ត្តម្សតង់ដ្ឋរអន្តរជាតិត្តម្រយៈបបងកើត 
បោ ការណ៍្ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្៊ីវៈបន្ត (CPD) សក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ បហើយអែ៊ីផ្ដ្ សំខាន់្
ជាងបន្ុះបៅបទ្ៀតបនាុះគឺដំ្បណ្ើ រការការអនុ្វតតប ើ CPD។ 
ខ. ក្បព័ន្ធការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ 

បៅផ្ខវចិ្បឆិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ ច្បាប់សត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈវស័ិយសុខាភិបា 
ក្តូវបាន្អនុ្ម័្តដ្ឋរ់ឲ្យអនុ្វតតបដ្ឋយក្ពុះរាជ្ក្រម្ប ខ ន្ស/ររម្/០១៤ ផ្ដ្ ផ្ច្បងបផ្លត ត
សំខាន់្ប ើអងាភាពផ្ដ្ ទ្ទ្អ ខុសក្តូវប ើការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងនត ់ស៊ជាា បណ្ណ។ អែរជំ្នាញ
សុខាភិបា ទំងអស់ផ្ដ្ ម្មន្បំណ្ងក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈក្តូវម្មន្បញ្ជ ៊ីការ និ្ងស៊ជាា បណ្ណ
ក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈជាម្អយក្រុម្ក្បឹរាវជិាជ ជ្៊ីវៈផ្ដ្ ពារ់ព័ន្ធបរៀងៗខៃអន្។ គ.គិ.រ ក្តូវបធិកែើឲ្យក្បបសើរ
ប ើងប ើក្បព័ន្ធការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីនាបព បច្បចុបបន្ែបដ្ើម្ប៊ីបធិកែើឲ្យកាន់្ផ្តងាយស្សរ សក្ម្មប់
គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ ចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងបបងកើតក្បព័ន្ធនត ់ស៊ជាា បណ្ណសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ 
បាន្ចុ្បុះបញ្ជ ៊ីទំងអស់។ 
គ. ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការរស្ថងសម្តាភាពស្ថា ប័ន្ 
 ការរស្ថងសម្តាភាពគឺជាតក្ម្ូវការចំបាច់្បបំនុតរបស់ គ.គិ.រ។ រច្បនាសម្ព័ន្ធ
អងាភាព និ្ងក្បតិបតតិការរបស់ គ.គិ.រ ក្តវូពក្ងឹងត្តម្រយៈការបណ្តុ ុះបណាត   និ្ងបទ្
ពិបស្ថធិកន៍្ផ្ដ្ ទ្ទ្អ បាន្ព៊ីក្រុម្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ រដ៍្ម្ទ្បទ្ៀតរែុងស៊ស្ថនល ន្រ៍ដូ្ច្បជា
ក្បបទ្សបនសងៗបទ្ៀត។ 
 ភាពជាម្ដ្គូរជាម្អយស្ថា ប័ន្ផ្ដ្ ម្មន្បទ្ពិបស្ថធិកន៍្បៅរែុងតំបន់្ និ្ងទូ្ទំងពិភព
បលារក្តូវផ្តយរម្រពិចរណាសក្ម្មប់ គ.គិ.រ បដ្ើម្ប៊ីររា និ្ងពក្ងឹងទំ្នារ់ទំ្ន្ងរបស់ខៃអន្
ជាម្អយក្រមុ្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ រស៊ស្ថនល ន្ និ្ងក្រុម្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ រអន្តរជាតិ (ICN) រ៍ដូ្ច្ប
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ជាការចូ្ប រអម្ជាម្អយគណ្ៈរម្មម ធិិកការសក្ម្បសក្ម្រ រអម្ស៊ស្ថនល ន្ប ើបសវាផ្ែទំ (AJCCN)។ 
គ.គិ.រ រ៍បាន្បបងកើតទំ្នារ់ទំ្ន្ងជាម្អយក្រមុ្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ របនសងៗបទ្ៀតរែុងតំបន់្
បដ្ើម្ប៊ីផ្លៃ ស់បតូរគំនិ្ត បទ្ពិបស្ថធិកន៍្ និ្ងការអនុ្វតត អៗ ។ ចំ្បបណ្ុះដឹ្ងក្បបភទ្បន្ុះម្មន្
អតាក្បបោជ្ន៍្ខាៃ ំងណាស់សក្ម្មប់ គ.គិ.រ បដ្ើម្ប៊ីរស្ថងសម្តាភាពរបស់ខៃអន្។ 
 យុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះម្មន្បោ បៅរស្ថង និ្ងពក្ងឹងបររ តិ៍ប ម្ ុះរបស់ គ.គិ.រ។ គ.គិ.រ 
ក្តូវផ្តជាស្ថា ប័ន្ម្អយផ្ដ្ ទ្ទ្អ បាន្ការបោរព និ្ងបកាតសរបសើរ។ ការងាររបស់ គ.គិ.រ 
ម្មន្ស្ថរៈសំខាន់្ និ្ងម្មន្ក្បសិទ្ធភាពដ្រាបណាក្រសអងសុខាភិបា  គិលានុ្បដ្ឋឋ រ-យិកា 
និ្ងស្ថធារណ្ជ្ន្ោំក្ទ្ និ្ងទ្ទ្អ ស្ថា  ់ព៊ីតម្ម្ៃ និ្ងគុណ្ក្បបោជ្ន៍្ម្ន្ការងាររបស់ 
គ.គិ.រ ។ បដ្ើម្ប៊្ី ន្បៅសបក្ម្ច្បបាន្បោ បៅបន្ុះ គ.គិ.រ ក្តូវពក្ងឹងរច្បនាសម្ព័ន្ធម្នារែុង 
និ្ងទំ្នារ់ទំ្ន្ងម្នាបក្ៅ។ ការពក្ងឹងរច្បនាសម្ព័ន្ធម្នារែុងបន្ុះសំបៅដ្ ់តអនាទ្៊ី និ្ងការទ្ទ្អ 
ខុសក្តូវរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ ក្បព័ន្ធការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ ក្បព័ន្ធការក្គប់
ក្គងទិ្ន្ែន័្យ និ្ងក្បព័ន្ធបបច្បចរវទិ្ាទំ្នារ់ទំ្ន្ងព័ត៌ម្មន្វទិ្ា (ICT)។ គ.គិ.រ ក្តវូបធិកែើឲ្យ
ក្បបសើរប ើងនូ្វក្បព័ន្ធចុ្បុះបញ្ជ ៊ីនាបព បច្បចុបបន្ែ និ្ងបបងកើតក្បព័ន្ធនត ់ស៊ជាា បណ្ណឲ្យស្សប
ត្តម្ច្បាប់សត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈបដ្ើម្ប៊ីគុណ្ភាព និ្ងក្បសិទ្ធភាពម្ន្
ក្បតិបតតិការរបស់ខៃអន្។ ក្បព័ន្ធការក្គប់ក្គងទិ្ន្ែន័្យសំបៅប ើការក្គប់ក្គងក្បព័ន្ធទិ្ន្ែន័្យ
ឌ្៊ីជ្៊ីែ របស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ បាន្ចុ្បុះបញ្ជ ៊ីទំងគិលានុ្បដ្ឋឋ ររែុងស្សុរ និ្ងបរបទ្ស។ 
ក្បព័ន្ធ ICT ផ្ដ្ ម្មន្ក្បសិទ្ធភាពនឹ្ងក្តូវបបងកើតប ើងបដ្ើម្ប៊ីជ្អយោំក្ទ្ដ្ ់ការងាររដ្ឋបា 
បដ្ើម្ប៊ីឲ្យម្មន្ទំ្នារ់ទំ្ន្ង អទំងរែុង និ្ងបក្ៅ។ 
 ភាររិច្បចទំងបន្ុះម្មន្ស្ថរៈសំខាន់្ខាៃ ំងណាស់សក្ម្មប់ គ.គិ.រ បដ្ើម្ប៊ីម្មន្សម្តាភាព
វជិាជ ជ្៊ីវៈផ្ដ្ ស៊ច្បបជ្ឿទុ្រចិ្បតតបាន្ និ្ងក្តូវបាន្ទ្ទ្អ ស្ថា  ់បដ្ឋយអែរពារ់ព័ន្ធដ៍្ម្ទ្បទ្ៀតជា
ពិបសសគិលានុ្បដ្ឋឋ រ និ្ងក្រសអងសុខាភិបា ។ 
ឃ. ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការរស្ថងសម្តាភាពបុគា  
 ការអភិវឌ្ឍជំ្នាញវជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់សម្មជិ្រស៊ច្បក្តវូបាន្ពក្ងឹងត្តម្រយៈការបណ្តុ ុះ
បណាត  រែុង និ្ងបក្ៅក្បបទ្ស ឫត្តម្រយៈរិច្បចសហក្បតិបតតិការជាម្អយស្ថា ប័ន្បណ្តុ ុះ
បណាត   និ្ងក្រុម្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ ររែុងស្សុរ រែុងតំបន់្ និ្ងអន្តរជាតិ។ ការវាយតម្ម្ៃប ើ
តក្ម្ូវការបណ្តុ ុះបណាត  ទម្ទរនូ្វការក្តរតពិនិ្តយប ើងវញិ ការផ្រតក្ម្ូវ និ្ងការបធិកែើ
បច្បចុបបន្ែភាពជាក្បចំព៊ីម្អយស៊ណ្តតិ បៅម្អយស៊ណ្តតិបទ្ៀត បដ្ើម្ប៊ីនត ់នូ្វរម្មវធិិក៊ីបណ្តុ ុះ
បណាត  ជារ់លារ់ស្សបត្តម្តក្ម្ូវការរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ និ្ងបដ្ើម្ប៊ីបំបពញនូ្វច្បបនាៃ ុះខែុះ
ខាតរែុងការក្គប់ក្គងក្រមុ្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ រ និ្ងជំ្នាញពារ់ព័ន្ធ។ បៅបព ផ្ដ្ 
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សម្មជិ្រម្មន្ចំ្បបណ្ុះដឹ្ង និ្ងជំ្នាញផ្ដ្ ពារ់ព័ន្ធនឹ្ងការងារ គ.គិ.រ នឹ្ងម្មន្សម្មជិ្រ
ក្បរបបដ្ឋយសម្តាភាពវជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់បំបពញការងារផ្ដ្ ទ្ទ្អ បាន្ ទ្ធន ខពស់។  
 

IV. ផែនការសរម្មភារ 
ការសបក្ម្ច្បបាន្នូ្វផ្នែរទំងបអន្ខាងប ើ ស៊ច្បបធិកែើបៅបាន្បដ្ឋយម្មន្ការអនុ្វតតនូ្វសរម្មភាព

ោំក្ទ្ច្បម្បងៗចំ្បន្អន្ ១៥ ផ្ដ្ នឹ្ងក្តូវអនុ្វតតរែុងរយៈបព ០៣ឆ្ែ ំ (២០១៧-២០១៩) ដូ្ច្បម្មន្បងាា ញ
រែុងត្តរាងខាងបក្កាម្។ ចំ្បបពាុះ ទ្ធន រពឹំងទុ្រម្ន្សរម្មភាពច្បម្បងន្៊ីម្អយៗនឹ្ងក្តូវបាន្បងាា ញបៅ
រែុងឧបសម្ព័ន្ធទ្៊ី២។ 
  បផ្ន្ាម្ព៊ីប ើផ្នន្ការការងាររបស់ខៃអន្ គ.គិ.រ រ៍រអម្ចំ្បផ្ណ្រនងផ្ដ្របដ្ើម្ប៊ីសបក្ម្ច្បបាន្នូ្វ
ផ្នន្ការការងាររបស់ AJCCN ផ្ដ្ ម្មន្ផ្ច្បងបៅរែុងឧបសម្ព័ន្ធទ្៊ី៣។  
 

យុទ្ធស្ថស្រសត សរម្មភាពោំក្ទ្យុទ្ធស្ថស្រសត អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ 

យុ
ទ្ធស្ថ

ស្រស
តទ្៊ី១
៖ ស
តង់ដ្ឋ
រវជា
ជជ្
៊ីវៈ 

១ វបិស្ថធិកន្រម្មក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជា រ.ស.ប និ្ងគ.គិ.រ 

២ ការបបងកើតន្៊ីតិវធិិក៊ីផ្ដ្ ទរ់ទ្ងបៅនឹ្ងពារយបណ្តឹ ងប ើ
រំហុសវជិាជ ជ្៊ីវៈ 

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

៣ ការក្តរតពិនិ្តយប ើងវញិប ើផ្ដ្ន្រំណ្ត់វជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់
គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

៤ ការបបងកើតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំាការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្៊ីវៈបន្ត 
(CPD) សក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

យុ
ទ្ធស្ថ

ស្រស
តទ្៊ី២
៖ ក្
បព័
ន្ធកា
រច្ប
ុះប
ញ្ជ
៊ី ន្
ងកា
រន
ត ់

ស៊
ជាា
បណ្
ណ 

៥ យន្តការការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងស៊ជាា បណ្ណសក្ម្មប់
គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

៦ យន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាា បណ្ណ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

៧ ផ្រ ម្អក្បព័ន្ធត្តម្ដ្ឋន្ម្ន្ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់
ស៊ជាា បណ្ណ 

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

៨ ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទិ្ន្ែន័្យ (បបងកើត និ្ងផ្ែទំ) ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

៩ បបងកើតយុទ្ធស្ថស្រសតទំ្នារ់ទំ្ន្ង ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

១០ យន្តការការអនុ្វតតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD  ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 
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យុទ្ធស្ថស្រសត សរម្មភាពោំក្ទ្យុទ្ធស្ថស្រសត អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ 
យុ
ទ្ធស្ថ

ស្រស
តទ្៊ី៣
៖ 

កា
រអ
ភិវ
ឌ្ឍ
 

ន្ង
កា
ររ
ស្ថ
ងស
ម្ត
ាភា
ពស្ថ
ាប័
ន្ ១១ ការពក្ងឹងរិច្បចសហក្បតិបតតិការជាម្អយស្ថា ប័ន្អន្តរជាតិ 

និ្ងអែរពារ់ព័ន្ធដ៍្ម្ទ្បទ្ៀត 
ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

១២ ការពក្ងឹងការអនុ្វតត និ្ងការយ ់ដឹ្ងអំព៊ីតអនាទ្៊ី និ្ងការ
ទ្ទ្អ ខុសក្តូវរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ 

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ 

១៣ ផ្ែររា និ្ងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទំ្ព័ររបស់ គ.គិ.រ គ.គិ.រ 

១៤ យុទ្ធស្ថស្រសតរិច្បចសហក្បតិបតតិការ និ្ងទំ្នារ់ទំ្ន្ងម្នារែុង គ.គិ.រ 

យុ
ទ្ធស្ថ

ស្រស
តទ្៊ី៤
៖ 

កា
រអ
ភិវ
ឌ្ឍ
 

ន្ង
កា
ររ
ស្ថ
ងស
ម្ត
ា

ភា
ពបុ
គា 

 

១៥ វគាបណ្តុ ុះបណាត  ទូ្ ំទូ្លាយ ការបណ្តុ ុះបណាត  ត្តម្
រយៈការបរៀន្បបណ្តើ របធិកែើការបបណ្តើ រ និ្ងការបរៀន្សូក្តបដ្ឋយ
ខៃអន្ឯងបដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជិ្រ គ.គិ.រ 

គ.គិ.រ 

  ផ្នន្ការសរម្មភាពរយៈបព ៣ឆ្ែ ំ (២០១៧-២០១៩) នឹ្ងក្តូវសបក្ម្ច្បបាន្ត្តម្រយៈការ
អនុ្វតតនូ្វផ្នន្ការសរម្មភាព ម្អិតរយៈបព ៣ឆ្ែ ំ ផ្ដ្ សរបុម្មន្អនុ្សរម្មភាពចំ្បន្អន្៥០ បដ្ើម្ប៊ីោំ
ក្ទ្យុទ្ធស្ថស្រសតទំង៤ និ្ងសរម្មភាពោំក្ទ្ចំ្បន្អន្១៥ ដូ្ច្បម្មន្បងាា ញរែុងឧបសម្ព័ន្ធទ្៊ី២។ 
 ការសបក្ម្ច្បបាន្នូ្វយុទ្ធស្ថស្រសតផ្ដ្ ម្មន្ផ្ច្បងរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតរយៈបព ៣ឆ្ែ ំ គឺ
ស៊ស្ស័យប ើការបបតជាា ចិ្បតតោ៉ាងមុ្តមំ្ម និ្ងការចូ្ប រអម្ោ់ងសរម្មព៊ីសម្មជិ្រ និ្ងបុគា ិរក្ពម្ទំង
ភាគ៊ីពារ់ព័ន្ធទំងអស់។ ប ើសព៊ីបន្ុះបទ្ៀត ការអនុ្វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះបធិកែើប ើងទន់្បព 
បវលា ក្តវូពឹងផ្នអរប ើមូ្ និ្ធិិកផ្ដ្ នត ់បដ្ឋយម្ដ្គូរអភិវឌ្ឍ ព៊ីបក្ពាុះ គ.គិ.រ ក្តូវការពិបក្ោុះការ
បដ្ើម្ប៊ីអនុ្វតតសរម្មភាពោំក្ទ្យុទ្ធស្ថស្រសតទំងបន្ុះ។ 
 ដូ្ច្បបន្ុះ គ.គិ.រ ទ្ទ្អ បាន្ន ក្បបោជ្ន៍្ព៊ីការោំក្ទ្ព៊ីម្ដ្គូរអភិវឌ្ឍផ្ដ្ នត ់ជំ្ន្អយផ្នែរ
បបច្បចរបទ្ស និ្ងមូ្ និ្ធិិក បដ្ើម្ប៊ីជ្អយធានានិ្រន្តភាពម្ន្ការអនុ្វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះ។ 

V. ការទ្ាំនារ់ទ្ាំនង និងការតាម្ដ្នព្តួតរិនិតយ 
បដ្ើម្ប៊ីក្បសិទ្ធភាពការងារ និ្ងម្មន្ភាពងាយស្សរ ប ើការត្តម្ដ្ឋន្ក្តរតពិនិ្តយប ើការអនុ្វតត

ផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះ  ទ្ធន រពឹំងទុ្រម្ន្សរម្មភាពន្៊ីម្អយៗក្តវូបាន្រំណ្ត់ បហើយសូច្បនាររ 
និ្ងបោ បំណ្ងសក្ម្មប់ការវាស់សាង់សរម្មភាពរ៍ក្តូវបាន្រំណ្ត់នងផ្ដ្រ។ 

រ.គិ.ខ ជ្អបជំុ្ោែ បរៀងរា ់ប៊ីផ្ខម្តងបដ្ើម្ប៊ីពិភារាព៊ីបញ្ហា បនសងៗ ផ្ច្បររផំ្ រព័ត៌ម្មន្ ឫផ្សែង
ររដំ្បណាុះស្ស្ថយប ើរា ់បញ្ហា ។ រែុងររណ្៊ី ពអរមិ្ន្ស៊ច្បផ្សែងររដំ្បណាុះស្ស្ថយសក្ម្មប់បញ្ហា
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ទំងបនាុះបាន្បទ្ រ.គិ.ខ ស៊ច្បនំាយរបញ្ហា ទំងបនាុះម្រពិភារារែុងរិច្បចក្បជុ្ុះ រ.គិ.ភ ផ្ដ្ ក្តូវបាន្
បរៀបចំ្បបធិកែើប ើងបៅបរៀងរា ់៦ផ្ខម្តង។ 

គ.គិ.រ ជ្អបក្បជំុ្ោែ ជាបទ្ៀងទត់បៅបរៀងរា ់ព៊ីរផ្ខម្តងបដ្ើម្ប៊ីពិភារា ផ្ច្បររផំ្ រព័ត៌ម្មន្ 
និ្ងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពប ើវឌ្ឍន្ភាពម្ន្សរម្មភាពផ្ដ្ បាន្បក្ោងទុ្រ និ្ងផ្សែងររដំ្បណាុះស្ស្ថយ
សក្ម្មប់បញ្ហា ក្បសិន្ជាម្មន្ បដ្ើម្ប៊្ី ន្បៅសបក្ម្ច្បបាន្ត្តម្សូច្បនាររ និ្ងបោ បំណ្ង។ 

ជាបរៀងរា ់ម្អយឆ្ែ ំម្តង ឫព៊ីរដ្ង គ.គិ.រ បរៀបចំ្បរិច្បចក្បជំុ្ជាម្អយភាគ៊ីពារ់ព័ន្ធបដ្ើម្ប៊ីពិភារា
ោែ ព៊ីវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ផ្នន្ការអនុ្វតតផ្ដ្ ោំក្ទ្បដ្ឋយ គ.គិ.រ និ្ងភាគ៊ីពារ់ព័ន្ធបនសងៗបទ្ៀត និ្ងបដ្ើម្ប៊ី
បរៀបចំ្បផ្នន្ការសរម្មភាពសក្ម្មប់ពារ់រណាត  ឆ្ែ ំបក្កាយ ឫឆ្ែ ំបក្កាយ។ 

របាយការណ៍្សត៊ីព៊ីវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការអនុ្វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតនឹ្ងក្តវូបាន្បបងកើតប ើងព៊ីរ
ដ្ងរែុងម្អយឆ្ែ ំបដ្ឋយអគាប ខាធិិកកា បដ្ើម្ប៊ីរាយការណ៍្ដ្ ់ក្បធាន្ គ.គិរ ត្តម្រយៈអនុ្ក្បធាន្ ដ៍្
ដូ្ច្បជាម្ដ្គូរអភិវឌ្ឍបនសងៗបទ្ៀតក្បបស្ថន្បបើចំបាច់្ប។ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី១៖ គសព្ាងចាំណាយប ាន់សាមាន 
ត្តរាងគបក្ម្មងចំ្បណាយបា៉ា ន់្ស្ថម ន្សក្ម្មប់ឆ្ែ ំ ២០១៧-២០១៩ 
យុទ្ធស្ថស្រសត សរម្មភាព ចំ្បណាយ

បា៉ា ន់្ស្ថម ន្ 

យុ
ទ្ធស្ថ

ស្រស
តទ្៊ី១
៖ ស
តង់ដ្ឋ
រវជា
ជជ្
៊ីវៈ 

១ វបិស្ថធិកន្រម្មក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជា ៣.០០០ 

២ ការបបងកើតន្៊ីតិវធិិក៊ីផ្ដ្ ទរ់ទ្ងបៅនឹ្ងពារយបណ្តឹ ងប ើរំហុស
វជិាជ ជ្៊ីវៈ 

៥.០០០ 

៣ ការក្តរតពិនិ្តយប ើងវញិប ើផ្ដ្ន្រំណ្ត់វជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់
គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

២០.០០០ 

៤ ការបបងកើតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំាការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្៊ីវៈបន្ត (CPD) 
សក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

៥.០០០ 

យុ
ទ្ធស្ថ

ស្រស
តទ្៊ី២
៖ 
ក្ប
ព័ន្
ធកា
រច្ប
ុះប
ញ្ជ
៊ី 

ន្ង
កា
រន
ត ់
ស៊
ជាា
បណ្
ណ 

៥ យន្តការការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងស៊ជាា បណ្ណសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ ៤.៥០០ 

៦ យន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាា បណ្ណ ២.០០០ 

៧ ផ្រ ម្អក្បព័ន្ធត្តម្ដ្ឋន្ម្ន្ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ ១៧.០០០ 

៨ ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទិ្ន្ែន័្យ (បបងកើត និ្ងផ្ែទំ) ៣.២០០០ 

៩ បបងកើតយុទ្ធស្ថស្រសតទំ្នារ់ទំ្ន្ង ២៥.០០០ 

១០ យន្តការការអនុ្វតតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD ៤០.០០០ 

យុ
ទ្ធស្ថ

ស្រស
តទ្៊ី៣
៖ 

កា
រអ
ភិវ
ឌ្ឍ
 

ន្ង
កា
ររ
ស្ថ
ងស
ម្ត
ាភា
ពស្ថ
ាប័
ន្ ១១ ការពក្ងឹងរិច្បចសហក្បតិបតតិការជាម្អយស្ថា ប័ន្អន្តរជាតិ និ្ងអែរ

ពារ់ព័ន្ធដ៍្ម្ទ្បទ្ៀត 
១២.០០០ 

១២ ការពក្ងឹងការអនុ្វតត និ្ងការយ ់ដឹ្ងអំព៊ីតអនាទ្៊ី និ្ងការទ្ទ្អ 
ខុសក្តូវរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ 

៣.០០០ 

១៣ ផ្ែររា និ្ងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទំ្ព័ររបស់ គ.គិ.រ ២.០០០ 

១៤ យុទ្ធស្ថស្រសតរិច្បចសហក្បតិបតតិការ និ្ងទំ្នារ់ទំ្ន្ងម្នារែុង 0 
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យុទ្ធស្ថស្រសត សរម្មភាព ចំ្បណាយ
បា៉ា ន់្ស្ថម ន្ 

យុ
ទ្ធស្ថ

ស្រស
តទ្៊ី៤
៖ 

កា
រ

អភិ
វឌ្
ឍ 

ន្ង
កា
ររ
ស្ថ
ង

ស
ម្ត
ាភា
ពបុ
គា 

 
De

ve
lop

me
nt 

១៥ វគាបណ្តុ ុះបណាត  ទូ្ ំទូ្លាយ ការបណ្តុ ុះបណាត  ត្តម្រយៈការ
បរៀន្បបណ្តើ របធិកែើការបបណ្តើ រ និ្ងការបរៀន្សូក្តបដ្ឋយខៃអន្ឯងបដ្ើម្ប៊ី
ពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជិ្រ គ.គិ.រ 

៥.០០០ 

ចំ្បណាយសរបុគិតជាដុ្លាៃ សហរដ្ឋស៊បម្ររិ  ១៧៤.៥០០ 

 

រំណ្ត់សម្មា  ់៖ គបក្ម្មងចំ្បណាយបា៉ា ន់្ស្ថម ន្ខាងប ើអនុ្វតតសក្ម្មប់ផ្តសរម្មភាព និ្ង
អនុ្សរម្មភាពរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះផ្តប៉ាុបណាណ ុះ បដ្ឋយមិ្ន្រអម្បញ្ចូ  នូ្វចំ្បណាយ ក្បតិបតតិការ
ក្បចំម្ែងផ្ដ្ បក្បើក្បាស់បដ្ឋយែវកិាររបស់ គ.គិ.រ បនាុះបទ្។  
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ឧបសម្ព័នធទ្ី២៖ តារាងផែនការសរម្មភារសព្ាបរ់យៈសរ  ០៣ ឆ្ាាំ (២០១៧-២០១៩) 
 .រ  សរម្មភាព អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ តក្ម្វូការោំក្ទ្ ក្របខណ្ឌ បព បវលា 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី១៖ សតង់ដ្ឋរវជិាជ ជ្៊ីវៈ 

១ វបិស្ថធិកន្រម្មក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជា 

សូច្បនាររ៖ ក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីគណ្ៈគិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជាក្តូវបាន្ផ្រសក្ម្រ  និ្ងអនុ្ម័្តសក្ម្មប់បក្បើក្បាស់ 

 ១.១ វបិស្ថធិកន្រម្មក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីក្រុម្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ ររម្ពុជាស្សបត្តម្
ច្បាប់ែម៊ីសត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរបវជិាជ ជ្៊ីវៈវស័ិយសុខាភិបា  

រ.ស.ប និ្ងគ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក: USAID 
ASSIST រហូត
ដ្ ់ផ្ខរញ្ញ 
ឆ្ែ ំ២០១៧ 

   

 ១.២ សិកាខ ស្ថលានសពែនាយច្បាប់ផ្រផ្ក្បែម៊ី និ្ងត្តម្រយៈបណាត ញទំ្នារ់ទំ្ន្ង
បនសងៗបទ្ៀត 

រ.ស.ប និ្ងគ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    

២ ការបបងកើតន្៊ីតិវធិិក៊ីផ្ដ្ ទរ់ទ្ងបៅនឹ្ងពារយបណ្តឹ ងប ើរំហុសវជិាជ ជ្៊ីវៈ 

សូច្បនាររ៖ ន្៊ីតិវធិិក៊ីផ្ដ្ ពារ់ព័ន្ធនឹ្ងពារយបណ្តឹ ងប ើរំហុស្ាងវជិាជ ជ្៊ីវៈក្តូវបាន្បបងកើតប ើង និ្ងអនុ្ម័្តសក្ម្មប់ដ្ឋរ់បក្បើក្បាស់ 

 ២.១ បសច្បរត៊ីក្ពាងន្៊ីតិវធិិក៊ីទរ់ទ្ងនឹ្ងពារយបណ្តឹ ងប ើរំហុស្ាងវជិាជ ជ្៊ីវៈ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ២.២ អនុ្ម័្តប ើន្៊ីតិវធិិក៊ីទរ់ទ្ងនឹ្ងពារយបណ្តឹ ងប ើរំហុស្ាងវជិាជ ជ្៊ីវៈ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ     
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 .រ  សរម្មភាព អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ តក្ម្វូការោំក្ទ្ ក្របខណ្ឌ បព បវលា 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

 ២.៣ ការនសពែនាយព៊ីន្៊ីតិវធិិក៊ីផ្ដ្ បាន្អនុ្ម័្ត ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    

 ២.៤ ការអនុ្វតតប ើន្៊ីតិវធិិក៊ីផ្ដ្ បាន្អនុ្ម័្ត ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ Fund    

 ២.៥ ត្តម្ដ្ឋន្ និ្ងក្តរតពិនិ្តយប ើន្៊ីតិវធិិក៊ីម្ន្បណ្តឹ ង គ.គិ.រ     

៣ ការក្តរតពិនិ្តយប ើងវញិប ើផ្ដ្ន្រំណ្ត់វជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

សូច្បនាររ៖ ផ្ដ្ន្រំណ្ត់វជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រក្តូវបាន្ក្តរតពិនិ្តយប ើងវញិ និ្ងអនុ្ម័្តដ្ឋរ់បក្បើក្បាស់ 

 ៣.១ ពិនិ្តយប ើងវញិ និ្ងផ្រផ្ក្បផ្ដ្ន្រំណ្ត់វជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ៣.២ អនុ្ម័្តផ្ដ្ន្រំណ្ត់វជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ     

 ៣.៣ សិកាខ ស្ថលានសពែនាយព៊ីផ្ដ្ន្រំណ្ត់វជិាជ ជ្៊ីវៈសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ 
បាន្អនុ្ម័្តដ្ ់ភាគ៊ីពារ់ព័ន្ធជាពិបសសគិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    

៤ ការបបងកើតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំាការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជ្៊ីវៈបន្ត (CPD) សក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

សូច្បនាររ៖ បោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD ក្តូវបាន្បបងកើត និ្ងដ្ឋរ់ឲ្យអនុ្វតតោ៉ាងបហាច្បណាស់អែរនត ់ការបណ្តុ ុះបណាត  ចំ្បនូ្ន្៣ក្តូវបាន្បក្ជ្ើសបរ ើស និ្ងវគាបណ្តុ ុះ
បណាត  ចំ្បន្អន្ ១០ ក្តូវបាន្ទ្ទ្អ ស្ថា  ់បដ្ឋយ គ.គិ.រ  

 ៤.១ បបងកើត (បសច្បរត៊ីក្ពាង) បោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD  ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ងជំ្ន្អយ
បបច្បចរបទ្ស: GIZ 
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 .រ  សរម្មភាព អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ តក្ម្វូការោំក្ទ្ ក្របខណ្ឌ បព បវលា 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

 ៤.២ បញ្ច ប់បសច្បរត៊ីក្ពាងប ើបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស: 
GIZ 

   

 ៤.៣ បក្ជ្ើសបរ ើសអែរនត ់ការបណ្តុ ុះបណាត   និ្ងទ្ទូ្ ស្ថា  ់វគាបណ្តុ ុះបណាត   ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស: 
GIZ 

   

 ៤.៤ សិកាខ ស្ថលានសពែនាយប ើបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD ផ្ដ្ បាន្អនុ្ម័្ត ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក: GIZ    

 ៤.៥ ការអនុ្វតតស្ថរ បងប ើបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក: GIZ    

 ៤.៦ សហការជាម្អយអែរនត ់ការបណ្តុ ុះបណាត  បដ្ើម្ប៊ីនត ់វគាបណ្តុ ុះបណាត   ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស: 
GIZ 

   

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី២៖ ក្បព័ន្ធការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ 

៥ យន្តការការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងស៊ជាា បណ្ណសក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

សូច្បនាររ៖ គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ បាន្ចុ្បុះបញ្ជ ៊ីក្តូវបាន្បរើន្រហូតដ្ ់ ៩៥% និ្ងោ៉ាងបហាច្បណាស់ ៥០% ម្ន្អែរបាន្ចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការក្តូវបាន្នត ់ស៊ជាា បណ្ណ 

 ៥.១ បបងកើត (បសច្បរត៊ីក្ពាង) យន្តការការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណដ្ ់
គិលានុ្បដ្ឋឋ រ 

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ៥.២ អនុ្ម័្តប ើបសច្បរត៊ីក្ពាងយន្តការ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ     
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 .រ  សរម្មភាព អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ តក្ម្វូការោំក្ទ្ ក្របខណ្ឌ បព បវលា 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

 ៥.៣ វគាបណ្តុ ុះបណាត  សត៊ីព៊ីយន្តការម្ន្ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    

 ៥.៤ ការអនុ្វតតស្ថរ បងប ើយន្តការការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស: 
GIZ 

   

 ៥.៥ ការអនុ្វតតបពញប ញប ើយន្តការការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ
បដ្ើម្ប៊ីបបងកើន្ចំ្បន្អន្គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ ចុ្បុះបញ្ជ ៊ី និ្ងទ្ទ្អ បាន្ស៊ជាា បណ្ណ 

គ.គិ.រ     

 ៥.៦ ការោំក្ទ្ការត្តម្ដ្ឋន្ និ្ងការក្តរតពិនិ្តយប ើការអនុ្វតតយន្តការការចុ្បុះបញ្ជ ៊ី 
និ្ងស៊ជាា បណ្ណ 

គ.គិ.រ     

៦ យន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាា បណ្ណ 

សូច្បនាររ៖ យន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាា បណ្ណក្តូវបាន្បបងកើតប ើង និ្ងោ៉ាងបហាច្បណាស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ ម្មន្ស៊ជាា បណ្ណ ១០% ក្តូវបាន្បន្តស៊ជាា បណ្ណ 

 ៦.១ បសច្បរត៊ីក្ពាងយន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាា បណ្ណ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 

   

 ៦.២ បញ្ច ប់ និ្ងអនុ្ម័្តប ើបសច្បរត៊ីក្ពាងម្ន្យន្តការ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ៦.៣ នសពែនាយយន្តការផ្ដ្ បាន្អនុ្ម័្ត ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 
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 .រ  សរម្មភាព អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ តក្ម្វូការោំក្ទ្ ក្របខណ្ឌ បព បវលា 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

 ៦.៤ ការអនុ្វតតស្ថរ បងប ើយន្តការការបន្តស៊ជាា បណ្ណផ្ដ្ បាន្អនុ្ម័្ត ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 

   

 ៦.៥ ការអនុ្វតតបពញប ញប ើការបន្តស៊ជាា បណ្ណ គ.គិ.រ     

 ៦.៦ ោំក្ទ្ការត្តម្ដ្ឋន្ និ្ងក្តរតពិនិ្តយការអនុ្វតតការបន្តស៊ជាា បណ្ណ គ.គិ.រ     

៧ ផ្រ ម្អក្បព័ន្ធត្តម្ដ្ឋន្ម្ន្ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ 

សូច្បនាររ៖ យន្តការការត្តម្ដ្ឋន្ក្តូវបាន្ពិភារា និ្ងដ្ឋរ់ឲ្យអនុ្វតត 

 ៧.១ ពិភារាព៊ីន្៊ីតិវធិិក៊ីត្តម្ដ្ឋន្ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ៧.២ ការអនុ្វតតន្៊ីតិវធិិក៊ីត្តម្ដ្ឋន្ការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ និ្ងការនត ់ស៊ជាា បណ្ណ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

៨ ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទិ្ន្ែន័្យ (បបងកើត និ្ងផ្ែទំ) 

សូច្បនាររ៖ ក្របខណ្ឌ  និ្ងម្មតិកាម្ន្ទិ្ន្ែន័្យក្តូវបាន្ពិភារា និ្ងបបងកើតប ើង និ្ងផ្ែររាជាក្បចំ (ជាបរៀងរា ់ ០៦ ផ្ខ) 

 ៨.១ ពិភារាប ើក្របខណ្ឌ  និ្ងខៃឹម្ស្ថរម្ន្ក្បព័ន្ធទិ្ន្ែន័្យ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ៨.២ មូ្ ដ្ឋឋ ន្ទិ្ន្ែន័្យដ៍្ទូ្ ំទូ្លាយនឹ្ងក្តូវបាន្បបងកើត ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 
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 .រ  សរម្មភាព អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ តក្ម្វូការោំក្ទ្ ក្របខណ្ឌ បព បវលា 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

 ៨.៣ បធិកែើបច្បចុបបន្ែភាព និ្ងផ្ែររាជាក្បចំប ើមូ្ ដ្ឋឋ ន្ទិ្ន្ែន័្យដ៍្ទូ្ ំទូ្លាយ ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ     

៩ បបងកើតយុទ្ធស្ថស្រសតទំ្នារ់ទំ្ន្ង 

សូច្បនាររ៖ យុទ្ធស្ថស្រសតទំ្នារ់ទំ្ន្ងប ើការអនុ្វតតច្បាប់ែម៊ីក្តូវបាន្បបងកើតប ើង និ្ងដ្ឋរ់ឲ្យបក្បើក្បាស់ 

 ៩.១ បសច្បរត៊ីក្ពាងយុទ្ធស្ថស្រសតទំ្នារ់ទំ្ន្ង គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស: 
USAID ASSIST 

   

 ៩.២ បញ្ច ប់បសច្បរត៊ីក្ពាង និ្ងអនុ្ម័្តដ្ឋរ់ឲ្យបក្បើក្បាស់ គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស: 
USAID ASSIST 

   

 ៩.៣ ការអនុ្វតតយុទ្ាស្ថស្រសតទំ្នារ់ទំ្ន្ង គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    

 ៩.៤ ត្តម្ដ្ឋន្ និ្ងក្តរតពិនិ្តយប ើវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការអនុ្វតត គ.គិ.រ     

១០ យន្តការការអនុ្វតតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD  

សូច្បនាររ៖ ការបបងកើតយន្តការការអនុ្វតតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD និ្ងោ៉ាងបហាច្បណាស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រផ្ដ្ ម្មន្ស៊ជាា បណ្ណ ១០០ នារ់ ក្តូវបាន្ក្តរតពិនិ្តយ និ្ង
នត ់ពិន្ាុ  (credits/points) CPD  
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២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

 ១០.១ បសច្បរត៊ីក្ពាងយន្តការការអនុ្វតតបោ ការណ៍្ផ្ណ្នំា CPD គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 

   

 ១០.២ បញ្ច ប់យន្តការការអនុ្វតត និ្ងដ្ឋរ់ឲ្យអនុ្វតត គ.គិ.រ     

 ១០.៣ ការបណ្តុ ុះបណាត  បដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹងការអនុ្វតតយន្តការចំ្បបពាុះសម្មជិ្រ គ.គិ.រ គ.គិ.រ     

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី៣៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការរស្ថងសម្តាភាពស្ថា ប័ន្ 

១១ ការពក្ងឹងរិច្បចសហក្បតិបតតិការជាម្អយស្ថា ប័ន្អន្តរជាតិ និ្ងអែរពារ់ព័ន្ធដ៍្ម្ទ្បទ្ៀត 

សូច្បនាររ៖ ចូ្ប រអម្រែុងសិកាខ ស្ថលា បវទិ្កាពិភារា ឫរិច្បចក្បជំុ្ថាែ រ់ជាតិ ថាែ រ់តំបន់្ និ្ងអន្តរជាតិោ៉ាងតិច្ប៦ 

 ១១.១ បធិកែើជាម្មច ស់នាុះ និ្ងចូ្ប រអម្រែុងរិច្បចក្បជំុ្/សន្ែិសិទ្របស់ក្បបទ្សបណាត
ស៊ស្ថនល ន្រ៍ដូ្ច្បជាក្បបទ្សរម្ពុជា ឡាវ ភូម្ម និ្ងបវៀតណាម្ (CLMV)  

គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 

   

 ១១.២ ទំ្នារ់ទំ្ន្ងជាម្អយបណាត ក្បបទ្សស៊ស្ថនល ន្បដ្ើម្ប៊ីផ្ច្បររផំ្ របទ្ពិបស្ថធិកន៍្ 
និ្ងការអនុ្វតត អៗ ឫបញ្ជូ ន្បុគា ិរចូ្ប រអម្ការបណ្តុ ុះបណាត   និ្ងសិកាខ
ស្ថលា 

គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    

 ១១.៣ ការពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជិ្ររបស់ គ.គិ.រ ផ្ដ្ ក្តូវបាន្ចត់តំ្តងជា
បុគា តំណាងសក្ម្មប់ AJCCN (អែរតំណាងឲ្យ MRA-NS) 

គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    



20 
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២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

 ១១.៤ រស្ថងទំ្នារ់ទំ្ន្ងជាម្អយក្រុម្ក្បឹរាគិលានុ្បដ្ឋឋ ររែុងតំបន់្ និ្ងអន្តរជាតិ 
និ្ងជាម្អយស្ថា ប័ន្វជិាជ ជ្៊ីវៈបនសងៗបទ្ៀត 

គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 

   

១២ ការពក្ងឹងការអនុ្វតត និ្ងការយ ់ដឹ្ងអំព៊ីតអនាទ្៊ី និ្ងការទ្ទ្អ ខុសក្តូវរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ 

សូច្បនាររ៖ ោ៉ាងបហាច្បណាស់ ៦០% ម្ន្ការទ្ទូ្ ខុសក្តូវ និ្ងគណ្បន្យយភាពរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ គឺ អ 

 ១២.១ ពិនិ្តយបម្ើ តអនាទ្៊ី និ្ងការទ្ទ្អ ខុសក្តូវរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ១២.២ បញ្ច ប់ និ្ងដ្ឋរ់ឲ្យអនុ្វតត គ.គិ.រ     

 ១២.៣ នសពែនាយ និ្ងពន្យ ់ព៊ីតអនាទ្៊ី និ្ងការទ្ទ្អ ខុសក្តូវដ្ ់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ 
និ្ងបបងាា ុះប ើបគហទំ្ព័រ និ្ងទំ្ព័រ FB របស់ គ.គិ.រ 

គ.គិ.រ     

 ១២.៤ ត្តម្ដ្ឋន្ និ្ងក្តរតពិនិ្តយប ើការទ្ទ្អ ខុសក្តូវ និ្ងគណ្បន្យយភាពរបស់
សម្មជិ្រ 

គ.គិ.រ     

13 ផ្ែររា និ្ងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទំ្ព័ររបស់ គ.គិ.រ 

សូច្បនាររ៖ បគហទំ្ព័រក្តូវបាន្ផ្ែររា និ្ងបធិកែើបច្បចុ បបន្ែភាពជាក្បចំោ៉ាងបហាច្បណាស់បរៀងរា ់ ២ ផ្ខម្តង 

 ១៣.១ បបងកើតបោ ការណ៍្បដ្ើម្ប៊ីររា និ្ងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទំ្ព័ររបស់ គ.គិ.រ គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 
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 .រ  សរម្មភាព អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ តក្ម្វូការោំក្ទ្ ក្របខណ្ឌ បព បវលា 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

 ១៣.២ ការបណ្តុ ុះបណាត  ដ្ ់បុគា ិរ ឫសម្មជិ្រផ្ដ្ ទ្ទ្អ ខុសក្តូវផ្ែទំ និ្ង
បធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទំ្ព័រ 

គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក និ្ង
ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស 

   

 ១៣.៣ ពិនិ្តយត្តម្ដ្ឋន្ការបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទំ្ព័រ និ្ងត្តម្ដ្ឋន្ប ើបសវាផ្ែទំ
ក្បចំឆ្ែ ំ 

គ.គិ.រ     

១៤ យុទ្ធស្ថស្រសតរិច្បចសហក្បតិបតតិការ និ្ងទំ្នារ់ទំ្ន្ងម្នារែុង 

សូច្បនាររ៖ រិច្បចសហក្បតិបតតិការ និ្ងការទំ្នារ់ទំ្ន្ងម្នារែុ ងក្តូវបាន្ពក្ងឹង និ្ងបធិកែើឲ្យក្បបសើរជាងមុ្ន្ 

 ១៤.១ សិរា និ្ងវភិាគព៊ីស្ថា ន្ភាពបច្បចុបបន្ែម្ន្ទំ្នារ់ទំ្ន្ងម្នារែុងរបស់ គ.គិ.រ  គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ១៤.២ នតអច្បបនតើម្ទំ្នារ់ទំ្ន្ងជាម្អយសម្មជិ្រទំងអស់ោ៉ាងសរម្មត្តម្រយៈ
បណាត ញបនសងៗ 

គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ១៤.៣ ផ្ច្បររផំ្ រព័ត៌ម្មន្ និ្ងចប់បនតើម្ទំ្នារ់ទំ្ន្ងសក្ម្មប់ការអនុ្វតតក្បរបបដ្ឋយ
ក្បសិទ្ធភាព 

គ.គិ.រ ជំ្ន្អយបបច្បចរបទ្ស    

 ១៤.៤ ផ្ច្បររផំ្ រជាបទ្ៀងទត់ និ្ងពិនិ្តយបម្ើ ការប្ៃើយតបរបស់សម្មជិ្រទំង
អស់ 

គ.គិ.រ     

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី៤៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការរស្ថងសម្តាភាពបុគា  
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 .រ  សរម្មភាព អែរទ្ទ្អ ខុសក្តវូ តក្ម្វូការោំក្ទ្ ក្របខណ្ឌ បព បវលា 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

១៥ វគាបណ្តុ ុះបណាត  ទូ្ ំទូ្លាយ ការបណ្តុ ុះបណាត  ត្តម្រយៈការបរៀន្បបណ្តើ របធិកែើការបបណ្តើ រ និ្ងការបរៀន្សូក្តបដ្ឋយខៃអន្ឯងបដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជិ្រ គ.គិ.រ 

សូច្បនាររ៖ ចូ្ប រអម្រែុងវគាបណ្តុ ុះបណាត  ផ្ដ្ គិតថាចំបាច់្បបដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជិ្ររបស់ គ.គិ.រ 

 ១៥.១ វាយតម្ម្ៃប ើតក្ម្ូវការបណ្តុ ុះបណាត  បដ្ើម្ប៊ីរស្ថងសម្តាភាពសម្មជិ្រ និ្ង
បុគា ិរ 

គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    

 ១៥.២ ចូ្ប រអម្រែុងវគា និ្ងរម្មវធិិក៊ីបណ្តុ ុះបណាត  ប ើជំ្នាញក្គប់ក្គង និ្ងភាពជា
អែរដឹ្រនំា និ្ងជំ្នាញពារ់ព័ន្ធបនសងៗបទ្ៀត 

គ.គិ.រ មូ្ និ្ធិិក    

 ១៥.៣ ពិនិ្តយ និ្ងវាយតម្ម្ៃជាបទ្ៀងទត់ប ើតក្ម្ូវការបណ្តុ ុះបណាត  សក្ម្មប់
សម្មជិ្ររបស់ គ.គិ.រ 

គ.គិ.រ     

 ១៥.៤ ត្តម្ដ្ឋន្ និ្ងក្តរតពិនិ្តយប ើវឌ្ឍន្ភាពការក្បក្ពឹតតរបស់សម្មជិ្រ គ.គិ.រ     

សរម្មភាពសរបុ= ៥០  
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ឧបសម្ព័នធទ្៣ី៖ ផែនការការងាររបស់ AJCCN ២០១៦-២០២៥  
  វធិាន្ការយុទ្ធស្ថស្រសត សរម្មភាពជារ់លារ់ បព បវលា 

២០១៦-
២០២៥ 

សូច្បនាររ ស្ថា ប័ន្ស៊ស្ថនល ន្ផ្ដ្ 
ទ្ទ្អ ខុសក្តវូ 

  រកាត ៖  គ៧. ការផ្ែទំសុខភាព 

  បោ បំណ្ង៖ បដ្ើម្ប៊ីប ើររម្ពស់ការអភិវឌ្ឍផ្នែរសុខាភិបា ផ្ដ្ នឹ្ងរអម្ចំ្បផ្ណ្រដ្ ់រផ្ន្ៃង ន ិតន  និ្ងបសវាផ្ែទំសុខភាពផ្ដ្ ក្បបសើរជាងមុ្ន្បដ្ើម្ប៊ី
ប្ៃើយតបបៅនឹ្ងតក្ម្វូការផ្ដ្ កាន់្ផ្តបរើន្ប ើងសក្ម្មប់ការផ្ែទំសុខភាពផ្ដ្ ម្មន្តម្ម្ៃសម្រម្យ និ្ងម្មន្គុណ្ភាពបៅរែុងតំបន់្  

១០
៩ 

ការបធិកែើសុខដុ្ម្ន្៊ីយរម្ម
បផ្ន្ាម្បទ្ៀតប ើសតង់
ដ្ឋរ និ្ងការអនុ្បលាម្
ត្តម្ន ិតន  និ្ង
បសវាផ្ែទំសុខភាព
ដូ្ច្បជាឯរស្ថរ
បបច្បចរបទ្សរអម្ម្អយ
ផ្ដ្ តក្ម្ូវសក្ម្មប់
ដំ្បណ្ើ រការចុ្បុះបញ្ជ ៊ីការ 
និ្ងស្ថៃ រសញ្ហញ ស៊ហារ
របូតាម្ភ 

១. ការពិនិ្តយប ើងវញិនូ្វសម្តាភាពជាតិសក្ម្មប់
គិលានុ្បដ្ឋឋ របក្បៀបបធិកៀបនឹ្ងសម្តាភាពសែូ របស់
គិលានុ្បដ្ឋឋ រស៊ស្ថនល ន្ផ្ដ្ បាន្ឯរភាពចំ្បន្អន្៥
ចំ្បណុ្ច្ប 

២០១៧ ការក្តរតពិនិ្តយសម្តាភាពជាតិសក្ម្មប់
គិលានុ្បដ្ឋឋ របាន្បធិកែើប ើងរែុងក្បបទ្សជា
សម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ (AMS) ទំងអស់ និ្ងការររ
បឃើញសំខាន់្ៗម្ន្ការពិនិ្តយប ើងវញិក្តូវបាន្
ផ្ច្បររផំ្ ររែុងចំ្បបណាម្ AMS ជាម្អយ
អនុ្ស្ថសន៍្បដ្ើម្ប៊ី្ន្បៅមុ្ខបាន្ 

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ ម្ែ 

២. ផ្ច្បររផំ្ របទ្ពិបស្ថធិកន៍្ប ើដំ្បណ្ើ រការម្ន្ការបធិកែើ
សម្មហរណ្រម្មម្ន្សម្តាភាពសែូ របស់
គិលានុ្បដ្ឋឋ រ និ្ងប ើរទឹ្រចិ្បតតដ្ ់រដ្ឋជាសម្មជិ្រ
ផ្ដ្ ពំុទន់្បាន្បធិកែើដូ្ច្បបន្ុះបដ្ើម្ប៊ីបធិកែើឲ្យសុ៊ីោែ នឹ្ង
សម្តាភាពសែូ របស់ជាតិខៃអន្ 

២០២០ សម្តាភាពសែូ សក្ម្មប់គិលានុ្បដ្ឋឋ រក្តូវ
បាន្ផ្ច្បររផំ្ រព៊ីក្បបទ្សោ៉ាងបហាច្បណាស់
ចំ្បន្អន្៥រែុង AMS 

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ AMS 
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  វធិាន្ការយុទ្ធស្ថស្រសត សរម្មភាពជារ់លារ់ បព បវលា 

២០១៦-
២០២៥ 

សូច្បនាររ ស្ថា ប័ន្ស៊ស្ថនល ន្ផ្ដ្ 
ទ្ទ្អ ខុសក្តវូ 

៣. ក្ពាងសម្តាភាពគិលានុ្បដ្ឋឋ ររក្មិ្តវជិាជ ជ្៊ីវៈ
មូ្ ដ្ឋឋ ន្បៅត្តម្ AMS ន្៊ីម្អយៗស្សបត្តម្ក្របខណ្ឌ
គុណ្វឌុ្ឍិជាតិ (NQF) បដ្ើម្ប៊ីរំណ្ត់ផ្នន្ទ្៊ីបផ្ន្ាម្
បទ្ៀតបៅនឹ្ងក្របខណ្ឌ បោងគុណ្វឌុ្ឍិរបស់ស៊ស្ថនល ន្ 
(AQRF) 

២០១៨ ការបរៀបចំ្បបក្ោងក្តូវបាន្បធិកែើប ើងបៅរែុង AMS 
ទំងអស់បឌ្ ចូ្ប រអម្រែុង AQRF និ្ង
 ទ្ធន ផ្ដ្ បាន្ផ្ច្បររផំ្ រជាម្អយ
អនុ្ស្ថសន៍្បដ្ើម្ប៊ីស៊ច្ប្ន្បៅមុ្ខបាន្ 

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ ម្ែ 
ភ៊ី ៊ីព៊ីន្ និ្ងម្ម៉ា ប សុ៊ី 

៤. ក្តរតពិនិ្តយប ើងវញិ និ្ងផ្ច្បររផំ្ ររម្មវធិិក៊ីសិរា
របស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រម្ន្ក្បបទ្សន្៊ីម្អយៗត្តម្រយៈការ
បរៀបចំ្បផ្នន្ការម្ន្រម្មវធិិក៊ីសិរារបស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ
របស់ AMS 

២០១៨ ការក្តរតពិនិ្តយប ើងវញិប ើរម្មវធិិក៊ីសិរារបស់  
AMS ោ៉ាងតិច្បចំ្បន្អន្៥ផ្ដ្ បងាា ញខៃូន្រែុងរិច្បច
ក្បជំុ្ AJCCN  

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ 
AMS 

៥. អភិវឌ្ឍ និ្ងពក្ងឹងរម្មវធិិក៊ីសិរារបស់
គិលានុ្បដ្ឋឋ ររែុងក្បបទ្សន្៊ីម្អយៗត្តម្រយៈការបរៀប
ចំ្បគបក្ម្មងរម្មវធិិក៊ីសិរារបស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រម្ន្ AMS  

២០២០ ការបធិកែើផ្នន្ការម្ន្រម្មវធិិក៊ីរបស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រ  
AMS ក្តូវបាន្បធិកែើប ើងបៅរែុងក្បបទ្ស AMS 
ោ៉ាងតិច្បចំ្បន្អន្៥ 

AJCCN  

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ 
AMS 

១១
២   

ជ្អយសក្ម្រ បផ្ន្ាម្
បទ្ៀតដ្ ់ការច្ប ័ត
អែរជំ្នាញ

១. រំណ្ត់ និ្ងយ ់ស្សបត្តម្យន្តការម្ន្ការច្ប ័ត
អែរជំ្នាញសុខាភិបា សក្ម្មប់រដ្ឋជាសម្មជិ្រ
ស៊ស្ថនល ន្បក្កាម្ការបរៀបចំ្បទ្ទ្អ ស្ថា  ់ោែ បៅវញិបៅ

២០១៧ 

 

យន្តការម្ន្ការច្ប ័តអែរជំ្នាញសុខាភិបា 
ក្តូវបាន្រំណ្ត់ និ្ងឯរភាពោែ រវាងក្បបទ្សជា
សម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ទំង១០ 

AJCCN, AJCCM 
និ្ង AJCCD 
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២០១៦-
២០២៥ 

សូច្បនាររ ស្ថា ប័ន្ស៊ស្ថនល ន្ផ្ដ្ 
ទ្ទ្អ ខុសក្តវូ 

សុខាភិបា រែុង
តំបន់្ 

ម្ររបស់ស៊ស្ថនល ន្ (ASEAN MRAs)  

២. បរៀបចំ្បនូ្វ ំហូរការងារបដ្ើម្ប៊ីពន្យ ់ព៊ីយន្តការ
រែុងក្បបទ្សជាសម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ន្៊ីម្អយៗបដ្ើម្ប៊ីទ្ទ្អ 
យរគិលានុ្បដ្ឋឋ រព៊ីក្បបទ្សជាសម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្
ដ៍្ម្ទ្បទ្ៀត 

២០១៧ ក្បបទ្សជាសម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ទំង១០ ដ្ឋរ់ជូ្ន្
នូ្វ ំហូរការងារបដ្ើម្ប៊ីផ្ច្បររផំ្ រជាម្អយនឹ្ង
សរម្មបដ្ើម្ប៊ីអនុ្វតតបន្ត  

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ 
AMS 

៣. បន្តនត ់ព័ត៌ម្មន្ និ្ងផ្ច្បររផំ្ របទ្ពិបស្ថធិកន៍្ម្ន្
ការអនុ្វតត MRAs ស៊ស្ថនល ន្ 

២០១៦- 
២០២៥ 

ព័ត៌ម្មន្ និ្ងបទ្ពិបស្ថធិកន៍្ក្តូវបាន្ផ្ច្បររផំ្ រ
បដ្ឋយក្បបទ្សជាសម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ទំង១០ 

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ 
AMS 

៤. ក្តរតពិនិ្តយជាបទ្ៀងទត់នូ្វផ្នន្ការការងារម្ន្ការ
អនុ្វតត MRAs ស៊ស្ថនល ន្ 

២០១៦- 
២០២៥ 

ផ្នន្ការការងារក្តូវបាន្ពិនិ្តយប ើងវញិបរៀង
រា ់២ឆ្ែ ំម្តង និ្ងសរម្មភាពក្តូវបាន្អនុ្វតត
ប ើងត្តម្អនុ្ស្ថសន៍្ 

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ 
AMS 

៥. ពក្ងឹងបសវាផ្ែទំត្តម្រយៈ៖ 
   រ. រំណ្ត់គម្មៃ ត/ចំ្បណុ្ច្បបខាយ 
   ខ. ការផ្ច្បររផំ្ រព័ត៌ម្មន្ និ្ងបទ្ពិបស្ថធិកន៍្ អៗ  

២០១៦- 
២០២៥ 

រ. គម្មៃ ត/ចំ្បណុ្ច្បបខាយក្តូវបាន្រំណ្ត់បៅ
រែុងក្បបទ្សជាសម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ទំង១០ 

ខ. ព័ត៌ម្មន្ និ្ងបទ្ពិបស្ថធិកន៍្ អម្ន្ CPD ក្តូវ

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ 
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  វធិាន្ការយុទ្ធស្ថស្រសត សរម្មភាពជារ់លារ់ បព បវលា 

២០១៦-
២០២៥ 

សូច្បនាររ ស្ថា ប័ន្ស៊ស្ថនល ន្ផ្ដ្ 
ទ្ទ្អ ខុសក្តវូ 

ម្ន្ CPD រវាងក្បបទ្សជាសម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្
ទំង១០ 

   គ. ការបបងកើតទំ្នារ់ទំ្ន្ងរែុងក្បបទ្សរវាង NRA 
ជាម្អយក្គឹុះស្ថា ន្អប់រផំ្ែទំរែុងក្បបទ្ស
សម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ 

បាន្ផ្ច្បររផំ្ ររវាងក្បបទ្សជាសម្មជិ្រ
ស៊ស្ថនល ន្ទំង១០ 

គ. ទំ្នារ់ទំ្ន្ងរែុងក្បបទ្សក្តូវបាន្បបងកើត
ប ើងបៅក្គប់ក្បបទ្សជាសម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្
ទំង១០។ ទំ្នារ់ទំ្ន្ងក្តូវបាន្បបងកើត 

AMS 

៦. ពក្ងឹងសម្តាភាពរដ្ឋជាសម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ប ើ
បសវាផ្ែទំ 

២០១៦- 
២០២៥ 

សម្តាភាពរបស់គិលានុ្បដ្ឋឋ រម្ន្រដ្ឋជា
សម្មជិ្រស៊ស្ថនល ន្ទំង១០ក្តូវបាន្ពក្ងឹង
បដ្ឋយបធិកែើឲ្យក្បបសើរប ើងប ើបសវាផ្ែទំ 

AJCCN 

ក្បបទ្សដឹ្រនំា៖ 
Myanmar and AMS 

 
រំណ្ត់ចំ្បណំា៖ ពណ៌្ ទឺ្របនលចិ្ប បងាា ញព៊ីបនាា ត់សរម្មភាពផ្ដ្ មិ្ន្បាន្បញ្ហជ រ់រែុង SAP AECBP ២០២៥ (ក្តូវបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូ  រែុងម្អយបនាា ត់សក្ម្មប់វាស់ផ្វងប ខ ១១២ 
ឧ. អនុ្វតតផ្នន្ការការងាររបស់ AJCCM  AJCCD និ្ង AJCCN). 
 


