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ើទ្ន្តបពទ្យ

AJCCM

គណ្ៈរម្មមធិកិ ការសក្ម្បសក្ម្រ

រអម្ស៊ស្ថនលន្ប

ើបវជ្ជបណ្ិ ឌ ត
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រដ្ឋជាសម្មជ្ិ រស៊ស្ថនលន្
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ក្របខ័ ណ្ឌបោងគុ ណ្វុឌ្ឍរបស់ស៊ស្ថនលន្

ASEAN

សម្មគម្ក្បជាជាតិ ស៊សុ៊ីស៊បគែយ៍

ASSIST
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គណ្ៈគិលាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជា
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ក្បបទ្សរម្ពុជា ឡាវ ភូ ម្ម ន្ិ ងបវៀតណាម្

CPD

ការអភិវឌ្ឍជ្ំ នាញវ ិជាជជ្៊ី វៈបន្ត

DPs
GIZ

ម្អ

ម្ដ្គូ រអភិ វឌ្ឍន្៍
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
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ស្ថា

់ោែបៅវ ិញបៅម្រ

NQF

ក្របខណ្ឌគុ ណ្វុឌ្ឍជាតិ
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រ.គិ .ភ

ក្រុម្ក្បឹ រាគណ្ៈគិ លាន្ុបដ្ឋឋរភូ ម្ិភាគ

USAID

ទ្៊ី ភាែរ់ ងារជ្ំន្អយសហរដ្ឋស៊បម្រ ិរសក្ម្មប់ ការអភិ វឌ្ឍអន្តរជាតិ

WG

ក្រុម្ការងារ

WHO

អងាការសុខភាពពិ ភពបលារ
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អារម្ភរថា

3
រែុងទ្ិ សបៅបន្តការបបងកើត

សុវតាិភាពស្ថធារណ្ៈ
ព
ផ្ដ្

រម្មផ្ដ្

ផ្ដ្

ស្សបត្តម្បំណ្ង

ន្ិងផ្ែទំសង
ត ់ដ្ឋរផ្ែទំក្បរបបដ្ឋយវ ិជាជជ្៊ី វៈបដ្ើម្ប៊ីការពារ
ប្ៃើយតបបៅន្ឹ ងការផ្លៃស់បូរបរ
ត
ិស្ថាន្បដ្ើម្ប៊ីធានាឲ្យបាន្ន្ូ វរម្មៃំង
ទ្ំ នារ់ទ្ំន្ងភាគ៊ី ពារ់ព័ន្បធ ដ្ើ ម្ប៊ីផ្ណ្នាំការអភិ វឌ្ឍរម្មៃំងព

ម្មន្សម្តាភាព ន្ិងស៊ច្បបត់ផ្បន្ត្តម្ស្ថាន្ភាព ការបងាាញភាពជាអែរដ្ឹ រនាំជា

ន្ិ ងអន្តរជាតិប

ើបទ្បបញ្ញតិបត

ើការផ្ែទំ

សម្តាភាពរបស់ក្រុម្ក្បឹរាឲ្យទ្ទ្អ
សហក្បតិបតតិការជាតិ

ន្ិងអន្តរជាតិបដ្ើ ម្ប៊ីផ្ច្បររ ំផ្

ើងបដ្ើ ម្ប៊ីអន្ុ វតតប

ើការទ្ទ្អ

រររំ ហុស្ាងបដ្ើ ម្ប៊ីនតនាាបទសបុ គា
ស៊ី

ន្ិ ងបក្ៅក្បបទ្សបដ្ើ ម្ប៊ីរស្ថង

រច្បំ បណ្ុះដ្ឹ ង

ខុ សក្តូវខាងប

ក្តូវ

ើ។ តអ នាទ្៊ីរបស់ គ.គិ.រ គឺម្ិន្ផ្ម្ន្ផ្សែង

បនាុះបទ្ ជាជាងឃ្ៃំបម្ើ

បាន្គង់ វងស ន្ិងម្មន្ក្បសិទ្ិ ភា
ធ ព ឃ្ៃបំ ម្ើ

ន្ិងបទ្ពិ បស្ថធិកន្៍របស់

ជាក្ពឹ តិ កា
ត រណ្៍ដ្៍ សំខាន្់រុងក្បវតត
ែ
ិ ស្ថស្រសតរម្ពុជាផ្ដ្

ធិក៌ ម្ ភាពសុច្បចរ ិត យុតិ ធិក
ត ៌ម្ ន្ិងភរត៊ីភាពផ្ដ្

វ ិជាជជ្៊ី វៈ ន្ិ ងបទ្បបញ្ញតិបត នសងៗផ្ដ្

រែុង

រខណ្ៈជាតិ

បាន្គិ លាន្ុ បដ្ឋឋរទំងបរ ិម្មណ្ ន្ិងគុណ្ភាព ន្ិងពក្ងឹងរិ ច្បច

គណ្ៈគិលាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជា (គ.គិ.រ) ផ្ដ្
បាន្បបងកើតប

ការបណ្ុត ុះបណា
ត

រម្ម

ការក្បក្ពឹ តបត ៅម្ន្បណា
ត បោ

ការណ្៍

ិជាជជ្៊ី វៈជ្ំ ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសតឲ្យ
ចំបាច្ប់រុងការក្បរបវ
ែ

ការក្បក្ពឹតរត បស់សម្មជ្ិ រទំងអស់ច្បំបពាុះររណ្៊ីយរិ ច្បច

ម្មន្ផ្ច្បងរែុងក្រម្ស៊ី

ន្ិ ងឥសសរភាពរបស់វ ិជាជជ្៊ី វៈជ្ំ ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសត។

ធិក៌ ម្គិ លាន្ុបដ្ឋឋរ ន្ិ ងការពាររិ តតយស

ច្បរខុវ ិស័យរបស់ គ.គិ.រ គឺ «គិលាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកាទំងអស់បៅរែុងក្បបទ្សរម្ពជា
(ជាតិ ន្ិង
ុ

បរបទ្ស)
ប

ើបោ

ប់ សវាក្បរបបដ្ឋយគុណ្ភាពខពសដ្
់

ន្បោបាយ

ឃ្ៃំបម្ើ

អ
់ រ
ែ ជ្ម្ងឺ

ន្ិងជ្ំនាញវ ិជាជជ្៊ីវៈផ្ែទំក្តូវបាន្ផ្នអរ

ិ៍ ត
អ ន្ិងបររប្
ម ុះ»។ បដ្ើម្ប៊ីសបក្ម្ច្បបាន្ត្តម្ច្បរខុវ ិស័យ គ.គិ .រ ម្មន្បបសរម្ម

ការក្បក្ពឹតត ន្ិ ងការពាររិតតយស ន្ិងឥសសរភាពរបស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកាទំងអស់ដ្ូច្បម្មន្

ផ្ច្បងរែុង
ប

នត

ច្បាប់ស៊ីព
ត ៊ី ការបបងកើតគណ្ៈគិ លាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជាផ្ដ្

ក្បកាសឲ្យបក្បើបដ្ឋយក្ពុះរាជ្ក្រឹតយ

ខ ន្ស/ររត/០៩០៦/៣៨៩ ច្បុ ុះម្ែងទ្៊ី១៧ ផ្ខស៊ីហា ឆ្ែំ២០០៧។
គ.គិ .រ

បាន្បញ្ូច

បៅរែុងសហគម្ន្៍រុងតំ
ែ
បន្់បដ្ើម្ប៊ីសិរា

សម្តាភាពស្ថាប័ ន្រែុងរិច្បខ
ច ិ តខំក្បឹ ងផ្ក្បងបដ្ើម្ប៊ីក្បម្ូ

ផ្ច្បររ ំផ្

គិ លាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកាផ្ដ្

រ

ន្ិ ងពក្ងឹ ង

ម្មន្គុ ណ្សម្បតតិ

ក្គប់ក្ោន្់ ស៊ច្បក្បរបវ ិជាជជ្៊ីវៈជ្ំ ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសតរុងក្ពុះរាជាណាច្បក្ររម្ព
ែ
ុជាក្បរបបដ្ឋយវ ិជាជជ្៊ី វៈ
ស្សបត្តម្ក្រម្ស៊ី

ធិក៌ ម្គិលាន្ុ បដ្ឋឋរ ន្ិ ោម្ការផ្ែទំរបស់ក្បបទ្សរម្ពុជា ន្ិងអន្តរជាតិ ។

បដ្ើម្ប៊ីសបក្ម្ច្បបោ

បំ ណ្ងខាងប

ើ គ.គិ .រ បាន្បបងកើត ន្ិងអន្ុវតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី ១

(២០១៤-២០១៦) ផ្ដ្

បាន្ដ្ឋរ់ បច្បញន្ូ វសរម្មភាពសំខាន្់ ៗច្បំ ន្អន្ប៊ី គឺ៖ (១) សតង់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ី វៈ (២)

ការច្បុ ុះបញ្ជ៊ី ន្ិងការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ ន្ិង(៣) យុទ្ធស្ថស្រសតទ្ំនារ់ទ្ំន្ង។ រហូតដ្

បាន្សបក្ម្ច្បន្ូ វសម្ិ ទ្ន
ធ

់ឆ្ែំ ២០១៦ គ.គិ.រ

សំខាន្់ ៗម្អ យច្បំ ន្អន្ព៊ីការអន្ុ វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី១។

គ.គិ .រ តក្ម្ូវ ន្ិ ងម្មន្បោ

បៅរែុងការអភិ វឌ្ឍស្ថាប័ ន្ ន្ិ ងការរស្ថងសម្តាភាពបុ គា

។

រ.គិ .ជ្ បាន្បបងកើត ន្ិ ងបក្តៀម្ខៃអន្រអច្បជាបស្សច្បបដ្ើម្ប៊ីអន្ុ វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី២ (២០១៧-២០១៩)
ផ្ដ្

សំបៅបធិកែើឲ្យក្បបសើរប

ការរ ំពឺងទ្ុ រថាន្ឹ ងប

ើងជាបន្តបនាាប់ន្ូវការរស្ថងសម្តាភាពស្ថាប័ន្ ន្ិងវ ិជាជជ្៊ី វៈផ្ែទំបដ្ឋយ

ើររម្ពស់សុខភាព ន្ិងសុវតាិភាពអែរជ្ម្ងឺ។

ត្តងនាម្ឲ្យ គ.គិ .រ ខាំុសូម្ផ្ែៃងអំ ណ្រគុណ្ោ៉ា ងក្ជា

ការោំក្ទ្ោ៉ា ងបពញទ្ំ ហឹងដ្

់

គ.គិ .រ។

បក្ៅដ្

ខាំុរ៍សូម្អរគុ ណ្ដ្

់ក្រសអងសុខាភិបា

់អរ
ែ នត

ច្បំ បពាុះ

់បសវាផ្ែទំសុខភាពទំង

អស់ (ទំងរដ្ឋ ន្ិ ងឯរជ្ន្) សក្ម្មប់រិច្បស
ច ហក្បតិ បតតិការោ៉ា ងជ្ិ តសែិត ការោំក្ទ្ ន្ិងការសក្ម្ប
សក្ម្រ

របស់ពអរបគប

ើក្គប់ការងារន្៊ី ម្អយៗរបស់ គ.គិ.រ។ សូម្ផ្ែៃងអំ ណ្រគុណ្ោ៉ា ងក្ជា

ច្បំ បពាុះម្ដ្គូ រអភិ វឌ្ឍនានាដ្ូច្បជាស្ថធារណ្រដ្ឋសហព័ន្ធស៊

ឺម្
ៃ ៉ាង់

បក្ៅ

ន្ិ ងភាែរ់ ងារអន្ុ វតតរបស់ខអន្
ៃ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) អងាការសុខភាពពិ ភព
បលារ (WHO) ទ្៊ី ភាែរ់ងារជ្ំ ន្អយសហរដ្ឋស៊បម្រ ិរសក្ម្មប់ការអភិ វឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ន្ិងគបក្ម្មង
អន្ុវតតរបស់ខអន្បដ្ើ
ៃ
ម្ប៊ីពក្ងឹង ន្ិ ងប

ើររម្ពស់ក្បព័ន្ធ (ASSIST) សក្ម្មប់ ការោំក្ទ្បបងកើត គ.គិ .រ។

បយើងសូម្បកាតសរបសើរច្បំ បពាុះការោំក្ទ្បន្ុះបក្ពាុះវាម្មន្ស្ថរសំខាន្់សក្ម្មប់ គ.គិ .រ បដ្ើម្ប៊ីអភិវឌ្ឍ
ន្ិ ងបំ បពញតអ នាទ្៊ីរបស់ខអន្។
ៃ

ខាំុបជ្ឿជារ់ ោ៉ាងម្ុ តម្មំថាការក្គប់ក្គង ន្ិ ងបុ គា

ិររបស់ គ.គិ.រ ន្ឹងច្បូ

ការអន្ុវតតរម្មវ ិធិក៊ី ន្ិងសរម្មភាពបៅរែុងផ្នន្ការយុទ្ស្ថ
ធ
ស្រសតទ្៊ីឲ្យទ្ទ្អ

រអម្ោ៉ា ងសរម្មរុង
ែ

បាន្បជាគជ្័ យ។

ភែំបពញ, ម្ែងទ្៊ី ១៨ ផ្ខធិកែូ ឆ្ែំ២០១៧

I.

សសចរតីសែតើម្
១. ក្របខណ្ឌច្បាប់
ក្រុម្ក្បឹ រាគិ លាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជា (គ.គិ.រ) បាន្បបងកើតប

បំ ណ្ងធានាន្ូ វសុវតាិភាពស្ថធារណ្ៈបដ្ឋយន្ិ យ័តរម្មប
ទ្ិ សបៅយុទ្ធស្ថស្រសតសក្ម្មប់
គ.គិ .រ។

ប

គ.គិ .រ

ើសព៊ីបន្ុះបៅបទ្ៀត

គិ លាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកាទំងអស់ផ្ដ្

ើងរែុងឆ្ែំ ២០០៧ បដ្ឋយម្មន្បោ

ើក្បព័ន្អ
ធ ប់រ ំគិ លាន្ុបដ្ឋឋរ ន្ិងរំ ណ្ត់

ន្ិងក្តរតពិ ន្ិតយការងាររបស់បុគា

ការបបងកើត

រ.គ.រ

ប

ម្មន្ន្៊ីតិសម្បទក្គប់ក្ោន្់

ើងគឺរុងបោ
ែ

ិរជាន្់ ខពស់របស់
បំ ណ្ងក្បម្ូ

ស៊ច្បក្បរបវ ិជាជជ្៊ី វៈជ្ំន្អយ

បវជ្ជស្ថស្រសតបៅរែុងក្ពុះរាជាណាច្បក្ររម្ពុជា។
គិ លាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកាទំងអស់ផ្ដ្

ក្បរបវ ិជាជជ្៊ី វៈជ្ំ ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសត ក្តូវសុំច្បុុះប្មុះបៅរែុង

បញ្ជ៊ីគណ្ៈគិ លាន្ុ បដ្ឋឋរ បហើយ គ.គិ .រ ក្តូវឃ្ៃំបម្ើ
ស៊ី

ការក្បក្ពឹតបត ៅម្ន្បណា
ត បោ

ិជាជជ្៊ី វៈជ្ំ ន្អយបវជ្ជស្ថស្រសតឲ្យ
ធិក៌ ម្ ភាពសុច្បចរ ិត យុតិ ធិក
ត ៌ម្ ន្ិងភរត៊ីភាពចំបាច្ប់រុងការក្បរបវ
ែ

បាន្គង់វងស ន្ិងម្មន្ក្បសិទ្ធភាព។ គ.គិ .រ ក្តូវឃ្ៃំបម្ើ

ការក្បតិ បតតិរបស់សម្មជ្ិ ររបស់ខអន្
ៃ

ទំងអស់ ច្បំ បពាុះររណ្៊ីយរិ ច្បវច ិជាជជ្៊ី វៈក្ពម្ទំងបទ្បបញ្ញ តិទ
ត ំងឡាយ ផ្ដ្
ស៊ី

ការណ្៍

ធិក៌ ម្គិ លាន្ុ បដ្ឋឋរ។

ម្មន្ផ្ច្បងបៅរែុងក្រម្

២. រច្បនាសម្ព័ន្ស្ថ
ធ ា ប័ន្
គ.គិ .រ ក្តូវបាន្ដ្ឹ រនាំបដ្ឋយក្បធាន្ម្អ យ (១) រូប ន្ិ ងោំក្ទ្បដ្ឋយអន្ុក្បធាន្ព៊ី រ (២) រូប។
ក្បធាន្ ន្ិងអន្ុ ក្បធាន្ក្តូវបាន្អម្បដ្ឋយអគាប
ក្បធាន្ម្មន្ការទ្ទ្អ
ន្ិ ងបោ

ខាធិកិការ ន្ិងអគាប

ខុ សក្តូវដ្ឹ រនាំ គ.គិ.រ ទ្ទ្អ

បន្ាុរអន្ុវតតបោ

បំ ណ្ងរបស់ គ.គិ .រ បហើយម្មន្សិទ្ិ ធបធិកែើសរម្មភាពប

ផ្ច្បងបៅរែុងច្បាប់ ជាពិ បសសក្បធាន្ជាអែរក្គប់ក្គងប

សម័ក្គច្បិតត ប

ើរផ្

ន្បោបាយ បោ

បៅ

ើក្គប់រិច្បកា
ច រទំងអស់ផ្ដ្

ម្មន្

ើធិកន្ធាន្ម្ន្ុ សសរបស់ គ.គិ.រ។

គ.គិ .រ បៅផ្តម្មន្ធិកន្ធាន្ម្ន្ុ សសតិច្បតអ ច្បបដ្ឋយស្ថរពុំម្មន្បុ គា

បម្ម៉ា ងបដ្ើ ម្ប៊ីជ្អយដ្

ចធិកិ ការង ន្ិ ងបហរញ្ញិរ។

ិរក្គប់ក្ោន្់បធិកែើការបពញ

់រិច្បកា
ច រក្បតិ បតតិការរបស់ គ.គិ.រ ព៊ី បក្ពាុះពអ របគទំងអស់គឺបធិកែើការបដ្ឋយ
ងផ្តបុ គា

ការរបស់ គ.គិ.រ គឺពឹងផ្នអរប

ិររដ្ឋបា

បពញបម្ម៉ា ង បហើយធិកន្ធាន្ហិរញ្ញ វតាុសក្ម្មប់ក្បតិបតតិ

ើការបង់វ ិភាគទន្របស់សម្មជ្ិ រ។

គ.គិ .រ បំ បពញភាររិ ច្បរច បស់ខអន្ត្តម្រយៈក្រុ
ៃ
ម្ក្បឹរាគណ្ៈគិលាន្ុបដ្ឋឋរបខតត ក្រុង ផ្ដ្

សរបសរអរសរកាត់ ថា រ.គិ.ខ ក្រុម្ក្បឹរាគណ្ៈគិ លាន្ុ បដ្ឋឋរភូម្ិភាគ ផ្ដ្
ថា រ.គិ .ភ ន្ិ ងក្រុម្ក្បឹ រាគណ្ៈគិលាន្ុបដ្ឋឋរជាតិផ្ដ្
1

សរបសរអរសរកាត់

សរបសរអរសរកាត់ថា រ.គិ .ជ្។

៣. ច្បរខុវ ិស័យ បបសរម្ម ន្ិងតម្ម្ៃ
ច្បរខុវ ិស័យ

«គិ លាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកាទំងអស់បៅរែុងក្បបទ្សរម្ពុជា
ិ៍ ត
ន្ិ ងបររប្
ម ុះ។»
«ឃ្ៃបំ ម្ើ

ន្ិងបរបទ្ស)

់អែរជ្ម្ងឺ ន្ិងជ្ំ នាញវ ិជាជជ្៊ី វៈផ្ែទំក្តូវបាន្ផ្នអរប

បដ្ឋយគុ ណ្ភាពខពស់ដ្
បបសរម្ម

(ជាតិ

ើបោ

នត

់បសវាក្បរប

ន្បោបាយ

ការក្បក្ពឹ តស
ត ង
ត ់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ី វៈ ន្ិងការពាររិ តិយ
ត ស ន្ិ ងឥសសរភាពសក្ម្មប់ការក្បរបវ ិជាជ

ជ្៊ី វៈក្បរបបដ្ឋយច្បិ រភាព ន្ិ ងក្បសិទ្ធភាព។»
តម្ម្ៃ
តម្ម្ៃម្ន្ គ.គិ.រ ្ៃុុះបញ្ហ
ច ង
ំ ព៊ី ច្បរ ិោ ឥរ ិោបទ្ ន្ិងច្បរ ិរ
ទ្ធន

ម្មន្ឥទ្ធិព

បៅប

ើការសបក្ម្ច្បច្បិ តត ន្ិងសម្ិ ទ្ន
ធ

រខណ្ៈរបស់គិលាន្ុ បដ្ឋឋរផ្ដ្

ជា

។ តម្ម្ៃ ន្ិងឥរ ិោបទ្របស់ គ.គិ.រ

ម្មន្៖


ការសហការ



បសច្បរត៊ីសុច្បចរ ិត



សម្តាភាពវ ិជាជជ្៊ី វៈ



តម្មៃភាព ន្ិ ងគណ្បន្យយភាព



II.

ប

ើររម្ពស់ន្ិម្ិតតរប
ូ ម្ន្វ ិជាជជ្៊ី វៈផ្ែទំបវជ្ជស្ថស្រសតបៅរែុងក្ពុះរាជាណាច្បក្ររម្ពុជា

ការព្តួតរិនិតយស

ើងវិញស

ើការអនុវតតផែនការ

យុទ្ធសាស្រសតទ្ី១ (២០១៤-២០១៦)
១. សរម្មភាពបាន្បញ្ច ប់


ការបបងកើតផ្ដ្ន្រំ ណ្ត់វ ិជាជជ្៊ី វៈសក្ម្មប់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ



ការបបងកើតគណ្ៈរម្មមធិកិ ការវ ិន្័ យ



ការបបងកើតសតង់ដ្ឋរអបបរម្មសក្ម្មប់ការច្បុ ុះបញ្ជ៊ី



ការបបងកើតក្រម្ស៊ី



ការបបងកើតបោ

ធិក៌ ម្សក្ម្មប់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំស៊ីព
ត ៊ីការជ្អ យសបរងាាុះោែបៅវ ិញបៅម្រសក្ម្មប់សម្មជ្ិ រ

គ.គិ .រ



ការបបងកើតន្ិម្ិតតសញ្ហញសក្ម្មប់ គ.គិ.រ ន្ិង
ទ្៊ី ត្តំងបបណា
ត ុះស៊សន្ែសក្ម្មប់ការ ិោ

2

័យរបស់ គ.គិ .រ។

អ

២. សរម្មភាពរំពុងបន្ត
 សរម្មភាពផ្ដ្

ពុំ ទន្់បាន្បញ្ចប់បៅរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី១

អន្ុវតតរុងផ្នន្ការយុ
ែ
ទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី២៖


ការបបងកើតសតង់ដ្ឋរម្ន្ទ្ក្ម្ង់ការច្បុ ុះបញ្ជ៊ី ន្ិ ងនត



ការបបងកើតដ្ំ បណ្ើរការការច្បុុះបញ្ជ៊ី ន្ិងការនត



ការបបងកើតក្បព័ន្ទ្
ធ ិ ន្ែន្័យសក្ម្មប់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ



ការបបងកើតទ្សសនាវដ្ត៊ីគិលាន្ុ បដ្ឋឋរ ន្ិ ង

ក្តូវបាន្បន្តយរបៅ

់ស៊ជាាបណ្ណ

់ស៊ជាាបណ្ណ

ការបបងកើតគណ្ន្៊ីសក្ម្មប់ រ.គិ .ខ។



ផែនការយុទ្ធសាស្រសត II (២០១៧-២០១៩)

III.
១.

ការវ ិភាគយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

(ការវ ិភាគប

(SWOT Analysis) របស់ គ.គិ.រ
ការវ ិភាគប

វ ិភាគប

ច្បំណ្ុច្បបខាយ

កាលាន្ុវតតភាព

ច្បំ ណ្ុច្បខាៃំងគឺជារត្តតម្នារុងផ្ដ្
ែ

ច្បំ ណ្ុច្បបខាយគឺជារត្តតម្នារុងផ្ដ្
ែ
បន្ុះ

់ដ្ំបណ្ើរការ ន្ិ ងការអភិ វឌ្ឍរបស់ គ.គិ.រ។ ដ្ូច្ប

ើសរម្មភាពទំងឡាយសំបៅពក្ងឹងច្បំ ណ្ុច្បខាៃំង

ុបបំ បាត់ច្បំណ្ុច្បបខាយ។

កាលាន្ុ វតតភាពគឺជារត្តតម្នាបក្ៅផ្ដ្
ន

អវ ិជ្ជម្មន្ដ្

់

គ.គិ .រ។

នត

់ន

វ ិជ្ជម្មន្

ក្បបោជ្ន្៍ព៊ីកាលាន្ុ វតតភាព ន្ិងសក្ម្ម
គ.គិ .រ

សបក្ម្ច្បបាន្ន្ូវសម្ិ ទ្ន
ធ

ដ្

បដ្ឋយ

ច្បំផ្ណ្រឯគំ នាបគឺជារត្តតម្នាបក្ៅ

រត្តតទំងព៊ី របន្ុះស៊ច្បរងឥទ្ធិព

គ.គិ .រ។ ការរំ ណ្ត់រត្តតទំងបន្ុះបធិកែើឲ្យងាយស្សរ
ន

ន្ិងគំ នាបម្ន្ស្ថាន្ភាពបច្បចុបបន្ែរបស់

បធិកែើឲ្យ គ.គិ .រ ម្មន្ដ្ំ បណ្ើរការបៅម្ុ ខ ច្បំ ផ្ណ្រឯ

រាំងសាុះដ្

ផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតក្តូវបផ្លតតប

កាត់បន្ាយ ឫ

ន្ិងសតាម្័ត)

ើរត្តតអតតបនាម្័ត ន្ិងសតាន្ុម្័ត ជាវ ិធិក៊ីវ ិភាគម្អ យដ្៍ម្មន្ស្ថរៈសំខាន្់សក្ម្មប់

ើច្បំណ្ុច្បខាៃំង

គ.គិ .រ។

ផ្ដ្

រ
ើ ត្តតអតតបនាម្័ត

ព៊ីបរ ិោកាសខាងបក្ៅម្ន្

់ការបបងកើតយុទ្ធស្ថស្រសត បដ្ើម្ប៊ីទញយរ

គំ នាបទំងបនាុះ។

ជាបក្ច្បើន្គអ រឲ្យរត់សំកា

់ត្តម្រយៈការអន្ុ វតតផ្នន្ការ

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី ១ (២០១៤-២០១៦)។ បទុះជាោ៉ា ងណារត៊ី រ៍បៅម្មន្ច្បំ ណ្ុច្បជាបក្ច្បើន្បទ្ៀតផ្ដ្
ក្តូវរស្ថង ន្ិ ងអភិ វឌ្ឍបផ្ន្ាម្បទ្ៀតរែុងផ្នន្ការយុទ្ស្ថ
ធ
ស្រសតដ្ំនារ់កា
បន្ុះ។

ត្តរាងខាងបក្កាម្បន្ុះបងាាញព៊ីការវ ិភាគប

គ.គិ .រ។

3

ើរត្តតអតតបនាម្័ ត

ទ្៊ី២ (២០១៧-២០១៩)
ន្ិ ងសតាន្ុ ម្័តរបស់

ការវ ិភាគប

ើរត្តតអតតបនាម្័ត ន្ិងសតាន្ុ ម្័ត (SWOT Analysis) របស់ គ.គិ.រ
ច្បំណ្ុច្បបខាយ

ច្បំណ្ុច្បខាៃំង

រត្តតម្នារុែង

 ក្ពុះរាជ្ក្រឹតយប

ើច្បាប់ស៊ីព
ត ៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរប

វ ិជាជជ្៊ីវៈវ ិស័យសុខាភិបា

ឆ្ែំ ២០១៦

 ក្ពុះរាជ្ក្រឹតយសត៊ីព៊ីការបបងកើតក្រុម្ក្បឹរា
គិលាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជា

 ក្បធាន្ម្ន្ា៊ីសុខាភិបា
គ.គិ.រ

 ការយ

បាន្ច្បុុះបញ្ជ៊ី

ដ្
់ ឹងន្ូវម្មន្រក្ម្ិតថាបតើ គ.គិ.រ ជាអែ៊ី
គ.គិ.រ បធិកែើសក្ម្មប់ស្ថធារណ្ជ្ន្

 បគហទ្ំព័រ ន្ិង FB ម្ិន្ម្មន្បច្បចុបបន្ែភាព

គ.គិ.រ

រត្តតម្នាបក្ៅ

គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

 ពុំទន្់ម្មន្ក្បព័ន្ន
ធ ត

ឆ្ែំ ២០១៥-

 ច្បាប់ែ៊ីមស៊ីព
ត ៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរបវ ិជាជជ្៊ីវៈវ ិស័យ
ន្ិងការនត

ើការច្បុុះបញ្ជ៊ី

់ស៊ជាាបណ្ណ )

 រិច្បស
ច ហក្បតិបតតិការ

ស៊ជាាបណ្ណ

ើការច្បុុះបញ្ជ៊ី ន្ិងការនត

រអម្រែុង

បនសងៗបទ្ៀត

 បុគា

ិរជ្ំនាញបធិកែើការបពញបម្ម៉ា ងប

បញ្ជ៊ី ន្ិងការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ (ទំងប

ន្ិងត្តម្បបច្បចរវ ិទ្ាអន្ឡាញ

 ការោំក្ទ្ព៊ីស្ថាប័ន្ជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិជាពិបសសព៊ី
ក្រសអងសុខាភិបា
ើងប

់
ប

ការអន្ុវតតច្បាប់ែ៊ីម

ជា
អ ម្អយបណា
ត រដ្ឋជា

រិច្បក្ច បជ្ុំ AJCCN ន្ិងរិច្បក្ច បជ្ុំសក្ម្បសក្ម្រ

 ក្បព័ន្ន
ធ ត

់ស៊ជាាបណ្ណ ឲ្យស្សបត្តម្ច្បាប់ែ៊ីម

 ផ្រសក្ម្រ

ដ្ំបណ្ើរការច្បុុះប្មុះបដ្ើម្ប៊ីឲ្យងាយ

 ពុំម្មន្ការ ិោ

ើការច្បុុះ

ើក្រដ្ឋស

័យអច្បិម្រន្តយ៍

 រិច្បស
ច ហក្បតិបតតិការបៅម្មន្រំណ្ត់រវាង

ើក្បព័ន្ឌ្
ធ ៊ីជ្៊ីែ

គ.គិ.រ ន្ិងតំណាងគិលាន្ុបដ្ឋឋរបៅត្តម្

(បគហទ្ំព័រ ន្ិងFB)

ស្សរ

 ក្បព័ន្ក្ធ តរតពិន្ិតយប

 រិច្បស
ច ហក្បតិបតតិការព៊ីក្រសអងសុខាភិបា

សម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ទំងអស់ត្តម្រយៈការច្បូ

 ការបធិកែើឲ្យក្បបសើរប

ើយ

គំនាប

កាលាន្ុវតតភាព

ឆ្ែំ ២០១៦ (ការពិន្័យប

់ស៊ជាាបណ្ណ បៅប

 សម្តាភាពរបស់សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ បៅម្មន្រក្ម្ិត

២០២០

សុខាភិបា

ើច្បំន្អន្

ន្ិងជាពិបសសគិលាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកា

រអម្ ន្ិងច្បុុះបញ្ជ៊ីជាម្អយ

 យុទ្ធស្ថស្រសតក្រុម្ក្បឹរាសុខាភិបា

ិរ ន្ិងោំក្ទ្

់ក្បតិបតតិការ

បហើយអែ៊ីផ្ដ្

កា
់ រច្បុុះបញ្ជ៊ី

គិលាន្ុបដ្ឋឋរ
 គិលាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកាច្បូ

ដ្

 ម្ិន្ម្មន្ក្បព័ន្ក្ធ គប់ក្គប់ទ្ិន្ន្
ែ ័យប

ន្ិងក្បធាន្ម្ន្ា៊ីបពទ្យោំក្ទ្

 សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ ោំក្ទ្ដ្

 ម្ិន្ម្មន្ែវ ិកាបដ្ើម្ប៊ីបក្ជ្ើសបរ ើសបុគា

ម្ន្ា៊ីបពទ្យ
 ការបបតជាាច្បិតបត ៅតិច្បតអច្បព៊ីម្រន្ត៊ីរបស់ រ.គិ.ខ

ជាងម្ុន្

4

ើ

២. បញ្ហ
ា ក្បឈម្


សម្តាភាព ន្ិងបព



ការខែុះខាតន្ូ វធិកន្ធាន្បបច្បចរបទ្ស ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ន្ិ ងការក្គប់ក្គងហិរញ្ញ វតាុ



បវលាបៅម្មន្រំ ណ្ត់សក្ម្មប់បុគា

ការខែុះខាតន្ូ វសតង់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ី វៈទំងព៊ី រភាស្ថផ្ដ្

ិរ ន្ិងសម្មជ្ិ ររបស់ គ.គិ .រ

ជាការផ្ណ្នាំដ្

់

គ.គិ.រ

ន្ិង

គិ លាន្ុបដ្ឋឋរ


ោមន្ក្បព័ន្ច្ប
ធ ុ ុះបញ្ជ៊ី ន្ិ ងការនត



ោមន្ក្បព័ន្ក្ធ តរតពិ ន្ិតយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃ ន្ិ ង



ោមន្ទ្៊ី ត្តំងការ ិោ

៣. បោ

់ស៊ជាាបណ្ណ

័យជាអច្បិម្រន្តយ៍សក្ម្មប់បធិកែើការក្បតិបតតិការងារក្បចំម្ែង។

បំណ្ង ន្ិងផ្នែរម្ន្ការងារ

ត្តម្ការវ ិភាគប

ើរត្តតអតតបនាម្័ ត

ន្ិងសតាន្ុ ម្័ត

(SWOT)

របស់

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី II បាន្ដ្ឋរ់ បច្បញន្ូ វតក្ម្ូវការសក្ម្មប់ អភិ វឌ្ឍ ន្ិ ងពក្ងឹ ងប


សតង់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ី វៈ
o
o





គ.គិ.រ

ផ្នន្ការ

ើផ្នែរ៤សំខាន្់ ៗ៖

ការរំ ណ្ត់ ន្ិងផ្ែររាសតង់ដ្ឋរផ្ែទំសុខភាពសក្ម្មប់ការពារសុវតាិភាពស្ថធារណ្ៈ
ការធានាន្ូ វសម្បទសម្ស្សបសក្ម្មប់ ក្បរបវ ិជាជជ្៊ី វៈរបស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

ក្បព័ ន្កា
ធ រច្បុ ុះបញ្ជ៊ី ន្ិងការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ

o

ការបបងកើន្ច្បំន្អន្ម្ន្ការច្បុ ុះបញ្ជ៊ីរបស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

o

ការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ ដ្

់គិលាន្ុ បដ្ឋឋរ

ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាពស្ថាប័ ន្
o

ការច្បូ

រអម្ព៊ី ភាគ៊ីពារ់ ព័ន្បធ ដ្ើ ម្ប៊ីការអភិ វឌ្ឍម្ន្រម្មៃំងព

រម្មផ្ដ្

ម្មន្សម្តាភាព

ន្ិ ងស៊ច្បបត់ផ្បន្បាន្
o

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្ំនារ់ទ្ំន្ងត្តម្រយៈការពក្ងឹ ងរិ ច្បស
ច ហក្បតិបតតិការជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិ
បដ្ើម្ប៊ីផ្ច្បររ ំផ្



រច្បំ បណ្ុះដ្ឹ ង ន្ិងបទ្ពិ បស្ថធិកន្៍

ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាពបុ គា
o
o

ការបងាាញភាពជាអែរដ្ឹរនាំជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិរុងបទ្បបញ្ញ
ែ
តិម្ត ន្ការផ្ែទំ
ការបណ្ុត ុះបណា
ត
្ន្បៅទ្ទ្អ
គុ ណ្ភាព។

រែុង

ន្ិ ងបក្ៅក្បបទ្សបដ្ើ ម្ប៊ីរស្ថងសម្តាភាពក្រុម្ក្បឹរាបដ្ើ ម្ប៊ី

បាន្ច្បំ ន្អន្គិ លាន្ុបដ្ឋឋររែុងរក្ម្ិតម្អយ

រ. សតង់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ីវៈ

5

ន្ិងក្បរបបដ្ឋយ

ក្រម្ស៊ី

រែុងអំ

ុងបព

ប៉ាុ នាមន្ឆ្ែំរន្ៃងម្របន្ុះ គ.គិ .រ បាន្បបងកើតសតង់ដ្ឋរម្អ យច្បំន្អន្ដ្ូច្បជា

ធិក៌ ម្ការផ្ែទំ

សតង់ដ្ឋរម្ន្ការផ្ែទំ

គ.គិ .រ ន្ឹ ងបន្តបបងកើតបោ
ប

សតង់ដ្ឋរសម្តាភាពសែូ

។

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ សតង់ដ្ឋរ ន្ិ ងបសៀវបៅផ្ណ្នាំបផ្ន្ាម្បទ្ៀតបដ្ើម្ប៊ី

ើររម្ពស់គុណ្ភាពគិលាន្ុ បដ្ឋឋរបដ្ើម្ប៊ី្ន្ដ្

ន្ឹ ងបរៀបច្បំ ការបណ្ុត ុះបណា
ត

់សង
ត ់ ដ្ឋរជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិ ។ គ.គិ.រ

ជាក្បព័ន្ធ ន្ិងសុ៊ីជ្បក្ៅប

បសៀវបៅផ្ណ្នាំទំងបនាុះដ្

់គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

គ.គិ .រ ម្ិ ន្ក្តឹម្ផ្តបផ្លតតប
ទំងប

ម្ន្ការផ្ែទំ។

ើសង
ត ់ ដ្ឋរ បោ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ ន្ិង

បាន្បក្ជ្ើ សបរ ើស។

ើបរ ិម្មណ្ម្ន្គិ លាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

បាន្ច្បុ ុះបញ្ជ៊ីបនាុះបទ្ផ្ែម្

ើគុណ្ភាព ន្ិ ងក្បសិទ្ធភាពម្ន្បសវាផ្ែទំនងផ្ដ្រ។ ការបធិកែើឲ្យក្បបសើរប

ើង ន្ិងការបធិកែើ

ើសម្តាភាព ច្បំ បណ្ុះដ្ឹងម្ន្សតង់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ី វៈ ន្ិងជ្ំ នាញបនសងៗបទ្ៀត

បច្បចុបបន្ែភាពជាក្បចំប

គឺជាភាររិ ច្បស៊
ច ទ្ិ ភាពសក្ម្មប់ គ.គិ.រ រែុងការបធិកែើឲ្យគិ លាន្ុបដ្ឋឋរកាៃយជាអែរជ្ំ នាញផ្ដ្
ម្មន្សម្តាភាព
បោ

ន្ិ ងស៊ច្បបជ្ឿទ្ុ រច្បិ តបា
ត ន្ត្តម្សតង់ដ្ឋរអន្តរជាតិត្តម្រយៈបបងកើត

ការណ្៍ការអភិ វឌ្ឍវ ិជាជជ្៊ី វៈបន្ត (CPD) សក្ម្មប់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ បហើយអែ៊ីផ្ដ្

ជាងបន្ុះបៅបទ្ៀតបនាុះគឺ ដ្ំបណ្ើរការការអន្ុ វតតប
ខ. ក្បព័ន្កា
ធ រច្បុុះបញ្ជ៊ី ន្ិងការនត

សំខាន្់

ើ CPD។

ស៊
់ ជាាបណ្ណ

បៅផ្ខវ ិច្បឆិកា ឆ្ែំ២០១៦ ច្បាប់ស៊ីព
ត ៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរបវ ិជាជជ្៊ី វៈវ ិស័យសុខាភិបា

ក្តូវបាន្អន្ុម្័តដ្ឋរ់ឲ្យអន្ុវតតបដ្ឋយក្ពុះរាជ្ក្រម្ប
សំខាន្់ ប

អ
ើ ងាភាពផ្ដ្

សុខាភិ បា

ទ្ទ្អ

ទំងអស់ផ្ដ្

ខុ សក្តូវប

ើការច្បុ ុះបញ្ជ៊ី

ើងប

ើក្បព័ ន្កា
ធ រច្បុ ុះបញ្ជ៊ីនាបព

គិ លាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

ច្បុ ុះបញ្ជ៊ី

ន្ស/ររម្/០១៤
ន្ិ ងនត

ផ្ដ្

ផ្ច្បងបផ្លតត

់ស៊ជាាបណ្ណ ។

អែរជ្ំ នាញ

ម្មន្បំ ណ្ងក្បរបវ ិជាជជ្៊ីវៈក្តូវម្មន្បញ្ជ៊ីការ

ក្បរបវ ិជាជជ្៊ី វៈជាម្អ យក្រុម្ក្បឹ រាវ ិជាជជ្៊ី វៈផ្ដ្
ប

ខ

ន្ិ ងស៊ជាាបណ្ណ

ពារ់ ព័ន្បធ រៀងៗខៃអន្។ គ.គិ.រ ក្តូវបធិកែើឲ្យក្បបសើរ

បច្បចុបបន្ែបដ្ើ ម្ប៊ីបធិកែើឲ្យកាន្់ផ្តងាយស្សរ

ន្ិ ងបបងកើតក្បព័ ន្ន
ធ ត

សក្ម្មប់

់ស៊ជាាបណ្ណ សក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

បាន្ច្បុ ុះបញ្ជ៊ីទំងអស់។
គ. ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាពស្ថាប័ន្
ការរស្ថងសម្តាភាពគឺជាតក្ម្ូវការចំបាច្ប់បំនុតរបស់

គ.គិ.រ។

រច្បនាសម្ព័ន្ធ

អងាភាព ន្ិ ងក្បតិបតតិការរបស់ គ.គិ .រ ក្តូវពក្ងឹងត្តម្រយៈការបណ្ុត ុះបណា
ត
ពិ បស្ថធិកន្៍ផ្ដ្

ទ្ទ្អ

ន្ិងបទ្

បាន្ព៊ីក្រុម្ក្បឹរាគិ លាន្ុ បដ្ឋឋរដ្៍ ម្ទ្បទ្ៀតរែុងស៊ស្ថនលន្រ៍ដ្ូច្បជា

ក្បបទ្សបនសងៗបទ្ៀត។

ភាពជាម្ដ្គូ រជាម្អ យស្ថាប័ន្ផ្ដ្

ម្មន្បទ្ពិ បស្ថធិកន្៍បៅរែុងតំ បន្់

ន្ិងទ្ូ ទំងពិ ភព

បលារក្តូវផ្តយរម្រពិ ចរណាសក្ម្មប់ គ.គិ.រ បដ្ើម្ប៊ីររា ន្ិ ងពក្ងឹ ងទ្ំ នារ់ទ្ំន្ងរបស់ខអន្
ៃ
ជាម្អ យក្រុម្ក្បឹរាគិ លាន្ុបដ្ឋឋរស៊ស្ថនលន្ ន្ិងក្រុម្ក្បឹរាគិ លាន្ុ បដ្ឋឋរអន្តរជាតិ (ICN) រ៍ដ្ូច្ប
6

ជាការច្បូ

រអម្ជាម្អ យគណ្ៈរម្មមធិកិ ការសក្ម្បសក្ម្រ

គ.គិ .រ

រអម្ស៊ស្ថនលន្ប

ើបសវាផ្ែទំ (AJCCN)។

រ៍ បាន្បបងកើតទ្ំ នារ់ទ្ំន្ងជាម្អ យក្រុម្ក្បឹរាគិ លាន្ុ បដ្ឋឋរបនសងៗបទ្ៀតរែុងតំ បន្់

បដ្ើម្ប៊ីផ្លៃស់បូរគំ
ត ន្ិត

បទ្ពិ បស្ថធិកន្៍

ន្ិងការអន្ុ វតត

ៗ
អ ។

ច្បំ បណ្ុះដ្ឹងក្បបភទ្បន្ុះម្មន្

អតាក្បបោជ្ន្៍ខាៃំងណាស់សក្ម្មប់ គ.គិ .រ បដ្ើម្ប៊ីរស្ថងសម្តាភាពរបស់ខអន្។
ៃ

ិ៍ ត
បៅរស្ថង ន្ិងពក្ងឹ ងបររប្
ម ុះរបស់ គ.គិ.រ។ គ.គិ .រ

យុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះម្មន្បោ

ក្តូវផ្តជាស្ថាប័ន្ម្អ យផ្ដ្

ទ្ទ្អ

បាន្ការបោរព ន្ិងបកាតសរបសើរ។ ការងាររបស់ គ.គិ .រ

ម្មន្ស្ថរៈសំខាន្់ ន្ិងម្មន្ក្បសិទ្ធភាពដ្រាបណាក្រសអងសុខាភិ បា
ន្ិ ងស្ថធារណ្ជ្ន្ោំក្ទ្

ន្ិងទ្ទ្អ

ស្ថា

់ព៊ីតម្ម្ៃ

គ.គិ .រ ។ បដ្ើម្ប៊ី្ន្បៅសបក្ម្ច្បបាន្បោ

គិ លាន្ុបដ្ឋឋរ-យិកា

ន្ិ ងគុ ណ្ក្បបោជ្ន្៍ម្ន្ការងាររបស់

បៅបន្ុះ គ.គិ.រ ក្តូវពក្ងឹងរច្បនាសម្ព័ន្ម្ធ នារុង
ែ

ន្ិ ងទ្ំ នារ់ទ្ំន្ងម្នាបក្ៅ។ ការពក្ងឹ ងរច្បនាសម្ព័ន្ម្ធ នារុងបន្ុះសំ
ែ
បៅដ្
ខុ សក្តូវរបស់សម្មជ្ិ រ គ.គិ .រ ក្បព័ន្កា
ធ រច្បុ ុះបញ្ជ៊ី ន្ិ ងការនត

់តអនាទ្៊ី ន្ិងការទ្ទ្អ

់ស៊ជាាបណ្ណ ក្បព័ន្កា
ធ រក្គប់

ក្គងទ្ិ ន្ែន្័យ ន្ិ ងក្បព័ ន្ប
ធ បច្បចរវ ិទ្ាទ្ំ នារ់ទ្ំន្ងព័ ត៌ម្មន្វ ិទ្ា (ICT)។ គ.គិ.រ ក្តូវបធិកែើឲ្យ
ក្បបសើរប

ើងន្ូ វក្បព័ ន្ច្ប
ធ ុ ុះបញ្ជ៊ីនាបព

បច្បចុបបន្ែ

ន្ិងបបងកើតក្បព័ន្ន
ធ ត

ត្តម្ច្បាប់ស៊ីព
ត ៊ីការក្គប់ក្គងអែរក្បរបវ ិជាជជ្៊ី វៈបដ្ើម្ប៊ីគុណ្ភាព
ក្បតិ បតតិការរបស់ខអន្។
ៃ
ឌ្៊ី ជ្៊ីែ

ក្បព័ ន្កា
ធ រក្គប់ក្គងទ្ិន្ែន្័យសំបៅប

របស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

ក្បព័ ន្ធ ICT ផ្ដ្

ន្ិ ងក្បសិទ្ធភាពម្ន្
ើការក្គប់ក្គងក្បព័ន្ទ្
ធ ិ ន្ន្
ែ ័យ

បាន្ច្បុ ុះបញ្ជ៊ីទំងគិ លាន្ុ បដ្ឋឋររែុងស្សុរ

ម្មន្ក្បសិទ្ធភាពន្ឹ ងក្តូវបបងកើតប

បដ្ើម្ប៊ីឲ្យម្មន្ទ្ំ នារ់ទ្ំន្ង

់ស៊ជាាបណ្ណ ឲ្យស្សប

ើងបដ្ើ ម្ប៊ីជ្អយោំក្ទ្ដ្

ន្ិ ងបរបទ្ស។
់ការងាររដ្ឋបា

ទ
អ ំងរែុង ន្ិ ងបក្ៅ។

ភាររិ ច្បទ
ច ំងបន្ុះម្មន្ស្ថរៈសំខាន្់ ខាៃំងណាស់សក្ម្មប់ គ.គិ.រ បដ្ើ ម្ប៊ីម្មន្សម្តាភាព

វ ិជាជជ្៊ី វៈផ្ដ្

ស៊ច្បបជ្ឿទ្ុ រច្បិតបា
ត ន្

ន្ិ ងក្តូវបាន្ទ្ទ្អ

ពិ បសសគិ លាន្ុបដ្ឋឋរ ន្ិងក្រសអងសុខាភិ បា

ស្ថា

់បដ្ឋយអែរពារ់ព័ន្ដ្
ធ ៍ ម្ទ្បទ្ៀតជា

។

ឃ. ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាពបុគា
បណា
ត
បណា
ត

ការអភិវឌ្ឍជ្ំ នាញវ ិជាជជ្៊ី វៈសក្ម្មប់សម្មជ្ិ រស៊ច្បក្តូវបាន្ពក្ងឹងត្តម្រយៈការបណ្ុត ុះ
រែុង

ន្ិងបក្ៅក្បបទ្ស

ន្ិងក្រុម្ក្បឹរាគិ លាន្ុ បដ្ឋឋររែុងស្សុរ រែុងតំ បន្់ ន្ិងអន្តរជាតិ។ ការវាយតម្ម្ៃប

តក្ម្ូវការបណ្ុត ុះបណា
ត

ទម្ទរន្ូ វការក្តរតពិន្ិតយប

បច្បចុបបន្ែភាពជាក្បចំព៊ីម្អយស៊ណ្តតិ
បណា
ត

ឫត្តម្រយៈរិ ច្បស
ច ហក្បតិបតតិការជាម្អ យស្ថាប័ ន្បណ្ុត ុះ
ើងវ ិញ

បៅម្អ យស៊ណ្តតិបទ្ៀត

ការផ្រតក្ម្ូវ
បដ្ើ ម្ប៊ីនត

ើ

ន្ិ ងការបធិកែើ

់ន្ូវរម្មវ ិធិក៊ីបណ្ុត ុះ

ជារ់លារ់ ស្សបត្តម្តក្ម្ូវការរបស់សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ ន្ិ ងបដ្ើម្ប៊ីបំបពញន្ូ វច្បបនាៃុះខែុះ

ខាតរែុងការក្គប់ក្គងក្រុម្ក្បឹ រាគិ លាន្ុបដ្ឋឋរ
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ន្ិងជ្ំ នាញពារ់ព័ន្។
ធ

បៅបព

ផ្ដ្

សម្មជ្ិ រម្មន្ច្បំ បណ្ុះដ្ឹ ង ន្ិងជ្ំ នាញផ្ដ្

ពារ់ព័ន្ន្
ធ ឹ ងការងារ គ.គិ.រ ន្ឹងម្មន្សម្មជ្ិ រ

ក្បរបបដ្ឋយសម្តាភាពវ ិជាជជ្៊ី វៈសក្ម្មប់បំបពញការងារផ្ដ្

IV.

ទ្ទ្អ

បាន្

ទ្ធន

ខពស់។

ផែនការសរម្មភារ
ការសបក្ម្ច្បបាន្ន្ូ វផ្នែរទំងបអ ន្ខាងប

ោំក្ទ្ច្បម្បងៗច្បំ ន្អន្ ១៥ ផ្ដ្

ន្ឹ ងក្តូវអន្ុវតតរុងរយៈបព
ែ

រែុងត្តរាងខាងបក្កាម្។ ច្បំបពាុះ
រែុងឧបសម្ព័ន្ទ្
ធ ៊ី ២។
បផ្ន្ាម្ព៊ីប

ទ្ធន

យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី១៖ សតង់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ី វៈ

០៣ឆ្ែំ (២០១៧-២០១៩) ដ្ូ ច្បម្មន្បងាាញ

រ ំពឹងទ្ុ រម្ន្សរម្មភាពច្បម្បងន្៊ី ម្អយៗន្ឹ ងក្តូវបាន្បងាាញបៅ

ើផ្នន្ការការងាររបស់ខអន្
ៃ គ.គិ.រ រ៍រម្
អ ច្បំ ផ្ណ្រនងផ្ដ្របដ្ើម្ប៊ីសបក្ម្ច្បបាន្ន្ូ វ

ផ្នន្ការការងាររបស់ AJCCN ផ្ដ្

ម្មន្ផ្ច្បងបៅរែុងឧបសម្ព័ន្ទ្
ធ ៊ី៣។
សរម្មភាពោំក្ទ្យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

១

វ ិបស្ថធិកន្រម្មក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីគណ្ៈគិលាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជា

រ.ស.ប ន្ិងគ.គិ.រ

២

ការបបងកើតន្៊ីតិវ ិធិក៊ី ផ្ដ្

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ.រ

ទរ់ ទ្ងបៅន្ឹងពារយបណ្ឹត ងប

ើ

រំហុសវ ិជាជជ្៊ីវៈ
៣

ការក្តរតពិន្ិតយប

ើងវ ិញប

ើផ្ដ្ន្រំណ្ត់វ ិជាជជ្៊ីវៈសក្ម្មប់

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

គិលាន្ុបដ្ឋឋរ
៤

ការបបងកើតបោ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំការអភិវឌ្ឍវ ិជាជជ្៊ី វៈបន្ត

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

(CPD) សក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរ
៥

់

យន្តការការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងស៊ជាាបណ្ណ សក្ម្មប់

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

គិលាន្ុបដ្ឋឋរ
៦

យន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាាបណ្ណ

៧

ផ្រ

ម្អក្បព័ន្ធត្តម្ដ្ឋន្ម្ន្ការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ
ន្ិងការនត

់

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ស៊ជាាបណ្ណ

ស៊ជាាបណ្ណ

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី២៖ ក្បព័ន្ធការច្បុុះបញ្ជ៊ី ន្ិងការនត

ើ ស៊ច្បបធិកែើបៅបាន្បដ្ឋយម្មន្ការអន្ុ វតតន្ូវសរម្មភាព

៨

ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទ្ិន្ែន្័យ (បបងកើត ន្ិងផ្ែទំ)

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

៩

បបងកើតយុទ្ធស្ថស្រសតទ្ំនារ់ ទ្ំន្ង

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

១០

យន្តការការអន្ុវតតបោ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ
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ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD

សរម្មភាពោំក្ទ្យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត
១១

ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាពស្ថាប័ន្

អែរទ្ទ្អ

ការពក្ងឹងរិច្បចសហក្បតិបតតិការជាម្អយស្ថាប័ន្អន្តរជាតិ

១២

ការពក្ងឹងការអន្ុវតត ន្ិងការយ
ទ្ទ្អ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

់ដ្ឹងអំព៊ីតអនាទ្៊ី ន្ិងការ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ខុសក្តូវរបស់សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ

១៣

ផ្ែររា ន្ិងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទ្ំព័ររបស់ គ.គិ.រ

គ.គិ.រ

១៤

យុទ្ធស្ថស្រសតរិច្បចសហក្បតិបតតិការ ន្ិងទ្ំនារ់ទ្ំន្ងម្នារុង
ែ

គ.គិ.រ

១៥

វគាបណ្ុត ុះបណា
ត

គ.គិ.រ

ទ្ូ

ំទ្ូលាយ

ការបណ្ុត ុះបណា
ត

ត្តម្

រយៈការបរៀន្បបណ្ើត របធិកែើការបបណ្ើត រ ន្ិងការបរៀន្សូក្តបដ្ឋយ

ភាពបុគា

ខៃអន្ឯងបដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជ្ិរ គ.គិ.រ

ផ្នន្ការសរម្មភាពរយៈបព
អន្ុវតតន្ូវផ្នន្ការសរម្មភាព

៣ឆ្ែំ

ម្អិតរយៈបព

(២០១៧-២០១៩)
៣ឆ្ែំ ផ្ដ្

ន្ឹងក្តូវសបក្ម្ច្បបាន្ត្តម្រយៈការ

សរុបម្មន្អន្ុ សរម្មភាពច្បំ ន្អន្៥០ បដ្ើម្ប៊ីោំ

ក្ទ្យុទ្ធស្ថស្រសតទំង៤ ន្ិ ងសរម្មភាពោំក្ទ្ច្បំ ន្អន្១៥ ដ្ូ ច្បម្មន្បងាាញរែុងឧបសម្ព័ន្ទ្
ធ ៊ី ២។
ការសបក្ម្ច្បបាន្ន្ូ វយុទ្ស្ថ
ធ
ស្រសតផ្ដ្

ស៊ស្ស័យប

ខុសក្តូវ

ន្ិងអែរពារ់ ព័ន្ធដ្៍ម្ទ្បទ្ៀត

ន្ិងការរស្ថងសម្តា

ការអភិ វឌ្ឍ

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី៤៖

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី៣៖

ការអភិ វឌ្ឍ

យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

ម្មន្ផ្ច្បងរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតរយៈបព

ើការបបតជាាច្បិតោ
ត ៉ា ងម្ុ តម្មំ ន្ិងការច្បូ

ភាគ៊ីពារ់ ព័ន្ទ
ធ ំងអស់។
បវលា ក្តូវពឹ ងផ្នអរប

ើម្ូ

ប

ើសព៊ីបន្ុះបទ្ៀត
ន្ិ ធិកិផ្ដ្

នត

រអម្ោ់ងសរម្មព៊ីសម្មជ្ិ រ ន្ិ ងបុ គា

ការអន្ុ វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះបធិកែើប

៣ឆ្ែំ

គឺ

ិរក្ពម្ទំង
ើងទន្់បព

់បដ្ឋយម្ដ្គូ រអភិ វឌ្ឍ ព៊ីបក្ពាុះ គ.គិ.រ ក្តូវការពិ បក្ោុះការ

បដ្ើម្ប៊ីអន្ុ វតតសរម្មភាពោំក្ទ្យុទ្ធស្ថស្រសតទំងបន្ុះ។
ដ្ូ ច្បបន្ុះ គ.គិ.រ ទ្ទ្អ

បបច្បចរបទ្ស ន្ិ ងម្ូ

V.

បាន្ន

ក្បបោជ្ន្៍ព៊ីការោំក្ទ្ព៊ី ម្ដ្គូ រអភិ វឌ្ឍផ្ដ្

់ជ្ំន្អយផ្នែរ

ន្ិ ធិកិ បដ្ើ ម្ប៊ីជ្អយធានាន្ិ រន្តភាពម្ន្ការអន្ុវតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះ។

ការទ្ាំនារ់ទ្ាំនង និងការតាម្ដ្នព្តួតរិនិតយ
បដ្ើម្ប៊ីក្បសិទ្ធភាពការងារ ន្ិ ងម្មន្ភាពងាយស្សរ

ផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះ
ន្ិ ងបោ

នត

ទ្ធន

ប

ើការត្តម្ដ្ឋន្ក្តរតពិ ន្ិតយប

ើការអន្ុ វតត

រ ំពឹងទ្ុ រម្ន្សរម្មភាពន្៊ី ម្អយៗក្តូវបាន្រំ ណ្ត់ បហើយសូច្បនាររ

បំ ណ្ងសក្ម្មប់ការវាស់សង
ា ់ សរម្មភាពរ៍ក្តូវបាន្រំ ណ្ត់នងផ្ដ្រ។
រ.គិ .ខ ជ្អ បជ្ុំោែបរៀងរា

ររដ្ំ បណាុះស្ស្ថយប

ើរា

់ប៊ីផ្ខម្តងបដ្ើ ម្ប៊ីពិភារាព៊ីបញ្ហ
ា បនសងៗ ផ្ច្បររ ំផ្

់បញ្ហ
ា ។

រព័ ត៌ម្មន្ ឫផ្សែង

រែុងររណ្៊ីពអរម្ិ ន្ស៊ច្បផ្សែងររដ្ំ បណាុះស្ស្ថយសក្ម្មប់បញ្ហ
ា
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ទំងបនាុះបាន្បទ្ រ.គិ.ខ ស៊ច្បនាំយរបញ្ហ
ា ទំងបនាុះម្រពិ ភារារែុងរិ ច្បក្ច បជ្ុ ុះ រ.គិ .ភ ផ្ដ្
បរៀបច្បំ បធិកែើប

ើងបៅបរៀងរា

គ.គិ .រ

់៦ផ្ខម្តង។

ជ្អបក្បជ្ុំោែជាបទ្ៀងទត់ បៅបរៀងរា

ន្ិ ងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពប

ើវឌ្ឍន្ភាពម្ន្សរម្មភាពផ្ដ្

់ព៊ីរផ្ខម្តងបដ្ើម្ប៊ីពិភារា
បាន្បក្ោងទ្ុ រ

ផ្ច្បររ ំផ្

រព័ ត៌ម្មន្

ន្ិ ងផ្សែងររដ្ំ បណាុះស្ស្ថយ

សក្ម្មប់បញ្ហ
ា ក្បសិន្ជាម្មន្ បដ្ើ ម្ប៊ី្ន្បៅសបក្ម្ច្បបាន្ត្តម្សូច្បនាររ ន្ិងបោ
ជាបរៀងរា

ក្តូវបាន្

បំ ណ្ង។

់ម្អយឆ្ែំម្ង
ត ឫព៊ី រដ្ង គ.គិ.រ បរៀបច្បំ រិច្បក្ច បជ្ុំជាម្អ យភាគ៊ីពារ់ ព័ន្បធ ដ្ើ ម្ប៊ីពិភារា

ោែព៊ីវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ផ្នន្ការអន្ុវតតផ្ដ្

ោំក្ទ្បដ្ឋយ គ.គិ .រ ន្ិងភាគ៊ី ពារ់ព័ន្បធ នសងៗបទ្ៀត ន្ិងបដ្ើ ម្ប៊ី

បរៀបច្បំ ផ្នន្ការសរម្មភាពសក្ម្មប់ពារ់ រណា
ត

ឆ្ែំបក្កាយ ឫឆ្ែំបក្កាយ។

របាយការណ្៍សត៊ីព៊ីវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការអន្ុ វតតផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតន្ឹងក្តូវបាន្បបងកើតប
ដ្ងរែុងម្អ យឆ្ែំបដ្ឋយអគាប

ខាធិកិ កា បដ្ើម្ប៊ីរាយការណ្៍ដ្

ដ្ូ ច្បជាម្ដ្គូ រអភិវឌ្ឍបនសងៗបទ្ៀតក្បបស្ថន្បបើចំបាច្ប់ ។
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ើងព៊ី រ

់ក្បធាន្ គ.គិ រ ត្តម្រយៈអន្ុ ក្បធាន្ ដ្៍

ឧបសម្ព័នធទ្ី១៖ គសព្ាងចាំណាយបាន់សាមាន
ត្តរាងគបក្ម្មងច្បំ ណាយបា៉ា ន្់ស្ថមន្សក្ម្មប់ឆ្ែំ ២០១៧-២០១៩
យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

សរម្មភាព

ច្បំណាយ

១

វ ិបស្ថធិកន្រម្មក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីគណ្ៈគិលាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជា

៣.០០០

២

ការបបងកើតន្៊ីតិវ ិធិក៊ី ផ្ដ្

៥.០០០

ទរ់ ទ្ងបៅន្ឹងពារយបណ្ឹត ងប

ើរំហុស

វ ិជាជជ្៊ីវៈ
៣

ការក្តរតពិន្ិតយប

ើងវ ិញប

ើផ្ដ្ន្រំណ្ត់វ ិជាជជ្៊ីវៈសក្ម្មប់

២០.០០០

គិលាន្ុបដ្ឋឋរ
៤

ការបបងកើតបោ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំការអភិវឌ្ឍវ ិជាជជ្៊ី វៈបន្ត

(CPD)

៥.០០០

ន្ិងការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ

សក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាពស្ថាប័ន្

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី៣៖

ការអភិ វឌ្ឍ

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី២៖

ក្បព័ន្ធការច្បុុះបញ្ជ៊ី

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី១៖ សតង់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ី វៈ

បា៉ា ន្់ស្ថមន្

៥

យន្តការការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងស៊ជាាបណ្ណ សក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

៤.៥០០

៦

យន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាាបណ្ណ

២.០០០

៧

ផ្រ

៨

ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទ្ិន្ែន្័យ (បបងកើត ន្ិងផ្ែទំ)

៣.២០០០

៩

បបងកើតយុទ្ធស្ថស្រសតទ្ំនារ់ ទ្ំន្ង

២៥.០០០

១០

យន្តការការអន្ុវតតបោ

៤០.០០០

១១

ការពក្ងឹងរិច្បចសហក្បតិបតតិការជាម្អយស្ថាប័ន្អន្តរជាតិ

ម្អក្បព័ន្ធត្តម្ដ្ឋន្ម្ន្ការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD
ន្ិងអែរ

១៧.០០០

១២.០០០

ពារ់ ព័ន្ធដ្៍ម្ទ្បទ្ៀត
១២

ការពក្ងឹងការអន្ុវតត ន្ិងការយ

់ដ្ឹងអំព៊ីតអនាទ្៊ី ន្ិងការទ្ទ្អ

៣.០០០

ខុសក្តូវរបស់សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ
១៣

ផ្ែររា ន្ិងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទ្ំព័ររបស់ គ.គិ.រ

១៤

យុទ្ធស្ថស្រសតរិច្បចសហក្បតិបតតិការ ន្ិងទ្ំនារ់ទ្ំន្ងម្នារុង
ែ
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២.០០០
0

យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

សរម្មភាព

ច្បំណាយ

១៥

វគាបណ្ុត ុះបណា
ត

ទ្ូ

ំទ្ូលាយ ការបណ្ុត ុះបណា
ត

Development

បរៀន្បបណ្ើត របធិកែើការបបណ្ើត រ

សម្តាភាពបុគា

ន្ិងការរស្ថង
អភិ វឌ្ឍ

យុទ្ធស្ថស្រសតទ្៊ី៤៖

ការ

បា៉ា ន្់ស្ថមន្
ត្តម្រយៈការ

ន្ិងការបរៀន្សូក្តបដ្ឋយខៃអន្ឯងបដ្ើម្ប៊ី

ពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជ្ិរ គ.គិ.រ

ច្បំណាយសរុបគិតជាដ្ុលាៃសហរដ្ឋស៊បម្រ ិរ

រំណ្ត់សម្មា

់៖

១៧៤.៥០០

គបក្ម្មងច្បំ ណាយបា៉ា ន្់ ស្ថមន្ខាងប

ើអន្ុ វតតសក្ម្មប់ផ្តសរម្មភាព

អន្ុ សរម្មភាពរែុងផ្នន្ការយុទ្ធស្ថស្រសតបន្ុះផ្តប៉ាុ បណាណុះ បដ្ឋយម្ិន្រអម្បញ្ូច
ក្បចំម្ែងផ្ដ្

៥.០០០

បក្បើក្បាស់បដ្ឋយែវ ិការរបស់ គ.គិ .រ បនាុះបទ្។

12

ន្ិ ង

ន្ូ វច្បំណាយ ក្បតិបតតិការ

ឧបសម្ព័នទ្
ធ ី២៖ តារាងផែនការសរម្មភារសព្ាប់រយៈសរ
.រ

សរម្មភាព

០៣ ឆ្ាាំ (២០១៧-២០១៩)
អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

បវលា

២០១៨

២០១៩





យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសតទ្៊ី១៖ សតង់ដ្ឋរវ ិជាជជ្៊ីវៈ
១

វ ិបស្ថធិកន្រម្មក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសតព
៊ី ៊ីគណ្ៈគិលាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជា

សូច្បនាររ៖ ក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីគណ្ៈគិលាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជាក្តូវបាន្ផ្រសក្ម្រ
១.១

ន្ិងអន្ុម្័តសក្ម្មប់ បក្បើ ក្បាស់

វ ិបស្ថធិកន្រម្មក្ពុះរាជ្យក្រឹតយសត៊ីព៊ីក្រុម្ក្បឹរាគិលាន្ុបដ្ឋឋររម្ពុជាស្សបត្តម្
ច្បាប់ែ៊ីមស៊ីតព៊ីការក្គប់ ក្គងអែរក្បរបវ ិជាជជ្៊ីវៈវ ិស័យសុខាភិបា

រ.ស.ប ន្ិងគ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ: USAID



ASSIST រហូត
ដ្

់ផ្ខរញ្ញ

ឆ្ែំ២០១៧

១.២

សិកាខស្ថលានសពែនាយច្បាប់ផ្រផ្ក្បែម៊ី ន្ិងត្តម្រយៈបណា
ត ញទ្ំនារ់ទ្ំន្ង

រ.ស.ប ន្ិងគ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ

បនសងៗបទ្ៀត
២

ការបបងកើតន្៊ីតិវ ិធិក៊ីផ្ដ្

រ
ើ ំហស
ុ វ ិជាជជ្៊ីវៈ

ទរ់ទ្ងបៅន្ឹងពារយបណ្ឹត ងប

សូច្បនាររ៖ ន្៊ីតិវ ិធិក៊ី ផ្ដ្

ពារ់ ព័ន្ធន្ឹងពារយបណ្ឹត ងប

ើរំហុស្ាងវ ិជាជជ្៊ីវៈក្តូវបាន្បបងកើតប

២.១

បសច្បរត៊ីក្ពាងន្៊ីតិវ ិធិក៊ីទរ់ ទ្ងន្ឹងពារយបណ្ឹត ងប

២.២

អន្ុម្័តប

ើន្៊ីតិវ ិធិក៊ី ទរ់ ទ្ងន្ឹងពារយបណ្ឹត ងប

ើរំហុស្ាងវ ិជាជជ្៊ីវៈ

ើង ន្ិងអន្ុម្័តសក្ម្មប់ ដ្ឋរ់ បក្បើ ក្បាស់
ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ើរំហុស្ាងវ ិជាជជ្៊ីវៈ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ
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ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស




.រ

សរម្មភាព

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

៣

២.៣

ការនសពែនាយព៊ីន្៊ីតិវ ិធិក៊ីផ្ដ្

២.៤

ការអន្ុវតតប

២.៥

ត្តម្ដ្ឋន្ ន្ិងក្តរតពិន្ិតយប

ើន្៊ីតិវ ិធិក៊ី ផ្ដ្

ើងវ ិញប

ការក្តរតពិន្ិតយប

បាន្អន្ុម្័ត
បាន្អន្ុម្័ត
ើន្៊ីតិវ ិធិក៊ី ម្ន្បណ្ឹត ង

ម្ូ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

Fund

ើងវ ិញ ន្ិងអន្ុម្័តដ្ឋរ់ បក្បើ ក្បាស់

ើងវ ិញ ន្ិងផ្រផ្ក្បផ្ដ្ន្រំណ្ត់វ ិជាជជ្៊ីវៈសក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

៣.២

អន្ុម្័តផ្ដ្ន្រំណ្ត់វ ិជាជជ្៊ីវៈសក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

៣.៣

សិកាខស្ថលានសពែនាយព៊ីផ្ដ្ន្រំណ្ត់វ ិជាជជ្៊ីវៈសក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

សូច្បនាររ៖ បោ




ពិន្ិតយប

ការបបងកើតបោ



ន្ិធិកិ

គ.គិ.រ

៣.១

បាន្អន្ុម្័តដ្

២០១៩

ើផ្ដ្ន្រំណ្ត់វ ិជាជជ្៊ីវៈសក្ម្មប់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

សូច្បនាររ៖ ផ្ដ្ន្រំណ្ត់វ ិជាជជ្៊ី វៈសក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរក្តូវបាន្ក្តរតពិន្ិតយប

៤

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

២០១៨

បវលា

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ



ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស


ម្ូ



ន្ិធិកិ



់ភាគ៊ីពារ់ ព័ន្ធជាពិបសសគិលាន្ុបដ្ឋឋរ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំការអភិវឌ្ឍវ ិជាជជ្៊ីវៈបន្ត (CPD) សក្ម្មប់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD ក្តូវបាន្បបងកើត ន្ិងដ្ឋរ់ ឲ្យអន្ុវតតោ៉ាងបហាច្បណាស់អែរនត

បណា
ត

ច្បំន្អន្ ១០ ក្តូវបាន្ទ្ទ្អ

ស្ថា

៤.១

បបងកើត (បសច្បរត៊ីក្ពាង) បោ

់បដ្ឋយ គ.គិ.រ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD

់ការបណ្ុ ត ុះបណា
ត

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ
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ម្ូ

ច្បំន្ូន្៣ក្តូវបាន្បក្ជ្ើ សបរ ើស ន្ិងវគាបណ្ុ ត ុះ
ន្ិធិកិ ន្ិងជ្ំន្អយ

បបច្បចរបទ្ស: GIZ



.រ

សរម្មភាព

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

៤.២

បញ្ចប់ បសច្បរត៊ីក្ពាងប

ើ បោ

៤.៣

បក្ជ្ើ សបរ ើសអែរនត

៤.៤

សិកាខស្ថលានសពែនាយប

៤.៥

ការអន្ុវតតស្ថរ

៤.៦

សហការជាម្អយអែរនត

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD

់ការបណ្ុត ុះបណា
ត

បងប

ើ បោ

ើបោ

ន្ិងទ្ទ្ូ

ស្ថា

់វគាបណ្ុត ុះបណា
ត

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD ផ្ដ្

បាន្អន្ុម្័ត

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD

់ការបណ្ុត ុះបណា
ត

បដ្ើម្ប៊ីនត

់វគាបណ្ុត ុះបណា
ត

២០១៨



ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស:

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស:

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ: GIZ



ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ: GIZ





ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ ន្ិង





យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសតទ្៊ី២៖ ក្បព័ន្កា
ធ រច្បុុះបញ្ជ៊ី ន្ិងការនត

GIZ



GIZ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស:

់ស៊ជាាបណ្ណ

យន្តការការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងស៊ជាាបណ្ណ សក្ម្មប់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

សូច្បនាររ៖ គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្
៥.១

បាន្ច្បុុះបញ្ជ ៊ីក្តូវបាន្បរើន្រហូតដ្

បបងកើត (បសច្បរត៊ីក្ពាង) យន្តការការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងការនត

់ ៩៥% ន្ិ ងោ៉ា ងបហាច្បណាស់ ៥០% ម្ន្អែរបាន្ច្បុុះបញ្ជ ៊ីការក្តូវបាន្នត
់ស៊ជាាបណ្ណ ដ្

់

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស



គិលាន្ុបដ្ឋឋរ
៥.២

អន្ុម្័តប

ើបសច្បរត៊ីក្ពាងយន្តការ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ
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២០១៩

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

GIZ

៥

បវលា



់ស៊ជាាបណ្ណ

.រ

សរម្មភាព

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

៥.៣

វគាបណ្ុត ុះបណា
ត

សត៊ីព៊ីយន្តការម្ន្ការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងការនត

៥.៤

ការអន្ុវតតស្ថរ

បងប

ើយន្តការការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិ ងការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ
់ស៊ជាាបណ្ណ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ



ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ ន្ិង



២០១៨

បវលា
២០១៩



ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស:
GIZ

៥.៥

ការអន្ុវតតបពញប

ញប

ើយន្តការការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងការនត

បដ្ើម្ប៊ីបបងកើន្ច្បំន្អន្គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្
៥.៦

ច្បុុះបញ្ជ៊ី ន្ិងទ្ទ្អ

ការោំក្ទ្ការត្តម្ដ្ឋន្ ន្ិងការក្តរតពិន្ិតយប

់ស៊ជាាបណ្ណ

គ.គិ.រ





គ.គិ.រ





បាន្ស៊ជាាបណ្ណ

ើការអន្ុវតតយន្តការការច្បុុះបញ្ជ៊ី

ន្ិងស៊ជាាបណ្ណ
៦

យន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាាបណ្ណ

សូច្បនាររ៖ យន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាាបណ្ណ ក្តូវបាន្បបងកើតប

ើង ន្ិងោ៉ា ងបហាច្បណាស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

ម្មន្ស៊ជាាបណ្ណ ១០% ក្តូវបាន្បន្តស៊ជាាបណ្ណ

៦.១

បសច្បរត៊ីក្ពាងយន្តការម្ន្ការបន្តស៊ជាាបណ្ណ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

៦.២

បញ្ចប់ ន្ិងអន្ុម្័តប

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស

៦.៣

នសពែនាយយន្តការផ្ដ្

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

ើបសច្បរត៊ីក្ពាងម្ន្យន្តការ
បាន្អន្ុម្័ត
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ន្ិធិកិ ន្ិង



ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស

ន្ិធិកិ ន្ិង

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស




.រ

សរម្មភាព

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

៧

៦.៤

ការអន្ុវតតស្ថរ

៦.៥

ការអន្ុវតតបពញប

៦.៦

ោំក្ទ្ការត្តម្ដ្ឋន្ ន្ិងក្តរតពិន្ិតយការអន្ុវតតការបន្តស៊ជាាបណ្ណ

ផ្រ

បងប
ញប

ើយន្តការការបន្តស៊ជាាបណ្ណ ផ្ដ្

បាន្អន្ុម្័ត

ើការបន្តស៊ជាាបណ្ណ

ម្អក្បព័ន្ត្ត
ធ ម្ដ្ឋន្ម្ន្ការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងការនត

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

២០១៨

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស

គ.គិ.រ



គ.គិ.រ



ស៊
់ ជាាបណ្ណ

៧.១

ពិភារាព៊ីន្៊ីតិវ ិធិក៊ី ត្តម្ដ្ឋន្ការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស



៧.២

ការអន្ុវតតន្៊ីតិវ ិធិក៊ី ត្តម្ដ្ឋន្ការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ ន្ិងការនត

់ស៊ជាាបណ្ណ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស



ក្បព័ន្ក្ធ គប់ក្គងទ្ិន្ន្
ែ ័យ (បបងកើត ន្ិងផ្ែទំ)

សូច្បនាររ៖ ក្របខណ្ឌ ន្ិ ងម្មតិកាម្ន្ទ្ិន្ែន្័យក្តូវបាន្ពិភារា ន្ិងបបងកើតប
៨.១

ពិភារាប

៨.២

ម្ូ

ើង ន្ិងផ្ែររាជាក្បចំ (ជាបរៀងរា

ើក្របខណ្ឌ ន្ិងខៃឹម្ស្ថរម្ន្ក្បព័ន្ធទ្ិន្ែន្័យ

ដ្ឋឋន្ទ្ិន្ែន្័យដ្៍ទ្ូ

ំទ្ូលាយន្ឹងក្តូវបាន្បបងកើត
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២០១៩


ន្ិធិកិ ន្ិង

សូច្បនាររ៖ យន្តការការត្តម្ដ្ឋន្ក្តូវបាន្ពិភារា ន្ិងដ្ឋរ់ឲ្យអន្ុវតត

៨

បវលា

់ ០៦ ផ្ខ)

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ ន្ិង

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស




.រ

សរម្មភាព

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

៨.៣
៩

បធិកែើបច្បចុបបន្ែភាព ន្ិងផ្ែររាជាក្បចំប

ើម្ូ

ដ្ឋឋន្ទ្ិន្ែន្័យដ្៍ទ្ូ

ំទ្ូលាយ

ក្រុម្ការងារ/គ.គិ .រ

បវលា

២០១៨

២០១៩













បបងកើតយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសតទ្ំនារ់ទ្ំន្ង

សូច្បនាររ៖ យុទ្ធស្ថស្រសតទ្ំនារ់ទ្ំន្ងប
៩.១

ើការអន្ុវតតច្បាប់ ែ៊ីមក្តូវបាន្បបងកើតប

ើង ន្ិងដ្ឋរ់ ឲ្យបក្បើ ក្បាស់

បសច្បរត៊ីក្ពាងយុទ្ធស្ថស្រសតទ្ំនារ់ទ្ំន្ង

គ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ ន្ិង



ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស:

USAID ASSIST
៩.២

បញ្ចប់ បសច្បរត៊ីក្ពាង ន្ិងអន្ុម្័តដ្ឋរ់ ឲ្យបក្បើ ក្បាស់

គ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ ន្ិង



ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស:

USAID ASSIST

១០

៩.៣

ការអន្ុវតតយុទ្ាស្ថស្រសតទ្ំនារ់ ទ្ំន្ង

គ.គិ.រ

៩.៤

ត្តម្ដ្ឋន្ ន្ិងក្តរតពិន្ិតយប

គ.គិ.រ

យន្តការការអន្ុវតតបោ

ើវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការអន្ុវតត

ន្ិធិកិ



ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD

សូច្បនាររ៖ ការបបងកើតយន្តការការអន្ុវតតបោ
នត

ម្ូ

់ពិន្ុ ា (credits/points) CPD

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD ន្ិងោ៉ា ងបហាច្បណាស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរផ្ដ្

18

ម្មន្ស៊ជាាបណ្ណ ១០០ នារ់ ក្តូវបាន្ក្តរតពិន្ិតយ ន្ិង

.រ

សរម្មភាព

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

១០.១

បសច្បរត៊ីក្ពាងយន្តការការអន្ុវតតបោ

ការណ្៍ផ្ណ្នាំ CPD

គ.គិ.រ

១០.២

បញ្ចប់ យន្តការការអន្ុវតត ន្ិងដ្ឋរ់ ឲ្យអន្ុវតត

គ.គិ.រ

១០.៣

ការបណ្ុត ុះបណា
ត

គ.គិ.រ

បដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹងការអន្ុវតតយន្តការច្បំបពាុះសម្មជ្ិរ គ.គិ .រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ ន្ិង

បវលា

២០១៨

២០១៩

















ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស



យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសតទ្៊ី៣៖ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាពស្ថាប័ន្
១១

ការពក្ងឹងរិច្បស
ច ហក្បតិបតតិការជាម្អយស្ថាប័ន្អន្តរជាតិ ន្ិងអែរពារ់ព័ន្ដ្
ធ ៍ម្ទ្បទ្ៀត

សូច្បនាររ៖ ច្បូ
១១.១

រអម្រែុងសិកាខស្ថលា បវទ្ិកាពិភារា ឫរិច្បចក្បជ្ុំ ថាែរ់ជាតិ ថាែរ់ តំបន្់ ន្ិងអន្តរជាតិ ោ៉ាងតិច្ប៦

បធិកែើជាម្មចស់នាុះ ន្ិងច្បូ

រអម្រែុងរិច្បចក្បជ្ុំ /សន្ែិសិទ្របស់ក្បបទ្សបណា
ត

គ.គិ.រ

ម្ូ

គ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ







គ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ







ស៊ស្ថនលន្រ៍ដ្ូច្បជាក្បបទ្សរម្ពុជា ឡាវ ភូ ម្ម ន្ិងបវៀតណាម្ (CLMV)
១១.២

ទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងជាម្អយបណា
ត ក្បបទ្សស៊ស្ថនលន្បដ្ើម្ប៊ីផ្ច្បររ ំផ្
ន្ិងការអន្ុវតត
ស្ថលា

១១.៣

អៗ ឫបញ្ូជ ន្បុគា

ិរច្បូ

រអម្ការបណ្ុត ុះបណា
ត

ការពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជ្ិ ររបស់ គ.គិ.រ ផ្ដ្
បុគា

របទ្ពិបស្ថធិកន្៍

ន្ិធិកិ ន្ិង

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស

ន្ិងសិកាខ

ក្តូវបាន្ចត់ ត្តំងជា

តំណាងសក្ម្មប់ AJCCN (អែរតំណាងឲ្យ MRA-NS)

19

.រ

សរម្មភាព

១១.៤

១២

រស្ថងទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងជាម្អ យក្រុម្ក្បឹរាគិលាន្ុបដ្ឋឋររែុងតំបន្់ ន្ិងអន្តរជាតិ
ន្ិងជាម្អយស្ថាប័ន្វ ិជាជជ្៊ីវៈបនសងៗបទ្ៀត

ការពក្ងឹងការអន្ុវតត ន្ិងការយ

់ដ្ឹងអំព៊ីតអនាទ្៊ី ន្ិងការទ្ទ្អ

សូច្បនាររ៖ ោ៉ា ងបហាច្បណាស់ ៦០% ម្ន្ការទ្ទ្ូ
១២.១

ពិន្ិតយបម្ើ

១២.២

បញ្ចប់ ន្ិងដ្ឋរ់ ឲ្យអន្ុវតត

១២.៣

នសពែនាយ ន្ិងពន្យ
ន្ិងបបងាាុះប

១២.៤

អែរទ្ទ្អ

តអនាទ្៊ី ន្ិងការទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

ម្ូ

គ.គិ.រ

ន្ិធិកិ ន្ិង

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

២០១៨

២០១៩











ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស

ខុសក្តូវរបស់សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ

ខុសក្តូវដ្

គ.គិ.រ

់សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ

អ
ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស



គ.គិ.រ



គ.គិ.រ



គ.គិ.រ



ើបគហទ្ំព័រ ន្ិងទ្ំព័រ FB របស់ គ.គិ.រ

ត្តម្ដ្ឋន្ ន្ិងក្តរតពិន្ិតយប

ើការទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ ន្ិងគណ្បន្យយភាពរបស់

សម្មជ្ិរ
13

ផ្ែររា ន្ិងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទ្ំព័ររបស់ គ.គិ.រ

សូច្បនាររ៖ បគហទ្ំព័រក្តូវបាន្ផ្ែររា ន្ិងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពជាក្បចំោ៉ាងបហាច្បណាស់បរៀងរា
១៣.១

បបងកើតបោ

បវលា

ខុសក្តូវរបស់សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ

ខុសក្តូវ ន្ិងគណ្បន្យយភាពរបស់សម្មជ្ិរ គ.គិ.រ គឺ

់ព៊ីតអនាទ្៊ី ន្ិងការទ្ទ្អ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ការណ្៍បដ្ើម្ប៊ីររា ន្ិងបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទ្ំ ព័ររបស់ គ.គិ.រ
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់ ២ ផ្ខម្តង

គ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ ន្ិង

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស
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សរម្មភាព

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

១៣.២

ការបណ្ុត ុះបណា
ត

ដ្

់បុគា

ិរ ឫសម្មជ្ិ រផ្ដ្

ទ្ទ្អ

ខុសក្តូវផ្ែទំ ន្ិង

គ.គិ.រ

បធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទ្ំ ព័រ
១៣.៣

ពិន្ិតយត្តម្ដ្ឋន្ការបធិកែើបច្បចុបបន្ែភាពបគហទ្ំព័រ ន្ិងត្តម្ដ្ឋន្ប

ើបសវាផ្ែទំ

ម្ូ

ន្ិធិកិ ន្ិង

បវលា

២០១៨

២០១៩







ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស



គ.គិ.រ

ក្បចំឆ្ែំ
១៤

យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសតរិច្បស
ច ហក្បតិបតតិការ ន្ិងទ្ំនារ់ទ្ំន្ងម្នារង
ុែ

សូច្បនាររ៖ រិច្បចសហក្បតិបតតិការ ន្ិងការទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងម្នារុ ែងក្តូវបាន្ពក្ងឹង ន្ិងបធិកែើឲ្យក្បបសើរជាងម្ុន្
១៤.១

សិរា ន្ិងវ ិភាគព៊ីស្ថាន្ភាពបច្បចុបបន្ែម្ន្ទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងម្នារុងរបស់
ែ
គ.គិ.រ

គ.គិ.រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស



១៤.២

នតអច្បបនតើម្ទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងជាម្អយសម្មជ្ិរទំងអស់ោ៉ាងសរម្មត្តម្រយៈ

គ.គិ.រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស



ផ្ច្បររ ំផ្

គ.គិ.រ

ជ្ំន្អយបបច្បចរបទ្ស













បណា
ត ញបនសងៗ
១៤.៣

រព័ត៌ម្មន្ ន្ិងចប់ បនតើម្ទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងសក្ម្មប់ ការអន្ុវតតក្បរបបដ្ឋយ

ក្បសិទ្ធភាព
១៤.៤

ផ្ច្បររ ំផ្

រជាបទ្ៀងទត់ ន្ិ ងពិន្ិតយបម្ើ

ការប្ៃើយតបរបស់សម្មជ្ិរទំង

គ.គិ.រ

អស់
យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសតទ្៊ី៤៖ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការរស្ថងសម្តាភាពបុគា
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.រ

សរម្មភាព

អែរទ្ទ្អ

ខុសក្តូវ

តក្ម្ូវការោំក្ទ្

ក្របខណ្ឌបព
២០១៧

១៥

វគាបណ្ុត ុះបណា
ត

សូច្បនាររ៖ ច្បូ
១៥.១

វាយតម្ម្ៃប

ច្បូ

ំទ្ូលាយ ការបណ្ុត ុះបណា
ត

រអម្រែុងវគាបណ្ុ ត ុះបណា
ត

បុគា
១៥.២

ទ្ូ

ិរ

ផ្ដ្

២០១៨

បវលា
២០១៩

ត្តម្រយៈការបរៀន្បបណ្ើត របធិកែើការបបណ្ើត រ ន្ិងការបរៀន្សូក្តបដ្ឋយខៃអន្ឯងបដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជ្ិរ គ.គិ.រ

គិតថាចំបាច្ប់ បដ្ើម្ប៊ីពក្ងឹងសម្តាភាពសម្មជ្ិររបស់ គ.គិ.រ

ើតក្ម្ូវការបណ្ុត ុះបណា
ត

បដ្ើម្ប៊ីរស្ថងសម្តាភាពសម្មជ្ិរ ន្ិង

រអម្រែុងវគា ន្ិងរម្មវ ិធិក៊ីបណ្ុត ុះបណា
ត

ប

ើជ្ំនាញក្គប់ក្គង ន្ិងភាពជា

គ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ







គ.គិ.រ

ម្ូ

ន្ិធិកិ















អែរដ្ឹរនាំ ន្ិងជ្ំនាញពារ់ព័ន្ធបនសងៗបទ្ៀត
១៥.៣

ពិន្ិតយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃជាបទ្ៀងទត់ ប
សម្មជ្ិររបស់ គ.គិ.រ

១៥.៤

ត្តម្ដ្ឋន្ ន្ិងក្តរតពិន្ិតយប

ើតក្ម្ូវការបណ្ុត ុះបណា
ត

សក្ម្មប់

ើវឌ្ឍន្ភាពការក្បក្ពឹតតរបស់សម្មជ្ិរ

គ.គិ.រ

គ.គិ.រ

សរម្មភាពសរុប= ៥០
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ឧបសម្ព័នទ្
ធ ៣
ី ៖ ផែនការការងាររបស់ AJCCN ២០១៦-២០២៥
វ ិធាន្ការយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

សរម្មភាពជារ់លារ់

បព

បវលា

សូច្បនាររ

ស្ថាប័ន្ស៊ស្ថនលន្ផ្ដ្
ទ្ទ្អ

២០១៦-

ខុសក្តូវ

២០២៥
រកាត៖

បោ

១០
៩

គ៧. ការផ្ែទំសុខភាព

បំណ្ង៖

បដ្ើម្ប៊ីប

ើររម្ពស់ការអភិវឌ្ឍផ្នែរសុខាភិបា

ប្ៃើយតបបៅន្ឹងតក្ម្ូវការផ្ដ្

ការបធិកែើសុខដ្ុម្ន្៊ីយរម្ម ១. ការពិន្ិតយប
បផ្ន្ាម្បទ្ៀតប

ើសង
ត ់

ដ្ឋរ ន្ិងការអន្ុបលាម្
ត្តម្ន

ិតន

ន្ិង

កាន្់ផ្តបរើន្ប

ផ្ដ្

ន្ឹងរអម្ច្បំផ្ណ្រដ្

ើងសក្ម្មប់ការផ្ែទំសុខភាពផ្ដ្

ើងវ ិញន្ូវសម្តាភាពជាតិ សក្ម្មប់

គិលាន្ុបដ្ឋឋរបក្បៀបបធិកៀបន្ឹងសម្តាភាពសែូ
គិលាន្ុបដ្ឋឋរស៊ស្ថនលន្ផ្ដ្

រ
់ ផ្ន្ៃង ន

២០១៧

របស់

ិតន

ន្ិងបសវាផ្ែទំសុខភាពផ្ដ្

ម្មន្តម្ម្ៃសម្រម្យ ន្ិងម្មន្គុណ្ភាពបៅរែុងតំបន្់

ការក្តរតពិន្ិតយសម្តាភាពជាតិសក្ម្មប់
គិលាន្ុបដ្ឋឋរបាន្បធិកែើប

បាន្ឯរភាពច្បំន្អន្៥

ើងរែុងក្បបទ្សជា

សម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ (AMS) ទំងអស់ ន្ិងការររ

ច្បំណ្ុច្ប

បឃើញសំខាន្់ៗម្ន្ការពិន្ិតយប
ផ្ច្បររ ំផ្

ដ្ូច្បជាឯរស្ថរ

អន្ុស្ថសន្៍ បដ្ើម្ប៊ី្ន្បៅម្ុខបាន្

ផ្ដ្

តក្ម្ូវសក្ម្មប់

ដ្ំបណ្ើរការច្បុុះបញ្ជ៊ីការ
ន្ិងស្ថៃរសញ្ហញស៊ហារ
រូបតាម្ភ

២. ផ្ច្បររ ំផ្

របទ្ពិបស្ថធិកន្៍ ប

ើដ្ំបណ្ើរការម្ន្ការបធិកែើ

សម្មហរណ្រម្មម្ន្សម្តាភាពសែូ
គិលាន្ុបដ្ឋឋរ ន្ិងប
ផ្ដ្

ើរទ្ឹរច្បិតតដ្

របស់
់រដ្ឋជាសម្មជ្ិរ

សម្តាភាពសែូ

សក្ម្មប់ គិលាន្ុបដ្ឋឋរក្តូវ

រព៊ីក្បបទ្សោ៉ា ងបហាច្បណាស់

ច្បំន្អន្៥រែុង AMS

របស់ជាតិ ខអន្
ៃ
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ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖ ម្ែ

ររែុងច្បំបណាម្ AMS ជាម្អយ

បាន្ផ្ច្បររ ំផ្

ពុំទន្់ បាន្បធិកែើដ្ូច្បបន្ុះបដ្ើម្ប៊ីបធិកែើឲ្យសុ៊ីោែន្ឹង

សម្តាភាពសែូ

២០២០

AJCCN

ើងវ ិញក្តូវបាន្

បសវាផ្ែទំសុខភាព
បបច្បចរបទ្សរអម្ម្អយ

ក្បបសើរជាងម្ុន្បដ្ើម្ប៊ី

AJCCN
ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖ AMS

វ ិធាន្ការយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

សរម្មភាពជារ់លារ់

បព

បវលា

សូច្បនាររ

ស្ថាប័ន្ស៊ស្ថនលន្ផ្ដ្
ទ្ទ្អ

២០១៦-

ខុសក្តូវ

២០២៥
៣. ក្ពាងសម្តាភាពគិលាន្ុបដ្ឋឋររក្ម្ិតវ ិជាជជ្៊ីវៈ
ម្ូ

២០១៨

ដ្ឋឋន្បៅត្តម្ AMS ន្៊ីម្អយៗស្សបត្តម្ក្របខណ្ឌ

ការបរៀបច្បំបក្ោងក្តូវបាន្បធិកែើប
ទំងអស់បឌ្

គុណ្វុឌ្ឍិជាតិ (NQF) បដ្ើម្ប៊ីរំណ្ត់ផ្នន្ទ្៊ីបផ្ន្ាម្

ទ្ធន

បទ្ៀតបៅន្ឹងក្របខណ្ឌបោងគុណ្វុឌ្ឍិរបស់ស៊ស្ថនលន្

ផ្ដ្

ច្បូ

ើងបៅរែុង AMS

រអម្រែុង AQRF ន្ិង

បាន្ផ្ច្បររ ំផ្

រជាម្អយ

អន្ុស្ថសន្៍ បដ្ើម្ប៊ីស៊ច្ប្ន្បៅម្ុខបាន្

AJCCN
ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖ ម្ែ
ភ៊ី

៊ីព៊ីន្ ន្ិងម្ម៉ា ប

(AQRF)
ើងវ ិញប

ើរម្មវ ិធិក៊ី សិរារបស់

AJCCN

របស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរម្ន្ក្បបទ្សន្៊ីម្អយៗត្តម្រយៈការ

AMS ោ៉ា ងតិច្បច្បំន្អន្៥ផ្ដ្

បរៀបច្បំផ្នន្ការម្ន្រម្មវ ិធិក៊ី សិរារបស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ

ក្បជ្ុំ AJCCN

បងាាញខៃូន្រែុងរិច្បច

ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖

៤. ក្តរតពិន្ិតយប

ើងវ ិញ ន្ិងផ្ច្បររ ំផ្

ររម្មវ ិធិក៊ី សិរា

២០១៨

ការក្តរតពិន្ិតយប

AMS

របស់ AMS
៥. អភិវឌ្ឍ ន្ិ ងពក្ងឹងរម្មវ ិធិក៊ី សិរារបស់

២០២០

គិលាន្ុបដ្ឋឋររែុងក្បបទ្សន្៊ីម្អយៗត្តម្រយៈការបរៀប

AMS ក្តូវបាន្បធិកែើប

ច្បំគបក្ម្មងរម្មវ ិធិក៊ី សិរារបស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរម្ន្ AMS
១១

ជ្អយសក្ម្រ

២

បទ្ៀតដ្

បផ្ន្ាម្

់ការច្ប

អែរជ្ំនាញ

័ត

១. រំណ្ត់ ន្ិ ងយ

់ស្សបត្តម្យន្តការម្ន្ការច្ប

អែរជ្ំនាញសុខាភិបា

័ត

សក្ម្មប់ រដ្ឋជាសម្មជ្ិរ

ស៊ស្ថនលន្បក្កាម្ការបរៀបច្បំ ទ្ទ្អ

ស្ថា

់ោែបៅវ ិញបៅ
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ការបធិកែើផ្នន្ការម្ន្រម្មវ ិធិក៊ី របស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរ
ោ៉ា ងតិច្បច្បំន្អន្៥

២០១៧

យន្តការម្ន្ការច្ប

ើងបៅរែុងក្បបទ្ស AMS

AJCCN
ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖
AMS

័តអែរជ្ំនាញសុខាភិ បា

ក្តូវបាន្រំណ្ត់ ន្ិងឯរភាពោែរវាងក្បបទ្សជា
សម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ទំង១០

AJCCN, AJCCM
ន្ិង AJCCD

សុ៊ី

វ ិធាន្ការយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

សរម្មភាពជារ់លារ់

បព

បវលា

សូច្បនាររ

ស្ថាប័ន្ស៊ស្ថនលន្ផ្ដ្
ទ្ទ្អ

២០១៦-

ខុសក្តូវ

២០២៥
សុខាភិ បា
តំបន្់

រែុង

ម្ររបស់ស៊ស្ថនលន្ (ASEAN MRAs)
២. បរៀបច្បំន្ូវ

ំហូរការងារបដ្ើ ម្ប៊ីពន្យ

់ព៊ីយន្តការ

២០១៧

រែុងក្បបទ្សជាសម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ន្៊ីម្អយៗបដ្ើម្ប៊ីទ្ទ្អ

ក្បបទ្សជាសម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ទំង១០ ដ្ឋរ់ ជ្ូន្
ន្ូវ

យរគិលាន្ុបដ្ឋឋរព៊ីក្បបទ្សជាសម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្

ំហូរការងារបដ្ើម្ប៊ីផ្ច្បររ ំផ្

រជាម្អយន្ឹង

សរម្មបដ្ើម្ប៊ីអន្ុវតតបន្ត

់ព័ត៌ម្មន្ ន្ិងផ្ច្បររ ំផ្

របទ្ពិបស្ថធិកន្៍ ម្ន្

ការអន្ុវតត MRAs ស៊ស្ថនលន្

ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖
AMS

ដ្៍ម្ទ្បទ្ៀត
៣. បន្តនត

AJCCN

២០១៦-

ព័ត៌ម្មន្ ន្ិងបទ្ពិបស្ថធិកន្៍ក្តូវបាន្ផ្ច្បររ ំផ្

២០២៥

បដ្ឋយក្បបទ្សជាសម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ទំង១០

រ

AJCCN
ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖
AMS

៤. ក្តរតពិន្ិតយជាបទ្ៀងទត់ ន្ូវផ្នន្ការការងារម្ន្ការ

២០១៦-

ផ្នន្ការការងារក្តូវបាន្ពិន្ិតយប

អន្ុវតត MRAs ស៊ស្ថនលន្

២០២៥

រា
ប

៥. ពក្ងឹងបសវាផ្ែទំត្តម្រយៈ៖
រ. រំណ្ត់ គម្មៃត/ច្បំណ្ុច្បបខាយ
ខ. ការផ្ច្បររ ំផ្

រព័ត៌ម្មន្ ន្ិងបទ្ពិបស្ថធិកន្៍

ៗ
អ
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ើងវ ិញបរៀង

់២ឆ្ែំម្តង ន្ិងសរម្មភាពក្តូវបាន្អន្ុវតត
ើងត្តម្អន្ុស្ថសន្៍

ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖
AMS

២០១៦-

រ. គម្មៃត/ច្បំណ្ុច្បបខាយក្តូវបាន្រំណ្ត់បៅ

២០២៥

រែុងក្បបទ្សជាសម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ទំង១០

ខ. ព័ត៌ម្មន្ ន្ិងបទ្ពិបស្ថធិកន្៍

AJCCN

អម្ន្ CPD ក្តូវ

AJCCN
ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖

វ ិធាន្ការយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

សរម្មភាពជារ់លារ់

បព

បវលា

សូច្បនាររ

ស្ថាប័ន្ស៊ស្ថនលន្ផ្ដ្
ទ្ទ្អ

២០១៦-

ខុសក្តូវ

២០២៥
ម្ន្ CPD រវាងក្បបទ្សជាសម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្

បាន្ផ្ច្បររ ំផ្

ទំង១០

ស៊ស្ថនលន្ទំង១០

គ. ការបបងកើតទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងរែុងក្បបទ្សរវាង NRA

ប

សម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្

ើងបៅក្គប់ ក្បបទ្សជាសម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្

ទំង១០។ ទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងក្តូវបាន្បបងកើត
ើ

បសវាផ្ែទំ

២០១៦-

សម្តាភាពរបស់គិលាន្ុបដ្ឋឋរម្ន្រដ្ឋជា

២០២៥

សម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ទំង១០ក្តូវបាន្ពក្ងឹង
បដ្ឋយបធិកែើឲ្យក្បបសើរប

ិ បងាាញព៊ីបនាាត់ សរម្មភាពផ្ដ្
រំណ្ត់ច្បំណាំ៖ ពណ្៌ ទ្ឺរបនលច្ប

AMS

គ. ទ្ំនារ់ ទ្ំន្ងរែុងក្បបទ្សក្តូវបាន្បបងកើត

ជាម្អយក្គឹុះស្ថាន្អប់រ ំផ្ែទំរុងក្បបទ្ស
ែ

៦. ពក្ងឹងសម្តាភាពរដ្ឋជាសម្មជ្ិរស៊ស្ថនលន្ប

ររវាងក្បបទ្សជាសម្មជ្ិរ

ម្ិន្បាន្បញ្ហ
ជ រ់រុ ង
ែ SAP AECBP ២០២៥ (ក្តូវបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូ

ឧ. អន្ុវតតផ្នន្ការការងាររបស់ AJCCM AJCCD ន្ិង AJCCN).
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ើ ងប

ើបសវាផ្ែទំ

AJCCN
ក្បបទ្សដ្ឹរនាំ៖
Myanmar and AMS

រែុងម្អយបនាាត់ សក្ម្មប់ វាស់ផ្វងប

ខ ១១២

