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លក�ខណ� េយាង (ទី្របឹក្សោក�ងុ្រស�ក) 
 

តនួោទីៈ  ទី្របឹក្សោក��ង្រស�ក 

ទីកែន�ងបេ្រមើការងោរៈ នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� នងិសារេពើពន� ៃនអគ�នោយកដោ� ន 

េគាលនេយោបាយ  

១ .ការពិពណន៌ោរមួអពំមីខុតំែណង 

អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ ទទួលបន��កេលើការងោរស្រមបស្រម�ល, ្រត�តពនិតិ្យ និងវោយតៃម� (M&E) 

ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពយុទ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល ២០១៩ -២០២៣  និងការេរៀបចំ្រកបខ័ណ� ហិរ��វត��សាធារ

ណៈរយៈេពលមធ្យម ្រពមទាងំការ្រសាវ្រជោវេផ្សងៗទាក់ទងនងឹេគាលនេយោបាយចំណូលសារេពើពន� នងិចំណូលមិន

ែមនសារេពើពន�។  

េដើម្បីធានោបាននវូ្របសិទ�ភាពការងោរពាកព់ន័�នងឹការអនុវត�យទុ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល នងិការេរៀបចំ្រកបខ័ណ�

ហិរ��វត��សាធារណៈ រយៈេពលមធ្យម អគ�នោយកដោ� នមានត្រម�វការទី្របឹក្សោក��ង្រស�កចំននួ ០៤នោក់ ែដលមានឯកេទស 

ឬសមត�ភាពពាកព់ន័�នឹងការងោរស្រមបស្រម�ល, តាមដោន និងវោយតៃម�ការេរៀបចំ និងអនុវត�យុទ�សា�ស�  ក៏ដូចជោជំនោញ

ទាក់ទងនឹងរដ�បាល និងេគាលនេយោបាយសារេពើពន� នងិមិនែមនសារេពើពន� ្រពមទាងំការ្រគប់្រគង្រកបខ័ណ� ចំណូល 

នងិចំណោយ ។ េសវោកម�របស់ទី្របឹក្សោេនះ នងឹចូលរួមចំែណកក��ងការសេ្រមចបាននវូចេងោ� មសកម�ភាពេលខ ១១.១ 

នងិ៣៤.២ ែដលមានែចងក��ងែផនការសកម�ភាពរួម (GDAP3) របស់អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ ។ ទី្របឹក្សោ

ក��ង្រស�កទាងំ ០៤ នោក់េនះ នងឹ្រត�វែបងែចកេដើម្បីបំេពញការងោរដូចខោងេ្រកាម៖  

 

ក. ម�ន�ីជំនោញតាមដោន និងវោយតៃម�ែផ�ករដ�បាលចណូំលសារេពើពន� (០១ របូ) 

 តនួោទ ីនងិការទទលួខសុ្រត�វ៖ 

- េធ�ើការស្រមបស្រម�ល េរៀបចំែផនការ នងិកសាង្រកបខ័ណ� ពាក់ពន័�នងឹការ្រត�តពនិិត្យ និងវោយតៃម�េលើ    

ការអនុវត�វ�ធានការទំេនើបភាវូបនីយកម�របស់ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ និងអគ�នោយកដោ� នគយ និងរដោ� ករកម��ជោ 

ៃនយុទ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល ២០១៩ - ២០២៣, 

- េធ�ើរបាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព និងការវោយតៃម�េលើលទ�ផលៃនការអនុវត�យុទ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល ២០១៩ - 

២០២៣, 

- តាមដោនការែកទ្រមង់រដ�បាលចំណូលសារេពើពន�, 

- េធ�ើការស�ង់មតិ, ្របមូលទិន�នយ័ នងិ្រសាវ្រជោវេផ្សងៗែដលពាកព់ន័�, 

- េធ�ើការ្រសាវ្រជោវ នងិ វ�ភាគេគាលនេយោបាយេផ្សងៗេ្រកាមការែណនំោរបស់េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធកិារ្រត�ត

ពនិិត្យ នងិវោយតៃម�ចំណូលសារេពើពន� ។  

ជនំោញ នងិបទពេិសាធនក៍ារងោរ៖ 
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- មានស�� ប្រតបរ��� ប្រតែផ�កេសដ�កិច�, ការ្រគប់្រគងឣជីវកម�, េគាលនេយោបាយសាធារណៈ ឬ ស�� ប្រត 

ែដលមានតៃម�្របហាក្់របែហល, 

- មានបទពិេសាធនក៍ារងោរយ៉ោងេហាច ០២ឆា� ំ ទាក់ទងនឹងការ្រសាវ្រជោវ នងិវោយតៃម�, 

- មានបទពិេសាធន ៍និងចំេណះដឹងទាក់ទងឧបករណ៍វោស់ែវង (Tools),  វ�ធសីា�ស�  (Methodologies), នងិ

េគាលការណ៍ (Principles) ៃនការ្រត�តពនិិត្យ នងិវោយតៃម� (M&E),  

- បងោ� ញសមត�ភាពក��ងការ្របមូល និងវ�ភាគទិន�នយ័, 

- មានជនំោញវ�ភាគេគាលនេយោបាយ និងេដោះ្រសាយប�� បានទាន់េពលេវលា, 

- មានលទ�ភាពេធ�ើការេនៅេ្រកាមសមា� ធការងោរ, 

- េចះេធ�ើការងោរជោ្រក�ម នងិជំរុញ្រក�មទាងំមូលឱ្យសហការគា� , 

- មានសមត�ភាពល�ក��ងការសរេសរនងិការនយិោយ ជោភាសាែខ�រ និងអង់េគ�ស ។ 

លទ�ផលចងុ្រគាែដលរ�ពងឹនងឹសេ្រមចបាន៖ 

- របាយការណ៍្រត�តពនិិត្យ និងវោយតៃម�ការអនុវត� វ�ធានការទំេនើបភាវូបនីយកម�របស់ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ 

និងអគ�នោយកដោ� នគយ និងរដោ� ករកម��ជោ ៃនយុទ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ ស្រមាប់ឆា� ំ 

២០២០, 

- របាយការណ៍្រសាវ្រជោវេផ្សងៗ ។  

 
ខ. ម�ន�ីជំនោញក��ងការេរៀបចំ្រកបខណ័� ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម (០១ របូ) 

តនួោទ ីនងិការទទលួខសុ្រត�វ៖ 

-  វ�ភាគសា� នភាពចំណូល, ចំណោយសាធារណៈ នងិេគាលនេយោបាយសារេពើពន� និងមិនែមនសារេពើពន�នោនោ

ស្រមាប់ជោធាតុចូលក��ងការេរៀបចំ្រកបខ័ណ� ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម, 

- េធ�ើការស្រមបស្រម�ល, េរៀបចំែផនការ នងិកសាង្រកបខ័ណ� ពាក់ពន័�នងឹការេរៀបចំ្រកបខ័ណ� ហិរ��វត��សាធារណៈ

រយៈេពលមធ្យម 

- េធ�ើរបាយការណ៍អពំីវឌ្ឍនភាព នងិការវោយតៃម�េលើលទ�ផលៃនការេរៀបចំ្រកបខ័ណ� ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈ

េពលមធ្យម, 

- េធ�ើការវ�ភាគេគាលនេយោបាយេផ្សងៗេ្រកាមការែណនំោរបស់អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ ។  

ជនំោញ នងិបទពេិសាធនក៍ារងោរ៖ 

- មានស�� ប្រតបណ� តិ ឬបរ��� ប្រតជោន់ខ�ស់ែផ�កេសដ�កិច�, េគាលនេយោបាយសាធារណៈ ឬ ស�� ប្រត ែដល

មានតៃម�្របហាក្់របែហល, 

- មានបទពិេសាធនក៍ារងោរយ៉ោងេហាច ០២ឆា� ំ ទាក់ទងនងឹការ្រសាវ្រជោវ ទាក់ទងនឹង្របធានបទការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ, 
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- មានបទពិេសាធន ៍និងចំេណះដឹងក��ងការ វ�ភាគ និងព្យោករចំណូល នងិចំណោយសាធារណៈ,  

- បងោ� ញសមត�ភាពក��ងការ្របមូល និងវ�ភាគទិន�នយ័, 

- មានជនំោញវ�ភាគេគាលនេយោបាយ និងេដោះ្រសាយប�� បានទាន់េពលេវលា, 

- មានលទ�ភាពេធ�ើការេនៅេ្រកាមសមា� ធការងោរ, 

- េចះេធ�ើការងោរជោ្រក�ម នងិជំរុញ្រក�មទាងំមូលឱ្យសហការគា� , 

- មានសមត�ភាពល�ក��ងការសរេសរនងិការនយិោយ ជោភាសាែខ�រ និងអង់េគ�ស ។ 

 

លទ�ផលចងុ្រគាែដលរ�ពងឹនងឹសេ្រមចបាន៖ 

- េសចក�ី្រពាង្រកបខ័ណ� ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម ២០២២-២០២៤, 

- របាយការណ៍្រសាវ្រជោវេផ្សងៗ ។  

 

ទី្របឹក្សោក��ង្រស�កេនះ នងឹស� តិេនៅេ្រកាមការដឹកនំោរបស់េសដ�វ�ទូជោន់ខ�ស់ៃនអគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ   

នងិឣចទទួលបានការបណ�� ះបណោ� លបែន�មេលើឯកេទសកម�វ�ភាគរដ�បាល នងិេគាលនេយោបាយសារេពើពន� និង      

មិនែមនសារេពើពន� នងិការេរៀបចំ្រកបខ័ណ� ហិរ��វត��សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម។ 

២. របាយការណ ៍

ទី្របឹក្សោនងឹ្រត�វេធ�ើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�យុទ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល និង/ឬ ្រកបខ័ណ� ហរិ��វត��

សាធារណៈរយៈេពលមធ្យម្របចំាឆមាស នងិដំណោច់ឆា� ំជនូអគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរ         

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។ 

៣ .រយៈេពលេធ�ើការ 

 កិច�សន្យោការងោរមានរយៈេពល១២ែខ នងិឣចបន�បាន តាមសា� នភាពជោកែ់ស�ង។  

៤ .្របាក់េបៀរវត្ស និងលាភការេផ្សងៗ 

 ្របាក់េបៀរវត្ស នងិលាភការេផ្សងៗមានលក�ណៈ្របកតួ្របែជង ែផ�កេទៅតាមជនំោញ នងិបទពេិសាធន។៍  

៥. មេធ្យោបាយភាសា  

 ភាសាែខ�រ នងិអង់េគ�ស្រត�វេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការទំនោក់ទំនង, ការេរៀបចំរបាយការណ៍ នងិឯកសារេផ្សងៗ។  

៦. ទតីាងំស្រមាបប់ំេពញការងោរ 

ម�ន�ជីនំោញនឹងត្រម�វឱ្យេធ�ើការេនៅនោយកដោ� នេគាលនេយោបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងសារេពើពន� ៃន្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ែដលមានឣសយដោ� នេនៅផ��វេលខ ៩២ សងោ� ត់វត�ភ�ំ ខណ� ដូនេពញ រោជធានភី�ំេពញ ្របេទសកម��

ជោ។  

៧. ការេរៀបចឡំ�ជីស�កី 
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 េកៅអ ី និងតកុារ�យោលយ័ ្របព័ន�អុនីធេឺណត នងិសមា� រៈផ�តផ់�ងក់ារ�យោលយ័េផ្សងៗេទៀតនងឹ្រត�វផ�ល់ជនូ      

ទី្របឹក្សោ។ ទី្របឹក្សោមិន្រត�វបានេលើកទឹកចិត�ឱ្យេធ�ើការ ឬទំនោក់ទំនងស្រមាប់ជោ្របេយោជនផ៍ោ� លខ់��ន ជោជោងការងោរ

ែដលបានកំណតខ់ោងេលើក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើការេនោះេទ។  


