
លក�ខណ� េយង 

ទី្របឹក្សោបេច�កេទសេលើការេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនសំ�ពីីនីតិវ�ធីៃនការេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

គេ្រមាងវ�និេយគសាធារណៈេ�រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ 

 
 

ចាប់តំាងពីចុងឆា� ំ២០០៤មក រជរដ� ភិបាលកម��ជេដយមាន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��ជេសនធកិារ បាន

ចាប់អនុវត�កម�វ�ធែីកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈជជំហានៗមានរយៈេពលែវង ែដលមានេគាលបំណងែក

លម�្របព័ន�្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈរបស់កម��ជេឆា� ះេ�រកស�ងដ់រអន�រជត។ិ ការអនុវត�កម�វ�ធីេនះបានទទលួ

េជគជ័យជបន�បន� ប់ េហើយកំពុងបន�អនុវត�ជំហានបន� ប់េទៀត។ អគ�េលខាធិការដ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរ

ែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ) គឺជេសនធិការរបស់គណៈកមា� ធិការដកឹនំការងរែកទ្រមងក់ារ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈៃន្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត��មានមុខងរ និងភារកិច�ស្រមបស្រម�លការេរៀបចំ និងការ

អនុវត�ការងរេគាលនេយបាយេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រពមទាងំស្រមបស្រម�លការេរៀបចំ និងការអនវុត�កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។  

ែផ�កមយួសំខាន់ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េផ� តេលើរដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ ជពិេសស 

េលើការវ�និេយគសាធារណៈ េដយែផ�កេ�តាមមុខងរ សិទ�ិអំណច និងក្រមតិធនធានរបស់រដ�បាលថ� កេ់្រកាមជតិ

្របេភទនីមយួៗ និងែដល្រត�វមានសង�តភិាព នងិអនេុលាមភាពជមយួទសិេ� និងឣទភិាពៃនែផនការអភិវឌ្ឍជតិ

ទាងំមលូ និងតាមវ�ស័យ។ េដើម្បីគំា្រទ និងបន�េលើកកម�ស់្របសិទ�ភាព តមា� ភាព និងនិរន�ភាពៃនការវ�និេយគសាធារណៈ

េ�ថ� កេ់្រកាមជតិ និង្រសបតាមទិសេ�យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�្រគប់្រគង វ�និេយគសាធារណៈឆា� ំ២០១៩-

២០២៥ ្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��នងឹេធ�ើការេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនំស� ីពី នីតិវ�ធីៃនការេរៀបចំ និង្រគប់្រគង

គេ្រមាងវ�និេយគសាធារណៈេ�រដ�បាលថ� កេ់្រកាមជតិ។ 

េដើម្បេីរៀបចេំគាលការណ៍ែណនំរខាងេលើ អគ�នយកដ� នហិរ��វត��រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ ្រត�វការចំាបាច់េ្រជើស

េរ�សទី្របឹក្សោក��ង្រស�កចំននួ ០១របូ េដើម្បីបំពញមុខងរ ភារកិច� និងការទទលួខុស្រត�វ និង្រត�វមានលក�ណសម្បត� ិនិង

លក�ខណ� ការងរដចូខាងេ្រកាម៖ 

១- មខុងរ ភារកចិ� នងិការទទលួខសុ្រត�វ 

• ពិភាក្សោជមយួម�ន�ពីាក់ព័ន� េដើម្បេីរៀបចំេសចក�ី្រពាងមាតិកាេគាល និងមាតិកាលម�ិតស្រមាបឯ់កសារនតីិវ�ធី

ៃនការេរៀបចំ និង្រគប់្រគងគេ្រមាង វ�និេយគសាធារណៈេ�ថ� ក់េ្រកាមជត ិ

• ្រសាវ្រជវបែន�ម តាមការែណនំរបសអ់គ�នយកដ� នសាមី និងកិច�្របជំុពិភាក្សោនន 

• ជួប្របជំុជមយួសា� ប័នពាកព័់ន� េដើម្បីទទលួបានធាតុចលូ 

• េរៀបចេំសចក�ី្រពាងបឋមៃនឯកសារស� ីពីនតីិវ�ធីៃនការេរៀបចំ និង្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយគសាធារណៈ រមួ

ទាងំឧបសម�័ន�ពាក់ព័ន�ទាងំឡយ 



• សិក្សោ និងវ�ភាគអំពីសង�តភិាពៃនេសចក�ី្រពាងនតីិវ�ធីេ�នឹងយុទ�សា�ស�  េគាលនេយបាយ និងលិខតិគតយិតុ�

ពាក់ព័ន�របសរ់ជរដ� ភិបាល ្រកសងួ សា� ប័ន នងិរដ�បាលថ� កេ់្រកាមជត ិ

• េធ�ើបទបង� ញដល់្រក�មការងរ និងែកលម�េលើេសចក�ី្រពាង េដើម្បឈីានេ�ដល់េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ។ 

២- លទ�ផលរ�ពឹងទកុ 

• លទ�ផលទ១ី៖ េសចក�ី្រពាងស� ីពីនតីិវ�ធីៃនកាេរៀបច ំ និង្រគប់្រគងគេ្រមាង វ�នេិយគសាធារណៈេ�រដ�បាល

ថ� ក់េ្រកាមជតិ ្រត�វបានេរៀបចំ និងទទលួយកេដយអគ�នយកដ� នហិរ��វត��រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតៃិន

្រកសងួ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• លទ�ផលទ២ី៖ េរៀបចនំតីិវ�ធីេនះនឹង្រត�វេឆ�ើយតបេ�នឹងទិសេ�ៃនយុទ�សា�ស� ែកទ្រមងស់ខំាន់ៗរបស់រជ-   

រដ� ភបិាល ដចូជ៖ យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�ការដ�បាលថ� កេ់្រកាមជតឆិា� ំ២០១៩-២០២៥,   

យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�្រគប្់រគងវ�និេយគសាធារណៈឆា� ំ២០១៩-២០២៥, យុទ�សា�ស� ៃនការែក

ទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈឆា� ំ២០១៩-២០២៥។ 
 
៣- លក�ណសម្បត� ិ

• មានស�� ប្រតក្រមតិបរ��� ប្រតជន់ខ�សែ់ផ�កេសដ�កិច� ហិរ��វត�� ឬេគាលនេយបាយសាធារណៈ 

• មានបទពិេសាធន៍ការងរេ�ក��ងែផ�កែដលខ��នទទួលខុស្រត�វយ៉ងតិច ០៨ឆា� ំ ជពិេសសពាក់ព័ន�នឹង 

ការងរេរៀបចំេគាលនេយបាយ ការ្រសាវ្រជវ និងការេរៀបចំេគាលការណ៍ែណនំេផ្សងៗ  

• មានបទពិេសាធន៍ ក��ងការេរៀបចំេគាលការណ៍/នីតិវ�ធី ឬ ឯកសាទស្សនទានេផ្សងៗែដលពាក់ព័ន�េ�នឹង

ការវ�និេយគសាធារណៈ យ៉ងតិចចំនួន០២ ក��ងរយៈេពល០២ ឆា� ំ 

• មានចំេណះដឹងអំពី្របព័ន�្រគប់្រគងហិរ��វត�� ការេរៀបចំែផនការ និងការ្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយគសាធារ

ណៈ េ�ថ� ក់េ្រកាមជតិ 

• មានចេំណះដឹងែផ�កភាសាអង់េគ�សែដលឣចេ្របើការជផ��វការបាន 

• មានចេំណះដឹង និងសមត�ភាពែផ�កវ�ភាគេគាលនេយបាយ ពិេសសពាក់ព័ន�នឹងថ� ក់េ្រកាមជត ិ

• មានគំនតិៃច�្របឌតិ មានជំនញទំនក់ទំនង  និងឣចបំេពញការងរជ្រក�ម។ 

៤- លក�ខណ� ការងរ  

• ការកណំតេ់ពលេវលា នងិយន�ការរបាយការណ៍ 

រល់ការ្របមលូធាតុចលូក��ងការងរទី្របឹក្សោេនះ នឹង្រត�វេធ�ើេឡើងេ�្របេទសកម��ជ ក��ងរយៈេពលមិនេលើសពីរយៈ

េពល ៦ ែខ។ ទី្របឹក្សោជតនិឹង្រត�វេធ�ើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងរផ� ល់ជូនមកអគ�នយកដ� នហិរ��វត��រដ�បាលថ� ក់

េ្រកាមជតិ។ 

លទ�ផលចុងេ្រកាយែដលមានកំណត់េ�ក��ងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ្រត�វផលតិេចញេ�ក��ងេពលេវលាកំណត់ដចូតេ�៖ 

 
 



ល.រ សកម�ភាព លទ�ផល េពលេវលា 

លទ�ផលទ១ី ៖  

១ េសចក�ី្រពាងឯកសារស� ីពនីតីិវ�ធៃីនកាេរៀបចំ 

នងិ្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយគសាធារណៈេ�

រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ  

ប��ប់ជេសចក�ី្រពាងឯកសារ សបា� រហ៍ទី២ 

ែខធ�� ឆា� ំ

២០២០ 

២ េរៀបចំេធ�ើេវទិការពិេ្រគាះេយបលេ់ដើម្បី្របមូល

ធាតុចូល នងិែកលម� នងិេធ�ើរបាយការណ៍សំុ

ការសេ្រមចពថី� ក់ដឹកនំ 

-្របមូលធាតុចូល នងិែកលម� 

-របាយការណ៍ជនូថ� ក់ដឹកនំ 

សបា� រហ៍ទី៤ 

ែខធ�� ឆា� ំ

២០២០ 

លទ�ផលទ២ី ៖ 

១ ចុះេធ�ើការសិក្សោ ន្ិរសាវ្រជវបែន�មេ�រដ�បាល

ថ� ក់េ្រកាមជត ិ

-ែកលម�បែន�មេលើឯកសារ 

-របាយការណ៍សំុការសេ្រមចពថី� ក់ដឹកនំ

តាមការចំាបាច់ 

សបា� រហ៍ទី២ 

ែខមករ ឆា� ំ

២០២១ 

២ ប��ប់ឯកសារស� ីពនីតីិវ�ធៃីនកាេរៀបចំ នងិ

្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយគសាធារណៈេ�រដ�បា

លថ� ក់េ្រកាមជត ិ

្របកាសដកអ់នុវត�ឯកសារ សបា� រហ៍ទី៣ 

ែខមិន ឆា� ំ

២០២១ 

៣ ផ្សព�ផ្សោយឯកសារស� ីពនីតីិវ�ធៃីនកាេរៀបចំ នងិ

្រគប់្រគងគេ្រមាងវ�និេយគសាធារណៈេ�រដ�បា

លថ� ក់េ្រកាមជត ិ

ផ្សព�ផ្សោយឯកសារ សបា� រហ៍ទី១ 

ែខេមសា 

ឆា� ំ២០២១ 
 

េបក�ជនែដល្រត�វបានេ្រជើសេរ�សនឹងមិនត្រម�វឱ្យបំេពញការងរជ Freelance Consultant បំេពញការងរជ   

លក�ណៈសេ្រមចលទ�ផលតាមលក�ខណ� េយង (Output Basis Assignment)។ 

• ្របាកេ់បៀវត្ស នងិៃថ�េធ�ើដេំណើរ 

្របាក់េបៀវត្ស និងលាភការេផ្សងៗ មានលក�ណៈ្របកតួ្របែជង េដយែផ�កេ�តាមជំនញ និងបទពិេសាធន៍។ 

• មេធ្យោបាយភាសា 

ភាសាែខ�រ និងអងេ់គ�ស្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាបក់ារទនំក់ទំនង ការេធ�ើរបាយការណ៍ និងឯកសារេផ្សងៗ។ 

• ការេរៀបចឡំ�ជីស� កិ 

តុ េ�អី ការ�យលយ័ និងការេ្របើ្របាស់្របព័ន�អុីនធេឺណត នឹង្រត�វផ�ល់ជូនេ�ឱ្យទី្របឹក្សោ។ េដយែឡក ទី្របឹក្សោ

ជតតិ្រម�វឱ្យមានកុំព្យ�ទ័រផ� ល់ខ��ន និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលចំាបាច់ ស្រមាប់េ្របើ្របាសក់��ងការបំេពញការងរ។       

ទី្របឹក្សោមិន្រត�វបានេលើកទកឹចិត�ឱ្យេធ�ើការងរ ឬទនំក់ទំនងណមយួ េដយមេធ្យោបាយេផ្សងៗ ែដលបេ្រមើដល់

្របេយជន៍ផ� ល់ខ��ន ឬែដលមនិមានពាក់ព័ន�នឹងការបំេពញភារកិច�ែដលត្រម�វក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើការេឡើយ។ 

 

 


