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លក�ខណ� េយាង 
 

តនួោទីៈ  ម�ន�ីបេច�កេទស ស្រមបស្រម�លេរៀបចំ្រកបខណ� ្រត�តពនិិត្យនងិវោយតៃម�្របពន័�្រគប់្រគង 

ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់ជោតិ នងិថោ� កេ់្រកាមជោត ិ

ទីកែន�ងបេ្រមើការងោរៈ អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ  

សាវតា 

រោជរដោ� ភបិាលកម��ជោ បានចាប់េផ�ើមអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈតំាងពីចុងឆា� ំ២០០៤ 

ក��ងទិសេដៅេលើកកម�ស់្របពន័�្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈកម��ជោេឆា� ះេទៅរកក្រមិតស�ងដ់ោអន�រជោតិ តាមរយៈអភិ្រកម 

៤ជហំាន នងិ៤ដំណោក់កាល។ ដំណោកក់ាលទី១ែដល្រត�វបានេផោ� តេលើការបេង�ើនភាពេជឿ ទុកចិត�ៃនថវ�កា និងេរៀបចំ

លក�ណៈសម្បត�ិស្រមាប់ការបេង�ើនគណេនយ្យភាពហិរ��វត��្រត�វបានប��ប់ េដោយេជោគជយ័ជោមួយនឹងការសេ្រមចបាន

នវូភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កាជោសារវន� តាមរយៈការអនុវត�ែផនការ សកម�ភាពរួមទី១ េនៅចុងឆា� ំ២០០៨ មុនេពលដំណោក់

កាលទី២្រត�វបានដោក់ឲ្យអនុវត�េដោយេផោ� តេលើការបេង�ើនគណេនយ្យភាពហិរ��វត�� នងិការេរៀបចំលក�ណៈសម្បត�ិស្រមាប់

ការបេង�ើនការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ តាមរយៈការដោក់ឲ្យអនុវត�េពញេលញនវូែផនការសកម�ភាពរួមទី២ 

េនៅេដើមឆា� ំ២០០៩។ េដោយសារភាពស��គសា� ញ នងិប�� ហិរ��ប្បទាន ែផនការសកម�ភាពរួមទី២ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យ

េឡើងវ�ញជោេ្រចើនដងេនៅក��ងឆា� ំ២០០៩ នងិឆា� ំ២០១០ េហើយទីបំផុតយុទ�សា�ស�  ៣+២ ្រត�វបានកសាងេឡើងេនៅឆា� ំ

២០១១ េដើម្បីេផោ� តការយកចិត�ទុកដោក់េលើការេរៀបចំលក�ណៈសម្បត�ិស្រមាប់ការដោក់ឲ្យអនុវត�គេ្រមាងការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈេដោយ្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ។ 

ទន�ឹមនងឹេនះ ក��ងេគាលេដៅបេង�ើនសមត�ភាពសា� ប័ន នងិ្របសិទ�ភាព និងភាពស័ក�សិិទ�ិៃនការ្របតិបត�ិ- ការងោរ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��បានេរៀបចំែកស្រម�លរចនោសម�័ន�សា� ប័ន នងិព្រងងឹសមត�ភាពធនធាន មនុស្ស ជោពិេសស

េដើម្បីេឆ�ើយតបេទៅនងឹត្រម�វការចំបាច់ស្រមាប់ការអនុវត�្របពន័�ថ�ីែដលបាន នងិកំពងុដោកឲ់្យ អនុវត�ជោបេណ� ើរៗ ពីមួយ

ជំហានេទៅមួយជហំាន ។ េលើលពីេនះេទៅេទៀត េនៅឆា� ំ២០១៤ និងឆា� ំ២០១៥ ខោង មុខេនះ គជឺោឆា� ំែដល្រត�វចាប់េផ�ើមក

សាងឲ្យេចញជោរូបរោងពិត្របាកដនវូ្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��មួយ តាមរយៈការផ��ំប���ល

គា� នូវែផ�កនីមួយៗ ែដលបានេរៀបចំេ្រត�មលក�ណៈេដោយែឡកៗ ពីគា� កន�ងមក េហើយែដល្រត�វដោក់ឲ្យដំេណើរការេពញ

េលញចាប់ពឆីា� ំ២០១៥េទៅ ។  

រោជរដោ� ភបិាលនតីិកាលទី៦ៃនរដ�សភា បានបន�េផោ� តេលើេគាលេដៅឣទិភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សាធារណៈ ។ បនោ� ប់ពដីោក់ឱ្យអនុវត� «យទុ�សា�ស�ៃនការែកទ្រមង្់របពន័�ថវ�កាឆា� ២ំ០១៨-២០២៥» នងិែផនការ

សកម�ភាពលម�តិៃនយុទ�សា�ស� េនះ ែដលជោស��លៃនកម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា-ធារណៈ, រោជរដោ� ភិបាល

បានេរៀបចំនងិដោកឱ់្យអនុវត� «យុទ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៥»,«យទុ�សា�ស�ស� ីពកីារែកទ្រមង្់របពន័� 

្រគប់្រគងការវ�និេយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥», «យុទ�សា�ស� ៃន  ការែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាម

ជោតិឆា� ំ២០១៩-២០២៥» និង «យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�លទ�កម�សាធារណៈ ឆា� ំ២០១៩-២០២៥» ។ ក��ងនយ័

គំា្រទការអនុវត�យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របពន័�ហិរ��វត��សាធារណៈ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ភាព, ការផ�ល់



 ទំព័រទី 2 

្របឹក្សោ ផ�លជ់នំយួបេច�កេទស ផ�លក់ិច�សហការ នងិស្រមបស្រម�លដល្់រគប់ អគ�េលខោធកិារដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន 

នោយកដោ� ន ្រពមទាងំ្រកសួង សា� ប័ន ទាងំថោ� ក់ជោត ិ នងិថោ� ក់េ្រកាមជោតពិីសំណោកគ់ណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ែដលមានអគ�េលខោធិការដោ� នជោេសនោធិការក��ងការបំេពញការងោរទាងំេនះក��ងនោមគ

ណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ។ 

អគ�េលខោធកិារដោ� នៃនគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ.) ្រត�វបាន

បេង�ើតេឡើងេដោយរោជរដោ� ភបិាលតាមសំេណើររបស់រដ�ម�ន�្ីរកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� នងិ្រត�វេដើរតរួ ជោេសនោធិការឲ្យ

គណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ផង និង គណៈកមា� ធកិារេគាល

នេយោបាយេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� (គ.ស.ហ.) ផង េហើយមានមុខងោរ នងិភារកិច� សំខោន់ៗ  ដូចខោងេ្រកាមៈ 

ក��ងការបំេពញមុខងោរជោេសនោធកិាររបស់ គ.ហ.ស., អ.គ.ហ. មានភារកិច�ស្រមបស្រម�លការេរៀបចំ និងការអនុ

វត�ការងោរេគាលនេយោបាយេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ដូចតេទៅៈ 

(i) ស្រមបស្រម�លការងោរ្របចំាៃថ�របស់ អ.គ.ហ. ្រសបតាមការែណនំោ និងការសេ្រមចរបស់ គ.ហ.ស. 

(ii) សហការ នងិស្រមបស្រម�លជោមួយ្រកសួង សា� ប័ន នងិអង�ភាពនោនោរបស់រោជរដោ� ភិបាល ៃដគ-ូអភិវឌ្ឍ

ន ៍និងអ�កពាក់ពន័�នោនោ ក��ងការអនុវត� ការតាមដោន នងិ្រត�តពនិិត្យការអនុវត�េគាលនេយោ- បាយេសដ�

កិច� និងហិរ��វត��របស់រោជរដោ� ភិបាល 

(iii) េរៀបចំ និងចាត់ែចងកិច�្របជុទំាងំអស់របស់ គ.ហ.ស. 

(iv) ស្រមបស្រម�ល នងិេរៀបចំកចិ�ពិេ្រគាះេយោបល់នោនោទាងំក្រមិតជោត ិ នងិអន�រជោតអិពំីេគាលនេយោ- 

បាយេសដ�កិច� នងិហិរ��វត��របស់រោជរដោ� ភបិាល នងិ 

(v) បំេពញការងោរេផ្សងេទៀត តាមការកំណត់របស់ គ.ហ.ស.។ 

ក��ងការបំេពញមុខងោរជោេសនោធកិាររបស់ គ.ហ.ស., អ.គ.ហ. មានភារកិច�ស្រមបស្រម�ល ការេរៀបចំ នងិការអនុ

វត�កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដូចតេទៅៈ 

(vi) ស្រមបស្រម�លការងោរ្របចំាៃថ�របស់ គ.ហ.ស. ្រសបតាមការែណនំោ និងការសេ្រមចរបស់ គ.ហ.ស. 

េដោយរួមមានទាងំការេរៀបចំដោក់ឲ្យអនុវត� នងិការតាមដោន្រត�តពនិតិ្យ េគាលនេយោបាយ យទុ�សា�ស�  និង

ែផនការសកម�ភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្រពមទាំងការេរៀបចំ ឯក

សាររបាយការណ៍ កិច�្របជុ ំនងិសិកា� សាលាេផ្សងៗ 

(vii) ស្រមបស្រម�លការងោរ្របចំាៃថ� េលើការងោររដ�បាល គណេនយ្យ ហិរ��វត�� លទ�កម�សាធារណៈ និងែផ�ក

ភស��ភារ េ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(viii) សហការ និងស្រមបស្រម�លជោមួយអគ�េលខោធិការដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន អគា� ធកិារដោ� ន និងអង�ភាព 

នោនោេ្រកាមឳវោទ្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ្រកសួង សា� ប័ន ៃដគរូអភិវឌ្ឍន ៍ ទី្របឹក្សោបេច�កេទស 

្រគប់អង�ភាព និងអ�កពាក់ពន័�នោនោេដើម្បីជោជនំយួដលក់ារេរៀបចំ នងិការអនវុត�កម�វ�ធែីកទ្រមង់ការ 

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ តាមការចង��លបងោ� ញរបស់ គ.ហ.ស. 



 ទំព័រទី 3 

(ix) ផ�លក់ារគំា្រទជនូអគ�េលខោធកិារដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន អគា� ធកិារដោ� ន នងិអង�ភាពនោនោ េ្រកាឱវោទ 

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រកសួង សា� ប័ន នងិអង�ភាពនោនោរបស់រោជរដោ� ភិបាល តាមេសចក�ី- ្រត�វ

ការចំាបាច់េដោយរោប់ប���លទាងំការេរៀបចំ ការអនុវត� ការតាមដោន និង្រត�តពនិតិ្យការអនុវត� កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ នងិការផ�លជ់នំយួបេច�កេទស 

(x) ្រត�តពនិតិ្យ វោយតៃម� និងបូកសរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សា

ធារណៈរបស់អគ�េលខោធកិារដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន អគា� ធកិារដោ� ន នងិអង�ភាពនោនោ េ្រកាម ឱវោទ

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហរិ��វត�� នងិតាម្រកសួង សា� ប័ន េដោយរោប់ប���លបច��ប្បន�កម�ជោេទៀងទាត់េលើការ

ផ�តផ់�ងជ់នំយួបេច�កេទសចំេពាះការអនវុត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈ 

(xi) ស្រមបស្រម�លការងោរៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់របស់រោជរដោ� ភបិាល ជោពិេសស កម�វ�ធីែកទ្រមង់រដ�បាល សា

ធារណៈ នងិកម�វ�ធីជោតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបប្របជោធបិេត្យេនៅថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

(xii) ផ្សព�ផ្សោយ នងិែណនំោអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង 

(xiii) បំេពញការងោរេផ្សងៗតាមការកំណត់របស់ គ.ហ.ស.។ 

អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដឹកនំោេដោយ     

អគ�េលខោធិការ០១រូប និងមានការគំា្រទែផ�កបេច�កេទសពីអគ�េលខោធិការរង ្របធានែផ�ករដ�បាលនិងហិរ��វត�� និង្រត�ត     

ពនិិត្យ នងិវោយតៃម� ម�ន�ជីំនោញជោន់ខ�ស់ ម�ន�ីជំនោញ ម�ន�្ីរត�តពនិតិ្យហិរ��វត�� គណេនយ្យករជោន់ខ�ស់ ម�ន�ីរដ�បាលជោន់

ខ�ស់ និងម�ន�ពី័តម៌ានវ�ទ្យោ។  

ម�ន�ីបេច�កេទស ្រត�វបំេពញការងោរយ៉ោងជិតស� ិទ�ជោមួយែផ�ក្រត�តពនិតិ្យនិងវោយតៃម� ៃន អ.គ.ហ. ទី្របឹក្សោជោត/ិ

ទី្របឹក្សោអន�រជោតិ នងិែផ�កដ៏ៃទេទៀត។ 
 
ការងោរ នងិការទទលួខសុ្រត�វ 

ម�ន�ីបេច�កេទសែដលស� ិតេនៅេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់ អ.គ.ហ. មានមុខងោរ និងភារកិច�ដូចខោងេ្រកាម៖ 
 

 ចូលរួមសិក្សោេរៀបចំេសចក�ី្រពាងឯកសារទស្សនោទានស�ពីី្រកបខណ� ្រត�តពនិតិ្យនិងវោយតៃម�្របព័ន�្រគប់្រគង

ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់ជោតិ នងិថោ� កេ់្រកាមជោត ិ

 ចូលរមួេរៀបចំែផនការលម�តិស� ីព្ីរកបខណ� ្រត�តពនិិត្យនិងវោយតៃម�្របពន័�្រគប់្រគងថវ�ការដ�បាលថោ� ក់ជោតិ នងិ

ថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

 សិក្សោ នងិ្របមូលព័តម៌ាន ឬឯកសារចំាបាច់ពាកព់ន័�ស្រមាប់ជោមូលដោ� នក��ងការេរៀបចំ្រកបខណ�  ពអីង�ភាពពាកព់ន័� 

 ចូលរមួេធ�ើការសិក្សោ និងចូលរួមេរៀបចំរបាយការណ៍វ�ភាគស�ពីីសមិទ�ិលទ�ភាព ក��ងការេរៀបចំ្រកបខណ�  

 ចូលរួមេរៀបចំរបាយការណ៍វ�ភាគ និងវឌ្ឍនភាពពីការសិក្សោ្រសាវ្រជោវខោងេលើ នងិគសូរ�េលចពីប�� ្របឈម      

ចម្បងៗពាកព់ន័�នឹងការេរៀបចំ្រកបខណ� ្រត�តពនិតិ្យនិងវោយតៃម�្របពន័�្រគប់្រគងថវ�ការដ�បាលថោ� ក់ជោតិ នងិថោ� ក់

េ្រកាមជោតិ  

 ចូលរមួេរៀបចំប��ប់េសចក�ី្រពាងបឋម្រកបខណ�  ជូន អ.គ.ហ. េដើម្បីពនិតិ្យ នងិផ�លេ់យោបល់។ 
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 ចូលរួមេរៀបចំរបាយការណ៍ នងិអនសុាសនក៍��ងការែកលម�េសចក�ី្រពាង្រកបខណ�  បនោ� ប់ពីទទួលបានធាតុចូល

បែន�មពអីង�សិកា� សាលា  

 ចួលរួមេរៀបចំេសចក�្ីរពាងចុងេ្រកាយៃន្រកបខណ� ្រត�តពនិតិ្យនិងវោយតៃម�្របពន័�្រគប់្រគងថវ�ការដ�បាលថោ� ក់ជោតិ 

នងិថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

 បំេពញការងោរេផ្សងៗតាមការកំណត់របស់ អ.គ.ហ.។  
 
សមទិ�កម�គន�ះិ (ផ�លជ់ោធាតចុលូក��ងសមទិ�កម�គន�ះិដចូខោងេ្រកាម) 

 េសចក�ី្រពាងឯកសារទស្សនោទានស� ីពី្រកបខណ� ្រត�តពនិតិ្យនិងវោយតៃម�្របពន័�្រគប់្រគងថវ�ការដ�បាលថោ� ក់ជោតិ 

នងិថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

 ែផនការការងោរលម�តិ (Detailed Work Plan)ស្រមាប់សិក្សោ្រសាវ្រជោវ និងការេរៀបចំបេង�ើត្រកបខណ�  

 េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយៃន្រកបខណ� ្រត�តពនិតិ្យនិងវោយតៃម�្របព័ន�្រគប់្រគងថវ�ការដ�បាលថោ� ក់ជោតិ នងិថោ� ក់េ្រកាម

ជោត។ិ 
 
ក្រមតិវប្បធម ៌នងិបទពេិសាធន ៍

• ្រត�វមានស�� ប័្រតថោ� កប់រ��� ប្រតជោនខ់�ស់ ជនំោញហិរ��វត��/ពាណិជ�សា�ស� /េសដ�កិច� ឬស�� ប័្រត្របហាក់

្របែហល 

• មានបទពេិសាធនយ៉៍ោងតិច០២ឆា� ំ ពាកព់ន័�នងឹការងោរតាមដោន្រត�តពនិតិ្យ និងវោយតៃម� (M&E) 

• មានបទពេិសាធនយ៉៍ោងតិច០២ឆា� ំ ក��ងការបំេពញការងោរពាក់ពន័�វ�ស័យសាធារណៈ ឬហិរ��វត��សាធារណៈ  

• មានបទពិេសាធនក៍��ងការេរៀបចំឯកសារទស្សនោទាន ្រកបខណ�  ែផនការលម�ិត និងឯកសារគតិយុត�ិេផ្សងៗេទៀត 

• មានចំេណះដឹងែផ�កភាសាអងេ់គ�សយ៉ោងតិច្រតឹមក្រមឹត IELT 5.0 ឬស�� ប្រតភាសាអង់េគ�ស ឬស�� ប្រត

្របហាក់្របែហល 

• មានគនំតិៃច�្របឌិត មានជនំោញទំនោក់ទំនង នងិឣចបំេពញការងោរជោ្រក�ម។ 

របាយការណ៏ 

ម�ន�ីបេច�កេទស ្រត�វរោយការណ៏ពីការអនុវត�សកម�ភាពការងោរែដលទទួលបន��ក ជនូអគ�េលខោធកិារ តាមរយៈម�ន�ី

ជំនោញជោន់ខ�ស់ែផ�ក្រត�តពនិតិ្យ នងិវោយតៃម�គេ្រមាង ្របធានែផ�ក និងអគ�េលខោធិការរងទទួលបន��កែផ�ករដ�បាល

នងិហិរ��វត�� នងិ្រត�តពនិិត្យនងិវោយតៃម�។ 
 

រយៈេពលបេំពញការងោរ នងិេពលេវលាបេំពញការងោរ 

ម�ន�ីបេច�កេទស ្រត�វបំេពញការងោរជោលក�ណៈេពញេម៉ាង ជនូ អ.គ.ហ. ក��ងរយៈេពល១២ែខម�ង េដើម្បីប�� ប់្រកប

ខណ� ្រកបខណ� ្រត�តពនិតិ្យនិងវោយតៃម�្របពន័�្រគប់្រគងហិរ��វត��ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់ជោត ិ និងថោ� ក់េ្រកាមជោតិ នងិឣច

បន�កិច�សន្យោែផ�កតាមត្រម�វការបែន�មរបស់ អ.គ.ហ. ក��ងការបន�េរៀបចំ្រកបខណ� ថ�ីៗ។ ទីកែន�ងបំេពញការងោរ េនៅ 

អ.គ.ហ.។ 
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