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លក�ខណ� េយាង  

ទី្របឹក្សោបេច�កេទស េលើការេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស� ស�ីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 
 
សាវតារ 

រដ� ភិបាលកម��ជ បានចាត់ទុកការែកទ្រមង់គឺជចំណចុស��លក��ងអភិវឌ្ឍ្របេទសជតិ កម�វ�ធីែកទ្រមង់

ហិរ��វត��សាធារណៈ គឺជកម�វ�ធីែកទ្រមង់មយួ ក��ងចំេណមកម�វ�ធីែកទ្រមងទ់ាងំបរីបសរ់ជរដ� ភិបាល ។ 

ការងរែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ បានេដើរតរួយ៉ងសខំានេ់�ក��ងការអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ជតិ ្រសបេ�តាម

ការវ�វត�ន៍ៃនសង�មជតសិាកលភាវនូយីកម� និងការរ�កចេ្រមើនែផ�កបេច�កវ�ទ្យោ។  

នឆា� ំ២០០៤ រជរដ� ភិបាលកម��ជ បានសេ្រមចដក់ឱ្យអនុវត�កម� វ�ធីែកទ្រមងហិ់រ��វត��សាធារណៈ 

ជេលើកដំបងូ ជមយួនឹងឆន�ៈនេយបាយមុត្រស�ច ឥតរថយ ក��ងេគាលេ�ច្បោស់លាស ់ គឺការផ� ស់ប��រ

្របព័ន�ថវ�កាពីថវ�កាែផ�កេលើធាតចុលូ និង មជ្ឈការេឆា� ះេ�ថវ�កាែផ�កេលើសមិទ�កម�និងវ�មជ្ឈការ េដយមាន គ

ណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (គហស) ែដលមានរដ�ម�ន�ី្រកសងួ

េសដ�កចិ�និងហិ��វត�� ជ្របធាន និង មានតនួទីភារកិច�ដឹកនំ េរៀបចំ ស្រមបស្រម�លការអនុវត� ្រត�តពិនតិ្យ

និង តាមដនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្រពមទាងំស្រមបស្រម�លកិច�សហ្របតិបត�កិារជមយួៃដគូរ

អភវិឌ្ឍ អង�ការសហ្របជជតិ អង�ការជត ិ អន�រជតិ និងសង�មសុីវ�ល េលើទិដ�ភាពបេច�កេទស នងិការ

ទទលួការគំា្រទែផ�កហិរ��វត�� ។ ទន�ឹមេនះ ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពធនធានមនុស្សេលើជំនញស្រមាប់

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ បានចាប់េផ�ើមមានត្រម�វការជចំាបាច់េ�ក��ងដំណកក់ាលទី២ េ�រមួចំ

ែណកកសាង “គណេនយ្យភាពហិរ��វត��” តាមរយៈការអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធេីពញេលញសាកល្បង្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព។ 

្រសបតាមសា� រតីៃនឣទិភាពេគាលនេយបាយរបស់រជរដ� ភបិាល និង េដើម្ីបគំា្រទការងរ្រគប់្រគង

េសដ�កចិ� នងិ កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្រកសងួេសដ�កចិ�និងហិរ��វត��, តាមរយៈ វ�ទ្យោ

សា� នេសដ�កចិ�និងហិរ��វត�� ែដលជេសនធកិារទទលួបន��កការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីរជការ, បាន

េធ�ើការេរៀបច ំ និង សហការេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណ� លយ៉ងស្រសាក់ស្រសា ំ េដើម្ីបបំពាក់បបំ៉ន និង វ�្រកតឹការ

សមត�ភាពជូនម�ន�ី ែដលចលូរមួេដយផ� ល ់ និង េដយ្របេយល ក��ងការផ�ល់េសវសាធារណៈ និងអនវុត�

ការងរកំែណទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ ។ ក��ងរយៈេពលកន�ងមកេនះ រជរដ� ភបិាលសេ្រមចបានេជគជ័យ

តាមការេ្រគាងទុកនវូកម�វ�ធីកំែណទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណកក់ាលទី ២ ក��ងឆា� ំ ២០១៥ 

ជមយួគា� នឹងការចាប់េផ�ើមបន�អនុវត�េដយរលនូក��ងឆា� ំ ២០១៦ នវូដំណកក់ាលទ ី ៣ ែដលមានចរ�តក��ង

ការអនវុត�កាន់ែតសុីជេ្រ� ស��គសា� ញ និងមានភាព្របទាក់្រកឡជងមុន ។ សមិទ�ផលេនះ បានមកពីការ

ចលូរមួអនវុត�យ៉ងសកម� របស់តអួង�ពាក់ព័ន� ពិេសស តអួង�បណ�� ះបណ� ល ែដលបានចលូរមួគំា្រទ តាមរ

យៈការេ្រត�មលក�ណៈសម្បត�ិធនធានមនុស្ស ក��ងការចលូរមួអនវុត�ការងរែកទ្រមង់។ េលើសពីេនះ ្រសប
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តាមបរ�ការណ៍ឈានេឡើង ៃនត្រម�វការបណ�� ះបណ� លេលើជំនញវ�ជ� ជីវៈកាន់សុីជេ្រ� ស្រមាប់ម�ន�អីនវុត� 

និង េដើម្ីបេ្របើ្របាស់ថវ�កាឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស ់បេ���សការអនុវត�្រត�តសុីគា�  ក៏ដចូជការអនុវត�ខុសេគាល

េ�,  វ�ទ្យោសា� នេសដ�កចិ�និងហិរ��វត�� បានេធ�ើបច��ប្បន�កម� ែផនការយុទ�សា�ស�ស� ពីីការកសាងនងិអភិវឌ្ឍ

សមត�ភាព ក��ង្រកបខណ� កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (ដំណក់កាលទ ី ៣) េដើម្ីបជមគ��

េទ�សស្រមាបប់េង�ើត្របព័ន�បណ�� ះបណ� លែដលមានលក�ណៈ ្របមលូផ��ំ ជ្របព័ន� និង្រគប់្រជ�ងេ្រជយ ែដល

មានការចលូរមួពីតអួង�អនុវត�ពាក់ព័ន�្រគប់អង�ភាព ។  

មកដល់េពលេនះ ែផនការយុទ�សា�ស� េនះ ្រត�វែតវយតៃម�េលើការអនុវត�ពាក់កណ� លអណត� ិេហើយ

ក៏ចំេពលែដលែផនការេនះ ្រត�វេរៀបចំេធ�ើបច��ប្បន�កម�បែន�មេទៀត ឱ្យ្រសបេ�ជំហានឈានេឡើង ៃនកម�វ�ធី

កំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធរណៈ ដណំក់កាលទ៤ី សំេ�កសាងនវូ “គណេនយ្យភាពចំេពាះ

សមិទ�កម�” និង្រសបតាមែផនការយុទ�សា�ស� ែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�កា, ែផនការយុទ�សា�ស� ែកទ្រមងល់ទ�កម�

សាធារណៈ និង ែផនការយុទ�សា�ស� ែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�កា ស្រមាបក់ារ្រគប់្រគងេ�ថ� ក់េ្រកាមជតិ ។ 

ឣ្រស័យេហតុេនះ កាេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�  ស� ីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ (ដំណក់កាលទី៤) គឺក��ងបន�និរន�រភាពៃនការអភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីរជការ

ែដលមានលក�ណៈ ្របមលូផ��ំ ជ្របព័ន� និង្រគប់្រជ�ងេ្រជយ ។  

ក��ងសា� រតីេនះ េយើង្រត�វការនវូ ទ្ីរបឹក្សោបេច�កេទស ែដលនឹង្រត�វេដើរតនួទីជជំនយួដល់វ�ទ្យោសា� ន 

ក��ងការេរៀបចែំផនការយុទ�សា�ស�កសាង និង អភវិឌ្ឍសមត�ភាពបច��ប្បន�កម�ថ�ីេនះ ្រសបេ�តាមត្រម�វការ

បេច�កេទស អភិ្រកម វ�ធសីា�ស�  េពលេវលាកំណត ់និង ការ វ�ភាគតអួង�ពាក់ព័ន� េដើម្ីបធានសង�តិភាព និង 

្របសិទ�ភាព ស្រមាបក់ារងរកសាងនិងអភិឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីរជការ សំេ�ចលូរមួចំែណកគំា្រទការអនុវត�

ការែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្របកបេដយ្របសិទ� និងចរីភាព ។ 

១- ទហំំការងររបស់ទ្ីរបឹក្សោបេច�កេទស 

• េរៀបចំែផនការសកម�ភាពេលើដេំណើរការេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ស� ីពី ការកសាង និងអភវិឌ្ឍសមត�ភាព 

ក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (ដណំក់កាលទ៤ី) េដើម្ីបឱ្យការេរៀបចំ

ដំេណើរការ្រប្រពឹត�េ�េដយរលនូរហូតដល់ទទលួបាននវូេសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយ េដើម្ីបេគារពេស� ើសុកំារ

សេ្រមច ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ពី ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនយករដ�ម�ន�ី។ 

• វយតៃម�េលើការអនវុត�ែផនការដំណកក់ាលទី៣ ពាក់កណ� លអណត�ិ និង ភាព្រគប់្រជ�ងេ្រជយៃនការ 

េរៀបចំែផនការ (លទ�ផលទទលួបាន, ភាពេជគជ័យ និង ចំណចុខ�ះចេន� ះ) ក��ងការអនវុត�កន�ងមក ។ 

• េរៀបចំេសចក�្ីរពាងដំបងូែផនការយុទ�សា�ស�ស� ីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែក

ទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (ដំណកក់ាលទី៤) ។ 

• ផ�លប់េច�កេទសនិងស្រមបស្រម�លេលើកចិ�្របជំុពិេ្រគាះេយបល ់ ឬ ការសមា� សនជ៍មយួ្រកសងួ សា� ប័ន 

មន�ីរអង�ភាព ្រគឹះសា� នរដ�បាលសាធារណៈ ៃដគូរអភិវឌ្ឍ អង�ការមិនែមនរដ� ភបិាល និង អ�កពាក់ព័ន� ។ 
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• េធ�ើបទបង� ញេសចក�ី្រពាងែផនការយុទ�សា�ស�ស� ីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពេ�កាន់អគ�

េលខាធកិារដ� នកំែណទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ នងិ្រក�មការងរកសាងសមត�ភាពរបស់ កសហវ ។ 

• ប��ប់េសចក�្ីរពាងចុងេ្រកាយៃនែផនការយុទ�សា�ស�ស� ីពីការកសាងនងិអភិវឌ្ឍសមត�ភាព ក��ង្រកបខណ�

កម� វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (ដណំក់កាលទ៤ី) េ្រកាយពីការ្របជំុ ពិេ្រគាះេយបល់

ជមយួតអួង�ពាក់ព័ន� ។ 
 

២- លទ�ផលរ�ពឹងទកុ 

 េ�ក��ងកឡំ�ងេពលៃនការអនុវត�ការងររបស់ទី្របឹក្សោបេច�កេទស វ�ទ្យោសា� នសង្ឹឃមថនឹងទទលួបាន

លទ�ផលជចម្បង ដចូមានរយរបខ់ាងេ្រកាមៈ 

១. ែផនការសកម�ភាព និង របាយការណ៍ផ��ចេផ�ើមេលើការវយតៃម�ការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�  

ដំណក់កាលទី៣ និងការេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ស�ស� ីពីការកសាងនិងអភវិឌ្ឍន៍សមត�ភាព

ដំណក់កាលទី៤ រមួទាងំអភិ្រកម វ�ធីសា�ស�  េពលេវលាកំណត ់នងិ កំណតអ់�កពាក់ព័ន� ។ ែផនការ

សកម�ភាពេនះនឹង្រត�វបានយកមកេធ�ើបទបង� ញជូនថ� ក់ដឹកនំ េដើម្ីបមានការឯកភាពជរមួ មុន

ការចាប់េផ�ើមការអនវុត�វយតៃម� ។ 

២. របាយការណវ៍យតៃម�ការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�ពាក់កណ� លអណត�ិ ្រត�វបានឯកភាពពី 

ថ� ក់ដឹកនំ ឬ្រក�មការងរជផ��វការ នងិជមលូដ� នដ៏សំខាន់ក��ងការេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�

ដំណក់កាលទី៤។ 

៣. េសចក�ី្រពាងែផនការយុទ�សា�ស�  ដំណក់កាលទី៤ ្រត�វបានេរៀបចជំេសចក�ី្រពាង 

៤. ការែកត្រម�វេយងេលើកចិ�្របជំុពិេ្រគាះេយបល់ជមយួ្រកសងួ សា� ប័នពាក់ព័ន�ពាក់ព័ន� 

៥. េសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយៃនែផនកាយយុទ�សា�ស�  ្រត�វបានែកត្រម�វេយងតាមធាតុចលូពី្រកសងួ 

សា� ប័នពាក់ព័ន� និង្រត�វបានឯកភាពពីថ� ក់ដឹកនំ ឬ្រក�មការងរ។ 

២- លក�ណៈសម្បត� ិ

• មានស�� ប្រតទាបបផំុតអនុបណ� ិតែផ�ក េសដ�កិច� ហិរ��វត�� និង វ�ស័យអប់រ� ។ 

• មានបទពិេសាធរយៈេពលយ៉ងតិច ៣ ឆា� ំ ពាកព័់ន�ការេរៀបច ំ និងអនុវត�ែផនការកសាងនិងអភវ�ឌ្ឍ

សមត�ភាព និងធា� ប់បានចលូរមួេដយផ� លេ់លើការងរេនះជមយួសា� បន័ជតិ និងអន�រជត។ិ 

• មានបទពិេសាធរយៈេពលយ៉ងតិច២ឆា� ំេលើការងរ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស។ 

• មានការយលដ់ឹងេលើការងរហិរ��វត��សាធារណៈ ជពិេសសការងរែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ ។ 

• មានចំេណះដងឹភាសារអង់េគ�ស ។ 

• មានជំនញក��ងការេធ�ើការជ្រក�ម និងមានជំនញស្រមបស្រម�ល េដះ្រសាយ ជមួយអ�កពាក់ព័ន� ។ 
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របាយការណ៍ 

ទី្របឹក្សោនឹង្រត�វេរៀបចរំបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងរេ�តាមលទ�ផលែដលបានេរៀបចំ ឬបាន ្រពម

េ្រព�ងគា�  ជពិេសសរបាយការណ៍វយតៃម�ការអនុវត�ែផនការយុទ�សា�ស�  ដំណក់កាលទី៣ និង េសចក�ី

្រពាងែផនការយុទ�សា�ស�ស� ីពី ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពក��ង្រកបខណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ (ដណំក់កាលទ៤ី) មកវ�ទ្យោសា� នេសដ�កចិ�និងហិរ��វត�� េដើម្ីបបន�នតិិវ�ធរីយការណ៍ជូន

េ�ថ� ក់ដឹកនំរបស់សា� បន័។ 

រយៈេពលេធ�ើការ 

កិច�សន្យោការងរមានរយៈេពល០៨ែខ (រហូតដល៣់១ែខធ�� ២០១៩)េដយកិច�សន្យោឣចបន�បាន 

តាមសា� នភាពជក់ែស�ង។ 

្របាក់េបៀវត្ស នងិលាភការេផ្សងៗ 

្របាក់េបៀវត្ស និងលាភការេផ្សងៗមានលក�ណៈ្របកតួ្របែជង ែផ�កេ�តាមជំនញ និងបទពិេសាធន៍។ 

មេធ្យោបាយភាសា 

ភាសាែខ�រនិងអង់េគ�ស្រត�វេ្របើ្របាស់ស្រមាបក់ារទនំក់ទំនង ការេធ�ើរបាយការណ៍ និងឯកសារេផ្សងៗ 

ទតំីាងស្រមាប់បំេពញការងរ 

ជទេូ� ទី្របឹក្សោនឹងត្រម�វឱ្យេធ�ើការេ� វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ៃន្រកសងួេសដ�កចិ� និង 

ហិរ��វត�� ែដលមានឣសយដ� នេ�ផ��វេលខ ១៣៤, សង� ត់ផ្សោរេដប៉២ូ, ខណ� ទលួេគាក, រជធានីភ�ំេពញ, 

្របេទសកម��ជ។ 

ការេរៀបចំឡ�ជីស� កី 

េ�អី និងតកុារ�យល័យ, ្របព័ន�អុីនធេឺណត, និងសមា� រៈផ�ត់ផ�ងក់ារ�យល័យេផ្សងៗេទៀតនឹង្រត�វ ផ�

ល់ជូនទី្របឹក្សោ។ ទី្របឹក្សោមនិ្រត�វបានេលើកទឹកចិត�ឱ្យេធ�ើការ ឬទំនក់ទំនងស្រមាប់ជ្របេយជន៍ផ� ល់ខ��ន ជ

ជងការងរែដលបានកណំត់ខាងេលើក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើការេនះេទ។ 
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