
7
7 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

 

 

 
 

 
 

  

 

ផែនការយទុ្ធសាស្រសត 
 គណៈរម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្ម្គង្គរម្ពជុា 

ឆ្ន ាំ ២០២១ - ២០២៥ 
 

 
 

រ ៀបចរំោយ អគ្គរេខាធិកា ោឋានគ្ណៈកម្មាធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
ខែេករា ឆ្ា ំ២០២១ 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥                                                          ទ្ាំពរ័ទី្ 1 
 
 

មាតកិា 

អារម្ភកថា ................................................................................................................................... 2 
ជពំកូ ១៖ សេចកតីស្តើម្....………………….………………………..…………………………………………………………….4 
១.១ អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ .................................................................................................................... 4 
១.២ ក្កបខណ័ឌ ច្បាប ់និង្សាា បន័ ្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ........................................................ 7 
១.៣ ផែនការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ........................................................................................... 10 

ជំពូក ២៖ េម្ទិ្ធ្លេខំាន់ៗ និងបញ្ហាប្បឈម្កនុងអាងទ្សនេសម្គងគ……….....……………….12 
២.១ ្េទិ្ធែល ា្ំខាន់ៗ  កនុង្ក្កបខណ័ឌ គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ........................................................ 12 
២.២ ្េទិ្ធែល ា្ំខាន់ៗ  កនុង្ក្កបខណ័ឌ គណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ..................................... 15 
២.៣ បញ្ហា ក្បឈេ តក្េូវការកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្ផែនការក្គបក់្គង្ ................................................. 19 

ជំពូក ៣៖ ផ្នការយុទ្ធសាស្តេតគណៈកម្មាធិការជាតិទ្សនេសម្គងគកម្ពជុាឆ្ាំ២០២១-២០២៥…21 
៣.១ ន្ោលបាំណង្ននផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ...................................................................................... 21 
៣.២ ច្បកខុវ ិ្ ័យ ......................................................................................................................... 21 
៣.៣ ន្ប្កកេា  នងិ្ គុណតនេេ .................................................................................................. 21 
៣.៤ ន្ោលន្ៅយុទ្ធសាស្រ្ត ......................................................................................................... 22 
៣.៥ ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្ត  លទ្ធែល និង្្កេាភាព ......................................................................... 22 

ជំពូក ៤៖ ការអនវុតតផ្នការយទុ្ធសាស្តេត គណៈកម្មាធកិារជាតិទ្សនេសម្គងគកម្ពុជា                      
ឆ្ាំ២០២១-២០២៥………………………………………………………………………………….....37 
៤.១ ផែនការការងារ និង្ថវកិា ..................................................................................................... 37 
៤.២ ការន្រៀបច្បាំអនុវតត ................................................................................................................. 38 
៤.៣ ការចូ្បលរេួ និង្កចិ្បច្ហការពីភាគីពាកព់ន័ធ ..............................................................................39 
៤.៤ ការក្គបក់្គង្ហានភិយ័ ........................................................................................................ 40 

ជំពូក ៥៖ ការពិនតិយតាម្ដាន និងការវាយតម្ម្េ………………………………………………….43 
៥.១ ន្ោលបាំណង្ ននការពនិិតយតាេដាន នងិ្វាយតនេេ ..................................................................... 43 
៥.២ ការពិនិតយន្ ើង្វញិពាកក់ណ្តត លអាណតតិ ននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត .................................... 43 
៥.៣ របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ នងិ្របាយការណ៍បញ្ចប ់ននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ................................. 43 
ឧបេម្ពន័ធ៖ ............................................................................................................................ 45 
ឧប្េពន័ធ ១៖ តារាង្ក្បភពថវកិា និង្ការបា៉ា នស់ាា នតក្េូវការក្បចាំឆ្ន ាំ តាេទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្ត ................. 45 
ឧប្េពន័ធ ២៖ តារាង្ការបា៉ា នស់ាា នតក្េូវការថវកិា្ក្ម្មបអ់នុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត                                   
ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ................................................................................................................... 46 
ឧប្េពន័ធ ៣៖ តារាង្ម្ម៉ា ក្ទ្ិក្ូច្បនាករវាយតនេេលទ្ធែល្ន្ក្េច្ប ននផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥
 .............................................................................................................................................. 51 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥                                                          ទ្ាំពរ័ទី្ 2 
 
 

អារម្ភកថា 

គណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា (គ.ជ.ទ្.េ.ក) ជាសាា បន័ជាតេិយួផែល្ាិតន្ៅន្ក្កាេការ
ក្គបក់្គង្ផ្ទា ល់រប្់រាជរដាា ភបិាល ្ក្ម្មប់្ ក្េប្ក្េួលកនុង្ការក្គបក់្គង្ ការការពារ ការអភរិកស និង្ការ
អភវិឌ្ឍធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ កនុង្ការអនុវតតន្ប្កកេាជាយុទ្ធសាស្រ្ត
ន្នេះ គ.ជ.ទ្.េ.ក បានន្រៀបច្បាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្ន ាំ រប្់ខេួនជាបនតបនាា ប ់ផែលផែនការយុទ្ធសាស្រ្តចុ្បង្ន្ក្កាយ
គឺពីឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២០។  

្ក្ម្មបផ់ែនការយុទ្ធសាស្រ្តកនុង្ែាំណ្តកក់ាលនីេយួៗ គឺកាំណតនូ់វទ្ិ្ន្ៅ និង្អាទ្ិភាពយុទ្ធសាស្រ្ត
ផែល គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវអនុវតត (ក) ា្ំន្ៅចូ្បលរេួច្បាំផណកជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ ន្ៅថ្នន កជ់ាតិកនុង្ការន្លើក
កេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការក្គបក់្គង្ និង្ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ន្ែើេបី
ការអភវិឌ្ឍជានិរនតននន្្ែាកចិ្បច ្ង្គេ នងិ្ន្ហដាា រច្បនា្េពន័ធ ន្ែើេបែីលក្បន្ោជនជ៍ាតិ និង្ក្បជារាស្រ្ត នងិ្ (ខ) 
ន្ែើេបរីេួច្បាំផណកកនុង្កិច្បច្ ហក្បតិបតតិការតាំបន ់ ្ក្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាព កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
ទាំង្េូល ។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ក្តូវបានអនុវតតតាេរយៈផែនការការងារក្បចាំឆ្ន ាំរប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក ផែល្ក្េប
្ក្េួលអនុវតតន្ដាយអគគន្លខាធិការដាា នគ.ជ.ទ្.េ.ក នងិ្ន្ដាយម្មនការចូ្បលរេួ កចិ្បច្ហការ និង្ការោាំក្ទ្          
ពីក្ក្ួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ ។ 

ន្ដាយម្មនការចូ្បលរេួ កិច្បច្ហការ និង្ការោាំក្ទ្ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព ពីក្ក្ួង្-សាា បន័ជា្ម្មជិក
ននគជទ្េក និង្ភាគីពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ផែនការយទ្ធសាស្រ្តរប្់គជទ្េក ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០, ក្តូវបានអនុវតត
ន្ដាយទ្ទ្ួលបានលទ្ធែលលអក្បន្ ើ្រ កនុង្ការចូ្បលរេួច្បាំផណកោាំក្ទ្ែល់ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍន៍
ជាតិរប្់រាជរដាា ភបិាលកេពុជា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ និង្បានបងាា ញនូវក្ប្ិទ្ធភាពននការបនតការចូ្បលរេួ និង្ការ
រេួច្បាំផណកោ៉ា ង្្កេារប្់កេពុជា កនុង្ការជក្េុញ នងិ្ន្លើកកេព្់កនុង្កិច្បច្ហក្បតបិតតិកាតាំបន ់ ន្ែើេបអីាង្ទ្ន្នេ 
ន្េគង្គ ម្មនវបិុលភាពផែនកន្្ែាកិច្បច យុតតធិេ៌្ ង្គេ និង្បរសិាា នក្បកបនិរនតរភាព ។ ជា្កខីកេា កេពុជា បានទ្ទ្លួ
ន្ធវើម្មច ្់ែាេះ នងិ្បានន្រៀបច្បាំន្ដាយន្ជាគជយ័ កិច្បចក្បជុាំកាំពូលគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គន្លើកទ្ី៣ (Third Mekong 
River Commission Summit) កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ផែលបានអនុេត័នូវន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ក្កុង្ន្្ៀេរាប ន្ែើេបនី្លើក
កេព្់កិច្បចខិតខាំក្បងឹ្ផក្បង្រេួ និង្ភាពជានែគូ ន្ឆ្ព េះន្ៅ្ន្ក្េច្បបាននូវន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយច្បីរភាព កនុង្
អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ 

្ក្ម្មប ់៥ឆ្ន ាំបនាា ប ់(២០២១-២០២៥) បនតពីផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២០ ន្ែើេបបីនតជក្េញុ 
និង្ខិតខាំក្បឹង្ផក្បង្ន្ែើេបអីនុវតតនឲ៍្យកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព និង្ទ្ទ្ួលបានន្ជាគជយ័កនុង្ន្ប្កកេាចូ្បលរេួ
ច្បាំផណក្ន្ក្េច្បឲ្យបាននូវការអភវិឌ្ឍ និង្ការក្គបក់្គង្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាពននធានធនទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្
អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ គ.ជ.ទ្.េ.ក បានន្រៀបច្បាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៥ រប្់ខេួន ផែលម្មន ៥ជាំពូក  
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ជពំកូ ១ 

សេចកតីស្តើម្ 

១.១  អាងទ្សនេសម្គងគ  
ទ្ន្នេន្េគង្គ គឺជាទ្ន្នេអនតរជាតិម្មនក្បភពន្ៅផែនកខាង្ន្កើត ននខពង្រ់ាបទ្ីន្បននក្បន្ទ្្ច្បិន ្ាិតន្ៅរយៈ

កេព្់ ៥,០០០េ ន្ធៀបនឹង្នីវ ៉ាូ្ េុក្ទ្។ ទ្ឹកទ្ន្នេន្េគង្គ ហូរកាតត់ាេក្បន្ទ្្ច្បាំនួន៦ គឺច្បិន (ន្ខតតយូណ្តន) នងិ្       
េោី៉ា នម់្ម៉ា  (្ាិតកនុង្តាំបនភ់ាគខាង្ន្លើ ន្ៅថ្ន អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គន្លើ)  ឡាវ នថ កេពុជា នងិ្ន្វៀតណ្តេ (្ាិតកនុង្តាំបន់
ភាគខាង្ន្ក្កាេ ន្ៅថ្ន អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គន្ក្កាេ) រចួ្បហូរចកចូ់្បល្េុក្ទ្ច្បនិខាង្តបូង្។ កាំណ្តតទ់្ន្នេន្េគង្គ្ាិតន្ៅ
កនុង្ក្បន្ទ្្ច្បិន ច្បិនន្ៅន្ឈ្លា េះថ្ន ជាទ្ន្នេឡានឆ្ង្ (Lancang)។  

ទ្ន្នេន្េគង្គ ម្មនក្បផវង្្របុ ៤.៨០០ គេ ្ាិតកនុង្លាំដាបន់្លខន្រៀង្ទ្ី១២ ន្ៅកនុង្ពភិពន្ោក ជាទ្ន្នេ
ផវង្ជាង្ន្គន្ៅកនុង្តាំបនអ់ា្ីុអន្គនយ ៍និង្ម្មននែាក្កឡាអាង្្របុ ៧៩៥.០០០ គេ២ ្ាិតកនុង្លាំដាបន់្លខន្រៀង្ទ្ី
២១ ន្ៅកនុង្ពិភពន្ោក។ ទ្ន្នេន្នេះ ម្មនបរមិ្មណទ្ឹកក្បចាំឆ្ន ាំ ច្បាំនួន ៤៧៥.០០០ ោនេ៣ និង្ម្មនធារទ្ឹកេធយេ 
១៥.០០០េ៣ កនុង្េយួវនិាទ្ី្ ាិតកនុង្លាំដាបន់្លខន្រៀង្ទ្ី ៨ ន្ៅកនុង្ពភិពន្ោក។ 

តារាង្ នងិ្ផែនទ្ីខាង្ន្ក្កាេន្នេះ បងាា ញអាំពី នែាក្កឡាែ ីនិង្ធារទ្ឹកននក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេ ន្ធៀបនងឹ្នែា
អាង្ និង្ធារទ្ឹកកនុង្អាង្្របុ គិតជាភាគរយ   

 
បរិយាយ ចិន មីយា ៉ាន់ម ៉ា ឡាវ ថៃ កមពុជា វវៀតណាម 

នែាក្កឡាែ ី(គេ២) 
ន្ធៀបនឹង្នែាអាង្្រុប 

១៦៥.០០០ 

 ២១% 

២៤.០០០ 

 ៣% 

២០២.០០០ 

 ២៥% 

១៨៤.០០០ 

 ២៣% 

១៥៥.០០០ 

 ២០% 

៦៥.០០០ 

៨% 

នែាក្កឡាែ ី(គេ២) 
ន្ធៀបនឹង្នែាក្បន្ទ្្ 

  ៩២% ៣៦% ៨៦% ២០% 

ធារទ្ឹកជា% ន្ធៀបនឹង្
ធារទ្ឹក្រុប 

១៦% ២% ៣៥% ១៨% ១៨% ១១% 
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ទ្ន្នេន្េគង្គ ជាក្បភពែ៏្ ាំខាន់្ ក្ម្មបក់្ទ្ក្ទ្ង្ែ់ល់ជីវភាពរ្់ន្ៅរប្់ក្បជាពលរែាក្បម្មណជាង្៦៥ោននាក ់

និង្្ក្ម្មបក់្ទ្ក្ទ្ង្ែ់ល់ការអភវិឌ្ឍន្្ែាកិច្បច ្ង្គេ ននក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេ កែូ៏ច្បជានិរនតរភាពបរសិាា ន។  
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ន្ៅកេពុជា ម្មនទ្ន្នេពីរ ផែលហូរន្ៅកាន់្ េុក្ទ្ច្បិនខាង្តបូង្ គឺទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ទ្ន្នេបាសាក។់ ន្ៅចុ្បង្
បញ្ចបន់នទ្ន្នេន្េគង្គ បន្ង្កើតបានជាតាំបនែ់ី្ណត រន្េគង្គ ផែលម្មនចបព់ីន្ខតតក្កន្ច្បេះ កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា រហូតែល់
កនុង្ក្បន្ទ្្ន្វៀតណ្តេ ទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្ទ្ន្នេបាសាកប់ានផបកជានែទ្ន្នេច្បាំនួន៩ គឺនាគកាលក្បាាំបនួ។     

ទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ម្មនក្បផវង្ ៤៨០គេ ហូរកាតន់្ខតត្ាឹង្ផក្តង្ ក្កន្ច្បេះ កាំពង្ច់េ តបូង្ឃាុ ាំ រាជធានីភនាំន្ពញ 
កណ្តត ល និង្ន្ខតតនក្ពផវង្។ អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ បានក្គបែាំណត ប ់ ៨៦% នននែាែីក្បន្ទ្្កេពុជា ។ ន្ៅក្តង្ច់្បាំណុច្ប           
រាជធានភីនាំន្ពញ ម្មនទ្ន្នេច្បតុេុខ រេួម្មន ទ្ន្នេន្េគង្គន្លើ ទ្ន្នេសាប ទ្ន្នេបាសាក ់និង្ទ្ន្នេន្េគង្គន្ក្កាេ ហូរបនត
រហូតែល់ក្បន្ទ្្ន្វៀតណ្តេ ន្ដាយកាតត់ាេក្ពាំក្បទ្ល់ន្ខតតកណ្តត ល និង្ន្ខតតនក្ពផវង្ ្ក្ម្មបទ់្ន្នេន្េគង្គន្ក្កាេ 
និង្កាតត់ាេន្ខតតកណ្តត ល ្ក្ម្មបទ់្ន្នេបាសាក។់ 
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ទ្ន្នេសាប និង្បងឹ្ទ្ន្នេសាប ម្មនសារៈ ា្ំខានណ់្ត្់្ក្ម្មបក់្បពន័ធទ្ន្នេន្េគង្គទាំង្េលូ ផែលតាំណ្តង្
ឲ្យែលិតភាពននក្បពន័ធន្អកូ ូ្ីុែ៏្ េបូរផបបកនុង្ពភិពន្ោក នងិ្ជាបឹង្ទ្ឹកសាបែធ៏ាំជាង្ន្គន្ៅកនុង្តាំបនអ់ា្ីុ          
អន្គនយ។៍ ន្ៅក្តង្ច់្បាំណុច្បច្បតុេុខ ទ្ន្នេន្េគង្គហូរចូ្បលន្ៅទ្ន្នេសាបបាំន្ពញនែាបងឹ្ទ្ន្នេសាបន្ៅរែូវវ្ាពីផខ             
ឧ្ភា ែល់ផខកញ្ហា  នងិ្ន្ៅរែូវក្បាាំង្ ហូរន្ច្បញពីបឹង្ទ្ន្នេសាប តាេែង្ទ្ន្នេសាប េកទ្ន្នេន្េគង្គវញិ ពីផខតុោ 
ែល់ផខន្េសា។  

បឹង្ទ្ន្នេសាប គឺជាក្បភពធនធានទ្ឹក និង្ជាជក្ង្ុកននេចា ជាតិ និង្បណ្តត ជីវៈច្បក្េេុះនានារប្់ក្បន្ទ្្
កេពុជា ផែលម្មនក្កឡានែាផក្បក្បួលខុ្ោន នារែូវក្បាាំង្ នងិ្រែូវវ្ាន្ៅតាេកេព្់ទ្ឹក។ ន្ៅរែូវក្បាាំង្ នែាទ្កឹម្មន
ទ្ាំហាំ ២.៥០០គ.េ២ និង្ន្ៅរែូវវ្ា ន្កើនន្ ើង្ែល់ជាង្១៥.០០០គ.េ២ ។ ជាធេាតា ជន្ក្ៅទ្ឹករប្់បងឹ្
ទ្ន្នេសាបផក្បក្បួលព១ី,៤៨េ ែល់១០,៣៦េ ន្ហើយបរមិ្មណទ្ឹកម្មន ៧៦.០០គ.េ៣ ន្ៅរែូវវ្ា និង្ម្មន
បរមិ្មណ១.៨៣គ.េ៣ ន្ៅរែូវក្បាាំង្។ បរមិ្មណធារទ្កឹហូរចូ្បលន្ៅកនុង្បឹង្ទ្ន្នេសាប អាក្្័យន្លើទ្ាំហាំននទ្ឹកជាំនន់
ទ្ន្នេន្េគង្គ។ ទ្ឹកហូរន្ច្បញពបីឹង្ទ្ន្នេសាប គិតជាេធយេម្មនបរមិ្មណ ៦៩.៥០គ.េ៣ ឬ៨៨% ននបរមិ្មណ្របុ
ននទ្ឹកទាំង្េូល។ រ ាំហួតទ្កឹ ហួតន្ច្បញពីបឹង្ទ្ន្នេសាបម្មនក្បម្មណ ៩.៥០គ.េ៣ ។ 
 

១.២  ប្កបខ័ណឌចាប់ និងសាថាប័ន េប្ម្ប់ការប្គប់ប្គងទ្សនេសម្គងគ 
 គណៈកម្មាធិការជាតិទ្សនេសម្គងគកម្ពជុា    
គណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា (Cambodia National Mekong Committee - CNMC) ក្តូវ

បានបន្ង្កើតន្ ើង្តាេន្្ច្បកតី្ ន្ក្េច្បរប្់ក្កុេក្បឹកាក្បជាជនបែិវតតន ៍ ននសាធារណរែាក្បជាម្មនិតកេពុជា ន្លខ
៣១៩/៨០ ចុ្បេះនថៃទ្១ី៤ ផខតុោ ឆ្ន ាំ១៩៨០។ ន្្ច្បកតី្ន្ក្េច្បន្នេះ ក្តូវបានជាំនួ្ន្ដាយក្ពេះរាជក្កឹតយន្លខ ន្/
រកត/០៩០៩/៩៤៣ ចុ្បេះនថៃទ្ី២៣ ផខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពីការផក្ក្េួល និង្ការន្ធវើនិយតភាព ការបន្ង្កើត              
គណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ។ គណៈកម្មា ធកិារជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ជាសាា បន័ជាតិេយួ្ាិតន្ៅ
ន្ក្កាេការក្គបក់្គង្ផ្ទា ល់រប្់រាជរដាា ភបិាល ្ក្ម្មប់្ ក្េប្ក្េួលកនុង្ការក្គបក់្គង្ ការការពារ ការអភរិកស និង្
ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្កឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ កនុង្ក្កបខណ័ឌ ជាតិទូ្ទាំង្ក្បន្ទ្្ ន្ែើេបី
រេួច្បាំផណកកនុង្ការអភវិឌ្ឍជានិរនតននន្្ែាកិច្បច្ង្គេ និង្ន្ហដាា រច្បនា្េពន័ធជាតិ ន្ែើេបជីាក្បន្ោជនជ៍ាតិ នងិ្ក្បជា
រាស្រ្ត។ េុខងារ និង្ភារកិច្បចរប្់គណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា៖ 

- ជាន្្នាធិការ ជាំនួយការឲ្យរាជរដាា ភបិាលន្លើរាល់ការក្គបក់្គង្ ការពិនតិយពិចរណ្ត ការ្ិកា និង្
ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្កឹ នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ កនុង្ក្កបខណ័ឌ ទូ្ទាំង្
ក្បន្ទ្្ ន្ែើេបបីុពវន្ហតុន្្ែាកិច្បចជាត ិ  និង្ែលក្បន្ោជនរ៍ប្់ក្បជាជន នងិ្បុពវន្ហតុ្នតិភាព 
េតិតភាព នងិ្្ហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ 

- ន្ធវើការ្ិកា ពិនិតយពិចរណ្ត ន្ហើយន្លើក ា្ំន្ណើ ជូនរាជរដាា ភបិាល ន្ែើេបពីិនតិយ្ន្ក្េច្បន្លើរាល់
បញ្ហា ទាំង្ឡាយណ្តផែលទកទ់្ង្នងឹ្ការន្ធវើផែនការ ការន្រៀបច្បាំន្ោលនន្ោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត្ តីពី
ការក្គបក់្គង្ ការផថរកាការពារ និង្ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ ក្បកបន្ដាយនិរនតរភាព 
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- ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការអនុវតតជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ជាតិ កនុង្ការក្គបក់្គង្ ការការពារ             
ការអភរិកស នងិ្ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្កឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
ក្បកបន្ដាយនិរនតរភាព 

- រេួ្ហការជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ រាជធាន-ីន្ខតតក្កងុ្ពាកព់ន័ធ ន្ែើេបអីនុវតតន្្ច្បកតី្ន្ក្េច្បទាំង្
ឡាយរប្់រាជរដាា ភបិាល ្តីពីអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 

- –ពក្ង្ឹង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ ជាេយួនឹង្គណៈកម្មា ធកិារជាតិទ្ន្នេន្េគង្គ ននបណ្តត ក្បន្ទ្្ជា
្ម្មជិកគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ជាេយួបណ្តត នែគូអភវិឌ្ឍន ៍ និង្អង្គការតាំបនន់ិង្អនតរជាតិន្ែសង្ៗ 
កនុង្ការពិនិតយពិចរណ្ត ការ្ិកា ការអភវិឌ្ឍ ការក្គបក់្គង្ និង្ការផថរកាធនធានទ្កឹ និង្ធនធាន
ពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ឲ្យបាន្េក្្បន្ៅនឹង្ែលក្បន្ោជនែ៍៏្ េរេយរប្់បណ្តត
ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ន្ដាយក្តឹេក្តូវតាេន្ោលនន្ោបាយរប្់            
រាជរដាា ភបិាល្តីពីអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ  

- ន្ធវើទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ ្ក្េប្ក្េលួជាេយួគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ និង្នែគូអភវិឌ្ឍនន៍្ែើេបផី្វង្រកថវកិា
ជាំរញុការ្ិកា និង្ការអភវិឌ្ឍគន្ក្ម្មង្ឲ្យបានឆ្បរ់ហ័្ទនន់្ពលន្វោ និង្ម្មនក្ប្ិទ្ធភាពខព្់ 

- ន្គៀង្គររកេន្ធោបាយ និង្ធនធានន្ែើេបរីេួច្បាំផណកកនុង្ការអនុវតតកេាវធិីនន្ោបាយ នងិ្យុទ្ធសាស្រ្ត
រប្់រាជរដាា ភបិាល កនុង្វ ិ្ ័យធនធានទ្កឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 

- អបរ់ ាំ បណតុ េះបណ្តត ល និង្ន្លើកកេព្់ការយល់ែឹង្ែល់អនកពាកព់ន័ធ នងិ្ 
- បាំន្ពញភារកិច្បចន្ែសង្ន្ទ្ៀត ផែលរាជរដាា ភបិាលក្បគល់ជូន។ 
ន្ៅកនុង្ក្កបខណ័ឌ គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ គណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា  ម្មនតួនាទ្ោី៉ា ង្

ា្ំខានក់នុង្ការ្ក្េប្ក្េលួន្លើការន្រៀបច្បាំ និង្ការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ នងិ្កេាវធិីនានារប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ 
និង្ន្ដាយម្មនក្ក្ួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធជា្ម្មជិក ច្បាំនួន១៧ រេួម្មន៖ ក្ក្ួង្ធនធានទ្ឹក និង្ឧតុនិយេ, ក្ក្ួង្
បរសិាា ន, ក្ក្ួង្សាធារណការ និង្ែឹកជញ្ជូ ន, ទ្ី្តីការគណៈរែាេស្រនតី, ក្ក្ួង្ការបរន្ទ្្ និង្            
្ហក្បតិបតតិការអនតរជាត,ិ ក្ក្ួង្េហានែា, ក្ក្ួង្ក្ិកេា រកុាខ ក្បម្មញ់ និង្ន្នសាទ្, ក្ក្ួង្ផរ ៉ា និង្ថ្នេពល, 
ក្ក្ួង្ផែនការ, ក្ក្ួង្អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្, ក្ក្ួង្ន្រៀបច្បាំផែនែី នគរបូនីយកេា និង្ ា្ំណង្,់ ក្ក្ួង្ន្ទ្្ច្បរណ៍, 
ក្ក្ួង្ន្្ែាកិច្បច និង្ហិរញ្ា វតាុ, ក្ក្ួង្កិច្បចការនារ,ី គណៈកម្មា ធិការជាតិក្គបក់្គង្ន្ក្ោេះេហនតរាយ, ក្កុេក្បកឹា
អភវិឌ្ឍកេពុជា នងិ្អាជ្ាធរទ្ន្នេសាប ។ 

ក្ក្ួង្-សាា បន័ជា្ម្មជិកគណៈកម្មា ធិការជាតទិ្ន្នេន្េគង្គកេពុជាខាង្ន្លើ គឺជាភាន កង់ារអនុវតត និង្         
្ហក្បតិបតតិការកនុង្ក្កបខណ័ឌ ការងាររប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ន្ែើេបរីេួច្បាំផណកន្លើកកេព្់ការក្គបក់្គង្ឲ្យ
ម្មនក្ប្ិទ្ធភាព នងិ្ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាពននអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ 

ន្ែើេបោីាំក្ទ្ែល់ការអនុវតតការងារក្បចាំរប្់ខេួន គណៈកម្មា ធិការជាតទិ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ម្មន                          
អគគន្លខាធិការដាា នេយួ ផែលម្មននាយកដាា ន និង្ន្លខាធិការដាា នច្បាំណុេះច្បាំននួ ០៦ ែូច្បម្មនផច្បង្កនុង្                  
អនុក្កិតយន្លខ ៩៧ អនក្ក.បក ចុ្បេះនថៃទ្ី២៨ ផខេថុិនា ឆ្ន ាំ២០១២  ផែលរេួម្មន៖ នាយកដាា នរែាបាល នងិ្          
ហិរញ្ា វតាុ នាយកដាា នបុគគលិក និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្ស នាយកដាា នផែនការ នងិ្្ហក្បតិបតតិការអនតរជាត ិ



ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥                                                          ទ្ាំពរ័ទី្ 9 
 
 

នាយកដាន នក្គបក់្គង្ពត័ម៌្មន និង្ច្បាំន្ណេះែឹង្ នាយកដាា នបណ្តត គន្ក្ម្មង្ និង្កេាវធិី នងិ្ន្លខាធិការដាា នឋបនយី 
ជីវៈេណឌ លបងឹ្ទ្ន្នេសាប ។  

 គណៈកម្មការទ្សនេសម្គងគ  
គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ (Mekong River Commission - MRC) គឺជាសាា បន័អនតររដាា ភបិាល ក្តូវបាន

បន្ង្កើតន្ ើង្តាេរយៈកិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ ្តីពីកិច្បច្ហក្បតបិតតិការ ន្ែើេបកីារអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយ                  
ច្បីរភាពននអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ផែលម្មនក្បន្ទ្្ទាំង្បនួ្ាិតន្ៅកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គន្ក្កាេ ជា្ម្មជិក រេួម្មន៖             
ក្ពេះរាជាណ្តច្បក្កកេពុជា ក្ពេះរាជាណ្តច្បក្កនថ ង្ែ់ ៍សាធារណរែាក្បជាម្មនិតុក្បជាធបិន្តយយឡាវ និង្សាធារណ
រែា្ង្គេនិយេន្វៀតណ្តេ ផែលបនតពគីណៈកម្មា ធិការទ្ន្នេន្េគង្គ (Mekong Committee) ឆ្ន ាំ១៩៥៧ នងិ្         
គណៈកម្មា ធិការទ្ន្នេន្េគង្គ្ តីទ្ី(Interim Mekong Committee) ឆ្ន ាំ១៩៧៨ ។  

MRC ម្មនតួនាទ្ី ន្ធវើ្ហក្បតិបតតិការន្លើក្គបវ់ ិ្ ័យននការអភវិឌ្ឍ ការន្ក្បើក្បា្់ ការក្គបក់្គង្ និង្ការ
អភរិកសក្បកបន្ដាយច្បីរភាពននទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ រេួម្មន ការន្ក្សាច្បក្្ព វារអីគគិ្ន ី
នាវាច្បរណ៍ ការក្តួតពនិិតយទ្កឹជាំនន ់ជលែលជាន្ែើេ កនុង្លកខណៈេយួន្ែើេបនី្ធវើឲ្យការន្ក្បើក្បា្់ពហុបាំណង្ បាន
កានផ់តក្បន្ ើ្រន្ ើង្ និង្ែតល់ែលក្បន្ោជនឲ៍្យោន ន្ៅវញិន្ៅេកកនុង្ច្បាំន្ណ្តេ បណ្តត ក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
និង្ន្ែើេបកីាតប់នាយែលប៉ាេះពាល់អាក្កកផ់ែលអាច្បន្កើតន្ ើង្ពីបាតុភតូធេាជាតិ និង្ពី្កេាភាពរប្់េនុ្ស ។ 
MRC ម្មនអង្គការចតត់ាាំង្អច្បិនស្រនតយ ៍ច្បាំនួន ៣ គឺក្កុេក្បកឹា (Council) គណៈកម្មា ធិការរេួ (Joint Committee)  
និង្ន្លខាធិការដាា ន (Secretariat) ។   

ន្ដាយម្មនការឯកភាពោន កនុង្ច្បាំន្ណ្តេក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក ន្ៅឆ្ន ាំ២០១០ MRC បានន្រៀបច្បាំកិច្បចក្បជុាំ
កាំពូលថ្នន កន់ាយករែាេស្រនតនីនគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ន្លើកទ្ី១ រប្់ខេួន នានថៃទ្ ី ៥ ផខន្េសា ន្ៅហ ួ ហីុន 
ក្បន្ទ្្នថ និង្បនតបតូរន្វនន្រៀបច្បាំន្រៀង្រាល់បនួឆ្ន ាំេតង្ តាេលាំដាបអ់កសរឡាតាាំង្ននន្ឈ្លា េះក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក ន្ដាយ
កិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទ្ី២ បានក្បារពវន្ធវើន្ៅនថៃទ្ី៥ ផខន្េសា ឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ៅទ្ីក្កុង្ហូជីេញិ ក្បន្ទ្្          
ន្វៀតណ្តេ និង្កិច្បចក្បជុាំកាំពូលន្លើកទ្ី៣ នានថៃទ្៥ី ផខន្េសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ន្ៅក្កុង្ន្្ៀេរាប ក្បន្ទ្្កេពុជា។          
កិច្បចក្បជុាំកាំពូលន្លើកទ្៤ី នឹង្ក្តូវន្រៀបច្បាំន្ធវើកនុង្ផខន្េសា ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ៅក្បន្ទ្្ឡាវ។ កិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC       
ទាំង្បីន្លើក កនេង្េក បានន្ច្បញនូវន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ន្ដាយផ កៗពីោន  ផែលខេឹេសារ្ន្ង្ខប ា្ំខាន ់រេួម្មនែូច្ប
ខាង្ន្ក្កាេ៖  

- ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ហ ួ ហីុន ននកិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទ្ី១ បានគូ្បញ្ហជ កអ់ាំពីតក្េូវការនន
កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ បនតន្ដាេះក្សាយជាំនេះនូវរាល់បញ្ហា ផែលន្កើតន្ ើង្ន្ៅអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ រេួ
ទាំង្ការក្គបក់្គង្ហានិភយ័ននន្ក្ោេះទ្ឹកជាំនន ់នងិ្ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួត ន្ដាយដាកប់ញ្ចូ លបញ្ហា ច្បីរភាព
ន្ៅកនុង្ការអភវិឌ្ឍទ្ាំនបវ់ារអីគគី្នី ការកាតប់នាយការបាំផ្ទេ ញគុណភាពទ្ឹក ការបាតប់ង្ត់ាំបនែ់ី
ន្ ើ្េ និង្ការកាបប់ាំផ្ទេ ញនក្ពន្ឈើ ផែលម្មនហានភិយ័ច្បាំន្ពាេះជីវច្បក្េុេះ នងិ្ការច្បិញ្ច ឹេជវីតិរប្់
ក្បជាជន ការក្គបក់្គង្ជលែល ការ្ិកាក្សាវក្ជាវន្ដាយន្ផ្ទត តន្លើការគក្ម្មេកាំផហង្ែល់
ជីវភាពរ្់ន្ៅ ផែលបង្កន្ដាយកតាត បផក្េបក្េួលអាកា្ធាតុ និង្បានគូ្បញ្ហជ កន់្ ើង្វញិនូវ
ការបនតន្បតជ្ាច្បិតតរប្់ខេួនន្លើកិច្បច្ហក្បតិបតតិការ កនុង្ការន្លើក្ាួយការក្គបក់្គង្ ការអភរិកស 
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ការន្ក្បើក្បា្់ និង្ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាព ននធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ កនុង្អាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ 

- ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ទ្ីក្កងុ្ហូជីេញិ ននកិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទ្២ី បានបងាា ញនូវឆនាៈ
នន្ោបាយកនុង្កក្េតិខព្់ ន្ដាយបានន្ផ្ទត តន្លើ៣ច្បាំណុច្ប៖ ទ្១ី) កិច្បច្ហក្បតិបតតកិារ នងិ្          
ជក្េុញការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ការន្ក្បើក្បា្់ ការអភរិកស និង្ការ
ក្គបក់្គង្ធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ ទ្ី២) ការពក្ង្ងឹ្កិច្បច្ហក្បតបិតតិការណ៍ជាេយួនែគូ
្នានា នែគូអភវិឌ្ឍនរ៍ប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្ជាេយួបណ្តត អនកពាកព់ន័ធនានា ្ ក្ម្មប់
ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ទ្ី៣) ភាពជាម្មច ្់ននក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក 
ឈ្លនន្ឆ្ព េះន្ៅ្ន្ក្េច្បបាននូវន្ោលន្ៅនិរនតរភាពផែនកហិរញ្ា វតាុទាំង្ក្្ុង្ ន្ដាយខេួនឯង្រប្់ 
គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ន្ៅឆ្ន ាំ២០៣០ ។ 

- ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ក្កុង្ន្្ៀេរាប ននកចិ្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទ្ី៣ បានន្ផ្ទត តន្លើការបនត
ពក្ង្ឹង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ ភាពនែគូ និង្កចិ្បចខិតខាំក្បឹង្ផក្បង្រេួ កនុង្ច្បាំណ្តេក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក 
និង្ជាេយួនែគូ្នានា នែគូអភវិឌ្ឍន ៍ ក្ពេទាំង្យនតការតាំបន ់ និង្អនតរជាតិន្ែសង្ន្ទ្ៀត ែូច្បជា         
អាសា ន កិច្បច្ហក្បតបិតតកិារន្េគង្គ-ឡានឆ្ង្, េហាអនុតាំបនន់្េគង្គ និង្នែគូពាកព់ន័ធែន៏ទ្
ន្ទ្ៀត ា្ំន្ៅន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតកចិ្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ន្ែើេបី្ ន្ក្េច្ប
ឲ្យបានន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។ ន្ៅកនុង្ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍
ន្នាេះផែរ ក្បេុខរដាា ភបិាលននក្បន្ទ្្ទាំង្បនួ កប៏ានអេះអាង្សារជាថាី អាំពីសាេគគីភាព និង្ការ 
ន្បតជ្ាច្បិតតរប្់ខេួន ច្បាំន្ពាេះសាា រតីន្េគង្គ និង្ភាពម្មច ្់ការន្លើផែនកហិរញ្ា វតាុចបព់ីឆ្ន ាំ ២០៣០ 
ែូច្បបានផថេង្កនុង្កចិ្បចក្បជុាំកាំពូលន្លើកទ្ី២ ។ 

 
១.៣  ផ្នការប្គប់ប្គងអាងទ្សនេសម្គងគ 

ទ្ន្នេន្េគង្គគឺជាក្បភពែ៏្ ាំខានផ់ែលែតល់នូវធនធានទ្ឹក ន្្បៀង្អាហារ និង្ថ្នេពល ្ក្ម្មបក់្បជាជន
ក្បម្មណជាង្៦៥ោននាក ់ផែលរ្់ន្ៅកនុង្បណ្តត ក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។ ការក្គបក់្គង្ នងិ្ការអភវិឌ្ឍអាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព គឺជាន្ោលន្ៅច្បេបង្រេួ រប្់ក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ម្មនផច្បង្ន្ៅកនុង្
កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ ផែលម្មនក្បន្ទ្្ហតាន្លខី រេួម្មន កេពុជា ឡាវ នថ នងិ្ន្វៀតណ្តេ។  

ន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បបាននូវន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកបាន
កាំណត ់ និង្ន្លើកផែនការរេួ ្ក្ម្មបអ់នុវតតន្លើការក្គបក់្គង្ នងិ្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទ្កឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្
អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ តាេរយៈគន្ក្ម្មង្ កេាវធិ ី យុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ និង្ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរប្់គណៈកេា
ការទ្ន្នេន្េគង្គ ជាន្រៀង្រាល់៥ឆ្ន ាំេតង្ ផែលយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ នងិ្ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តចុ្បង្ន្ក្កាយ គឺឆ្ន ាំ
២០១៦-២០២០ បានកាំណតនូ់វអាទ្ិភាព និង្្កេាភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ន្ែើេបជីក្េញុ និង្្ក្េប្ក្េួលការ
អភវិឌ្ឍ និង្ការក្គបក់្គង្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាពននអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្ធនធានកនុង្អាង្។ 
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ការន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតនីតិវធិីក្គបក់្គង្ការន្ក្បើក្បា្់ទ្ឹករប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ
ម្មនជាអាទ្ិ៍ (១)នតីិវធិី ្តីពីការផច្បករ ាំផលក និង្ផ្ទេ ្់បតូរទ្ិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន (២)នីតិវធិី ្តីពីការជូនែាំណឹង្            
ការពិន្ក្ោេះន្ោបល់ជាេុន នងិ្ការក្ពេន្ក្ពៀង្ (៣)នីតិវធិី ្តីពីការផថរកាធារទ្ឹកន្ៅន្លើទ្ន្នេន្េ (៤)នីតិវធិី ្តីពី
ការតាេដាន ការន្ក្បើក្បា្់ទ្ឹក និង្ (៥)នីតិវធិី ្តីពីគុណភាពទ្ឹក និង្ន្ោលការណ៍ផណនាាំបន្ច្បចកន្ទ្្ ្ក្ម្មប់
អនុវតតនីតិវធិីទាំង្៥ គឺជាកចិ្បចការ្នូល ា្ំខានផ់ែលបាន និង្កាំពុង្យកច្បិតតទុ្កដាក ់ និង្ខិតខាំជក្េុញតាេរយៈ
ផែនការ្កេាភាពក្បចាំឆ្ន ាំន្ែើេបោីាំក្ទ្ែល់ការអនុវតតកចិ្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥  ឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាព នងិ្
ទ្ទ្ួលបានន្ជាគជយ័។ 

ន្លើការងារតាេវ ិ្ ័យកនុង្រយៈន្ពល ៥ឆ្ន ាំ (២០១៦-២០២០) គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ក្បន្ទ្្ជា
្ម្មជិក បានន្រៀបច្បាំ នងិ្អនុេត័ន្ែើេបអីនុវតតយុទ្ធសាស្រ្ត និង្ផែនការន្េតាេវ ិ្ ័យ ម្មនជាអាទ្ិ៍ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 

១. យុទ្ធសាស្រ្តក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍនជ៍លែលទូ្ទាំង្អាង្ ឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២២ 
២. យុទ្ធសាស្រ្តក្គបក់្គង្ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួត ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៥ 
៣. ផែនការន្េ ្ក្ម្មបក់ារែកឹជញ្ជូ នតាេែេូវទ្ឹកកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
៤. យុទ្ធសាស្រ្ត នងិ្ផែនការ្កេាភាពបនាុាំនងឹ្ការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុ, ២០១១-២០២៥ 
៥. យុទ្ធសាស្រ្តក្គបក់្គង្បរសិាា ន ។ 
 
កនុង្ែាំន្ណើ រការន្រៀបច្បាំ និង្អនុវតតយុទ្ធសាស្រ្ត និង្ផែនការ កែូ៏ច្បជាគន្ក្ម្មង្ កេាវធិី គណៈកេាការទ្ន្នេ          

ន្េគង្គ និង្ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក បានយកច្បតិតទុ្កដាកន់្លើកកេព្់ការចូ្បលរេួននភាគពីាកព់ន័ធទាំង្កនុង្ក្កបខណ័ឌ
តាំបន ់ នងិ្ន្ៅថ្នន កជ់ាតិន្ែើេបឲី្យយុទ្ធសាស្រ្ត និង្ផែនការទាំង្ឡាយន្នាេះឆេុេះបញ្ហច ាំង្នូវតក្េូវការជាអាទ្ិភាព នងិ្           
ន្ដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈេកនុង្អាង្ និង្ន្ែើេបធីានាបាននូវក្ប្ិទ្ធភាព និង្ន្ជាគជយ័កនុង្ការអនុវតតយុទ្ធសាស្រ្ត និង្
ផែនការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ្ក្ម្មបជ់ាក្បន្ោជនន៍នការអភវិឌ្ឍ          
ន្្ែាកិច្បច្ង្គេកនុង្ក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្និរនតរភាពបរសិាា នកនុង្អាង្ ទាំង្ន្ពលបច្បចុបបនននិង្ន្ៅអនាគត។ 
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ជំពកូ ២ 

 េមិ្ទ្ធ្ លេំខាន់ៗ និងបញ្ហា ប្បឈម្កនងុអាងទ្សនេសម្គងគ 

 

២.១  េមិ្ទ្ធ្លេំខាន់  ៗកនុងប្កបខ័ណឌគណៈកម្មការទ្សនេសម្គងគ 
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ២០១៦-២០២០ រប្់ MRC បានកាំណតនូ់វទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តផែល MRC ក្តូវ

អនុវតតន្ែើេប ី  ជក្េុញកិច្បច្ហក្បតិបតតិការតាំបនក់នុង្ច្បាំន្ណ្តេក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក ជាេយួនែគូ្នានា (ច្បនិ េោី៉ា ន់
ម្ម៉ា )  នែគូអភវិឌ្ឍន ៍អង្គការតាំបនន់ងិ្អនតរជាត ិនិង្ភាគពីាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ា្ំន្ៅ្ន្ក្េច្បឱ្យបានតាេន្ប្កកេា
រប្់ខេួន ្ក្ម្មប ់ការអភវិឌ្ឍ ការន្ក្បើក្បា្់ ការក្គបក់្គង្ និង្ការអភរិកសធនធានទ្កឹ នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព តាេន្ោលបាំណង្ផែលម្មនផច្បង្កនុង្កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ ។ 

លទ្ធែលគនេេឹះ និង្ែល្ន្ក្េច្បផែលបានកាំណតក់នុង្ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ២០១៦-២០២០ រប្់ MRC 
ម្មនែូច្បកនុង្តារាង្ខាង្ន្ក្កាេ ៖ 

 
លទ្ធផលគន្លឹះ ទ្ី១៖ 
ការន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រន្ ើង្ នូវផែនការ 
គន្ក្ម្មង្ និង្ធនធានន្ៅថ្នន ក់ជាតិ 
ន្ដាយផែអកន្លើទ្្សនទនអាង្ទ្ន្នេ
ទាំង្េូល  

ផលសវរមចទ្ី១៖ បន្ង្កើនការយល់ែឹង្រេួោន  និង្ការន្ក្បើក្បា្់ច្បាំន្ណេះែឹង្ជាក់
ោក ់ន្ដាយអនក្ន្ក្េច្បច្បិតតផែនកនន្ោបាយ និង្អនកន្ធវើផែនការគន្ក្ម្មង្។ 
ផលសវរមចទ្ី២៖ ការក្គបក់្គង្បរសិាា ន និង្ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្ឹកក្បកបន្ដាយ
ច្បីរភាព ក្តូវបានថេឹង្ផថេង្ ្ក្ម្មបជ់ាែលក្បន្ោជន៍អាង្ទ្ន្នេទាំង្េូល ន្ដាយ
សាា បន័ន្រៀបច្បាំផែនការតាេវ ិ្ ័យ ន្ៅថ្នន ក់ជាតិ។ 
ផលសវរមច ទ្ី៣៖ ន្ោលការផណនាាំ ត្ីពីការអភវិឌ្ឍ និង្ការក្គបក់្គង្គន្ក្ម្មង្ 
ធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់័នធ និង្ ត្ីពីការផច្បករ ាំផលកធនធាន ក្តូវបានន្ក្បើ
ក្បា្់ន្ដាយសាា បន័ន្ធវើផែនការ និង្សាា បន័អនុវតតគន្ក្ម្មង្ ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ។ 

លទ្ធផលគន្លឹះ ទ្ី២៖ 
ការពក្ង្ឹង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ តាំបន ់

ផលសវរមចទ្ី៤៖ ការអនុវតតនិតិវធិីក្គបក់្គង្ការន្ក្បើក្បា្់ទ្ឹក រប្់គណៈកេា
ការទ្ន្នេន្េគង្គ ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព និង្ម្មនភាពក្បទកក់្កឡាោន  ន្ដាយ
ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក។ 
ផលសវរមចទ្ី៥៖  កិច្បច្នានា និង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព 
រវាង្ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក និង្ការចូ្បលរេួពាកព់ន័ធជាយុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ដាយនែគូ និង្
អនកពាកព់ន័ធន្ៅកនុង្តាំបន់ ត្ីពីការក្គបក់្គង្ទ្ឹកឆេង្ផែន ។  

លទ្ធផលគន្លឹះ ទ្ី៣៖ 
ការន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រន្ ើង្ នូវការ   ពិនិតយ
តាេដាន និង្ទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ោន  ត្ីពីសាា ន
ភាពអាង្ទ្ន្នេ 

ផលសវរមចទ្ី៦៖ ការពិនិតយតាេដាន ការពោករ ការវាយតនេេែលប៉ាេះពាល់ និង្
ការែសពវែាយលទ្ធែល ក្តូវបានពក្ង្ឹង្ ្ក្ម្មបន់្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រន្ ើង្នូវការន្ធវើន្្
ច្បកតី្ន្ក្េច្ប ន្ដាយក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក។ 

លទ្ធផលគន្លឹះ ទ្ី៤៖ 
អង្គការក្គប់ក្គង្អាង្ទ្ន្នេ កាន់ផតរលូន 

ផលសវរមច ទ្៧ី៖ គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ បានឆេង្កាតែ់ាំណ្តកក់ាល 
អនតរកាល ន្ៅជាអង្គការេយួ ផែលកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព និង្ក្ប្ិទ្ធែល 
ក្្បតាេផែនទ្ីវថិី ត្ីពីវេិជឈការ និង្ផែនការកាំផណទ្ក្េង្ន់ានា ។ 
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ន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បឲ្យបាននូវលទ្ធែលគនេឹេះ និង្ែល្ន្ក្េច្បខាង្ន្លើ ន្លខាធិការដាា ន MRC ្ហការជាេយួ

ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក បានន្រៀបច្បាំ នងិ្អនុវតតនូវផែនការការងារក្បចាំឆ្ន ាំ ផែលវឌ្ឍនភាព និង្្េទិ្ធែល ា្ំខាន់ៗ
្ន្ក្េច្បបាន ម្មនន្្ច្បកតី្ន្ង្ខប ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 

- ការយល់ែឹង្អាំពីកចិ្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គ បណ្តត នតីិវធិីក្គបក់្គង្ការន្ក្បើក្បា្់ទ្ឹក ន្ោលការណ៍ផណនាាំ 
និង្ឧបករណ៍បន្ច្បចកន្ទ្្ ក្តវូបានពក្ង្ឹង្ និង្ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតត ក្តូវបានន្លើកកេព្់  

- កិច្បច្នានា និង្កិច្បច្ហក្បតបិតតិការ ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព កនុង្ច្បាំន្ណ្តេក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក កនុង្
ការន្រៀបច្បាំផែនការ និង្ការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ធនធានទ្ឹកឆេង្ផែន ក្តូវបានពក្ង្ឹង្ និង្ម្មន
លកខណៈកានផ់តក្បន្ ើ្រន្ ើង្ 

- កិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទ្៣ី បានន្រៀបច្បាំន្ដាយន្ជាគជយ័ នានថៃទ្ី៥ ផខន្េសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ន្ៅក្កុង្
ន្្ៀេរាបននក្បន្ទ្្កេពុជា ផែលម្មនការចូ្បលរេួពីក្បេខុរដាា ភបិាលននក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក តាំណ្តង្
ជានខ់ព្់ក្បន្ទ្្នែគូ្នានា នែគូអភវិឌ្ឍន ៍ អង្គការតាំបន ់ និង្អនតរជាតិ នងិ្តាំណ្តង្ភាគីកិច្បច្ហ
ក្បតិបតតិការពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត។ កចិ្បចក្បជុាំកាំពូលបានន្ច្បញន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ក្កុង្ន្្ៀេរាប ឆ្ន ាំ
២០១៨ ន្ដាយបានកាំណតនូ់វអាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្តន្ែើេបនី្លើកកេព្់ភាពជានែគូ និង្កិច្បចខិតខាំ
ក្បឹង្ផក្បង្រេួោន  ន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បបាននូវន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 

- កិច្បច្ហក្បតិបតតិការជាេយួក្បន្ទ្្នែគូ្នានា (ច្បិន នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា )  នែគូអភវិឌ្ឍន ៍ និង្យនតការ
តាំបនន់ងិ្អនតរជាតិផែលពាកព់ន័ធ ក្តូវបានពក្ង្ឹង្ និង្ម្មនវឌ្ឍនភាពកានផ់តក្បន្ ើ្រ ផែលបានោាំក្ទ្
ែល់ការអនុវតតផែនការ នងិ្្កេាភាពការងាររប្់MRC ្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ នងិ្ការអភវិឌ្ឍ
ក្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។ រហូតែល់ន្ពលន្នេះ ម្មនអនុ្ារណៈ្តីពកីារន្ោគយល់ 
និង្កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ោន រវាង្ MRC និង្យនតការតាំបន ់ នងិ្អនតរជាតិេយួច្បាំនួន ក្តូវបានពិភាកា និង្        
ចុ្បេះហតាន្លខាជាបនតបនាា ប ់ម្មនែូច្បជា ការចុ្បេះហតាន្លខាជាេយួក្ក្ួង្ធនធានទ្ឹកននសាធារណរែា
ក្បជាម្មនិតច្បិន ន្លើកិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្្តីពីការផច្បករ ាំផលកទ្ិនននយ័ជលសាស្រ្តន្ពញេយួឆ្ន ាំ ន្ៅសាា នីយ
ពីរកផនេង្ន្ៅផប៉ាកខាង្ន្លើននអាង្ទ្ន្នេេគង្គន្ៅក្បន្ទ្្ច្បនិ និង្អនុ្ារណៈន្ោគយល់ោន ជាេយួ
េជឈេណឌ លធនធានទ្ឹក ននក្កបខណ័ឌ កិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ-ឡានឆ្ង្ ជាន្ែើេ 

- MRC បានទ្ទ្ួលជាំនួយោាំក្ទ្ផែនកហិរញ្ា វតាុពីនែគូអភវិឌ្ឍន ៍ នូវទ្កឹក្បាកច់្បាំននួក្បម្មណ ៦០ោន
ែុោេ រ ្ក្ម្មបអ់នុវតតនផ៍ែនការយុទ្ធសាស្រ្តរប្់ខេួន ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០  

- ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក បានអនុេត័ន្លើរបូេនតថាីននការបង្វ់ភិាគទនរប្់ខេួនក្បចាំឆ្ន ាំចបព់ីឆ្ន ាំ២០១៩-
២០៣០ ែល់ MRC ផែលក្តូវម្មន្វ័យភាពផែនកហិរញ្ា វតាុន្ដាយខេួនឯង្ ចបព់ីឆ្ន ាំ២០៣០ តន្ៅ 

- MRC បានបញ្ចប ់ នងិ្ែសពវែាយលទ្ធែលននការ្ិកា្តីពីការក្គបក់្គង្ ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយ        
ច្បីរភាពននអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ផែលរាបប់ញ្ចូ លទាំង្ែលប៉ាេះពាល់ននគន្ក្ម្មង្ទ្ាំនបវ់ារអីគគី្ នីន្ៅន្លើទ្ន្នេ
ន្េ។  ការ្ិកាន្នេះគឺម្មនសារៈ ា្ំខាន់្ ក្ម្មបក់ារន្រៀបច្បាំផែនការ និង្ការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
ឲ្យបានកានផ់តក្បន្ ើ្រ និង្ធានាបាននូវនិរនតរភាពធនធានធេាជាតិ នងិ្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
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- ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក បានឯកភាពន្លើក្កបខណឌ ្ូច្បនាករអាង្ទ្ន្នេ ន្ែើេបកីាំណត ់នងិ្ែតល់ជាេូលដាា ន
កនុង្ការពិនិតយតាេដាន វាយតនេេន្លើការអនុវតតផែនការ នងិ្ន្្ច្បកតី្ន្ក្េច្បច្បិតតនានាពាកព់ន័ធនងឹ្ការ
ក្គបក់្គង្ និង្ការអភវិឌ្ឍអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បបាននូវក្ប្ិទ្ធភាពខព្់ និង្ន្ដាយច្បីរភាព 

- ន្លខាធិការដាា ន MRC រេួជាេយួក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក បាន្ហការន្រៀបច្បាំយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ ឆ្ន ាំ២០២១-២០៣០ នងិ្ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ២០២១-២០២៥ រប្់ MRC និង្ក្តូវបាន
អនុេត័ន្ដាយក្កុេក្បកឹា MRC កនុង្ផខវចិ្បាិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 

- MRC បានបញ្ចបយុ់ទ្ធសាស្រ្ត/ផែនការន្េតាេវ ិ្ ័យេយួច្បាំនួន រេួម្មន ការបនាុាំនឹង្បផក្េបក្េួល
អាកា្ធាតុ បរសិាា ន ជលែល ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួត និង្នាវាច្បរណ៍ ន្ហើយផែនការ្កេាភាព្ក្ម្មប ់     
អនុវតតនយុ៍ទ្ធសាស្រ្តនិង្ផែនការន្េទាំង្ន្នេះ បានន្រៀបច្បាំ។ ន្ដាយផ ក យុទ្ធសាស្រ្តតាេវ ិ្ ័យេយួ
ច្បាំនួនន្ទ្ៀតរេួម្មន វារអីគគិ្ នី ទ្ឹកជាំនន ់ ក្ពេទាំង្ន្ោលការណ៍ផណនាា្ំ តីពីការវាយតនេេែល               
ប៉ាេះពាល់បរសិាា នឆេង្ផែន ន្ោលការណ៍ផណនាាំន្ក្ោង្បេង្ទ់្ាំនបវ់ារអីគគិ្នីន្លើទ្ន្នេន្េ និង្កេាវធិីតាេ
ដានពិនិតយបរសិាា នរេួោន ្ក្ម្មបទ់្ាំនបវ់ារអីគគិ្នីន្លើទ្ន្នេន្េ បាននឹង្កាំពុង្ន្រៀបច្បាំ ន្ធវើបច្បចុបបននភាព 
ន្ដាយន្ក្ោង្នឹង្បញ្ចបក់នុង្ឆ្ន ាំបនាា ប ់

- ការចូ្បលរេួរប្់អនកពាកព់ន័ធន្ៅកនុង្ែាំន្ណើ រការន្រៀបច្បាំផែនការ គន្ក្ម្មង្្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេ
ន្េគង្គ និង្ការពិន្ក្ោេះន្ោបល់ជាេនុ ន្លើ ា្ំន្ណើ គន្ក្ម្មង្វារអីគគិ្នីន្លើទ្ន្នេន្េ (បា៉ា កន់្បង្             
បា៉ា កឡ់ាយ លួង្ក្បាបាង្) ក្តវូបានន្លើកកេព្់ 

- ការតាេដានសាា នភាពទ្ន្នេន្លើផែនកជលសាស្រ្ត-ឧតុនិយេ បរសិាា ន ជលែល គុណភាពទ្ឹក កាំណក
កករែី ្ុខភាពន្អកូ ូ្ីុ ក្តូវបានអនុវតតជាក្បចាំ ន្ែើេបជីួយ ែល់ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកបានយល់ែឹង្
កានផ់តក្បន្ ើ្រ្ក្ម្មបោ់ាំក្ទ្ែល់ការន្រៀបច្បាំផែនការក្គបក់្គង្ នងិ្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេក្បកបន្ដាយ
ក្ប្ិទ្ធភាព និង្ន្ដាយច្បីរភាព ទាំង្កនុង្ក្កបខណឌ ជាតិ នងិ្ក្កបខណ័ឌ តាំបន ់ 

- ការពក្ង្ឹង្បានកានផ់តក្បន្ ើ្រន្ ើង្ នូវការពោករ នងិ្ការជូនែាំណឹង្ទ្កឹជាំនន ់ នងិ្ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួតកនុង្
អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គជូនែល់ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក សាធារណជន នងិ្អនកពាកព់ន័ធ ន្ែើេបបីានក្ជួតក្ជាប និង្
ន្ក្តៀេបងាក រជាយថ្នន្ហតុនូវហានិភយ័ ផែលអាច្បន្កើតម្មន 

- ក្បពន័ធពត័ម៌្មន MRC ក្តូវបានន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រន្ែើេបនី្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពន្លើការក្គបក់្គង្ ការផច្បក
រ ាំផលក ការែសពវែាយ្ក្ម្មបប់ន្ក្េើែល់ការន្រៀបច្បាំផែនការ ការ្ិកាក្សាវក្ជាវ ការពិនិតយតាេដាន 
ការវាយតនេេ និង្ការន្ធវើន្្ច្បកតី្ន្ក្េច្បច្បិតតន្លើការក្គបក់្គង្ និង្ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្កឹ និង្ធនធាន
ពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ  

- ការន្ែារការទ្ទ្ួលខុ្ក្តូវន្លើេុខងារ្នូលេយួច្បាំននួននការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេន្ៅក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក 
ក្តូវបានអនុវតតជាបន្ណតើ រៗ ន្ដាយផែអកន្លើផែនទ្ីបងាា ញែេូវ្តីពីវេិជឈការេុខងារ្នូល ផែលក្បន្ទ្្
ជា្ម្មជិកបានឯកភាព 
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- ន្លខាធិការដាា ន MRC ក្តូវបានក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក្ន្ក្េច្បឲ្យម្មនទ្ីសាន កក់ារន្ៅទ្ីក្កុង្ន្វៀង្ច្បន័ា 
ក្បន្ទ្្ឡាវ និង្ន្ដាយផ កេជឈេណឌ លក្គបក់្គង្ទ្កឹជាំនន ់និង្រាាំង្្ៃួតក្បចាំតាំបន ់្ ាិតន្ៅរាជធានី
ភនាំន្ពញ ក្បន្ទ្្កេពុជា 

- នាយកក្បតិបតតិន្លខាធិការដាា ន MRC ក្តូវបានក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក្ន្ក្េច្បន្ក្ជើ្ន្រ ើ្ ន្ច្បញពី
ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកន្ដាយែាំបូង្ន្ក្ជើ្ន្រ ើ្ ពីក្បន្ទ្្ន្វៀតណ្តេ និង្បនាា បេ់កតាេលាំដាបត់ួអកសរ
ឡាតាាំង្ននន្ឈ្លា េះក្បន្ទ្្(V-C-L-T) ្ក្ម្មបអ់ណតតិ៣ឆ្ន ាំ។ ន្ោកបណឌិ ត Pham Tuan Phan       
ជនជាតិន្វៀតណ្តេ បានន្ក្ជើ្ន្រ ើ្ ជានាយកក្បតិបតតិន្លខាធិការដាា នMRC ្ក្ម្មបឆ់្ន ាំ២០១៦-
២០១៩ និង្ន្ោកបណឌិ ត អាន ន្ពក្ជហតាដា ជនជាតិកេពុជា ្ក្ម្មបឆ់្ន ាំ២០១៩-២០២១ 

- ន្្ៀវន្ៅផណនាាំរប្់ MRC ្ក្ម្មបក់ិច្បចែាំន្ណើ រការ និង្ការក្គបក់្គង្ន្លើផែនករែាបាល ហិរញ្ា វតាុ 
ធនធានេនុ្ស និង្ផែនកលទ្ធកេា ក្តូវបានន្ធវើបច្បចុបបននភាពន្ែើេបនី្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព និង្ឲ្យក្្ប
ន្ៅនឹង្កាំផណទ្ក្េង្ផ់ែនក សាា បន័ន្លខាធិការដាា នMRC។ បផនាេពីន្លើន្នេះ ន្ោលការណ៍ផណនាាំ ្តីពី
ក្កេក្បតិបតតិការងារ  និង្ការបងាក ការន្កង្បនេាំ និង្ក្បឆ្ាំង្អាំន្ពើពុករលួយ កក៏្តូវបានន្រៀបច្បាំ នងិ្            
អនុវតត។ 

 

២.២  េមិ្ទ្ធ្លេំខាន់  ៗកនុងប្កបខ័ណឌគណៈកម្មាធិការជាតិទ្សនេសម្គងគកម្ពុជា 
គណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា (គ.ជ.ទ្.េ.ក) ជាន្្នាធិការ ជាំនួយការឲ្យរាជរដាា ភបិាលន្លើរាល់

ការក្គបក់្គង្ ការពិនិតយពិចរណ្ត ការ្ិកា និង្ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្កឹ នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ កនុង្ក្កបខណ័ឌ ទូ្ទាំង្ក្បន្ទ្្ និង្កនុង្តាំបន ់ន្ែើេបបីុពវន្ហតុន្្ែាកិច្បចជាតិ  នងិ្ែលក្បន្ោជនរ៍ប្់ក្បជា
ជន និង្បពុវន្ហតុ្នតិភាព េតិតភាព និង្្ហក្បតិបតតិការអនតរជាតិកនុង្តាំបនអ់ាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។ 

កនុង្ការអនុវតតការងារ្នូលរប្់ខេួន គ.ជ.ទ្.េ.ក បានន្រៀបច្បាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ្ក្ម្មបរ់យៈន្ពល៥ឆ្ន ាំ 
ជាបនតបនាា បផ់ែលផែនការយុទ្ធសាស្រ្តចុ្បង្ន្ក្កាយ គឺ្ក្ម្មបឆ់្ន ាំ២០១៦-២០២០ ន្ដាយបានន្ឆេើយតបន្ៅនឹង្
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ រប្់រាជរដាា ភបិាលកេពុជា នងិ្ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ឆ្ន ាំ
២០១៦-២០២០ រប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ។  

ន្ដាយម្មនកិច្បច្ហការពីបណ្តត ក្ក្ួង្-សាា បន័ពាកព់នធជ័ា្ម្មជិក នងិ្ពីបណ្តត ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក
គណ:កេាការទ្ន្នេន្េគង្គ  គ.ជ.ទ្.េ.ក បានខិតខាំក្បងឹ្ផក្បង្ និង្ចូ្បលរេួោ៉ា ង្្កេាកនុង្ការអនុវតតផែនការយុទ្ធ
សាស្រ្តរប្់ខេួន កែូ៏ច្បជាផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ២០១៦-២០២០ ក្ពេទាំង្បានចូ្បល
រេួច្បាំផណកោាំក្ទ្ែល់ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិរប្់រាជរដាា ភបិាលកេពុជា។  

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត  ២០១៦-២០២០ រប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក បានកាំណតនូ់វទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្ត ា្ំខាន់
ច្បាំនួន ៤ ផែល្េទិ្ធែល្ន្ក្េច្បបាន ្ក្ម្មបទ់្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តនីេយួៗ ម្មនខេឹេសារ្ន្ង្ខបែូច្បខាង្ន្ក្កាេ ៖ 

 
១. ការវ្វើឲ៉ាយរបវសើរវ ើងនូវផផនការ គវរមង និង្នធានវៅថ្ន៉ាក់ជាត ិ វោយផផែកវលើទ្ស៉ាសនទានអាង
ទ្វន្ទាាំងមូល 
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ការបន្ង្កើនការយល់ែឹង្រេួោន  និង្ការអភវិឌ្ឍធនធានទ្ឹកក្បកបន្ដាយច្បីរភាព ក្តូវបានន្លើកកេព្់ កនុង្
ច្បាំន្ណ្តេក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក និង្កនុង្ក្បន្ទ្្នីេយួៗ។ កេពុជាតាេរយៈ គ.ជ.ទ្.េ.ក បាន្ហការ និង្ចូ្បលរេួ
កនុង្ការន្រៀបច្បាំ ន្ធវើបច្បចុបបននភាព នងិ្អនុវតតយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ និង្តាេវ ិ្ ័យ(ជលែល បរសិាា ន នាវាច្បរណ៍ 
វារអីគគិ្នី បផក្េបក្េួលអាកា្ធាតុ ទ្ឹកជាំនន ់ រាាំង្្ៃួត) ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការការងារក្បចាំឆ្ន ាំ និង្
គន្ក្ម្មង្រេួឆេង្ផែនផែលម្មនកនុង្ផែនការច្បង្អុលថ្នន កជ់ាតិននក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក ែូច្បជាគន្ក្ម្មង្ក្គបក់្គង្ជលែល
ឆេង្ផែនរវាង្ កេពុជា និង្ឡាវ គន្ក្ម្មង្ក្គបក់្គង្ធនធានទ្កឹច្បក្េុេះរវាង្កេពុជា នងិ្ឡាវ គន្ក្ម្មង្ក្គបក់្គង្ន្ក្ោេះទ្ឹក
ជាំនន ់នងិ្រាាំង្្ៃួត រវាង្កេពុជា និង្នថ ជាន្ែើេ។  

ការន្រៀបច្បាំផែនការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍធនធានទ្កឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធ កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ផែលម្មន
ការចូ្បលរេួ និង្កិច្បច្ហការកនុង្ច្បាំន្ណ្តេក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក ្ក្ម្មបក់្កបខណឌ តាំបន ់ និង្ពីក្ក្ួង្-សាា បន័ពាក់
ពន័ធកនុង្ក្កបខណឌ ជាតិ ្ក្ម្មបក់េពុជា ក្តូវបានន្លើកកេព្់បានកានផ់តក្បន្ ើ្រ នងិ្ម្មនការចូ្បលរេួអនុវតតបាន
កានផ់ត្កេា នងិ្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការកានផ់តជិត្និទ្ធ កនុង្ន្ោលន្ៅរេួ ធានាបាននូវការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍន៍
ធនធានទ្កឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព ្េន្ហតុែល និង្ន្ដាយ្េធេ។៌ 

 
២. ការពរងលងកិចចសហរបតបិតតកិារ និងការសរមបសរមួល ចូលរួមអនុវតតវោលនវយាបាយ និងយុទ្ធ

សាស្រសតវៅថ្ន៉ាក់ជាតិ និងថ្ន៉ាកត់ាំបន ់

ការន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតនីតិវធិី្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ការន្ក្បើក្បា្់ទ្ឹក និង្ន្ោលការណ៍
ផណនាាំបន្ច្បចកន្ទ្្រប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ក្តូវបានបនតយកច្បិតតទុ្កដាក ់ និង្ជក្េុញទាំង្ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ និង្
តាំបន។់ គ.ជ.ទ្.េ.ក កនុង្នាេជាសាា បន័្ក្េប្ក្េលួន្ៅថ្នន កជ់ាតិ ្ក្ម្មបក់្កបខណឌ  កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ         
គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ បានខិតខាំក្បងឹ្ផក្បង្ោ៉ា ង្្កេាកនុង្ការន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតយុទ្ធសាស្រ្ត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ យុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការន្េតាេវ ិ្ ័យ ែូច្បជាផែនក បរសិាា ន ជលែល ទ្ឹកជាំនន ់ ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួត           
បផក្េបក្េួលអាកា្ធាតុ នាវាច្បរណ៍ និង្ វារអីគគិ្ន។ី ការចូ្បលរេួោ៉ា ង្្កេា នងិ្ន្ដាយម្មនកិច្បច្ហការលអ 
ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព ពីក្ក្ួង្-សាា បន័ និង្អនកពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត បានន្ធវើឲ្យ គ.ជ.ទ្.េ.ក អាច្បបាំន្ពញ
ន្ប្កកេារប្់ខេួនបានន្ដាយន្ជាគជយ័។  

កេពុជា បានចូ្បលរេួោ៉ា ង្្កេា ជាេយួក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកន្ែសង្ន្ទ្ៀត(ឡាវ នថ នងិ្ន្វៀតណ្តេ) និង្
ជាេយួក្បន្ទ្្នែគូ្នានា(ច្បិន នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) ន្ែើេបពីក្ង្ងឹ្កិច្បច្ហក្បតបិតតិការតាំបនក់នុង្ក្កបខណ័ឌ គណៈកេាការ
ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្យនតការកចិ្បច្ហក្បតិបតតិការន្ែសង្ន្ទ្ៀត និង្ន្ែើេបនី្រៀបច្បាំផែនការរេួ្ក្ម្មបគ់ិតគូន្ដាេះក្សាយ
បញ្ហា ក្បឈេ តក្េូវការ នងិ្កាោនុវតតិភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ នាន្ពលបច្បចុបបនន និង្ន្ៅអនាគត។ ន្វទ្ិកា
នន្ោបាយកក្េតិខព្់ (ថ្នន កន់ាយករែាេស្រនតី) កនុង្ក្កបខណ័ឌ កិច្បច្ហក្បតិបតតិការគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ក្តូវបាន
បន្ង្កើតន្ដាយបានន្រៀបច្បាំកិច្បចក្បជុាំកាំពូលគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ បានច្បាំនួន ០៣ន្លើក ន្ដាយ កេពុជា បានន្ធវើជា
ម្មច ្់ែាេះននកិច្បចក្បជុាំកាំពូល ន្លើកទ្ី៣ នានថៃទ្៥ី ផខន្េសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ន្ៅទ្ីរេួន្ខតតន្្ៀេរាប ន្ដាយបានន្ច្បញនូវ
ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ក្កុង្ន្្ៀេរាប ផែលកនុង្ន្នាេះ  បានកាំណតនូ់វផែនការ្កេាភាពជាអាទ្ិភាព ន្ែើេបនី្ដាេះក្សាយ
បញ្ហា ក្បឈេរេួ នងិ្្ន្ក្េច្បបាននូវន្ោលន្ៅននការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាព កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។ ន្ក្ៅពី
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ន្នាេះ កេពុជា តាេរយៈ គ.ជ.ទ្.េ.ក កប៏ានន្ធវើជាម្មច ្់ែាេះននកិច្បច្នានាអា្ីុ-អឺរ ៉ាបុ ន្លើកទ្ី៨ ្ដីពីការអភវិឌ្ឍ
ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព ន្ក្កាេក្បធានបទ្ “ ការន្លើកកេព្់ភាពជានែគូទ្ឹក ន្ឆ្ព េះន្ៅរកការអភវិឌ្ឍ ក្បកបន្ដាយច្បីរ
ភាព និង្ភាពរកីច្បន្ក្េើន្ក្ម្មបទ់ាំង្អ្់ោន ” នានថៃទ្១ី៩-២០ ផខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៩ ន្ៅក្កុង្ន្្ៀេរាប ន្ដាយម្មន
េស្រនតីចូ្បលរេួច្បាំននួ ១២០នាក ់េកពីក្បន្ទ្្ច្បាំនួន ១២ ពីអា្ីុ និង្អឺរ ៉ាបុ។ 

ការពក្ង្ឹង្កិច្បច្ហក្បតបិតតកិារតាំបន ់ និង្ភាពជានែគូជាេយួនែគូពាកព់ន័ធ គឺជា្នូល ា្ំខាន ់ ន្ែើេបរីេួោន
ន្ដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈេ នងិ្ន្ែើេបកីារអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាព កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ ្េទិ្ធែលផែលទ្ទ្ួល
បានជាបនតបនាា បន់្នេះ គឺបានរេួច្បាំផណកកនុង្កចិ្បចខិតខាំក្បឹង្ផក្បង្ និង្្កេាភាពរេួ កនុង្ន្ប្កកេាន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បបាន
នូវការក្គបក់្គង្ធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព   និង្ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្
អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។  

 
៣. ការវ្វើឲ៉ាយរបវសើរវ ើង នូវការពិនិត៉ាយតាមោន ផ៉ាសពវផ៉ាាយ និងរបារស័យទាក់ទ្ងោន៉ា សតីពីសាថ៉ានភាពអាង
ទ្វន្វមគងគ វៅថ្ន៉ាក់ជាតិ និងវៅថ្ន៉ាក់តាំបន ់

ការយល់ែឹង្អាំពសីាា នភាពអាង្ទ្ន្នេនាន្ពលបច្បចុបបនន និង្ននិាន ការកនុង្ន្ពលអនាគត គឺជាេូលដាា ន ា្ំខាន ់
្ក្ម្មបក់ារន្រៀបច្បាំផែនការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេ និង្ធនធានធេាជាតកិនុង្អាង្ឲ្យកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាពន្ែើេបធីានា
បាននូវែលក្បន្ោជនយូ៍រអផង្វង្ និង្និរនតរភាពបរសិាា ន។ កិច្បចការផែលបានអនុវតត គគឺ.ជ.ទ្.េ.ក បានចូ្បលរេួពនិិ
តយ និង្ែសពវែាយអាំពីវឌ្ឍនភាព និង្្េទិ្ធែលផែល្ន្ក្េច្បបានកនុង្ក្កបខណ័ឌ កិច្បច្ ហក្បតិបតតិការគណៈកេា
ការទ្ន្នេន្េគង្គ ផែលកនុង្ន្នាេះរេួម្មន ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០១៦-២០២០ នងិ្តាេវ ិ្ ័យ ការ្ិកា្តី
ពីការក្គបក់្គង្ នងិ្អភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយច្បីរភាពននទ្ន្នេន្េគង្គ រេួទាំង្ែលប៉ាេះពាល់ពគីន្ក្ម្មង្វារអីគគិ្នីន្ៅន្លើ
ទ្ន្នេន្េ ផែលបានបញ្ចបក់នុង្ឆ្ន ាំ២០១៧  របាយការណ៍្តីពីសាា នភាពអាង្ទ្ន្នេ ឆ្ន ាំ២០១៨ ការន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្របណ្តត
ញពិនិតយតាេដានទ្ន្នេ គុណភាពទ្ឹក ជលែល ្ុខភាពន្អកូ ូ្ីុ ជលសាស្រ្ត-ឧតុនយិេ កាំណកកករលាប ់ការ
តាេដានបរសិាា នរេួ ន្ៅថ្នន កត់ាំបន ់នងិ្ថ្នន កជ់ាត។ិ  

គ.ជ.ទ្.េ.ក បានចូ្បលរេួពក្ង្ងឹ្ និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតត ការពិនិតយតាេដាន ការវាយតនេេ 
ការពោករណ៍ ការវភិាគ ន្ែើេបោីាំក្ទ្ែល់ការន្រៀបច្បាំផែនការអភវិឌ្ឍ និង្ការក្គបក់្គង្ធនធានទ្កឹ និង្ធនធានពាក់
ពន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេ ្ក្ម្មបក់ាររកីលូតោ្់ន្្ែាកចិ្បច ្ង្គេ ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព និង្កចិ្បចការពារបរសិាា ន ឲ្យម្មន
ក្ប្ិទ្ធភាព ទាំង្ន្ៅថ្នន កត់ាំបន ់និង្ថ្នន កជ់ាតិ ្ក្ម្មបន់្ពលបច្បចុបបនន នងិ្ន្ៅអនាគត។  

ការន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រន្ ើង្នូវក្បពនធព័ត័ម៌្មន ជាកិច្បចការ ា្ំខានផ់ែល គ.ជ.ទ្.េ.ក បាន និង្កាំពុង្បនតយកច្បតិត
ទុ្កដាក ់ នងិ្ពក្ង្ឹង្ ន្ែើេបបីន្ក្េើែល់ការែសពវែាយ ការន្លើកកេព្់ការយល់ែឹង្ និង្ច្បាំន្ណេះែងឹ្ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ ឲ្យ
បានកានផ់តក្បន្ ើ្រ និង្បានកានផ់តទូ្លាំទូ្ោយផថេន្ទ្ៀត ។ 

 
៤. ការពរងលងរបសិទ្ធភាព សមតថភាព  នងិអភិបាលកិចច របស់គណៈកមម៉ា្ិការជាតិទ្វន្វមគងគកមពុជា នងិ
គណៈកមមការទ្វន្វមគងគ 
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គ.ជ.ទ្.េ.ក រេួ្ហការជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ជា្ម្មជិក និង្ភាគីពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត បានចូ្បលរេួ
ោ៉ា ង្្កេា និង្ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព កនុង្ការអនុវតតផែនការ្ហក្បតិបតតិការកនុង្ក្កបខណ័ឌ គណៈកេាការទ្ន្នេ
ន្េគង្គ ន្ដាយទ្ទ្ួលបានលទ្ធែល និង្្េទិ្ធែល ា្ំខាន់ៗ ជាបនតបនាា ប ់ រេួម្មន ការពក្ង្ឹង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ
តាំបន ់និង្ភាពជានែគូ ការន្រៀបច្បាំផែនការរេួោន ន្លើការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ ការន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព
កនុង្ការពិនិតយតាេដានសាា នភាពអាង្ទ្ន្នេ ការកសាង្េលូដាា នច្បាំន្ណេះែឹង្ ការពក្ង្ងឹ្និង្ការន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រន្ ើង្
ក្បពន័ធតាេដាន ពោករណ៍ នងិ្ការែសពវែាយ។ 

កិច្បចការន្នេះ ម្មនការវវិតតរកីច្បន្ក្េើនជាបនតបនាា ប ់ ន្ដាយសារផតម្មនការយកច្បិតតទុ្កដាកខ់ព្ ់ និង្ការោាំក្ទ្
ជាក្បចាំពី ា្ំណ្តកថ់្នន កែ់ឹកនាាំ គ.ជ.ទ្.េ.ក និង្ការបាំន្ពញការងារក្បកបន្ដាយការទ្ទ្ួលខុ្ក្តូវខព្់រប្់េស្រនត ី
បុគគលិក ននអគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក នងិ្ការខិតខាំក្បឹង្ផក្បង្បនតពក្ង្ឹង្ និង្អភវិឌ្ឍ្េតាភាព ច្បាំន្ណេះែងឹ្ 
និង្ជាំនាញជាក្បចាំរប្់េស្រនត ីបុគគលិកទាំង្ន្នាេះ។  

ការចូ្បលរេួោ៉ា ង្្កេា ការោាំក្ទ្ោ៉ា ង្ន្ពញន្លញ និង្កចិ្បច្ហការោ៉ា ង្លអក្បន្ ើ្រ ពកី្ក្ួង្-សាា បន័ និង្
ភាគីពាកព់ន័ធទាំង្ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កន់្ក្កាេជាតិ ការយកច្បិតតទុ្កដាករ់ប្់ថ្នន កែ់ឹកនាាំ គ.ជ.ទ្.េ.ក និង្ការខិតខាំ
បាំន្ពញការងារក្បកបន្ដាយសាា រតីទ្ទ្ួលខុ្ក្តូវខព្់រប្់េស្រនតី បុគគលិក ននអគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក គឺជា
កតាត គនេឹេះ ា្ំខាន់្ ក្ម្មបក់្ប្ិទ្ធភាព និង្ភាពន្ជាគជយ័កនុង្ការអនុវតតន្ប្កកេារប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក នាន្ពលកនេង្
េក និង្បច្បចុបបនន។  

កនុង្ក្កបខណ័ឌ តាំបន ់ ន្ដាយម្មនកិច្បច្ហក្បតបិតតិការលអកនុង្ច្បាំន្ណ្តេក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកគណៈកេាការ
ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ជាេយួនែគូ្នានា (ច្បនិ នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) និង្ការោាំក្ទ្ទាំង្ផែនកហិរញ្ា វតាុនិង្បន្ច្បចកន្ទ្្ពីនែគូ
អភវិឌ្ឍន ៍ កែូ៏ច្បជាភាពជានែគូ និង្ការចូ្បលរេួោាំក្ទ្ពីនែគូន្េគង្គពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត បានន្ធវើឲ្យន្លខាធិការដាា នគ
ណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ទ្ទ្លួបានន្ជាគជយ័កនុង្ការអនុវតតន្ប្កកេា នងិ្ផែនការការងាររប្់ខេួន ែូច្បជា កាំផណ
ទ្ក្េង្រ់ច្បនា្េពន័ធន្លខាធិកាដាា ន ការអនុវតតនីតិវធិី ន្ោលការណ៍ផណនាាំបន្ច្បចកន្ទ្្ ផែនការនិង្យុទ្ធសាស្រ្ត
ក្គបក់្គង្ធនធានទ្ឹកនិង្អាង្ទ្ន្នេច្បក្េុេះ ការពិនតិយតាេដានសាា នភាពទ្ន្នេ និង្ការ្ិកាន្លើក្បធានបទ្ ា្ំខាន់
ពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត។  

កិច្បចក្បជុាំអភបិាលកិច្បចក្បចាំឆ្ន ាំ រេួម្មន កិច្បចក្បជុាំក្កេុក្បឹកា, គណៈកម្មា ធិការរេួ, នែគូ្នានា និង្ជាេយួ
នែគូអភវិឌ្ឍន ៍គឺជាន្វទ្ិកា ា្ំខាន ់ន្ែើេបពីក្ង្ឹង្កចិ្បច្ហក្បតិបតតិការ ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពការអនុវតតការងារ និង្
កាំណតប់ញ្ហា ក្បឈេ តក្េូវការ និង្កាោនុវតតភាពថាីៗ  ន្ែើេបរីេួោន គិតគូរន្ដាេះក្សាយ តាេរយៈការអនុវតតផែនការ
រេួ ្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ ន្ដាយឈរន្លើកិច្បច្ហក្បតិបតតិការែតល់ែលក្បន្ោជនឲ៍្យោន ន្ៅ
វញិន្ៅេក  និង្ផថរកាបាននូវនិរនតរភាពបរសិាា នកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាពននអាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ បានទ្ទ្ួលការោាំក្ទ្ផែនកនន្ោបាយកក្េតិខព្់ពីក្បេុខរដាា ភបិាលននក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក ផែលបាន
ឆេុេះបញ្ហច ាំង្តាេរយៈកចិ្បចក្បជុាំកាំពូលគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ច្បាំនួន០៣ន្លើក ផែលបានន្រៀបច្បាំក្បកបន្ដាយ
ន្ជាគជយ័ ន្ដាយន្លើកទ្១ី  កនុង្ឆ្ន ាំ២០១០ ន្ៅក្បន្ទ្្នថ  ន្លើកទ្ី២ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៤  ន្ៅក្បន្ទ្្ន្វៀតណ្តេ និង្
ន្លើកទ្៣ី កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ន្ៅក្បន្ទ្្កេពុជា នងិ្ក្តូវន្រៀបច្បាំន្ៅន្រៀង្រាល់ ០៤ឆ្ន ាំេតង្ ជាបនតបនាា បន់្ទ្ៀត ។ ន្ៅន្រៀង្
រាល់កិច្បចក្បជុាំកាំពូលនេីយួៗ ម្មនន្ច្បញនូវន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ ន្ដាយកាំណតនូ់វផែនការ និង្្កេាភាពជាអាទ្ិភាព 
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ន្ែើេបរីេួោន ន្ដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈេកនុង្អាង្ និង្ន្ែើេបពីក្ង្ឹង្ នងិ្ន្លើកកេព្់កិច្បច្ហក្បតិបតតិការតាំបន ់្ក្ម្មប់
ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ 

វឌ្ឍនភាព នងិ្្េទិ្ធែល ា្ំខាន់ៗ ផែល្ន្ក្េច្បបានែូច្បបានន្រៀបរាបក់នុង្ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តទាំង្៤ ខាង្
ន្លើ បានបងាា ញពីភាពន្ជាគជយ័ធាំៗរប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក កនុង្ការបាំន្ពញន្ប្កកេារប្់ខេួនន្ែើេបី្ ក្េប្ក្េួល
កនុង្ការក្គបក់្គង្ ការការពារ ការអភរិកស និង្ការអភវិឌ្ឍ ធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េ
គង្គ។   

 
២.៣  បញ្ហាប្បឈម្ តប្ម្វូការកនុងអាងទ្សនេសម្គងគ និងផ្នការប្គប់ប្គង 

ធនធានទ្កឹកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ គឺជាច្បាំផណកក្ទ្ក្ទ្ង្ែ់៏្ ាំខានផ់ែលេនិអាច្បខវេះបាន្ក្ម្មបរ់េួច្បាំផណក
ែល់ការអភវិឌ្ឍ និង្ការលូតោ្់ននន្្ែាកិច្បច្ង្គេកនុង្បណ្តត ក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។ បណ្តត ក្បន្ទ្្តាេ
ែង្ទ្ន្នេន្េគង្គ បាន នងិ្កាំពុង្ន្ក្បើក្បា្់ធនធានទ្កឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គន្ែើេបជីក្េុញការ
អភវិឌ្ឍន្្ែាកិច្បច្ង្គេ ្ក្ម្មបក់ារលូតោ្់ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព និង្បរោិបន័ន ន្ៅកនុង្ក្បន្ទ្្ន្រៀង្ៗខេួន។  

តក្េូវការន្ែើេបធីានាឲ្យម្មននូវ្នតិ្ុខទ្ឹក ន្្បៀង្ ថ្នេពល និង្និរនតរភាពបរសិាា នកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ គឺ
ជាទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តច្បេបង្្ក្ម្មបក់្បន្ទ្្នីេយួៗ នងិ្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គទាំង្េូល។ ន្គ្ង្កតន្ឃើញថ្ន ្នាុេះនន
ការអភវិឌ្ឍកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ម្មនការន្កើនន្ ើង្ជាបនតបនាា បែូ់ច្បជា ការអភវិឌ្ឍវារអីគគិ្ នីន្ៅន្លើទ្ន្នេន្េ និង្នែ
ទ្ន្នេននទ្ន្នេន្េគង្គ ទាំង្ន្ៅផប៉ាកខាង្ន្លើ និង្ខាង្ន្ក្កាេ និង្ការអភវិឌ្ឍផែនកក្បពន័ធធារាសាស្រ្ត្ ក្ម្មបវ់ ិ្ ័យ
ក្ិកេាន្ែើេបែីលិត នងិ្ជក្េុញការនាាំអង្ករន្ច្បញននក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកខេេះែូច្បជានថ និង្ន្វៀតណ្តេ ជាន្ែើេ។ 
កាំន្ណើ នននតក្េូវការទ្ឹក នងិ្ការអភវិឌ្ឍកនុង្ក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេ បានដាក់្ ាំពាធេកន្លើធនធានទ្កឹ និង្ធនធាន
ពាកព់ន័ធ កែូ៏ច្បជាេកន្លើផែនកបរសិាា នកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។ 

 ន្ៅកនុង្ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ក្កុង្ន្្ៀេរាបននកចិ្បចក្បជុាំកាំពូលគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គន្លើកទ្ី៣ កនុង្ឆ្ន ាំ
២០១៨ ន្ៅកេពុជា គឺបានន្លើកន្ ើង្នូវបញ្ហា ក្បឈេច្បេបង្្ក្ម្មបអ់ាង្ទ្ន្នេន្េគង្គផែលក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក នងិ្
នែគូ្ហក្បតិបតតិការន្ែសង្ន្ទ្ៀត ក្តូវរេួោន គិតគូរន្ដាេះក្សាយនាន្ពលបច្បចុបបនន និង្អនាគត ផែលរេួម្មន៖ ការផក្ប
ក្បួលអាកា្ធាតុ ន្ក្ោេះេហនតរាយធេាជាតិ (ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួត និង្ទ្ឹកជាំនន)់ កាំន្ណើ នក្បជាជន នគរបូនីយក៍េា 
ឧ្ាហភាវបូនីយកេា គន្ក្ម្មង្អភវិឌ្ឍនផ៍ែនកទ្ឹកនងិ្វ ិ្ ័យពាកព់ន័ធ នងិ្្កេាភាពអភវិឌ្ឍនន៍្ែសង្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ។  

ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកទ្ទ្ួលសាគ ល់ អាំពសីារៈ ា្ំខានន់នការន្លើកកេព្់កិច្បចខតិខាំក្បឹង្ផក្បង្រេួោន  និង្ភាពជា
នែគូន្ែើេបគីិតគូរន្ដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈេ នងិ្កាោនុវតតភាពនានាននទ្ន្នេន្េគង្គ ា្ំន្ៅរេួច្បាំផណក្ន្ក្េច្បឲ្យ
បាននូវន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយច្បីរភាព (SDGs) ន្ដាយន្ផ្ទត តជា ា្ំខានន់្លើន្ោលន្ៅទ្ី៦។ បផនាេពីន្លើ
ន្នាេះ ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកកប៏ានបញ្ហជ កស់ាជាថាី អាំពសីារៈ ា្ំខានច់្បេបង្ននការក្គបក់្គង្ធនធានទ្ឹកច្បក្េេុះឆេង្ផែន 
និង្អាំពតីក្េូវការ្ក្ម្មបទ់្្សនទនទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ោន រវាង្ទ្កឹ ន្្បៀង្ ថ្នេពល និង្ការបស្រញ្ហជ បផែនកបផក្េបក្េួល
អាកា្ធាតុ ន្ៅកនុង្ការន្រៀច្បាំផែនការអភវិឌ្ឍន ៍និង្ការអនុវតត ការការពារទ្បទ់្ល់នឹង្ន្ក្ោេះទ្ឹកជាំនន ់និង្ន្ក្ោេះរាាំង្
្ៃួតធៃនធ់ៃរ ការការពារក្ទ្ពយ្េបតតិបរសិាា ន ា្ំខាន់ៗ  កែូ៏ច្បជាជីវភាពរ្់ន្ៅរប្់ក្បជាជនផែលងាយរង្ន្ក្ោេះ។ 
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តាេរយៈការ្ិកា និង្ការវាយតនេេកនុង្រយៈន្ពលប៉ាុនាា នឆ្ន ាំចុ្បង្ន្ក្កាយន្នេះ រប្់គណៈកេាការទ្ន្នេ       
ន្េគង្គ ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកបានយល់ែឹង្កានផ់តច្បា្់អាំពីកាោនុវតាភាព និង្ភាពក្បឈេននការអភវិឌ្ឍ និង្ការ
ក្គបក់្គង្កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ផែលក្តូវគិតគូរន្ដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈេទាំង្ឡាយន្នាេះ តាេរយៈែាំន្ណើ រការន្រៀបច្បាំ
ផែនការពហុវ ិ្ ័យជារេួ និង្ជាច្បក្េុេះ ន្ដាយគិតគូរទាំង្ផែនកន្យ៉ានឌ្រ័ែង្ កនុង្បរបិទ្ននការអភវិឌ្ឍន្្ែាកិច្បច-្ង្គេ 
និង្កិច្បច្ហក្បតិបតតតិាំបន។់  

ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកទ្ទ្ួលសាគ ល់ថ្ន គន្ក្ម្មង្រេួោន  និង្ការពក្ង្ឹង្ភាពជានែគូ គឺជាយនតការ និង្ជាគនេេឹះ
ា្ំខាន់្ ក្ម្មបន់្ដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈេទាំង្ឡាយន្នេះ នងិ្ន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បបាននូវែលក្បន្ោជនរ៍េួោន ។ កាំន្ណើ ន

ននការអភវិឌ្ឍន្លើទ្ន្នេន្េ និង្នែទ្ន្នេ គឺច្បង្អុលបងាា ញពីភាពចាំបាច្បន់នតក្េូវការ្ក្ម្មបឲ់្យម្មននិរនតរភាព និង្ការ
្ក្េប្ក្េួលន្លើការក្គបក់្គង្ន្លើកិច្បចែាំន្ណើ រការននគន្ក្ម្មង្ន្លើទ្ន្នេន្េ និង្ន្លើនែទ្ន្នេ។  

ន្ៅកនុង្យុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ ២០២១-២០៣០ រប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ បានកាំណតនូ់វ
អាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ផែលក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក និង្នែគូ្ហក្បតិបតតិការ កែូ៏ច្បជាអនកពាកព់ន័ធនានា ក្តូវ្ហ
ការរេួោន កនុង្សាា រតីន្េគង្គ ន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បបាននូវច្បកខុវ ិ្ ័យ “អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ផែលម្មនវបិុលភាពផែនកន្្ែាកិច្បច 
យុតតិធេ៌្ ង្គេ និរនតរភាពបរសិាា ន និង្ភាពធននឹ់ង្បផក្េបក្េួលអាកា្ធាតុ”  ផែលម្មនែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 

១. ផផែកបរិសាថ៉ាន: ផថរកាេុខងារន្អកូ ូ្ីុននអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
២. ផផែកសងគម: ែតល់លទ្ធភាពផែលអាច្បន្ក្បើក្បា្់ទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ ននអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គក្បកប 

ន្ដាយបរោិបន័ន 
៣. ផផែកវសដ្ឋកិចច: ន្លើកកេព្ ់ការអភវិឌ្ឍវ ិ្ ័យធនធានទ្ឹក និង្វ ិ្ ័យពាកព់ន័ធ ឲ្យម្មនលកខណៈក្បន្ ើ្រ

បាំែុត នងិ្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព 
៤. ផផែកបផរមបរមួលអាកាសធាតុ: ពក្ង្ឹង្ភាពធនទ់្បទ់្ល់នឹង្ហានិភយ័ននអាកា្ធាតុ ន្ក្ោេះទ្ឹកជាំនន ់

និង្ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួតធៃនធ់ៃរ 
៥. ផផែកកិចចសហរបតិបតតិការ: ពក្ង្ឹង្កិច្បច្ហក្បតបិតតការ កនុង្ច្បាំន្ណ្តេក្បន្ទ្្កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ទាំង្

អ្់ និង្អនកពាកព់ន័ធនានា   
 
្ក្ម្មបក់េពុជាន្ែើេបបីនតជក្េញុ និង្ខតិខាំក្បឹង្ផក្បង្ន្ែើេបអីនុវតតឲ្យកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព និង្ទ្ទ្ួលបាន

ន្ជាគជយ័កនុង្ន្ប្កកេាចូ្បលរេួច្បាំផណក្ន្ក្េច្បឲ្យបាននូវការអភវិឌ្ឍ និង្ការក្គបក់្គង្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាពននធន
ធនាទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ គជទ្េក បានន្រៀបច្បាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០២១-២០២៥ រប្់
ខេួន ន្ដាយបានកាំណតនូ់វទ្ិ្ ន្ៅ និង្អាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ច្បាំនួន៦ ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 

ទ្ី១៖ ការវលើកកមពស់របសិទ្ធភាពវលើការងារសរមបសរមួល  
ទ្ី២៖ ការពរងលងកចិចសហរបតិបតតិការ និងភាពជាថដ្គូ  
ទ្ី៣៖ ការពរងលងសាថ៉ាប័ន នងិ្នធានមនុស៉ាស  
ទ្ី៤៖ ការសិក៉ាារសាវរជាវ ការវរៀបចាំ និងការអនុវតតគវរមង 
ទ្ី៥៖ ការវលើកកមពស់ការយល់ដ្លង និងការផ៉ាសពវផ៉ាាយ  
ទ្ី៦៖ ការពនិិត៉ាយតាមោន នងិការវាយតថម្  

 



ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥                                                          ទ្ាំពរ័ទី្ 21 
 
 

ជំពកូ ៣ 

ផ្នការយុទ្ធសាស្តេតគណៈកមាា ធកិារជាតិទ្សនេសម្គងគកម្ពជុា ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ 

 
 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរប្់គណៈកម្មា ធិការជាតទិ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា កនុង្ែាំណ្តកក់ាល ៥ឆ្ន ាំបនាា ប ់ ្ក្ម្មប់
ឆ្ន ាំ  ២០២១-២០២៥ កាំណតនូ់វច្បកខុវ ិ្ ័យ ន្ប្កកេា គុណតនេេ ន្ោលន្ៅ ទ្ិ្ន្ៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត និង្
្កេាភាពជាអាទ្ិភាព ផែលក្តូវអនុវតតកនុង្កចិ្បចខិតខាំក្បងឹ្ផក្បង្រេួ ន្ែើេបកីារអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ ្ក្ម្មបន់្ពលបច្បចុបបនន និង្នាន្ពលអនាគត។ 
 

៣.១  សោលបំណងម្នផ្នការយុទ្ធសាស្តេត  
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ គឺម្មនន្ោលបាំណង្ច្បេបង្ ន្ែើេបបីនតន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពកនុង្ការអនុវតតតួនាទ្ ី

និង្ភារកិច្បចក្្បតាេន្ប្កកេា រប្់គណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា(គ.ជ.ទ្.េ.ក)  ផែលបានកាំណតក់នុង្
ក្ពេះរាជក្កឹតយន្លខន្/រកត/០៩០៩/៩៤៣ ចុ្បេះនថៃទ្ី២៣ ផខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពីការផក្ក្េួល និង្ការនិយត
ភាពននការបន្ង្កើត គ.ជ.ទ្.េ.ក ន្ដាយផច្បង្ថ្នៈ គ.ជ.ទ្.េ.ក ជាសាា បន័ជាតិេយួផែល្ាិតន្ៅន្ក្កាេការក្គបក់្គង្
ផ្ទា ល់រប្់រាជរដាា ភបិាល ្ក្ម្មប់្ ក្េប្ក្េួលកនុង្ការក្គបក់្គង្ ការការពារ ការអភរិកស និង្ការអភវិឌ្ឍធនធាន
ទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធែនទ្ន្ទ្ៀត កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។  កនុង្ន្ោលបាំណង្ខាង្ន្លើន្នេះ កន៏្ែើេបោីាំក្ទ្ និង្ចូ្បលរេួ
ច្បាំផណកក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាពន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បបាននូវការក្គបក់្គង្និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ
កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព និង្បរោិបន័ន ែូច្បផែលបានកាំណតក់នុង្យុទ្ធ
សាស្រ្តច្បតុន្កាណរប្់រាជរដាា ភបិាល កនុង្នតីិកាលទ្៦ី ននរែា្ភាជាតិ និង្យុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
ឆ្ន ាំ២០២១-២០៣០ កែូ៏ច្បជាផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ រប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ។ 
 

៣.២  ចកខុវិេ័យ 
គ.ជ.ទ្.េ.ក កនុង្នាេជាន្្នាធិការជាំនួយការឲ្យរាជរដាា ភបិាលន្លើក្កបខណឌ កិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ 

ក្តូវ្ក្េប្ក្េួល និង្ន្ធវើកចិ្បច្ហការឲ្យបានកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាពជាេយួក្ក្ួង្ សាា បន័ និង្នែគូពាកព់ន័ធ
ន្ែសង្ន្ទ្ៀត ក្ពេទាំង្ជាេយួក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក ន្លខាធិការដាា នគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ភាគែីនទ្ន្ទ្ៀត 
ន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បឲ្យបាននូវច្បកខុវ ិ្ ័យ រប្់ខេួន “ កិច្ចសហប្រតិរតតិការកាន់តតរឹងមាំកនុងប្ករខ័ណ្ឌ “មេគងគ         
តតេួយ ស្មារតីតតេួយ” ម ្ាោះមៅសមប្េច្ឲាយបាននូវមោលមៅអភិវឌាឍន៍ប្រករមោយច្ីរភាព កនុងអាងទមនេ
មេគងគ ” ។ 

  

៣.៣  សបេកកម្ម  និង គុណតម្ម្េ  
៣.៣.១ បេសកកម្ម 
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ នឹង្បនតោាំក្ទ្ោ៉ា ង្្កេាែល់ការអនុវតតន្ប្កកេា រប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក ផែលបាន

កាំណតគ់ឺ “ ្ក្េប្ក្េួលកនុ ង្ការក្គបក់្គង្ ការការពារ ការអភិរកស និង្ការអភិវឌ្ឍធនធានទឹ្ក និង្ធនធានពាក់
ពន័ធែនទ្ន្ទ្ៀត ន្ែើេបីបពុវន្ហតុន្្ែាកិច្បចជាតិ  និង្ែលក្បន្ោជនរ៍ប្់ក្បជាជនកេពុជា និង្ន្ែើេបីបុពវន្ហតុ្នតិភាព 
េិតតភាព និង្្ហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ កនុ ង្តាំបនអ់ាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ” ។ 
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៣.៣.២ គុណតម្ម្ៃ 
គុណតនេេននផែនការយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ គឺោាំក្ទ្ និង្ជក្េុញន្លើកកេព្់កចិ្បចខិតខាំក្បឹង្ផក្បង្រេួ និង្ភាពជានែ

គូ្ហការ ទាំង្ន្ៅកក្េតិជាតិ និង្តាំបន ់ ន្ែើេបកី្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតន្ប្កកេារេួ ្ក្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍ
ក្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ 
 

៣.៤  សោលសៅយុទ្ធសាស្តេត 
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ ម្មនន្ោលន្ៅយុទ្ធសាស្រ្ត្ ាំខានន់្ែើេបោីាំក្ទ្ និង្ចូ្បលរេួច្បាំផណកែល់ការអនុវតត

៖ ទ្ី(១) យុទ្ធសាស្រ្តច្បតុន្កាណកនុង្ែាំណ្តកក់ាលទ្ី៤ រប្់រាជរដាា ភបិាលកេពុជា ន្ែើេបកីាំន្ណើ ន ការងារ ្េធេ ៌
និង្ក្ប្ិទ្ធភាព ទ្២ី (២) យុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្រប្់គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ឆ្ន ាំ២០២១-២០៣០ ន្ែើេបី
វបិុលភាពផែនកន្្ែាកិច្បច យុតតធិេ៌្ ង្គេ បរសិាា នលអ និង្ភាពធនផ់ែនកអាកា្ធាតុកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ទ្ី (៣) 
ន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយច្បីរភាពននអង្គការ្ហក្បជាជាតិ ឆ្ន ាំ២០៣០ ជាពិន្្្ន្ោលន្ៅទ្ី៦—“ ធានា
ឲ្យបាននូវលទ្ធភាពម្មន និង្ការក្គបក់្គង្ទ្ឹកក្បកបន្ដាយច្បីរភាព និង្អនាេយ័ ្ក្ម្មបទ់ាំង្អ្់ោន  ”  ។ 
 

៣.៥  ទ្ិេសៅយុទ្ធសាស្តេត  លទ្ធ្ល និងេកម្មភាព    
ទ្ិ្ន្ៅ និង្អាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ្ក្ម្មបរ់យៈន្ពល៥ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥) ផែល គ.ជ.ទ្.េ.ក  ក្តូវ

បនតជក្េុញ និង្ខិតខាំក្បងឹ្ផក្បង្ ន្ែើេបអីនុវតតឲ្យកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព និង្ទ្ទ្ួលបានន្ជាគជយ័ កនុង្ន្ប្កកេា
ចូ្បលរេួច្បាំផណក្ន្ក្េច្បឲ្យបាននូវការអភវិឌ្ឍ និង្ការក្គបក់្គង្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាពននធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាក់
ពន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេ  ម្មនជាអាទ្ិ៍៖  
 

 ទិសបៅយុទធសាស្រសត ទី១៖ ការបលើកកម្ពស់ប្េសិទធភាពបលើការងារសប្ម្េសប្ម្ួល 

ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ ន្ផ្ទត តន្ៅន្លើការពក្ង្ឹង្ និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពន្លើការងារ្ក្េប្ក្េួល
កនុង្ការន្រៀបច្បាំ និង្អនុវតតផែនការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទ្ឹក នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ តាេយនតការកិច្បច
្ហការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ថ្នន កជ់ាតិ និង្ការចូ្បលរេួកនុង្ក្កបខណឌ កចិ្បច្ហក្បតិបតតិការ MRC ្ក្ម្មបក់ារ្ិកា
ក្សាវក្ជាវ ការន្រៀបច្បាំ ការអនុវតត និង្ការន្ធវើបច្បចុបបននភាពយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ យុទ្ធសាស្រ្ត/ផែនការន្េតាេ
វ ិ្ ័យ ន្ោលការណ៍ផណនាាំបច្បចកន្ទ្្ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការការងារក្បចាំឆ្ន ាំ កែូ៏ច្បជាគន្ក្ម្មង្ និង្
្កេាភាពពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ន្ែើេបធីានាបាននូវការក្គបក់្គង្ ការអភវិឌ្ឍ ការន្ក្បើក្បា្់ និង្ការអភរិកសធនធាន
ទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេ ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព និង្ន្ដាយច្បីរភាព ។    

 
ន្ែើេបឲី្យទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ អាច្ប្ន្ក្េច្បបានន្ដាយន្ជាគជយ័ ន្នាេះ គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវន្ផ្ទត តការយក

ច្បិតតទុ្កដាកអ់នុវតតឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាពនូវអាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 
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ផលសវរមច ១.១ យនតការរបតិបតតិ និងសរមបសរមួលថ្ន៉ាក់ជាតិ រតូវបានដ្ាំវណើរការកាន់ផតមនរបសិទ្ធភាព 

 ្កេាភាព ១.១.១ ន្រៀបច្បាំកិច្បចក្បជុាំ គ.ជ.ទ្.េ.ក  

្កេាភាព ១.១.២ បនតពក្ង្ឹង្ នងិ្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព និង្កិច្បចែាំន្ណើ រការអគគ
ន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក 

្កេាភាព ១.១.៣ បនតពក្ង្ឹង្ និង្ន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រនូវទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ការងារជាេយួអង្គ
ភាពន្េគង្គ ន្ៅតាេក្ក្ួង្-សាា បន័ជា្ម្មជិកគ.ជ.ទ្.េ.ក  

្កេាភាព ១.១.៤ បនតពក្ង្ឹង្ និង្ន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រនូវទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ នងិ្កិច្បច្ហការ
ការងារ រវាង្ថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ាំបន ់ នងិ្ជាេយួក្បន្ទ្្ជា
្ម្មជិក MRC ែនទ្ន្ទ្ៀត 

្កេាភាព ១.១.៥ ពក្ង្ឹង្កិច្បចែាំន្ណើ រការក្កុេការងារថ្នន កជ់ាតិផែលម្មនក្សាប ់ និង្
បន្ង្កើតថាី ន្ែើេបធីានានូវក្ប្ិទ្ធភាពកនុង្ការ្ក្េប្ក្េួល និង្
ការអនុវតតការងារ ។ 

ផលសវរមច ១.២ សមតថភាពកែងុការសរមបសរមួលរបកបវោយរបសិទ្ធភាព រតូវបានពរងលង នងិវលើក
កមពស់កាន់ផតរបវសើរ 

 ្កេាភាព ១.២.១ ពិនិតយន្ ើង្វញិនូវក្ប្ិទ្ធភាពននកិច្បច្ក្េប្ក្េួល ជាេយួ
ក្ក្ួង្-សាា បន័ជា្ម្មជិក គ.ជ.ទ្.េ.ក និង្អនកពាកព់ន័ធន្ែសង្
ន្ទ្ៀត និង្កាំណតនូ់វផែនកន្ែើេបពីក្ង្ឹង្ និង្ផកលេអ 

្កេាភាព ១.២.២ កសាង្ និង្ពក្ង្ងឹ្្េតាភាពធនធានេនុ្សន្លើជាំនាញពាកព់ន័ធ
្ក្ម្មបក់្ប្ិទ្ធភាពន្លើការងារ្ក្េប្ក្េួល ។ 

ផលសវរមច ១.៣ ការចូលរួមរបស់អែកពាក់ពន័ធកែុងរកបខណឌកចិចសហរបតិបតតិការវមគងគ រតូវបានពរងលង 
និងវលើកកមពស ់

 ្កេាភាព ១.៣.១ ជក្េុញកិច្បចពិន្ក្ោេះន្ោបល់ន្ដាយម្មនការចូ្បលរេួពីភាគពីាក់
ពន័ធ ន្លើការងារកនុង្ក្កបខណឌ កិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ (ការ
ន្រៀបច្បាំ ការអនុវតត និង្ការពនិតិយតាេដាន ការវាយតនេេ នងិ្ការ
ន្ធវើបច្បចុបបននភាពយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ យុទ្ធសាស្រ្ត/ផែនការ
ន្េតាេវ ិ្ ័យ ន្ោលការណ៍ផណនាាំបច្បចកន្ទ្្ ផែនការយុទ្ធ
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សាស្រ្ត ផែនការការងារក្បចាំឆ្ន ាំ កែូ៏ច្បជាគន្ក្ម្មង្ និង្្កេាភាព
ពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត) 

្កេាភាព ១.៣.២ ន្រៀបច្បាំែាំន្ណើ រទ្្សនៈកិច្បច្ិកា នងិ្ផ្ទេ ្់បតូរបទ្ពិន្សាធន ៍ ក៏
ែូច្បជាទ្្សនៈកិច្បចពិន្ក្ោេះន្ោបល់ នងិ្ែសពវែាយ ន្ៅថ្នន កជ់ាត ិ
ថ្នន កន់្ក្កាេជាតិ និង្ការចូ្បលរេួន្ៅកក្េតិតាំបន ់

្កេាភាព ១.៣.៣ ្ក្េប្ក្េួល និង្ជបួពភិាកាការងារជាេយួភាគី និង្នែគូ
ពាកព់ន័ធ ន្ែើេបបីន្ង្កើនការយល់ែឹង្ នងិ្ពក្ង្ឹង្ទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ និង្កិច្បច
្ហការការងារ ។ 

  
 ទិសបៅយុទធសាស្រសតទី២៖ ការពប្រឹរកិច្ចសហប្េតិេតតិការ និរភាពជាម្ៃគូ  

ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ ន្ផ្ទត តន្លើការពក្ង្ឹង្កិច្បច្ហក្បតបិតតិការ និង្ភាពជានែគូ ឲ្យបានកានផ់តក្បន្ ើ្រ 
និង្កានផ់តទូ្លាំទូ្ោយកនុង្ក្កបខណឌ ជាតិ ន្ទ្វភាគ ី តាំបន ់ និង្អនតរជាតិ កនុង្ការបនតចូ្បលរេួកានផ់ត្កេាកនុង្
ន្ប្កកេារេួ ន្ែើេបរីេួោន ន្ដាេះក្សាយបញ្ហា ក្បឈេ និង្ន្ែើេបកីារអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាព កនុង្អាង្ទ្ន្នេ ន្ដាយ
បាំន្ពញបានតាេតក្េូវការ នងិ្រកាបាននូវតុលយភាព ។  

ន្ែើេបឲី្យទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ អាច្ប្ន្ក្េច្បបានន្ដាយន្ជាគជយ័ ន្នាេះ គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវន្ផ្ទត តការយក
ច្បិតតទុ្កដាកអ់នុវតតឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាពនូវអាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 

 

ផលសវរមច ២.១ វវទ្ិកាពិវរោឹះវយាបល់វលើការវរៀបចាំផផនការ និងការអនុវតតការរគប់រគង និងអភិវឌ៉ាឍន៍
អាងទ្វន្ និង្នធានកែងុអាង រតូវបានចូលរួម វរៀបចាំ នងិវលើកកមពសរ់បសិទ្ធភាព  

 ្កេាភាព ២.១.១ ចូ្បលរេួកិច្បចក្បជុាំថ្នន កត់ាំបន ់ (កក្េតិបន្ច្បចកន្ទ្្, ក្កេុការងារ,
អភបិាលកិច្បច, កិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទ្ី៤, ជាេយួនែគូ
្នានា, ជាេយួនែគូអភវិឌ្ឍន.៍..) ន្ែើេបនី្រៀបច្បាំផែនការ ពិនិតយ
វឌ្ឍនភាពការងារ និង្កិច្បចការបនត 

្កេាភាព ២.១.២ ន្រៀបច្បាំកិច្បចពិន្ក្ោេះន្ោបល់ជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ និង្ភាគីពាកព់ន័ធ
ន្ែសង្ន្ទ្ៀត ន្លើកិច្បចការថ្នន កត់ាំបនត់ាេវ ិ្ ័យ និង្ផែនករប្់ MRC  

្កេាភាព ២.១.៣ ចូ្បលរេួកនុង្ក្ពឹតតិការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ ថ្នន កត់ាំបន ់ និង្អនតរជាតិ ផែល
ន្រៀបច្បាំន្ដាយក្ក្ួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ និង្តាេអន្ញ្ជ ើញពីនែគូ
ពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ។ 
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ផលសវរមច ២.២ គវរមង និង/ឬការសិក៉ាារសាវរជាវរួមោន៉ា រតូវបានសហការវរៀបចាំ និងរួមោន៉ាអនុវតត 

 ្កេាភាព ២.២.១ ្ហការន្រៀបច្បាំ និង្ចូ្បលរេួអនុវតតគន្ក្ម្មង្ឆេង្ផែន (ក្គបក់្គង្
ទ្ឹកជាំនន ់ ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួត ជលែល, បផក្េបក្េួលអាកា្ធាតុ
...), គន្ក្ម្មង្្ិការេួោន /សាកលបង្ថ្នន កត់ាំបន ់(លាំហូរទ្ឹកទប, 
បរសិាា ន...)  

្កេាភាព ២.២.២ ្ក្េប្ក្េួល ្ហការ និង្ចូ្បលរេួកនុង្ការន្រៀបច្បាំផែនការ
ច្បង្អុលថ្នន កជ់ាតិ (National Indicative Plan-NIP),២០២១-
២០២៥ 

្កេាភាព ២.២.៣ ន្កៀង្គររកេូលនីធិោាំក្ទ្ ន្ែើេបអីនុវតតគន្ក្ម្មង្កនុង្ NIP ។ 

ផលសវរមច ២.៣ យនតការការងារផដ្លមនរសាប ់វៅថ្ន៉ាក់ជាត ិ(អងគភាពវមគងគ, រកុមការងារតាមវិស័យ) 
រតូវបានពរងលងវដ្ើម៉ាបីរបសិទ្ធភាពការងារ 

 ្កេាភាព ២.៣.១ ពក្ង្ឹង្ និង្ន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រនូវទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ការងារ ការផច្បករ ាំផលក
ពត័ម៌្មន នងិ្ការចូ្បលរេួ តាេវ ិ្ ័យ និង្ផែនកពាកព់ន័ធ ។ 

ផលសវរមច ២.៤ ោាំរទ្ និងវលើកកមពសក់ចិចសហរបតិបតតិការ និងភាពជាថដ្គូ រវាងMRC  និងថដ្គូពាក់ពន័ធ 

 ្កេាភាព ២.៤.១ ែតល់កិច្បច្ហការ ន្ែើេបោីាំក្ទ្ការអនុវតតអនុ្ារណៈ្តីពីការ
ន្ោគយល់ោន /កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ ផែលម្មនក្សាប ់

្កេាភាព ២.៤.២ ចូ្បលរេួពិនិតយន្ ើង្វញិ ន្លើការអនុវតតអនុ្ារណៈ្តីពីការ
ន្ោគយល់ោន /កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ ផែលម្មនក្សាប ់

្កេាភាព ២.៤.៣ ចូ្បលរេួពិនិតយ នងិ្ែតល់ការឯកភាពយល់ក្ពេ/អនុេត័អនុ្ារ
ណៈ្តីពីការន្ោគយល់ោន /កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ថាី រវាង្ MRC  និង្
នែគូពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត 

្កេាភាព ២.៤.៤ ែតល់កិច្បច្ហការ ជក្េុញ នងិ្ពិនិតយការអនុវតតអនុ្ារណៈ្តី
ពីការន្ោគយល់ោន /កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ថាី ។  

ផលសវរមច ២.៥ ការរួមចាំផណក វដ្ើម៉ាបីវលើកកមពស់កិចចសហរបតបិតតិការរបស់កមពុជា វរកាមយនតការតាំបន់ 
និងអនតរជាតិពាក់ព័នធ (វមគងគ-ឡានឆាង, វមគងគ-ជប ុន, វមគងគ-កូវរ៉េ, វមគងគ-ឥណាឌ៉ា, ភាព
ជាថដ្គូអាវមរិក-វមគងគ, ថដ្គទូ្លកពិភពវោកជាវដ្ើម) 
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 ្កេាភាព ២.៥.១ ពិនិតយែតល់ន្ោបល់ នងិ្ចូ្បលរេួអនុវតតន្លើផែនកននកចិ្បច្ហ
ក្បតិបតតិការពាកព់ន័ធនឹង្្េតាកិច្បចទ្ទ្ួលខុ្ក្តូវ   

្កេាភាព ២.៥.២ អនុវតតគន្ក្ម្មង្ផែលទ្ទ្ួលបានេូលនីធិោាំក្ទ្ ពីយនតការពាកព់ន័ធ 

្កេាភាព ២.៥.៣ ន្លើក ា្ំន្ណើ គន្ក្ម្មង្ នងិ្អនុវតតគន្ក្ម្មង្ថាី ផែលទ្ទ្ួលបានេូល
នីធិោាំក្ទ្ ពីយនតការពាកព់ន័ធ 

្កេាភាព ២.៥.៤ ន្រៀបច្បាំ និង្ែតល់របាយការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ ្តីពីការអនុវតតន្ោលន្ៅ
អភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយច្បីរភាព ៦.៥.២ (កចិ្បច្ហក្បតិបតតកិារទ្ឹក
ឆេង្ផែន) ។ 

ផលសវរមច ២.៦ ការរួមចាំផណក វដ្ើម៉ាបីវលើកកមពស់កិចចសហរបតបិតតិការវទ្វភាគីរវាងកមពុជា និងរបវទ្សកែុង
តាំបន ់វលើវិស័យពាក់ព័នធនលងសមតថកិចចទ្ទ្ួលខុសរតូវរបស់គ.ជ.ទ្.ម.ក  

 ្កេាភាព ២.៦.១ ពិនិតយែតល់ន្ោបល់ ្ហការ និង្ចូ្បលរេួអនុវតតន្លើផែនកននកិច្បច
្ហក្បតិបតតិការន្ទ្វភាគី (កេពុជា-ឡាវ,កេពុជា-នថ,កេពុជា-ន្វៀត
ណ្តេ,...) ពាកព់ន័ធនឹង្្េតាកិច្បចទ្ទ្ួលខុ្ក្តូវ ។ 

 
 ទិសបៅយុទធសាស្រសត ទី៣៖ ការពប្រឹរសាា េ័ន និរធនធានម្នុសស 
ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ ា្ំន្ៅពក្ង្ឹង្ នងិ្ន្លើកកេព្់្េតាភាពសាា បន័ និង្ធនធានេនុ្សរប្់ គ.ជ.ទ្

.េ.ក ឲ្យបានកានផ់តក្បន្ ើ្រ ន្ែើេបបីាំន្ពញន្ប្កកេា និង្ការងារ កានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព កនុង្ការន្ឆេើយតបន្ៅនងឹ្
តក្េូវការ បញ្ហា ក្បឈេ និង្កាោនុវតតិភាពនាន្ពលបច្បចុបបនន និង្ន្កើតម្មនថាីៗ កនុង្អាង្ទ្ន្នេ ទាំង្ន្ៅថ្នន កន់្ក្កាេ
ជាតិ ថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ាំបន ់។  

ន្ែើេបឲី្យទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ អាច្ប្ន្ក្េច្បបានន្ដាយន្ជាគជយ័ ន្នាេះ គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវន្ផ្ទត តការយក
ច្បិតតទុ្កដាកអ់នុវតតឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាពនូវអាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 
 
  វលើផផែកសមតថភាពសាថ៉ាប័ន៖ 
ផលសវរមច ៣.១ ការអនុវតតការងារ និងសមិទ្ធផលសវរមចបាន របស់គ.ជ.ទ្.ម.ក រតូវបានពិនិត៉ាយ វាយ

តថម្ ពរងលងនិងវលើកកមពស់របសិទ្ធភាព 

 ្កេាភាព ៣.១.១ ន្រៀបច្បាំរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ និង្ផែនការការងារ ផែនការថវកិា 
ផែនការបុគគលិក  
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្កេាភាព ៣.១.២ ន្រៀបច្បាំ និង្ពក្ងឹ្ង្ន្លើការក្គបក់្គង្េស្រនតីរាជការ ការក្គបក់្គង្ហិរញ្ា
វតាុ ការងារលទ្ធកេា ការន្ធវើបញ្ជ ីសារន្ពើភណ័ឌ  និង្កិច្បចការពាកព់ន័ធ
ន្ែសង្ន្ទ្ៀត តាេផបបបទ្ និង្លិខិតបទ្ដាា នគតិយុតតិជាធរម្មន 

្កេាភាព ៣.១.៣ ន្រៀបច្បាំកិច្បចក្បជុាំ គ.ជ.ទ្.េ.ក ន្ែើេបពិីនិតយវាយតនេេវឌ្ឍនភាពការងារ 
និង្ន្លើផែនការបនត 

្កេាភាព ៣.១.៤ ន្ធវើបច្បចុបបននភាព្ម្ម្ភាពគ.ជ.ទ្.េ.ក ្ក្ម្មបរ់ាជរដាា ភបិាល
នីតិកាលទ្ី៧ ននរែា្ភា 

្កេាភាព ៣.១.៥ ពិនិតយន្ ើង្វញិការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគ.ជ.ទ្.េ.ក 
២០២១-២០២៥ នងិ្ន្រៀបច្បាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបនត ។ 

ផលសវរមច ៣.២ របសិទ្ធភាព ថនកិចចដ្ាំវណើរការអគគវលខា្ិការោឋ៉ានគ.ជ.ទ្.ម.កនងិអងគភាពចាំណ ឹះ រតូវ
បានពរងលង និងវលើកកមពសប់ានកាន់ផតរបវសើរ  

 ្កេាភាព ៣.២.១ ន្រៀបច្បាំកិច្បចក្បជុាំអគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្បចាំផខ ក្តីម្ម្ 
ឆម្ម្ និង្ក្បចាំឆ្ន ាំ ន្ែើេបពិីនិតយ និង្ពក្ងឹ្ង្ការអនុវតតការងារ 

្កេាភាព ៣.២.២ ន្រៀបច្បាំរបាយការណ៍ការងាររប្់អគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ
.ក ក្បចាំផខ ក្តីម្ម្ ឆម្ម្ 

្កេាភាព ៣.២.៣ ពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតការងាររប្់អង្គ
ភាពច្បាំណុេះ តាេភារកិច្បចទ្ទួ្លខុ្ក្តូវ និង្តាេការក្បគល់ភារកិច្បច 

្កេាភាព ៣.២.៤ បន្ង្កើតក្បពន័ធទ្ិនននយ័្ក្ម្មបក់្គបក់្គង្េស្រនតីរាជការ និង្បគុគលិក 
ន្ែើេបនី្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពកនុង្ការក្គបក់្គង្ ក្តតួពិនតិយ និង្
វាយតនេេ 

្កេាភាព ៣.២.៥ ន្លើក ា្ំន្ណើ ែាំន្ ើង្ឋាននតរ្័កតិ កាាំក្បាក ់ ថ្នន ក ់ និង្ែតល់ន្ក្គឿង្
ឥ្សរយិយ្ ជូនេស្រនតីរាជការតាេន្ោលការណ៍ និង្បទ្ដាា ន
គតិយុតតិជាធរម្មន ។ 

ផលសវរមច ៣.៣ អងគភាពវមគងគ វៅតាមរកសួង-សាថ៉ាប័នជាសមជិក សរមប់សរមបសរមួល និងសហ
ការរាល់សកមមភាពការងារកែងុរកបខណឌកិចចសហរបតិបតតកិារវមគងគ រតូវបានវ្វើបចចុប៉ាបនែ
ភាព ពរងលង នងិវលើកកមពស់របសិទ្ធភាពការងារ 
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 ្កេាភាព ៣.៣.១ ន្ធវើបច្បចុបបននភាពអង្គភាពន្េគង្គ ន្ៅតាេក្ក្ួង្-សាា បន័ជា
្ម្មជិក គ.ជ.ទ្.េ.ក 

្កេាភាព ៣.៣.២ ន្រៀបច្បាំកិច្បចក្បជុាំអង្គភាពន្េគង្គន្រៀង្រាល់ក្តីម្ម្ ន្ែើេបជីក្ម្មបជូន 
អាំពីកិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ និង្សាា នភាពអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 

្កេាភាព ៣.៣.៣ ពក្ងឹ្ង្ការចូ្បលរេួននអង្គភាពន្េគង្គននក្ក្ួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ កនុង្
្ក្េប្ក្េួល និង្ការអនុវតតការងារកនុង្ក្កបខណ័ឌ  MRC ។ 

ផលសវរមច ៣.៤ កមពុជា ចូលរួមចាំផណក និងវដ្ើរតួនាទ្ីកាន់ផតសាំខាន់កែុងយនតការសរមប់កចិចសហ
របតិបតតិការតាំបន់ វដ្ើម៉ាបីការអភិវឌ៉ាឍរបកបវោយចីរភាព កែងុអាងទ្វន្វមគងគ 

 ្កេាភាព ៣.៤.១ ជក្េុញ ចូ្បលរេួ និង្្ហការកនុង្ការន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពនន
ការអនុវតតកិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍
ក្កុង្ន្្ៀេរាប ឆ្ន ាំ២០១៨ ននកិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទ្ី៣, 
ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ននកចិ្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទ្៤ី, នីតិវធិី
ក្គបក់្គង្ការន្ក្បើក្បា្់ទ្ឹក ន្ោលការណ៍ផណនាាំ និង្ឧបករណ៍
បន្ច្បចកន្ទ្្ពាកព់ន័ធនានា  

្កេាភាព ៣.៤.២ ជក្េុញ ចូ្បលរេួ នងិ្្ហការកនុង្ការពិនិតយ ន្ធវើបច្បចុបបននភាព និង្
ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននកចិ្បចែាំន្ណើ រការផែនកសាា បន័ ន្ដាយរាប់
បញ្ចូ លទាំង្ការក្គបក់្គង្ផែនកហិរញ្ា វតាុ ធនធានេនុ្ស រែាបាល 
លទ្ធកេា រប្់ MRC 

្កេាភាព ៣.៤.៣ ោាំក្ទ្ែល់កិច្បចែាំន្ណើ រន្លខាធិការដាា ន MRC   

 ្កេាភាព ៣.៤.៤ ជក្េុញ ្ ក្េប្ក្េួល ចូ្បលរេួ និង្្ហការកនុង្ការន្លើកកេព្់
ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតយុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ យុទ្ធសាស្រ្ត/
ផែនការន្េតាេវ ិ្ ័យ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ 
និង្ផែនការ្កេាភាពក្បចាំឆ្ន ាំ គន្ក្ម្មង្ នងិ្្កេាភាពពាកព់ន័ធ
ន្ែសង្ន្ទ្ៀត 

 ្កេាភាព ៣.៤.៥ ចូ្បលរេួ និង្្ហការកនុង្ការន្លើកកេព្់កិច្បច្ហក្បតបិតតិការ
ការន្ក្កាេយនតការតាំបនន់ានា ែូច្បជា ន្េគង្គ-ឡានឆ្ង្, ន្េគង្គ-
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ជប៉ាុន, ន្េគង្គ-កូន្រ ៉ា, ន្េគង្គ-ឥណ្តឌ , ភាពជានែគូអាន្េរកិ-ន្េគង្គ 
េហាអនុតាំបនន់្េគង្គ និង្យនតការពាកព់ន័ធែនទ្ន្ែសង្ន្ទ្ៀត ។  

 
  វលើផផែក្នធានមនុស៉ាស៖ 
ផលសវរមច ៣.៥ ផផនការ្នធានមនុស៉ាសវៅថ្ន៉ាក់ជាតិ និងថ្ន៉ាកត់ាំបន ់ រតូវបានបាំវពញវ្្ើយតបវៅនលង

តរមូវការ និងទ្ាំហាំការងារ  

 ្កេាភាព ៣.៥.១ ន្រៀបច្បាំផែនការធនធានេនុ្សក្បចាំឆ្ន ាំ 

្កេាភាព ៣.៥.២ ្ក្េប្ក្េួល ែសពវែាយ ន្ក្ជើ្ន្រ ើ្  និង្ចូ្បលរេួកនុង្ែាំន្ណើ រការ
ន្ក្ជើ្ន្រ ើ្ េស្រនតីវយ័ន្កាង្ េស្រនតីជាំនាញ  បន្ក្េើការងារន្ៅ MRCS 

្កេាភាព ៣.៥.៣ ន្លើក ា្ំន្ណើ ្ុាំន្ក្ជើ្ន្រ ើ្ េស្រនតី បុគគលិក ជាំនាញការ ្ក្ម្មបោ់ាំ
ក្ទ្ែល់ការអនុវតតការងារ និង្គន្ក្ម្មង្ តាេការចាំបាច្ប ់។ 

ផលសវរមច ៣.៦ ផផនការអភិវឌ៉ាឍន៍្នធានមនសុ៉ាស រតូវបានអនុវតត និងវ្វើបចចបុ៉ាបនែភាពជារបចាំ  

 ្កេាភាព ៣.៦.១ ន្រៀបច្បាំ និង្អនុវតតផែនការបណតុ េះបណ្តត ល ន្ែើេបពីក្ង្ឹង្ និង្
អភវិឌ្ឍច្បាំន្ណេះែឹង្ ជាំនាញ បទ្ពិន្សាធន ៍ន្លើកិច្បចការទូ្ន្ៅ និង្
ន្លើការក្គបក់្គង្ធនធានទ្កឹ និង្អាង្ទ្ន្នេច្បក្េុេះ 

្កេាភាព ៣.៦.២ កាំណតនូ់វតក្េូវការថាី និង្អាទិ្ភាព្ក្ម្មបក់ារបណតុ េះបណ្តត ល ។ 

ផលសវរមច ៣.៧ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង នងិកិចចសហរបតិបតតិការជាមួយភាគីពាក់ពន័ធ វដ្ើម៉ាបីោាំរទ្ដ្ល់ការអភិវឌ៉ាឍ
្នធានមនុស៉ាស រតូវបានពរងលង 

 ្កេាភាព ៣.៧.១ ពិភាកាកនុង្ក្កបខណ័ឌ ការងារ MRC អាំពតីក្េូវការផែនកការ
អភវិឌ្ឍធនធានេនុ្ស នងិ្ជក្េុញ្ក្េប្ក្េួល និង្ចតផ់ច្បង្
ការងារការបណតុ េះបណ្តត ល 

្កេាភាព ៣.៧.២ ទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ជាេយួនែគូអភវិឌ្ឍន ៍ និង្ភាគីពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត 
្ក្ម្មបជ់ួយ ន្លើការកសាង្ និង្អភវិឌ្ឍ្េតាភាពធនធាន
េនុ្ស ។ 

ផលសវរមច ៣.៨ ការវលើកកមពស់សមភាពវយនឌ័រ កែងុរកបខណ័ឌការងារ គ.ជ.ទ្.ម.ក  
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 ្កេាភាព ៣.៨.១ ែសពវែាយអាំពសីារ ា្ំខានន់នតួនាទ្ីរប្់ស្រ្តីកនុង្ែាំន្ណើ រន្រៀបច្បាំ
ផែនការ និង្ការក្គបក់្គង្ធនធានទ្ឹកនងិ្អាង្ទ្ន្នេច្បក្េុេះ 

្កេាភាព ៣.៨.២ បន្ង្កើន និង្ជក្េុញការចូ្បលរេួរប្់ស្រ្តី ្ក្ម្មបក់ារងារ ទាំង្ន្ៅ
ថ្នន កជ់ាតិ និង្តាំបន ់។ 

   

 ទិសបៅយុទធសាស្រសត ទី៤៖ ការសិកាប្សាវប្ជាវ ការបរៀេច្ ំនិរការអនុវតតគបប្ោរ   
ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ ា្ំន្ៅន្លើកកេព្់ការ្ក្េប្ក្េួល ការ្ិកាក្សាវក្ជាវ ក្ពេទាំង្កចិ្បច្ហ

ការ ការន្រៀបច្បាំ និង្ការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ និង្្កេាភាព ន្ែើេបរីេួច្បាំផណកែល់ការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេ និង្ធនធានធេា
ជាតិទាំង្ន្ៅកនុង្ក្បន្ទ្្ និង្កក្េតិតាំបន ់ឲ្យបានកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធ នងិ្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព កនុង្បរបិទ្ននបផក្េប
ក្េួលអាកា្ធាតុ ។ ការ្ិកាក្សាវក្ជាវ និង្ការវាយតនេេពីសាា នភាពអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជារេួ
ទាំង្តាំបនប់ឋនីយជីវៈេណឌ លបឹង្ទ្ន្នេសាបែង្ន្នាេះ គឺនងឹ្ែតល់ជាេូលដាា ន ា្ំខាន ់ ្ក្ម្មបោ់ាំក្ទ្ែល់ការន្រៀបច្បាំ
ន្ោលនន្ោបាយ យុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍ និង្ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្នន កជ់ាតិនងិ្តាំបន ់ នងិ្ន្ែើេបបីន្ង្កើនការយល់ែឹង្
កានផ់តក្បន្ ើ្ររេួច្បាំផណកែល់ការក្គបក់្គង្ ការអភវិឌ្ឍ ការផថរកា និង្ការន្ក្បើក្បា្់ ធនធានទ្កឹ នងិ្ធនធានពាក់
ពន័ធែនទ្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្ន្ៅបឋនីយជីវៈេណឌ លបឹង្ទ្ន្នេសាប ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព ។ បផនាេពីន្លើ
ន្នេះ ផែនការច្បង្អុលទ្ឹ្ថ្នន កជ់ាតិបច្បចុបបននភាព កន៏ឹង្ក្តូវន្រៀបច្បាំន្ ើង្ន្ដាយម្មនការពិន្ក្ោេះន្ោបល់ជាេយួក្ក្ួង្ 
សាា បន័ និង្ភាគីពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ន្ែើេបចូី្បលរេួអនុវតត ន្ោលនន្ោបាយ និង្យុទ្ធសាស្រ្តរប្់រាជរដាា ភបិាល
កេពុជា និង្គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គន្លើការក្គបក់្គង្ នងិ្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទ្កឹ និង្ធនធានធេាជាតិពាកព់ន័ធែនទ្
ន្ទ្ៀត ឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាព នងិ្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព  ។  

ន្ែើេបឲី្យទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ អាច្ប្ន្ក្េច្បបានន្ដាយន្ជាគជយ័ ន្នាេះគ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវន្ផ្ទត តការយក
ច្បិតតទុ្កដាកអ់នុវតតឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាពនូវអាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 
  
ផលសវរមច ៤.១ ការរតួតពិនិត៉ាយតាមោនវលើសាថ៉ានភាព្នធាន្មមជាត ិ និងបរិសាថ៉ានអាងទ្វន្វមគងគ និង  

បឋនីយជីវមណឌលបលងទ្វនស្ាបកែងុរបវទ្សកមពុជា រតូវបានអនុវតតជារបចាំ 

 ្កេាភាព ៤.១.១ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការអនុវតតការពិនិតយតាេដានន្លើ
និនាន ការ និង្សាា នភាពជលែលកនុង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ទ្ន្នេសាបនិង្នែ
ទ្ន្នេ កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 

្កេាភាព ៤.១.២ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការអនុវតតការពិនិតយតាេដានសាា ន
ភាពន្អកូ ូ្ីុអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 
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្កេាភាព ៤.១.៣ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការអនុវតតការពិនិតយតាេដានសាា ន
ភាព និង្បផក្េបក្េួលរបបជលសាស្រ្តកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្
កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 

្កេាភាព ៤.១.៤ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការអនុវតតការពិនិតយតាេដានសាា ន
ភាព និង្បផក្េបក្េួលគុណភាពទ្ឹកកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្
ក្បន្ទ្្កេពុជា 

្កេាភាព ៤.១.៥ ្ិកាវាយតនេេ នងិ្ពិនតិយតាេដានការក្គបក់្គង្បឋនីយជីវ
េណឌ លបងឹ្ទ្ន្នេសាប 

ផលសវរមច ៤.២ សាថ៉ានភាព្នធានបរិសាថ៉ាន និងការផរបរបួលអាកាសធាតុកែុងអាងទ្វន្វមគងគ និងកែងុ
របវទ្សកមពុជា រតូវបានវាយតថម្ នងិវ្វើបចចបុ៉ាបនែភាព 

 ្កេាភាព ៤.២.១ ្ក្េប្ក្េលួ និង្្ហការ្ិកាវាយតនេេន្លើការន្ក្បើក្បា្់ទឹ្ក
ន្ក្កាេែី្ក្ម្មបក់្ិកេាកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 

្កេាភាព ៤.២.២ ្ក្េប្ក្េួល នងិ្្ហការន្ធវើបច្បចុបបននភាពផែនទ្ីគក្េបែី នងិ្
ការន្ក្បើក្បា្់ែីកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 

្កេាភាព ៤.២.៣ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការ្ិកាកាំណតត់ាំបនក់ារពារបរសិាា ន
ជាអាទ្ិភាពផែលម្មនសារៈ ា្ំខាន់្ ក្ម្មបត់ាំបនអ់ាង្ទ្ន្នេន្េ       
គង្គ និង្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 

្កេាភាព ៤.២.៤ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការអនុវតតការ្ិកាសាកលបង្វធិសីា
ស្រ្ត្ តីពីការន្ធវើសារន្ពើភណ័ឌ ែនី្ ើ្េ និង្ការវាយតនេេជីវៈច្បក្េុេះ
កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា  

្កេាភាព ៤.២.៥ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការន្ធវើបច្បចុបបននភាពទ្ិនននយ័ក្គបក់្គង្ទ្ី
ជក្ម្មលកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 

្កេាភាព ៤.២.៦ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការអនុវតតការ្ិកាសាកលបង្ន្លើការ
ក្គបក់្គង្ជលែលឆេង្ផែន ន្ែើេបនី្រៀបច្បាំ និង្អនុវតតន្ោលការ
ផណនាាំបន្ច្បចកន្ទ្្្តីពីការក្គបជ់លែលឆេង្ផែន កនុង្អាង្ទ្ន្នេ
ន្េគង្គន្ក្កាេ 
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្កេាភាព ៤.២.៧ ្ក្េប្ក្េួល ្ហការន្រៀបច្បាំ និង្អនុវតតការ្ិកាសាកលបង្
្ក្ម្មបក់ារពិនិតយតាេដានបរសិាា នរេួ ្ក្ម្មបគ់ន្ក្ម្មង្វារ ី   
អគគិ្នីន្លើទ្ន្នេន្េ ននទ្ន្នេន្េគង្គន្ក្កាេ  

្កេាភាព ៤.២.៨ ចូ្បលរេួ ្ហការជាេយួ MRCS និង្ក្ក្ួង្-សាា បន័ ន្ែើេបនី្រៀប
ច្បាំរបាយការណ៍បច្បចុបបននភាព្តីពីសាា នភាពអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ឆ្ន ាំ
២០២៣ 

្កេាភាព ៤.២.៩ ្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការកនុង្ការន្រៀបច្បាំ និង្អនុវតតគន្ក្ម្មង្
សាកលបង្ពាកព់ន័ធនងឹ្ការពក្ង្ឹង្ភាពធនន់ឹង្ការផក្បក្បួលអា
កា្ធាតុ កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 

្កេាភាព ៤.២.១០ ្ិកាវាយតនេេ នងិ្ន្ធវើបច្បចុបបននភាពសាា នភាពធនធានធេាជាត ិ
និង្ការន្ក្បើក្បា្់ធនធានទាំង្ន្នាេះ ន្ៅបឋនីយជីវេណឌ លបឹង្
ទ្ន្នេសាប ។ 

ផលសវរមច ៤.៣ ផផនការចងែុលថ្ន៉ាក់ជាតិ វដ្ើម៉ាបីោាំរទ្ដ្ល់ការរគប់រគង និងការអភិវឌ៉ាឍរបកបវោយចីរភាពថន
្នធានទ្លក និង្នធានពាកព់ន័ធកែុងអាងទ្វន្វមគងគ រតូវបានវ្វើបចចបុ៉ាបនែភាព និងអនុវតត  

 ្កេាភាព ៤.៣.១ ន្ធវើបច្បចុបបននភាពផែនការច្បង្អុលថ្នន កជ់ាតិ ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ 

្កេាភាព ៤.៣.២ ន្រៀបច្បាំគន្ក្ម្មង្ជាតិ ន្ក្កាេផែនការច្បង្អុលថ្នន កជ់ាតិ និង្ផ្វង្រក
េូលនីធិោាំក្ទ្អនុវតតនពី៍នែគូអភវិឌ្ឍននិ៍ង្នែគូពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត 

្កេាភាព ៤.៣.៣ ្ហការន្រៀបច្បាំគន្ក្ម្មង្រេួ និង្ឆេង្ផែន ន្ក្កាេកិច្បច្ក្េប
្ក្េួលពីន្លខាធិការដាា ន MRC និង្រេួ្ហការ ផ្វង្រកេូល
នីធិោាំក្ទ្ពីនែគូអភវិឌ្ឍន ៍ និង្នែគូពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ន្ែើេបអីនុ
វតតគន្ក្ម្មង្ 

្កេាភាព ៤.៣.៤ ្ក្េប្ក្េួល នងិ្្ហការកនុង្ការន្រៀបច្បាំ និង្អនុវតតយុទ្ធ
សាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ ២០២១-២០៣០ នងិ្ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
២០២១-២០២៥ រប្់ MRC ។ 

ផលសវរមច ៤.៤ គវរមងផដ្លទ្ទ្ួលបានមូលនី្ិោាំរទ្បចចបុ៉ាបនែ នងិៃមី វរកាមយនតការតាំបន់ពាក់ព័នធនានា 
រតូវបានអនុវតត បញ្ចប់ និងបនតអនុវតត 



ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥                                                          ទ្ាំពរ័ទី្ 33 
 
 

 ្កេាភាព ៤.៤.១ បញ្ចប ់ និង្ន្រៀបច្បាំ ា្ំន្ណើ បនតអនុវតតគន្ក្ម្មង្ក្គបក់្គង្ធនធាន
ច្បក្េុេះន្េគង្គែាំណ្តកក់ាលទ្៣ី ន្ដាយម្មនការ្ហការជាេយួ
ក្ក្ួង្ធនធានទ្ឹក នងិ្ឧតុនយិេ 

្កេាភាព ៤.៤.២ ្ហការន្រៀបច្បាំ និង្អនុវតតគន្ក្ម្មង្ក្គបក់្គង្ជលែលឆេង្ផែន  

្កេាភាព ៤.៤.៣ អនុវតតគន្ក្ម្មង្ន្ក្កាេេូលនីធោិាំក្ទ្ននកិច្បច្ហក្បតិបតិតការន្េគ
ង្គ-ឡានឆ្ង្ (MLC) ្តីពីក្គបក់្គង្ធនធានទ្ឹក    និង្ធនធាន
ពាកព់ន័ធឆេង្ផែន   ន្ដាយម្មនការចូ្បលរេួពី្ហគេនន៍្ៅតាំបន់
ក្ពាំផែនែី្ណត ទ្ន្នេន្េគង្គ  កេពជា-ន្វៀតណ្តេ និង្ែសពវែាយ
បទ្ពិន្សាធនទ៍្ទ្ួលបានន្ៅតាំបនក់្ពាំផែនកេពុជា-ឡាវ 

្កេាភាព ៤.៤.៤ អនុវតតគន្ក្ម្មង្ន្ក្កាេេូលនីធោិាំក្ទ្នន MLC ្តីពីការក្តួតពិនិតយ
គុណភាពទ្ឹក និង្ការវាយតនេេទ្ឹកជាំនន ់ និង្ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួតន្ៅ
តាេទ្ន្នេន្េគង្គកនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា និង្ការបន្ង្កើតេជឈេណឌ ល
ពត័ម៌្មន                   

្កេាភាព ៤.៤.៥ ន្លើក ា្ំន្ណើ គន្ក្ម្មង្ពាកព់ន័ធនឹង្ការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍន៍
ធនធានទ្កឹ និង្អាង្ទ្ន្នេ ន្ែើេបី្ ុ ាំេូលនីធិោាំក្ទ្ពីយនតការពាក់
ពន័ធែូច្បជា ន្េគង្គ-ឡានឆ្ង្, ន្េគង្គ-ជប៉ាុន, ន្េគង្គ-កូន្រ ៉ា, ន្េគង្គ-
ឥណ្តឌ , ភាពជានែគូអាន្េរកិ-ន្េគង្គ, េហាអនុតាំបនន់្េគង្គជា
ន្ែើេ និង្ន្រៀបច្បាំការអនុវតត ន្ពលទ្ទ្ួលបានការោាំក្ទ្ ។ 

 
 ទិសបៅយុទធសាស្រសតទី៥៖ ការបលើកកម្ពស់ការយល់ៃឹរ និរការផ្សពវផ្ាយ 

ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ គឺ្ ាំន្ៅ ការងារន្លើកកេព្់ការយល់ែឹង្ នងិ្ែសពវែាយែល់ក្ក្ួង្-សាា បន័ 
និង្អនកពាកព់ន័ធ កែូ៏ច្បជាសាធារណជនទូ្ន្ៅ ទាំង្ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កន់្ក្កាេជាត ិអាំពីសារ ា្ំខាន ់សាា នភាព និង្
និនាន ការ ននទ្ន្នេន្េគង្គ នងិ្ធនធានធេាជាត ិ កែូ៏ច្បជា ឯកសារគតិយុតតិ យុទ្ធសាស្រ្ត ន្ោលនន្ោបាយ ផែនការ  
្កេាភាពការងារផែលបានអនុវតត ្េទិ្ធែលផែល្ន្ក្េច្បបាន នងិ្ទ្ិ្ន្ៅបនត ្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ ការ
អភវិឌ្ឍ ការន្ក្បើក្បា្់ និង្ការអភរិកសធនធានទ្ឹក នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាពទាំង្ន្ៅថ្នន ក់
ជាតិ និង្ថ្នន កត់ាំបន ់គឺជាអាទ្ភិាព ា្ំខាន ់ផែល គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវបាំន្ពញន្ែើេបី្ ន្ក្េច្បឲ្យបានន្ជាគជយ័ជាបនតកនុង្
កិច្បចែាំន្ណើ រការការងាររប្់ខេួន។ ការយល់ែឹង្បានកានផ់តទូ្ោយ នងឹ្ជួយ        ជក្េុញឲ្យម្មនការចូ្បលរេួកានផ់ត
្កេា និង្ការែតល់កិច្បច្ហការកានផ់តក្បន្ ើ្រ កនុង្កិច្បចខតិខាំក្បឹង្ផក្បង្ នងិ្្កេាភាពរេួ កនុង្ការក្គបក់្គង្ នងិ្
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានធេាជាតិ នងិ្អាង្ទ្ន្នេ បានកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព នងិ្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាព។ 
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ន្ែើេបឲី្យទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ អាច្ប្ន្ក្េច្បបានន្ដាយន្ជាគជយ័ ន្នាេះគ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវន្ផ្ទត តការយក
ច្បិតតទុ្កដាកអ់នុវតតឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាពនូវអាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 
 
ផលសវរមច ៥.១ ការយល់ដ្លងអាំពីកចិចរពមវរពៀងវមគងគ ឆាន៉ាាំ១៩៩៥ នី្ ិវិ្ ី វោលការណ៍ផណនាាំ និង

ឧបករណប៍វចចកវទ្សសរមប់ការរគប់រគង ការអភិវឌ៉ាឍ ការវរបើរបាស់ និងការអភិរក៉ាស
្នធានទ្លក និង្នធានពាកព់័នធកែុងអាងទ្វន ្រតូវបានបនតពរងលង និងវលើកកមពស់  

 ្កេាភាព ៥.១.១ ពក្ង្ឹង្្េតាភាពេស្រនតី នងិ្ក្កុេការងារន្ៅថ្នន កជ់ាតិផែលម្មន
ក្សាប ់ និង្បន្ង្កើតថាី ្ក្ម្មបចូ់្បលរេួ និង្ោាំក្ទ្ការអនុវតតលិខិត
បបទ្ដាា នគតិយុតតិ នងិ្ឧបករណ៍បន្ច្បចកន្ទ្្ជាធរម្មន ផែលម្មន
ក្សាប ់និង្បន្ង្កើតថា ី

្កេាភាព ៥.១.២ បនតែសពវែាយ និង្ន្លើកកេព្់ការយល់ែឹង្ ែល់អនកពាកព់ន័ធ 
តាេរយៈវគគបណតុ េះបណ្តត ល ្ិកាខ សាោ កិច្បចក្បជុាំ ទ្្សនៈកិច្បច
ែសពវែាយ ការន្បាេះពុេភផច្បក និង្តាេេន្ធោបាយ្េក្្បន្ែសង្
ន្ទ្ៀត និង្ជក្េុញន្លើការន្ក្បើក្បា្់ែលិតែលរប្់ MRC 

្កេាភាព ៥.១.៣ ជក្េុញការអនុវតតគន្ក្ម្មង្សាកលបង្ ន្ែើេបនី្លើកកេព្់ការយល់
ែឹង្ និង្ន្ធវើការែសពវែាយ         

ផលសវរមច ៥.២ យុទ្ធសាស្រសត វោលនវយាបាយ ផផនការ របាយការណ ៍លទ្ធផលថនការសិក៉ាារសាវរជាវ 
សមិទ្ធផលផដ្លសវរមចបាន និងសកមមភាពផដ្លបានអនវុតត សរមប់ការរគប់រគង ការ
អភិវឌ៉ាឍ ការវរបើរបាស់ និងការអភិរក៉ាស្នធានទ្លក និង្នធានពាក់ព័នធកែុងអាងទ្វន្ រតវូ
បានផ៉ាសពវផ៉ាាយ   

 ្កេាភាព ៥.២.១ ក្បេូល ន្លើក ា្ំន្ណើ ន្្នើ្ុាំ និង្ច្បង្ក្កង្ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត 
ន្ោលនន្ោបាយ ផែនការក្គបក់្គង្នងិ្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ កែូ៏ច្ប
ជារបាយការណ៍ លទ្ធែលននការ្ិកាក្សាវក្ជាវ និង្្េទិ្ធែល
ន្ែសង្ន្ទ្ៀតផែល្ន្ក្េច្បបាន 

្កេាភាព ៥.២.២ ែតល់ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត ន្ោលនន្ោបាយ ផែនការក្គបក់្គង្ 
និង្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ កែូ៏ច្បជារបាយការណ៍ លទ្ធែលននការ
្ិកាក្សាវក្ជាវ និង្្េទិ្ធែលន្ែសង្ន្ទ្ៀតផែល្ន្ក្េច្បបាន 
និង្្កេាភាពផែលបានអនុវតត ជូនែល់ក្ក្ួង្-សាា បន័ជា
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្ម្មជិក គ.ជ.ទ្.េ.ក និង្អង្គភាពន្េគង្គ ន្ែើេបកី្ជាប និង្ចូ្បលរេួ 
្ហការអនុវតត 

្កេាភាព ៥.២.៣ ែសពវែាយ ែល់អនកពាកព់ន័ធ និង្សាធារណជន តាេ    រយៈ្ិកាខ
សាោ កចិ្បចក្បជុាំ ការន្បាេះពុេភផច្បក នងិ្តាេេន្ធោបាយ្េក្្ប
ន្ែសង្ន្ទ្ៀត 

ផលសវរមច ៥.៣ របព័នធព័ត៌មន គ.ជ.ទ្.ម.ក រតូវបានវ្វើឲ៉ាយរបវសើរ និងរបសិទ្ធភាពថនកិចចដ្ាំវណើរការ រតូវ
បានវលើកកមពស ់ 

 ្កេាភាព ៥.៣.១ ពិនិតយន្ ើង្វញិ និង្ន្ធវើបច្បចុបបននភាពក្បពន័ធពត័ម៌្មន គ.ជ.ទ្.េ.ក 

្កេាភាព ៥.៣.២ ពក្ង្ឹង្ និង្ន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រន្គហទ្ាំពរ័ និង្បណ្តត ញ្ង្គេរប្់គ.ជ.
ទ្.េ.ក ន្ែើេបែីសពវែាយអាំពី្កេាភាពនិង្្េទិ្ធែលការងារ
រប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក ឲ្យបានកានផ់តទូ្លាំទូ្ោយ នងិ្ម្មនក្ប្ិទ្ធ
ភាព ែល់េែឈដាា នខាង្ន្ក្ៅ  

្កេាភាព ៥.៣.៣ ក្បេូល ពិនតិយ និង្ន្ធវើបច្បចុបបននភាពក្បន្ភទ្ទ្និននយ័ ពត័ម៌្មន
្ក្ម្មបោ់ាំក្ទ្ែល់ការន្រៀបច្បាំផែនការ ការពិនិតយតាេដាន ការ
្ិកា ក្សាវក្ជាវ ការន្ធវើន្្ច្បកតី្ន្ក្េច្បច្បិតត នងិ្្ក្ម្មបន់្ោល
បាំណង្ន្ែសង្ន្ទ្ៀត  

្កេាភាព ៥.៣.៤ ោាំក្ទ្ក្ប្ិទ្ធភាពននកិច្បចែាំន្ណើ រការក្បពន័ធពត័ម៌្មន និង្ការែសពវែាយ 

្កេាភាព ៥.៣.៥ ពក្ងឹ្ង្្េតាភាពអង្គភាព និង្េស្រនតីទ្ទួ្លបនាុក្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ 
និង្កិច្បចែាំន្ណើ រការក្បពន័ធពត័ម៌្មន ន្គហទ្ាំពរ័ និង្បណ្តត ញ្ង្គេ 

្កេាភាព ៥.៣.៦ ពក្ង្ឹង្្េតាភាពេស្រនតីទុ្កដាកទ់្ិនននយ័ ន្ៅតាេក្ក្ួង្-សាា បន័
ជា្ម្មជិក គ.ជ.ទ្.េ.ក 

្កេាភាព ៥.៣.៧ ពក្ង្ឹង្កិច្បចែាំន្ណើ រការ និង្ការតភាជ បក់្បពន័ធម្មនពត័ម៌្មនថ្នន កជ់ាត ិ
និង្ថ្នន កត់ាំបន ់។  

 ទិសបៅយុទធសាស្រសតទី ៦៖ ការពិនិតយតាម្ដាន និរការវាយតម្ម្ៃ   

 ការយល់ែឹង្អាំពសីាា នភាពអាង្ទ្ន្នេ និង្ការអភវិឌ្ឍកនុង្អាង្ ន្ៅកនុង្ក្បន្ទ្្តាេែង្ទ្ន្នេ និង្កនុង្អាង្
ទាំង្េូល គមឺ្មនសារៈណ្ត្់ និង្ក្តូវន្លើកកេព្់ជាក្បចាំ ន្ែើេបជីួយ ែល់ការន្រៀបច្បាំផែនការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍន៍
អាង្ទ្ន្នេ បានកានផ់តក្បន្ ើ្រ ។ 
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ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ ន្ផ្ទត តន្លើការពិនិតយតាេដានន្លើវឌ្ឍនភាពការងារ ្េទិ្ធែលផែល្ន្ក្េច្បជារេួ 
និង្តាេវ ិ្ ័យ កែូ៏ច្បបញ្ហា ក្បឈេ កនុង្ក្កបខណឌ កចិ្បច្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ និង្កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ន្ែើេបនី្លើក
កេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតផែនការរេួ និង្ទ្ិ្ន្ៅជាយុទ្ធសាស្រ្តផែលបានដាកន់្ច្បញ និង្រេួោន គិតគូរន្ដាេះ
ក្សាយ កនុង្កិច្បចខិតខាំក្បងឹ្ផក្បង្រេួ នងិ្ភាពជានែគូ ្ក្ម្មបប់ញ្ហា ក្បឈេកនុង្អាង្ទ្ន្នេ ន្ឆ្ព េះន្ៅ្ន្ក្េច្បបាននូវការ
ក្គបក់្គង្ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាពននធនធានទ្ឹក នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធ ្ក្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាព និង្
វបិុលភាព កនុង្អាង្ទ្ន្នេ ។ ទ្នាឹេនងឹ្ន្នាេះ ្េទិ្ធែលផែលកេពុជាទ្ទ្ួលបាន កនុង្ក្កបខណឌ កចិ្បច្ហក្បតិបតតិការ 
MRC កន៏ងឹ្ក្តូវន្រៀបច្បាំ ែង្ផែរ ។  

 ន្ែើេបឲី្យទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តន្នេះ អាច្ប្ន្ក្េច្បបានន្ដាយន្ជាគជយ័ ន្នាេះ គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវន្ផ្ទត តការយក
ច្បិតតទុ្កដាកអ់នុវតតឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាពនូវអាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ែូច្បខាង្ន្ក្កាេ៖ 

ផលសវរមច ៦.១ សាត៉ានភាពអាងទ្វន ្និងគវរមងអភិវឌ៉ាឍន ៍រតូវបានពិនតិ៉ាយតាមោន និង រាយការណ ៍
 ្កេាភាព ៦.១.១ តាេដាន នងិ្រាយការណ៍សាា នភាពជលសាស្រ្ត គុណភាពទ្កឹ 

ជលែល និង្ធនធានពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 
្កេាភាព ៦.១.២ ្ហការកនុង្ការន្រៀបច្បាំរបាយការណ៍ ្តីពីសាា នភាពអាង្ទ្ន្នេ         

ន្េគង្គ ឆ្ន ាំ២០២៣ 
្កេាភាព ៦.១.៣ ន្ធវើបច្បចុបបននភាពគន្ក្ម្មង្អភវិឌ្ឍនក៍នុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ។ 

ផលសវរមច ៦.២ វឌ៉ាឍនភាពការងារ សមិទ្ធផលការងារ បញ្ហ៉ារបឈម រតូវបានរួមោន៉ាពិនិត៉ាយ រាយការណ ៍នងិ
គិតគូរវោឹះរសាយ 

 ្កេាភាព ៦.២.១ ពិនិតយវឌ្ឍនភាព ្េទិ្ធែលការងារ ន្េន្រៀនបទ្ពិន្សាធន ៍ នងិ្
បញ្ហា ក្បឈេ តាេរយៈន្វទ្ិកាថ្នន កត់ាំបន ់ (បន្ច្បចកន្ទ្្, ក្កុេ
ការងារ, អភបិាលកិច្បច)  

្កេាភាព ៦.២.២ ពិនិតយវឌ្ឍនភាព ្េទិ្ធែលការងារ ន្េន្រៀនបទ្ពិន្សាធន ៍ នងិ្
បញ្ហា ក្បឈេ តាេរយៈន្វទ្កិាថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កន់្ក្កាេជាតិ 

្កេាភាព ៦.២.៣ តាេដាន ជក្េុញ នងិ្រាយការណ៍អាំពីការងារវេិជឈការន្ៅថ្នន ក់
ជាតិ ន្លើផែនកជលសាស្រ្ត ឧតុនិយេ, គុណភាពទ្ឹក, កាំណកកករ
លាប,់ ្ុខភាពន្អកូ ូ្ីុ, ជលែល និង្ន្្ែាកិច្បច្ង្គេ  

្កេាភាព ៦.២.៤ ន្រៀបច្បាំរបាយការណ៍ ្តីពីការចូ្បលរេួរប្់កេពុជា កនុង្ការអនុវតត 
ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ក្កុង្ន្្ៀេរាប ឆ្ន ាំ២០១៨ ននកិច្បចក្បជុាំកាំពូល
MRC ន្លើកទ្ី៣ ។ 

ផលសវរមច ៦.៣ សមិទ្ធផលផដ្លកមពុជាទ្ទ្ួលបាន កែុងរកបខ័ណឌកិចចសហរបតិបតតិការ MRC រតូវបាន
ចងរកង 

 ្កេាភាព ៦.៣.១ ន្រៀបច្បាំរបាយការណ៍ ្តីពី្េទិ្ធែលផែលកេពុជាទ្ទ្ួលបាន កនុង្
ក្កបខណ័ឌ កិច្បច្ហក្បតបិតតកិារ MRC ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ។ 
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ជំព ូក ៤ 

ការអនុវតតផ្នការយទុ្ធសាស្តេត គណៈកមាា ធកិារជាតិទ្សនេសម្គងគកម្ពជុា ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ 

 

៤.១  ផ្នការការងារ និងថវិកា  
៤.១.១. ផផ្នការការងារ  
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្ន ាំ រប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក នងឹ្ក្តូវអនុវតតតាេរយៈការន្រៀបច្បាំផែនការ្កេាភាពការងារ

លេអតិក្បចាំឆ្ន ាំនីេយួៗ ន្ដាយពិភាកានែាកនុង្អគគន្លខាធកិារដាា នគ.ជ.ទ្.េ.ក ផែអកន្លើែល្ន្ក្េច្ប និង្្កេាភាព
ផែលបានកាំណតក់នុង្ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តនីេយួៗ ផែលម្មនកនុង្ជាំពូក៣ ខាង្ន្លើ ។ ន្ែើេបងីាយក្្ួលកនុង្ការពិនិ
តយតាេដាន និង្វាយតនេេអាំពកី្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្ន ាំ រប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក ន្នាេះ ្ូច្បនករ
្ក្ម្មបទ់្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តនីេយួៗ ន្ៅកក្េតិែល្ន្ក្េច្ប ក្តូវបានកាំណតែូ់ច្បកនុង្ ឧបសមព័នធ ៣ ។  

៤.១.២. ផផ្នការថវិកា  
ផែនការថវកិា្ក្ម្មបអ់នុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត នឹង្ក្តវូន្រៀបច្បាំក្្បន្ៅតាេផែនការថវកិាកេាវធិីរប្់

រាជរដាា ភបិាល និង្តាេក្បភពថវកិាពីនែគូោាំក្ទ្។ ផែនការថវកិាកេាវធិីក្បចាំឆ្ន ាំ នឹង្ផច្បង្លេអតិអាំពីន្ោលបាំណង្ 
កេាវធិី អនុកេាវធិី ច្បន្ងាក េ្កេាភាព នងិ្តក្េូវការថវកិា ផែលនឹង្ក្តូវពិភាកានែាកនុង្អគគន្លខាធិការដាា ន                  
គ.ជ.ទ្.េ.ក ។  

តក្េូវការថវកិាន្ែើេបោីាំក្ទ្ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគ.ជ.ទ្.េ.កម្មនច្បាំនួន្របុក្បម្មណ ៨៧.៦៩២ 
ោនន្រៀល ផែលកនុង្ន្នាេះ ថវកិាជាតិម្មនច្បាំនួន ៣៨.១៣៥ ោនន្រៀល (៤៤%)  នងិ្ន្ក្ៅពីន្នេះ ទ្ឹកក្បាកច់្បាំននួ
ក្បម្មណ ១២ ោនែុោេ រ (៥៦%) ជាតក្េូវការេូលនីធោិាំក្ទ្ពីនែគូអភវិឌ្ឍន ៍សាា បន័ហិរញ្ា វតាុ ឬពីនែគូពាកព់ន័ធ
ន្ែសង្ន្ទ្ៀត តាេរយៈជាំនួយឥត ា្ំណង្ និង្ក្បាកក់េចហិីរញ្ាបបទន ្ក្ម្មបោ់ាំក្ទ្ការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ នងិ្តាេ
្កេាភាពពាកព់ន័ធកនុង្ផែនការ្កេាភាព រេួទាំង្ការងារវេិែឈការេុខងារ្នូលននការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេរប្់     
គណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ ែង្ផែរ។  

តក្េូវការថវកិាែូច្បម្មនជូនភាជ បក់នុង្ ឧបសមព័នធ១ នងិ្ ២ ន្ែើេបោីាំក្ទ្ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត                     
គ.ជ.ទ្.េ.ក ម្មនច្បាំនួន្របុក្បម្មណ ៨៧.៦៩២ ោនន្រៀល ផែលកនុង្ន្នាេះ ថវកិាជាតិម្មនច្បាំននួ ៣៨.១៣៥ 
ោនន្រៀល (៤៤%)  នងិ្ន្ក្ៅពីន្នេះ ទ្កឹក្បាកច់្បាំននួក្បម្មណ ១២ ោនែុោេ រ (៥៦%) ជាតក្េូវការេូលនីធិោាំក្ទ្ពី
នែគូអភវិឌ្ឍន ៍ សាា បន័ហិរញ្ា វតាុ ឬពីនែគូពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត តាេរយៈជាំនួយឥត ា្ំណង្ និង្ក្បាកក់េចហិីរញ្ា
បបទន ្ក្ម្មបោ់ាំក្ទ្ការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ និង្តាេ្កេាភាពពាកព់ន័ធកនុង្ផែនការ្កេាភាព រេួទាំង្ការងារវេិែឈ
ការេុខងារ្នូលននការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេរប្់ MRC ែង្ផែរ។  

ក្បភពធនធានថវកិារប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក ្ក្ម្មបអ់នុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរប្់ខេួន បានេកពថីវកិាជាត ិ
ផែលជាកញ្ចបថ់វកិាន្ដាយផ ក ន្ៅកនុង្ក្កបខណ័ឌ ថវកិាក្បចាំឆ្ន ាំ រប្់ក្ក្ួង្ធនធានទ្ឹក និង្ឧតុនិយេ ផែលអនុ
េត័ន្ដាយរាជរដាា ភបិាល និង្ក្តូវន្ក្ោង្ន្ ើង្តាេរយៈការន្ធវើបច្បចុបបននភាពផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវកិា ៣ឆ្ន ាំរ ាំកិល ។ 
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ថវកិាជាតិន្នេះ គឺន្រៀបជាថវកិាកេាវធិី ក្តូវម្មន្ូច្បនាករ្េទិ្ធកេា ្ក្ម្មបជ់ាយនតការតាេដាន ន្ែើេបវីា្់ផវង្ និង្
ន្ធវើរបាយការណ៍លទ្ធែលកនុង្ឆ្ន ាំ និង្លទ្ធែលចុ្បង្ន្ក្កាយ ន្ៅតាេកេាវធិី និង្អនុកេាវធិនីីេយួៗ ។ ថវកិាកេាវធិ ីក្តូវ
កាំណតឲ់្យបានច្បា្់នូវនថេធាតុចូ្បល ផែលរេួម្មនការច្បាំណ្តយច្បរនត នងិ្ច្បាំណ្តយេលូធន  ចាំបាច្ប់្ ក្ម្មបក់ារអនុ
វតតច្បន្ងាក េ្កេាភាព អនុកេាវធិី និង្កេាវធិ។ី  

ក្ក្ួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ កក៏្តូវចូ្បលរេួ នងិ្ោាំក្ទ្ែល់ការអនុវតតការងារវេិជឈការកនុង្ក្កបខណា កិច្បច្ហ
ក្បតិបតតិការ MRC ផែលពាកព់ន័ធនងឹ្្េតាកិច្បចទ្ទ្ួលខុ្ក្តូវ តាេរយៈផែនការការងាររប្់ខេួន ែង្ផែរ។ ថវកិា 
្ក្ម្មប់្ កេាភាពេខុងារ្នូលកនុង្ការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេ គឺក្គបក់្គង្ន្ដាយន្លខាធិការដាា ន MRC ន្ែើេបអីនុវតត
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្ន ាំ រប្់ MRC ផែល ថវកិាន្នេះកជ៏ាក្បភពេយួ ចូ្បលរេួោាំក្ទ្ែល់ការអនុវតតផែនការយុទ្ធ
សាស្រ្ត គ.ជ.ទ្.េ.ក ែង្ផែរ។ ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត MRC ន្ធវើន្ ើង្តាេរយៈផែនការការងារក្បចាំឆ្ន ាំ
នីេយួៗ ផែលម្មនជា្កេាភាពថ្នន កត់ាំបន ់ ចូ្បលរេួបាំន្ពញន្ដាយ្កេាភាពថ្នន កជ់ាតិននក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក
នីេយួៗ ្ាិតន្ក្កាេកញ្ចបថ់វកិារេួេយួ (Basket  Fund)។ ថវកិារេួន្នេះ ម្មនក្បភពេកពីជាំនួយរប្់ក្បន្ទ្្នែ
គូអភវិឌ្ឍន ៍រប្់ MRC និង្ថវកិាវភិាគទនពីក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក។ កេពុជា កែូ៏ច្បក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកន្ែសង្ន្ទ្ៀត
ផែរ ជាភាគី្ហការចូ្បលរេួអនុវតត្កេាភាព MRC ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ នងិ្ថ្នន កត់ាំបន ់ ។ ការបា៉ា នស់ាា នជាទូ្ន្ៅថ្ន 
ថវកិាច្បាំនួនក្បម្មណ៨០% នងឹ្ក្តូវបានន្ក្បើក្បា្់្ក្ម្មប់្ កេាភាព និង្ន្ោលបាំណង្រេួោន ថ្នន កត់ាំបន ់ នងិ្្ម្ម
ម្មក្តក្បម្មណ៥% នងឹ្ន្ក្បើក្បា្់្ក្ម្មប់្ កេាភាពោាំក្ទ្ន្ៅថ្នន កជ់ាតិន្ៅកនុង្ក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិកនីេយួៗ ។  

ន្ក្ៅពីថវកិាជាតិ គ.ជ.ទ្.េ.ក កអ៏ាច្ប នងិ្ក្តូវ្វេះផ្វង្រកជាំនួយ និង្វភិាគទន ជាំនួយឥត ា្ំណង្ ពីនែគូ
អភវិឌ្ឍន ៍្ហគេនអ៍នតរជាតិ និង្យនតការពាកព់ន័ធនានាម្មនែូច្បជា ន្េគង្គ-ឡានឆ្ង្, ន្េគង្គ-ជប៉ានុ, ន្េគង្គ-កូន្រ ៉ា, 
ន្េគង្គ-ឥណ្តឌ , ភាពជានែគូអាន្េរកិ-ន្េគង្គ, េហាអនុតាំបនន់្េគង្គជាន្ែើេ ឬកជ៏ាកេច ី ផែលន្ធវើន្ ើង្តាេការយល់
ក្ពេពីរាជរដាា ភបិាល ។  
          
៤.២ ការសរៀបចំអនុវតត  

ែូច្បបានន្រៀបរាបខ់ាង្ន្លើ ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត គ.ជ.ទ្.េ.ក គឺក្តូវអនុវតតតាេរយៈផែនការ
្កេាភាពការងារផែលក្តូវន្រៀបច្បាំជាន្រៀង្រាល់ឆ្ន ាំ ន្ដាយផែអកន្លើការពិភាកាន្ដាយអគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ
.ក នងិ្ការពិនិតយន្លើវឌ្ឍនភាពការងារ្ន្ក្េច្បបាន ន្េន្រៀនបទ្ពិន្សាធន ៍ និង្តក្េូវការជាអាទ្ិភាពកនុង្ក្កបខណឌ
សាា បន័ គ.ជ.ទ្.េ.ក និង្កិច្បច្ ហក្បតិបតតិការតាំបន ់។ ខាង្ន្ក្កាេន្នេះ ជាអភកិ្កេការងារ ា្ំខាន់ៗ េយួច្បាំននួ ផែល
បានអនុវតតកនុង្ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តកនេង្េក និង្ក្តូវបនតន្លើកកេព្់ ន្ែើេបោីាំក្ទ្ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ន ាំ
២០២១-២០២៥ រប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក ឲ្យម្មនក្ប្ិទ្ធភាព និង្ទ្ទ្ួលបានន្ជាគជយ័៖  

- ការធានាបានថ្ន ផែនការ្កេាភាព បានអនុវតតក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព និង្តាេន្ពលន្វោ
កាំណត ់នងិ្ន្ដាយម្មនធនធានក្គបក់្ោន ់ 

- ការពិនិតយវឌ្ឍនភាពការងារ ន្ដាេះក្សាយបានទនន់្ពលន្វោ និង្ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព នូវ
រាល់បញ្ហា ក្បឈេ និង្តក្េូវការជាអាទ្ិភាព ន្ដាយម្មនការចូ្បលរេួ 
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- ការន្លើកកេព្់សាា រតីការងារជាក្កុេ 
- ការន្រៀន្ូក្ត ពីបទ្ពិន្សាធន ៍និង្ការអនុវតត 
- ការផច្បករ ាំផលកពត័ម៌្មន ច្បាំន្ណេះែងឹ្ ជាំនាញ បទ្ពិន្សាធន ៍និង្ការអនុវតតលអ 
- ការោាំក្ទ្ែល់ការអនុវតត្កេាភាពវេិជឈការេុខងារ្នូល កនុង្ការក្គបក់្គង្អាង្ទ្ន្នេរប្់ MRC  
- ការពិន្ក្ោេះន្ោបល់នែាកនុង្ និង្ជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ជា្ម្មជិក នងិ្អនកពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត 

ន្លើការងារតាេវ ិ្ ័យជាំនាញ និង្អនតរវ ិ្ ័យ  
- កិច្បច្ហការទនន់្ពលន្វោ និង្ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព 
- ការន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននក្កុេការងារ ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ នងិ្ការចូ្បលរេួកនុង្ក្កុេការងារថ្នន កត់ាំបន់

ផែលម្មនក្សាប ់នងិ្បន្ង្កើតថា ី
- ការកសាង្បណ្តត ញ និង្ភាពជានែគូ 
- ការន្លើកកេព្់ការបស្រញ្ហជ បន្យនឌ្រ័កនុង្ការងារក្គបក់្គង្ធនធានទ្ឹក និង្អាង្ទ្ន្នេច្បក្េេុះ និង្  
- ការកាំណតហ់ានីភយ័ និង្ការក្គបក់្គង្ ្ក្ម្មបធ់ានាបាននូវក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតត ។ 

 

៤.៣ ការចូលរួម្ និងកិចចេហការពីភាគីពាក់ព័នធ  
កនុង្នាេជាក្បន្ទ្្្ម្មជកិេយួកនុង្ក្កបខណ័ឌ កិច្បច្ហក្បតិបតិតការ MRC កេពុជា នាន្ពលកនេង្េក ក៏

ែូច្បជាបច្បចុបបនន បាននឹង្កាំពុង្ចូ្បលរេួច្បាំផណកោ៉ា ង្្កេាកនុង្កិច្បចខិតខាំក្បងឹ្ផក្បង្រេួ ជាេយួក្បន្ទ្្ជា្ម្មជិក
ន្ែសង្ន្ទ្ៀត និង្ន្លខាធិការដាា ន MRC ន្ែើេបនី្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតកចិ្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គឆ្ន ាំ ១៩៩៥ 
និង្នីតិវធិីក្គបក់្គង្ការន្ក្បើក្បា្់ទ្ឹក កែូ៏ច្បជាផែនការរេួ ម្មនជាអាទ្ិ៍ យុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ ផែនការយុទ្ធសា
ស្រ្ត ៥ឆ្ន ាំ (២០១៦-២០២០) យុទ្ធសាស្រ្ត នងិ្ផែនការន្េតាេវ ិ្ ័យ រេួម្មន ជលែល នាវាច្បរណ៍ បផក្េបក្េួល
អាកា្ធាតុ  ទ្ឹកជាំនន ់ន្ក្ោេះរាាំង្្ៃួត បរសិាា ន វារអីគគិ្នី កនុង្ន្ោលន្ៅរេួ ន្ែើេបជីក្េុញ និង្ោាំក្ទ្ការអភវិឌ្ឍ និង្
ការក្គបក់្គង្ក្បកបន្ដាយច្បីរភាពកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ។  

្េទិ្ធែលផែល MRC ្ន្ក្េច្បបានរហូតេកែល់ន្ពលន្នេះ កន៏្កើតន្ច្បញពីការរេួច្បាំផណកផែលបានេក
តាេរយៈការពក្ង្ឹង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការជាេយួនែគូ្នានា (ច្បិន នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) និង្ការោាំក្ទ្ទាំង្ផែនកហិរញ្ា វតាុ 
និង្បន្ច្បចកន្ទ្្ ពីនែគូអភវិឌ្ឍន ៍ និង្ពីការោាំក្ទ្ និង្ចូ្បលរេួកនុង្ភាពជានែគូ ពីនែគូ្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គន្ែសង្
ន្ទ្ៀត ។  

កិច្បចការបនត ន្ែើេបនី្លើកកេព្់ការចូ្បលរេួ និង្កិច្បច្ហក្បតបិតតិការឲ្យបានកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព ពីក្គប់
ភាគីពាកព់ន័ធ ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ កនុង្ែាំន្ណើ រការន្រៀបច្បាំ កែូ៏ច្បជាការអនុវតតផែនការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទ្ឹក និង្
ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ក្ពេទាំង្ន្ៅបឋនីយជីវេណឌ លបងឹ្ទ្ន្នេសាប គ.ជ.ទ្.េ.ក កនុង្នាេជាសាា បន័
្ក្េប្ក្េួល នឹង្ខតិខាំយកច្បិតតទុ្កដាក ់ ន្ដាយពិនតិយយនតការ និង្បន្ង្កើនន្វទ្ិកា្េក្្ប ្ក្ម្មបក់ារពិន្ក្ោេះ
ន្ោបល់ជាេយួក្ក្ួង្ សាា បន័ ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ នងិ្ផែនកជាំនាញន្ៅថ្នន កន់្ក្កាេជាតិ កែូ៏ច្បជា ជាេយួអង្គការេនិផេន
រដាា ភបិាល អង្គការ្ង្គេ្ីុវលិ ្ហគេនេ៍ូលដាា ន និង្អនកពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ឲ្យបានកានផ់តទូ្លាំទូ្ោយ 
្ក្ម្មបក់ិច្បចការពាកព់ន័ធ ទាំង្ន្ៅថ្នន កន់្ក្កាេជាតិ ថ្នន កជ់ាត ិនិង្ថ្នន កត់ាំបន ់។ 
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បផនាេពីន្លើន្នេះ គ.ជ.ទ្.េ.ក កន៏ឹង្បនត្ហការជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ ន្ែើេបចូី្បលរេួច្បាំផណក
ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព ននការចូ្បលរេួរប្់កេពុជា កនុង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្ក្កាេយនតការតាំបនព់ាកព់ន័ធន្ែសង្
ន្ទ្ៀត ផែល្ក្េប្ក្េួលន្ដាយក្ក្ួង្ សាា បន័ន្ែសង្ន្ទ្ៀត ជាពិន្្្ន្ដាយក្ក្ួង្ការបរន្ទ្្ និង្្ហ
ក្បតិបតតិការអនតរជាត ិ ម្មនជាអាទ្ិ៍៖ កិច្បច្ហក្បតិបតតកិារន្េគង្គ-ឡានឆ្ង្, ន្េគង្គ-ជប៉ានុ, ន្េគង្គ-កូន្រ ៉ា, ន្េគង្គ-
ឥណ្តឌ , ភាពជានែគូន្េគង្គ-អាន្េរកិ, េហាអនុតាំបនន់្េគង្គជាន្ែើេ។  

ការបស្រញ្ហជ បផែនកន្យ៉ានឌ្រ័ កនុង្ផែនការ និង្្កេាភាពការងាររប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក នឹង្ក្តូវបានគិតគូរយកច្បិតត
ទុ្កដាកប់ផនាេន្ទ្ៀត ន្ែើេបនី្លើកកេព្់ឲ្យបានកានផ់តក្បន្ ើ្រ ា្ំន្ៅឆេុេះបញ្ហច ាំង្ឲ្យន្ឃើញកានផ់តច្បា្់ថ្ន តួនាទ្ី
រប្់ស្រ្តី និង្បុរ្ គឺម្មនសារ ា្ំខានែូ់ច្បោន និង្េនិអាច្បខវេះបានកនុង្ក្គបក់ិច្បចការ និង្ផែនក្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ នងិ្ 
ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយច្បីរភាព ននធនធានទ្ឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ ទាំង្ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ និង្កនុង្ក្កបខណ័ឌ តាំបន ់។ 
 

៤.៤ ការប្គប់ប្គងហានិភ័យ 
ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព និង្ទ្ទ្ួលបានន្ជាគជយ័ គឺ

អាក្្័យន្លើកតាត ជាន្ក្ច្បើន រេួម្មន ផែនកធនធាន (េនុ្ស ថវកិា េន្ធោបាយោាំក្ទ្ ពត័ម៌្មន) ការចតផ់ច្បង្អនុវតត កិច្បច
្ហការ ការោាំក្ទ្ ការចូ្បលរេួ និង្ការ្ក្េប្ក្េួលជាន្ែើេ ។  ភាព/បច្បចយ័េនិអាំន្ណ្តយែលណ្តេយួ ផែល
អាច្បន្កើតម្មន ន្ធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ែល់ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត  ន្ទេះ្ាិតកនុង្ទ្ក្េង្អ់វីកន៏្ដាយ គឺជាហានិភយ័ 
ផែលក្តូវយកច្បិតតទុ្កដាកគ់ិតគូរន្ដាេះក្សាយឲ្យបានក្បន្ ើ្រ ។  

តារាង្ខាង្ន្ក្កាេន្នេះ ជាក្បន្ភទ្ហានិភយ័េយួច្បាំនួន ផែលអាច្បនឹង្ន្កើតម្មន ន្ធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ែល់ការអនុវតត
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែល គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវយកច្បតិតទុ្កដាក៖់ 

 
ល.រ របវភទ្ហានិភ័យ បរិយាយ វិធានការជាដ្ាំវណាឹះរសាយ 

១ ្េតាភាពជាំនាញ េនិន្ឆេើយ
តបបានន្ពញន្លញតាេ
តក្េូវការការងារ 

ច្បាំន្ណេះែឹង្ និង្ជាំនាញនន
ធនធានេនុ្សបច្បចុបបននន្លើផែនក
ធនធានធេាជាតិ និង្ការ
ក្គបក់្គង្ ន្ៅម្មនកក្េតិ និង្េយួ
ច្បាំនួន ក្តូវចូ្បលនិវតតនែ៍ង្ផែរ ។ 

- ែតល់ច្បាំន្ណេះែឹង្ និង្ជាំនាញបផនាេន្ឆេើយ
តបន្ៅនឹង្តក្េូវការជាក់ផ ត្ង្ តាេរយៈ
ការបណតុ េះបណ្តត ញ និង្ការន្ែារច្បាំន្ណេះ
ែឹង្ និង្បទ្ពិន្សាធន៍ 

- ការន្ក្ជើ្ន្រ ើ្ េស្រនតីជាំនាញ ឬជាំនាញការ/
ទ្ីក្បឹកា្េក្្បបផនាេ ។ 

២ ថវកិាម្មនកក្េតិ ្ក្ម្មបអ់នុ
វតតការងារ  

ផែនការការងារម្មនទ្ាំហាំន្កើន
ន្ ើង្ និង្ម្មនតក្េូវការអនុវតត
ការងារចាំបាច្បប់នាា នប់ផនាេ ។ 

- កាំណតអ់ាទ្ិភាពការងារផែអកន្លើធនធាន
ផែលម្មន 

- វ្េះផ វ្ង្រកធនធានបផនាេពីក្បភពន្ែសង្ 
្ក្ម្មប់ោាំក្ទ្ែល់ការអនុវតតការងារ 
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- ន្ក្តៀេបក្េុង្ធនធាន និង្ន្ ន្ើ្ុាំការោាំក្ទ្
ន្ែើេបអីនុវតតការងារចាំបាច្បប់នាា ន ់។ 

៣ កិច្បច្ក្េប្ក្េួល ខវេះការោាំ
ក្ទ្ន្ពញន្លញ និង្ការចូ្បល
រេួ ម្មនកក្េតិ 

ក្ក្ួង្-សាា បន័ និង្នែគូពាកព់័នធ
ន្ែសង្ន្ទ្ៀត ម្មនកិច្បចការន្កើន
ន្ ើង្ជាលាំដាប់ និង្េស្រនតីក្តូវន្ផ្ទត
តន្លើការន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធ
ការងារ្ក្ម្មប់សាា បន័ខេួនជា
អាទ្ិភាព តាេផែនការការងារ 
និង្ការទ្ទ្ួលខុ្ក្តូវ ។ 

- ពក្ង្ឹង្អង្គភាពន្េគង្គ ន្ៅតាេក្ក្ួង្ សាា
បន័ជា្ម្មជិក និង្ការជួយ ន្ក្ជាេផក្ជង្ពី
្ម្មជិកតាំណ្តង្ក្ក្ួង្ សាា បន័ 

- ែសពវែាយការងារន្េគង្គ ឲ្យបានកានផ់ត
ទូ្លាំទូ្ោយ និង្ការផច្បករ ាំផលកពត័ម៌្មន 

- បន្ង្កើនការចូ្បលរេួរប្់ភាគីពាក់ពន័ធតាេ
កិច្បចការ ផែលម្មនការពាកព់ន័ធ ។ 

៤ អាទ្ិភាពការងារបនាា ន ់ ផត
េនិម្មនកនុង្ផែនការ 

តក្េូវការបនាា ន ់ រប្់ថ្នន កែ់ឹកនាាំ 
ន្លើកិច្បចការចាំបាច្ប ់ ផែលេនិបាន
ន្ក្ោង្ទុ្កេុន។ 

 

- ន្រៀបច្បាំផែនការ និង្ពិនិតយន្ ើង្វញិន្លើកិច្បច
ការផែលកាំពុង្អនុវតត និង្អាទ្ិភាពចាំបាច្ប់
បនាា ន ់ ន្ដាយម្មនធនធានោាំក្ទ្ន្ែើេបអីនុ
វតត 

- ចតេ់ស្រនតីជាំនាញ្េក្្ប ន្ែើេបបីាំន្ពញ
ការងារបនាា ន់ តាេន្ពលន្វោកាំណត ់។ 

៥ ការផច្បករ ាំផលកពត័ម៌្មន 
ទ្ិនននយ័ េនិបានន្ឆេើយតប
បានទនន់្ពលន្វោ និង្តាេ
តក្េូវការ 

ម្មនតក្េូវការទ្ិននន័យ ពត័ម៌្មន 
ន្ែើេបី្ ិកា វភិាគ តាេដានពិនិ
តយ និង្វាយតនេេ កែូ៏ច្បជាការន្ធវើ
ន្្ច្បកតី្ន្ក្េច្បន្ែសង្ៗ ្ក្ម្មប់
ោាំក្ទ្ែល់ការន្រៀបច្បាំផែនការ ការ
អភវិឌ្ឍ និង្ការក្គប់ក្គង្អាង្
ទ្ន្នេ និង្ធនធានកនុង្អាង្ ។ 

- ពក្ង្ឹង្យនតការផែលម្មនក្សាប ់ ន្ែើេបជីួយ 
្ក្េប្ក្េួលនែាកនុង្ន្លើ ា្ំន្ណើ ន្ ន្ើន្ ើង្ 

- តាេដានន្លើ ា្ំន្ណើ ្ុាំទ្ិននន័យ នងិ្
ពត័ម៌្មន និង្ន្ ន្ើ្ុាំកិច្បច្ហការពីភាគី
ពាកព់ន័ធ ន្ឆេើយតបតាេកាលន្វោកាំណត់ 

- ន្បើចាំបាច្ប់ ក្តូវជួបពិភាកាន្ដាយផ្ទា ល់ន្ៅ
សាា បន័ន្ ន្ើ្ុាំ ន្ែើេបែីតល់ការយល់ែឹង្
បផនាេអាំពី ា្ំន្ណើ ្ុាំ ។ 

៦ ន្ពលន្វោ និង្តក្េូវការ
ពិន្ក្ោេះន្ោបល់ ្ក្ម្មបក់ិច្បច
ការកនុង្ក្កបខណឌ គណៈកេា
ការទ្ន្នេន្េគង្គ ម្មនន្ក្ច្បើន 

កិច្បចការតាំបន ់ តក្េូវឲ្យម្មនការ
ពិភាកា និង្ការពិន្ក្ោេះន្ោបល់
ន្ក្ច្បើន ទាំង្ន្ៅថ្នន ក់ជាតិ និង្
កក្េតិតាំបន ់។ 

- ្ក្េប្ក្េួលកាំណត់ន្ពលន្វោឲ្យបាន
ច្បា្់ោ្់ និង្ម្មនការឯកភាពោន  

- ក្តូវន្រៀបច្បាំក្ពឹតតិការណ៍ពាកព់ន័ធជាបប់នតោន  
តាេការចាំបាច្ប់ ។ 

៧ យនតការតាំបន ់ និង្ទ្ាំហាំ
ការងារពាកព់ន័ធន្កើនន្ ើង្ 

ន្ក្ៅពីគណៈកេាការទ្ន្នេន្េគង្គ, 
ន្ៅម្មនយនតការតាំបន ់ និង្
ន្ទ្វភាគីផែលពាកព់ន័ធនឹង្ន្េគ
ង្គជាន្ក្ច្បើនន្ទ្ៀត និង្ម្មនកិច្បចការ

- ពក្ង្ឹង្្េតាភាពនាយកដាា នពាកព់ន័ធ និង្
ន្រៀបច្បាំន្ក្តៀេលកខណៈឲ្យបានក្បន្ ើ្រ 
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ពាកព់ន័ធផែលន្ ន្ើឲ្យម្មនការចូ្បល
រេួពីគ.ជ.ទ្.េ.ក ែូច្បជា កិច្បច
្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ-ឡាន
ឆ្ង្, ន្េគង្គ-ជប៉ាុន, ន្េគង្គ-កូន្រ ៉ា, 
ន្េគង្គ-ឥណ្តឌ  ភាពជានែគូន្េគ
ង្គ-អាន្េរកិ េហាអនុតាំបនន់្េគ
ង្គជាន្ែើេ និគណៈកេាការច្បក្េុេះ
ន្ទ្វភាគីរវាង្កេពុជា ជាេយួ
ក្បន្ទ្្ន្ែសង្។   

- តាេដាន ទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ ន្ែើេបកី្ប្ិទ្ធភាព
ការងារ និង្ការន្ឆេើយតបឲ្យបានទនន់្ពល
ន្វោ ។ 
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ជំពកូ ៥ 

ការពិនិតយតាម្ដាន និងការវាយតម្ម្េ 

 
៥.១ សោលបំណង ម្នការពិនិតយ តាម្ដាន និងវាយតម្ម្េ 

ការពិនិតយតាេដាន នឹង្ក្តូវន្ធវើជាក្បចាំ កនុង្កាំ ុង្ន្ពលននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត រឯីការវាយតនេេ 
នឹង្ក្តូវន្រៀបច្បាំន្ធវើន្ៅន្ពលពាកក់ណ្តត លអណតតិតាេរយៈការពិនិតយន្ ើង្វញិ និង្ន្ៅចុ្បង្បញ្ចបន់នការអនុវតត
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ។ ន្ោលបាំណង្ ា្ំខាន ់ននការពិនិតយតាេដាន និង្ការវាយតនេេ គឺន្ែើេបធីានាក្ប្ិទ្ធភាព និង្
ភាពន្ជាគជយ័ននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តផែលបានែាំន្ណើ រការ និង្តក្េូវការន្លើការន្រៀបច្បាំផែនការយុទ្ធ
សាស្រ្តបច្បចុបបននភាព និង្ថាី ន្ឆេើយតបនងឹ្បញ្ហា ក្បឈេ នងិ្កាោនុវតតិភាពថាីៗ កនុង្អាង្ទ្ន្នេ ។ 

ន្ែើេបោីាំក្ទ្ែល់ន្ោលបាំណង្ខាង្ន្លើន្នេះ ្ូច្បនាករ្ក្ម្មបទ់្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តនេីយួៗននផែនការយុទ្ធ
សាស្រ្ត ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ន្ៅកក្េតិែល្ន្ក្េច្ប ក្តូវបានកាំណតែូ់ច្បកនុង្ ឧប្េពន័ា ៣ ។  
 

៥.២  ការពិនិតយស ើងវិញពាក់កណ្តាលអាណតតិ ម្នការអនុវតតផ្នការយុទ្ធសាស្តេត 
ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគ.ជ.ទ្.េ.ក ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ន្ៅន្ពលឈ្លនចូ្បលែល់ពាក ់                  

កណ្តត លអាណតតិ គកឺនុង្ឆ្ន ាំ២០២៣ នឹង្ក្តូវន្ធវើការពិនិតយន្ ើង្វញិ ន្ែើេបវីាយតនេេអាំពីវឌ្ឍនភាព ភាពក្បឈេ ន្េ
ន្រៀននិង្បទ្ពិន្សាធន៍្ តីពីការអនុវតត នងិ្ន្ែើេបែីតល់នូវអនុសា្ន ៍ និង្ពិនិតយន្លើកិច្បចការផែលក្តូវន្ធវើបនត្ក្ម្មបរ់
យៈន្ពលខាង្េុខ។ ការពនិិតយន្ ើង្វញិន្នេះនឹង្ផែអកន្លើលទ្ធែលការងារផែល្ន្ក្េច្បបានផែលម្មនកនុង្របាយ
ការណ៍ និង្កិច្បចក្បជុាំក្បចាំផខ ក្តីម្ម្ ឆម្ម្ រប្់អគគន្លខាធិការដាា នគ.ជ.ទ្.េ.ក និង្របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ
រប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក ។ 

អគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក នងឹ្ពិនតិយន្រៀបច្បាំការពិនិតយន្ ើង្វញិននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
ន្ៅពាកក់ណ្តដ លអាណតត ិ កនុង្ឆ្ន ាំ២០២៣ ន្ដាយនងឹ្ន្រៀបច្បាំជារបាយការណ៍្តីពីការពនិិតយន្ ើង្វញិននការអនុវតត
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តន្ៅពាកក់ណ្តដ លអាណតតិ  នងិ្ន្ធវើការែសពវែាយនែាកនុង្ន្ែើេបរីេួោន ខិតខាំបនតន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធ
ភាពននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ឲ្យបានកានផ់តក្បន្ ើ្រន្ឆ្ព េះន្ៅ្ន្ក្េច្បឲ្យបានការបញ្ចបន់្ដាយន្ជាគជយ័ ។    
 

៥.៣ របាយការណ៍ប្បចំឆ្ាំ និងរបាយការណប៍ញ្ចប់ ម្នការអនុវតតផ្នការយុទ្ធសាស្តេត 
វឌ្ឍនភាព និង្្េទិ្ធែលផែល្ន្ក្េច្បបាន ពីការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៥ នឹង្

ក្តូវន្រៀបច្បាំន្ដាយអគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក កនុង្របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំរប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក ន្ដាយន្ផ្ទត តន្លើ
ទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តទាំង្៦ ននផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត រេួម្មន៖ ទ្ី១) ការន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពន្លើការងារ្ក្េប



ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥                                                          ទ្ាំពរ័ទី្ 44 
 
 

្ក្េួល ទ្ី២) ការពក្ង្ឹង្កិច្បច្ ហក្បតិបតតិការ និង្ភាពជានែគូ ទ្ី៣) ការពក្ង្ឹង្សាា បន័ និង្ធនធានេនុ្ស ទ្៤ី) 
ការ្ិកាក្សាវក្ជាវ ការន្រៀបច្បាំ និង្ការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ ទ្ី៥) ការន្លើកកេព្់ការយល់ែងឹ្ និង្ការែសពវែាយ នងិ្ទ្ី
៦) ការតាេដានក្តួតពិនិតយ និង្ការវាយតនេេ ។ ទ្នាឹេនងឹ្ន្នាេះ បញ្ហា ក្បឈេ ា្ំខាន់ៗ និង្វធិានការជាែាំន្ណ្តេះ
ក្សាយ និង្ន្េន្រៀននិង្បទ្ពិន្សាធន៍្ តីពីការអនុវតត កន៏ឹង្ក្តូវរ ាំន្លច្បបានច្បា្់ែង្ផែរ។  

ន្ៅកនុង្របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំនីេយួៗ កន៏ឹង្ន្រៀបរាបអ់ាំពីទ្ិ្ ន្ៅការងារតាេទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តនីេយួៗ 
ផែល គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវអនុវតតបនត ្ក្ម្មបឆ់្ន ាំបនាា ប ់។ 

របាយការណ៍បញ្ចបន់នការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគ.ជ.ទ្.េ.ក ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៥ នឹង្ក្តូវន្រៀបច្បាំ
ន្ដាយអគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក កនុង្ឆ្ន ាំ២០២៥ ផែលនឹង្ន្ផ្ទត តន្លើវឌ្ឍនភាព នងិ្្េទិ្ធែល ា្ំខាន់ៗ ផែល
្ន្ក្េច្បបានតាេទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តនីេយួៗ ភាពក្បឈេនងិ្វធិានការជាែាំន្ណ្តេះក្សាយ និង្ន្េន្រៀននិង្បទ្
ពិន្សាធន៍្ តីពីការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ និង្កាំណតនូ់វទ្ិ្ន្ៅយុទ្ធសាស្រ្តនិង្អាទ្ិភាព
ជា្ក្ម្មប ់៥ឆ្ន ាំបនាា ប ់(២០២៦-២០៣០) ផែល គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវអនុវតតបនត។ 

របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំរប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក និង្របាយការណ៍ពាកក់ណ្តត លអាណតតិ នងឹ្ក្តូវន្ក្បើក្បា្់ជា
េូលដាា ន្ក្ម្មបក់ារន្រៀបច្បាំរបាយការណ៍បញ្ចបន់នការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត គ.ជ.ទ្.េ.ក ឆ្ន ាំ ២០២១-
២០២៥ ផែលរបាយការណ៍ទាំង្ន្នេះ នឹង្ក្តូវផច្បកែាយែល់ក្ក្ួង្-សាា បន័ និង្អនកពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ន្ែើេបី
ន្លើកកេព្់ការយល់ែឹង្ ពក្ង្ឹង្ នងិ្ជក្េុញកចិ្បច្ហក្បតបិតតិការកនុង្អាំ ុង្ន្ពលននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត 
ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៥ នងិ្្ក្ម្មបផ់ែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្ន ាំបនាា ប ់ ៕ 
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ឧបេម្ព័នធ៖ 
ឧបេម្ព័នធ ១៖ តារាងប្បភពថវិកា និងការបា ានស់ាមានតប្ម្ូវការប្បចំឆ្ា ំតាម្ទ្េិសៅយុទ្ធសាស្តេត 

 
ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត របភពៃវិកា 2021 2022 2023 2024 2025 

សរុបតរមវូការៃវកិា  
តាមទ្សិវៅយុទ្ធសាស្រសត 

(2021-2025) 

ភាគរយ (%) 

ៃវិការដ្ឋ ៃវិកា 
ថដ្គោូាំរទ្ 

ទ្១ី. 
 
 

ការវលើកកមពស់របសិទ្ធភាពវលើ
ការងារសរមបសរមួល 

 

ថវកិារែា 225.00 225.00 225.00 275.00 275.00 1,225.00 2% 
 

ថវកិានែគូោាំក្ទ្ 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 775.00  
 

4% 

ទ្២ី. 
 
ការពរងលងកិចចសហរបតបិតតកិារ 
និងភាពជាថដ្គ ូ 

 
ថវកិារែា 433.00 483.00 590.00 633.00 633.00 2,772.00 3% 

 
 

ថវកិានែគូោាំក្ទ្ 360.00 
 

360.00 
 

360.00 
 

360.00 
 

360.00 1,800.00  
 

8% 

ទ្៣ី. 
 
ការពរងលងសាថ៉ាបន័ និង 
្នធានមនុស៉ាស 

 

ថវកិារែា 4,383.00 4,975.00 5,475.00 6,033.00 6,803.00 276,669.00 32% 
 

ថវកិានែគូោាំក្ទ្ 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 1,125.00  
 

5% 

ទ្៤ី. 
 
 

ការសិក៉ាារសាវរជាវ ការវរៀបចាំ 
និងការអនុវតតគវរមង   

 

ថវកិារែា 473.00 543.00 593.00 592.00 678.00 2,879.00 3% 
 

ថវកិានែគូោាំក្ទ្ 2223.00 1969.00 815.00 815.00 815.00 6,637.00  
 

31% 

ទ្៥ី. 
 
 

ការវលើកកមពស់ការយល់ដ្លង 
និងការផ៉ាសពវផ៉ាាយ 
 

ថវកិារែា 430.00 460.00 480.00 569.00 710.00 2,649.00 3% 
 

ថវកិានែគូោាំក្ទ្ 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,250.00  
 

6% 

ទ្៦ី. 
 
 

ការងារពិនិត៉ាយតាមោន និង 
វាយតថម ្
 

ថវកិារែា 120.00 170.00 180.00 195.00 276.00 941.00 1% 
 

ថវកិានែគូោាំក្ទ្ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00  
 

2% 

          

សរុបតរមូវការៃវិការដ្ឋ (ោនវរៀល) ៃវិការដ្ឋ 6,064.00 6,856.00 7,543.00 8,297.00 9,375.00 38,135.00 44%  

សរុបតរមូវការៃវិកាពីថដ្គូោាំរទ្ (x1000 ដ្ោុល៉ារ) ៃវិកាថដ្គូោាំរទ្ 3,313.00 3,059.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 12,087.00  56% 

ៃវិកាសរុបរួម (ោនវរៀល)  87,692.00 100% 
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ឧបេម្ព័នធ ២៖ តារាងការបា ាន់សាមានតប្ម្វូការថវិកាេប្ម្បអ់នុវតតផ្នការយទុ្ធសាស្តេត ឆ្ាំ២០២១-២០២៥ 
 

ៃវិការដ្ឋ គិតជា (ោនវរៀល), ៃវិកាថដ្គូោាំរទ្ គិតជាដ្ុោល៉ារ (X 1000) 

ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត-ផលសវរមច 
2021 2022 2023 2024 2025 

ៃវិការដ្ឋ 
ៃវិកាថដ្គូ 
ោាំរទ្ 

ៃវិការដ្ឋ 
ៃវិកាថដ្គូ 
ោាំរទ្ 

ៃវិការដ្ឋ 
ៃវិកាថដ្គូ 
ោាំរទ្ 

ៃវិការដ្ឋ 
ៃវិកាថដ្គូ 
ោាំរទ្ 

ៃវិការដ្ឋ 
ៃវិកាថដ្គូ 
ោាំរទ្ 

ទិ្សវៅយុទ្ធសាស្រសតទ្ី១៖ ការវលើកកមពស់របសិទ្ធភាពវលើការងារ
សរមបសរមួល 225 155 225 155 225 155 275 155 275 155 

ផលសវរមច ១.១ 
យនតការក្បតិបតតិ និង្្ក្េប្ក្េួលថ្នន កជ់ាតិ 
ក្តូវបានែាំន្ណើ រការកានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព 

100 80 100 80 100 80 110 80 110 80 

ផលសវរមច ១.២ 
្េតាភាពកនុង្ការ្ក្េប្ក្េួល
ក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ និង្
ន្លើកកេព្់កានផ់តក្បន្ ើ្រ 

40 10 40 10 40 10 60 10 60 10 

ផលសវរមច ១.៣ 
ការចូ្បលរេួរប្់អនកពាកព់ន័ធកនុង្ក្កបខណឌ កិច្បច
្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ និង្
ន្លើកកេព្់ 

85 65 85 65 85 65 105 65 105 65 

ទិ្សវៅយុទ្ធសាស្រសតទ្ី២៖  ការពរងលងកិចចសហរបតិបតតិការ  
និងភាពជាថដ្គូ  433 360 483 360 590 360 633 360 633 360 

ផលសវរមច ២.១ 

ន្វទិ្កាពិន្ក្ោេះន្ោបល់ន្លើការន្រៀបច្បាំផែនការ 
និង្ការអនុវតតការក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្
ទ្ន្នេ និង្ធនធានកនុង្អាង្ ក្តូវបានចូ្បលរេួ 
ន្រៀបច្បាំ និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព  

270.00 110.00 320.00 110.00 427.00 110.00 470.00 110.00 470.00 110.00 

ផលសវរមច ២.២ 
គន្ក្ម្មង្ និង្/ឬការ្ិកាក្សាវក្ជាវរេួោន  ក្តូវ
បាន្ហការន្រៀបច្បាំ និង្រេួោន អនុវតត 30.00 80.00 30.00 80.00 30.00 80.00 30.00 80.00 30.00 80.00 
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ផលសវរមច ២.៣ 
យនតការការងារផែលម្មនក្សាប ់ ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ 
(អង្គភាពន្េគង្គ, ក្កុេការងារតាេវ ិ្ ័យ) ក្តូវ
បានពក្ងឹ្ង្ន្ែើេបកី្ប្ិទ្ធភាពការងារ 

30.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 

ផលសវរមច ២.៤ 
ោាំក្ទ្ និង្ន្លើកកេព្់កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ 
និង្ភាពជានែគូ រវាង្MRC  និង្នែគូពាកព់ន័ធ 50.00 20.00 50.00 20.00 50.00 20.00 50.00 20.00 50.00 20.00 

ផលសវរមច ២.៥ 

ការរេួច្បាំផណក ន្ែើេបនី្លើកកេព្់កិច្បច្ហ
ក្បតិបតតិការរប្់កេពុជា ន្ក្កាេយនតការតាំបន ់
និង្អនតរជាតិពាកព់ន័ធ (ន្េគង្គ-ឡានឆ្ង្, ន្េគ
ង្គ-ជប៉ាុន, ន្េគង្គ-កូន្រ ៉ា, ន្េគង្គ-ឥណ្តឌ , ភាពជា
នែគូអាន្េរកិ-ន្េគង្គ, នែគូទឹ្កពិភពន្ោកជា
ន្ែើេ) 

23.00 120.00 23.00 120.00 23.00 120.00 23.00 120.00 23.00 120.00 

ផលសវរមច ២.៦ 

ការរេួច្បាំផណក ន្ែើេបនី្លើកកេព្់កិច្បច្ហ
ក្បតិបតតិការន្ទ្វភាគីរវាង្កេពុជា និង្ក្បន្ទ្្កនុង្
តាំបន ់ ន្លើវ ិ្ ័យពាកព់ន័ធនឹង្្េតាកិច្បចទ្ទ្លួ
ខុ្ក្តូវរប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក 

30.00 10.00 30.00 10.00 30.00 10.00 30.00 10.00 30.00 10.00 

ទិ្សវៅយុទ្ធសាស្រសតទ្ី៣៖  ការពរងលងសាថ៉ាប័ន និង្នធានមនុស៉ាស 
4,383.00 225.00 4,975.00 225.00 5,475.00 225.00 6,033.00 225.00 6,803.00 225.00 

ផលសវរមច ៣.១ 
ការអនុវតតការងារ និង្្េទិ្ធែល្ន្ក្េច្បបាន 
រប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវបានពិនិតយ វាយតនេេ 
ពក្ងឹ្ង្និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព 

553.00 0.00 603.00 0.00 603.00 0.00 703.00 0.00 753.00 0.00 

ផលសវរមច ៣.២ 
ក្ប្ិទ្ធភាព ននកិច្បចែាំន្ណើ រការអគគន្លខាធិការ
ដាា នគ.ជ.ទ្.េ.កនិង្អង្គភាពច្បាំណុេះ ក្តូវបាន
ពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់បានកានផ់តក្បន្ ើ្រ 

52.00 10.00 52.00 10.00 52.00 10.00 102.00 10.00 102.00 10.00 

ផលសវរមច ៣.៣ 

អង្គភាពន្េគង្គ ន្ៅតាេក្ក្ួង្-សាា បន័ជា
្ម្មជិក ្ក្ម្មប់្ ក្េប្ក្េួល និង្្ហ
ការរាល់្កេាភាពការងារកនុង្ក្កបខណឌ កិច្បច
្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ ក្តូវបានន្ធវើបច្បចុបបនន
ភាព ពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព
ការងារ 

15.00 5.00 15.00 5.00 15.00 5.00 15.00 5.00 15.00 5.00 
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ផលសវរមច ៣.៤ 

កេពុជា ចូ្បលរេួច្បាំផណក និង្ន្ែើរតនួាទី្កានផ់ត
ា្ំខានក់នុង្យនតការ្ក្ម្មបកិ់ច្បច្ហក្បតិបតតិ

ការតាំបន ់ន្ែើេបកីារអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយចី្បរភាព 
កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 

3,679.00 110.00 4,221.00 110.00 4,691.00 110.00 5,104.00 110.00 5,849.00 110.00 

ផលសវរមច ៣.៥ 
ផែនការធនធានេនុ្សន្ៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន ក់
តាំបន ់ ក្តូវបានបាំន្ពញន្ឆេើយតបន្ៅនឹង្តក្េូវ
ការ និង្ទ្ាំហាំការងារ 

14.00 10.00 14.00 10.00 14.00 10.00 14.00 10.00 14.00 10.00 

ផលសវរមច ៣.៦ 
ផែនការអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្ស ក្តូវបានអនុ
វតត និង្ន្ធវើបច្បចុបបននភាពជាក្បចាំ 35.00 80.00 35.00 80.00 60.00 80.00 60.00 80.00 35.00 80.00 

ផលសវរមច ៣.៧ 
ទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ និង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការជាេយួ
ភាគីពាកព់ន័ធ ន្ែើេបោីាំក្ទ្ែល់ការអភវិឌ្ឍ
ធនធានេនុ្ស ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ 

15.00 0.00 15.00 0.00 20.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 

ផលសវរមច ៣.៨ 
ការន្លើកកេព្់្េភាពន្យនឌ្រ័ កនុង្
ក្កបខណ័ឌ ការងារ គ.ជ.ទ្.េ.ក 

20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 10.00 

ទិ្សវៅយុទ្ធសាស្រសតទ្ី៤៖  ការសិក៉ាារសាវរជាវ ការវរៀបចាំ និងការអនុ
វតតគវរមង   473.00 2,223.00 543.00 1,969.00 593.00 815.00 592.00 815.00 678.00 815.00 

ផលសវរមច ៤.១ 

ការពិនិតយតាេដានន្លើសាា នភាពធនធានធេា
ជាតិ និង្បរសិាា នអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្  បឋនីយ
ជីវេណឌ លបឹង្ទ្ន្នេសាបកនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 
ក្តូវបានអនុវតតជាក្បចាំ 

145.00 80.00 180.00 80.00 180.00 80.00 244.00 80.00 260.00 80.00 

ផលសវរមច ៤.២ 

សាា នភាពធនធានបរសិាា ន និង្ការផក្បក្បួល
អាកា្ធាតុកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្
ក្បន្ទ្្កេពុជា ក្តូវបានវាយតនេេ និង្ន្ធវើ
បច្បចុបបននភាព 

230.00 235.00 265.00 235.00 265.00 235.00 250.00 235.00 320.00 235.00 

ផលសវរមច ៤.៣ 

ផែនការច្បង្អុលថ្នន កជ់ាតិ ន្ែើេបោីាំក្ទ្ែល់ការ
ក្គបក់្គង្ និង្ការអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយចី្បរភាព
ននធនធានទឹ្ក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ ក្តូវបានន្ធវើបច្បចុបបននភាព និង្ 

48.00 60.00 48.00 60.00 68.00 60.00 48.00 60.00 48.00 60.00 
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អនុវតត 

ផលសវរមច ៤.៤ 
គន្ក្ម្មង្ផែលទ្ទ្លួបានេូលនីធិោាំក្ទ្
បច្បចុបបនន និង្ថាី ន្ក្កាេយនតការតាំបនព់ាកព់ន័ធ
នានា ក្តូវបានអនុវតត បញ្ចប ់និង្បនតអនុវតត 

50.00 1848.00 50.00 1594.00 80.00 440.00 50.00 440.00 50.00 440.00 

ទិ្សវៅយុទ្ធសាស្រសតទ្ី៥៖  ការវលើកកមពស់ការយល់ដ្លង និងការ
ផ៉ាសពវផ៉ាាយ  430.00 250.00 460.00 250.00 480.00 250.00 569.00 250.00 710.00 250.00 

ផលសវរមច ៥.១ 

ការយល់ែឹង្អាំពីកិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គ ឆ្ន ាំ
១៩៩៥ នីធិវធីិ ន្ោលការណ៍ផណនាាំ និង្
ឧបករណ៍បន្ច្បចកន្ទ្្្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ 
ការអភវិឌ្ឍ ការន្ក្បើក្បា្់ និង្ការអភរិកស
ធនធានទឹ្ក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេ 
ក្តូវបានបនតពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់ 

140.00 80.00 120.00 80.00 150.00 80.00 190.00 80.00 220.00 80.00 

ផលសវរមច ៥.២ 

យុទ្ធសាស្រ្ត ន្ោលនន្ោបាយ ផែនការ 
របាយការណ៍ លទ្ធែលននការ្ិកាក្សាវក្ជាវ 
្េទិ្ធែលផែល្ន្ក្េច្បបាន និង្្កេាភាព
ផែលបានអនុវតត ្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ ការ
អភវិឌ្ឍ ការន្ក្បើក្បា្់ និង្ការអភរិកសធនធាន
ទឹ្ក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេ ក្តូវបាន
ែសពវែាយ   

80.00 40.00 110.00 40.00 80.00 40.00 140.00 40.00 170.00 40.00 

ផលសវរមច ៥.៣ 

 
 
ក្បពន័ធពត័ម៌្មន គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវបានន្ធវើ
ឲ្យក្បន្ ើ្រ និង្ក្ប្ិទ្ធភាពននកិច្បចែាំន្ណើ រការ 
ក្តូវបានន្លើកកេព្់ 
 
 

210.00 130.00 230.00 130.00 250.00 130.00 239.00 130.00 320.00 130.00 
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ទិ្សវៅយុទ្ធសាស្រសតទ្ី៦៖ ការពិនិត៉ាយតាមោន នងិវាយតថម្  
120.00 100.00 170.00 100.00 180.00 100.00 195.00 100.00 276.00 100.00 

ផលសវរមច ៦.១ 
សាា ននភាពអាង្ទ្ន្នេ និង្គន្ក្ម្មង្អភវិឌ្ឍន ៍
ក្តូវបានពិនិតយតាេដាន និង្ រាយការណ៍ 

50.00 40.00 70.00 40.00 70.00 40.00 50.00 40.00 90.00 40.00 

ផលសវរមច ៦.២ 
វឌ្ឍនភាពការងារ ្េទិ្ធែលការងារ បញ្ហា
ក្បឈេ ក្តូវបានរេួោន ពិនិតយ រាយការណ៍ និង្
គិតគូរន្ដាេះក្សាយ 

50.00 40.00 80.00 40.00 75.00 40.00 110.00 40.00 145.00 40.00 

ផលសវរមច ៦.៣ 
្េទិ្ធែលផែលកេពុជាទ្ទ្លួបាន កនុង្
ក្កបខណ័ឌ កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ MRC ក្តូវ
បានច្បង្ក្កង្ 

20.00 20.00 20.00 20.00 35.00 20.00 35.00 20.00 41.00 20.00 

សរុប ៃវិការដ្ឋ (ោន វរៀល) 6,064.00   6,856.00   7,543.00   8,297.00   9,375.00   

សរុប ៃវិកាថដ្គូោាំរទ្ (x 1000 ដុ្ោល៉ារ)   3,313.00   3,059.00   1,905.00   1,905.00   1,905.00 

តរមូវការៃវិកាសរុបរួម ឆាន៉ាាំ2021-2025 (ោនវរៀល)  87,692.00  
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ឧបេម្ព័នធ ៣៖ តារាងម្ ាប្ទ្ិកេូចនាករវាយតម្ម្េលទ្ធ្លេសប្ម្ច ម្នផ្នការយុទ្ធសាស្តេត ឆ្ា២ំ០២១-២០២៥ 
ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត-ផលសវរមច សូចនាករ 

ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត ទ្១ី៖ ការវលើកកមពស់របសិទ្ធភាពវលើការងារសរមបសរមួល 

ែល្ន្ក្េច្ប ១.១ យនតការក្បតិបតតិ និង្្ក្េប្ក្េួលថ្នន កជ់ាតិ ក្តូវបានែាំន្ណើ រការ
កានផ់តម្មនក្ប្ិទ្ធភាព 

 កិច្បចក្បជុាំ គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវបានន្រៀបច្បាំន្រៀង្រាល់ឆ្ន ាំ 
 កិច្បចែាំន្ណើ រការអគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព  
 ទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ និង្កិច្បច្ហការការងារន្ៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ាំបន ់និង្ជាេយួក្បន្ទ្្ជា

្ម្មជិកន្ែសង្ន្ទ្ៀត ក្តូវបានន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រន្ ើង្  
 ក្កុេការងារថ្នន កជ់ាតិផែលម្មនក្សាប ់និង្បន្ង្កើតថាី ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ន្ែើេបធីានានូវក្ប្ិទ្ធភាព

កនុង្ការ្ក្េប្ក្េួល និង្ការអនុវតតការងារ 

ែល្ន្ក្េច្ប ១.២ ្េតាភាពកនុង្ការ្ក្េប្ក្េួលក្បកបន្ដាយក្ប្ិទ្ធភាព ក្តូវ
បានពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់កានផ់តក្បន្ ើ្រ 

 យនតការ្ក្េប្ក្េួលជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ និង្ភាគីពាកព់ន័ធ ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្  
 ជាំនាញចាំបាច្បន់្លើការ្ក្េប្ក្េួល ក្តូវបានន្រៀបច្បាំបណតុ េះបណ្តត ល 

ែល្ន្ក្េច្ប ១.៣ 

 
 
ការចូ្បលរេួរប្់អនកពាកព់ន័ធកនុង្ក្កបខណឌ កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ 
ន្េគង្គ ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់ 

 ភាគីពាកព់ន័ធ ក្តូវបានចូ្បលរេួកនុង្កិច្បចពិន្ក្ោេះន្ោបល់ន្លើការងារកនុង្ក្កបខណឌ  
កិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ  

 ទ្្សនៈកិច្បច្ិកា និង្ផ្ទេ ្់បតូរបទ្ពិន្សាធន ៍កែូ៏ច្បជាទ្្សនៈកិច្បចពិន្ក្ោេះន្ោបល់ និង្
ែសពវែាយ ក្តូវបានន្រៀបច្បាំន្ៅថ្នន កជ់ាតិ ថ្នន កន់្ក្កាេជាតិ 

 ទ្្សនៈកិច្បច្ិកា និង្ផ្ទេ ្់បតូរបទ្ពិន្សាធន ៍ន្ៅកក្េតិតាំបន ់ក្តូវបានចូ្បលរេួ 
 កិច្បចក្បជុាំពិភាកាការងារជាេយួភាគី និង្នែគូពាកព់ន័ធ ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 

 

ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត ទ្២ី៖  ការពរងលងកិចចសហរបតិបតតិការ និងភាពជាថដ្គូ 

ែល្ន្ក្េច្ប ២.១ 

 
ន្វទិ្កាពិន្ក្ោេះន្ោបល់ន្លើការន្រៀបច្បាំផែនការ និង្ការអនុវតតការ
ក្គបក់្គង្ និង្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេ និង្ធនធានកនុង្អាង្ ក្តូវបាន
ចូ្បលរេួ ន្រៀបច្បាំ និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព  

 កិច្បចក្បជុាំថ្នន កត់ាំបន ់(កក្េតិបន្ច្បចកន្ទ្្, ក្កុេការងារ,អភបិាលកិច្បច, កិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC 
ន្លើកទី្៤, ជាេយួនែគូ្នានា, ជាេយួនែគូអភវិឌ្ឍន.៍..) ក្តូវបានចូ្បលរេួ 

 កិច្បចពិន្ក្ោេះន្ោបល់ជាេយួក្ក្ួង្-សាា បន័ និង្ភាគីពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត ន្លើកិច្បចការថ្នន ក់
តាំបនត់ាេវ ិ្ ័យ និង្ផែនករប្់ MRC ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 

 េស្រនតី គ.ជ.ទ្.េ.ក ចូ្បលរេួកនុង្ក្ពឹតតិការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ ថ្នន កត់ាំបន ់និង្អនតរជាតិ ផែលន្រៀបច្បាំ
ន្ដាយក្ក្ួង្-សាា បន័ និង្នែគូពាកព់ន័ធ 

ែល្ន្ក្េច្ប ២.២ 
 
គន្ក្ម្មង្ និង្/ឬការ្ិកាក្សាវក្ជាវរេួោន  ក្តូវបាន្ហការន្រៀបច្បាំ 
និង្រេួោន អនុវតត 

 របាយការណ៍្តីពីការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ឆេង្ផែន និង្ គន្ក្ម្មង្្ិការេួោន /សាកលបង្ 
ថ្នន កត់ាំបន ់ 

 ផែនការច្បង្អុលថ្នន កជ់ាតិ ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ អនុេត័ ន្កៀង្គររកេូលនីធិោាំក្ទ្  
ន្ែើេបអីនុវតតគន្ក្ម្មង្។ 
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ែល្ន្ក្េច្ប ២.៣ 
 
យនតការការងារផែលម្មនក្សាប ់ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ (អង្គភាពន្េគង្គ, 
ក្កុេការងារតាេវ ិ្ ័យ) ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ន្ែើេបកី្ប្ិទ្ធភាពការងារ 

 ការផច្បករ ាំផលកពត័ម៌្មន និង្ការចូ្បលរេួ តាេវ ិ្ ័យ និង្ផែនកពាកព់ន័ធ ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ និង្ន្ធវើ
ឲ្យក្បន្ ើ្រនូវទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ការងារ 

 

ែល្ន្ក្េច្ប ២.៤ 

 
 
ោាំក្ទ្ និង្ន្លើកកេព្់កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ និង្ភាពជានែគូរវាង្ 
MRC  និង្នែគូពាកព់ន័ធ 

 អនុ្ារណៈ្តីពីការន្ោគយល់ោន /កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ ផែលម្មនក្សាប ់និង្ថាី ក្តូវបាន 
ចូ្បលរេួ្ហការ និង្អនុវតត 

 ការអនុវតតអនុ្ារណៈ្តីពីការន្ោគយល់ោន /កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ ផែលម្មនក្សាប ់ក្តូវបាន
ចូ្បលរេួពិនិតយន្ ើង្វញិ 

 អនុ្ារណៈ្តីពីការន្ោគយល់ោន /កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ថាី រវាង្ MRC  និង្នែគូពាកព់ន័ធន្ែសង្
ន្ទ្ៀត ក្តូវបានចូ្បលរេួពិនិតយ ែតល់ន្ោបល់ និង្អនុេត័ 

 

ែល្ន្ក្េច្ប ២.៥ 

ការរេួច្បាំផណក ន្ែើេបនី្លើកកេព្់កិច្បច្ហក្បតិបតតិការរប្់កេពុ
ជា ន្ក្កាេយនតការតាំបន ់និង្អនតរជាតិពាកព់ន័ធ (ន្េគង្គ-ឡានឆ្ង្, 
ន្េគង្គ-ជប៉ាុន, ន្េគង្គ-កូន្រ ៉ា, ន្េគង្គ-ឥណ្តឌ , ភាពជានែគូអាន្េរកិ- 
ន្េគង្គ, នែគូទឹ្កពិភពន្ោក ជាន្ែើេ) 

 ផែនកននកិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្ក្កាេយនតការែសង្ៗផែលពាកព់ន័ធនឹង្្េតាកិច្បចទ្ទ្លួខុ្
ក្តូវ រប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវបានពិនិតយ ែតល់ន្ោបល់ និង្្ហការអនុវតត 

 របាយការណ៍្តីពីការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ផែលទ្ទ្លួបានេូលនីធិោាំក្ទ្  
 ា្ំ ន្ណើ គន្ក្ម្មង្ថាី ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ និង្ផ្វង្រកេូលនីធិោាំក្ទ្ ន្ែើេបអីនុវតត 
 របាយការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ ្តីពីការអនុវតតន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបន្ដាយចី្បរភាព  

(កិច្បច្ហក្បតិបតតិការទឹ្កឆេង្ផែន) ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 

ែល្ន្ក្េច្ប ២.៦ 
ការរេួច្បាំផណក ន្ែើេបនី្លើកកេព្់កិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្ទ្វភាគី
រវាង្កេពុជា និង្ក្បន្ទ្្កនុង្តាំបន ់ន្លើវ ិ្ ័យពាកព់ន័ធនឹង្្េតាកិច្បច
ទ្ទ្លួខុ្ក្តូវរប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក 

 ផែនកននកិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្ទ្វភាគី (កេពុជា-ឡាវ,កេពុជា-នថ,កេពុជា-ន្វៀតណ្តេ,...) ពាក់
ពន័ធនឹង្្េតាកិច្បចទ្ទ្លួខុ្ក្តូវ រប្់ គជទ្េក ក្តូវបានពិនិតយ ែតល់ន្ោបល់ និង្្ហ
ការអនុវតត 

ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត ទ្៣ី៖  ការពរងលងសាថ៉ាប័ន និង្នធានមនុស៉ាស 

ែល្ន្ក្េច្ប ៣.១ 

 

 
ការអនុវតតការងារ និង្្េទិ្ធែល្ន្ក្េច្បបាន រប្់ គ.ជ.ទ្.េ.ក 
ក្តូវបានពិនិតយ វាយតនេេ ពក្ងឹ្ង្និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព 

 របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ និង្ផែនការការងារ ផែនការថវកិា ផែនការបុគគលិក ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 
 ការក្គបក់្គង្េស្រនតីរាជការ ការក្គបក់្គង្ហិរញ្ា វតាុ ការងារលទ្ធកេា ការន្ធវើបញ្ជ ីសារន្ពើភណ័ឌ  

និង្កិច្បចការពាកព់ន័ធន្ែសង្ន្ទ្ៀត តាេផបបបទ្ និង្លិខិតបទ្ដាា នគតិយុតតិជាធរម្មន 
 កិច្បចក្បជុាំ គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវបានន្រៀបច្បាំជាន្រៀង្រាល់ឆ្ន ាំ 
 ្ម្ម្ភាព គ.ជ.ទ្.េ.ក ្ក្ម្មបរ់ាជរដាា ភបិាលនីតិកាលទី្៧ ននរែា្ភា ក្តូវបានន្ធវើ

បច្បចុបបននភាពកនុង្ឆ្ន ាំ២០២៣ 
 របាយកាណ៍ននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត គ.ជ.ទ្.េ.ក ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥  
 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ន ាំ២០២៦-២០៣០ ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 
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ែល្ន្ក្េច្ប ៣.២ 

 
 
 

 
ក្ប្ិទ្ធភាព ននកិច្បចែាំន្ណើ រការអគគន្លខាធិការដាា ន   គ.ជ.ទ្.េ.ក 
និង្អង្គភាពច្បាំណុេះ ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់បានកានផ់ត
ក្បន្ ើ្រ  

 កិច្បចក្បជុាំអគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្បចាំផខ ក្តីម្ម្ ឆម្ម្ និង្ក្បចាំឆ្ន ាំ  
ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ  

 របាយការណ៍ការងាររប្់អគគន្លខាធិការដាា ន គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្បចាំផខ ក្តីម្ម្ ឆម្ម្  
ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 

 ក្បពន័ធទិ្នននយ័្ក្ម្មបក់្គបក់្គង្េស្រនតីរាជការ និង្បុគគលិក ក្តូវបានបន្ង្កើត និង្ែាំន្ណើ រការ 
 ការែាំន្ ើង្ឋាននតរ្័កតិ កាាំក្បាក ់ថ្នន ក ់និង្ែតល់ន្ក្គឿង្ឥ្សរយិយ្ ជូនេស្រនតីរាជការតាេ

ន្ោលការណ៍ បទ្ដាា នគតិយុតតិជាធរម្មន  
 

ែល្ន្ក្េច្ប ៣.៣ 

អង្គភាពន្េគង្គ ន្ៅតាេក្ក្ួង្-សាា បន័ជា្ម្មជិក ្ក្ម្មប់
្ក្េប្ក្េួល និង្្ហការរាល់្កេាភាពការងារកនុង្ក្កប
ខណឌ កិច្បច្ហក្បតិបតតិការន្េគង្គ ក្តូវបានន្ធវើបច្បចុបបននភាព ពក្ងឹ្ង្ 
និង្ន្លើកកេព្់ 
ក្ប្ិទ្ធភាពការងារ 

 ្ម្ម្ភាពេស្រនតីបន្ងាគ លអង្គភាពន្េគង្គ ន្ៅតាេក្ក្ួង្-សាា បន័ជា្ម្មជិក ន្ែើេបី្ ក្េប
្ក្េួល និង្ការអនុវតតការងារកនុង្ក្កបខណ័ឌ  MRC ក្តូវបានន្ធវើបច្បចុបបននភាព 

 កិច្បចក្បជុាំអង្គភាពន្េគង្គន្រៀង្រាល់ក្តីម្ម្ ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 
  

 

ែល្ន្ក្េច្ប ៣.៤ 

 
 
 
កេពុជា ចូ្បលរេួច្បាំផណក និង្ន្ែើរតនួាទី្កានផ់ត ា្ំខានក់នុង្យនតការ
្ក្ម្មបកិ់ច្បច្ហក្បតិបតតិការតាំបន ់ន្ែើេបកីារអភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយ 
ចី្បរភាព កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ 

 កិច្បចែាំន្ណើ រន្លខាធិការដាា ន MRC  ក្តូវបានោាំក្ទ្ផែនកហិរញ្ា វតាុក្បចាំឆ្ន ាំ 
 កិច្បចក្បជុាំកាំពូល MRC ន្លើកទី្៤ កនុង្ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ៅក្បន្ទ្្ឡាវ ក្តូវបានពិភាកា ន្រៀបច្បាំ 

និង្ចូ្បលរេួ 
 ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ក្កុង្ន្្ៀេរាប ឆ្ន ាំ២០១៨   និង្ន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ននកិច្បចក្បជុាំកាំពូល 

MRC ន្លើកទី្៤, កិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥  និង្ នីតិវធីិក្គបក់្គង្ការន្ក្បើក្បា្់ទឹ្ក 
ន្ោលការណ៍ផណនាាំ និង្ឧបករណ៍បន្ច្បចកន្ទ្្ពាកព់ន័ធ បទ្ដាា នគតិយុតតិផែនកហិរញ្ា វតាុ    
រែាបាល ធនធានេនុ្ស លទ្ធកេា ក្តូវបានចូ្បលរេួអនុវតត និង្ន្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាព 

 យុទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ យុទ្ធសាស្រ្ត/ផែនការន្េតាេវ ិ្ ័យ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ឆ្ន ាំ
២០២១-២០២៥ និង្ផែនការ្កេាភាពក្បចាំឆ្ន ាំ គន្ក្ម្មង្ និង្្កេាភាពពាកព់ន័ធន្ែសង្
ន្ទ្ៀត ក្តូវបានោាំក្ទ្ចូ្បលរេួអនុវតត  
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ែល្ន្ក្េច្ប ៣.៥ ផែនការធនធានេនុ្សន្ៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ាំបន ់ក្តូវបាន
បាំន្ពញន្ឆេើយតបន្ៅនឹង្តក្េូវការ និង្ទ្ាំហាំការងារ 

 ផែនការធនធានេនុ្សក្បចាំឆ្ន ាំ ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 
 ែាំន្ណើ រការន្ក្ជើ្ន្រ ើ្ េស្រនតីបាំន្រ ើការងារន្ៅ MRCS ក្តូវបាន្ក្េប្ក្េួល 
 េស្រនតី បុគគលិក្ក្ម្មបោ់ាំក្ទ្ការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ ក្តូវបានន្ក្ជើ្ន្រ ើ្  

 

ែល្ន្ក្េច្ប ៣.៦ 
ផែនការអភវិឌ្ឍនេ៍នុ្ស ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ អនុវតត និង្ន្ធវើបច្បចុបបនន
ភាពជាក្បចាំ  

 ផែនការបណតុ េះបណ្តត លក្បចាំឆ្ន ាំ ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ ន្ធវើបច្បចុបបននភាព និង្អនុវតត 
 របាយការណ៍វាយតនេេការបណតុ េះបណ្តត ល 
 

ែល្ន្ក្េច្ប ៣.៧ 
ទ្ាំនាកទ់្ាំនង្ និង្កិច្បច្ហក្បតិបតតិការជាេយួភាគីពាកព់ន័ធ ន្ែើេបី
ោាំក្ទ្ែល់ការអភវិឌ្ឍធនធានេនុ្ស ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ 

 តក្េូវការបណតុ េះបណ្តត ល ក្តូវបានកាំណតច់្បា្់ោ្់កនុង្ក្កបខណ័ឌ ការងារ MRC  
 កិច្បចពិភាកាជាេយួនែគូពាកព់ន័ធ អាំពីតក្េូវការបណតុ េះបណ្តត ល ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ  

ែល្ន្ក្េច្ប ៣.៨ 
ការន្លើកកេព្់្េភាពន្យនឌ្រ័ កនុង្ក្កបខណឌ ការងារ គ.ជ.ទ្.េ
.ក 

 ្ិកាខ សាោែសពវែាយន្លើកកេព្់តនួាទី្រប្់ស្រ្តីកនុង្ែាំន្ណើ រន្រៀបច្បាំផែនការ និង្ការ
ក្គបក់្គង្ធនធានទឹ្ក និង្អាង្ទ្ន្នេច្បក្េុេះ ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ 

 ច្បាំននួស្រ្តីចូ្បលរេួកនុង្កិច្បចការងារន្េគង្គ ក្តូវបានបន្ង្កើន  
 

ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត ទ្៤ី៖  ការសិក៉ាា រសាវរជាវ ការវរៀបចាំ និងការអនុវតតគវរមង   

ែល្ន្ក្េច្ប ៤.១ 
ការក្តួតពិនិតយតាេដានន្លើសាា នភាពធនធានធេាជាតិ និង្បរសិាា
នអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្  បឋនីយជីវៈេណឌ លបឹង្ទ្ន្នេសាបកនុង្
ក្បន្ទ្្កេពុជា ក្តូវបានអនុវតតជាក្បចាំ 

 ្េតាភាពេស្រនតីក្កុេការងារ  និង្អនកពាកព់ន័ធ ផែលចុ្បេះ្ិកាក្សាវក្ជាវ  ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ 
ឲ្យម្មនភាពលអក្បន្ ើ្រន្ ើង្  

 របាយការណ៍ចុ្បេះ្ិកាក្សាវក្ជាវ 
 របាយការណ៍្ិកាក្សាវក្ជាវ ្តីពីសាា នភាពបរសិាា នអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា 
 របាយការណ៍ ្តីពីសាា នភាពឋបនីយជីវៈេណឌ លបឹង្ទ្ន្នេសាប 

 

ែល្ន្ក្េច្ប ៤.២ 
 

 ការចូ្បលរេួ និង្កិច្បច្ហការកានផ់តក្បន្ ើ្រកនុង្ច្បាំន្ណ្តេភាគីពាកព់ន័ធ 
 របាយការណ៍ចុ្បេះ្ិកាក្សាវក្ជាវ 



ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណៈកម្មា ធិការជាតិទ្ន្នេន្េគង្គកេពុជា ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥                                                                                                                                                             ទ្ាំពរ័ទី្ 55 

 

សាា នភាពធនធានបរសិាា ន និង្ការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុកនុង្អាង្
ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា ក្តូវបានវាយតនេេ និង្ន្ធវើ
បច្បចុបបននភាព 

 របាយការណ៍ននការ្ិកាវាយតនេេ្តីពីសាា នភាពធនធានបរសិាា ន និង្ការផក្បក្បួល
អាកា្ធាតុកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ និង្កនុង្ក្បន្ទ្្កេពុជា  

ែល្ន្ក្េច្ប ៤.៣ 

ផែនការច្បង្អុលថ្នន កជ់ាតិ ន្ែើេបោីាំក្ទ្ែល់ការក្គបក់្គង្ និង្ការ
អភវិឌ្ឍក្បកបន្ដាយចី្បរភាពននធនធានទឹ្ក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ
កនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ក្តូវបានន្ធវើបច្បចុបបននភាព និង្អនុវតត  

 ផែនការច្បង្អុលថ្នន កជ់ាតិឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ក្តូវបានអនុេត័ និង្ផ្វង្រកេូលនីធិោាំក្ទ្
ន្ែើេបអីនុវតត  

 យនតការអនុវតត ក្តូវបានបន្ង្កើត្ក្ម្មបគ់ន្ក្ម្មង្ ផែលទ្ទ្លួបានេូលនីធិោាំក្ទ្ 
 របាយការណ៍អនុវតតគន្ក្ម្មង្ 

ែល្ន្ក្េច្ប ៤.៤ 
គន្ក្ម្មង្ផែលទ្ទ្លួបានេូលនីធិោាំក្ទ្បច្បចុបបនន និង្ថាី ន្ក្កាេយនត
ការតាំបនព់ាកព់ន័ធនានា ក្តូវបានអនុវតត បញ្ចប ់និង្បនតអនុវតត 

 របាយការណ៍ននការអនុវតតគន្ក្ម្មង្ 
 ា្ំ ន្ណើ គន្ក្ម្មង្ថាីក្តូវបានន្រៀបច្បាំ ន្ែើេបផី្វង្រកេូលនីធិោាំក្ទ្ន្ែើេបអីនុវតត 
 យនតការអនុវតត ក្តូវបានបន្ង្កើត្ក្ម្មបគ់ន្ក្ម្មង្ ផែលទ្ទ្លួបានេូលនីធិោាំក្ទ្ 

ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត ទ្៥ី៖  ការវលើកកមពស់ការយល់ដ្លង និងការផ៉ាសពវផ៉ាាយ 

ែល្ន្ក្េច្ប ៥.១ 

ការយល់ែឹង្អាំពីកិច្បចក្ពេន្ក្ពៀង្ន្េគង្គ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ នីធិវធីិ ន្ោល
ការណ៍ផណនាាំ និង្ឧបករណ៍បន្ច្បចកន្ទ្្្ក្ម្មបក់ារក្គបក់្គង្ 
ការអភវិឌ្ឍ ការន្ក្បើក្បា្់ និង្ការអភរិកសធនធានទឹ្ក និង្ធនធាន
ពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេ ក្តូវបានបនតពក្ងឹ្ង្ និង្ន្លើកកេព្់ 

 ក្ពឹតតិការណ៍ ន្ែើេបនី្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពអនុវតតបទ្ដាា នគតិយុតតិ ន្ោលការណ៍ផណនាាំ និង្
ឧបករណ៍បន្ច្បចកន្ទ្្ ក្តូវបានបនតន្រៀបច្បាំ 

 ឯកសារបទ្ដាា នគតិយុតតិ ន្ោលការណ៍ផណនាាំ និង្ឧបករណ៍បន្ច្បចកន្ទ្្នានា ក្តូវបាន
ែសពវែាយ និង្ន្ក្បើក្បា្់ 

ែល្ន្ក្េច្ប ៥.២ 

យុទ្ធសាស្រ្ត ន្ោលនន្ោបាយ ផែនការ របាយការណ៍ លទ្ធែល
ននការ្ិកាក្សាវក្ជាវ ្េទិ្ធែលន្ែសង្ន្ទ្ៀតផែល្ន្ក្េច្បបាន 
និង្្កេាភាពផែលបានអនុវតត និង្ទិ្្ន្ៅបនត ្ក្ម្មបក់ារ
ក្គបក់្គង្ ការអភវិឌ្ឍ ការន្ក្បើក្បា្់ និង្ការអភរិកសធនធានទឹ្ក 
និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទ្ន្នេ ក្តូវបានែសពវែាយ   

 ក្ពឹតតិការណ៍ ន្ែើេបនី្លើកកេព្់ក្ប្ិទ្ធភាពអនុវតត យុទ្ធសាស្រ្ត ន្ោលនន្ោបាយ ផែនការ 
អនុសា្ន ៍ននការ្ិកាក្សាវក្ជាវនានា ក្តូវបានន្រៀបច្បាំ     

 ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត ន្ោលនន្ោបាយ ផែនការ របាយការណ៍ លទ្ធែលននការ្ិកា
ក្សាវក្ជាវនានា ក្តូវបានែសពវែាយ ចូ្បលរេួ និង្ែតល់កិច្បច្ហការអនុវតត 

ែល្ន្ក្េច្ប ៥.៣ ក្បពន័ធពត័ម៌្មន គ.ជ.ទ្.េ.ក ក្តូវបានន្ធវើឲ្យក្បន្ ើ្រ និង្ក្ប្ិទ្ធ
ភាពននកិច្បចែាំន្ណើ រការ ក្តូវបានន្លើកកេព្់ 

 ក្បពន័ធពត័ម៌្មន ន្គហទ្ាំពរ័ និង្បណ្តត ញ្ង្គេរប្់គ.ជ.ទ្.េ.ក ែាំន្ណើ រការលអក្បន្ ើ្រ 
 េូលដាា នទិ្នននយ័ ពត័ម៌្មនក្តូវបានន្ធវើបច្បចុបបននភាព 
 ្េតាភាពអង្គភាព និង្េស្រនតី ទុ្កដាកទិ់្នននយ័ ន្ៅគ.ជ.ទ្.េ.ក និង្ តាេក្ក្ួង្-សាា បន័ជា

្ម្មជិក ក្តូវបានពក្ងឹ្ង្ 
 កិច្បចែាំន្ណើ រការ និង្ការតភាជ បក់្បពន័ធម្មនពត័ម៌្មនថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ាំបន ់ក្តូវបានន្ធវើ 
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ឲ្យក្បន្ ើ្រ 
 

ទ្ិសវៅយុទ្ធសាស្រសត ទ្៦ី៖ ការពិនិត៉ាយតាមោន និងការវាយតថម្ 

ែល្ន្ក្េច្ប ៦.១ 

 
សាត នភាពអាង្ទ្ន្នេ និង្គន្ក្ម្មង្អភវិឌ្ឍន ៍ក្តូវបានតាេដាន និង្  
រាយការណ៍ 

 របាយការណ៍តាេដានសាា នភាពជលសាស្រ្ត គុណភាពទឹ្ក ជលែល និង្ធនធានពាកព់ន័ធ
ន្ែសង្ន្ទ្ៀតកនុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ  

 របាយការណ៍្តីពីសាា នភាពអាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ ឆ្ន ាំ២០២៣ 
 របាយការណ៍បច្បចុបបននភាពគន្ក្ម្មង្អភវិឌ្ឍនក៍នុង្អាង្ទ្ន្នេន្េគង្គ  ក្បចាំឆ្ន ាំ        

ែល្ន្ក្េច្ប ៦.២ 

 
វឌ្ឍនភាពការងារ ្េទិ្ធែលការងារ បញ្ហា ក្បឈេ ក្តូវបានរេួោន
ពិនិតយ រាយការណ៍ និង្គិតគូរន្ដាេះក្សាយ 

 កិច្បចក្បជុាំពិន្ក្ោេះន្ោបល់ ន្ៅថ្នន កជ់ាតិ និង្តាំបន ់ 
 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ្េទិ្ធែល ន្េន្រៀនបទ្ពិន្សាធន ៍និង្បញ្ហា ក្បឈេ  
 របាយការណ៍ ្តីពីការអនុវតត្កេាភាពវេិជឈការន្ៅថ្នន កជ់ាតិ  
 របាយការណ៍ ្តីពីការអនុវតតន្្ច្បកតីផថេង្ការណ៍ក្កុង្ន្្ៀេរាប   

ែល្ន្ក្េច្ប ៦.៣ 

 
្េទិ្ធែលផែលកេពុជាទ្ទ្លួបាន កនុង្ក្កបខណ័ឌ កិច្បច្ហ
ក្បតិបតតិការ MRC ក្តូវបានច្បង្ក្កង្ 

 របាយការណ៍ ្តីពី្េទិ្ធែលផែលកេពុជាទ្ទ្លួបាន កនុង្ក្កបខណ័ឌ កិច្បច្ហក្បតិបតតិការ 
MRC ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ 
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