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ខ��មសារសេង�ប 

ែផនករយុទ�ស�ស� ២០២១-២០២៥ របស់អជា� ធរទេន�សបេនះ គឺជាែផនករយុទ�ស�ស�
អភិវឌ្ឍន៍រយៈេពលមធ្យមេលីកទី២។ ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�េនះ គឺចប់េផ�ីមេដយេរៀបចំ្រក�មករងរ 
េដីម្បសីិក្សោេលីឯកសរពក់ព័ន�ដូចជា៖ យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី ៤ របស់រជរដ� ភិបាល

ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ្រកបខណ� េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពកម�ុជា 
២០១៦-២០៣០ ែផនករយុទ�ស�ស�របស់្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ែផនករយុទ�ស�ស�របស់ 

គណៈកមា� ធិករជាតិទេន�េមគង�កម�ុជា ្រកបខណ� យុទ�ស�ស�វស័ិយជលផល ែផនករយុទ�ស�ស�អជា�    
ធរទេន�សប ២០១៦-២០២០ និងឯកសរពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។ 

ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�េនះ គឺេដីម្បគីា្ំរទដល់យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី ៤ េលី
មំុទី ៤ (ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព) សំេដេលីករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ និងវប្បធម៌្របកបេដយ 

ចីរភាព។ េដីម្បសីេ្រមចនូវេគាលបំណង េគាលនេយាបាយេនះ អជា� ធរទេន�សប បានកំណត់នូវចក�ុវស័ិយ
ច្បោស់លស់គឺ “ អជា� ធរទេន�សបជាស� ប័នថា� ក់ជាតិមយួក�ុងករសកិ្សោ្រសវ្រជាវ និងស្រមបស្រម�លេលី
ករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងទេន�សប្របកបេដយចីរភាព ” ។  

េដីម្បគីា្ំរទដល់ចក�ុវស័ិយេនះ េបសកកម�អទិភាពចំននួ៣ ្រត�វបានកំណត់មានជាអទិ៍៖ (១) ព្រងឹង 
ករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស� និងផ�ល់េយាបល់ជូនរជរដ� ភិបាលេលីករ្រគប់្រគង   អភិរក្ស 
និងអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព (២) ស្រមបស្រម�ល និង្របឹក្សោេយាបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន�ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
េដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីវញិនូវធនធានធម�ជាតិៃនតំបន់បឹងទេន�សប (៣) ព្រងឹងធនធានមនុស្ស មូលដ� ន
ទិន�ន័យ និងទំនាក់ទំនងកិច�សហ្របតិបត�ិករ។ ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ គឺបានបន្ុសជីាមយួែផនករយុទ�ស�ស� 
ថវកិរបស់្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ផងែដរ។ 

 ថវកិជាែផ�កមួយដ៏សំខន់ស្រមាប់ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� ២០២១-២០២៥ េនះឲ្យបាន
េជាគជ័យ េដយ្រត�វពឹងែផ�កេលី្របភពថវកិរបស់រជរដ� ភិបាល ឬថវកិកម�វធីិ និងថវកិពី្របភពេផ្សងៗ
តមរយៈករេកៀរគរមា� ស់ជំនយួ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។ តមករប៉ាន់្របមាណស្រមាប់ត្រម�វករចំណាយក�ុងករ
អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះគឺ ២៦,៧០០ លនេរៀល (ៃម�្របាមំយួពន់្របាពីំររយលនេរៀលគត់) ក�ុងរយៈ

េពល៥ឆា� ។ំ ក�ុងេនាះែដរអជា� ធរទេន�សប និងេដីរតនួាទីស្រមបស្រម�លេដីម្បទីក់ទញ និងេកៀរគរ្របភព
ថវកិេផ្សងៗេ្រកពីក�� ប់ថវកិរបស់រជរដ� ភិបាលផ�ល់្របចឆំា�  ំ ែដលជាទុនបដិភាគ ឬវភិាគទនបែន�ម

បានពីវស័ិយឯកជន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងមា� ស់ជំនយួនានាតមរយៈករសរេសរគេ្រមាងេស�ីសុំ និងករសហករ
សិក្សោ្រសវ្រជាវេផ្សងៗ។ 

សមិទ�ផលរពឹំងទុកៃនែផនករយុទ�ស�ស�េនះ គឺមានេគាលេដយុទ�ស�ស�អទិភាពចំននួ៤ រមួមាន៖ 
(១) ព្រងឹងករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស�ជាមូលដ� នក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប  (២)  ព្រងឹង្របសិទ� 
ភាពៃនករ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានវទិ្យោ (៣) េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករស្រមបស្រម�លជាមយួ  
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   ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 

 

ស� ប័នពក់ព័ន� និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង(៤) ព្រងឹងករ្រគប់្រគងអង�ភាព/ស� ប័ន និងមូលដ� នចំេណះដឹងេលី
ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ។  

េដីម្បសីេ្រមចលទ�ផលរពឹំងទុកខងេលីេនះ អជា� ធរទេន�សប បានកំណត់ទិសេដយុទ�ស�ស� 
ចំនួន១០ េទតមសកម�ភាពករងរ្របទក់្រកឡាគា�  រមួមានជាអទិ៍៖ 

១-  ជំរញុ្របសិទ�ភាព និងវធីិស�ស�ៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមដនេលីេអកូសុីសែស�មតំបន់បឹង

ទេន�សប 
២- ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករអភិវឌ្ឍ ្រពមទងំករតមដន្រត�តពិនិត្យ 

សកម�ភាពែដលបាន និងកំពុងអនុវត� 
៣- ព្រងឹងករតមដនជាសកម�េលីផលប៉ះពល់េលីេអកូសុីសែស�ម និងស្រមបស្រម�លតមករ 

ែ្រប្រប�លអកសធាតុតំបន់បឹងទេន�សបទងំេលីធនធានធម�ជាតិ ទងំេលីវស័ិយសង�ម/េសដ�កិច� 
៤- ព្រងឹង្របសិទ�ភាព និងករេរៀបចំ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យរបស់អជា� ធរទេន�សប 
៥- ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងករ្រគប់្រគងេលីករែចករែំលកព័ត៌មានវទិ្យោ 
៦- ជំរញុ្របសិទ�ភាពយន�ករស្រមបស្រម�ល និង្របឹក្សោេយាបល់ 
៧- េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពកិច�សហករជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងអន�រជាតិ 
៨- េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគង និងដំេណីករស� ប័ន្របកបេដយចីរភាព 
៩- អភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយយុទ�ស�ស� និងកសងែផនទីបង� ញផ�ូវស្រមាប់តំបន់បឹងទេន�សប 
១០-ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីរជករេលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមដនេលី្របធានបទនីមួយៗតម

េគាលេដរបស់អជា� ធរទេន�សប។ 

ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�៥ឆា� (ំ២០២១-២០២៥) របស់អជា� ធរទេន�សប គឺជាករងរស�ូល

របស់អគ�េលខធិករដ� ន ៃនអជា� ធរទេន�សប ែដលនឹង្រត�វេធ�ីករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករ
អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះតមរយៈ ១) ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ែផនករសកម�ភាព្របចំ
ឆា�  ំ ២) ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករពក់កណា� លអណត�ិ (២ឆា� កំន�ះ) និង 

៣) ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនកររយៈេពល៥ឆា� ។ំ 

អជា� ធរទេន�សបសង្ឃមឹថា ស� ប័នពក់ព័ន�ទងំឡាយក៏ដូចជាៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា នឹងសហករ

អនុវត� និងតមដនករអនុវត�ែផនករេនះឲ្យបានេជាគជ័យតមលទ�ផលែដលបានេ្រគាងទុក។ េហយីក៏
រពឹំងផងែដរថា ែផនករយុទ�ស�ស�េនះនឹងរមួចំែណកគា្ំរទដល់ករសេ្រមចបាននូវចក�ុ វស័ិយកម�ុជាឆា� ំ

២០៥០ សំេដេធ�ីឲ្យកម�ុជាបានក� យជា្របេទសែដលមានចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�ស់េនឆា� ២ំ០៣០ 
និងជា្របេទសែដលមានចំណូលខ�ស់េនឆា� ២ំ០៥០។ 
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ែផ�កទី១ 
េសចក�ីេផ�ម 

១.១. សាវតារ 

 េដីម្បធីានាដល់ករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព និងស្រមាប់រក្សោទុកជាេករ � ិ៍

មរតកដ៏្របៃពរបស់មនុស្សជាតិយូរអែង�ង សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊នុ ែសន នាយករដ�ម�ន� ី ៃន

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា បានសេ្រមចបេង�ីតស� ប័នថ�ីមយួស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងៃនទីស�កីរគណៈរដ�ម�ន� ី
និងជាេសនាធិករផា� ល់បែន�មជួយដល់រជរដ� ភិបាលគឺ អជា� ធរអងទេន�សប តម្រពះរជ្រកឹត្យេលខ 

នស/រកត/០៩០៧/៤១២ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៧។ េយាងេលីករពិនិត្យជាក់ែស�ង រជរដ� ភិបាល
បានេធ�ីកំែណទ្រមង់េឡីងវញិេលីរចនាសម�័ន�ៃនករ្រគប់្រគង និងតួនាទីភារកិច� ក៏ដូចជាែដនសមត�កិច�

វសិលភាពៃនករ្រគប់្រគងរបស់អជា� ធរអងទេន�សប មកជា អជា� ធរទេន�សប តម្រពះរជ្រកឹត្យេលខ 
នស/រកត/០៦០៩/៧០៥ ចុះៃថ�ទី២៩ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០០៩ និង្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៣១០/
២៥៨ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពីករែកស្រម�លមា្រត៣ មា្រត៥ មា្រត៦ មា្រត៩ មា្រត
១០ និងមា្រត១២ ស�ីពីករបេង�ីត អជា� ធរទេន�សប។ 

១.២. អាទ�ភាពស្រមាបអ់ាជា� ធរទេន�សាប 

អជា� ធរទេន�សប ្រត�វេដីរតួរនាទីយ៉ាងសំខន់ ជាពិេសសអគ�េលខធិករដ� ន ៃនអជា� ធរទេន�សប 
្រត�វយកចិត�ទុកដក់ឲ្យបានខ� ងំក� បំផុត ចំេពះករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�រយៈេពល៥ឆា�  ំ (២០២១-
២០២៥) ្រសបេទតមចំណុចអទិភាពចម្បងដូចខងេ្រកម៖ 

- េកៀរគរបេង�ីនធនធានហិរ��វត�ុ េដីម្បីបង�លទ�ភាពដល់ករចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវជាមូលដ� ន
ឲ្យបានេពញេលញ្រសបតមមុខងររបស់ស� ប័ន/អង�ភាព្របចៃំថ� 

- បន�ព្រងឹងព្រងីកេលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស� និងស្រមបស្រម�លេលី 

ករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍេលីករែចករែំលក និងផ្សព�ផ្សោយ អំពីដំេណីរករអនុវត�សកម�ភាព 
បេច�កេទសែដលជាមូលដ� ន្រគឹះរមួមាន៖ 
• ព្រងឹងព្រងីកករពិេ្រគាះេយាបល់ ករែចករែំលក និងផ្សព�ផ្សោយពីបេច�កេទសៃនករសិក្សោ

្រសវ្រជាវ លទ�ផលរបកគំេហញីពក់ព័ន�នឹងសក� នុពល និងផលប៉ះពល់េផ្សងៗៃនតំបន់
បឹងទេន�សប ជំរុញសកម�ភាពអជា� ធរទេន�សប ឲ្យេដីរតនួាទីជាអង�ភាពថា� ក់ជាតិមយួ 
ក�ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងស្រមបស្រម�លេលីករែចករែំលក និងផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន  
ទិន�ន័យដល់ភាគីពក់ព័ន� 

• េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយពីរបាយករណ៍ ស�ីពីស� នភាពតំបន់បឹងទេន�សប  
• េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយពីេគាលនេយាបាយស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងតំបន់បឹង

ទេន�សប្របកបេដយចីរភាព 
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• េរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយពីែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងតំបន់បឹង
ទេន�សប្របកបេដយចីរភាព 

• ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួភាគីពក់ព័ន�ទងំថា� ក់មូលដ� ន ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់តំបន់ 
និងថា� ក់អន�រជាតិឲ្យកន់ែតសុីជេ្រម 

- ព្រងឹង្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ ព័ត៌មានវទិ្យោស�ស�តំបន់បឹងទេន�សប និងតំបន់ពក់ព័ន� 
- ជំរុញ្រក�មករងរ/ជំនាញែផ�កបេច�កេទស ែផ�ករដ�បាល និងករ្រគប់្រគងគេ្រមាងរមួជាមយួ

ម�ន�ីរជករបេ្រមីករងរេនអជា� ធរទេន�សបែដលមានជំនាញពក់ព័ន�េផ្សងៗ េដីម្បជីយួដល់
ដំេណីរករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ឲ្យសេ្រមចបានេជាគជ័យ 

- េលីកកម�ស់ភាពជាៃដគូ រមួទងំៃដគូបេច�កេទស ធនធានមនុស្ស និងហរិ��វត�ុ។ 

១.៣. ដំេណ�រការេរៀបចំែផនការយទុ�សា�ស� 

  ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស� ២០២១-២០២៥ របស់អជា� ធរទេន�សប គឺេធ�ីេឡងីក�ុង្រកបខណ�
េគាលនេយាបាយៃនករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងទេន�សប និងតំបន់ពក់ព័ន�្របកបេដយ
និរន�រភាព ពិេសសករកសងែផនករេនះគឺស្រមាប់ករ្រគប់្រគងស� ប័នអជា� ធរទេន�សប ែដលេដីរ       
តនួាទីយ៉ាងសំខន់ជាេសនាធិករផា� ល់ឲ្យរជរដ� ភិបាលេលីរល់គេ្រមាងករសកិ្សោ្រសវ្រជាវ ្រត�តពិនិត្យ 
និងផ�ល់អនុសសន៍ជូនរជរដ� ភិបាលក�ុងកររមួចំែណកគា្ំរទយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ដូចគា� េនះែដរ 
ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�េនះេឡងី គឺ្រសបតមេគាលករណ៍ែណនារំបស់្រកសួងែផនករ និងេដីម្បី
បង� ញជាភស�ុតងដល់្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ េដីម្បវីភិាជន៍ថវកិ្របចឆំា� តំមសកម�ភាពករងរ 
និងសូចនាករជាក់លក់។ ដំេណីរករៃនករេរៀបចំេនះ ្រត�វេធ�ីេឡងីតមដំណាក់កលដូចខងេ្រកម៖ 

 ដំណាក់កលទី១ ករកសងេសចក�ី្រពងបឋម អគ�េលខធិករដ� នបានេរៀបចំ្រក�មករងរេដីម្បី
សិក្សោនូវឯកសរពក់ព័ន�នានា ដូចជាយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៤ ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ 
ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ្រកបខ័ណ� េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពកម�ុជា ២០១៦-២០៣០ កម�វធីិ 
ជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ និងែផនករសកម�ភាព្របចឆំា� ពំក់ព័ន�េផ្សងៗរបស់អង�ភាពេ្រកម
ឱវទអគ�េលខធិករដ� ន។ េ្រកយពីករសិក្សោឯកសរពក់ព័ន� ្រក�មករងរបានេរៀបចំកិច�្របជំុៃផ�ក�ុងេដីម្បី
ពិនិត្យេមីលេលីអទិភាពទងំឡាយស្រមាប់េរៀបចំេសចក�ី្រពងបឋម និងកិច�្របជំុអគ�េលខធិករដ� ន ែដល
មានតំណាងនាយកដ� នទងំ ៤ ចូលរមួពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ�ល់ធាតុចូលបែន�ម។ 

ដំណាក់កលទី២ ករកសងេសចក�ី្រពងេលកីទី១ េសចក�ី្រពងបឋម្រត�វបានដក់ចូលក�ុងករ

ពិេ្រគាះេយាបល់ក�ុងអគ�េលខធិករដ� ន និងបានេរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់េលីេសចក�ី្រពងបឋមេដីម្ប ី
ែកស្រម�ល និង្របមូលធាតុចូលបែន�ម េដយមានករចូលរមួពី អនុ្របធាន អគ�េលខធិករ អគ�េលខធិកររង 

ទី្របឹក្សោ ជំនួយករ ្របធាននាយកដ� នេ្រកមឱវទ ម�ន�ីជំនាញពក់ព័ន� ្រពមទងំមានករចូលរមួពីតំណាង 
្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងតំណាងគណៈកម�ករជាតិទេន�េមគង�កម�ុជា។ 
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ដំណាក់កលទី៣ ករកសងេសចក�ី្រពងេលកីទី២  អគ�េលខធិករដ� នបាន្របជំុពិនិត្យែកស្រម�ល 
ខ�ឹមសរបែន�មតមេយាបល់ស� រតីកិច�្របជំុករកសងេសចក�ី្រពងេលីកទី១ និងធាតុចូលេផ្សងៗេទៀតពី
សមាជិកៃនអង�្របជំុពិេសសនាយកដ� នជំនាញទងំ៤។ 

 ដំណាក់កលទី៤ ករពិនិត្យ និងអនុម័តេលេីសចក�ី្រពងចុងេ្រកយ អគ�េលខធិករដ� នបានេរៀបចំ 

កិច�្របជំុថា� ក់ដឹកនា ំ ែដលមានករដឹកនាេំដយតំណាងឯកឧត�ម្របធាន និងមានករចូលរមួពីអនុ្របធាន 
អគ�េលខធិករ អគ�េលខធិកររង ទី្របឹក្សោ ជំនួយករ ្របធាននាយកដ� ន ្រក�មករងរបេច�កេទសពក់ព័ន� 

តំណាង្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម តំណាងគណៈកម�ករជាតិទេន�េមគង�កម�ុជា និងស� ប័ន     
ពក់ព័ន�មួយចំនួនេដីម្បពិីនិត្យ និងអនុម័តេលីេសចក�ី្រពងចុងេ្រកយ។ បនា� ប់ពីេរៀបចំកិច�្របជំុចុងេ្រកយ

េនះ អគ�េលខធិករដ� នបានេរៀបចំសមា� តែផនករយុទ�ស�ស�េទតមស� រតីកិច�្របជំុ និងេរៀបចំេគារពជូន 

ឯកឧត�ម្រ�ធាន អជា� ធរទេន�សបេដីម្បពិីនិត្យ និងសេ្រមច ចុះហត�េលខឲ្យេ្របី្របាស់ជាផ�ូវករ។  

 ដំណាក់កលទី៥ ករេបាះពុម� និងដក់ឲ្យអនុវត� េ្រកយពីករអនុម័តែផនករយុទ�ស�ស�េនះ ្រត�វ
បានេបាះពុម� និងដក់ឲ្យអនុវត�។ អគ�េលខធិកដ� នេរៀបចំផ្សព�ផ្សោយដល់្រកសួង/ស� ប័ន អង�ភាព និង
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ពក់ព័ន�នានា និងេធ�ីករេបាះពុម�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះជាភាសែខ�រមយួខង និងភាស
អង់េគ�សមួយខង ស្រមាប់ែចកជូនេទដល់អ�កពក់ព័ន�។ 

 
ដ្យោ្រកមទ១ី បង� ញអពំគីនូំសប្ំរព�ញៃនដេំណីរករេរៀបចែំផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ករពិនិត្យេលីរបាយករណ៍ៃនែផនករយុទ�ស�ស� 
ចុងេ្រកយ (Final Strategic Plan) 

ត្រម�វករជាអទិភាព និងតួនាទី 
របស់អជា� ធរទេន�សប 

ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប 
២០២១-២០២៥ 

ករសិក្សោអំពីត្រម�វករ 
តំបន់បឹងទេន�សប 

ករកសងេសចក�ី្រពងបឋម 

 

ករកសងេសចក�ី្រពងេលកីទី១ 

 

ករកសងេសចក�ី្រពងេលកីទី២ 
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១.៤.  អំព�ទ្រមង ់ៃនការេរៀបចំែផនការយទុ�សា�ស� 

 ខ�ឹមសរែផនករយុទ�ស�ស�េនះ្រត�វបានេរៀបចំតមលំដប់លំេដយដូចជាបុព�កថា ខ�ឹមសរ

សេង�ប និងែបងែចកជា៥ែផ�ក រួមមានជាអទិ៍៖ 
១) ែផ�កទី១ គឺេសចក�ីេផ�ីម ែដលបានរេំលចអំពីសវតរ អទិភាពស្រមាប់អជា� ធរទេន�សប 

ដំេណីរករៃនករេរៀបចំ និងទ្រមង់ៃនែផនករយុទ�ស�ស� 
២)  ែផ�កទី២ បង� ញពីសមិទ�ផលែដលអជា� ធរទេន�សបសេ្រមចបានក�ុងែផនករយុទ�ស�ស� 

២០១៦-២០២០ ប�� ្របឈម និងចំណុចខ�ះខតមួយចំននួែដលបានជបួ្របទះ 
៣)  ែផ�កទី៣ បង� ញពីែផនករយុទ�ស�ស� ២០២១-២០២៥ ែដលរេំលចចំណុចមួយចំននួដូចជា 

ចក�ុវស័ិយ    េបសកកម�   េគាលេដយុទ�ស�ស� េគាលបំណង ទិសេដយុទ�ស�ស� និងសកម�ភាព 

យុទ�ស�ស� 
៤)  ែផ�កទី៤ បង� ញពីយន�ករស្រមាប់អនុវត�ែដលរេំលចពីអង�ភាពទទលួខុស្រត�វ និងរចនាសម�័ន�

ករងររបស់អជា� ធរទេន�សប  ែផនករថវកិ និង្របភពធនធានេផ្សងៗស្រមាប់អនុវត�ែផនករ 
យុទ�ស�ស�ទងំមូល  

៥)  ែផ�កទី៥ គឺជាែផ�កចុងេ្រកយែដលបង� ញពីយន�ករៃនករ្រត�តពិនិត្យ តមដន និងវយតៃម� 
ែដលនឹងរេំលចពីករ្រត�តពិនិត្យ តមដន និងវយតៃម�្របចឆំា�  ំ ពក់កណា� លអណត�ិ (២ឆា�  ំ
កន�ះ) និងែផនករទងំមូលរយៈេពល៥ឆា� ំ និងេសចក�ីសន�ិដ� នជារមួស្រមាប់ែផនករយុទ�ស�ស� 
េនះ។ េ្រកពីែផ�កសំខន់ទងំ៥ ឯកសរែផនករយុទ�ស�ស�េនះមានភា� ប់ឧបសម�័ន� ចំននួ ៥ ែដល 
ជាឯកសរេយាង និងប�� ក់នូវខ�ឹមសរលម�ិតែដលមានករពក់ព័ន�។ 
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ែផ�កទី២ 
 

សមទិ�ផល នងិប�� ្របឈមករអនុវត�ែផនករយទុ�ស�ស� 
២០១៦-២០២០ 

 ស្រមាប់រយៈេពល៥ឆា�  ំៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�របស់អជា� ធរទេន�សប ២០១៦-២០២០ 
បានទទលួនូវសមិទ�ផល ប�� ្របឈម និងចំណុចខ�ះខតមយួចំននួរមួមាន៖ 

២.១- សមិទ�ផល 

ែផនករយុទ�ស�ស�របស់អជា� ធរទេន�សប ២០១៦-២០២០ ជាឯកសរែផនករយុទ�ស�ស�មួយដ៏ 

សំខន់ស្រមាប់រយៈេពលមធ្យម និងជាែផនទីបង� ញផ�ូវែដលបានកំណត់ច្បោស់អំពីេបសកកម�ករងរ និង
ទិសេដេដីម្បពី្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរជាមយួេគាលបំណងជាលទ�ផលរពឹំងទុក សូចនាករ និងចេង� ម 
សកម�ភាពរបស់អជា� ធរទេន�សបស្រមាប់រយៈេពល៥ឆា�  ំចប់ពីឆា�  ំ២០១៦ ដល់ឆា�  ំ២០២០ និងឆ�ុះ
ប�� ងំពីករចូលរួមេលីកកម�ស់េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាល ពិេសសយុទ�ស�ស�ចតុេកណ
ដំណាក់កលទី៣ និង្រសបតមែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិសំេដរមួចំែណកដល់កររក្សោឲ្យបាននូវ
តុល្យភាពៃនករ្រគប់្រគង និងអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

ករកំណត់េបសកកម�ករងររយៈេពល៥ឆា�  ំ ក�ុងករឈនេទសេ្រមចបាននូវចក�ុវស័ិយ “េធ�ីឲ្យ
អជា� ធរទេន�សបជាស� ប័ន/អង�ភាពគំរូមយួ ែដលអចសេ្រមចបានេជាគជ័យក�ុងករស្រមបស្រម�លេលី
ករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប”។ អជា� ធរទេន�សបទទលួ 
បានសមិទ�ផលែដលកំណត់ទិសេដជាយុទ�ស�ស�ចំននួ៥ រមួជាមយួចេង� មសកម�ភាពមានដូចខងេ្រកម ៖ 

ទិសេដទី១  ព្រងឹងេគាលនេយាបាយ បទប្ប��ត�ិ និង្រកបខណ� ស� ប័ន 

ឈរេលីស� រតីស្រមបស្រម�ល េដយមានកិច�សហករជាមយួ្រកសួងស� ប័នបេច�កេទស និងៃដគូ
ពក់ព័ន�ក�ុងករយកចិត�ទុកដក់ែចករែំលកព័ត៌មាន/ទិន�ន័យ ផ្សព�ផ្សោយេគាលនេយាបាយ និងបទប្ប��ត�ិ
នានារបស់រជរដ� ភិបាលែដលបានកំណត់ក�ុងយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣ និងែផនករ
យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ដល់ភាគីពក់ព័ន�ទងំេនក្រមិតថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ និងសហគមន៍មូលដ� ន 

ពក់ព័ន�េនក�ុងតំបន់បឹងទេន�សបរមួជាមយួករផ្សព�ផ្សោយករយល់ដឹងអំពី្រកបខណ� ច្បោប់ និងេគាលនេយា 
បាយសំខន់ៗែដលពក់ព័ន�េទនឹងករ្រគប់្រគងធនធានទឹក និងបរសិ� នធនធានធម�ជាតិក�ុងេគាលបំណង 

សំេដដល់កិច�ករពរ និងទប់ស� ត់ផលប៉ះពល់ដល់ធនធានធម�ជាតិ និងបរសិ� នេនតំបន់បឹងទេន�សប 
និងតំបន់ពក់ព័ន�ដូចជា ៖ 

- ច្បោប់ស�ីពី ករ្រគប់្រគងធនធានទឹកេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងអមេដយបទប្ប��ត�ិ  

អនុ្រកឹត្យពក់ព័ន�សំខន់ៗមយួចំនួនេទៀតក�ុងកិច�ករពរ និង្រគប់្រគងធនធានទឹក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព  
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រួមមាន៖ នីតិវធីិៃនករបេង�ីត កររលំយេចល និងករកំណត់តួនាទីភារកិច�របស់សហគមន៍កសិករ
េ្របី្របាស់ទឹក និងករ្រគប់្រគងអងទេន�  

- ច្បោប់ស�ីពី កិច�ករពរបរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ 
- ច្បោប់ស�ីពី ជលផល និងច្បោប់ស�ីពី ៃ្រពេឈ ី

- ច្បោប់ស�ីពី តំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 

ជំរុញករខិតខំ្របឹងែ្របង និងសិក្សោែស�ងយល់ពីខ�ឹមសរៃនច្បោប់បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�នីមួយៗ

ែដលមាន្រសប់េដីម្បីេធ�ីជាមូលដ� នចំេណះដឹងបន�ព្រងឹងសកម�ភាពករងរស�ូលរបស់អង�ភាព និង
េរៀបចំចង្រកងឲ្យេទជាសូចនាករសំខន់ៗស្រមាប់កសងឯកសរបេច�កេទស និងេ្របី្របាស់ជាជំនួយ

ដល់ករសិក្សោែស�ងយល់ និង្រសវ្រជាវចង្រកងព័ត៌មាន និងទិន�ន័យបែន�ម។ បន�ករែចករែំលកផ្សព�ផ្សោយ 

ប��� បករយល់ដឹងជូនថា� ក់ដឹកនា ំនិងម�ន�ីរជករេ្រកមឱវទែដល បាន និងកំពុងបេ្រមីករងរតមជំនាញ 

រមួជាមយួអ�កពក់ព័ន� ទងំក្រមិតថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ  និងសហគមន៍មូលដ� នតមរយៈកិច�ពិភាក្សោ 

អង�សិក� សល សន�ិសីទ េវទិកេផ្សងៗ និងបណា� ញែចករែំលកព័ត៌មានេគហទំព័រ ្របព័ន�បណា� ញ សង�ម 
ទស្សនាវដ�ី សកម�ភាពករងរ និងេគាលនេយាបាយករងរ។ល។ 

ក�ុងស� រតីយកចិត�ទុកដក់េលីករកំណត់ែដនវសិលភាព (មា្រត ២) េបីេទះបីមិនទន់្រត�វបាន
ប�� ប់េនក�ុងដំេណីរករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�៥ឆា� េំលីកទី១ អជា� ធរទេន�សបបានខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងឹង 
ករយល់ដឹងេដយែស�ងយល់េលីឯកសរបេច�កេទស និងឯកសរច្បោប់ បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�ែដលមាន្រសប់ 
េដីម្ប្ីរបមូលផ�ុ ំចង្រកងមកេធ�ីជាទឡ�កីរណ៍ស្រមាប់ជាធាតុចូលដ៏សំខន់ ែដលអចេ្របី្របាស់ជាមូលដ� ន
ក�ុងករេរៀបចំបច�ុប្បន�ភាពឯកសរបេច�កេទសបានច្បោស់លស់ និងបានចុះសិក្សោ្របមូលនូវរល់ទិន�ន័យ
ស្រមាប់េធ�ីករពិនិត្យេផ��ងផា� ត់េឡងីវញិតមទីតងំជាក់ែស�ង មុននឹងដក់េស�ីសុំេយាបល់ជូនថា� ក់ដឹកនាំ

ពិនិត្យ និងេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�េរៀបចំបទប្ប��ត�ិក�ុងករកំណត់ែដនវសិលភាពតំបន់បឹងទេន�សប។ 

 ព្រងឹងករអនុវត�តនួាទី ភារកិច� ដូចបានកំណត់ក�ុងអនុ្រកឹត្យេលខ ១៩៧ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៩ 

ែខសីហ ឆា� ២ំ០១១ តមរយៈករចុះេធ�ីអធិករកិច�ជា្របចកំ�ុងសកម�ភាពចូលរមួករពរែដនៃ្រពលិចទឹក
ជំុវញិតំបន់បឹងទេន�សប (តំបន់៣) េនតមបណា� ្រស�ក ឃុ ំនិងភូមិពក់ព័ន�ជាប់តំបន់ៃ្រពលិចទឹក ែដល

ស�ិតេនក�ុងែដនដីរដ�បាលៃនេខត�ទងំ៦េនជំុវញិតំបន់បឹងទេន�សប។ ក�ុងេនាះក៏បានចុះេផ��ងផា� ត់រល់
និយាមកទងំ៨០២ បេង� ល និងែស�ងយល់្រសង់ព័ត៌មានទិន�ន័យបែន�ម អំពីករបាត់បង់ៃ្រពលិចទឹក 
និងករបាត់បង់បេង� ល្រពំ្របទល់ែដលបណា� លមកពីសកម�ភាពមនុស្ស និងបង�មកពីបាតុភូតធម�ជាតិ។ 
តមលទ�ផលៃនករចុះសិក្សោជាក់ែស�ងបានបង� ញឲ្យេឃញីថា ៃ្រពលិចទឹកេនជំុវញិតំបន់បឹងទេន�សប្រត�វ 

បានទទលួរងនូវករទ�នា� នយ៉ាងធ�ន់ធ�រ េហយី្រត�វបានបាត់បង់េកីនពីមយួឆា� េំទមយួឆា� ។ំ ជាមយួនឹងករ
បាត់បង់  និងករកប់ទ�នា� នៃ្រពលិចទឹក អជា� ធរទេន�សប បានចូលរមួេលីកកម�ស់នូវកិច�ករករពរែថរក្សោ 

ៃ្រពលិចទឹក   តមរយៈករផ្សព�ផ្សោយអំពីអត�្របេយាជន៍ៃ្រពលិចទឹក វធិានករករពរៃ្រពលិចទឹក  ករដេំឡងីវញិ 
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និងករបណ�ុ ះកូនៃ្រពលិចទឹកជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន េនតមបណា� តំបន់ពក់ព័ន�ៃនេខត�ជំុវញិតំបន់
បឹងទេន�សប។ 

 េដីម្បសីេ្រមចបានេជាគជ័យនូវទិសេដយុទ�ស�ស�ទី១ ខងេលីេនះ អជា� ធរទេន�សប បានខិតខំ 
្របឹងែ្របងយកចិត�ទុកដក់ករងររបស់អង�ភាពឲ្យមាន្របសិទ�ភាព និងសមគ�ីភាពៃផ�ក�ុងរងឹមា ំ្រសបតម

េគាលករណ៍ែណនាបំែន�មពីថា� ក់ដឹកនា ំរមួជាមយួករអនុវត�សកម�ភាព្របចៃំថ� និងករែចករែំលក ផ្សព�ផ្សោយ 
នូវព័ត៌មាន របាយករណ៍ពក់ព័ន�ជាឯកសរទន់ និងរងឹ (Hard and Soft) ែដលបានមកពីលទ�ផលៃនកិច�

្របជំុពិភាក្សោ ករ្របឹក្សោេយាបល់្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និង្របចឆំា�  ំេដីម្បទីទួលយកមកពិនិត្យនូវចំណុច 
ខ� ងំ ចំណុចេខ្សោយ និងប�� ្របឈមស្រមាប់ែកលម� និងេដះ្រសយបន�ក�ុងដំេណីរករករងរអង�ភាព

សំេដេឆា� ះេទរកភាពេជាគជ័យ្របកបេដយសុខដុមនីយកម�។ 

 ទិសេដទី២ ព្រងឹងករយល់ដឹងជាមូលដ� ន អំពីករ្រគប់្រគងតំបន់បឹងទេន�សប 
 ចប់តងំពីករបេង�ីតអជា� ធរទេន�សប សកម�ភាពៃនករ្របមូលចង្រកង និងវភិាគព័ត៌មាន     
ទិន�ន័យែដលបានមកពីករចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវជាក់ែស�ងជាេ្រចីន ្រត�វបានកំណត់ជាសកម�ភាពយុទ�ស�ស� 
អទិភាពេនក�ុងដំេណីរករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាព្របចឆំា� រំបស់អង�ភាពេដីម្បី
ព្រងឹងព្រងីកដល់ករយល់ដឹងអំពីករ្រគប់្រគងតំបន់បឹងទេន�សប។ 

 ជាមយួនឹងសកម�ភាពៃនករព្រងឹងករយល់ដឹងជាមូលដ� ន អជា� ធរទេន�សប បានយកចិត�ទុក 
ដក់ក�ុងករវភិាគចង្រកងនូវរល់ព័ត៌មានទិន�ន័យពក់ព័ន� រមួមាន៖(ក). ស� នភាពេសដ�កិច�សង�ម និង
ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ ែដលជាព័ត៌មានទិន�ន័យពក់ព័ន�ជាមួយនឹងស� នភាពសង�ម និងចំេណះដឹង 
េលីករេ្របី្របាស់ជាមយួដំេណីរករ្រគប់្រគង អភិវឌ្ឍ ្របសិទ�ភាពករអនុវត�ច្បោប់ និងបទដ� នគតិយុត�េលី
ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ និងបរសិ� ន។ (ខ). ្របព័ន�េអកូឡូសុ ី និងបរសិ� នធនធានធម�ជាតិ ជាករ
សិក្សោពក់ព័ន�ជាមយួស� នភាពរបបជលស�ស� ធនធានទឹក (គុណភាព និងបរមិាណ) តំបន់ដីេសីម 
កកសំណល់ សក� នុពលេទសចរតំបន់បឹងទេន�សប និងជីវច្រម�ះធនធានធម�ជាតិក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប

ដូចជា៖ ៃ្រពលិចទឹក វរសីត� សប្បសិត� ្រតី រមួទងំករេធ�ីចរចរ្រតី។ (គ). អជីវកម�ជលផល និងធនធានែរ ៉
ក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប ជាករសិក្សោពក់ព័ន�េទនឹងករេ្របី្របាស់ឧបករណ៍េនសទ ផលេនសទជាលក�ណៈ

្រគ�សរ និងលក�ណៈអជីវកម�ធំៗែដលស�ិតតមស�ឹង វលែ្រស អងទឹក ្របព័ន�ធារស�ស� ករសិក្សោផល
ចប់តមឡូតិ៍ដយ និងករែកៃច�ផលេនសទក�ុងតំបន់ជំុវញិបឹងទេន�សប រមួជាមយួករេធ�ីអជីវកម�ែរ។៉ 
(ឃ). ករេធ�កីសកិម� ករេ្របី្របាស់ដី និងថា� គីំមី  ជាករសិក្សោ្រសវ្រជាវអំពីស� នភាពផលិតកម�កសិកម� 
ករេ្របី្របាស់ដី និងថា� គីំមីកសិកម�របស់្របជាកសិករស�ិតក�ុងតំបន់១ និងតំបន់២ េ្រកមផ�ូវជាតិេលខ៥ 

និងេលខ៦ ជំុវញិតំបន់បឹងទេន�សប។ 

 លទ�ផលៃនករចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវជាក់ែស�ង និងករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មានទិន�ន័យែដលមាន្រសប់ 

បានមកពី្របភពពក់ព័ន�នានា បានឆ�ុះប�� ងំឲ្យេឃញីពីរបកគំេហញីក�ុងករែ្រប្រប�លបរយិាកសៃនស� ន
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ភាពេសដ�កិច� សង�មកិច� ធនធានធម�ជាតិ បរសិ� ន និងដំេណីរករៃនករ្រគប់្រគងពីអ�កពក់ព័ន�េដយផា� ល់ 
និងេដយ្របេយាលមកេលីករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងទេន�សប និងតំបន់ពក់ព័ន�រមួមាន

៖ ធនធានជលផល របបជលស�ស� ធនធានទឹក ជីវស�ស�ច្រម�ះ ករ្រទ្រទង់ជីវភាពរស់េន ករេ្របី្របាស់
ដីធ�ី ករេធ�ីអជីវកម� កសិកម� ៃ្រពលិចទឹកជំុវញិតំបន់បឹងទេន�សប ។ល។ ជារមួតមករសិក្សោ និងវភិាគ

បង� ញឲ្យេឃញីពីភាពថយចុះ និងករគំរមកំែហងឥតឈប់ឈរគរួឲ្យ្រព�យបារម�េលីធនធានដ៏ក្រមក�ុង
តំបន់បឹងទេន�សបនាេពលបច�ុប្បន� និងេពលអនាគត ចំេពះសកម�ភាពអនាធិបេតយ្យេដយករ េធ�ីអជីវ

កម�ហសួក្រមិតក�ុងករទញយកអត�្របេយាជន៍ធនធានធម�ជាតិពីបឹងទេន�សប និងករទទលួរងនូវផល
ប៉ះពល់ពីករអភិវឌ្ឍនូវេហដ� រចនាសម�័ន�តំបន់េមគង�ខងេលី តំបន់ជំុវញិបឹងទេន�សប និងេលីៃផ�

បឹងទេន�សប។ 

 ប�� ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិជាប់ទក់ទងគា� េទវញិេទមក េហយីករ្របឈមមុខដក់គា� ែតង

ែតេកីតមានេឡងីជាេរឿយៗរវង្រក�មែដលមានលទ�ភាពេ្របី្របាស់ធនធានទីៃទពីគា�  ក្រមិតជំនាញ្រកសួង 
ស� ប័នខុសៗគា�  និងក្រមិតចំណូលក៏មានភាពខុសពីគា� ផងែដរ។ ជេមា� ះេនក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប     
អច្រត�វបានមហជនេមីលេឃញីពីភាពមិនចុះស្រម�ងគា� រវងទស្សនៈទូេទេផ្សងៗគា�  ែដលេលីកេឡងីេដយ 
ភាគីជេមា� ះទងំអស់េនាះេនក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប។ 

 ករេ្របី្របាស់ដី ៃ្រពលិចទឹក េនសទខុសច្បោប់ គឺជាឬសគល់ៃនជេមា� ះជាេ្រចីនេលីធនធានធម�ជាតិ 
េនក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប។ កររុករនដីេនក�ុងឋបនីយជីវមណ� លបឹងទេន�សប បានេធ�ីឲ្យែដនៃ្រពលិច
ទឹកថយចុះែដលបណា� លមកពីករែកែ្របដីស្រមាប់េធ�ីកសិកម�។ ៃ្រពលិចទឹកបេ្រមីឲ្យមុខងរ្របព័ន�េអកូឡូសុ ី
មយួចំនួនេដយករពរ្រចងំទេន�ពីសំណឹកេដយសរទឹករលក ផ�ល់ទីជ្រមកស្រមាប់មច�ជាតិ សត�ស� ប 
និងសត�ែដលរស់េនក�ុងៃ្រពលិចទឹកជាេ្រចីនេផ្សងេទៀត ជាមយួគា� នឹងករផ�ល់នូវេសចក�ី្រត�វករចបំាច់ស្រមាប់ 

មនុស្សេលកទូេទជាពិេសសស្រមាប់្របជាពលរដ�ែដលរស់េនផា� ល់ក�ុងបឹងទេន�សប និងជំុវញិតំបន់បឹង
ទេន�សប។ 

 ករេធ�ីអជីវកម�ហសួក្រមិត ែដលេកីតមានេឡងីពីបទេល�ីសេនសទ និងករេនសទខុសច្បោប់េទ
េលីធនធានធម�ជាតិេនក�ុងបឹងទេន�សប គឺេនែតេកីតមានេឡងីគំរមគំែហងេលីជីវច្រម�ះ ្រតី សត�ល�ូន 

េធ�ីឲ្យមានករថយចុះជាលំដប់ៃន្របេភទ បរមិាណ និងទំហៃំនធនធានធម�ជាតិសំខន់ៗែដលចប់បាន។ 
សមា� ធៃនករេនសទខុសច្បោប់េនែតេកីតមានេឡីងមិនេចះឈប់ឈរ េទះបីរជរដ� ភិបាលបានេចញ  
អនុ្រកឹត្យលុបេចលឡូតិ៍េនសទជំុវញិតំបន់បឹងទេន�សប ទុកស្រមាប់្របជាពលរដ�េធ�ីេនសទជាលក�ណៈ
្រគ�សរ  និងជាកែន�ងអភិរក្សជលផលក�ុងេគាលបំណងែតមយួគត់ គឺេធ�ីឲ្យសម្បត�ិធនធានធម�ជាតិមយួក�ុង

ចំេណាមសម្បត�ិធម�ជាតិសំខន់ៗបំផុតជាេ្រចីនេទៀតស្រមាប់េសដ�កិច�កម�ុជា េហយីវសំខន់យ៉ាងខ� ងំ
ស្រមាប់ឋបនីយជីវមណ� លបឹងទេន�សបក៏េដយ។ 
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 ទិសេដទី៣ ស្រមបស្រម�ល កសងែផនករ និងករ្រគប់្រគង 
 ករបន�ព្រងឹងព្រងីកតួនាទីភារកិច�េបសកកម�ស�ូល និង្របសិទ�ភាពករងរអំឡុងេពលៃនដំេណីរករ 

ែផនករយុទ�ស�ស� ២០១៦-២០២០ អជា� ធរទេន�សប បានចូលរមួស្រមបស្រម�លនូវករអនុវត�ករងរ
ជាមយួបណា� ្រកសួង/ស� ប័នជំនាញ និងគេ្រមាងភាពជាៃដគូតមរយៈករដក់េចញនូវែផនករសកម�ភាព

ករងរ្របចឆំា�  ំ េដយមានករយកចិត�ទុកដក់គា្ំរទដល់កិច�ករងរ និងអភិវឌ្ឍន៍បរសិ� នធនធានធម�ជាតិ 
និងលក�ខណ� េសដ�កិច�សង�ម្របកបេដយចីរភាព ្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាលក�ុងេនាះ

ក៏ចូលរមួផ�ួចេផ�ីមគំនិតក�ុងករែចករែំលកករយល់ដឹង បទពិេសធន៍ និងផ្សព�ផ្សោយពីលទ�ផលរបកគំេហញី 
ែដលបានពីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ ែស�ងយល់ នឹង្របមូលចង្រកងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពរល់ព័ត៌មានទិន�ន័យេទ

តមស� នភាពទីតងំជាក់ែស�ង ែដលបាន និងកំពុងេកីតេឡងីក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងេពលអនាគតេទេលី
ករ្រគប់្រគងធនធានដ៏ក្រមេនតំបន់បឹងទេន�សប  ជាពិេសសស្រមបស្រម�លេលីកកម�ស់ដល់ករយល់ដឹង

អំពីករចូលរមួែផ�កច្បោប់ បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�ៃនដំេណីរករ្រគប់្រគងធនធានទឹក និងករ្រគប់្រគងអងទេន�
ែដលរជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានកំណត់េនក�ុងច្បោប់ ស�ីពី ករ្រគប់្រគងធនធានទឹកេនក�ុង្រពះរជាណាច្រក
កម�ុជា ែដលបានដក់េចញចប់តងំពីឆា� ២ំ០០៧ និងបានែចករែំលកផ្សព�ផ្សោយយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានទិន� 
ន័យផ្សោរភា� ប់ឯកសរបទដ� នគតិយុត�ៃនដំេណីរករអភិវឌ្ឍ និងកិច�ករពរបរសិ� ន ធនធានធម�ជាតិ្របកប 
េដយចីរភាពេនតំបន់បឹងទេន�សប ែដល្រក�មម�ន�ីជំនាញពក់ព័ន�ៃននាយកដ� នជំនាញទងំ៤ េ្រកមឱវទ 
បាន និងកំពុង្របែម្របមូលចង្រកងទុកេធ�ីជាមូលដ� នក�ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវជាបន�បនា� ប់។ 

 ផ្សោរភា� ប់កិច�ករស្រមបស្រម�លេនះផងែដរ ក៏បានេធ�ីករព្រងឹងនូវយន�ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និង
វយតៃម�េទេលីរល់ព័ត៌មាន/ទិន�ន័យគេ្រមាងែដល បាន និងកំពុងអនុវត�ន៍ និងមានែផនករអនុវត�ែដល
ក�ុងេនាះមានគេ្រមាងគា្ំរទថវកិេដយរជរដ� ភិបាល ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង�ករសង�មសុីវលិតមរយៈគេ្រមាង 
ខ� តតូចៗតមសហគមន៍មូលដ� នជំុវញិតំបន់បឹងទេន�សបដូចជា៖ ករទញេចញពី្របភព្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍ 
កម�ុជា ្រកសួងែផនករ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសប្ុបរសជនេផ្សងៗ េដយបាន

េធ�ីករពិនិត្យេលីឯកសរែផនករគេ្រមាងមុននឹងចប់េផ�ីមែដលបានឆ�ុះប�� ងំពីករចូលរមួេលីកកម�ស់ដល់
កិច�ករពរបរសិ� នធនធានធម�ជាតិ និងក្រមិតជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជនេនតំបន់បឹងទេន�សប។ ករេធ�ី 

បច�ុប្បន�ភាពចំនួនគេ្រមាងមកដល់ចុងឆា�  ំ២០២០ េនះ សរុប្របមាណ ១៨៦៥ គេ្រមាង ក�ុងេនាះគេ្រមាង
បានប�� ប់ ចំនួន ១២០០ និងកំពុងអនុវត�ន៍ចំនួន ៦៦៥ ជាមយួនីតិវធីិករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយ
តៃម�គេ្រមាងែដលកំពុងអនុវត�ន៍ និងេ្រគាងអនុវត�បន�េទៀត។ ម�ន�ីជំនាញេ្រកមឱវទអជា� ធរទេន�សបបាន 
និងកំពុងខិតខំ្របឹងែ្របងស្រមបស្រម�ល្របា្រស័យទក់ទង និងេស�ីសុំកិច�សហករជាមួយបណា� ្រកសួង/ស�

ប័ន និងៃដគូនានាែដលជាភាគីដឹកនាគំេ្រមាងផា� ល់េដីម្បេីរៀបចំឲ្យមានយន�ករ នីតិវធីិ/វធីិស�ស� រមួក�ុងករ
តមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�រល់គេ្រមាងេនតំបន់បឹងទេន�សបក�ុងេគាលបំណង បេ�� �ស នូវករ

្រត�តជាន់គា� ក�ុងករអនុវត�  និង្របសិទ�ភាពបនា� ប់ពីគេ្រមាងប�� ប់។  េដយក្រមិតករយល់ដឹងរបស់ 
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ម�ន�ីែដលទទលួខុស្រត�វេនមានក្រមិតក�ុងជំនាញតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�កម�វធីិ/គេ្រមាង អជា� ធរ 
ទេន�សបក៏ជំរុញឲ្យមានករយកចិត�ទុកដក់ដល់ករព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីបេច�កេទស ក�ុងេនាះបានជំរុញឲ្យ

មានកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លជំនាញតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�កម�វធីិគេ្រមាង្របចឆំា� ដំល់ម�ន�ីរជ 
ករពក់ព័ន�បែន�មេទៀត។ 

តមរយៈលទ�ផលៃនករចុះអនុវត�សកម�ភាពករងរសិក្សោ្រសវ្រជាវកន�ងមក អជា� ធរទេន� 
សបបាន និងកំពុង្របឹងែ្របងេធ�ីករវភិាគេដយយកចិត�ទុកដក់ជាមយួករេរៀបចំបេ�� ញនូវរបាយករណ៍

បេច�កេទសអំពីលទ�ផល្រសវ្រជាវេទតមគេ្រមាងសកម�ភាពនីមួយៗ។ តមរយៈ្រក�មករងរបេច�កេទស
នីមយួៗែដលដឹកនាេំដយ ឯកឧត�មអគ�េលខធិករ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីជាេសនាធិករឲ្យដល់ថា� ក់ដឹកនាំ

អជា� ធរទេន�សប បានេដីរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករ្របមូលផ�ុ ំរល់របាយករណ៍ពក់ព័ន�សកម�ភាព
្រសវ្រជាវេដីម្បីចង្រកងឲ្យេទជាក្រមងរបាយករណ៍បេច�កេទស្រគប់សកម�ភាព្រសវ្រជាវ និងវភិាគ

ឯកសរបេច�កេទសដច់េដយែឡកពីស� នភាពេសដ�កិច�សង�ម បរសិ� ន ធនធានធម�ជាតិ និងករ្រគប់្រគង
តំបន់បឹងទេន�សបស្រមាប់ជាមូលដ� នេរៀបចំនូវ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយយុទ�ស�ស� ែផនករ និង
គេ្រមាងសកម�ភាព/កម�វធីិក�ុងករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងទេន�សប្របកបេដយចីរភាព។ 
ជាក់ែស�ងករដក់ឲ្យេ្របី្របាស់ និងែស�ងយល់នូវរល់ឯកសរក្រមងរបាយករណ៍បេច�កេទសសិក្សោ
្រសវ្រជាវអំពីស� នភាពេសដ�កិច�សង�ម បរសិ� ន ធនធានធម�ជាតិ និងករ្រគប់្រគងតំបន់បឹងទេន�សប រមួ
ជាមយួទស្សនាវដ�ី សកម�ភាពករងររបស់អជា� ធរទេន�សប និងក្រមងបទប្ប�� ត�ិនានាពក់ព័ន�នឹងករ
្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ។ 

 ទិសេដទី៤ ករទំនាក់ទំនង និងករកសងសមត�ភាពភាគីពក់ព័ន� 
 ករព្រងឹងទំនាក់ទំនងកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងផ្សព�ផ្សោយឲ្យបានយល់ដឹងពីសរៈសំខន់មុខងរ 
របស់តំបន់បឹងទេន�សប ជាពិេសសករប��� បរល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលយដល់អ�កពក់ព័ន�អំពី
សកម�ភាពករងរ និងវឌ្ឍនភាពករងររបស់អជា� ធរទេន�សប ក�ុងស� រតីទទួលខុស្រត�វចូលរួមេលីក

កម�ស់ករអនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាលស្រមាប់កិច�ករពរបរសិ� នធនធានធម�ជាតិ តំបន់បឹង 
ទេន�សប និងតំបន់ពក់ព័ន�។ ជាក់ែស�ងម�ន�ីេ្រកមឱវទអជា� ធរទេន�សបបានខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ាងសកម� 

េដយេ្របី្របាស់រល់ចំេណះដឹង បទពិេសធន៍ និងករយល់ដឹងេចញពីលទ�ផលៃនករចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវ
តមទីតងំផា� ល់េធ�ីជាមូលដ� នក�ុងករទំនាក់ទំនង និងផ្សព�ផ្សោយដល់អ�កពក់ព័ន�ែដលជា្រក�មេគាលេដ
ក�ុងករបេង�ីតជាបណា� ញៃដគូសន�នាករងរក�ុងអង�្របជំុ សិក� សល េវទិកនានា ទងំក្រមិតថា� ក់េ្រកមជាតិ 
ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់តំបន់ និងថា� ក់អន�រជាតិ។ 

 ករកសងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពអ�កពក់ព័ន� េបីេទះជាអជា� ធរទេន�សបមិនទន់មានលទ�ភាព
្រគប់្រគាន់ទងំថវកិ និងធនធានមនុស្ស្របកបេដយសមត�ភាពក�ុងករែចករែំលក និងេធ�ីករផា� ស់ប�ូរ

ចំេណះដឹង បទពិេសធន៍ តមរយៈករេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល ឬទស្សនកិច�សិក្សោែស�ងយល់ករងរេទ 
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វញិេទមកតមតំបន់ ឬទីតងំជាក់ែស�ងឲ្យបានទូលំទូលយជាមយួបណា� ភាគីពក់ព័ន�ក៏េដយ ក៏អជា� ធ
រទេន�សប េនែតបន�ករយកចិត�ទុកដក់ចំេពះប�� កង�ះខតេនះជាអទិភាពេនក�ុងែផនករសកម�ភាព

ជា្របចេំដីម្បេីកៀរគរជំនយួ និងបេង�ីនសមត�ភាពធនធានមនុស្ស។ ពក់ព័ន�ប�� កសងសមត�ភាពេនះ 
ែដរអជា� ធរទេន�សប បាន និងកំពុងែតព្រងឹងព្រងីកចំេណះដឹងដល់ម�ន�ីរជកររបស់ខ�ួនតមរយៈវគ�      

កសងសមត�ភាពជាេ្រចីនេដយអនុេលមតមែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំ និងផ្សោរភា� ប់ជាមយួលទ�ផល
របកគំេហញីៃនករចុះជាក់ែស�ង។ ក�ុងេនាះក៏បាន្របឹងែ្របងយកចិត�ទុកដក់េដយេ្របី្របាស់នូវសកម�ភាព

ករងររួមជាមួយសូចនាករសំខន់ៗមួយចំនួនេដីម្បីែចករែំលកផ្សព�ផ្សោយករយល់ដឹងជាសធារណៈ 
រល់ធាតុសំខន់ៗៃនដំេណីរករ្រគប់្រគងបរសិ� នធនធានធម�ជាតិេនតំបន់បឹងទេន�សប វឌ្ឍនភាព

ករងរ និងសកម�ភាពករងរអង�ភាពទងំក�ុងក្រមិតជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ សហគមន៍មូលដ� ន និងថា� ក់
តំបន់ក�ុងកិច�្របជំុសិក� សល រួមជាមួយករែចករែំលកតមបណា� ញសង�ម និងេគហទំព័ររបស់អជា�

ធរទេន�សប។ល។ 

  ទិសេដទី៥ ករ្របតិបត�ិរបស់អជា� ធរទេន�សប្របកបេដយ្របសទិ�ភាព និងនិរន�រភាព 
 ករព្រងឹងសមត�ភាពករងរ និងតនួាទីភារកិច�អជា� ធរទេន�សបដូចបានកំណត់ក�ុង្រពះរជ្រកឹត្យ 
និងបទដ� នគតិយុត�ពក់ព័ន� ជាពិេសសករដក់េចញនូវរល់េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាលចំេពះ
ករចូលរួមគិតគូរឲ្យបានសុីជេ្រមេលីតុល្យភាពរវងករអភិវឌ្ឍ និងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ្របកប 
េដយចីរភាព។ តមរយៈៃនករដក់េចញនូវទិសេដ និងសកម�ភាពក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�របស់អជា� ធរ 
ទេន�សប និងជំរុញ្របសិទ�ភាពករអនុវត�េដយេ្របី្របាស់សូចនាករសំខន់ៗ និងយន�ករតមដន្រត�ត
ពិនិត្យ និងវយតៃម�េទេលី្របសិទ�ភាពករងរ លទ�ផលៃនករ្របតិបត�ិករងរ្របចឆំា�  ំ េដយជំរុញករ 
អនុវត�សកម�ភាពែដលបានអនុម័តដក់ប��ូ លក�ុងែផនករសកម�ភាព្របចឆំា� រំបស់អគ�េលខធិករដ� ន ៃន
អជា� ធរទេន�សប ក�ុងេនាះក៏បានកំណត់ឲ្យមានរបាយករណ៍ជា្របចតំមករចុះអនុវត�តមសកម�ភាព 
នីមយួៗក�ុងែផនករសកម�ភាពករងរដូចជា៖ របាយករណ៍្របច្ំរតីមាស ្របចឆំមាស ្របចឆំា�  ំនិងរបាយ 
ករណ៍តមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពពក់កណា� លអណត�ិេដីម្បពិីនិត្យ និងវយតៃម�េលីវឌ្ឍនភាព 
និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព េដីម្បីព្រងឹងករអនុវត�ន៍ែផនករសកម�ភាពករងរ្របចឆំា� ឲំ្យកន់ែតមាន្របសិទ�

ភាព។ 

 ករព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរេដីម្បីឈនេទសេ្រមចទិសេដយុទ�ស�ស�តមកររពឹំងទុក េន
ក�ុង្រកបខណ� ែផនករយុទ�ស�ស� ២០១៦-២០២០ អជា� ធរទេន�សបែតងែតេ្របី្របាស់បទពិេសធន៍អនុ
វត�ករងរជា្របចកំ�ុងករពិនិត្យេទេលីចំណុចខ� ងំ ចំណុចេខ្សោយ និងប�� ្របឈមនានា ែដលបាន និង

កំពុងេកីតមានេឡងីតមសកម�ភាព វឌ្ឍនភាពករងរ ករ្របជំុពិភាក្សោ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និង្របចឆំា�  ំ
េដីម្បែីកត្រម�វសកម�ភាពឲ្យមានសង�តិភាពជាមយួសូចនាករ និងទិសេដយុទ�ស�ស�។ ជាក់ែស�ង      

អជា� ធរទេន�សប បាន និងកំពុង្របមូលផ�ុ ំករ្របឹក្សោេយាបល់ និងពិនិត្យេលីឯកសររបាយករណ៍លទ�ផល  
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ករងរសកម�ភាពពក់ព័ន�េនក�ុងគេ្រមាងសកម�ភាពករងរែផនករ្របចឆំា� នីំមួយៗ េដីម្បេីធ�ីបច�ុប្បន�ភាព
េរៀបចំតរងម៉ា្រទិកសកម�ភាពករងរឈនេទដល់ករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពករងរ្របចឆំា�  ំ េដីម្បបីន� 

េនក�ុងឆា� បំន�បនា� ប់ែដលជាតនួាទី ភារកិច� និងករទទលួខុស្រត�វផា� ល់របស់អគ�េលខធិករដ� នចំេពះ មុខ 
ថា� ក់ដឹកនាអំជា� ធរទេន�សប។ 

ក�ុងករដក់េចញនូវទស្សនវស័ិយ ទិសេដយុទ�ស�ស� និងកម�វធីិ/គេ្រមាងសកម�ភាពករងរ 
្របទក់្រកឡាគា� របស់អង�ភាព អជា� ធរទេន�សប ក៏បានេ្របី្របាស់ជាមូលដ� នព្រងឹងព្រងីកបណា� ញ

ទំនាក់ទំនងជាពិេសសករេកៀរគរថវកិ និងជំនយួបេច�កេទសទងំែផ�ករដ� ភិបាលកម�ុជា និងៃដគូភាគី
ពក់ព័ន�េដយបានឆ�ុះប�� ងំតមរយៈករចចរ  កិច�្របជំុ ករពិភាក្សោ សិក� សលែចករែំលកករយល់ដឹង 

បទពិេសធន៍ក�ុងេគាលេដព្រងីកឥទ�ិពល និងព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរអង�ភាព្របកបេដយចីរភាព។ 
បច�ុប្បន�្រកសួង/ស� ប័នទងំក្រមិតថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ សហគមន៍មូលដ� ន និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា 

បាន និងកំពុងមានករចប់អរម�ណ៍ និងយកចិត�ទុកដក់យ៉ាងខ� ងំជាមយួសកម�ភាពករងរ លទ�ផល
របកគំេហញីៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងវឌ្ឍនភាពករងររបស់អជា� ធរទេន�សប ែដលមានជាបន�បនា� ប់
ក�ុងករយកេទពិចរណាេដីម្បពិីនិត្យលទ�ភាពគា្ំរទដល់ដំេណីរករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹង
ទេន�សប។ អជា� ធរទេន�សប បាន និងកំពុងផ្សោរភា� ប់ជាមយួបណា� ញអង�ករអងទេន�តមរយៈគេ្រមាង
កិច�សហ្របតិបត�ិកររមួទងំទស្សនកិច�សិក្សោផា� ស់ប�ូរក�ុងេវទិក និងសន�ិសីទក�ុងក្រមិតថា� ក់ជាតិ ថា� ក់តំបន់ 
និងថា� ក់អន�រជាតិដូចជា៖ គេ្រមាង្រគប់្រគងធនធានទឹកច្រម�ះអងស�ឹងែសន (ភា� ក់ងរទឹកបារងំ) គេ្រមាង
ករេរៀបចំបេង�ីតេវទិកអភិរក្សបរសិ� នធនធានធម�ជាតិបឹងទេន�សប គេ្រមាងកិច�សហ្របតិបត�ិករ្រគប់្រគង
ធនធានទឹកច្រម�ះឆ�ងែដនរវងបឹងទេន�សប (កម�ុជា) និង អងសុងក�  (ៃថ) កិច�សហករផា� ស់ប�ូរែចករែំលក
ករយល់ដឹង International Lake Environment Committee Foundation (Japan) និងគេ្រមាង Fisher 
Catch Monitoring in the Provinces around Tonle Sap Lake, Cambodia (Mekong River 
Commission) និងកំពុងពិចរណាអត�្របេយាជន៍ក�ុងករចូលជាសមាជិក Global Water Partnership។ 

 ករយកចិត�ទុកដក់ជំរុញ្របសិទ�ភាពករងរបេច�កេទស និងព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករ

េកៀរគរជំនយួពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា អជា� ធរទេន�សបក៏បានខិតខំ្របឹងែ្របង្របតិបត�ិករងរ្របចៃំថ�េនក�ុង 
អង�ភាពេដីម្បជំីរុញ្របសិទ�ភាពដំេណីរករេរៀបចំតមដនែផនករសកម�ភាព  និងករស្រមបស្រម�លប��� ប 
ែផនករថវកិអង�ភាពចូលក�ុងថវកិកម�វធីិ្របចឆំា� រំបស់រជរដ� ភិបាល។ ក�ុងេនាះករ្រគប់្រគងរដ�បាល និង

បុគ�លិកបានយកចិត�ទុកដក់េលីកទឹកចិត�ម�ន�ីរជករ ម�ន�ីកិច�សន្យោ និងថា� ក់ដឹកនាេំ្រកមឱវទ និងករក

សងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពដល់ម�ន�ីជំនាញ និងអ�កពក់ព័ន�ទទលួបាននូវករបណ�ុ ះបណា� ល ទងំេនក�ុង និង

េ្រក្របេទស។ 

 ក�ុងករជំរុញ្របសិទ�ភាពៃនដំេណីរករេរៀបចំតមដនែផនករយុទ�ស�ស� បានបេង�ីតឲ្យមានករ 
្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់តមដន េដីម្បពិីនិត្យពីវឌ្ឍនភាពករងរទងំចំណុចេខ្សោយ ចំណុចខ� ងំ និងប��

្របឈមក�ុងករវយតៃម�ពីលទ�ផលសេ្រមចបាន ស្រមាប់េរៀបចំបច�ុប្បន�ភាពសកម�ភាពករងរ និងែផនករ  
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សកម�ភាពជាបន�បនា� ប់។ ែផ�កេលីមូលដ� នសកម�ភាពករងរ និងតួនាទីភារកិច�ទទលួខុស្រត�វក�ុងបទ
ប្ប��ត�ិ ែផនករយុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាពករងរ បានេ្របី្របាស់ស្រមាប់េរៀបចំែផនករយុទ�

ស�ស�ថវកិ េដីម្បសីមាហរណកម�ចូលក�ុងកម�វធីិ្របចឆំា� ែំដលេធ�ីឲ្យក�� ប់ថវកិេ្រគាងចំណាយបច�ុប្បន�
បានេកីនេឡីងសរុបចំនួន ៤,៣០០លនេរៀលក�ុង១ឆា� ។ំ 

 ករងរ្រគប់្រគងរដ�បាល និងបុគ�លិកអជា� ធរទេន�សប បានព្រងឹងករយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ និង

បានេធ�ីករែណនាជំា្របចដំល់ម�ន�ីរជករេ្រកមឱវទឲ្យទទលួខុស្រត�វចំេពះកិច�កររដ�បាល េដីម្បសី្រម�ល

ឲ្យដំេណីរករករងរ្របចៃំថ�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពដូចជា៖ ករ្រគប់្រគងចរន�លិខិតេចញ-ចូល គឺបានេធ�ីករ
ពិនិត្យរល់ខ�ឹមសរ អត�ន័យលិខិតបទដ� នគតិយុត�នានា និងស្រមបស្រម�លលិខិតេចញ-ចូលពក់ព័ន�ក�ុង

អង�ភាព។ ក�ុងេនាះែដរបានជំរុញឲ្យមានករយកចិត�ទុកដក់េទេលីករែថទ ំ ជួសជុលនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 
និងស្រមបស្រម�លដល់ករផ�ត់ផ�ង់សមា� របរកិ� រជាលក�ណៈរដ�បាល និងលក�ណៈបេច�កេទសជូនដល់ថា� ក់ 

ដឹកនា ំនិងម�ន�ីរជករេ្រកមឱវទ េដីម្បឲី្យដំេណីរករៃនករងរមាន្របសិទ�ភាព។ ក�ុងដំេណីរករសកម�ភាព 
្រគប់្រគងបុគ�លិក គឺបានផ�ល់នូវេសចក�ីែណនា ំ និងេ្រកីនរលំឹកជាបន�បនា� ប់ចំេពះករព្រងឹងតួនាទីភារកិច�
ក�ុងនាមជាម�ន�ីរជករែដលកំពុងបេ្រមីករងរេនក�ុងអង�ភាពៃនអជា� ធរទេន�សប េដយអនុេលមេគារព
តមច្បោប់ស�ីពីសហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរជករសុីវលិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

 ករបំេពញករងរស�ូលអង�ភាពរមួជាមយួករចុះអនុវត�ករងរជាក់ែស�ង េបីេទះបីជាចំននួម�ន�ី
ែដលកំពុងបេ្រមីករងរបច�ុប្បន�មានករយល់ដឹងេនមានក្រមិតក៏េដយ ក៏អជា� ធរទេន�សបបាន្របឹងែ្របង
យកចិត�ទុកដក់េលីម�ន�ីរជករ េដយមានករេលីកទឹកចិត�ជូនដល់ម�ន�ីរជករដូចជា តំេឡងីតួនាទី     
តំេឡងីឋនន�រស័ក�ិ តំេឡងីក្ំរបាក់ និងេស�ីសុំផ�ល់េ្រគឿងឥស្សរយិយសជាេដីម។ ក�ុងេនាះែដរ ក៏បានជំរុញ
េលីកកម�ស់ដល់ករព្រងឹងករយល់ដឹងដល់ម�ន�ីរជករបែន�មេដយបានគិតគូរដល់ករបេង�ីនសមត�ភាព និង
អភិវឌ្ឍចំេណះដឹងបែន�មេទៀតដល់ម�ន�ីរជករ តមរយៈករប��ូ នម�ន�ីឲ្យេទចូលរួមេនក�ុងវគ�បណ�ុ ះ
បណា� លទងំក�ុង និងេ្រក្របេទស។ 

២.២- ប�� ្របឈម 

 ជាមយួវឌ្ឍនភាពករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� ២០១៦-២០២០ ខងេលី អជា� ធរទេន�សប ក៏
បានជបួ្របទះនូវចំណុចខ�ះខត និងប�� ្របឈមមយួចំននួ រមួមាន៖ 

- ករចូលរមួគា្ំរទ និងសហករេនមានក្រមិត ពីបណា� ្រកសួង/ស� ប័ន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគី
ពក់ព័ន�ទងំក្រមិតថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េ្រកមជាតិ ថា� ក់សហគមន៍មូលដ� ន និងថា� ក់តំបន់ 

- ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពស� ប័ន និងករ្រគប់្រគងធនធានមនុស្សមិនទន់អចេឆ�ីយតបបាន
េពញេលញេទតមេសចក�ី្រត�វករេនេឡយីជាពិេសសធនធានមនុស្សេទតមជំនាញនីមយួៗ 

- ចំននួម�ន�ីរជករេនក�ុងរចនាសម�័ន�ករងររបស់នាយកដ� ននីមយួៗេនមានចំនួនតិច ែដល
មិនទន់េឆ�ីយតបនឹងទំហកំរងរបានេពញេលញេនេឡយី 
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- ករផ�ល់អទិភាព និងករចូលរមួក�ុងករអនុវត�ករងររបស់ម�ន�ីរជករេនមានក្រមិត 
- ចំននួម�ន�ីរជករជា�ស�ីេនមានក្រមិត 

- ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ពិេសសេលីករែ្រប្រប�លរបបជលស�ស�ែដលប៉ះពល់ដល់សកម�ភាព
្រសវ្រជាវមយួចំននួមិនអចអនុវត�ន៍បានេពញេលញ 

- ករេកីតេឡងី និងរកីរលដលៃនជម�ឺកូវដី-១៩ បានជះឥទ�ិពលដល់ករអនុវត�ែផនករយុទ�
ស�ស� (បន�យសកម�ភាពចុះអនុវត�ន៍ករងរ្របចៃំថ�មយួចំនួន) 

- ករអនុវត�ករងររដ�បាល និងបេច�កេទស គឺ្រត�វពឹងែផ�កេលីសមា� របេច�កេទសទំេនីបកម�ក៏បុ៉ែន�
ករេ្របី្របាស់នូវក�� ប់ថវកិស្រមាប់ករចំណាយ និងដំេណីរករសកម�ភាពេនមានក្រមិត 

- ករ្រគប់្រគងទិន�ន័យេលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមដន និងឯកសរេផ្សងៗនាេពលកន�ងមកពំុ
ទន់មានករ្របមូលផ�ុ ំជា្របព័ន�ទិន�ន័យរមួស្រមាប់េ្របី្របាស់េនអជា� ធរទេន�សប ក៏ដូចជាករ 

ផ្សព�ផ្សោយពំុទន់មានភាពទូលំទូលយេនេឡយី 
- ករេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ី គឺពំុបានេឆ�ីយតបទងំ្រស�ងេទតម

ត្រម�វករជាក់ែស�ងរបស់នាយកដ� នជំនាញនីមយួៗ ្រពមទងំអគ�េលខធិករដ� នទងំមូល  
- ករចូលរួមសិក� សល សន�ិសីទក�ុង និងេ្រក្របេទសពំុបានេឆ�ីយតបេពញេលញេទតម

ត្រម�វកររបស់ស� ប័នេនេឡីយ ក៏ដូចជាករផ្សព�ផ្សោយនូវលទ�ផលៃនកិច�្របជុំ។ 

រល់សមិទ�ផល ប�� ្របឈម និងចំណុចខ�ះខតៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរ 
ទេន�សបរយៈេពល៥ឆា�  ំ ពីឆា� ២ំ០១៦ ដល់ ឆា� ២ំ០២០ គឺជាធាតុចូលមួយដ៏សំខន់ស្រមាប់ករេរៀប 
ចំែផនករយុទ�ស�ស�របស់អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥។ 
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ែផ�កទ៣ី 

ែផនករយទុ�ស�ស�របសអ់ជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 

 ករកំណត់នូវចក�ុវស័ិយ  ៃនែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប គឺ្រសបជាមយួអណត�ិ  និងតនួាទី 

ភារកិច�ែដលបានកំណត់េនក�ុង្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៦០៩/៧០៥ ចុះៃថ�ទី២៩ ែខមិថុនា ឆា� ំ
២០០៩ ស�ីពីករបេង�ីតអជា� ធរទេន�សប។ 

 ជាក់ែស�ងបច�ុប្បន�តំបន់បឹងទេន�សប្រត�វបានទទលួរងនូវករគំរមកំែហងយ៉ាងខ� ងំតមរយៈកត�
មនុស្ស និងកត� ែ្រប្រប�លអកសធាតុ ែដលត្រម�វឲ្យអជា� ធរទេន�សបចបំាច់ព្រងឹង និងព្រងីកករសិក្សោ

្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស�ទំេនីបេដីម្បកំីណត់រល់មូលេហតុ ប�� ្របឈម និងដំេណាះ្រសយេផ្សងៗ 
េនក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប។ 

 េយាងេលីអនុសសន៍ដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ ឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ ត ល�ម គានេហា រដ�ម�ន�ី្រកសួង   

ធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជា្របធានអជា� ធរទេន�សបសំេដឲ្យអជា� ធរទេន�សបព្រងឹង និងព្រងីក
ករសិក្សោ្រសវ្រជាវេលីករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងទេន�សប្របកបេដយចីរភាព។ 
 េហតុដូចេនះ ស្រមាប់នីតិកលទី៦ និងជាេលីកទី២ ៃនករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស� អជា� ធរទេន� 
សបបានកំណត់យកចក�ុវស័ិយេផា� តេលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវអមេដយ េបសកកម� េគាលេដយុទ�ស�ស� 
ទិសេដយុទ�ស�ស� និងសកម�ភាពយុទ�ស�ស�ែដលជាេ្រគាងឆ�ឹងដ៏រងឹមា ំនិង្របទក់្រកឡាគា�  រមួមានជាអទិ៍៖ 

ដ្យោ្រកមទ២ី គនូំសប្ំរព�ញរចនាសម�ន័�ចក�ុវស័ិយ េបសកកម� នងិសសរស�ម 
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៣.១- ចក�វុិសយ័ នងិេបសកកម�  

៣.១.១. ចក�ុវស័ិយ ្រកបខណ� ែផនករយុទ�ស�ស� ស្រមាប់អជា� ធរទេន�សប បេង�ីតេឡងីេដយ

ែផ�កេលីតនួាទី ភារកិច� ទស្សនវស័ិយ និងេបសកកម� ែដលរជរដ� ភិបាលបានកំណត់ “ អជា� ធរទេន�សប
ជាស� ប័នថា� ក់ជាតិមយួក�ុងករសកិ្សោ្រសវ្រជាវ និងស្រមបស្រម�លេលកីរ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ

តំបន់បឹងទេន�សប្របកបេដយចីរភាព ” ។ 

៣.១.២. េបសកកម� េដីម្បសីេ្រមចបាននូវចក�ុវស័ិយច្បោស់លស់ខងេលី េបសកកម�ចំននួ៣ ្រត�វ

បានកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 
(១)  ព្រងឹងករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស� និងផ�ល់េយាបល់ជូនរជរដ� ភិបាលេលី

ករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព 
(២)  ស្រមបស្រម�ល និង្របឹក្សោេយាបល់ជាមយួភាគីពក់ព័ន� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ េដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របេសីរ

េឡងីវញិនូវធនធានធម�ជាតិៃនតំបន់បឹងទេន�សប 
(៣) ព្រងឹងធនធានមនុស្ស មូលដ� នទិន�ន័យ និងទំនាក់ទំនងកិច�សហ្របតិបត�ិករ។ 

៣.២- េគាលេដយទុ�ស�ស� និងេគាលបណំង 

៣.២.១. េគាលេដយុទ�ស�ស� 

 ែផនករយុទ�ស�ស�េនះមាន េគាលេដយុទ�ស�ស�ចំននួ៤ គា្ំរទដល់េបសកកម�ខងេលីរមួមាន៖ 
 ១- ព្រងឹងករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស�ជាមូលដ� នក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប 
 ២- ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានវទិ្យោ 
 ៣- េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករស្រមបស្រម�លជាមយួស� ប័នពក់ព័ន� និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
 ៤- ព្រងឹងករ្រគប់្រគងអង�ភាព/ស� ប័ន និងមូលដ� នចំេណះដឹងេលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ។ 

៣.៣.២. េគាលបំណង 
 ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ មានេគាលបំណងរមួ គឺព្រងឹងករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងស្រមបស្រម�លេលី
ករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បឹងទេន�សប្របកបេដយចីរភាព រវងអជា� ធរទេន�សបជាមយួ
ភាគីពក់ព័ន� និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ េដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីវញិនូវធនធានធម�ជាតិក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប។ 

៣.៣- បាវចនា នងិរចនាសម�័ន�របសអ់ជា� ធរទេន�សប 

 ៣.៣.១. បាវចនា 

ឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ ត ល�ម គានេហា រដ�ម�ន�ី្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជា្របធាន

អជា� ធរទេន�សប ស្រមាប់នីតិកលទី៦ េនះ បានកំណត់យកនូវបាវចនាចំនួន៣ ដូចខងេ្រកម៖ 
១) ជាស� ប័នថា� ក់ជាតិមួយក�ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវតំបន់បឹងទេន�សប និងតំបន់ពក់ព័ន� 
២) ជាស� ប័ន្រគប់្រគងទិន�ន័យ ព័ត៌មាន និងឯកសរ្រសវ្រជាវៃនតំបន់បឹងទេន�សប និងតំបន់ពក់ព័ន� 
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៣) ករពរផល្របេយាជន៍ម�ន�ីរជករ និងសុខដុមនីយកម�។ 

៣.៣.២. រចនាសម�ន័�របស់អជា� ធរទេន�សប 

 អជា� ធរទេន�សប ដឹកនាេំដយ្របធានមយួរូប និងអនុ្របធានមយួចំនួនជាជំនួយករ អមេដយ  
ទី្របឹក្សោ និងជំនួយករមួយចំនួនតមករចបំាច់ និងមានអគ�េលខធិករដ� នជាេសនាធិករផា� ល់េដីម្បចីត់ 

ែចងករងរទូេទ្របចៃំថ� និងមាននាយកដ� នេ្រកមឱវទចំននួ៤ រមួមាន៖  
១) នាយកដ� នរដ�បាល ែផនករ និងសហ្របតិបត�ិករ  

២) នាយកដ� នធនធានធម�ជាតិ  
៣) នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យករេធ�ីអជីវកម� និងអភិរក្ស  

៤) នាយកដ� ននីតិកម� និងផ្សព�ផ្សោយ។ 
 
ដ្យោ្រកមទ៣ី រចនាសម�័ន�របស់អជា� ធរទេន�សប  
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៣.៤- ទិសេដយទុ�ស�ស� 

 េដីម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេដយុទ�ស�ស�ែដលជាលទ�ផលរពឹំងទុកទងំ៤ខងេលី អជា� ធរ 

ទេន�សបបានកំណត់នូវទិសេដយុទ�ស�ស�ចំនួន១0 ែដលមានជាអទិ៍៖ 

១-  ជំរុញ្របសិទ�ភាព និងវធីិស�ស�ៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមដនេលីេអកូសុីសែស�មតំបន់បឹង 

  ទេន�សប 
២- ព្រងឹង្របសិទ�ភាព ៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករអភិវឌ្ឍ ្រពមទងំករតមដន្រត�តពិនិត្យ

សកម�ភាពែដលបាន និងកំពុងអនុវត� 
៣- ព្រងឹងករតមដនជាសកម�េលីផលប៉ះពល់េលីេអកូសុីសែស�ម និងស្រមបស្រម�លតម

ករែ្រប្រប�លអកសធាតុតំបន់បឹងទេន�សបទងំេលីធនធានធម�ជាតិ ទងំេលីវស័ិយសង�ម/ 
េសដ�កិច� 

៤- ព្រងឹង្របសិទ�ភាព និងករេរៀបចំ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យរបស់អជា� ធរទេន�សប 
៥- ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងករ្រគប់្រគងេលីករែចករែំលកព័ត៌មានវទិ្យោ 
៦- ជំរញុ្របសិទ�ភាពយន�ករស្រមបស្រម�ល និង្របឹក្សោេយាបល់ 
៧- េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពកិច�សហករជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
៨- េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគង និងដំេណីរករស� ប័ន្របកបេដយចីរភាព 
៩- អភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយយុទ�ស�ស� និងកសងែផនករស្រមាប់តំបន់បឹងទេន�សប 
១០-ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីរជករេលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ តមដនេលី្របធានបទនីមួយៗតម

េគាលេដរបស់អជា� ធរទេន�សប។ 

៣.៥- សកម�ភាពយទុ�សា�ស� (សកម�ភាពគន�ឹះ) 

 េដីម្បជីា្រគឹះក�ុងករសេ្រមចតមចក�ុវស័ិយ េបសកកម� េគាលេដ ទិសេដយុទ�ស�ស�របស់ែផនករ 
យុទ�ស�ស�េនះ សកម�ភាពយុទ�ស�ស�ែដលជាកត� គន�ឹះ និងមានភាព្របទក់្រកឡាគា� ចំននួ២៧ សកម�ភាព 
គន�ឹះ្រត�វបានកំណត់ែដលមានជាអទិ៍៖ 

៣.៥.១. ព្រងឹងករសកិ្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស�ជាមូលដ� នក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប  
៣.៥.១.១. ជំរញុ្របសិទ�ភាព និងវធីិស�ស�ៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមដនេលីេអកូសុីសែស�ម 

តំបន់បឹងទេន�សប 
១) ពិនិត្យេឡងីវញិនូវសកម�ភាពក�ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍ 

២) េធ�ីករកំណត់ែដនវសិលភាពែដល្រត�វចុះេធ�ីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ 
៣) សិក្សោ្រសវ្រជាវ និងវយតៃម�េលីបច�ុប្បន�ភាពធនធានធម�ជាតិតំបន់បឹងទេន�សប 

និងតំបន់ពក់ព័ន�។ 
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ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 
 

៣.៥.១.២. ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករអភិវឌ្ឍ្រពមទងំករតមដន
្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពែដលបាន និងកំពុងអនុវត� 

១) តមដន្រត�តពិនិត្យគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ែដលមាន្រសប់ និងកំពុងអនុវត�ក�ុងតំបន់
បឹងទេន�សប 

២) កំណត់ត្រម�វករជាមូលដ� ន និងតមដនពិនិត្យជា្របចរំល់ប�� ែដលជួប្របទះ 
េនតមទីតងំក�ុងតំបន់២ តំបន់៣ ជំុវញិបឹងទេន�សប។ 

៣.៥.១.៣. ព្រងឹងករតមដនជាសកម�េលីផលប៉ះពល់ៃនេអកូសុីសែស�ម និងស្រមបស្រម�ល 
តមករែ្រប្រប�លអកសធាតុតំបន់បឹងទេន�សបទងំេលីធនធានធម�ជាតិ ទងំេលីវស័ិយសង�ម/

េសដ�កិច� 
១)  សិក្សោតមដនេលីរបបជលស�ស� គុណភាពទឹក ៃ្រពលិចទឹក ជីវច្រម�ះ 

(ធនធានជលផល ្របេភទFlora and Fauna តមទីតងំ និងរដូវកល) 
េសដ�កិច�សង�ម និងកររស់េនរបស់្របជាជនែដលមានភាពទំនាក់ទំនងនឹងសមា� ធ 
ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងករអភិវឌ្ឍ 

២) ព្រងឹងករសិក្សោតមដន្របេភទៃ្រពលិចទឹកតំបន់៣ និងអធិករកិច�ែដនអភិរក្ស 
ៃ្រពលិចទឹកតំបន់៣។ 

៣.៥.២. ព្រងឹង្របសទិ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានវទិ្យោ 
៣.៥.២.១. ព្រងឹង្របសិទ�ភាព និងករេរៀបចំ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យរបស់អជា� ធរទេន�សប 

១) ជំរុញ្របសិទ�ភាព្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ និងព័ត៌មានវទិ្យោអជា� ធរទេន�សប 
២) េរៀបចំកសងផលិតរបាយករណ៍ ស�ីពីស� នភាពបឹងទេន�សប 
៣) ផលិតរូបភាពែផនទី/រូបថតេលីអកស និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពៃនតំបន់បឹងទេន�សប។ 

៣.៥.២.២. ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងករ្រគប់្រគងេលីករែចករែំលកព័ត៌មានវទិ្យោ 

១) ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករផា� ស់ប�ូរចំេណះដឹង បទពិេសធន៍ ្រពមទងំ 
ផលិតឯកសរ្រសវ្រជាវ  

២) កសង និងព្រងឹងទំនាក់ទំនងជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍន៍េលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និង
ែផ�កបេច�កេទស 

៣) េរៀបចំ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ និងបណា� ញទំនាក់ទំនងករងរក�ុងភាពជាៃដគូ
ក�ុងករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍធានធានធម�ជាតិតំបន់បឹងទេន�សប។ 

៣.៥.៣. េលកីកម�ស់្របសទិ�ភាពៃនករស្រមបស្រម�លជាមយួស� ប័នពក់ព័ន� និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
៣.៥.៣.១. ជំរុញ្របសិទ�ភាពយន�ករស្រមបស្រម�ល និង្របឹក្សោេយាបល់ 

១) ែស�ងយល់ និងកំណត់េហតុេលីប�� វវិទក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប 
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២) េលីកកម�ស់យន�ករស្រមបស្រម�ល និងកិច�ទំនាក់ទំនង 
៣) ព្រងឹងករ្របឹក្សោេយាបល់អន�រវស័ិយ និងដំេណាះ្រសយ។ 

៣.៥.៣.២. េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
១) ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងស្រមបស្រម�លជាមយួអន�រ្រកសួង/ស� ប័ន និង

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
២) ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងស្រមបស្រម�លរវងសហគមន៍មូលដ� នក�ុង

តំបន់បឹងទេន�សប 
៣) ជំរុញេលីករេលីកកម�ស់ជីវភាពសហគមន៍មូលដ� ន េលីមុខរបរសម្រសបេ្រកពី

ធនធានធម�ជាតិក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប្របកបេដយចីរភាព។ 

៣.៥.៤. ព្រងឹងករ្រគប់្រគងអង�ភាព/ស� ប័ន និងមូលដ� នចំេណះដឹងេលកីរសកិ្សោ្រសវ្រជាវ 

៣.៥.៤.១. េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគង និងដំេណីរករស� ប័ន្របកបេដយចីរភាព 
១) កសងសមត�ភាព និងព្រងឹងអង�ភាព/ស� ប័ន 
២) ករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពករងរ្របចឆំា� រំបស់អជា� ធរទេន�សប។ 

៣.៥.៤.២. អភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយយុទ�ស�ស� និងកសងែផនករស្រមាប់តំបន់បឹងទេន�សប 
១) េរៀបចំកសងែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់តំបន់បឹងទេន�សប 
២) េរៀបចំេគាលនេយាបាយករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងទេន�សប 
៣) េរៀបចំកសងែផនករចង�ុលបង� ញ/ែផនករេមស្រមាប់តំបន់បឹងទេន�សប។ 

៣.៥.៤.៣. ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីរជករេលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមដនេល្ីរបធានបទនីមយួៗ 
តមេគាលេដរបស់អជា� ធរទេន�សប 

១) េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងេលី្របធានបទៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវែដលជាត្រម�វករ
ជាក់ែស�ងរបស់អជា� ធរទេន�សប 

២) េលីកកម�ស់េយនឌ័រក�ុងវស័ិយធនធានធម�ជាតិ 
៣) េធ�ីឲ្យកន់ែត្របេសីរេឡីងនូវ្របព័ន�្រគប់្រគងរបស់អជា� ធរទេន�សប ក�ុងករ  

អនុវត�តនួាទីភារកិច�្របកបេដយតមា� ភាព ្របសិទ�ភាព និងភាពៃច�្របឌិតខ�ស់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 24 
 



ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 
 
តរងម៉ា្រទិកទី១ សកម�ភាពយុទ�ស�ស�(សកម�ភាពគន�ឹះ) 
 

េគាលេដ/ទិសេដ សកម�ភាពគន�ឹះ/ធាតុេចញ 
អទិភាព 

(ខ�ស់ មធ្យម
ទប) 

េគាលេដយុទ�ស�ស�១. ព្រងងឹករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស�ជាមូលដ� នក�ុងតបំន់បឹងទេន�សប 

១.១ 

ជំរុញ្របសិទ�ភាព និងវធីិ
ស�ស�ៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ 
តមដនេលីេអកូសុីសែស�ម

តំបន់បឹងទេន�សប 

ពិនិត្យេឡងីវញិនូវសកម�ភាពក�ុងករសិក្សោ
្រសវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍ 

ខ�ស់ 

េធ�ីករកំណត់ែដនវសិលភាពែដល្រត�វចុះ
េធ�ីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ 

មធ្យម 

សិក្សោ្រសវ្រជាវ និងវយតៃម�េលីបច�ុប្បន�
ភាពធនធានធម�ជាតិតំបន់បឹងទេន�សប 

និងតំបន់ពក់ព័ន� 

ខ�ស់ 

 

 
 
១.២ 

ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ
សិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករ
អភិវឌ្ឍ ្រពមទងំករតម 
ដន្រត�តពិនិត្យសកម�ភាព
ែដលបាន និងកំពុងអនុវត� 

តមដន្រត�តពិនិត្យគេ្រមាងែដលមាន

្រសប់ និងកំពុងអនុវត�ក�ុងតំបន់បឹង 
ទេន�សប 

មធ្យម 

កំណត់ត្រម�វករជាមូលដ� ន និងតមដន
ពិនិត្យជា្របចរំល់ប�� ែដលជបួ្របទះ
េនតមទីតងំក�ុងតំបន់២ និងតំបន់៣ 
ជំុវញិតំបន់បឹងទេន�សប 

មធ្យម 

១.៣ 

ព្រងឹងករតមដនជាសកម�
េលីផលប៉ះពល់េលីេអកូ    
សុីសែស�ម និងស្រមប

ស្រម�លតមករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ តំបន់បឹង
ទេន�សបទងំេលីធនធាន
ធម�ជាតិ ទងំេលី 

វស័ិយសង�ម/េសដ�កិច� 

សិក្សោតមដនេលីរបបជលស�ស� គុណ
ភាពទឹក ៃ្រពលិចទឹក ជីវច្រម�ះ(ធនធាន 

ជលផល ្របេភទ Flora and Fauna 
តមទីតងំ និងរដូវកល) េសដ�កិច�សង�ម 

និងកររស់េនរបស់្របជាជនែដលមាន
ភាពទំនាក់ទំនងនឹងសមា� ធៃនករែ្រប
្រប�លអកសធាតុ និងករអភិវឌ្ឍ 

ខ�ស់ 

ព្រងឹងករសកិ្សោតមដន្របេភទៃ្រពលិច

ទឹកតំបន់៣ និងអធិករកិច�ែដនអភិរក្ស 
ៃ្រពលិចទឹកតំបន់៣ 

ខ�ស់ 

េគាលេដយុទ�ស�ស�ទី២. ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានវទិ្យោ 

 ព្រងឹង្របសិទ�ភាព និងករ ជំរុញ្របសទិ�ភាព្របព័ន�្រគប់្រគទិន�ន័យ ខ�ស់ 
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២.១ េរៀបចំ្រគប់្រគង្របព័ន�      
ទិន�ន័យរបស់អជា� ធរ 
ទេន�សប 

និងព័ត៌មានវទិ្យោអជា� ធរទេន�សប 

េរៀបចំកសងផលិតរបាយករណ៍ ស�ីពី 
ស� នភាពតំបន់បឹងទេន�សប 

ខ�ស់ 

ផលិតរូបភាពែផនទី/រូបថតេលីអកស 
និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពៃនតំបន់បឹងទេន�សប 

ខ�ស់ 

២.២ 
ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ 

និងករ្រគប់្រគងេលីករ 
ែចករែំលកព័ត៌មានវទិ្យោ 

ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករ 
ផា� ស់ប�ូរចំេណះដឹង បទពិេសធន៍ 

្រពមទងំផលិតឯកសរ្រសវ្រជាវ 

មធ្យម 

កសង និងព្រងឹងទំនាក់ទំនងជាមយួៃដ 
គូអភិវឌ្ឍន៍េលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និង 
ែផ�កបេច�កេទស 

ខ�ស់ 

េរៀបចំ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ និងបណា� ញ 
ទំនាក់ទំនងករងរក�ុងភាពជាៃដគូេលីករ
្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍធនធានធម�ជាតិ 

តំបន់បឹងទេន�សប 

 
    មធ្យម 

េគាលេដយុទ�ស�ស�ទី៣. េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករស្រមបស្រម�លជាមយួស� ប័នពក់ព័ន�  
និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

៣.១ 
ជំរុញ្របសិទ�ភាព យន�ករ
ស្រមបស្រម�ល និង្របឹក្សោ
េយាបល់ 

ែស�ងយល់ និងកំណត់េហតុេលីប�� វវិទ
ក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប 

មធ្យម 

េលីកកម�ស់យន�ករស្រមបស្រម�ល និង 

កិច�ទំនាក់ទំនង 
មធ្យម 

ព្រងឹងករ្របឹក្សោេយាបល់អន�រវស័ិយ និង 

ដំេណាះ្រសយ 
ខ�ស់ 

៣.២ 

េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពកិច� 

សហករជាមយួៃដគូ 
អភិវឌ្ឍន៍ 

ជ្រម�ញកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងស្រមប 
ស្រម�លជាមយួអន�រ្រកសួង/ស� ប័ន និង 
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

មធ្យម 

ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងស្រមប 
ស្រម�លជាមយួសហគមន៍មូលដ� នក�ុង

តំបន់បឹងទេន�សប 

មធ្យម 

ជំរុញករេលីកកម�ស់ជីវភាពសហគមន៍ មធ្យម 
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មូលដ� នេលីមុខរបរសម្រសបេ្រកពីធន 
ធានធម�ជាតិក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប្របកប 
េដយចីរភាព 

េគាលេដយុទ�ស�ស�ទី៤. ព្រងឹងករ្រគប់្រគងអង�ភាព/ស� ប័ន និងមូលដ� នចំេណះដឹងេលីករសិក្សោ
្រសវ្រជាវ 

៤.១ 

េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពក�ុង
ករ្រគប់្រគង និងដំេណីរករ

ស� ប័ន្របកបេដយចីរភាព 

កសងសមត�ភាព និងករព្រងឹងអង�ភាព 
ស� ប័ន 

ខ�ស់ 

ករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពករងរ្របច ំ
ឆា� រំបស់អជា� ធរទេន�សប 

ខ�ស់ 

៤.២ 
អភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយ 
យុទ�ស�ស� និងកសងែផន 
ករស្រមាប់តំបន់ទេន�សប 

េរៀបចំកសងែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់
តំបន់បឹងទេន�សប 

ខ�ស់ 

េរៀបចំេគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងអង 
និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បឹងទេន�សប 

ខ�ស់ 

េរៀបចំកសងែផនករចង�ុលបង� ញ/ 
ែផនករេមស្រមាប់តំបន់បឹងទេន�សប 

ខ�ស់ 

៤.៣ 

ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីេលីករ
សិក្សោ្រសវ្រជាវតមដនេលី
្របធានបទនីមយួៗតម
េគាលេដរបស់អជា� ធរ 
ទេន�សប 

េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងេលី្របធានបទៃន
ករសិក្សោ្រសវ្រជាវែដលជាត្រម�វករជាក់
ែស�ងរបស់អជា� ធរទេន�សប 

មធ្យម 

េលីកកម�ស់េយនឌ័រក�ុងវស័ិយធនធាន 
ធម�ជាតិ 

ខ�ស់ 

េធ�ីឲ្យកន់ែត្របេសីរេឡងីនូវ្របព័ន�្រគប់ 

្រគងរបស់អជា� ធរទេន�សបក�ុងករអនុវត�
តនួាទី ភារកិច�្របកបេដយតមា� ភាព 
្របសិទ�ភាព និងភាពៃច�្របឌិតខ�ស់ 

ខ�ស់ 
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តរងម៉ា្រទកិទ២ី បង� ញសេង�បអពំទីសិេដយុទ�ស�ស� សូចនាករ នងិចណុំចេដ 

ទ�សេ�យទុ�សា�ស� សចូនាករ ចំណុចេ� 

១.ជំរុញ្របសិទ�ភាព និងវធីិ 

ស�ស�ៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ 
តមដនេលីេអកូសុីសែស�ម 
តំបន់បឹងទេន�សប 

- ែផនករ/កម�វធីិសកម�ភាពសិក្សោ្រសវ្រជាវ 

- របាយករណ៍វភិាគ និងលទ�ផលៃនករចុះសិក្សោ្រសវ 
្រជាវពីបច�ុប្បន�ភាពស� នភាពតំបន់បឹងទេន�សប្របចឆំា�  ំ

- ព័ត៌មានទិន�ន័យេគាល Raw data and Data 
Processing ្រត�វបានចង្រកងរក្សោទុក និងេ្របី្របាស់ 
តមសកម�ភាពសិក្សោ្រសវ្រជាវ 

- ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានភូមិស�ស�តំបន់បឹងទេន�សប្រត�វ
បានប��ូ លក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យតំបន់បឹងទេន�សប 

- សកម�ភាពសិក្សោ្រសវ្រជាវ្រត�វបានដក់ប��ូ លក�ុងែផនករសកម� 

ភាព្របចឆំា�  ំ
- ក្រមងរបាយករណ៍លទ�ផលចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវរបស់នាយកដ� ន

េ្រកមឱវទអជា� ធរទេន�សប 
- ឯកសរេបាះពុម�ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍បេច�កេទស លទ�ផល្រសវ 

្រជាវពីបច�ុប្បន�ភាពស� នភាពតំបន់បឹងទេន�សប្របចឆំា�  ំ
- ចំណុចទីតងំភូមិស�ស� ្រពំ្របទល់ និងែផនទីវសិលភាពតំបន់ 

បឹងទេន�សប្រត�វបានកំណត់ និងេសចក�ី្រពង 

២.ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ

សិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករ 
អភិវឌ្ឍ្រពមទងំករតមដន 
្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពែដល
បាន និងកំពុងអនុវត� 

- ប�� ីគេ្រមាងពក់ព័ន�តំបន់ទេន�សប 

- ែផនករ/កម�វធីិសកម�ភាពករងរចុះ្របមូលចង្រកង 
និងសិក្សោ្រសវ្រជាវ 

- របាយករណ៍ករវភិាគ និងករផ�ល់េយាបល់ពី្របសិទ� 
ភាពរបស់គេ្រមាងបន្ុសជីាមួយេគាលនេយាបាយរបស់
រជរដ� ភិបាល 

- ករេលីកកម�ស់ និងករព្រងឹងសមត�ភាពរបស់ម�ន�ី 

- ចំននួគេ្រមាងប�� ប់ កំពុងដំេណីររករ និងេ្រគាងដំេណីររករ 

- ែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំ
- គេ្រមាង និងទីតងំគេ្រមាងចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវ 
- ករយល់ដឹង និងសមត�ភាពជំនាញរបស់ម�ន�ីរជករ 
- របាយករណ៍សិក្សោែស�ងយល់ពី្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�គេ្រមាង

តមតំបន់េគាលេដចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវ 
- វគ�េលីកកម�ស់សមត�ភាពម�ន�ីរជករ អ.ទ.ស ២ដង/ឆា�  ំ

៣. ព្រងឹងករតមដនជា 
សកម�េលីផលប៉ះពល់េលី 

- របាយករណ៍សិក្សោ្រសវ្រជាវេអកូសុីសែស�មបឹង
ទេន�សប 

- ទិន�ន័យេអកូសុីសែស�ម (ជីវច្រម�ះ ធនធានជលផល គីមី ជីវស�ស�
....។ល។)  
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េអកូសុីសែស�ម និងស្រមប 
ស្រម�លតមករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុតំបន់បឹងទេន� 
សបទងំេលីធនធានធម�
ជាតិទងំេលីវស័ិយសង�ម/
េសដ�កិច� 

- របាយករណ៍សិក្សោ្រសវ្រជាវផលប៉ះពល់សង�ម 
- របាយករណ៍សិក្សោ្រសវ្រជាវសុខុមាលភាពបឹង

ទេន�សប 
- ្រកបខណ� យុទ�ស�ស�ៃនករ្រគប់្រគងតំបន់អភិរក្សៃ្រពលិច

ទឹកតំបន់៣ 

- ទិន�ន័យផលប៉ះពល់សង�ម (ស� នភាពេសដ�កិច�សង�ម និងករពឹង 
ែផ�ករបស់្របជាជនេទេលីករែ្រប្រប�លធនធានទឹក...) 

- ទិន�ន័យពក់ព័ន�នឹងេអកូសុីសែស�ម ជីវច្រម�ះ និងភាពធន់របស់វេទ 
នឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ... 

- របាយករណ៍ទិន�ន័យែដនអភិរក្សៃ្រពលិចទឹកតំបន់៣ 

៤. ព្រងឹង្របសិទ�ភាព និង
ករេរៀបចំ្រគប់្រគង្របព័ន�
ទិន�ន័យរបស់អជា� ធរ 
ទេន�សប 

- េសចក�ីសេ្រមច ស�ីពី ករែកស្រម�ល្រក�មករងរបេច�ក 
េទសទទលួបន�ុក និង្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យ 

- សមា� រៈបេច�កេទស្រត�វបានព្រងឹងព្រងីកទងំបរមិាណ 
និងគុណភាព 

- ម�ន�ីជំនាញទងំ៤រូប ្រត�វបានទទលួករបណ�ុ ះ 
បណា� លបែន�ម 

- ទិន�ន័យរបស់អជា� ធរទេន�សប្រត�វបាន្របមូលផ�ុ ំ 
- ទិន�ន័យ្រត�វបានែចករែំលកដល់ភាគីពក់ព័ន� 
- ករេរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យក�ុង្របព័ន�បច�ុប្បន�

ភាព TSA-Server 

- ្របព័ន�ែចករែំលករបស់ អ.ទ.ស ្រត�វបានេ្របី្របាស់ជាផ�ូវករក�ុង្របព័ន�
េអឡចិ្រត�និច និងែចករែំលកដល់ភាគីពក់ព័ន� 

- ្រកសួង/ស� ប័ន និងភាគីពក់ព័ន�ទទលួបានករយល់ដឹងនិងចូលរមួ
គា្ំរទដល់ដំេណីរករងរ អ.ទ.ស 

- របាយករណ៍ស�ីពីស� នភាពតំបន់បឹងទេន�សប ្រត�វបានអនុម័ត និង
ផ្សព�ផ្សោយេ្របី្របាស់ជាផ�ូវករ និងរក្សោទុកក�ុង Server 

-ែផនទីបច�ុប្បន�ភាពតំបន់បឹងទេន�សប្រត�វបានអនុម័តនិងែចករែំលក
ផ្សព�ផ្សោយេ្របី្របាស់ជាផ�ូវករ និងរក្សោទុក Server 
- ទិន�ន័យ្រត�វបានរក្សោទុក និងេ្របី្របាស់ក�ុង្របព័ន�បច�ុប្បន�ភាព TSA-

Server និង្របព័ន�្រគប់្រគងមូលដ� នទិន�ន័យតំបន់បឹងទេន�សប 

៥. ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ 
និងករ្រគប់្រគងេលីករែចក
រែំលកព័ត៌មានវទិ្យោ 

- ករចូលរមួពី្រគប់ភាគីពក់ព័ន�មានចំននួេកីនេឡងី 

- ្របព័ន�ែចករែំលករបស់ អ.ទ.ស (TSA’s Information 

Sharing System) 

- របាយករណ៍ ស�ីពីស� នភាពទេន�សប 

- ករសហករសិក្សោ សន�ិសីទ សិក� សល ្របជំុ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល 

- ្របព័ន�បណា� ញែចករែំលកផ្សព�ផ្សោយ អ.ទ.ស 
- ្របសិទ�ភាពៃនករេកីនេឡងីៃនភាគីពក់ព័ន� 

និងៃដគូសហ្របតិបត�ិករ 
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- ែផនទីបច�ុប្បន�ភាពតំបន់បឹងទេន�សប - វគ�ព្រងឹងសមត�ភាពដល់អ�កពក់ព័ន� 

៦.ជំរុញ្របសិទ�ភាពយន�ករ
ស្រមបស្រម�ល និង 
្របឹក្សោេយាបល់ 

- កិច�សន�នា និង្របឹក្សោេយាបល់្រត�វបានព្រងីក 
- ករេលីកទឹកចិត� និងបេង�ីនជំេនឿទុកចិត�ដល់បណា� ញ 

ទំនាក់ទំនងករងរសមាជិកអ.ទ.ស និងភាគីពក់ព័ន�។ 
- ករបេង�ីតនូវ្របព័ន�្រគប់្រគងមូលដ� នទិន�ន័យតំបន់បឹង

ទេន�សប 

- កិច�សន�នា និង្របឹក្សោេយាបល់តមរយៈកិច�្របជំុ សិក� សល វគ� 
បណ�ុ ះបណា� ល…. 

- ទស្សនាទន និងគំនិតេយាបល់ពីអ�កពក់ព័ន�ចូលរមួក�ុងករែចក 
រែំលក ករេរៀបចំកសងេគាលនេយាបាយែផនករយុទ�ស�ស� 

- ្របព័ន� TSA-Server ្រត�វបានបច�ុប្បន�ភាព្រគប់្រគងនិងទំេនីបកម� 

ផ�ុកមូលដ� នទិន�ន័យ database 

 
៧.េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាព
កិច�សហករជាមយួៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ 

- េលីកកម�ស់ករចូលរមួពី្រគប់ភាគីពក់ព័ន� 
- សកម�ភាពៃនករទំនាក់ទំនងនិងករចូលរមួរបស់អ�ក

ពក់ព័ន�េលីកិច�កររបស់អជា� ធរទេន�សបក�ុងករ
្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងទន�សប 

- ទស្សនៃនករយល់ដឹងក�ុងករចូលរមួគា្ំរទ និងសហ 

្របតិបត�ិកររបស់ភាគីពក់ព័ន�ក�ុងករអនុវត�ែផនករ
យុទ�ស�ស� 

- ្របសិទ�ភាពៃនករចូលរមួរបស់ភាគីពក់ព័ន� 
- ្របសិទ�ភាពៃនករចូលរមួគា្ំរទ និងករអនុវត� 

របស់ភាគីពក់ព័ន� ក�ុងករអនុវត�ន៍ 
- សមត�ភាពរបស់ អ.ទ.ស ក�ុងករស្រមបស្រម�ល និងករទំនាក់ 

ទំនងជាមយួភាគីពក់ព័ន� 

៨.េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាព 
ក�ុងករ្រគប់្រគង និងដំេណីរ 

ករស� ប័ន្របកបេដយ 
ចីរភាព 

- របាយករណ៍វយតៃម�ករកសងសមត�ភាព 
- ឯកសរបណ�ុ ះបណា� ល និងសមា� រក�ុងករបណ�ុ ះ 

បណា� ល 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងទស្សនកិច�សិក្សោ 

- េសចក�ីែណនា ំឬេគាលករណ៍បែន�មក�ុងករព្រងឹង 
ករងរអជា� ធរទេន�សប 

- ែផនករ/កម�វធីិកសងអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាព និងករយល់ដឹង្រត�វ 
បានអនុម័ត 

- សកម�ភាពៃនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង 
- ម�ន�ី អ.ទ.ស ទទលួបានករសិក្សោបន�ថា� ក់អនុបណ�ិ ត និងបណ�ិ ត 

- ែផនករសកម�ភាព្របចឆំា� ្ំរត�វបានអនុម័ត 

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 30 
 



ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 
 

- ែផនករ/កម�វធីិសកម�ភាពបណ�ុ ះបណា� ល, 
េលីកកម�ស់ករយល់ដឹង 

- ែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំ

៩. អភិវឌ្ឍន៍េគាល 
នេយាបាយយុទ�ស�ស�  
និងកសងែផនករស្រមាប់ 
តំបន់បឹងទេន�សប 

- ែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់តំបន់បឹងទេន�សប 
- េគាលនេយាបាយ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍ 

តំបន់បឹងេន�សប 
- ែផនករចង�ុលបង� ញ/ែផនករេមស្រមាប់តំបន់បឹង

ទេន�សប 

- ែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់តំបន់ទេន�សប្រត�វបានេរៀបចំ និង      
អនុម័តឲ្យអនុវត�ន៍ផ�ូវករេនចេនា� ះឆា� ២ំ០២៣-២០២៧  

- េគាលនេយាបាយស្រមាប់ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍតំបន់បឹង
ទេន�សប្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុម័ត 

- ែផនករចង�ុលបង� ញ/ែផនករេមស្រមាប់តំបន់ទេន�សប្រត�វបាន
េរៀបចំ និងអនុម័ត 

១០.ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ី
េលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវតម
ដនេលី្របធានបទនីមយួៗ 

តមេគាលេដរបស់អជា� ធរ 
ទេន�សប 

- របាយករណ៍វយតៃម�ករកសងសមត�ភាពេលីេម
េរៀន និងសមា� រក�ុងករបណ�ុ ះបណា� ល 

- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងទស្សនកិច�សិក្សោ 

- កិច�្របជំុបណ�ុ ះបណា� ល សកម�ភាពចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវ 
និងទស្សនកិច�សិក្សោរបស់�ស�ីយ៉ាងតិច ៩េលីក 

- ែផនករ/កម�វធីិសកម�ភាពព្រងឹងសមត�ភាពអនុម័តជាេគាលករណ៍ 
- វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង្រត�វបានអនុវត�២ ឬ៣ 

វគ�/១ឆា�  ំ

- ម�ន�ីរជករ និងម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ អ.ទ.ស ្រកសួង/ស� ប័ន និងភាគី
ពក់ព័ន�ទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� ល 
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ដ្យោ្រកមទ៤ី ែផនករយុទ�ស�ស� អ.ទ.ស ២០២១-២០២៥  
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ែផ�កទី៤ 

យន�ករស្រមាប់អនុវត� និង្របភពថវិក ធនធានហរិ��វត� ុ

៤.១- យន�ករស្រមាប់អនវុត� 

ែផនករយុទ�ស�ស�៥ឆា�  ំ របស់អជា� ធរទេន�សបនឹង្រត�វអនុវត�បានតមរយៈករេធ�ីែផនករសកម� 
ភាពករងរលម�ិត្របចឆំា� នីំមយួៗ េ្រកយពីែផនករយុទ�ស�ស� ២០២១-២០២៥ បានអនុម័ត និងដក់
ឲ្យអនុវត�ជាផ�ូវករ្រសបតមែផនករថវកិកម�វធីិរបស់រជរដ� ភិបាល។ ែផនករថវកិកម�វធីិ្របចឆំា�  ំ នឹងមាន 
ែចងលម�ិតអំពីេគាលបំណងកម�វធីិ អនុកម�វធីិ ចេង� មសកម�ភាព និងត្រម�វករថវកិែដលនឹង្រត�វពិភាក្សោជា 
មយួនាយកដ� នជំនាញពក់ព័ន�បែន�មេទៀត។ 

អគ�េលខធិករដ� ន គឺជាអ�កេរៀបចំ អនុវត� ្រគប់្រគង និងដឹកនាេំលីែផនករយុទ�ស�ស�េនះ ែដលមាន 
នាយកដ� នជំនាញទងំ៤ជាអ�កទទលួខុស្រត�វេលីករអនុវត�ន៍សកម�ភាពេរៀងៗខ�ួនតមជំនាញ។ នាយក
ដ� នទងំ៤ ្រត�វេលីកសំេណីេដីម្បអីនុវត�ែផនករសកម�ភាព្របចឆំា� េំដយែផ�កេលីសកម�ភាពយុទ�ស�ស�ៃន 
ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ និងេដយអនុេលមតមតួនាទី ភារកិច� របស់នាយកដ� ននីមយួៗែដលមានែចង
េនក�ុងអនុ្រកឹត្យេលខ១១៦ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត� 
េទរបស់អគ�េលខធិករដ� ន ៃនអជា� ធរទេន�សប។ 

ស្រមាប់ករតមដនវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត� នាយកដ� នជំនាញទងំអស់្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍ 
វឌ្ឍនភាពរបស់ខ�ួនតមកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាពេរៀងៗខ�ួន និងប��ូ នមកនាយកដ� ន រដ�បាល 
ែផនករ និងសហ្របតិបត�ិករ េដីម្បេីធ�ីករបូកសរុប និងេរៀបចំផលិតរបាយករណ៍រមួ របស់អគ�េលខធិករ
ដ� នៃនអជា� ធរទេន�សប។ 

៤.២- ្របភពថវិក និងធនធានហរិ��វត� ុ

ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�៥ឆា�  ំ របស់អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ េដយេ្របី្របាស់
ថវកិជាតិ និងថវកិពី្របភពេផ្សងៗ។ ថវកិរបស់អជា� ធរទេន�សប ជាថវកិកម�វធីិ្របចឆំា� ំ ែដលអនុម័តេដយ 
រជរដ� ភិបាល។ ស្រមាប់ត្រម�វករចំណាយក�ុងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ គឺ្របមាណ ២៦,៧០០ 
លនេរៀល (ៃម�្របាមំយួពន់្របាពីំររយលនេរៀលគត់) ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�  ំ ក�ុងេនាះែដរអជា� ធរទេន�សប
េដីរតនួាទីស្រមបស្រម�លេដីម្បទីក់ទញ និងេកៀរគរ្របភពថវកិេ្រកពីក�� ប់ថវកិរជរដ� ភិបាលផ�ល់្របចំ
ឆា�  ំ ែដលជាទុនបដិភាគ ឬវភិាគទនបែន�មបានពីវស័ិយឯកជន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងមា� ស់ជំនយួនានា តម     
រយៈករសរេសរគេ្រមាងេស�ីសុំ និងករសិក្សោ្រសវ្រជាវេផ្សងៗ។ 

ស្រមាប់ឆា� ២ំ០២១ ជាឆា� ទីំ១ៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ ឆ�ងតមរយៈកិច�្របជំុក្រមិតថា� ក់
ដឹកនារំវង្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ និង្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម កលពីៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ 
ឆា� ២ំ០២០ អជា� ធរទេន�សបនឹងទទលួបានក�� ប់ថវកិចំនួន ៤,៣០០ លនេរៀល (បនួពន់បីរយលន
េរៀលគត់)។ អជា� ធរទេន�សបកំពុងសហករជាមួយគេ្រមាង្រគប់្រគងធនធានទឹកច្រម�ះអងស�ឹងែសន 
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ែដលមានក�� ប់ថវកិផ�ល់េដយទីភា� ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍បារងំ គេ្រមាង Fisher Catch Monitoring in the  
Provinces around Tonle Sap Lake, Cambodia ែដលទទលួក�� ប់ថវកិពីគណៈកម�ករទេន�េមគង� 
(Mekong River Commission)  និងគេ្រមាងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួគេ្រមាង SATREPS របស់ទី
ភា� ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិជបុ៉ន (JICA)។ 

 តរងម៉ា្រទកិទ ី៣ តរងប៉ាន់្របមាណថវកិស្រមាប់េគាលេដយុទ�ស�ស� 

េគាលេដយុទ�ស�ស� 
ធនធានហរិ��វត�ុប៉ាន់ស� នតមឆា�  ំ(លនេរៀល) សរបុ 

(លន
េរៀល) ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

១)ព្រងឹងករសិក្សោ
្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោ
ស�ស�ជាមូលដ� នក�ុង
តំបន់បឹងទេន�សប 

២,៥៦០ ២,៥៩០ ២,៦១០ ២,៦៣០ ២,៦៦០ ១៣,០៥០ 

២)ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃន
ករ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន� 
ន័យ និងព័ត៌មានវទិ្យោ 

៩៦០ ៩៨០ ៩៩០ ៩៩០ ១,០១០ ៤,៩៣០ 

៣)េលីកកម�ស់្របសិទ�
ភាពៃនករស្រមបស្រម�ល
ជាមួយស� ប័នពក់ព័ន�ៃន
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

៧៨០ ៧៩០ ៨០០ ៨០០ ៩០០ ៤,០៧០ 

៤)ព្រងឹងករ្រគប់្រគង  
អង�ភាព/ស� ប័ន និង   
មូលដ� នចំេណះដឹងេលី
ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ 

៨៦០ ៨៩០ ៩២០ ៩៤០ ១,០៤០ ៤,៦៥០ 

សរុបរមួ ៥,១៦០ ៥,២៥០ ៥,៣២០ ៥,៣៦០ ៥,៦១០ ២៦,៧០០ 

ថវកិ អ.ទ.ស ៤,៣០០ - - - -  

ថវកិេផ្សងៗ ៨៦០ - - - -  
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តរងទម៉ីា្រទកិទ ី៤ ករប៉ាន់្របមាណថវកិស្រមាប់េគាលេដយុទ�ស�ស� 

េគាលេដយុទ�ស�ស� 
ករប៉ាន់ស� នថវកិ (គិតជា លនេរៀល) 

២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ សរុប ភាគរយ 
១.ព្រងឹងករសកិ្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោស�ស�ជាមូលដ� នក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប 
១.១.ជំរុញ្របសិទ�ភាព 
និងវធីិស�ស�ៃនករ
សិក្សោ្រសវ្រជាវតម
ដនេលីេអកូសុីសែស�ម
តំបន់បឹងទេន�សប 

១,០០០ ៩៦០ ៩៨០ ៩៨០ ៩៥០ ៤,៨៧០ ១៨% 

១.២. ព្រងឹង្របសិទ�
ភាពៃនករសិក្សោ
្រសវ្រជាវ និងករ
អភិវឌ្ឍ្រពមទងំករ
តមដន្រត�តពិនិត្យ
សកម�ភាពែដលបាន 
និងកំពុងអនុវត� 

៦៨០ ៧៤០ ៨១០ ៧០០ ៨០០ ៣៧៣០ ១៤% 

១.៣. ព្រងឹងករតម
ដនជាសកម�េលីផល
ប៉ះពល់េអកូសុីែស�ម 
និងស្រមបស្រម�លតម
ករែ្រប្រប�លអកស
ធាតុតំបន់បឹង
ទេន�សបទងំេលី
ធនធានធម�ជាតិ ទងំ
េលីេសដ�កិច�/សង�ម 

៨៨០ ៨៩០ ៨២០ ៩៥០ ៩១០ ៤,៤៥០ ១៧% 

២. ព្រងឹង្របសទិ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានវទិ្យោ 
២.១. ព្រងឹង្របសិទ�ភាព 
និងករេរៀបចំ្រគប់្រគង  
្របព័ន�ទិន�ន័យរបស់
អជា� ធរទេន�សប 

៥០០ ៥១០ ៤៩០ ៤៩០ ៥០០ ២,៤៩០ ៩% 

២.២. ព្រងឹងកិច�សហ
្របតិបត�ិករ និងករ
្រគប់្រគងេលីករែចក
រែំលកព័ត៌មានវទិ្យោ 

៤៦០ ៤៧០ ៥០០ ៥០០ ៥១០ ២,៤៤០ ៩% 

៣. េលកីកម�ស់្របសទិ�ភាពៃនករស្រមបស្រម�លជាមយួស� ប័នពក់ព័ន� និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 35 
 



ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 
 

៣.១.ជំរុញ្របសិទ�ភាព 
យន�ករស្រមបស្រម�ល 
និង្របឹក្សោេយាបល់ 

៤៤០ ៤៥០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ២,៣៩០ ៩% 

៣.២.េលីកកម�ស់
្របសិទ�ភាពកិច�សហករ 
ជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

៣៤០ ៣៤០ ៣០០ ៣០០ ៤០០ ១,៦៨០ ៦% 

៤. ព្រងឹងករ្រគប់្រគងអង�ភាព/ស� ប័ន និងមូលដ� នចំេណះដឹងេលកីរសកិ្សោ្រសវ្រជាវ 
៤.១.េលីកកម�ស់្របសិទ� 
ភាពក�ុងក្រគប់្រគង
និងដំេណីករស� ប័ន 
្របកបេដយចីរភាព 

៣០០ ៣១០ ៣២០ ៣២៥ ៣៥០ ១,៦០៥ ៦% 

៤.២. អភិវឌ្ឍន៍េគាល 
នេយាបាយយុទ�ស�ស� 
និងកសងែផនករ 
ស្រមាប់តំបន់បឹង
ទេន�សប 

២៦០ ៣០០ ៣១០ ៣១៥ ៤១០ ១,៥៩៥ ៦% 

៤.៣. ព្រងឹងសមត�ភាព 
ម�ន�ីេលីករសិក្សោ 
្រសវ្រជាវតមដនេលី
្របធានបទនីមយួៗ
តមេគាលេដរបស់ 
អជា� ធរទេន�សប 

៣០០ ២៨០ ២៩០ ៣០០ ២៨០ ១,៤៥០ ៥% 

សរុប ៥,១៦០ ៥,២៥០ ៥,៣២០ ៥,៣៦០ ៥,៦១០ ២៦,៧០០ ១០០% 
ថវកិ អ.ទ.ស  ៤,៣០០ - - - - -  
ថវកិេផ្សងៗ ៨៦០ - - - - -  
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ែផ�កទី៥ 
ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ វយតៃម� និងេសចក�ីសន�ិដ� ន 

 
៥.១- ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� 

េដីម្បតីមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�េលីករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះឲ្យកន់ែតមាន
្របសិទ�ភាព អគ�េលខធិករដ� ន ៃនអជា� ធរទេន�សបនឹងេ្របី្របាស់យន�ករចំននួ៣ រមួមាន៖  

១) ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំ 
២)  ករតមដន  ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករពក់កណា� លអណត�ិ(២ឆា� កំន�ះ) 

៣) ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�រយៈេពល៥ឆា� ។ំ 
ករយិាល័យែផនករ និងសហ្របតិបត�ិករ ៃននាយកដ� នរដ�បាល ែផនករ និងសហ្របតិបត�ិ

ករជាេសនាធិកររបស់អគ�េលខធិករដ� នក�ុងករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�េលីករអនុវត�ែផន 
ករយុទ�ស�ស�េនះ។ 

៥.១.១. ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព្របចឆំា�  ំ

អគ�េលខធិករដ� ន នឹងចង្រកងែផនករសកម�ភាព្របចឆំា� េំរៀងរល់ឆា� ។ំ ករយិាល័យែផនករ 
និងសហ្របតិបត�ិករ ៃននាយកដ� នរដ�បាល ែផនករ និងសហ្របតិបត�ិករ ជាអង�ភាព្របមូលផ�ុ ំែផន 
ករសកម�ភាព្រគប់នាយកដ� នេ្រកមឱវទអគ�េលខធិករដ� នទងំអស់ េដីម្បេីរៀបចំចង្រកងេបាះពុម�ជា 
ែផនករសកម�ភាពករងរ្របចឆំា� រំមួរបស់អជា� ធរទេន�សបឲ្យបានេនេដីម្រតីមាសទី១ ជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 
ករតមដនវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករនឹង្រត�វេធ�ីេឡងីតមរយៈករពិនិត្យ និងវយតៃម�េលីរបាយ
ករណ៍សមិទ�ផល្របចឆំា� ។ំ 

៥.១.២. ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករពក់កណា� លអណត�ិ  

ករវយតៃម�ពក់កណា� លអណត�ិ ស្រមាប់ែផនករេនះ នឹង្រត�វចប់េផ�ីមេធ�ីេឡងីេនេដីមឆា� ំ
២០២៣ េដីម្បពិីនិត្យេលីវឌ្ឍនភាពករងរក៏ដូចជាសិក្សោអំពីប�� ្របឈមែដលជួប្របទះក�ុងអំឡុងេពល 
អនុវត�ន៍ែផនករយុទ�ស�ស�។ របាយករណ៍សមិទ�ផល្របចឆំា� ទីំ១ ទី២ និងឆមាសទី១ ៃនឆា� ទីំ៣ នឹង 

្រត�វេ្របី្របាស់េដីម្បពិីនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ពក់កណា� លអណត�ិៃនែផនករេនះ។ ម្យោង៉វញិេទៀត 
របាយករណ៍សមិទ�ផលែដលសេ្រមចបានេនពក់កណា� លអណត�ិៃនែផនករេនះ ក៏្រត�វេ្របី្របាស់េដីម្បី
េធៀបនឹងយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៤ ក�ុងករឆ�ុះប�� ងំពីកររមួចំែណករបស់អជា� ធរទេន� 
សបេទេលីែផនករយុទ�ស�ស�េនះ។ 

របាយករណ៍សមិទ�ផល និងលទ�ផលៃនករេធៀបេនះនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ក�ុងករពិនិត្យ

លទ�ភាពក�ុងករែស�ងរកបទអន�រគមន៍េផ្សងៗ  េដីម្បីែកលំអ និងេលីកទិសេដបន�ស្រមាប់ករអនុ 

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 37 
 



ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 
 

វត�ែផនករពក់កណា� លអណត�ិបន� និង្របមូលបទពិេសធន៍នានាស្រមាប់ជួយគា្ំរទដល់នាយក
ដ� នជំនាញែដលជា្របតិបត�ិករក�ុងករអនុវត�ែផនករឲ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។ 

៥.១.៣. ករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�រយៈេពល៥ឆា�  ំ

េន្រតីមាសទី៣ ៃនឆា� ២ំ០២៥ ដំេណីរករពិនិត្យ និងវយតៃម�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះនឹង្រត�វ

ចប់េផ�ីម។ របាយករណ៍វឌ្ឍនភាព្របចឆំា�  ំ និងលទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�េលីពក់ 
កណា� លអណត�ិ(២ឆា� កំន�ះ) នឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ជាឯកសរមូលដ� នក�ុងករវយតៃម�េលីករ

អនុវត�ែផនករទងំមូលចេនា� ះពីឆា� ២ំ០២១ ដល់ឆា� ២ំ០២៥។ សមិទ�ផលៃនករអនុវត�រយៈេពល ៥ឆា�  ំ
ែដលទទួលបានពីករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ នឹង្រត�វយកេទេធៀបជាមួយនឹងយុទ�ស�ស� 

ចតុេកណដំណាក់កលទី៤ របស់រជរដ� ភិបាលេដីម្បីឆ�ុះប�� ងំពីករចូលរួមចំែណករបស់អជា�  
ធរទេន�សបចំេពះសមិទ�ផលរួមៃនយុទ�ស�ស�េនះ។ 

 រល់សមិទ�ផល និងប�� ្របឈមទងំឡាយៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះនឹង្រត�វ
បានេ្របី្របាស់ជាមូលដ� នេដីម្បីេរៀបចំជាទិសេដយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ែផនករយុទ�ស�ស�របស់អជា�
ធរទេន�សបជាបន�បនា� ប់។ 

៥.២- េសចក�ីសន�ិដ� ន 

ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ គឺជាែផនទីបង� ញផ�ូវដ៏សំខន់របស់អគ�េលខធិករដ� នៃនអជា� ធរ 
ទេន�សប េដីម្បអីនុវត�ន៍េបសកកម�របស់ខ�ួនក�ុងករឈនេទរមួចំែណកសេ្រមចឲ្យបាននូវយុទ�ស�ស�
ចតុេកណដំណាក់កលទី៤របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា។ ែផនករយុទ�ស�ស�េនះបានកំណត់េគាលេដ 
និងេគាលបំណងែដលមានករផ្សោរភា� ប់ជាមយួកម�វធីិេគាលនេយាបាយនានា ែដលមាន្រសប់ ដូចជា កម�វធីិ 
ជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ និងេគាលនេយាបាយេផ្សង រៗបស់្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម។ 

ម្យោង៉េទៀតែផនករយុទ�ស�ស�េនះ ក៏បានបន្ុសជីាមយួែផនករយុទ�ស�ស�ថវកិកម�វធីិផងែដរ ដូចេនះ
េហយីករកំណត់េគាលបំណង កម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាពគឺវមានលក�ណៈ្រសបគា� រវង

ែផនករយុទ�ស�ស�ទងំពីរេនះ។  

េផា� តេលីេគាលេដយុទ�ស�ស�អទិភាពចំននួ៤ គឺ ១) ព្រងឹងករសិក្សោ្រសវ្រជាវតមែបបបទវទិ្យោ 

ស�ស�ជាមូលដ� នក�ុងតំបន់បឹងទេន�សប ២) ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង្របព័ន�ទិន�ន័យ និងព័ត៌ 
មានវទិ្យោ ៣) េលីកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករស្រមបស្រម�លជាមយួស� ប័នពក់ព័ន� និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

៤) ព្រងឹងករ្រគប់្រគងអង�ភាព/ស� ប័ន និងមូលដ� នចំេណះដឹងេលីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ។ តមរយៈយុទ�

ស�ស�ែដលបានដក់េចញក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�េនះ និងករអនុវត�េគាលេដយុទ�ស�ស�  

 
 

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 38 
 



ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 
 

ទងំ៣ខងេលីេនះ អជា� ធរទេន�សបរពឹំងនឹងសេ្រមចសមិទ�ផលថ�ីៗេផ្សងេទៀតជាេ្រចីនេទៀត ជូនរជ  
រដ� ភិបាលកម�ុជា ជាពិេសសពក់ព័ន�នឹងករងរដូចខងេ្រកម៖ 

១) េធ�ីឲ្យម�ន�ីរជករមានភាពសកម� និងទទលួខុស្រត�វខ�ស់ក�ុងវជិា� ជីវៈរបស់ខ�ួន 
២) ករេធ�ីទំេនីបកម�្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព 

៣) ភាគីពក់ព័ន�កន់ែតចប់អរម�ណ៍េដីម្បចូីលរមួសហករ បេង�ីតភាពជាៃដគូរ និងបេង�ីន
កិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយស� ប័នជាតិ និងអន�រជាតិនានាក�ុងតំបន់។ 

អជា� ធរទេន�សបសង្ឃមឹថា ភាគីពក់ព័ន�   ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា នឹងចូលរមួសហករអនុវត� និងតម
ដនេលីករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ ឲ្យបានេជាគជ័យតមលទ�ផលែដលបានេ្រគាងទុក។ េហយីក៏ 

រពឹំងផងែដរថា ែផនករយុទ�ស�ស�េនះនឹងរមួចំែណកគា្ំរទដល់ករសេ្រមចបាននូវចក�ុវស័ិយកម�ុជាឆា�  ំ
២០៥០ សំេដេធ�ីឲ្យកម�ុជាបានក� យជា្របេទសែដលមានចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�ស់េនឆា� ២ំ០៣០ និងជា 

្របេទសែដលមានចំណូលខ�ស់េនឆា� ២ំ០៥០។ 

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 39 
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ឧបសម�័ន�ទ១ី ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/ ០៦០៩/៧០៥ ស�ពីី ករបេង�តអជា� ធរទេន�សប  

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 40 
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រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 41 
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រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 42 
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រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 43 
 



ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 

 

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 44 
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រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 45 
 



ែផនករយុទ�ស�ស�អជា� ធរទេន�សប ២០២១-២០២៥ 

 

 

រក្សោសិទ�ិេដយអជា� ធរទេន�សប ទំព័រ 46 
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