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កម�វធីិជាិ 

ស្រមាប់កិវភិវម្មម្មជធិមរាជា

រនថ ការ្បមជាិម់ជតរ រ១០ឆថ � 

(២០១០-២០១៩) 

 
បង �េដ 

េលកកសុខមសុទ�ី  អន ុ្រ�នអនអង�ភាងវ�នានអនាភអភន វឌ្ឍនឌេគា
ៃនេលខធិ កដរ នក�.ជ.អ.ប 



្របវត�ិ សេងរ 

• ក�ំណទ្រន ងភ ារមជ្ឈ�នានភ ាងវរមជ្ឈ្ំកកង្ ឍទា១ 

 ្ឈរឌនង �ើ្ រ្រ្រ្ក��ុំ�ងឃង ើ ង�   (២០០២) 

• ក�ំណទ្រន ងភ ារមជ្ឈ�នានភ ាងវរមជ្ឈ្ំកកង្ ឍទា២ 

 ្ឈរឌនង �ើ្ រ្រ្រ្ក��ម�នា��ឌធើន�្ រ្ន��ងរក�ធណ ��   (២០០៩) 

• ជក�ំណទ្រន ង�្ឍដនឍកនណកងុាមឌ្ជេកង�ពន កនពន 

 ក�ំណទ្រន ង��ផកនឌេគា�� 

 ក�ំណទ្រន ង��ផកឈ ដ្គឍ 

 

 

 

 



្របវត�ិ សេងរ (វ) 

• ើ្រមភវឲដនករ�ភ ាធាជើាឈាកឌ�ឍលភនរមា ឌធ��ជល�នទារឃង ា�ញផភ�
ង្ដរង្ ឈអនភុើនវតរងឌឈោរវអំនអ្ ឈ����ឌ្�រ ាេនឌមងឌ្រវ
គននផភឌ្ឍឌលេន្ឈអនាភអភវរលររ្រជធារឌើាឲឌិបេ កង
ឌ្្រជើា 

• ្ឈវកង�ើនករ�ភ ាធាជើាឈាកឌ�ឍ១០ឆេ ំក�  

 ឈាកឌ�ឍ១ឆេ ំកនញ� 

 �ាឌ្្�ឌេរឍងជរមាអេកេកង�ពន ក�(បេ កងជើា�នានបេ ក ងឌ្្រជើា) 

 អនរុពើឌដា�មឈដដ នាគឍ�បលធ ងង�ឆេ ំ២០១០ 

 ្រ្ង�ស����ាវឲឌ្រឲ្ យងងជ�ញផភ្ឈឌិលធ�ងាហ�ឆេ ំ២០១០ 
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រគររេមិនរគរម�លនំកម�វធីិជាិ 

េគាេេ ៖ក 
• ករអ�បវឌ្ឍតររ្រប្�រសវធិសេធិឍ្ឍដ 
• រ �មា  គាណភ ព�េកកករទទពសិានេាមពណភ
្រសិសសេសេ 

• ករចទរឍរចតាណកវរពបធណភ្ណស ្ណសេធ្រិ�កយណភប 

េគាលបំណង ងង

 រសេ �ស វ្រភពពយ្  រ្  េសគេនទទដ� ណ ស្កឍបវ� តកណ្ឍសិទ
កាណ រអ� ទទណ�រិ្ ឍតររ្រប្�រសវធិ េតេទករពគបវ់
្រណរសេធវមត ណភ ព�េ ាសពធិណភ ចិសាសទសណណឍិ ក
រអ�បវឌឍចទេន ព ព�េកកទ់សិាសេសឍេ សសមតសធវរវ្ឍតបក ្រប
ភទេន ព�េរឍរចតាណកវរពបធណភ្ណស ្ណសគ្ឍឍចទេន ព       
ពសឍរធៗប   



សរន�មខ�ឹមស់កម�វធីិជាិ 

កាេេផ ា�តបាសេំានង ង
 ឱ្កររ�លាល ាេកិេ្រធនមជាធិនធអសិទិនាំ រេកទន់េក្ិកេនតកេរយងក 
 ធាឱ្កយេកប�្រនាធិនធអសិទេ�េាទចេាេកេទេលិកំបរំទ
នធនកេរេមេេីេរបរកេ្ជិក្ក ធិជាកបាាកប្ាលកររ 

 ធាឱ្រនិកទមលករេាេកប្ាលកររកលរររសេក កិកេ�េាទចេាេកេទកបាា
កយេកកប�្កនធរិក់េដនកតរៃេេិ កអនរជរចិ កងកកបាាកររ�លាល ា
េកិេ្រធ 

 េនតកេរយងក្ជេកេាកនធរេរយងក្ិរា�ធទតឱ្េិកយេកប�្ាា 
 បេរ�រនចិ កនចលាេមលនធធេរកំរលកយេកប�្រនាធិនធអសិទលររិកេកប
ក�ាាកកប្ាទសកម លរនជម បាលាបយាកក កនធរ� នជម បាលាបយាកក  



សរន�មខ�ឹមស់កម�វធីិជាិម(ា) 

 ាករ�រាធិនធអសិទកយេកប�្េលិកសករាកបេ្ិទសកម លេត លាាា
កបាាយេរនកនធរកឬអក់កបេមលទសកម លេត លាាសរេនេងលររទេាេ អក់
ំរលសករាេដកាល ា្ រធ 

 េនតកិកងកក�បាក�របរ�ងលធេងាល ាេកិេ្រធឱ្េិកយេកប�្កលររិកក
េកជាេក ាករសេេរាល ាក់ននចកាចធកំររ់សរកនធរបនិបាក 

 ជសករ�កនធរេលេ�ាាររាិេីាចេលរររសេក កិកអ្ធ�លធទតកនធរធាាក
រកេ្ជិកក្កិធជាកបាាីាចេកជនងករេក�ិិរល�ននមជនធន
�សកិក 



សរន�មខ�ឹមស់កម�វធីិជាិម(ា) 

េីេរបេ�លបសករខរេលកេ ជ ធេ្រធំបរំទារាធររេ ជ ធេទសនរន៥៖ក 

 េិ១ក៖កិកេករបទស សំ បានាល ាេកិេ្រធ 

 េិ២ក៖កកបាាននក�បាក�រកនធរិកអ្ធជអភនធនេនរាា  

 េិ៣ក៖កិកេនតកេរយងក 

 េិ៤ក៖កកបាាននក�បាក�ររជ ធិ កិធកនហ ជរសរកនធរកិា្ាេមរចធកបាាកររ�លាល ា
េកិេ្រធ 

 េិ៥ក៖ក សំ បាន�សកិសំកិកេរាជ ធេជិិកកនធរជ ធាិេជិិកហ 
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សរសសាុកម�វធីិទី១ម 

េគាលបំណតសតាាធាតកុមនង៖ក 
្ឈរឌនង �ើឈវបងរសពន ក្ វរង្ វនឈ ដ្គឍឌិបេ កងឌ្្រជើា�

ឌដាឌឈោរវំំ ឲដនជ្រ�ពន ក្ វរង្ វន��នាើាភ ាធា្ រើារើីា្ ឈ�នាន

ឈឌរោរ�ឈររ្ឈឃឈាគំវ ងង្ដរងអនាគឍកាវ ិ្រករឌដា

ើដញ ង��នានដន�វណឌនាឲង��ឌវ�ាឈ ដ្គឍបេ កងឌ្្រ

ជើាិ វ�ឍី ងឌងេឌវញ�ាើរឌមនពនើ្រមភ្ឈឈរងង្ រជ

�ឍឈ ដ្្ រករឌដា្រងាទ កង�� 
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សរសសាុកម�វធីិទី១ម(ា)  

តត�ទ�ផាង៖  
១.១. កទាាេ�ាននាេកាបាករបាកររ�លាល ាេកិេ្រធក 
១.២. កបាាននក�បាក�រកនធរនេរធជ ធេកបរធបរចធិកាចរាដកកេរេមេ�សកិំយា�កេន្

ជាកនធរិកិ រិលយរាករ្ជរ េក 
១.៣. េ ជ ធេាាេរេមេេលេ�ាាិកទមលករេកនធរិកិកកកាធិនធកបាាកប្

ាលកររ 
១.៤. កបាាននក�បាក�រអនចកកររ�លាល ាេកិេ្រធកនធរកបាាននាកេបាកេនលអនចក

កររ�ល 
១.៥. ាចរាដកៃនាេេមេនអាក�នបនតម លេិលររកររ�លាល ាេកិេ្រធ 
១.៦. េ ជ ធេាារមរនជ ធិ ទេងាល ាេកិេ្រធក 
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សរសសាុកម�វធីិទី២ម 

េគាលបំណតសតាាធាតកុមនង៖  
ឌឈោរវំំ ឲដនរននីឲ�ម្ឈងុាភ ាឍ្រករឌដាភាជដ មាភក�នានដន

វន�កឌដ�រើុ�ក េនុ្ឈរំឌ�ា្ឈឃឈឌិឈ ដ្គឍបេ កងឌ្្រ

ជើា�ល្ឍដនវណឌនាឲង��វឌំេ�្ រ្រ្រ្ក��នានង�ាើ

ឌ្្រ្ឈ្វរង្ វនឈរងង្ រ្រ្រ្ក��  
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សរសសាុកម�វធីិទី២ម(ា) 

តត�ទ�ផាង៖ក 
២.១. លធយធរបិដរ នាករបាិ កក�បាក�រនធនេនរាា់េំបបជ ធេជិិកក�ន

បេរ�រេេរ 
២.២. បរ�ងលធកបាាការរក សំ បានក�នេករបទសេេរជ ធ�កេដំនេលេរយងក

ំរលក�នេនតកក់េក្រសេក កិកេរកបបេដររេ ជាក 
២.៣. េ ជ ធេអ្ធជអភនននធនេនរាា�នបេរ�រេេរ 
២.៤. ិកបី�ម បេនអាកលររេ ជ ធេក�បាក�រនធនេនរាាកនធរេ ជ ធេអ្ធជអភននក

ាេរសជាក�នអនរជរចក 
២.៥. បរ�ងលធកបាាកររ�លាល ាេកិេ្រធកិ រិល�ននមជិកេលេ�ាាាឱ្

េិ ្កបរ�ងលធកបបេដជ ធ្ ម ជេជ្ 
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សរសសាុទី៣ 

តស�ទសនភង៖ក 
រនសុា្ឈឌ��ឈរធុឃឈ�ំឲ�ងរវរ�ប�ឈវបងរសពន កអនាគឍកាវបិ�ា��្រ�ពន ក

្វរង្ វន�រវុ អឍាក�នាន្ឈឌ��ឈធន�ន�វាឈ ហភើ�ុ្ ទ�ឲងរ ើីា� 

 

េគាលបំណតសតាាធាតកុមនង ងង
ឌឍ�កករសងងរឈ ាដណ�នានវណុង�ឌងេស�ឈណកវរឈាក្ឈឌ��ឈ

រធុឃឈ�ធន�ន���នាន្ឈឌធ��ស� រពនងភផនាាករ�េនករ�ភ ាធាឌឍ�កករសងង

ឌងេស�ឈណកឌិឈ ដ្គឍបេ កង�ឌ្្រជើា� 
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សរសសាុកម�វធីិទី៣ម(ា) 

តត�ទ�ផាង៖ក 
៣.១. េរយងក�នាធនធរ្កនធរេនតកកកាប់េជ ធេំីាចកនធររសេក កិកក 
៣.២. ិកិិរលយរាករ្ជកនធរាធិនធអសិទាករបាអនរជរចេរយងកំរល�ន

េនតកក�នអនរជរចេដារសរនិកក សខនរលាិកនចលាេាតាាក 
៣.៣. ំននិកិកេនតកេរយងកទាាលាាកបាាការរក សំ បានក 
៣.៤. ិកេនតកេរយងក�នទធរច រិដារលាិកេលេ�ាាាេជាកកក

េនអាក 
៣.៥. លិនជាិិរល�នកនធរិកេកបក�ាាេាតេងកររ�លាល ាកកកកក

េកិេ្រធក 
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តសតាាធាតកុមនទន៤ងងង

េគាលបំណតសតាាធាតកុមនង

 រឌនង �ើ�នានឌធ��ស� រពនងភផរនាាករ�ន ផភ្រ�ពន ករមាល្ឍដន

្ឌំណ� ឈ្ឈឍល�ឌ �្រ ា�ំឲឈ្ដគឍបេ កងឌ្្រជើាដនឍទ កង�កេនុ

្ឈឌកោឈវឈ�នានទទមឍគនធន�ន�្វរង្ ្ន ង�្�រននំដន

អំកវវប� នងុាទ កាឌឍ�្ឈលរនលវកធន�នននំឌប��ឌ្�រ ា
រំឌ�ារធុឃឈឈរងងធ ញមនក េនុ្ឈឌវញ�ាើរើ្រមភ្ឈឈរងង្ រជ

�ឍឈ្ដ�នាន�ឌ្�រ ា្ វរង្ វនាើង�វនបភា្ �កាវ ិ្ ឈវណឌនាឲ�

ឍទ កករ��នាន្ំឌណ� ឈ្ឈ្វរង�្វន្ទ�ឲងរ ើីា�្រករឌដាើដញ

ង��នានវណឌនាឲង�� 
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តសតាាធាតកុមនទន៤ង(ា)ង

ាេធិ ននលក៖ក 
៤.១. កបាាននំរំននិកអ្ធជអភននកនធររជ ធិ កនធរកបាានន�កេន្ក 
៤.២. កបាាននក�បាក�ររជ ធិ ក ធិកនហ ជរសរកនធរកិា្ាេមរចធ�នេលេ�ាាាេជាេនអាក 
៤.៣. កបាាននកបេមលទសកម លកនធរិកក�បាក�រំទាក�ា 
៤.៤. េមលនធធរនជម បាលាបយាកក កនធរេមលនធធ� នជម បាលាបយាកក �នេនតកក 
៤.៥. កប្ាទសកម លាននេត លារទ់ាាលាាកក 
៤.៦. កប្ាទសកម លេធនំេនំកេាាននេរទសនរនកនធរកាធ និធ�រាំ ទរទសកម លាសរេន 
៤.៧. ឃរសកាង� រាលររកាយកធា�ននមជិកេកបក�ាាេមលនធធបំនសេ 
៤.៨. កបាាននក�បាក�រកិា្ាេមរចធកនធរិកេនតកកិា្ាេមរចធាករបាអនរជរចេរយងកក 
៤.៩. កបាាននកនធរនេរធជ ធេល និេ ក 
៤.១០. កបាាននាជនេ ៃនតលររ 
៤.១១. ិកេ�អធិកធទត ធិកនហ ជរសរកបាាការរេាររធទតកនធរ ធិកនហ ជរសរក 
៤.១២. ក ជ្ កាជនេ ្រធរនាេរសជាលរកិកេ�ាជនេ  
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សមសសធាតុកម�វិធិ៥  

រគរម�លនសរសាុកម�វធីិមធម 

�បកេនុ្ឈឌឈោរវរំឌនង �ើស� រពនាគំវ ងបប�ង្ដរង្ ឈអនភុ

ើកីរ�ភ ាធាជើា�ឈាកឌ�ឍ១០ឆេ ំ�នាន្ឈឌឈោរវសំ� រពនេ្វផ

ាគំវ ងបបង្ដរងឈ ដ្គឍបេ កង�ឌ្្រជើា�ឌ �្រ ាាើង�វន

វរ្រ�ពន ក្ វរង្ វនលររភារមជ្ឈ�នាន�ភ ាងវរមជ្ឈ�� 
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សមសសធាតុកម�វិធិ៥ (ធ) 

សមិទ�ផរមធម 

៥.១. លធយធរបិដរ នកនធរនេរធជ ធេកបរធបរចធិកាេកាប 
៥.២. កទាាេ�ាននកនធររសេក កិកាាំរល េីរប�ត សរាេររា េិកនធរិកិិរលយរាករ្ជរ េ

ាាកកបាាការរក សំ បានទសេកកររ�លាល ាេកិេ្រធាា 
៥.៣. នចិកាកេបាកេនលធទតិកកររ�លកនធរាកេយាកេនលជ ធតិ 
៥.៤. អរងជា់េដនកនធរតរៃេេកបាាក�.ជ.អ.ប 
៥.៥. នចិកាាាករបាិ កករនរាធនធរ្នេរទនរមលជាេលលធយធរបិដរ នកកកក 
៥.៦. ក�� សំ នអបាក សាាកេរេមេេ េីរបរកេ្ជិកអ្ធជអភននាេរសជាបរ�ងលធកនធរ សំ បានក 
៥.៧. សំ បានាាាករបា�សកិសំកិកេរាជ ធេជិិកកនធរជ ធាិេជិិកក

ទធរច រិដាកលររិកេលេ�ាាាេជាេនអាក 
៥.៨. ាេ�ាននជាកនធរារ�េៃនកររ�លាល ាេកិេ្រធនេេរតករនាេរសជាកនធរ

រជ ធិ កក�បាក�នាាករបាេករបទសេ ជ ធេកេរេមេេ េីរបន�ររកេ្ជិកាា 



កេៀបចំស្មបាកកាមធុតុម�វិិធ� 

• ករ�ភ ាធាជើា្ ើមភអនភុើនវរឈាកល�ន្ឈអនភុើន��វរ

្ំកកង្ ឍនារមាួ��ឈមរវម��៣:៣:៤ 

• ល�ន្ឈអនភុើនរាឆេ ំ្ំរផន្ើមភគនឌឈោរវ�ំ�(�អ៣) 

• អនរុពើឌដា�វ.ម.អ.រ��េប�ទា៣០��លធភ ាវ �ា្ �ឆេ ំ២០១០ 

• ទទមឍ្ឈេាើេរញឈមរ េ្ ឌដាេ្វផអនាភអភន វឌិឌ �្រឆេ ំ

២០១១ 

• ារងឌ�ន�រអនភុើន�ាឆេ ំ២០១១ 
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